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a stron

Wspólne posiedzenie

Cena

kierownictw Kl PZPR i MK ZSL

~

W dniu 22 bm. odbylo się
posiedz1enje kieroww.spólne
nictw KL PZPR i MK ZSL. w
którym udział brali ze strony
KL PZPR: I sekretarz KL PZPR
M. Tatarkówna, c?..l<ll!lek.egzekuty
) wy KL i przewodniczący Prezy
(
Nr
148 3294 dium RN m. Lodzi E. Każ·
Łódź, niedziela 23 ł poniedziałek 24 czerwca 1957 roku
Rok XIII
- - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - · mierczak, członek egZRkutywy
KL PZPR St. Jóźwiak i członek KL PZPR Bolesłaiw Malinowski. Ze strony MK ZSL: R.
preues MK Z.SL.
Kołaczyński -

~·

Izba Reprezentantów USA

~~Zvciem

-

Ze twierdził~ proje'<t ustawy

o

nadwyżek

obdarza nas łąd4 lecz bogactwem morze"

rolnych

''

344

.w

.U roczyste

rozpoczęcie

tMz MK ZSL oraz członek Prezydium MK ZSL - Władysława
Pietruczuk.
toku narady u~godniono
stanowisko w sz.eregu zagadnień politycznych i gos:podarczych dotyczących m. Lodzi
stosowama
przyjmując za.sadę
w praiktyce wymiany i uzga.dnia
nia ooglądów np. w sprawach
zasadniczych z uwzględnieniem
szersze·go niż dotychczas udziału MK ZSL w życiu politycznym, spolecz.nym i gospodarczym naszego miaSita. Poza tym
omówiono sprawy roI ne, s:pra·
. . .
,
wy tytułow w 1a.snosc1 l ZWH\7..a„
ny z tym problem razb UuOWY
miasta.

demi.a.eh w pos.zc:regó1nych przed

siębiomtwaich morskich,

GDAŃSK (PAP).

„Dni MoWybr:zciu Gdańskim
zaiJnau~u~owala akademia, która
odbyła sie w nowowybu(lowan)o'IU Th;>mu Rybaka we Wladyslawow1e.
rza'•

na

SZCZECIN (PAP). Stocmiow·
tegorocz
cy szc:ueciń.scy nno•ritali
""„ ·
ne „Dni Morza" przedterminowym wodowaniem nowe20 ka·dluba rudowęglowca. 22 bm. 31
Wiel~ uwagi poświęcono spra
rudowęglowiec s/s „Gniezno" 0
nośności 3.200 ton ześliznął się j wie ksztakenia się młodzieży
z pochylni .stoczniowej na wo- wiejskiej w !ódzikich szkołach·
zawodowych i trudności w zady Odry.
bezpieczeniu tej młodzieży nie·
miejsc w burzbędnej ilości

WARSZAWA (PAP). Obchody
w
dekady kultury litewskiej
Polsce 7l0Staly zainaugurowane
22 bm. uroczystą akademią w
Sali Kongresowej Pałacu Kuliu
ry i Nauki w Wairszawie.
W prezydium akademii zasiedli m. in.: przewodniczący KoObchodu
mitetu Honorowego
Dekady Kultury Litewskiej w
Polsce, ma.rszalek Sejmu, przewodniczący

Zarządu

Główne.go

Towarz.ystwa Przyjaźni PohsikoRadzioeckiej - Oz. Wycęch, wicepre21E'S Rady Ministrów - P.
Ja.r<JSzewicz, zastępca przewod·
B.
nicz.ącego Rady Państwa Podedwomy i i.n.ni.
polskich
osobistości
Wśród
prezydium 7.ajęli
miejsca w
czlonkowie delegacji kulturalnej Litewskiej Socjalistycz;nej
Republiki Ra<ll'lieckiej z wiceKa.zy~em
premierem LSRR Preiksa.sem.
Akademii przewodniczył i zagai! ją marszałek Sejmu Czesław Wycech.
Referat na temait stosunków
pol 151k:o-li<l'ie~ISkich i deka.dy kultury litewskieJ' w Polsce wya!o"'
sila wiceminister s:zkolni-ctwa
Eugenia Krass<>wwyższego
\
ska.

nej Litew1;kiej SRR - wiceprem1era Kaz}'ISa Preiksa5a.

Komunikat

o rozmowach

Kiszi- Eisenhower
zapowiada wycofanie
z Japonii
wojsk lądowych USA
WASZYNGTON (PAP). -

N& za·

też
niż

wię.cej
ra.fą uwagi

partia i

rząd

n.a.rady przyjęto
W wyniku
postanowienie, że na
aktywu politycznego.
narady
lektoraty, odczyty itd. organ:i.z.o
wa.ne przez KL PZPR będą każ
<lorazowo zaprasza.ni działacze
ZSL.
równi~

•

młnlster spraw zagranicznych NRF tleinrich von Brentano w Wiesbaden w rozmowie z
dziennikarzami.
Stwierdzi! on, te Niemiecka Republika Federalna „gotowa jesl
wz!ąć udział w rozmowach na ten
temat 11od warunkiem, te Związek
Radziecki nie będzie się domagał
uznania rzą!lu wschodmch NieI
miec".
Brentano wyraził przekonanie, te
„zachodni ,partnerzy Republiki Fe·
deralnej nie zgodziliby się ani w
toku londyńskich obrad rozbrojeniowych, ani poza lYml obradami
na takie ureQulowanie ~prawv rozbrofenia, które po11tęb:łoby podział
Niemi.ee''. Jak wynika z dalszej
min\.stra
boński·6!JO
wypowiedzi
sprn w •.agranicwych, roz ;trzygnię
!'.ie kwestii niemieckiej wysuwa
ou na pierwszy plan, slawi<1j łC i~
przed problemem rozbrojenia.
między
Jeśli chodzi o stosunki
NRF a Polską, von Brentano oświadczy!, że „kraj jego nie lgno
rufe taktu i.JltnLenia państwa polskil!i!O i pragnie utrzymywać z
nim d·obre stosunki". Stwierdza·
ten naleta·łoby
Iż „problem
Jąc,
1.badać z duźi\ uwagi\ l oslrotnoś
s1>raw ta·
cią", boński minister
granicznych wyjaśn:l, te decyl.ja
o nawtazaniu stosunków dyploma·
tycznych „byłaby w sprz()(":r.noścl
z p ~yjęlą przez rząd federalny za·
sad<\ niewymien;a.nia a·mbasadorów z państwami, którp uznaly
rzad wschodu:cb Niemiec".
ośwladczyl

zkron'ki wypadków

I

I w:"'"'""no

(PAP). Dzie1'i d?Ji.·
ostatnim dniem
XXVI Międzynarodowych Ta.r~ów r znań.skich. Do sobo.ty 22
bm. ra'!1o ogólna suma. obr•O'tów
d<Jlkonal!lych przez nasze centra
le na tej wielki.ej imprnzie h :.m
dlowej wyniot9!a 372 mlll1 rubli.
(93 mln dolarów).
jest

Komisja
Min. Komunikacji
powróciła z Moskwy

KDmunikat

'ł

wynikach jej prac

09ub1-i..kowany
Zi<YitRni~
najbliższych dni.

liif"dvkolw-te.1{ poś,vit~
dalszemu roz'\vojoiwi

„.kultury polskiej
w

POZNAŃ

s1e.1.szy

skwą.

obPcnie

Nowy
stawia

rząd
iuż

w

ciągu

francuski

vot11m zaufanJa

(PJ\P). - w <'7a,ie wie·
rzo1"ne.i debaty w Z1<ro.mad2eniu
Narodowym w dniu 21 bm. 'Prr·
mier B<>nrges-~;.·tmour" wy~t~oit
7. wnioskiem o votum 1aufania dla.
rządu w 7.wiąz.tn1 :i: pro,fel<tcm rzą·
PARYŻ

dowym. dotyr; h<':vm m. in. ·wprowadzenia no\'.'.>'Ch podatków na.

•

rozmów, ja.kie przeproWad:zll premier ja.poń.ski Nobosu·
ke Kiszi z przywódca.m l a.me-ryopublikowano w Wakańsklm!,
szyngt<>nle komunikat końcowy
podpisany przez prezydenta Eisenhowera 1 Kisz'!. w myśl komulllikatu, Stany Zjednoczone zobO'Wla·
zaly sir, w ciągu na:i·bliższych dwu
nastu miesi<:cy doko-nać 7,asadnl·
czej redukcji swoich sił 7.ibr-0.\.nych
stacjo:n1,ią<:y<:h w Ja.pónil. J{ol!llll·
nlkat <toda,ic, że rzą.d a.mecrykaJ\.·
s><i roz;p-.truje „rychłe wycofanie
z .1a1>onil wszystl<J.ch swo!cl.t od·
dzla16w Ją.<it·wych". Oby<i"'·a rzą·
dy będą się konsult<>wać w spra·
wach dotyczących rucbu i ewcntualne~o UŻycla oddziałów a.mer:·r·
Róq Sienk:.ewicz·a i Taugutta nie
k~fukich ,;ta.cjonując;vch w Japo·
nil ..Japonia 7.gadza się. aby Am<'· nai)eży do szczęśliwych, niejedna
rykaJlie w da.J:;zyin cią,,"'ll utrzy· juz się tam W)'dia·~ła katastro;fa.
Wct:onaj tam w1aisme An~oru Sw1
m: wali swoje bazy na Okinawie
l spraw0owa.li kontrolę n~ tą wy- der (KiUńskiego 87) talk niefortunnue P<"voził końmi,że Wljechał wuspą.
Prezyd>ent Eisenhower po!nfor· zenu na tył mollOcykła TI 3229.
mow„l rremiera. Kiszi, Jż ja,poń· Si„d·nca na tylnyim ·siodelku Aliua
sltle protesty przeciwko kontynu· Jaikubhec .z Paibtianic, ni skutek
owaniu prób z bronią .11\drową zo· krakisy d·oznaJ1a powa.żnych pDtłn
•'.•1': wzl~<a pM uwa>gę w rok·<>- czeń oraoz wstrząsu mózau. Prza.
ła do SZ1Pi1ala Pog·nlo"an13ch na temat ro11bTO'jema, Ja.·
(al
'WU,
l<le "lę to-::z, w et.ondynie,

kończenie

Dlatego

fle>ty handlowej. Do ko1\ca bież•.
W c: ;ści artystycznej a k.ade- ce,1 5·la-tl<i nota· nas?a otrzyma 41
mii wystąpil państwowy za.slu- nowvd1 statków ze stoczni kra ;o.
żony ze'>pól . ]udowy pieśni i tań wych o o-k. 2U tys. 1011 nOOno~-c .i.
Litewskiej .Socjalistyczmej Dzięki temu w roku 1ęso flota na·
ca
Republiki Radzieckiej pod ki~ sza b<:dzie mogla. obslmiyć 21 proc.
a•rtysty obrotu polskich portów.
rowniiet~ ludowego
flota nasza. wzboi:ad
Ponadt-0
Jonasa Szwe<lasa.
ZSRR
Zgromadroni gorąco oklaskiwa- si<~ o szereg sta.tk<iw 7.a.!<Uplonycb
rQlllbudo·wy
fundusZ11
z
li melodyjne pieśni J.ite'Wl-o;kie, floty hllJlodlowej. Tak więcmoNkie.1
ogólny
tań<'e ludowe ora.z polskie pio- tonaż flotv handlowe.i w rol<u J960
„Szla W'l'rośnle do ok. 700 tys. ton.
se.nki , ,.Kukułeczkę" i
o ile pro.g ram ro:r.woju nasz<'j
dzieweczka do laseczka".
Iloty handlowej na.pa.wa raczej o·
stwierdził mi·nister Da·r ·
tucbą ski - o tyle o wiele wi<:ksze tl"\łd·
sie przed portami
{PAP). - 22 bm. ności piętrzą
WARSZAW
Nie jest bowiem ta,fem·
w Pałacu Kultury l N•ttkl otwarta morskimi.
nicą, że ich 'Wyposa~nle nli> o·
stna.nłem M!nl·slerstwa
została si.anu przedwo·
siągnęlo jeszcze
Kullurv ·I Szt11kl orar. Towarzy~lwa jcnnego.
Po1sko·Rad1leckie.( Przylafnt
Przystąpiono jut do _oprarowawystawa litewskie! ara.fiki l sztu- nla perspel<ltywiocznego km„l<ik·
ki ludowe(,
sowego planu roo:wo.lu na.szych
portów, którego założeniem je.st
nie . tylko pod.niesienie Ich spraJW·
nośd w stosunku -do pott'Zeb ble·
żących, Jec:o .w powiązaniu z J>l"'Cro:owojem obrotów
wldywanym
Wiln~e
zamor"Sklch w p~szlo~cl.
kole~ prrema.wia witallly serZ
WILNO IPAPJ. - 22 .bm. wleczo
rem w odświętnie udekorowanej deczmymi oklaskami I se.kretan
•ali Państwowej Filharmonii w Komitetu Obwodowego KPZR w
Wilnie odbyła slę uroczysta ak'i·
A. A. Popow
demia. tnaugurulaca dekadę kulttl· Leningradzie pr.zekazując ludności Szczecin:~
rv polskie! na Litwie.
i w.szystkim poJ.ektm pracowni ·
kom morza gorące pozdrowif'nia od mi~kańców mia.sta-bohatera Leningradu.

. Df nnt~nn ~stref;, oaraniczonvch zbroień
Ml 0•U~ U U' stosunkach z Polsk~
BERLIN fPAPJ. - „Rząd fede·
r;i,lnY nie odrlillca kateqorvcznl.e
myśli o stworzeniu w Europie ~tre
tv pozostalącel pod kontrolą, le·
dnakte równocześnie nie aprobnfe
teno projektu bez zastr1eżeń" -

młodzieży

wniosków

22 bm,
WAFSZAWA (PAPl~ w godzinach południowych pow,-ócila z :Moskwy grupa ekspertów Ministerstwa Komunikacii z
wiceministrem Rustecklrn na czele. która badała przyczyny trar:lce·
nego wypadku samolo1u Po'skich
Lini! Lotnicz~·ch „LOT" pod Mo-

marynarka handlowi\
z110gł::1. ·1~e1nić s'vP zadania wobl".C
ha.n~lu za.gr.a.nk'l'll{"·g-o,
polskiego
aby mogła stwo~rzyć wa.rttnl<i roz„
wo.iu gosp-oidarczego \Vybr7.eża. za„
Serdecznie przyjęli uczestnicy piecz.a przem:vsło,vego wewiną.brz
uroczystości pr:remówienie prze krah1 I za.pewnić pracę wszystkim
ra.rhowcfr.m mo-r:;J.cim.
wodniczącego delegacji kultura!
abv nat.:za

Dekady Kultury Litewskie.{

w Warszawie •••

tejże

w

WAT
ff

NOWY JORK (PAP). W dniu
SZCZECIN {PAP). 22 bm. wj cli partyjnej obwQQ.u leningradzl
2twl ;~~·zi·lalzba Repgł~~;uiptr~:
godzinach wieczornych w sali kiego, I sekretarz Komitetu Ob~·u
=u
ko 7 projekt ustawy upoważnia Filharmonii w Szewc.inie odby-, wodowego KPZR w ~rającej rząd USA do kr~ytowa- la się centralna akademia inau- cizie - A; A. Popow.
PJ:>ezy<lium
Przewodniczący
nej spr:redaży nadwyżek rol- gurująca tegococ~ „Dni M~
prezyduum akad-e:m.u Woj. RN w Su:zecilll.ie w. Minych z.a granicę na sumę jedne rza'.'·
/l.o miliarda dola.rów. Ze wzglę zas!ie<lh: w1cepre7...E5 Rady. Mim· goń otwiera akademię, wiitając
du na wprcwadzenie do projek ~trow . Z~non Nowa:k, mim~T ser<:lecznie obecnych również na
tu pewnych zmian, 1zostąnle on zeglug1 .1 przewod_ruczący Ogol- sali' prz--'•·tawicieli CentraJneJ·
"""'~
---1·si·1· po- nopolsk1ego Komitetu Obchodu Rady Węa"lenskich
·
---'1OZOl!lY
j esu:ze pr""""
Związków Za
hvm •
" placówek kOl!lsula.r· c---atu i' Izby „Dni Morza" d r S t , Darski, prze wodowych,
.
rozum1ewawczei ''''""
·
d
Repreze.n tantów •
Zarzą u Glownego nych, znaJ"duJ·ących &ię w S.zczewod.niczący
..,_
.
.Tak wiadomo, od uchwalerua Llgi Przyjaciół LNlnierza gen. cinie oraz delegację MinisterZa.granicmeli!IO
t.ej ustawy zależna je.st reall:za-1 bryg, J. Turski, 1J0Slowie ziemi Rtwa Handlu
Czechosłowacji.
cja drugiej części porozumierua SZCZ>eCińskiej,
Następnie zabiera głos miniMiejsce w prezydium zajal
gospodarc:rego między USA a
również prrewodniczący delega- ster żeglugi St. Darski.
Pol.ską z dnia 7 czerwca br.
Nasza flota handlowa
stwler<lz.il m. in. min, Darski
posiada obecnie ~46 tys. ton noś·
ności. Jest to oc.zywHcie za mal<>,
4

się

ksztakenią.

oraz opracowywania
w tych &p:rawach.

~sLS:~~rs~~~as=eyre~ei:~
I n a U ()' o r ·a c;tJ a
• •
Dziś ·zamknięcie
D ni• MOrza'' S zczec1n1e
XXVI MTP
~

sprzedaży

sach i internatach - w związ
ku z czym :wstala powołana ko
przedstawimisja z udziałem
cieli Prez. RN m. Lod.zi dla zba
dania warunków w zakresie

rok 1958 w wysokości 285 millardOW franków.

życia M·dniowrgo
przed•tawiają ~·ę nlPwesopisze w komentarzu ·7'.".'nr..ia'
Reutera - dodając, żP pu cało·
i wlel&g-odzindniowej debacie
Bourges-l\launych dyskusjach
noury'emu nie udało się uzyskać
pe>pa~la. dJ- planów o~rczędno·s·
dowych rządu. W re:mltRde dvskns.la odroczona zostala do po.ni11·
działku, w którym to dniu o<lb~
dzle się głosowanie nad wnioskiem
o YO.tum za,ufanla,
Pęrspektyw;v

NRD delegacja RC
Dnia 21. VI. 57 r. powróciła z podróży do
PZPR i rządu PRL z I sel<retarzem. KC PZPR Władysławem
na czele. Po·
Cyril!llkiewiczem
,fozPfem
Gomull<ą i premierem
w Warszawie witali
wraca.jącą delegacJ<: na Dworcu Głównym
Biura Polltyc:tJnego KC PZPR i rządu z przt'wodnl·
członkowie
fZącym, Rady Państwa Aleksandrem Zawadzkim na czele
CAF - fot. Baranowski

B·utze

szaleją

LONDYN IPAPJ. - Jak podaje
Reutera, nad zna<:zni)
A11encla
r.zęści 11 Europy przeszły potężne bu
rze polą.czone z oblllYmi opadami
de•zczu i 11radu.
W Bawarii w ciąnu ostatnich 24
zanotowano 3 wypadki
Qodzln
śmierci od 1>iorunów oraz 5 potarów 11ospodarstw rolnych. Na ca
W dowód przyjaźni i dla u- lvm obS7arze Niemiec zachodnich
„Dni Morza" w snad·l y oblile deszc~e. w· Berlinie
pa.miętnienia
Polsce ora7. obchod:ronej w tych iest Io pierwszv opad od 17 dni
dwutv11odnlowych upałach
Po
dnó.ach 250 rocznicy założenia
m:1a1Sta. Leningradu, A. A. Po- nad Pra11ą. przeszła w sobotę gwal
J><>W wręczył przewodniczącemu towna burza gradowa, w w.ynlku
Migonlowi klórel 2 osoby zostały zabHe a 10
Pręz. Woj. RN
artystycznie wykonany wazon. rannych.
W Szwajcarli ulewy zn1srczyly
. Wielu ?~acown.ikó. w go.sp od3:r pola uprawne w okolicach Lucernv
1
kt morskie] otrzy'l!l~.lo z ?,kaz1 1 tlrybur!fa. Od uderzenia 11ioruna
tegorocznych „Dm Morz.a od· zqineła ledna kobl·eta. Wezbrane
7,nacz.enia ooństwowe i nagrody,\ lale wód zerwały most w Schwvz.
Opady gradu w Au&trli znlszcwktóre wręczone wstaną na aka·

nad

Europą

ly w niektórych okoUcach 60 1>roc.
zasiewów. Jedna osoba została za
hlla przez piorun. Splonelo wiele
zabudowań

ąo•podarsk!ch

rządu
ło -

Oozbra'.anre woisk USA
w Korei płd.

RZYM (PAPI. - Sytuacja powo.
NOWY JO.RK (PAP). - .Tak do·
dziowa w delcie Padu, gwallownie
nosi z Seulu korespondent Ag~ncji
sie P1>Qorszvla.
Miedzy Innym! woda zalała w1P~ United Press, nowoczesnp orlr71t·
kl obszar wyspy Ariano, , leżące! łowce amerykań~k!e małą by(: do.
oddzJ.alom USA w !Corei
w defdc Padu, PD wdarciu s!ę prtel starczone
poludniowef już na poczalku przy.
wyrwę w •wale och ronllym. O kolo
Bc:da to mvśliw.
tyąodn;a,
szlego
18 tvs. ha zlemi znajduje się pod
ce o szybkości pona.ddżw:ekowPI
WOdil,
F-100. Ponadto do Korei południo
Glębokoś~ 'wody wynosi około wet przybyć ma !'.)'rupa amerykaa2 metrów, il n)leszkańcy chronl'l sklch
odrzutowyd1
mYśliwrów
siq na dachach l drzewach. .lP· F. 86·P f„Sabre"j,
dnakte około 2 tys. sztuk bydła
uprowadzić w
mieszkańcy zdolalt
bezpieczne miejsca. Prowizoryc7.nie ocenia •ię straty •powodowane
powod:tl11 na wiele miliardów li·
,
rów
PRAGA !PAP). - Dnia 21 bm.
miastem
czechosłowackim
nild
Brno I je!Jo okolicą w godzinach
l>ardzo
przeszła
popołudniowych
silna burza połączona z ulewnym
deszczem i gradem. Miejscami za. między Polską Węgrami
obserwowanD kawałki lndu wiei·
BUDAPESZT fPAPl. ·- Ostal!llo
kMcl pliki tenisowej. Burza pę
drona sllnvm wiatrem osiągnęła loczvlv się w Budapeszcie roznrn·
del"(Jacjaml minipomiędzy
wy
Do godzi·
szybkośl- 90 km.-godz.
sterstw f:nansów PRL i WRL w
MOSKWA (PAP). PralS<R ra- nia rozmów - p1sze k~pon ny 19 zanotowano 55 mm opadów sprawie ustalenia rozliczeń I o.piat
dziecka komentuje problem roz dent - rzuca si~ w oczy aktyw
nlchandlowycb na lata 1956 I 1957.
brojenia, a zwla1S:z.cza obe<:ny na zakuli.sowa działalność w dy
W wyniku tych roo:mów 22 bm.
7'oslal podpisany w Budapeszcie
etaip rozmów w Pocllrom.isji Roz plomatycmych kołach mocacst.w
protokół o oplalaci) I rozlJ.
nowy
zachodnich, które lmnsultują sie
broj€J!liowf'j ONZ.
między
C7'enlach niehandlowych
artykul ze stalą radą NATO, kolejno
„Trud" zamie~
nuzyml krajami.
swego londyńskiego korespan- wy.suwają propozycje ockaczadenta, który wskazuje, ił ost.at nia PQ.Siedl.eń Podkomisji RozW
NOWY JOJlK (PAP).
nle wy.stąpie..'\ie Stassena w Pod 1 brojeniowej, :runien.La.ją sklady czwartek nad stanem Północna Da
komisjli. R.Ozbrojeniowej wywo- delegacji. Wszy.stko to pozwala kola prz~szedl ·s ilny huragan, We·
rozczarowainle W)'l.'IIlUĆ wniooek:, że kola rza- dlug o!tta.tni.ch wiadomości, na
poważne
lalo
którzy oczekiwali dzące moca.rstw zachodnich prll skutek huraganu w mieście Pargo
wśród tych,
rea·lnego kroku na.przód w roz- gną rezultaity rozmów w spra- 10 osób poniosło śmierć, w tym
mmvach. Pod szyldem „now~ wie rozbrojenia .spror.iradZJić do 7 dzieci. Około 2 tys. osób pozo·
Strastało bez dachu nad głow11.
go" planu - pi1S.ze korespoindent z.era. Do końca obr.ad Podkom~ ty
wvrzą.dzone przez huraqan oce·
- Sta15ee,n powtórzył ptopoz:y- sji p<JIZIOIS:ta!o niewiele cza.5'\l. nia si~ na sum41 około 50 mlllo·
W czasie odgruzowywania Je·
cje redukcji wo·jek Sta.nów Zj<'l
nów dolarów.
dnel z piwnic• przy wroclawsklm
Burmistrz miasta Fargo, lioząc~- rynku odkryto w:elka kasę panrządu
R.adizieZv.riązku
i
d1noczon:vch
ckiego dQ dwóch i pól mi.liol!la
go 45 tv•. mieszka1iców, zwrócił cerną, którą w asyście funkcjona11 sle
ludzi: propozycja t.a jest już
ostatnio droqą leleloniczną, d? I riuszy MO 1 przed·slawicleli Rady
• ł
•
dora•dcv prezydenta ~JSA S. A·, Narodowej m. Wrocławia dwaj
urzedm~>Olbern dYó'.kusji od prz.Pw Waszynqtome. z apelem i pracownicy fabryki pomp otwieradamsa.
8
Ją
szlo roku. Możli:w.ość daJszej re 018
. o udzielenie pomocy ofiarom bu· Il przez pięć godz1n. Vv kas:e znll
dukcji csd z;b'roj111v·ch uzależnił
leziono m. In. •rebrne I złote za.
RZYM (PAP). Prezydent Wioch raganu.
<lele11t Sta."lów Zjednoczonych
Czer- stawy stołowe, zbiory starych moWładze Amerykaóskleqo
Gronchi odrzudl dym1sję zlotoną
<:d rozwiązania farnych p.rob~ na
lego rt:ce dnia IO bm. pr.r.ez pre wonego Krzyża zakomtlnikowaly, neł, 210.te pa,pieroin•ce, na.szyjni·
mów polifycmych. Oś·wiadcre mit!t'a ZoJ!ego. Krok ·ten ule ma· to na t:imlek sllnego hnr!lganu, któ kl, syqnety itp.
nie St.a1Soona rozc:zia.roiWa!o snol<'! lący precedensu w hi•storU . ozna. r" ostatnio 1>iizeszedł nad miastem
Przy malezlonym ska.rb!e zgro·
czeń1Stwo a,ngiclskie. Wiele dzien cza, te rząd Zoliego automa:tycz· Far110,
tam catkowltemu ma·dził sl11. tłum gapiów, pod któ·
ule11ło
znisz.czenru 329 domów, 11 202 r.o· rego clt:żarem ułamał się strop
ndków londyńlSlkich w ogóle niP. nie pornslale u władzy.
Gronchl zwróc!JI sit: do premie- stało uszkod.zonych w 75 proc. PD· sasiedniel piwnicy. Kllkana.ścle O·
wspomniało o „propozycji" Stas
ubleqał nadto zostały zburzone 1abudowa· sób •padfo z trzvmetrow<ii WY!O·
ponownie
by
ZoHll!Jo,
ra
oon~.
Jeden 1 mętczyZJI złamał
•lę w parlamencie o aprobatę dla .nJa I urządzen.la na kllkn plftcach kMcl.
aog"
Na Ue tef t.akty:kl. 'l)nle'Wleka-· programu 1we110 rz11d11,,
·
targowvcll.

w.

Podpisanie

protokołu

o rozliczeniach
nieba nd lowyeh

PRASA RADZIECKA

i

o „nowymu planie Stassena

Huragan
w Płn. Dakocie

Skarb w kasie

pancernei
i.„ pechowi w~dzowJe

Oym1·s1·a

Zol:'egn

przy

'

WARSZAWA
· 22 hm. po gościruiY'C'h wyistępach.
które były p.rawdz.i·WY•m wy•darze·
niem w życiu teatralnym WaH1..awy, Qpuścił Polskę, udadąc s1ą do
Londynu zespól The Shake51Dea•r-e
Memorlal Theatra Company. z,„.
spół odleciał 4-mo·torowvm samolotem, należącY'lll do angielskich
linLl IO'tll'iczych BOAC, oddanym
do jego d\'spozycji.

Młodzież łódzka od dzisiaj korzysta z wypoczynku
W łódzkich
szk.o.lach odbyło
wczor aj uroczyste Z<l!kończe
ńie roku szkolnego 1956-57. W
urocz:yistości wzięli u~ial, obok
młodzieży i kierownictwa szkól,
prw<lstawiciele Jromitetów rodzi
cielskich i opiekuńczych, które
Ufundowały dla dzieci Wliele cen
nych na.~ód. Trzeba podkreślić,
że w br.
po raz pierwszy na
uroczystości
zakończenia
roku
b yli obecni w różnych szkołach
wszyscy członkowie Prezydium
Rady Narodowej.

90 ..... wszędzie zakońcrienie roku wypa.illo n.a piątkę. Ogólnie
panował ·.o.a.strój radosny, wszQdzie byl<> pełno uśmiec]1ów l
kwia.tów. 'Tylko nieliczni nie po
dZliel.ali ogJ:ilnej raidośd, a to z
powodu.„ dwójek,

&jG

·* * *

Nieco fin.a.czej, niż w,<;<zędz:ie,
odbyla si•~
uroczystość w 12
TPD, Ponad I.OOO dzieci zebrało
się w sali domu MDK. Poza czę
ści ą oficj.ailną odbyto się tu wrę
czeni.e wie6.u piękn.ych nagród
Trudno opisać wszy.stk:ie szko- ufundowa11rych przez Wojewódz}y. Wszę<lz:e ta.m, gdzie byliśmy, ką
Zbiomkę Przemysłowych
uroczystości wypadły imponują- Su1'0Wców Wtórnych.
co . B yły dmvodem serdecznej
Szkoła t.a .:zdobyła wśród szkól
troski stał-szych o mlodzi-eż. Na- łódljk?ich
iPlerw57.ie miejsce w
wet
na.,jdale.i położonych
kO'llkumie pn. „Zbiera.my ·
łach na. peryferiach, np. w 143 ku.la.turę".
PJ-erwszą na~rodę
I l<IA Szkole Podstawowe.i w wśród ogólniej wrzarwy i napięChocfa.nowfoacb, w Vill TPD. cia wylosow.ał uc:reń klasy IVd
czy w Szkole Podsta;w~>wej nr - Wiesław Trawicki.
Był to

'v

śliczny motocykl. Drugą nagrodę maszynę do szycia wylosowala
woźna szkoły Józefa
Kalemba.siak. Ponadto wyróżni
Ia się tu t.zw. „dziesiątka dzje!nych". Byli to chłopcy, którzy
zebrali masę rnaikulaitu:ry Po Wy
ści i;u Pokoju.
21 bm.
Szkol.a 12 TPD otrzymała wiE wybud1ł

S'l.kol

ma-

Ziem

O zaaospodarowanie

Zachodnich

Apel organizacji partyjnej
Budowy Huty im. Lenina
I

22 bm. Kormtet Zakładowy wieksl.Y".!h zakładów przemysło:PZPR Budowy Hut y im. Leni-1 wych w kradu w celu podjęcia

le dyplomów za najlepsze wyniki w dziielnicowych igrzy1>kach
&portowych . Nagrodę otrzymała
również nauczyciElka p. Aniela
Mafa.tyńska w 42 rocZi!licę siwej
r>:-acy, ,
(lg)

* * *

W oka7..alym gmachu przy AJ.
K~ciuszki 65 mieszczą się t:-zy
s zkoly I, X i XX Licea
Ogólnoks.,,ta.łcące. V-'.szystkie tr'.o/
obchodziły wczora] uroczy:stość
zakońcrenia roku szlro1nego.
Jest . kilka mi1n.uit po godz. 9.
Podczas gdy w aiuli na I piętr7..e
dobiega końca część art}'IStyczna, dla zgromadzomych tu ucz.e.n
rric i uczniów I Liceum Ogólnok.w;talcącego w klas.ach i na
kQ!:"YtalI"7..ach mlodzież z X i XX
Liceum w oczekiwaniu na wruną salę, w lclórej odbędzie się
zakończenie roku szk&nego dzieli sie wrażeniami z egzaminów, projektami waikacyjnymi:„
Wreszcie kolej i na X Liceum. DZli.ewczęta w białych blu
zeczkach i gramaitowych spódniczkach zajmują miejsca w a.uli. w serdecznych !Słowach wita
wbranych dvrektorka X Llceun1
p. Helena. Tredjalrowska, Podaje wyin.iiki nauczania za rok
s.zkruny 1956--57. Na 286 uczennrl.c _ 248 uzyskalo prO!ffiocje. z
tego 60 maturzystek. Naj!epime
wyniki ooi1<gnęla klasa XI.a, uZ)'l.'Jkttjąc 100-procen.rową maturę.
Na\Sltępuje uroczysty moment
wręcrenia pi-rodującym uczenni
com nagród książkowych, utuindowa111ych. pr;:iez komirtiet rod1lliciel.ski. Dziewczęta gromkimi oklaskami nagraid:za,ją PNJO<dowin.ików nauki.
Swie?..o upiec2l0ale maturzystki
że~a dyrektorka krótlctm pr.ziemówi.en.iem i wręczen.iien1 świa
dectw dojnMośc:i w= re skrom
nymd. upomiilnkami kLSlążilrowymi.

na wy.stosowal apel do organi.- wspólny•c:h wysHków w dziedzt
:z.acji
partyjnych w.szystkich nie un:kham.iania i zagospodarowywa;;:ria nieczynnych dotycb
cza~ l~b .21de~astowa.111ych dzialaruarm
WOJenmym1. ~arlów
prziem;yslotwyeh na Zierruaich Za
chodnich.
•
W .aipelu tym lromitiet zat!dad?WY. ~a d~~?.czaoowe os~ą~ęc:ia <>!'garuzaclli nowo~ucPewnego plęl<nego popołudnia kie:i, która .już od klku m1E!Slę
1917 roku, wówczas 34-letmi Anto- cy p~<J1Wad2li prace nad prnej_mo
nio Jl.lalagodl. z Modeny oświadczył
żonie: „wychodzę na kawę" i wró- .wamern, ~~amem
cil do domu.„ dopiero w ub. 1 11:'11c~~~ n:-eczyn.~ch
czwartek.
""..ap1en~. cegielnii. i .żWJI<XW
Okazało się, te ,,na kawę" udal ru na Ziei:ruach Zachodruch.
1lę aż do Brazylii. Dorobił się tam
W zailrońoerrllu aipelu komiltet
niezłego majątkU. Jednakże w domu wiele się w cll\8'U owYCh •o lat zakładowy budowy Huty im.
zm.lenilo. żona zmarła przed kil· Lend.na ZW!raca uwagę l1tll koku laty, przekona.na zresztą, ł,e jeJ nieczność ~ak 111a.jszybsrrego rorz
mąż od da,wna nie żyje. W ka:idą woju prodokcji
ubocmej prz.y
rocm.lcę pójśda „na kawę" odby~
WISZY'stkich większych za.kladach
Wała się żaJobna msza za spokój
(Kr.)
jego duszy, NieoczekiW8Jllego p<>- przemyslo\ą'}'ch, s11wierdza.Jąc, iż
• lfo •
wrotu Antonia. dożyli tylko jeg<> w 52'leTegu zakladów ca.lego kra
dwa,j. bracia,
ju ista:rieje jes7JC7..e Wliele u..lcryKlasy XI szkól ogólnoksrlalcątych r~ produkcyjnych 1 cych opusZ<:Z« w br. ok. 34 tvs.
moźliiwości, które powil!lny by<' maitul'ZY'Stów,
technika zawooowe
jak n.ajszyibciej wykOll'Zysfa.n € kończy ok. 32 tys, cl1l01>ców i
dla dobra g<JlSIOOdarld rurrod<>- dziewcząt, z k1as VII szkól pod·
. ·
.
.
„
stawowvch wvcbod7.I ok. 300 tv~.
wej i J>rz:ysp1esreroa rea11Za1C)l młodzieży a z za5adnlczycb M,kól
uchwal VIII i IX Plenum KC zawoilo~ch - ok. 45 tys. absolwent6w.
Podczas dzisiejszych uro- PZPR.
czyst.ości sobótkowych nad
stawem w Parku 1 Maja w
Rud.zie będzie można zdobyć
piękną
nagrodę w wysokości 1000 złotych. Wystarczy
zadać przedstawidelowi redakcji „Głosu Robotniczego" pytanie:
- Czy czytal(a) Pan(i) soP<Cl<SLl.ikiwam.e na !l:'y1!1ku artyku klas, telew:i:rory, prailkl, ma~e
botni „Głos"?
Kto pierwszy zada powyż ly przem.)'l'll-O<We J)QW5'l.eehne~o tm0<11y oraz luksusowe radio-użytku
muszą dOl[.Tzeć do OO.- odbiorniki i tabeż meble.
.
sze pytanie bawiącemu na biorców bez pośrednictwa
soePocząW\Sz;y od IV kw.a.rtalu br.
sobótkach „incognito" reda- JrulaJntów i po cena.eh usta<lo-- i w roku 1958 wymienione t<>wa
ktorowi Jasiowi otrzyma nych pmez państwo.
ry przeznac.2l0t!e dla p~zegól
natychmiast, na rękę:
Krerując snę takimi zaisaidami, nyc.h wojewódzltw będą r1ootd.z;J,e1000 złotych nagrOdy.
wlladze handl01We wrprowadmją lamie tam pr.ziez woj . mrv.ądy han
A więc dziś w Parku 1 obecmiie stopniowo nlO'We przie- d1u w porozumieniu ze zw:ią'Zkamd. zaiwodowymi i <Xr·ganiv.l.cja
M.a,ia szukamy redaktora Ja- p:hsy - w \9P'1'a.wie sprzedaży ar- mi
rolniczymi oraz orgamzacjasia!
tyikll'iów, które . p.mema.cza się mi społecznymi. Przy podziale
n.a rynek w o~ani.C7JOl!lych iłoś- tym uw;zględniatne będą potrze.

Poszedł .na kawij.„
i wrócił
po 40 lalach

1.000. złotych

LUBLIN
w godzinach wieczornych
niezwykle gr-o.żny pożar
we ws1 Turka w J>OW. L1Lllldn. P~
stwą plornieni padł-o 78 budyrnków
.:.... tym 30 domów mieszkalnych i
48 obór i stodół.
J-ak wvkarz'atv wstępne d<><=hodzo
ni.a, przyczvn~ pożaru była wada
przewodu kominowego w Jednym
z dotlllÓW; Je~t to JUŻ drugi w
bież. tyqo<lniu ti!!k wielki poza<r w
woj. lubeiśk.iim. 18 bm. spłon<;!lo
188 budynków we wsi Ka.fCZIIllska.
w pow. Opoile Lubelskie,

a,t rakcyjnych towarów,

lecz przede wszystkim- ksiqżeczka PKO

-

TabeJa wyrrranych

:::~~~ ~~~dlu

PIERWSZY DZIE!"1 CIĄGNIENIA
(Tabela nleurz41dowa1
30.000 zł na nr 82551.
25.000 zł na m 105242.
. 20.000 zl na nr nr 1672 49969
117351.
10.000 zł na D1' nr 5124. 31389
38472
5.00054484.
z1 na nr llJI' 14850 30944
37588 40275 60527 87289 90830
96830 99832 117845 125083 128387
133190.
2.000 zł na nr nr 1253 10587
1620l 18831 19508 20252 25376
39443 42956 43731 44612 4738·1
49052
71672 91679
72337
72462 49'677
75510 56888
75827 91248
96353 104641 105307 108761 109851
113783 123900 132923.
t.ooo 11 na nr nr 1180 3824 3826
4982 6638 7476 8416 9245 1ogo4
13379 19459 20163 20189 203S5
21837 21789 22253 23411 23,>14
23845 26078 26653 2ti943 27801
29208 29306 3{)445 32372 33004
34198 34361 34552 35121 3741'>

apa.r~•J

b

~mg m~~ ~~~~~ ~6~~i m~~
51405
56896
59276
66312
73025
78510
81231
86413
95414
97941
102616
111220
11 4147
116931

52227
57035
59424
69458
74758
80351
82499
aa5ą2
95421
98194
105321
113295
114444
l17659
1 ~ 2 624 122701
l22977 12li831
110803 1~248{)

52724 54471 54?44
58U52 58696 58763
61555 64415 64935
70301 70922 713\3
'i7089 77880 78032
00415 A06r9 81150
84989 853tl6 85174
87718 89603 9W07
95659 96919 970•32
98397 996 l2 1007.11
106144 108651 110817
113361 113620 11414.5
114526 115810 116525
119283 119432 120243
122785 122862 122950
129851 130337 130435
133835 133857.

2 DZIEN'NIK ŁODZKI

m:
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~""·~~h

1<Jbo..,.a:fi.czm.e
~
....
WJ,...,..J~

zo w - olbrzym
•

'ł

miejsklEgo i

Jak bed.7lie

daż?

wiej~

się odbywała. sprze

Otóż ()S()by ubiegatjące się o
6
t.o

zaikup tych towar w zgłoszą
w swych zakładach pracy lub
w orgacirzacjach, do któ~h na
żółwia moniklego, k.t6ry ważył leżą i po uzyskaniLu uprawnień
tr.n, mle~·ł
2,17 m długości, na zaikup ·~~.-~""""'"""'2mą tZJW. docelo
••95 ..,,.
•~J
!~ 1!1cy~=1~~uwy;;::~; we oszczędzanie, w formie wkla
Chin. szkoda, że nie oblicz001<0 je- dów na specjalne ks:ią?..eczk\
go wielm. Dopiero byśmy sii: :lldu- PKO. Jei:e<li kom:isie mstaJa. że
mieli,
ni~tóre z WYl!Il4etnionych towarów można nabvwać bez r>O-<;iadama uioraiwniień z zakła1 dów
sportu
pracy, można '-"
będzie
je ~"'-oś
kupić.
·
rna.jąe oopmvi=m" OSttZqu.a łl ł
ci na kom.cle w PKO.
Szcrel(ółowe instrukcje w
&praiwie trybu składania <lls=-d
• t
t
ności i iSIPrzedari:y bę<lą wydane
mis rZOS W
O S I
przez min:istra finainsów ~ han-

6

Ze

ZIekk oa e ycznyc h
p I k'

juniorów

dlu.

najmlod$zych

·

leldroatletów
22

,

1·

.

~

W Giet<:zym~ ik"ło Sw!~adowa
do<bieqa·i11 końca badll!llta geo.loa1cz
ne, ma.jące rua celu olkreśle:ll!ie w1el

kości odkryt'('ch tu
pokładów rudy cyny. Ze względu na ni.erequla.rny UJkl:ad Ziłóż, ohok w.iie<rcen
geolO(J'lll:znych badain.!A te prowadzi -się. pr:rea: brnd<l!Wę !Próbnych W)'
raMsk gómdozych.

. .
~

Miejska Rada Na.roido<wa w Pień
sku, w pow. Zgor:oolec, p•!'Zleznaczy
ta na :remont miejscowe! s-nkoly
50 tys. '1ll z nadzwycza.j:nyich dochodów, lotóre czer1ilie z j&dyn.ej
chyba w kre.ju kopalni„. wa.pna.
I-hstor.iia powsta.ntLa tef kopalni
jest nia.stępująca: przyg-otowując
się do bud·owv 011romnych koszar
woj.skoiwych, hH!erowcv zwii.e.żli do
Pieńska tuż przed wojną w:lelkle
ilo·ści w.atpna
budowi.a,nego. Wapno 7llasowa'llle 21ma.g11Jzynowiano w
wąw.ozie, :majduiącym się w pob~żu m:i.asta
ora.z ;ia,be71pi9{:zono
wa1rstw11 żużla i Sl!Jlo.!y.
Po wyijtryóu tyiclh u1p11Jsów P.rezyidiium MRN w Pi<eństku uruchomiło niezwy1kł11 kOtPit•ll!lię g-01toweqo
wwpn.a. Dot.,,chcza·sorwe doohe>d y
z tej kop111nli sięąają j.uż -ponad
700 tys. zł, a wa<p111a jest je,!.Zlei:e

sporo.

148 (329().

problem

masła

„Mał\ana"

dyskus(a zatacza 11.e
r-0kie kreql w naszym kra:u. Zwn•
I en nicy I 11rzecl wnlcy obecn ef rAlac il kraiowych cen masła. mar11a•
ryny i smalcu przytaczają cora&
to nowe arqumentv ' na 1>ot>arclA
swvch tez. Wvdale się wlec wła
ściwe
ocldać· qłos przede wnystkim liczbom statvstvkl (GUSl.
ceny w złolvch•
ma.rgaryna smalec
3,62
-,2. 15
54.28,39,masło

rok
1Q37
1956

N<YWY JORK (P.AIP'). Powoła
na w październtlilru ub. rotku
prnez Zgiromadrnende Ogólne spe
cjalna lrorndL'!<ja ONZ, kitó.ra m1a1a zb-"--"
·-··
w ę gier<IJ\.LGI,\;
wy;d ar.7~.1a
skie, ogł<llS!ila w pią,tek swe spra
wozdarn.ia. W sklad tej komi.sji
wchodzili jak wiadomo p;roodistawiciele pięciu państw:
D.aai:U, Austrii, Cejlonu, Tun·i su
i Urugwaju. Koand.sja opada
8We s.nn-awozdani.e
wyl~cznie
na
..,.
...
jednoot:ronnych zeznani.ach uchodźców węgi~skich przebywających w :lllmych krajach,
zwła15 zcza w :Anglii,

Główne
tezy sprawomainla
sprowadzają się do tego, by do
wieść, że nie jesł prawdą, iż
poiwstanie
7JOl'ltaro wzin.iecooe
przez l'etaLltcyjne koła na Węgrzech. Za1przecza ono również
temu, 3ż poWISltanie węgiersloe
korzysta.t o z potnQCY kół irnpe·
ria.li.s.tyczmych na 7:aichod.zle.

.

Jeśli

wybierasz
nad morze

22 bm, w Hucie im. Lenina, I ele.ktrowru :nowohucki.ej.

zaih.-ończyła

się

.

C.Zte-

prace l!!pecjalna ko-- rech czlio!nków załogi obsługują
mi.sja tech:nicZllla MllUISt.iensitwa cej kocioł odniioi.-:ło cięzkie popa
Przemysłu Cię:!ikiego, powołana rzeni.a II l III &topnia.
dd' 21badallllia przyczyn grom-ej
Jak wynik.a. z protokółu spoawairii, jaika miała miej.sce 19 .rządzoo.ego przez lrorrrl.sję, w
bm. w siłowni ltombiinatu. W sklad której wchodziło m. in.
wyn:Llru tej awarii nastąpił.a. eks dwóch wybi!imych
raecz.oZ111.a;wplO\Zja i unieruchomienie ied:nie ców - µrod'esorów wyżs.zych ugo z kotłów WJ'ISO!koprężalych czel!!li teclm:lcznych Sląsika. i
Krakowa przyczyną groźne.I
.awarii stało się niedoipa.trzenie
p.rz.eplsów i !linstmkcji zabrania
.1ących uruchomienta roz.pale
nia kotła ~ zamk:niięcit:m
wszystkich zaworów doprowadz.a,j ących gaz do jego wnętrza,

Rekord DOKP
Wrocław

W

W wof. wrocławskim swohtv
rekord pod względem zapotr7!ebn·
wania na pracowników bLje Dyrek
cla OKP, która poszukuje 2.500
kandydatów chętnych do przeszkn
lenia w zawodzie konduktora (ok,
1.150 zł mf.es{ecmtel, pómocn!ka
masr.ynLstv (1.500 zł.), manewrowe1to I zwrotnlc~o !od 800-1.300
zl. mieslęcznlel. Kwa•terv -zapew·
nlone, cą równlet motllwoścl otrzvmanla mleszkan1« slutboweoo

Epilog sprawy

stwa Pohski.
łak
•
•
w pierwszym dniu zawodów u19
stanowiono tny rekordy Polski.
w skoku w dal chłopców Andrzej
PARYŻ (PAP). -.. Wedlu!I' Ml. .
.
Mogiła
(Gorzów Wielkopolski) cjalnych statystyk francuskich, w
K~.sl'.1 zarzuca Związk°'.1"'71
wynik.Iem 5.5B m poprawił o 6 cm l!Nl6 roku we Francji umarło na R.ad:zieck1emu, że w drodze mdotychczasowy rekordowy rezul- skutek alkoholl»mu s 977 06ób te<!'Weincji srtlumit powst;;inie i ze
tat. w sztafecie 4x60 m chtopców podcza~ gdy w 1916 r. stwlt>nbono z. góry pTzygortowywal mterwen
aż sześć zespołów popr81W!lo re- tylko 481 wy.p adków śmlerd z pokord Polski - 31„5. ZwycH;żyla po- wadu nad.nżywaJt1ia alkohoJn. o- CJę,
z.nańs.ka Legia 30,6 sek. przed Czar statnie ba.dania w tej dzledzlnle
(kupa .24 p&ństw, które były
nymi Wroclaw - 30,7. 'I'rzecl re- wykazały, że 90 proc. Franeu%6W ia:lkja<toramd. rezolucji w sprakO'l'd padł w sztafecie dziewcząt t 60 proc. Francuzek nlje czyste wie wydarzeń ina Węgr:ziechzbie
4x60 m i nale~y obecnie do dru- w!no podczH, gdy tylko ł p~.j
żyny s~oly nr 24 z Chorzo-wa ""' mętczy>m 1 9 proe, k<>ble.t pije wi· ra 1S1ę w przyszłą środę, by „roz
32,5 sek;
"'- Jl<> z w.00.Ą,..J
•
ważyć•! pral<Jtycme kirdti w.yin.i,-

n1ew1nne

Jeszcze raz -

groźnej awarii
w Hucie im. Leni.na

W1"no nie est wca1e
~t~~i~~~~i:=~;Ya i!:td1.:
168

to z koniecznością prrep~
wadzenia rewizji cen na wyroby przemysłu maszynowego i
hutnictwa. które w szeregu przy
padk.ów „wiszą w powietrz.u",

Przyczyny

. .

~~~~~~~~~~~~~

Nowe formy sprzedaży

się

KRAKOW
. .
W LudznuerZlll kolo Nowego Tar
llU chłopi od dłuzsze.go CZ1a.u wvZ zastawlenla tvch liczb wynidobywali w celach opał-Owych rueka obleklywnte, iż masło jest nzwykły torf. Odzna.c"<Lł się on 1:"1r
becnle tańsze w stosunku do smal
dzo ciemną ba.rwą i DJi•e bardzo
chciał się palić.
W wym~ku pnecu aniżeli przed wolna. Nle Jest
prowadz.onych badań stw1erdz-0no.
lo svtuacia prawidłowa, biorąc poił
że tor należy
do najs.hlnLejszycb
uwa11ę. 1t obecnv przyrost trzodv
w k!'aiiu borowin.
chlewne!
w krafu przewyżs7.a
Dzięki temu odkrvciu przed Lud~
mi.enem - rodu.nną miejscowoo:::q
znaczn_le 1>rzvrost bydla ro«atego.
KaZJl•m ierza Przerwy-Tetmajera, roz
IAPll
toczyły się
obecnie perspektywy
rozw·oju jako uzdr-owiska . 1 Ym
bardzie.i, -że w pobliżu, we W•siach
Poręba Wielka oraz Skomielna odkryto żrodta so<lanek ci·eplkowycn.
Komis.fa IX>?Jpa;firzy także konjodobromowych,
cepcje reor.11;.a:ni:zacji centrnlnych
?:a.rządów. Mówi .się o projekci<?
WROCŁAW
powoła!ll.ia r>rzy CZ rad branri:oPrzv PTT-K, oddział „Trótn1łl1Traq-kmy W\'padek sp'ow<0dowa- wych po&iadaiących głos dorad
ny pij.aństwem zdiairzył się na je. czy, w skład których wchodzili - sto", czynne Jest biuro zakwil•
dnYtl1l z dzi~kich s·t awów w Leśrucv by pr~awiciele zakładów i' terowań.
.
- peryferyjnej dlZlielni·cv Wrocltt - wybi.tni specJ'ałiści z instytutów
Biuro dvsponule obecnlo duią
wia. Trze·j młodzu robot11.:.cy za.
. liczba pokoi. Są to 11om,eszczenla
tmdnieru na teren.ie Wrocłaiw5kich ruiukowych i. "".yf.s:zych uczelm, q!ównio w mieszkaniach prywat.
Te zaig.adruema będą rozpa- nvch. Wskazano jest, aby cl, k!6Zakładów Maiterialów
Ogniotrwdłych, zamia.st udać sie do pncy tr7.one przez komisję w slJ(l<&Ób rzy zaml·erzat11 teqorocznv
urlop
urządzrli Iihaoję,
w ·czasie której doraeny. Naitom.iast w dalszym !lOę<lZić na terenie Trófmla.sta, Ju:I:
wypiH dwa i pól litra wódki, a et;a,oie ' swej pracy komisja prre obecnie zamawtall nokoje 11s!ownh•
na-stl}pn.ie J>01Sta111owi.Ji wyUr.ąp.ać si!J widuje zmianę systemu bodź- lub telefonk>.nle. Biuro mieś.ci s!e
w sta.wi.e, przy CZY\ln za.łożyli sic:.
2
któ.ry z n;ch W'Jęce<i razy p0<t1·a.u c&w ekonomicZl!ly<:h ~· aby ;;'w~~~~~;: ~::i~f~o~~~~~1 'n~~::l
pnzepły.nąć stil!W.
Gdy 20-.J.etni Ta- spe.tniały one swą własc1wą ro- nośclą obefmnte ono całe Trói·
deusz Kuchta ])O raiz trzeci prze. lę w proclukcji na rynclt we- mla!IO, a wie~ Gdańsk. Wrzeuc.i,
Wiąże Oliwę, Sopot, Orłowo i Gdynię.
pływał st.!ltw, na s11,mym jeg·o środ wnętrmy i na eksport.
kJU zntkn11l nagle pod wodą. Zanim do za.mroc7lOn\'Ch w·ódk11 umysłów jego kolegów dj)ltairla św,ia.do
mo•ść, że już z.a dłt~o go ni~ . w1da.ć, n11 raitunelk
byl·o za pozo.o
Zwlo.'k of.i•ary ptjań~tw11. dotychczas
i eszcze nlo odnalezi<ru<>.

I

za jedno pytanie

Zadaniem niedaWillO utworronej komisji reorganizacji prze.
mysJu ciężkiego pod prz,ewodni
ctwem doradcy ministra .,.... R.
Fidelskiego
jesi rozpatrz.enie
struktury całego res>ortu i zapr<>
wad.zenie generalnego porząd
ku, poczynając o<l mmii.ster.-tiwa,
a kończąc na za.kładach.
Komisja ustaliła już program
prac. Na pierwszy ogiei'l pójdą
sprawy zaopatrzenia i zbytu,
które dla przemysłu maszynow~
go są najistotniejsze. Hutni~two ma ściśle współpracować
z przemysłem maszynowym, a
dotąd isbnieją dwa odrębne biu
ra zbytu i zaopatrz.enia (jedaio
dla
i;rremyslu maszynowego,
drugie dla hutnictwa), prowadzące między sobą nie kończące
się perbraktacje.
Ze sprawami zaopatrzenia i
zbytu wiąże się ściśle z01gadnie
nie organizacji tzw. pionów pr<„
dukcyjnych: wedlu~ s~jalnoś
ci czy wedłul( powiązań koope1·acyjnych . Już teraz przeważa
· ·
·
kl
ł · ·
opim~„ ze za. ady .uzupe ~1a1;i
Cf! się
y; r>rodukcj1_ powmny
się znalezć pod zarządem Jed.n>e
go CZ.
Dalszym
zadaniem komj.sji
·będzie uporządkowanie uprawnieti przysługujących zakładom i
CZ. Kotrui.sja podejmuje także
()pl'acowanie upriawnioeń ministra przemysłu ciężkiego
(jest
to pierwsza tego rodzaju próba
w resort.ach gospodairczych).

węgierskiej

kające ze sprawoodiania Specjał

nej Komi.s.li. Piropcizycja TL'WOlaru:a. r;pec.Ja.!inej sesji Zgrom.adze
nia Ogólnego budzi jeda'laik po·
' - - ' · .samyc h lllU· ·
wauie
ms"'""""erua
cja.torów. Nie w.spornina się o
tym, :be sprawa ta omÓ<W!Ol!la zo
st.anie na kolejnej 7JWyiezajnej
sesji Zg.romad7!Mda Ogólnego

we wrzie.śniu bieżącego roku,

* *

*

BUDAIPESZT 1•'•P'•'O\,
....ft ... wę
n.se 1 • ......,,.
.11;ie.Mk.l QgłO&il ośwJadczenle, w
którym stwierdza,
sprawooda
nie specjalnej l«>m!lqji zawiera
stek kłamstw sfabrykowanych
'k
p<Jtd nadski?'ffi YSA. Rizo....cm\
. rządu . węgi~ego m<Zm.aez)" •
że ~tw1~rdzie:i1a zaiwa!l'te w s~
~aru.'l.l „me mają ;n~~ WISIJ)Olnego z. rzec~ywls:toi.śc1ą ' <I: sta:i-owi~ JedY'Jl·iie wy'fa;. ~bOIZJ~yc.h
zyc:ren peWPych ~ol imp·e.r.ia~styczn:v«;h. tyczema te ~rza
ły "". kierunku resta1t.uracJ~ kap2ta11:zmu na Węgmech i oderwa
nia Węgler od obozu oocjalistyczrego
Rzecz;niik zallmrn't.l!!l.iikowal, Iż
rząd we."'ie-'!ki. nadal re,.,...,,.__

:re

„

,,„~c„

tuje !)Otg'!ąd, że Ultworzieinde kom.iisji do rnbaida!ll.ia taiw. sprawy
węgiied'Y!kiej stanowi i1111terencję
w weiwinętrnne sprawy Węvier
k'
.
·
Rząd węgiem 1 ,nife uma.~.e kom
peteai.c..U t.eJ kiomjs~J.

wYl!lJ[ku

braku

czujności :zie

strony
ml.str.za kotłowego Turkianlka, &t. palacza Przybylskiego oraz II J>alacza Li.s.a, jeden z zaWIQI'ÓW gazowych kotla
nie ZO\S.tal zamknięty. W momen
cie r017JPafanja, kotła zgromad:ron.y w jego Przewodach gaz
elnsiplocloiwal,
powodując
rcr7Je!'!Wa!!lie pr7JeWOOÓW.
Dz,ięki
błyekawicznej orientacji
obsłu
gi pieca - zdolamo mmk!lląć za.
w6J: gaiziowy, pr:ooci1Wdział.a.Jac
rozszerze.njiu fllię P<ńaru i dalszym

szk.od.001.

W chwlli obecnej ~ znaj
duje się w rermmcie gen<e4'alnym. Ko.szt tego remontu obllcZ0111y jeist na khlk&set tysięcy
złotych.
Uruieruchomienie 'tego
a,g.re~atu nie wplyinęło na zahamowanie n.oirmaJnego toku prodUikCJi,

Słońce,

•
woda 1.„

niebezpieczeństwa
kąpieli
Jak tn.formuJe Komenda Główna
MO o<! 1 maja do 16 czerwca br.
zanotowano w calym kraju 168
wypadków utonl~ć. Z tego 30 wypadków utonięć dzóect do lat 7;
38 dzieci w wieku od 7 do 14 lat,
42 wypadki utonleć mlodocianvch
0d 14 do 18 lat i ~8 ooób ponad te
lat.
Najpoważnlr1szĄ przyczyną utoJest lekkomyślna kąpiel w
r.11eJscach zabro<nionych I n~ebez•
piecznych. Poważną pozycje w tej
traglctncj statystyce zaJmu1ą osoby kąpiące się w stanie nietrzet.•
wym..

nięć

Ponad pok>wa wymienionych &sób zgLnęla w nurtach rzek. 18 o-<
sób w stawach. 11linianl<ach. sadi;aw'k ach 1 jeziorach. w morzu
utoplla się jedna osoba. Statystyka wykazuje, iż najWiP,·l~zą ilość
'?tl.ar pochlonęla Wlala,

Jerzv

Stef~n

(jawąd.'f o luiqikaek

OODA'fEk NIEDZIELNY „OZIENNIKA
Lódź,

dnia 23 czerwca 1957 r.

piastowskiego grodu

ŁODZKIEGO''
Nr 24 (187)

Howard Fast,
Paweł J(aru'as,
~adieżda

Krupska

Najpierw
palce
Czy można przedłużyć życie? --·
potem widelce„.:::....::::::
- ·BYLY

Przedłużenie

odwiecznym

życia

było

pragnieniem

człowieka i
krążyło wiele

w przeszłości
legend o rozlicznych eliksirach rzekomo

podtrzymujących

przedłu

żających życie.

Pośzukiwanie
śro.dków
przedłużenia życia opierało
się
na bezspornym fakcie

istnienia
znacznie

ludzi,

dłużej
rówieśników.

żyjących

od swych

„SREDNIA
TRWANIA ŻYCIA"
ZWIĘKSZA SIĘ

Obecnie w wielu krajach
C!oszła ona do 60-70 lat. W
wiekach średnich stanowiła
ona zaledwie 20-30 lat.
Jednakże byli ludzie, żyjący
cznacznie dłużej - do 140 i
więcej lat,
przy czym nie
zawsze wiek taki połączony
był ze znaczniejszymi dolegliwościami wieku. starczego; bywają stuletni starcy
silni i smukli jak topole.
Wyróżniają
się
względzie niektóre

woś.ci

w tym
miejscona Kaukazie (Abcha-

zja), w Bułgarii, Jugosławii,
Rumunii, przy czym na 1
milion mieszkańców Bułga
rii przypada 555 stuletnich
(i starszych), w Jugosławii
250, w ZSRR - 150, w Rumunii - 106 ludzi.
STAROSC
JEST CHOROBĄ
Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach wyka-

zały,

że życie można

przewarunki

dłużyć, zmieniając
otaczającego
środowiska,
szczególnie pożywienia, .a
także
przez
odpowiedni
wpływ na system nerwowy

lub na system gruczołów
wydzielania wewnętrznego.
Doświadczenia
uczonego
rumuńskiego dra Parchona,
wykazują,

wania na

że drogą wpły
działalność
gru-

czołów
wydzielania
wewnętrznego można przedłu
żać, względnie skracać okres życia zwierząt. Na przy

za pomocą wyciągu z
przysadki mózgowej udało
się przedłużyć
okres życia
doświadczalnych myszek, a
drogą
usunięcią.
tarczycowej substancji oraz substancji płciowej - skrócić ży
cie.
Na podstawie badań i do-

kład

świadczeń

rozpoczętych

przed 40 laty w klinikach,
dr Parchon doszedł do wnio
sku, że starość jest chorobą,
którą można
nie tylko leczyć, lecz i zapobiegać jej.
Szczególniie szeroko, on i
jego współpracownicy rozwinęli swoje prace po roku
1949 w instytucie endokrynologii oraz w domach starców.
Poczynając od 1952 roku
prace te prowadzone są w
Bukareszcie w instytucie
geryatrii - instytucie badania starości jedynym w
Europie. Stały się one głoś
ne w związku z konferencją
dotyczącą zagadnień staroś-

f~PfBAHIO ~~?~
Esperantyści
łódzcy
korzystają ze znajomości języ
ka międzynarodowego
e s:P e r a n t o w całej pełni:

110 starców, umieszczonych w 1951 r. w specjalnym
internacie instytutu
zbadano z punktu widzenia
biologicznego wieku, zgodnie z doświadczeniami klinicznymi, biochemicznymi i
hematologicznymi, a następ
nie poddano ich leczeniu
hormonami,
witaminami,
wycicigami z tkanek itp.
Najlepsze rezultaty osiąg
nięte zostały za pomocą leczenia nowokainą.
ZDUMIEWAJĄCE

REZULTATY
Nowokaina do roku
1949 stosowana była tylko
w celach anestezji (usunię
cia bólu) przy operacjach
chirurgicznych oraz leczeniu
niektórych
choo.-ób,
IJiP.
reumatyzmu
i
zakłóceń
krwiobiegu.
W roku 1949 w. domu st~r
c.ów zauważono, że ci spośród chorych, którzy poddani byli leczeniu na reuma-:
tyzm wykazali, oprócz zasadniczych rezultatów
w
przebiegu tej choroby, również
polepszenie ogólnego
samopoczucia, zmniejszenie
objawów choroby Par.k.inSona (drżenie rąk i stóp, odrętwienie),

polepszyła

również pamięć

się

i uwaga,

Na wpływ tegQ środka
wskazały również doświad
czenia na myszach, dokonane '\Ve współpracy z dr M.
Nieder~. Sierść u zwierząt
stawała się błyszcząca, waga
zwiększała się.

stały
się przyczyną przedsięwzię
cia w roku 1951: długotrwa
łego, nieprzerwanego lecze-

Wymienione fakty

stko, co mogla uczynić. Rezultatem jej wysiików po
nia nowokain<L grupY. 25
5 tygodniach jest - odnalestarców.
ziony adres matki i listy, liW ciągu dwu lat nie zasty - pelne łez.„ bo dyrek.rejestrowano ani jednego
torowa dowiedziala się z
wypadku śmierci, choć grunich, że matka jest chora,
pa .t a składała się z osób w
brat polegl na wojnie, siowieku od 60 do 92 lat, obstra uległa nieszczęśliwemu
ciążonych
poważnymi chowypadkowi w fabryce. Oczywiście
córka
odwiedzi robami serca, systemu nerwowego, arteriosklerozy, cho
matkę, by ją pocieszyć.
Do Tatiany napisałem list . robą Parkinsona (byli to inwalidzi).
dziękczynny,
który zakoń
czyłem tak: „Vivu Tatiana,
PIERWSZE ZWYCIĘSTWO
vivu esperanto!

jedni już od dawna napisali
i wydali oryginalne powieś
ci (J.i'ethke), inni odznaczyli
się
jako tlumacze-k!asycy
(dr Bein), wszyscy czytają
bogatą literaturę
w języku
esperanto, prasę esperancką
(istnieje ponad 100 gazet, w
tym ki!ka naukowych), no i
prawie wszyscy korespondują z za,granicą, sluchają audycji radiowych
esperanckich,
urządzają
wystawy,
ST. WALICKI
prowadzą
kursy esperanta. - - - - - - - - - - - - -

Niedawno urzo,dziliśmy spot- ~IW7/.V.'\r'rV/;~~·
IO).
kanie w Klubie MPiK lódz- ł,, #i,_
WIJA!;'\!? U.\.!;'
kiej pubiiczności z esperan- ~
-

n

tystką szwedzką.

---Z'C'"•••~

Korespondencja w języku
międzynarodowym
to może
największa przyjemność esperantysty. Adresów dostarcza ·prasa esperancka. O
czym esperantyści piszą? O
wszystkim „pri diversaj
temoj" jak się to u nas
nazywa. O miłości równiez,
czego wynikiem są niekiedy.
małżeństwa między esperantystami różnych narodów.
Do
Łodzi
zapowiadają
swój przyjazd esperantyści
zagraniczni, by poznać nasz
kraj i następnie zabrać do
siebie swych korespondentów łodzian.
Będzie to
tzw. bezdewizowa wymiana
turystyczna.
Pewien Szwed zwrócil się do
naszego związku z prośbą o
odna!ezien,ie adresu
jego
przedwojennej korespondent
ki, z którą
chciałby znów
nawiązać łączność,
ale nie
zna jej adresu, zapomnial
·k
· t
ni.we t
nazwis a,
pamię a
tyLko imię M a j a oraz posiada jej fotografię. Poszukiwania trwają,

ci, która odbyła się w; roku
1956 w Bazylei (Szwajcaria).

• WU:.KOL..t: 1-.AO!V'Vt<»iu„

W POLSCE -

Twórc<1 1>lanu stworzenia lllerw
szeqo portu wo1enne~ro ula poJ ..
ski.ei Iloty był architekt belq!Jakl Jan Pleltner. Król W lad Ysław IV 1>oruczyl mu zbudowa·
nla dwóch twierdz nadmorskich
na półwyspie Hel, któr" otrzymały nazwe Wladyslawowo i Kazimierzo-wo od Jmlon króla W!adysława i Jeoo brata Jana Kazimierza.
W r. 1635 kupiec qd~ński Jerzy Rewel z upoważnienia królewskie110 zakupił 12 ~tatków i
zaczął ie przerabiać dla cel.ów
wojeunvch
w nowym porcie
Władyslawowie. Jednym z pierw
szych przerobionych okn:tów hyl
„Czaxny Orze!", który wkrótce
po wypłynięciu na morze został
zaqarnięty przez ilote r;zwedzk4.
Wykończone twlerdze Wladysta.
wowo I Kazimlerzo"'o kosztowały 24 tys. zł.
Nad nimi czuwało staJe u wvbrzeły 12 okrętów
wojennych, opatrzonych w liczne
działa..

-

ZWYCZAJE I OBYCZAJB

MORSKIE -

Popularnv dziś kolnlerz mary.
narskl powstał w XVI w„ ]<1.ko
7.abezoieczenle ubrania "Przed Hu
szczem. którym marynarze ~ma
rowali s<>ble wlosy. Nic miał on
lednak blałvch 1>asków. które
zd.obl<1 kolnierz dzlslejsiy, Kształt
W zakładzie, w którym lel!o również prze<:hodzit różne
:rn-acuję,
wiedzą o
mojej
zmiany. a w różnych epokach
międzynarodowej
korespon- miał rótne barwy. Granatowv ko
lor i lednostaln<1 forme otrzydencji, m, in. z Tatianą Ło- mal on w czasach pótnlcJszycn.
banową, studentką z MoTrzy białe paski zostały nuzyte
skwy. Pewna Rosjanka mie- na kołnierzu dopiero Do śml~rci
anqlelslde<10 admlralil Nelsona,,
szkająca w Łodzi, żona dy- na· pamiatke trzech Je 11 o wiP.1rektCYTa, zgłosi'/Ja. się do mnie kich zwvclestw J>-Od Abukirem,
z prośbą, ab11m odnalazl Trafalqarem i Kopenhagą. Równlet iako żalobe J>O ndmlrale
adres jej matki, do której Nelsonie wprowadzono w mary.
nie dochodzily listy, rozląka narce illlqielskiel krawaty I czar
trwala 15 lat.
ne wstątkl na czapkach, któr~
Napisałem 0 tym do Ta-', "Później, tak lak I kołnierz marynarski, przylełv sl'l we wszysttiany. Tatiana zrobila wszy- kich marynarkach śwlal.t.
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NAD STAROŚCIĄ

Po przyjęciu do instytutu,
staruszka Wojka Wojku, licząca 91 lat,
przygarbiona
była wiekiem
i chorobami:
twarz jej była pomarszczona, oczy błędne, żyły wzdę
te i twarde, ciśnienie 'krwi
210/215 mm słupka rtęci,
skóra na ciele sucha, pokryta dosłownie łuską. Nie pamiętała
ona imion swych
dzieci, ręce jej drżały, twarz
i ręee pokryte były licznymi starczymi plamami i mia
ły barwę ciemną. Włosy cał
Było to w ro-

kowicie siwe..
ku 1949.

Obecnie organizm tej staruszki, która liczy sobie już
97 lat uległ znacznemu
odmłodzeniu.
Waga
jej
zwiększyła się o 4,5 kg, zaś
ciśnienie
krwi spadło na
190/110. Może się ona schylać, odzyskała również słuch,

szyje bez pomocy <Okularów.
Oczy jej stały się wyjątko
wo żywe, uwzględniając oczywiście jej wiek.
Jest ona pełna życia, nastrojona optymistycznie. Oznaki starości na twarzy jej
ZlTlln!ieiszyły
c1err..iJ.ia,ły,

się,

rzęsy

po-

.ciele
g!l!dka,
mięŚIIlie rozwi:nęły się. Ta odmło>dw;n,a
'Sit.aQ'Usz.foa sama
diba o Mgienę osob'.'stą i o
czystość w PQikoju d siama
chooz.i ·ido miia:stia.
Nowe włosy stały się ciemne w 90 proc„ a nawet te,
które były siwymi
pociemniały w 30 proc.
stalłia

i>k:ória nia

s.ię . c.zyis1
t a ·i

WITAMINA N3
~to~c;iwa®

W procesie leczenia · daje
się
zauważyć poprawę
ze
.śtrony centralnego systemu

nerwowego: u chorych pojawia się i wzrasta chęć do
życia i do pracy,
wzrasta
również
zainteresowanie
otaczającym
środowiskiem.
Jesteśmy
przekonani,
że
nowokaina wpływa bezpośrednio
na system nerwowy, jak również na gruczoły endokrynowe,
przywracając
równowagę
w ich

funkcjonowaniu •
Działanie witaminowe nowokainy może stymulować
mikroflorę jelit, wywołując
tworzenie się substancji koniecznych dla życia. Dziękj
temu zwiękŚza się siła mięś
ni, , zdolność do fizycznego i
duchowego wysiłku, obniża
się. również w
znacznym
stopniu ogólne zmęczenie
organizmu.
Jeżeli starość jest chorobą, to można jej zapobiegać
;przez wykorzystanie działa
nia substancji witaminowej,
.tworzącej sii:: w organizmie
w wyniku stosowania nowokainy. Omawiana substancja nazwana została witaminą

„

~ęs,_t

N3 .

~=

Huczne i sute uczty na
dworach feudałów odbywały się bez użycia widelców.
z tzw. sztućców w zupelnosci
wystarczały
wówczas
nóż, łyżka i palce.
.
Co prawda legenda głosi,
że starożytni GrecJ'. posłu~:
wali się widelcami, a troJząb Neptuna
jest .ni.czym
więcej, jak tylko 'Y1delcem
olbrzymich rozmiarow .. Lecz
ja te twierdzenia „między
bajki włożę".
Ani
smakosz: Lukullus,
ani wytworniś - Petroniusz
nie znali widelców i brak
ich w niczym nie zakłócał
wielogodzinnych uczt. Natomiast w zależności od potraw starożytni Rzymianie
posł~giwali się różnego rodzaju i kształtu nożykami,
łyżkami oraz łopatkami przy
pominającymi obecne nasze
„narzędziia"
do nakładania
tortów i sałatek.
'l'rudno jest ustalić, gdzie
najwcześniej zaczęto posłu
giwać się przy jedzeniu widelcem. Jedną z pierwszych
wzmianek o tym sztućcu
jest wiadomość pochodząca
z XI stulecia. Oto żona weneckiego doży
Domenico
Silvio jadała „przy pomocy
małych widełek ze złota o
dwóch zęba>Ch". Ta innowacja
stała się przedmiotem
plotek, a następnie nawet
interwencji arcybiskupa We
necji, który orzekł, że „dogaressa dopuszcza się obrazy Boga, za co spotka ją ka-

Jak

1>0rzu-oonych

zmienić".

(opr. W. F.)

„

Swięto

panien". Przewoćtniczącą Io.~
ta.kl spotkał w życiu cztero-

piastowskiego gm.du

(Dokończenie

No, muzyka!l'LCiol

ze str. 3)
Cóz to, cy

\Vom tromby l2llltlht'Zły?
Panna mloda pr7.1€1!nła już
„ocepiny". Sroi na środku l:z.by
uśmiechnięta.,
za<:zerw.ien.iOllla
od tańca,
trzymając z.a. ręce
Francika. A ten „ail:e kip!i." radością. oto pod!'7Jl.tca w górę
Tereś i k.rzyczy: Moja Z0111.ecka
niech żyje!
W odpowiedzi Teresika

wa:

śpie

Coch cl Franclk uoblecała
To Io tobie dom, dom, dom.
Ten włor.ecek Jawen1łowv,
Coch qo slena z mole! !Iłowy
To qo tobie dom, dom, dom,
Bo qo !esce morn„.

oniec.

Pogasły
reflektory,
Tłumy rozpływają się po

K

ul itczkach O,pola. Dziwony

kości-elne od9piewały jiUż

wje-

czOI"U'ly „Anioł Pańskii'', ga.sną
okna renes.ail1oowych kamienicze!k, prn51tooooj ą place i zieleń
ce, s11motnieją łćllWeczki pail"kawe ...
Opole Y..a.syipia. ~~- go
pi.a.stowska wieża i„. m1eiscy
doZOirey w czapkach ze skrzyżowanymi 111a otokach srebrny
mi kluczami. ~wszy aię
oobą ro"Zm&w.i.llJją„

Słychać

niemrleckie słowa. Po dz.i.en.ny.eh rozmowach !Il.ie ra:żą one
j~ U&ZUc :W.iadoimQ ~~

t.e

wyipow.ia.dają je pohsJtie uDziwić .się teraz tylko moż
że prziez tyle czasu ruusze
władze nie mogły wgo pojąć,

sta.
na

ogranicza,jąc i usuwając
poza
nawias życia SIPOłecznego i polttyczmego
.wypróbowanych
dzii.alaczy, w wyniku czego
wieJu z nich posta.nawiało porzuc!ić ojczyznę na zawsze.
szę to w czasie przeszłym,

Pibo

fakty te

na.Jeżą
na szczęści<l
do przes,zloś-ci. Sziereg rodzin.
które nawet wyjechały, powraca, szereg pi.sre li.sity z prośbą

o

umożlLwienie

Jeden z

powrotu.

działaczy

Opolskie-

go
Tow.airzyffiwa Pr-zyjaciół
Nauk tłumaczy to zjnw:isko
słowami

d:zkcię
że
jest boga1tą, pięk;ną, a,J,e ż,e j€\S>t
matką. taik samo nikt nie Imcha ojczyzny dlait€go, że jest
potęź:ną i oog.aitą, aile że j€'Sl;
ojczyzną".
Trwba. powiedzieć, że tę S€lll
tencję :rnOOna by użyć za mot-

Sem.ehi: „Jak

nie kocha.

matki dla/tego,

to „Dni Opola" - które wyo rniin.ionych
dniach, tradycje przyschnięte
do orrnszalych murÓ\v, odsłoni
ły „zydlem aircheologów"
sre pra.s.l:owiań.skie, swojskie
dobyły prawdę

na-

C~,Y.w

ra". Przepowiednia spełniła
się, gdyż młoda i pełna temperamentu „grzesznica" zaniemogła na pewną dyskretną ch o robę,
która stała się
.przyczyną jej śmierci.
Na dworach królewskich- i
magnackich widelec wolno
zaczął wchodzić w użycie w
ciągu XIV wieku.
.
W Polsce po raz pierwszy zaczął' posługiwać si,ę
tym
„przyrządem"
krol
Henryk Walezy. Za czasów
Batorego powróCOl!D jednak
do dawnego, „staropolskiego" obyczaju, który · ponoć
był wygodniejszy,
a więc
palce dalej spełniały rol~
widelców.
Jeszcze w końcu XVI! i w
połowie
XVIII w. polska
szlachta wydrwiwała „pieszczochów i delikatnisiów",
którzy n.i~ chcieli tknąć mię
sa rękami i zagonowe szla•
gony twierdziły, buńczucz
nie, że „wpierw Pan Bóg
stworzył palce, aniżeli widelce, należy więc szanować
wolę Pana Boga".
Dopiero w okresie Oświe ...
. cenia, a więc w ciągu XVIII
w., widelec zdobył sobie
prawo obywatelstwa nie tylko na dworze królewskim i
w pałacach arystokratów,
ale i wśród burżuazji. Proces „demokratyzacji" postę
pował szybko
i w tymże
XVIII wieku widelec stanowi już w miastach przedmiot powszechnego użytku.
WŁ. BORTNOWSKI

dręczyć męża?

Pra.ktyka. dowodzi, ~e kobiety na ogół w o wiele więk
szym 5(<1>pniu zdobywają się
na. oryginalność ni:!: mężczyźni.
Zwła-szcCl.a,
gdy chodzi o tworzenie pewnych stowm:zyszeń.
MOGie więo dlateg"O Pt:llew.tża
jąea ilość oo baT'dzlej zwa.ri•e>wa.nych
klubów na świecie
Jest dz.iełern płci pięknej.
Jeden z nłch, na pewno nie
mający sobie
równych, powstał ostatnio w Nowym Jocku.
Przyznać trzeba, że rMWija się
dość intensywnie.
Być może,
ma.gnesem jest podsmwowe ha.
sio jego cłzialalności. Brzmi

Leczenie nowokainą stosowane w wieku od 40 do 50
lat prowadzi do polepszenia
fizycznego i duchowe,go samopoczucia i oddala paja.wianie się oznak starości.
ono mianowicie: „Jak dręczyć
mę:lla.".
Większość ' ttczonych jest
:zdania, że zjawiska wieku
Przewodniczącą
tego klubu
jest kobieta, która tak o·~o dasą nieodwracalne.
Członek
la
się
we
zna.ki
męro<wl:
młot
akademii
dr Parchon
kiem powybijala szyby w jetwierdzi, że „ten punkt wigo
samochodzie,
:z,ła.ma.ła mu
dzenia jest dogmatyczny, a
najulubi.eńszą
fajkę,
ostrym
dogmaty zazwyczaj nie odnarzędziem
porys<nvała nowe
powiadają prawdzie; zjawilakierki, włożyła kota do łóż
ska biologiczne rozwijają się ka., a gdy mąż mimo to prób<>tylko w jednym kierunku wa.ł zasnąć - świeeila mu lajeśli przebiegają one w jedta.i-ką
kiesronlrową w
oczy.
malŻOlnek
wniósł
nakowych warunkach, nato- • Drę6ZO!ly
~prawę o
roo:wód i otrzymał
miast jeśli warunki te ulegro.
ną zmianie, to kierunek eW Australii, dl.a odm.liany,
wolucji również może się!· istnieje
„Klub

ze

W chwili obecnej leczenie
-tJ..D:.W_Q~mą

na 125 pacjentach spośród
180 znajdujących się w instytucie.
Ambulatoryjnie leczy się
jeszcze 2500 osób, z których
1017 osób w wieku 45-50
lat przechodzi leczenie profilaktyczne pod obserwacją
lekarzy.
Leczenie polega
na zastrzykach domięśnio
wych trzy razy w tygodniu
(w ciągu 4 tygodni) odpowiednich dawek nowokainy
;po 5 cm3 każda (ogółem 12
ampułek). Następnie stosuje
się 10-dniową przerwę,
po
której leczenie jest kontynuowane.
Nowokaina działa dobroczynnie również w przypadkach chorób zakaźnych,
choroby witiligo
(utraty
barwnika skóry), wyłysienia
itd.

_ JERZl: STEFKO .

krotnie.
Urzędowym
łnsyg„
nium jej wysokiego stanowiska
w klubie jest łańcuch, na którym wiszą cztery pierśc!onkl
7.areczynowe. Lańcuch wi.ce•
przewi!dniezącej, z uwagi
na
jej mniejsu.e daświ.aidc'Zenra w
życiu, zdobią tylko trzy pi.e:rśoionld.

O niemniej -0rygin.a.l11ym sto-wa.rzyszeniu donQSzą z Sea.thda!wia (USA). Nosi ono na•
zwe. która mówi za siebie:
„Klub kobiet. które d06tają,
cięgi". Jest w nim zrzesumych
30 niewiast. „Nasz klub -. glo
si deklaracja programowa te-go związku - zoota.l stwor1.o, ny przez 'kobiety, które otrzy„
mu.ią od swych mężów cięgi,
jeŚli tego im potr:zeba. Nie oznacza
to, aby nas mężowie
bili, lub katowali. Po prostu
ukta-da.ią nas na k<>la.no i dają
silną, porcję. Zasluiona wiązka
batów JJ<l'Winna być w ka.żd.vm
domu milo wtd'llia.na''.
Kroniki milczą, czy' kluoowt
przybywa.ją n<>we zasti:py mieszka.nek 7-"1.Cnego mlMta., które
hy wyznawały taką zasadę har
mQnljuego
pożycia.
małżr.ń•

skir.ro.
Wla.d-0mo nafomia.st, f.11 w
niektóre panie dość u•
silnie starają sit: o zdobycie
kwaUfika.cji na członkinie kht
bu kobiet. które urod?.ilY cłzlr.
eko w taksówce. Nil' ta.k da.w„
no 1>rzy.i<)to w jego szerl'&"! 112
mamę, która nrodzi.ła bUźn.iacz
Id w odleg?o:foi :ralct!wie kil•
kuna.stu metrów <>d kliniki p0o0
lożniczej. Ja.k później wyznała..
poprosib i;:rofera, aby jeebal
bard7,o, bardw wolniuteńko.
.Jak sama nazwa wskazu.ie,
„Klub kobiet, których męrowie
zgint:ll na kr.?leśle
elektl'Y'C3'.nym w Sing-Sing", mme is!•
nieć tylko w USA.,
Jedna z
oziimkiń pf'1,eświetnego stiowa
rzyszeni,a cb\ubi się tym, że
p1>Strada.ła w ten
sP"Osób jui
cłwócb mężów. a trzeci 7. tru„
dem uniknął tP.!L!ego losu,
W tymże kraju zanotowano
.iedna.k I upailek pewn1_1go klu•
bu. Nosił on na-zwę „Klub dłn•
gieh ni.ewynt0wnych". a zost.11
stwm:-zony przez grono starych
panien,
które zclecydowa.niA
broniły się pned ba.rdziej nnwoczesnym cha.ra!cterem te.ł
czeiioi odzieży dfl.T"lskiej. Ni.r•
stet:v. pew'llego dnia przewo1l•
nic7,ąn:1.
'OŚwiia.dozyla na wa!•
n:vm zebranh1, że p-oda.r owa.nn
jej perlooiowe „flgi''. które td
Paryżu

7mr>ierza. w

przys7.lośri

nesić.

Zebranie rra.lmńczyło sie istną
burzą. W rt:oZnlf.acie uniemożll
wiła ona da.J.sze istnienie klu„
bu.
Wiele innych jecl_n.a.lc w dial•
!l'zym
ciągu
prowadzi sw6J
zwM'loiwany byt. Ich członki
niom - cla.j RM.c .~ćlt"owic, bo„.
na r<11Zu.m za. DÓin<>.
łKT)

)

Campingowe

Rózr11wkl
u.m1111JlowtZ

„

n:vn

ł•

,'
'.

Pionowo: •· Ra·nka nabrzmiała,
wv·sypka skórn,a kształtu okrągł2·
go. ~ Tytuł abisyilski. 3. Kali!
er<>bska, który spalił slyuUlą biblio·
tekE: w Aleksandrli, 4. Przyim2k.
5. Myśl z<>sadnicza utworów lite11'4cld.ch. ,e. Opraiwoa, siepacz. ?.
Uczony z!imujący się nauk4 o bu·
dow1ie organizmu lud7.kiego, zwicr7li:ceqo i r·oślinneqo, • Awantur·
nik 1 wielki r<li1lpustnilk. rosyjski
(1871-1916), i<.tórVT dzięki u7.drowieniu carewicza uzyskał nieoqranicz-one uuiillllie cesa.rzowej. 1 J
Wspólczvnnik fun&cii algebrailcznej, 15. Dzhlc.i osioł azjatycki. lG.
JedM :i: linii oqranicz.ających tr.JJ:kąt, wielokąt. 11. Orzeszki czyli
ziarna z szvs1.ki limby. 19. Gosvi.!llJiec, srosa. 20. Ow<>e. 23. W mu·
:r:~e utwór
numerowany wedlug
loo·leinośCll, 'którą :z.a,jmuie w twór·
czośc~ iko,m,po.zytor,a. 25, Kraj
w

I

Afryice,
'

-l~

n1e wyobraw biurze po- wili2'!o·w ani
oczy jak mor- żam sobie mieszkania w szaska to11, promyki słońca łasie. bez bieżącej wody i
nocnej lampy.
igrały w jej włosach jak w
Na jego· twarzy odmalogałęziach
drzew dalekich
puszcz, usta błyszczały jak wała się powaga.
odbijające się w morzu o- Będziecie mieli wszyststatnie promienie zachodzą ko: kulturę i naturę. Zgodcego słońca. W jej głosie nie z hasłem naszej firmy:
brzmiała pokusa, echo na„Hej, w dal z lodówką i
szej tęsknoty do wyjazdu w WC!"
dal. Powiał od niej wiew uWyciągnął
z
kieszeni
pragnionej przygody. Aż do barwny prospekt, na któchwili,
gdy powiedziała: rym stuprocentowy męż
„Bardzo mi przykro, ale czyzna pokazywał w uwolnych miejsc już więcej śmiechu całe uzębienie. Onie ma!" Nie ma! Straszne bok blond pokusa ubrana w
słowo.
Przekleństwo
dla dwa kawałki tasiemki uplanów urlopowych.
śmiechała się jak sam ChloMusiałem
oprzeć
się
o rod-ont. Para siedziała w
pięknie umeblowanej
dolistół. Coś się we mnie zała
nie. Obolt widniał napis:
mało, coś pękło. Szkiel:ko od
zegarka. Wyraz twia.rzy Ed- „Szczęście campingowe dzię
waroa wskazy\',rał llJB. tłumio ki gumowym meblom!"
- Macie panowie auto?
ne łzy. Powlekliśmy się do
- Auto to wielkie słowo,
dirzwL
a.l e coś takiego mamy, Wy- Zegnajcie szlochał
starczy, zupełnie wystarczy.
Edward - sny o chłodnych
Zmieści się w nim wszystfalach górskich strumieni I
ko.
- Zegnajcie jęczałem
Wyjął z kieszeni małą gudrugim głosem dumne
zamki na morskim wybrze- mową piłeczkę. Zaczął ją
Urzędniczka

dróży

XRZYZOWKA

PozJQ.mo: 1, Rubryka w ga.zede.
D:iiewJątv miesiąc w kalendarru mahometańskim. • Opar wodnv na rośli11a0ch. 10. Stopień w roz
wo.iu. a. Tll:i. 13. Za,iJne:k. 14. Li2z
ba. 17. Roślina warzywna. 18. Pr~d
5tawimie 5ceniczne bez słów. •·
:Postronek :i: 'P~llą do chwytani.a
zwcierz:ąt. 22. Wi·e<rzchnia szata u
starożytnych Rzymi.a.n, 24. W mitQ.lO<lii qreckiei rrzeka za~omnien!a
w świecie podziemnym, 26. Cz~p
ka użvwana dawniej w arm11 tran
cu~iei i rosyjskiei (w~pa-lt). 27
Niewoinik. SpMtan. 28. Nd.jwięks!a
glębokdtść wodv płynącej. 29. Mu-

szczę

llOZWIĄZANU! KRZYZOWKI

Z DNIA 21.IV, 1957 R.

Pollomo: 1, Dymisja, 5. Pakt.
7. Czas. 9. Gre. 10. Zez. 11. Funt.
lwspak). 12, Urok. 13. Oko, 14
Do.n. 15. Anafor.a.. Pionowo: 1. Dia
Qnoz.a, 2. Metafora, 3, Sznudlo.
'· Ama.wnk.a. 6. Kruk, 7. Zero.

... Naqrodv

l<;sldkowe wylosowali:
t. Bem.na Kempa, Łódż, ul. Ka·
dłubka 6, 2. Eugeniusz Waszczykowsk;i, ł.ódż, ul. Podrzeczna 5,
3. Jmina Sziailko:wsika, Łódź, ul.
Żródłowa
43, blok 10, m. 41,
4. Czesław Potz, Łódź, SwiNczew.
ekdeg() 38. 5. Iwona . Kamińęk3,
\.6dż, ul. Piotrkowska 93,

miała

nadmuchiwać.

żu!

Edward wpadł w drzwiach
na jakiegoś mężczyznę.
- Ależ nie szkodzi
rzekł ten grzecznie. Panowie mają takie miny, jakby wykoleiły się wszystkie
pociągi. Coś nie układa się
z urlopem?
- Urlop? Hahaha! ~ zaśmiałem się

szatańsko.

Wszystko zajęte, wszystkie
pensjonaty, wszystkie hotele.
Wyraz nagany zajął miejsce współczucia malującego
się na twarzy nieznajomego.
- Hotel? Pensjonat? Ależ
panowie, kto dziś spędza
ur1'0tp w pensjonacie? „Na
łonie natury" oto hasło
dnia.
Człowiek
światowy
spędza urlop w domku campingowym.
- Dziękujcie panow1e losowi - że n ie otrzymaliście
żadnego miejsca.
Zaczynajcie nowe, piękniejsze, zdrnw
sze życiet Korzystajcie z
campingu.
Promyk nadziei zaśwltal:
w mej duszy.
- Ale widzi pan - rzekłem jesteśmy trochę cy-

--~--~~~~~~~~--~--......:

Piłka

rosła.

Kiedy myślałem, że pęknie,
ujrzałem
biało
czerwo.ny
stołeczek.

Gumowy
człowiek
za~
śmiał się z triumfem.
- Musicie zobaczyć nasze
łóżka gumowe, nasze lodówki. Z gumy i powietrza budujemy luksusowe domki z
pełnym komfortem.
Zaprowadził nas do sklepu.
- Stoimy na progu ery
gumowej stwierdził Edward - a ja myślałem, że
z gumy robi się tylko szelki
i termofory.
Nasz sprawunek · niewąt
pliwie otworzył przed przemysłem
gumowym
nowe
możliwości.
nam pełny

-

Naładowano

samochód.

I

gwarantujecie - upewnił się Edward - że bę
dziemy tak szczęśliwi, jak
ci na prospekcie?
-

całą odpozapewntł
przedsiębiorstwa.

Bierzemy

wiedzialność

kierownik
Okolica była istotnie pię
kna.
Kiedy leśniczy przechodził tamtędy,
napełnia
liśmy
właśnie
powiet-rzem
łóżko. Pozdrowił nas i zajrzał do samochodu, pokiwał
głową i p•oszedł dalej.
Po
10 minutach wrócił. Na trawie stały oprócz łóżka, dwa

•

.-

sc1e

Oskar Wilde

dzi? nas przedstawiciel gumowego przedsiębiorstwa.
No, jak idzie, jak
dmucha? - zapytał.
-

Nnno.„ -

się

odrzekliśmy

kwaśno.

Niezadowoleni?
Moi
panowie, najwyższym szczęś
ciem na świecie jest domek
campingowy. Czy przyrzekłem wam zbyt wiele?
Dlaczego jesteście niezadowoleni?
Niech
dokładnie
zażądałem

nie daje

się

pan przyjrzy
prospektowi
sama guma

Adam był już bliski psychicznego zalama.nia. Wygnana z raju Ewa płakała
dzień i noc, żałując utra!lonych wspaniałości, Adam
zaś nie wiedział; w jaki sposób pocieszyć ją i wstrzymać nie ko(rnzący się potok
jej łez.
W tej rozpaczliwej S"Ytuacji, nie znajdując innego

szczęścia.

- Aha - zrozumiał.
My przec1ez nie jesteśmy
biurem matrymonialnym. Ta
kobieta, na prospekcie, rozumiecie, to reklama.
-

Nic n.ie rozumiemy rzekł Edward zły - obieca-\
liście nam kompletne szczęś
cie campingowe, jak w prospekcie
•
Następnego
dnia
dwie
dziewczyny siedziały przed
drzwiami naszego domku.
Smukłe. Blondynki. Uśmie. d
.
c h ały się o nas m11e.

ILE ZĘBOW
MA CLARK GABLE?

Specjalistą kolekcjonującym i

spr-wdającym r1iżne p21niątkl

z

Hollywood jest w New Yorku
antykwariusz Saluce.
Kiedy ostatnia urząd podatk<>wy badał j ego książki, nie bez
zdziwieni'.1' zau~vażono ~.145 razy
p<>wta.rzaJąC\ su: pmycJę: „Sprze
i?a.~o prawdziwy zą,b Clarka Gable a.

WDZIĘCZNOSC
Oh - Edward schwyDO GROBOWEJ DF.SKI
za nie ogoloną brodę.
Wdzięl'zność na.p.'ll.wdę d<> gro- Dzień dobry paniom zawołałem wesoło prosi- oowcj deski - ol-0 była jedna z
cnót signora Berto!<>, któl'y niemy do środka.
dawno zma.rl w Turynie.
Na mo ry zapiRll w tr.Gt.a.menAle one nie odpow!edziały,
Siedziały i uśmiechały cie zapewnił on czterem l;a.rawa.nia.rn()m,
którr.y nil"Śli jego
się. Były całe z gumy.
trumnę,
rentę w
wysokości...
(z niemieckiego opr. tw) llMl litrów "ina. roeznie.

-

cił się

Olaczego
włosy
stają dęba?

z

llzvki,

Aronlu

Ze snu obudził go wesoły
Ewy. Spostrzegł wte
dy, ie Ewa, cała rozpromieniona z radości, ogląda br.'L
przerwy jego mały poda.runek.
Było to„. lustro.
Tłum. M. J.

Właś-ciwie

mogliśmy

dzilo przeclet o zalrnmowante za
pędów przeciwnlkn, klól'y zacz4ł
silui:i naciskać. Białe zagrały:
26. h:q6!1 W:d3 27. W:d3 h:g6
28.Whh7 I sytuacja okazała się
wcale niełatwa dla c·Larnych, któ
re zdobyły hetmana za wieżę,
gr-01i f3 z dalszym Wdr iub Wd2
I Wh2. Czarne zdecydowały s•ę
na 28„„ WecB (po ewentualnej
wymianie wJeż na dO czarne prze
grywają 28„„ W.IO 29. W:d8 H:dll
30, Whłl+J K:h8 31. S:i7+ z wygraną blalyd1) 29. f3 Wc61 30.
W:f7 H :i7 31. S:f7 K:l7 32.

f:qł

K:16 33. Wd7 Wb6 34. Kc3 KyS
35. a4 a6 36. Kc4 K:q4 1 rem.Is,
gdyż blatv król znalclula dMgę
do czarnych plonów Kc4-<5-b6.

się

od razu domyślić, że do tego
wszystkiego potrzebna
jest P·OllliPka. Znależliśmy ją
na dnie skrzyni, gdy całe umeblowanie było już .nadmuchane.

Oboje powędrowali więo
daleki świ~t.
Jednak
wszystko było daremne. Ewa w dalszym ciągu płaka·
ła i płakała.
Wiele razy jeszcze udawał
się Adam
d9 sz;1tana i otrzymywał od niego niejedną cenną radę. Ale to wszystko nie pomagało.
Ostatecznie
wyczerpała.
się cierpliwość Adama i rzucił
szata.nowi
prosto w
twarz:
- Skoro nie możesz ml
udzielić naprawdę skutecznej rady,
pójdę do
Pa.na.
Boga i poproszę go, ażeby
albo nam przebaczył, albo
nas zn!si.:czył. W t ych bowiem warunkach nie mogę
już dłużej wytn:ymać. PrzeŻ:V\Vam tu
na ziemi Istne
w

śmiech

stolampa, a także pod.ręcz
ny bar.
Znów mi nikt nie uwierzy - mruczał.

- Kiedy skończymy to
wszystko - jęknął Edward
- będziemy płuca nosić na
temblaku.

Ewa nudzi sii:. MuslS'Z
jej nieco rozryjej obce kraje.

boką drzemkę.

krzesła, okrągły stół i

szym clą!l'll pilnie analizowane
przez naszych szachistów i jak
wynika z wielu Q.plnil, są to bardzo cenne dane dla pogłębienia
teorll szachów. Należv rlodai!, źe
m1strzoslwa te bvły jednym z nal
sllnlejszycb tegorocznych turnie-

-

dostarczyć
wel[, Pokaż

zmarszczywszY
Po dłuł
szej zadumie rozja8nib się
jego twarz, on !i:&Ś w•·r,czył
Adamowi 'oprawiony w złoto drobiazg:
'
- Idź i daj to Ewie!
Adam wrócił do domu,
odtlał podarunek szatana Ewie, i zapadł potem w głę

studentka
położyła reke na
generatorze elek·
trostatycznym.

Materiały ostatnich ml·strzoslw
Związku Radzleckl~o są w dal-

pożycie małie{1skie.
Szatan zauważył:

Szata.n,

jąca

Wyjaśniłem mu
gumowe
dziwo. Wyjąłem wentyl ze
stołu. Zrobił się plaski. Edward wziął się do szafy.
Nadmuchał
powietrza, ale
szafa wepchnęla powietrze z
powrotem w Edwarda. Edward napęczniał i powoli
zaczął unosić się w powietrze. Chwyciłem go, wycisnąłem z niego
powietrze z
powrotem do szafy.

r&„

czoło, zamyślił się.

Gdyby nie ten
serdecmy śmlech,
by p<>myśleć, że studentce amerykańskl!!j
Thelmi.e Chaney
wl<>sy
„stanęły
dęba" ze stra<:hu.
Tymczasem stało
sie to na ćwicze
niach

poszedł S'llukać

piekło!

można

kiedy

wyjścia,

dy u sprawcy tego całego
nieszczęścia do szatana.
Szatan rzekł:
Ewa marznie. Nie bę·
dzie zatem więc.ej płakała,
jeśli wybudu.iesz jej dom.
Tak więc Adam wybudo·
wał dom. JednaJ[że Ewa pła
kała w dalszym ciągu i bła
gała Adama, ażeby wprowadził ją z powrotem w rajskie wspaniałości. Było to
jedna!t niemożliwe, ponie·
waż u wrót raju stał
na
straży anioł
z plomien.uym
mieczem w ręku.„
Zatroskany Adam zwrócił
się powtórnie tlo sza.tana. i
prosił go,
ażeby dopomógł
mu uporządkować jego eora.z gurzej układ::ijące się

Pięć części

na wczasy
Na letnie wczasy nie można. \.VYbrać się bez kompletu p?nżowet,o. Prnponujemy
pięcioo-ięściowy komplet z kre
tonu składający się z szortów, biustonosza, spódnicy
kopertowej
bez zapięcia z
szerokim za.kładem, bluzeczki z reglanowymi ręka.wami
i kamizelki z innej tkaniny.
Może być pika lub płótn<>.
Efekt kompletu murowany oczywiście, jeśli będzie słoń

ce!

Następnego

dnia z pompznacznie szybciej. Kłopot sprawiało nam
ty1ko dozowanie powietrza.
Regały
na książki i pokój
jadalny za mocno nadmuchane, ·pękły. Na końcu wypełniliśmy
cztery
ściany
domku. By1 gotów. My też.

ką p•oszło już

,1Ju~osliowiiansll'.ll flf'ra" - otol
nowej serii, lltórą dziś
reprodukujemy.
Nll;
ka.Mym
zna.c-z.ku zna.jdujc s•ę napis w
Jcz:rh:u łacińskim, informu.i~.~Y o
rut.zwie roślil1y. Poszc'lcgólne war
ł-0.:oi: 10, 15, 20, 25, 35, 50, 70 i
100 dynarów.
Znaczki wykon:i.ne SI\ drukitem w.ielo~,ym, J?la.skim

U.!VZ.wa.

Tall

Jów ł oblltowaly w wiele c!ekawych r.ozwiązań w grze środko
we! oraz wielę pięknych końcó
wek.
Materiały
te lntere5u]ą
szczeqólnle polskich nachtstów
dlatego, że przygoto'll .1!ą się do
..poważne! l!lllprezy międzynarodo
wej, Jaką organizule w roku ble
tącym Polska w lipcu w Sz<:zaw·
- To jednak wspaniałe u- nie-Zdroju, Będ1J19 to turniej z u·
prrz,ez fLr:inę szwajc1.rsk!\ 00<nrdziałem 6 Polaków i 10 nwodn1v-0J.sier, ·wc~llu r. 7.. '·tl'Pm:yejl dr.
czucie - rzekł Edward ków ZSRR, Jugosławii, Węgier,
Tuca,k.r,va i pr-ojckt:i 11.r~.-mala~ zbudować <Lom włas.nym od- CSR, Belg!!.
na. Mu'.e Zlam 3l<:k:t. P1c.r.vsey dechem!
A oto piękna ko6cówka partii
roi .iqranej w ramach mistrzostw
dzic1i o!;icga - 1!7 maja 1957 r.
D.rzewa szumiały, niebo zs~'R na 1957 rok: w par.Ul Tall
* ~.~ *
przybrało najpiękniejszy, ur- Aronln doszło uv pozycji jek
Jeszcze w bieżącym miesiącu
1-c;powy błękit i właściwie na dialfła:mie i czarne praqną om;:,,ją, się nf'··· •{: clw!e n0<wc s<J- i
be<:nle uzyskał przewagę. Nastą
ric 7.nal'<!r.ćw P·Cls."ich: „Kwia-j mogliśmy zac.ząć być szczęś- piło: 25„.. W11d8. Białe r,wsiały
liwi. Pewnego dnia SXlwie... dlugo Hukać odpowielbl.. cho· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ty chronione'• i suia. lotnie-u.

„Batorym" do Danii
z warszawskiego notatnika
2.390 zł
„
Łód'Zlk!
W
O
U
Więcej takich kl b
„O["bis" dysponuje
miejiscami na wyciecz.kę do
Dani:i. Koszt prnejazdu sitatkłem M/S „Batocy" i 39-godzilrmego poibytu w Kopenhadze wynosi 2.390 zł.
Wyjazd nastą1Pi z Gdyni w
dniu 20 ·sieripnia oc. Sprzedaż
biJetów rozpoczyna „Orbis" w

przej.a- . sze zeszyty nowego wydawnl
Żywą d:óaiłailność
ctwa „Mozaika",
utworrony niedoawno
wia
przez Spółdzielnię Nauczy„Mozaika" przeznaczona jest
„Wspólna Sprawa"
cielską
w wa,rszawie - Klub Języ dla osób. pogłębiających swą
znajomość angielskiego, !ran
ków Obcych. Zr:resza on już
ponad 240 osób pra.gnących cuskiego, niemi<eckiego i rosyj-s.kiego, celem praktycz- najibliższy poniedziałek.
Języ
doskonalić znajomość
nego opanowaniia tych języ
(lg)
ków obcych.
ków.
We wzorowo 'WYJPOSażo
Klubu przy
nym lokalu
Od czerwca „Moza1iika'' bę
zbiegu uli~ Jasnej i Swięto d7!ie wychodzić w czterech
krzyskiej odbywa·ją się co- oddzielnych wyd.ani.ach języ
Do zamieszczonego w piątkowym
pod kowych: rosy.isklm, angiel- nume.rze naszej gazet.y artykułu pt.
dzienni~ po południu c;ki.em wykwalifiko'l.varnych skim, francuskim i niemiec- „23 kilomet•rY <>d Lodzi" wkradła
się pewna nieścisłość . Otóż podąg
nauczycieli - konwersacje kim. Ukaże się też specjałne <>sobowy,
odjeżdża,iący z Lodzi o
Q1Panowaw
się
ćwiczących
godz. 7.io w kierunku Kutna - nie
wydanie dla dzieci.
się w Grotnikach. Do
zatrzymu,ie
niu języków: angielskiego,
OD REDAKCJI: Czy o po- Grotnik można przed południem
francuskiego, niemieckiego,
pojechać pociągami odchodzącymi
dobnym klubie nie można by z L-Odzi o godz. 6.17, 9.15, a także o
hiszpańskiego,
rosyjskiego,
g<>dz. 12.25.
Jitewskie!ro, wę i w Łodzi pomyśleć?
włoskiego,
gierskiego. rumuńskiego a ~~~~~-~~-~--~~~~-~~~-~~-~~~~nawet„. hindu.
Cził-0nkowie Klubu korzyefa.ia z d-0brze zaopatrzone.i
w ksią'żki i cz.a.scinisma z.a
granicme biblioteki, mają
filmów
ogląd'.lnia
mo7ność
w Wl'rkrótkometrażowych
s,iach obcojezyczn~'ch, ~łucha
nia nairran:vch na pł:vtac1'
specjaln~'eh
patr.fonowych
audycji i1tp. Przy Klubie
czvnna ieo:t kawiarnia.
v.,r zwiazku z rozpoczyna.iacym się sezonem letn;m
Klub organioznje dla swych
członków wyjazdy na wczasy połaczone z nauką je1:Yków oocych. Np. wc„.o.rg.i
Na Targach Ponaste
znańskich
wv.iechało do L?dka-Zdroiu
centrale handlo·
120 osób podzielonych na
we zakupiły od·
r;~upy: ani;ie·l"'ka. francuska
lmrzacze, pralki
elektryczne i tzw.
i n:emiecką. Wc1.asowicze r.i
kuchen„roboty
spęd2ą dwa tygodnie w jedne" pre>dukcll cze
nym z •fomów w:vuoez:vnkorhosłowackiej.
wycb FWP, korzysta.iąc ze
Na zdleciu: pralka elektryczna.
wszystkich przyjemności nrCAF lopoW:V<'h p()ld wa.runkiem. 7.e
fot. Kondra.ck.i
przez 14 dni nie będą„. mówili po polsku. Zdaniem fachowców iest to niajipew·nieisza metoda szybkieP:o opanow3ni.a obce.go jęzY'ka.
Uk.azały się też dwa pi-erw

Do

na

Grotnik~ ..

Co zakuoiliśmy
Targach Poznańskich

•

•

powieści

moda w Moskwie

Łódzka

Powróciła już do kraju 16osobowa delegacja przemyodzieżowego, biorąca usłu
w Międzynarodowym
dział
Konirresie Mody w Moskw'e.
Uczestnik delegacji, naczelny inżynier Centralnego ZaOdzieżowi'!

PPemvsłu

rządu

go - Waksman tak ujął
swoje wrażenia:
- Na kongresie moskiewskim. w którym br<1ły l:dzial oprócz Polski i Związ
również
R<idzieckiego
ku
NRD, Czechosłowacia, Wę
i?rv. Rumunia. Bułgaria, a
poza konkursem także uełny
orlnieśh\mv
Chinv.
sukces. Nasza kolekcja odzip;;v, składaiąca sie z !IO
modeli ubiorów d.flmskirh.
meskich i nziecięcych. ogólnie się nodobała. FachowC'Y ocenfali ją bardzo wysoko. podobnie zreszta jak dnekonałą kol„1<-rię, 1'r7.yitotow;iną nrzez NRU. Pod wz~ll'
W'TOrnlctw:o. wvpnerlzi ~
Czechosłow'i
1i~my nawet
C,iP..
Poza fachowcami M1ąda
li nasze modele również mie
szk.ańcy Mo~lnvy. którzv tłu
mnie nrzybywali na każd:t'
:r. 5 uublicznych ookazćiw rme
dzynarodr>wei mndv. (,Jednor;i7,nwo około 1 O tys·iecv r~ć.ib!). I tut.3.i t::>kże spotk<iJiśmy się z pochlebną ocena.
W skład delegacji pol..skie:i

...„

do

Po co

sprowadzać?

PPwnego „.nla do sl<lepu PSS
przy ul. P.obianickie.l 180 Jl1'Z:Vwie z\<>nn piekne lmnm·t<>wan„ ~cpaleni
•lrnw.- ku-,JiPnkf "1ektryc7ne " pleka.\"nikaml. Ponieważ -0d dawna ma
nvlarn o takle.I kuch~n<'t'. 7.ebra~7.CZP<lrn.of.d. tro.r lttdopożyr„vlam ł lcuplłam Jmcllenkę

Ja.m .-ws1,y.i;::t.kie

ph.-:v-

1.620

zł.

l!ważałam to

i k11.nlec7.·n v

za bardom

11a,l1vh~k.

t1<>Żyt<>C7Jn:V

gdyż

niP.e w

molni ,,..,,„,7.kn.nin nlesamowicl<1 dy-

ml 1 od la.t 2atruwJł Ż'.\'.f"ie n1,ni~ t
cakl roozinlP. w sklPp!e polnfol'morw;C'111..h Tlf·nir-. ~f"' f'łlPkt.rownia <la
mi wiek-t;tzy nrzyd-.:r.lat c•„ne-rgtl c>:l!'-

ZapobieRai pożarom!
Jak w

Sukces na międzynarodowym pokazie

kryminalnej

Hieny cmentarne
ciemnościach rysu,ią się nlewyra:!mle krzyte I kamfonne
płaczące na stary<:ll g.robach.
pewne.i chwili obok niskiego parkanu zatrzymał się cleń. Pnez
chwilę zawahał się, a potem, przeskoczywszy przeszkodę, skierował
się w głąb cmenlarza.
Gromada innvch cieni wvpPlzla w ślad za nim z mr<>ków nocy.
Bezszelestnie skierowały się O'Ile w stronę kaplicy, r<>'Z:bily kratę okna i weszły do śro<lka.
Błysnęły elektryczne latarki. W świetle ich t.ajemnlcze clenie nabraly realnych k~7.tnltów: nocnymi gośćmi cmentarza okazała się
gromadka mlodycb chuliganów.
Jeden z nich wydobył butelkę wódki„,
Niestety, wkrótce po rez jednej, moWyjątek
moncie nieznani sprawcy
dnych teraz, makabrycznych
kratę w osta.tnim
wyłamali
powieści kryminalnych? Nic!
partel'ilwym oknie ka.plicy
Całkiem realny wycinek nai znowu banda łobuzów i
szego łódZJkiego życia.
przestępców uczyniła z nid
Cmentarz,' o którym wspo- (.jak przed rokiem) swo.lą ba
minaliśmy, to Stary Ewanzę wypadową. I znów Stary
gelicki Cmentarz przy ul.
Cmentarz d.ewastowany jest
Ogrodowej 43. kaplica, o któ
w sposób barbar7.yński.
rej była mowa - zabytkowa
A jest to piękny cmenkaplica Scheiblerów.
tarz. zwiazany mocno - j2k
to kiedyś wyka1.ał w swoDzięki swoim vvysoce arje.i · interesującej książce Sta
tystycznym wartościom unisław Rachalewski - z dzie
zna na ona została za zabyt.
jarni naszego miasta.
kową, a jako taka, wyremon
innymi znajduie
Między
towana przez Wyd1.iał KulsiP. tu '1'róh słynnev" m11r:z:vń
tury Prez. RN m. Łodzi.
~kieKo tragika Ira Aldridge'a.
dzieła
Są i Inne J?robowce,
wysokiej sztuki.
Niestety, ulegaja one s:vdewastacji.
!;temat;vczne.i
t?.b]ice inetalowi>.
Znikają
brązowe litery a nawet całe
nagrobki. N'e tak dawnn
przeoiękny hra7.owy 1lomn;k
grobowY r'1rl7.iny F. i~Pl'lów
Dla wyigody łodz>ian wyj.erż
:mstał u po•ld?.•v pnilni•owacl±ających w niedzielę za mi1a.
ny pnez '7,foilr.iel. Unitowcisto łód1lka DOKP U\I"Uchom\fa
no go tylko dzięki przypadkilka nowych pociągów.
kowi.
Na temat ten duiJ.o mógłby
Począwszy od ni!edlz.ieli wprn
powif':h:ieć J?r;>harz r.mP.ntawadza sie ;poctąe: na <bras;'?
rza Otton Krł11ke. Na in!PrŁódi Kaliska - Łask (odjazd
wencię oarafii ewan!!elicko8.05, przyjazd 8.54 t p-OWI'otny:
augsburskiej w Łodzi przyodja7!d 9.20, pnzyj.arzd 10.18),
svłano też n;pierlnokrnt,.,'i>
Ozorli;ów (odŁódi Kaliska na cmentarz patrole mille.ii.
jazd 7.54, pr.zyj.a'ui 8.55, po'WTotny: odjiarzd 10.22, przyjia'Zld Niestety, niewiele to pomaga, dewastacja cmentarza
11.32). Doc1a1t'lwiwy 'POCi~g z Kopostępuje naprzód.
!uszek odjedzLe o godz. 21.40,
Warto zaznaczyć, że w ro
a z Łodzi Fabrycznej do Koku 1946, 'DO 7.mniej.szeniu
!uszek o godiZ. 22.53.
Pion.anto sze.reg d{l1tyohczaso- przez Za:rzad Mieiski terenu
cmentarza l wyburzeniu częwyoh ipociągów otrzyma do·
ści sta·rega oarkanu m.l.lt'Qdatkowe wag-ony na nied:lllelę.

Noc.„ w

anioły.

W

pociągi
dla niedzielnych

Nowe

wczasowiczów
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wanego, miano wybudo·wać
w tym mie,iscu nowy parkan
wzoru.
dawnego
według
Plan ten zrealizowano jednak dopiero w częś<:i. Nowy parkan jest za niski, co
ula twia złodziejaszkom prże
dostanie się na teren cmentarza i kontynuowanie tam
niszczycielskich praktyk.

ktrvcznej. !!'d'' 7lo7.ę odoowi<>dn!e
pndaniP. lT~7.<„ęśłiwlona. 1.t> nai.•pszcl~ lH»bPd<: siP wlemne11<> dvmn w
m!P.szkaniu. niszczeniA mPbli, fi.ranek !to., n-0.bif>gla.m do „1el<t.ryJ;>t,
1<!1\ry kuchPnkę uodl~<'.'ZYl I n.:.tychmlast poS?~am d" <'1elctrown1. Ponieważ

PlPktrv1k

f:twi~.,..<h:lt. że

lj("z-

nli< mól ~Pst "zbvt .•lab;v. pro•ilam
o wvmiP•ni<'ni" !'<'znika 1 zwi<:ks~e
nfP Uniitn "nrrgil.
Na ul. Tuwima !;8 w pokolu nr !;
po•vledzia n<> ml, f„ llczni·k a ni.z.n1ienią,
oraz. , żf"'
łn

bo n1~ ma.1ą zapa.sOW'.'tCb

nif"

zwiek,1\7..ą.

ml urzydzi:.-

pradu bo nlP por.w~laia na to
przepisv. Natomla.st polnf<>·rmnwann mnil'. że l!'dyb,•m kunlla prall<ę
fl'kktt"y.r.z.ną.

tn otr7.ym~labvm do-

datkmvv nnyd„ial r. 1'.Wh , na. tel<'wl7.()J" .:_ 20, na J<>d<)WkP - aż 60,

a
Zapytalan1 'viec

urz~<ln1k.a. f'O
w~m zr-0hić 7. kuf'hPnl\a, kctórą knOdnowiPd?,iał,
nle o.bch(u1zi. WobPc łf"~O 7.·w racam
o ·wyjaśnienie. dla.sir, do

1>ilam.

fe go t.o nk

S'!>ecjalne zespoły maszyn
elektrycznych do pr;isowania itp.
- Dla naszych klientów
- powiedział dyr. Waksman
- naiważniejsze jest to. że
nasze wzorn:r,uuełniłiśm:v
nictwo odzieży modelami z
koJekc.ii zagranicznych. Od
wszystkich delegacji uczestniczących w konkursie otrzy
w zamian za namaliśmy sze - · pełne· dokumentacie
poszczególnych
techn!czne
modeli. Obecnie mamy wieksze. niż kiedykolwiek dotąd,
możliw-0ści szybkieiro wprowadzenia do produkr,ji nowych, pięknych wzorów.
ży,

wchod.zili m. in. technolodzy,
rtlodelarze i plastycy, zatru·
dnieni w przemyśle odzlePokaz moskiewski
żowym.
i kilkudniowe dyskusje na
tematy fachowe pomof.(ą im
zapewne w dalszej pracy,
wzbogacaiąc ich żasób wiedzy i dośwtadc7.eń oraz lep1e1 zapoznając z ogólnymi
tendenc.i<lmi mody na n.ajbliż
szv okres.
Dużo korzyści technikom i
technoloJ?om dało również
zwiedze~ie kilku moskiewskich fabrvk odzieżowych,
_gdzie stosu)'e się m. in. takie nowości. .lak skle.ianie
pewnych elementów odzie-

z
dzieci
** 70.000
„Orbis" ruformuje o koloniach
na dworcach
* Nie

~~~~~~~~~~~~~~

wyjeżdża

Łodzi

robić tłoku

Sezon koloni.iny w pełni.
jego dobrodz:iej>tw skoZ
rzysta około 70 tył. dzieci łó
dzkich, które wyjadą na kolonie letnie do najpiękniej
szych miejscowości w kraju.
21 pociągów nadzwyczajny~h
powiezie najmłodszvr:h ło
dzian do 9 woiewórlztw. W
tvrn naiwiecei ·do kos~aliń
skiego. szcz.ecińskiego i wro
cławskiego.

Naibli7szy nocia~ orl.iedzie 25 bm. do Kosza,Jin:i..
Poiedzie nim około 1000
d'lieci. Począwszy od 26 cz<ir
we.a d-0 ?. lillC:t cod?.iPnnie !>ę
fł?:ie c;id.ieżdżaii po kilka no. ciagów Jwloni.i nych. O.prócz
teg-o będą jeszcze tzw. wa.11onv rezerwowe w normalnych składach pociągów. k•.ir
suiące ·n" różnych szlakach
całPi Pol«ld.
Ab:v akcia wyjazd.ów na
kol-OniP. urzehiP.itała sprawnie. łódzki „Orhi"'" ur11clu;mia ~necja1nf' biuro jnformacv.ine. którn rni'l~r.ić sie
hP.rlzie nrzy 111. Piotrkowl'lki.ej li!! '"' r'""eracie turysty
ki), tel. 301-01.
Biuro to załatwiać bedz'e
na miejscu wszełkie formalności 7.wią7nne z wyjazdP.m
grup koloniin:t'Ch, iak wydawanie zaświ:idcze11. dla uzyskania zniżl;:i na przeiazd,
wystawianie biletów kole.iowvch. udzielanie informacji itp.

dojechały

do miejsca przezna
czenia.
Wydaje się więc, że opieka i organizacja akc.ii koln·niinei w tvm roku -przebiegać będą jeszcze sprawniej
i lepiei niż · w rolrn ub,egłym. W zwiazku .z tym '!re:a.nizatorz:v kolllnii apelują,
do rorłziców i opiekunów o
podstawoprzestrzegainie
wych zasad porządku. a
przP.de wszystkim o niP.odriro
Wlldi.:>.nie dzieci ,.całą rodzina." ~ peron dworca. W
przeciwnym ra7.ie powstaniP nieopisany tłok.
W trosce o bezpieC7eństwo
i wvE!ode d:lieci trzeba ten
llnel hezwzirlędnle wziąć so•
bie do serca.

L. G.

Wianki
zawody pfywacki9

sztuczne ognie
-dziś w

Rudzie

Dzi5 w Pairku im. 1 Maia w
Rud?.ie nastąpi 0 godz. 18 · uro-

otw.arci„ tegoroczmych
.. Dni Mor7'l". Zarl:nauguct"'..tją je
Hczn„ atrakcje.
Tak wiec odbędą "'lę tradyCYiil1e Wi31r1ki, przy czym jeden
:wkrnek ?Jrzucony =sitanie z samol.otu, za.pł=ie o.e-nisko har<'erskie, wr!taniz.owane przez KoTakże na dwo·rcach łódz- mendę Łódzkiei Chorągwi. Najldch - Kal;skim. Fabrycz- lepsi pływacy łódzkich zrz;esz;eń
nym i n3. Cho.inach powsta, s.oortowyc)l wezmą udział w zapl.ywackich. Cl~lrnwie
ną w cza,;ie wyjazdów clzie- wodach
ci spec.ialne punkty infor- • za.omviada ~1ę zd?byw;i1:11~ naktórvch · o-bsłu"a ~Y .za'1:"·1~sz?neJ na lime na
macyi·ne
5r"'rlku iez:i.ora itp.
• ~
•
·.
.'
· ·
Na zakończenie odbędzie sie
dz1_eci?rn
b~dzie
1)Q maga~
sztucznych o~ni, jak
przv. ws·.::i~anm do noc1ągow. pokaz
dbac będzie o to, aby wszyst .. br<mby wł0i<kie". „rakiety M.•r(lg)
kie dzieci jak najwygod~iej .sa", ,;i;neteory" itp.
c:zvste

rP•1akcji
Sporo pisze się w Łodzi o nego jt>d•n<> minl~t·r•t.w<> .;prnwakulturze. zawężając . nieste - d7..a z zaP.ranky k11<'1tPnki pJ„kt.rvcz
ty, temat. Warto jednak za- ne. choć wie. 1:e dru!(ie m!ni•terstwo nłP ud7Jleli nabyw<'om kuchP.jąć się również i kulturą na- nek dodatk<>wei:o przvdzi1>lu nradu
szego życia codziennego: .a i unie.-1<Y~liwł im 1vm samym k<>NIEDZIELA. 23 CZERWCA 116.0!'i Muzyka rozrywkowa. 16.25
Stare~o rzystani.e z naby!kn?
właśnie nlszczelllie
Czv mamv za dużo dewiz. a11v 7,a
•.z naipięk.niej.szych OO€- .. D<'<ka<la kuHnrv litewskiej w
7.10
Cmentarza nie kul><>wać nikomu nicpr/vda.t.ne
Ewangelickiego
retek" . 8.06 Prregląd p·rasv. 8.10 Polsce''.- 16.50 FPlieton n:i. temaprzykład J>l'7.edmi<>tY. którP będą mo!!'łY slurażący
~t.an11wi
ty m1oo~:n~rod:<>':'e . .•~7.01 (U
(!'...) •• Wl<tzl lrotek na plotek" _
jak bardzo jest to koniecz- ż:vć ich ~vłaśdcielom nie wiadomo a•
ud. słowno-muzyczna w opr. ..Ohrzedy sw1ętoiam;k1e - p<>·
kiedy? J
STIJ,F·\NTA .TAKOB.'ł
!ta_d~nka mgr W-"ltldy DrowowMuzv8.30
..a.
Bu.<;i.akiewi<:
Bol.
ne.
7
Łódź, Falowa 9
M. J. 1
ka nopularna. 9.00 Fala 56. 9.15 sk1e.i. 17.15 fL) Wake koncertoA.udycja lui<J.owa „Wiamki" _ "'.e. 17.40 (L) „Dla dzi·~ci audywvk. ork.. soliści, zespoły świP- cia w opr..J. Krzvwonis.zvnv nt.
tlicowe. 9.35 Muzyka rmrywko- „Lat<> w poezji ,i ~io<<ence". 17.55
Jeszcze jedna „soecialistka''
„Nowe nag.ra111i.g". fLl G~a 7RIS10ol 1mo.fr-nm~t.alny
wa. 10.00
„So- '1d . M'"'cz:vio.h1w:i- ~1~lnJCZV''.'a•
10;30 Poezja i muzyka botka". Il.OO Koocert życ 7.oeń. 18.10 11'..) f,ódz:ln dznen,.,1k radm12.151 wv. 18.35 ~uzy!ta ~ aktualno.~ci.
12.04 Prregląd cz:asopfom.
Dekada kulturv litew1Ski-ei. 12.35 19.00 Tamec 1 pm'llernka. 20.23
Wszyscy oszuści mieszka- za d.armo" pobierają od swo- Walce Jana StrauS\Sa, 13:00 Po- r~r<lfnik~ "'1'.>r<timva. ?0.3!'i OrgM1V
niowi mają swoją starą, wy ich klientów odpowiednie su ga.da111k'1. nt...Tkac~ i kooZY'ka- ku1„>we. 2./l.45 7,a.gadk;o_ literack.ą ..
my pieniężne.
próbowaną metodę działania.
r11e". 13.1!\ Gra Polska Ka.oe!a "· 1 .15 Havdn: So<nata 'F',-<lur. 21.30
nd. Tuierżanow.skie<.<o. 13.45 Nie- !\1'u.zvka ta.n<>cz:na. 22.on nv10kuPowołu.ią się na znajomości
Ostatnio grono oszustów dzielny magazyn dla w,~i. 14.00 ~i.a nwP.d mikrofonem. 2"..30 Pliow Wydziale Kwaterunkupowiększyło się o jeszcze je- Niedziela na wsi. 15.00 Dla dzif'- .oenki fra-'1Cl1• 0 kie. 2?..!;0 Svlw·"'1lk:i
dna osobę. Jest nią 29-letnia ci - aud. pt. „Otwarta .szilra.tuł- koanpozytorów wspók.zes;n.ych,
Ka.t.arzyna Taras, zamie~z ka". 16.05 Tygodniowy pr7ieglad
TET,EWIZ.TA
miedzyma,r-Oodow:vch .
kal.a w Dąbkowicach Gór- wydairz:eń
Niedziela. 23 e-zerwca
nych, po·w. Łowicz. K. Tarz1s 16.20 Nied'delny koncert t>010ołud
Program retransmi..'!YJn:r
od marca br. nigdzie nie pra niowv. 17.00 (L) Reoorta,ż literacowala. Należy więc przy- cki. 17.30 Transmi.sja ze si>trlkaGo.dz. 15 Mię<lzyin;i.rodoiwv tu.rnla elimi.nacy.mego d.o Piłkar rui.ej hio~piczny w Warm.a.Wie,
puszczać . że ,jedynym jej źró
skich Mistn..ostw Swiata. Po-Iska
dłem utrzymania były wła
- ZSRR.. 19.45 Wesoły krantik.
Ponied~aJek:, 24 C'/A!ll'We&
śnie transakcje mieszkani"l- 20.2() Wiadomości sporrowe. 20.25
we.
17.30 retrairusrnisja. z
Godz.
fL) KO!llcert życreń . 21.00 Melodie f.al!leczne w wyik. :r..es.połu Warr=.wy au.d:v.cji nt. „Bycook
Katarzynie Taras, która i1P1strumenta.Jnego pd. Jerziego Fema,ndo". Godz. 18 Inscen.i~
od maja br. przebywa w ,'.lrP. Haralda. 21.30 „Ma,tysiiakowiie" r:j.a wla:sina „Int>e:rv:iev" W1? Mai!"szcie. udowodniono już 6 - odc. 30 oow. radiowej. 22.00 k.a Tw.;:iri'!la. Godz. 18.20 Telewioszustw. Milicja przy.puszcza OgóLnonoJ,<ilcie wiadomości spor- zyj.na KlXlł!J.ika ł'ilmO'wa. Gcdz,
jednak, że dokonała ich ma- tOlll';e. 22.30 (L) I..oka·J.ne wiad<>- 18.30 Pl".Zierwa. Godz. 20 reitr.ansPo1'i hymni",
..Sekirety
cznie więcej. Dlatego też za m10ści sparfawe. 22.45 Mueyb m:s:ia.
Godz. 20.30 retra111smil;:.ja. .. Zanaszvm pośrednictwem zwra rómych narodów.
m.ortlOIWaino Roberta. Haritma1ru:.•.
wym, piszą p:>dania, wska- ca się do osób, kt-\re znają
PONIEDZIALEK. 24 OZERWCA W 21wiązku z pr01Wado'Z'O<!lymi
zmyślone adresy, sło
tę osz.ustke, aby v 'laszały sie
zuJą
oróbamd. retransmisji Łódzki Owem - kombinują i „krę efo Kom<"ndy DzielnicowP.i
~ra~kiego środek Telewizyjny za.st.r.zega so
15.10 K0111cerl
MO-Poles.ie, celem złożenia chóru. 15.30 Aud. dla dzii.eci „W bie prawo zmi.a.n proi'ramocą", ile się tylko da. Oczy(st)
·
zezna~ - ·
wiście, w iip.ię zasady „nic
.GlobUI&".-. wich.
kółku
radiOIWY'lll

RADIO

Kto zna

Katarzynę

Taras?

Melpomena na urlopie

WAŻNE TELEFONY

Poirot. Mlllcvine 253-83
P<>l!<>t. Ratunkowe 254-44
8
P<>źarna
Kom. Mi-ei&ka MO ?,92-22
Miei&ki Ośr. Infor. 359·15

Straż

.• Kwartet" e. 9.

b:v''.

10. 11. 12. 13. 14. 15
16. 17. 18. 19. 20 21. 'l2
24.6. iak wvzei

z

ó
Il.. 16. 18. 20. !!. Il film p ... r MIARNIA rP k
ar ,r
·
dok.: 21.6. „Nleśmicr~ " :
teln:v irarnlwn••. !!. 16. rli1sk'R\ 1'7.Vllna eodz.
10-18: 24.6. nleczvnna
18 20

Najaktualniejsze obecnie lopuie w lipcu, im • .Jaracza
pytanie dnia: dokąd jedzie- - w sierpniu, Powszechnemy na urlop letni I kiedy?
2t bm„ o godz. 18, w san oocr.yto·
go - w lipcu, Opery - w
we.J Lódzkiego Domu Ktlltu.ry (ul.
Również i łódzka Melpo·
Upeu, Teatru Mu~ycznego
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WY <w~lnv od kwater.\ Wiadomość
w Łodzi, ul. Żeromskiego 108 w godz. orl 8
88 ~
Ol!'l'Ód '' mori?!. WV'lO-: ul. Warszawska 116. eo- MA~ZYNE-dz.iewfa.r.sl;'l .d<?be
3046-K
do 16.
3020 SJXOO i overlock t1"7.V'nlt ąr ,KUDREWICZ soody, e1ektrvczno-ść - bh d.zi.na 8-15
6 STOLARZY meblowych na retnonty i kon~~~~=~ 'E.mi~ URZ.ADZENIE wulkam- k'liWV tmroodam ok.arzvi- c1al1sta wen.ervczne. skÓ1'
magazynowych
'.PN;trbvsrew.•'ki<>l!O ne 8-10. 3-6. ulica 22
serw.acJE: oraz 2 robotników
na mniei.s:zv w Lodzi z;acy1ne J.<f,lm.oletne.sorze nie.
9940 !? Lioca 4 - . , . - - - - albo ·okolicv. Tel. lódz- dam z oowodu wv1aizidu. 78. m. 2-3
do pracy n.a żabieńcu z.atrudni natychm;l'ł.st
O.tertv Bluro 011:1007..eń. SAMOOHÓ~,;(;,;., :ft:ENTGEN m:·z.eświetl~kJ. 325-16 i 1113-4.2
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meok>1- me klatki t>lensiawe1„ ro
- - · - - -·- - · - - - PJ<>trkow.ska 96 nod - „Adler-Tr!i.um'1h"
Rada Zakładowa Elektrowni ŁócU zaiwliablami w Łodzi. Zictosze-n'<a przyj1ńuje <lział
9803 EC ?vinrie ml'7<>dam. s+~.n ładka - dr Baran. Piotr
PLAC budowlanv 1.260 „9803"
3031-K damia byłych członków Kasy Emerytal11ej
kadr przy ul. Moniuszki 11.
Pracowników Elektrowni Łódź, że zwrot ~-z~~l. wp,"Cuzelin~.siock1'eh1.<:IW'lza·: NORKI „stan<laro ex· ~°'+~~ Jd.ód7.. ul. Obr. ~~~~'te 103. m. lj723cd
---~-·-·
".~ ..... ,!!Ta u 25
PALACZY na lrntł:v wysokoprę?me. węgla składek za la ta od 1949 r. do czerwca 1954 r · mienie na" oodobnv w tra" cierrme z wla·0~~.1·
h
Dr KICI!ilSK.l
·
OT
~'"
ll'DeC. c .o
.
Ofertv ofa;emne hodowli P!'ZV1mu1e 1.:1- M OCYKL „Ja\iva" 250
rzy. popielal'ZY, robotników gospodarczych, wypłaca do dnia 30 czerwea 1957 r. 10090-G Lodzi.
składać do Biura Osrło- mówienńa na EOorzedaż ccm nQWV l'!IOrr.eoa::n rób kob1·~vch pr:cyisnowaczy i snowaczki zatrudnią od oz:ara.:r. Zasreń „Prasa" w L<>clzi. lekarz wet. M. S'ZlkU<lliri LMź. Czest.och'°"'""k'\. 2 m1:11e Kilifu;Jc:iej{I() 127 l!O
10011 I? dz.tnv 17-16
nod _ &ki. Weiherowo. ul. Cho (skleo\
Piotrk<mrska 9
kłady Pr:iemysłu Dzlewła.rsklego Im. Wacia· 'lllllllllt1Ullll·l•Uł!ltlł'1''łl!f"lllłlll111111111lllllłll"'ll11\t!llllflll'llJl'11111\ łlł'l·l!ll!'ł'll"l\Jll·ll•ll'lllPł
6
PIANINO krzv-7.ow<> (!Z"I['
9926 G olna 1. tel. 606_ „9926"
wa Głażewskiego w Łodzi, ul. Krzemienlerka
Ql~
„lt" 49 ne ST>rz.E'da'TI. Narutowi·
·PLAC 10.000 m kw. orzv MOT~
nr 2. Z1doszenia przyjmuje dzLał perst)nAlny
ul. Drf'wnOlW&k!lei Stl!rt.•"- wa.wie nowv sior7..eda.m. c?.a 3?.--8. :fron.t
3035-K
codziennie w itodz. od 8 do 15.
dam. Wiadomość ul. że WJadol\'l'l('!~ć, Godai1ska ?R. MoTOCYKL~T-7.-"_n_'!.a_lo W'fCHOWAWCY Tech„ZilTlldaoo" nikum Prz.emvslu Wló·
1009_6 u7vwanv.
w nod.wórzu
rom&kiee:o 44. Draln.ia
POMAGACZKI na, przędza,lnię, uczennice na
kien.n.iczego ob. Woicie01\lfEK-·dw-a oo'·oi'e-z TAPCZAN. stół. kr?R.- 600 e<-m Ji.~.a: wózk'I. - chow.skiemu za oraiwdzi
skręcalni~. motalnie t oddzlaJ pnygotowawsl.a. f<ictel-łóżk<> f.amerv- ,<t)l"7J'Jdam. llud:i;k.a 8. m.
•11.
0
Zgierskie Zakłady Przemysłu Wełnianego
czy, smarowników. wó:ikarzy, pom. kow!\la,
wje 800·lc<:zn.e oodeiście
lrnchnia. oI"7Jedoakói lnie kanka IllC'W-31 radio..,gz:a- 11 ffiu<l11 .Pabiankkal
i tro.skliwa ooioeke w bie
ślusarzy. zamiataczki na trzy zmiany i robOlt- im. J. Dąbrowskiego w Zgierzu, ul. Waryń wvkońc1..one\ 11ornecl.am f łó'~ d · l
nowv
„H"
MOTOCYKJ,
roZl.P.c ece.
·o
z
a.
doiam
I
Deczyńs.klel!o
sz;I;olnvm
ników do transportu ~atrudnią n.artychmiia.st skiego 8 o·gla:szają przeta.rg nleogranlczony
wer - so.rr.€oil~m. Wiac<> sorl'X'-lam ul Włók.iieruti żac:vm roku oodz.iek<>- ~ce-ewe
mość Próchn,1'ka_34_m ..J.! "7'"1 10: ·m. 5
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Wł. Rey- na smarowanie poV1-ierzonymj materiala.mi tramwaiem Il
wani.a sk.Łada.ia ta drol!a
3038-K ok. 11.530 m. kw. clachów z dokonaniem nle- DOM tnvoietN"WV o\"7.'T :;:!KLF:POW~ ur7;od7eri1<>. MASZYNE -~m-~---1-u-b ucwio()f\vie klasv III Memonta, Łódź, ul. Łą.kowa 3/5.
10113 2
zbędnych reperac.il. SzczegółO\vych informa- ul. .T. Dabl"'OIJ'.7'&kie1m .:... ''t7;er;1en:-enm• 7 "'7·kl.0 ")e z d».rn.ska ll'abdnetoiwa _ chaillic:zmei
t . k
.
d odl
TOK.ARZY f
l" afv btUro- „SinE!<"<t'" ora,r, moto~vkl
.~orz,e.da,m. Ofert.v Biuro0 <lrzw1.al!1"1.
~ni me a 1.1 . 0 - ej[ udzieli Dzi.ał Gł. Mechanika. Zalakowane
' orm1erzy ~
---z;ro.tówka
WSPOLNIKA
Piotrkowska vre. <lzafv 7..ailuziowe 1J')- .„Jawa" :150 ocm i«OI"Zf.'· z branżv O\VOC<Jlvo-sooO!dooz.e11.
lorowych. oraz robotni~~w nie wy~wallf1ko- 1 ostemplowane oferty wra z podaniem wa- 96
NmvorrrlelskA. ·'I. żvwczei oo"zukuiP.
dw6ino? dwumetro~. l'.a dani.
ood „9998"
: :
ż kł · ć z
wanych 1 stolarz.a - c1eslę ZRtrudrną natych"'e nancernn. 6VOia1inH' m. 24
~sekre1ll!r1a•c.e
w
~da
s
.Y
n.ale
runk?w.
Przem:vllłu
miast Łódzkie Zakłady Metalowe
kooces ie i
O<>Srl<.1 dam
ia..-na. szpfe 7. (\V,.... -LO-;...,. U .
c10h<J".111a
J:>Lacu BarliI
Terenowego w Łodzi, ul. Strzelczyka 26128 . kladow do dma 1. VIJ. 1957 r. z.~strzega się
un „ n,...., ~ri<' kiosk na
iiużvrn l11st.r.<>"T1 - SDr"./JC " ;;·"·
11n'""E'darn. W1ar'J,... ckleiro. WiatClO<tność ul..
c1al
'n l "l"-4"
p.rawo wyboru wykonawcy bez bl!r.iszego uz1l1n
·..... . d · ""'
Z"ł szenta ,.,.
d <im. ..€. .:.." v " -,- - . mo-ś·• Wólczańska , ~R S1.c?..awnickA la (Stoki
.
3053-K
sadnienia.
...rzyJ..,UJe z1.a1 ""rson.a y.
•
o
or:r.v kościele)
SAM0CH0D małolitra Rl\lllIO „Urid!me'. i;.tot. m. llł - - - -9999
'.
kr1..asła wvści-eł.anow'v !runie na- "17..aff'.
żowy
WYSOKO kwalifikowanych krawców na kcm;<11<'
ró:imvm
w
sorz~d.am.
lMJ<o
re.
t.ychmia:st. Tel. 361-45
fekcię clE:żka zatrudni od zaraz Sµółd:r.lelnia
•.1 ·<oor:Md~m.
'rel. :i64-~n
E,.;0 ·
C <'1'1"t>~ 2. l\rnoM
-·
ZAKl',ADY PRZEMYSŁ U
„B~
F0'l'f.TEPIAN
Pracy Krawieckiej Im. J. Lewartows~iego \
g<>d7. 10
•. ~ł,ieif'MW.;IV" ~OTOGY~T, DKW. N7. ,„"„_, t"l. !63
SlieiT\".
POŃCZOSZNICZEGO
· ~··· ~
ł S. Engla w Łodzi, ul. P1•6cbnika 16. W.airun.... =){) 1.~t-„,'"'1 ;l,n1'-'""v - - ~Tl..-;·r- P''tl~
Bo3110-0:\
Tel.
lmc-ie.
Ba'!"be.:ra.
-~·":il'TA '""C"°'~ żo .,„~. OLOWACKA
o"m. P'h' 0 ~ice. l'faru!oim. W. JURCZAKA w ŁODZI
ki do omówienia na miejscu w wydziale kadr
iars<lrn. J2?_g_od?,:.:.-!:'i _
rkr.~"." "" chod.ZJ!e '"":l" i;;"'.ln.kiewic7A 91-6 z.ro•irl~;>;~ 4-10
h!l;i. m<\wla.dcz.enie lei:.ar
3049-K , Biuro Główne pny ul. Sienkiewicza nr 65
l'-nrz.f'""111""
- - - - Q1111 1 nili) codziennie od godz. 8 do 10.
kr<cd<:·T',q, tnnSZAFĘ.
zawiadamiają, że
!'i--0°o'iowv Td ~l)f}-M eod'I:. „...... Cl skie i inne cJ:O\ki.llll).~-.t"
czan. fl"lale.te óko.7.vinic SAM~CHl"ID
ił
,..-• ..,
.. C'bci-,·.-~lf'ti" ~ . ,..,, ·•
tT'.EtJT'1k1
mura-1
ROBOTNmów transportowych,
dotychczasowe numery naszych tPkunie. DzwC111ić 202-03
fłAS!A
J
.<;t>l"7X'd'l.m. Ló<lz. ul. li ., .
mi<anowide: 335-05,
a
lefonów.
rey oraz robotników ni·e wykwaHiikowa'l'lych
il __
O:łlE
PRASĘ mimośrodowa wa.teJ.~kt!>._5(1 ____!Q_~C)~ i'" J
316-!i9, 365-15, 312-36. 320·48 z dniem
zatrudni od zara.z n.a tere.nie m. ł..odz.i WarlHJRSY 8towarzvs:zienia
-·~.... .;..
15--3~ ton. s:r.lifi~rkt> na :<:.AMO~()'O nr<W ~"'~1 "
26. VI. 1957 r. zostaną z.a.stąpiooe
l!izaWSkic Zjednoozer.ie Robót Lądowo - Inż:v
r:r.edziowa 120 wolt: ~com n„m, P1<Jl\rkawsk" R'- OWA ookoi~ "r. kttchni~ Sten<>Jtralów i M<is.zvninłeryjnycf) nr 1. Z.głos.zenia Nryjrnuie: Gru·
jednym num~'"em
.• _ l ll07fl t' k<Jn'\fOIM. w Bvd!?MZ"?:v stek. Pl. Zwvcle&bl.'7a 2.
pJ~t ol!-ln1ków. reau.tt<11i: 1 1:ł~
280 - 50
I>a. Robót w Łodzi Pnlesie - Wiil:>.ewskie. wci-. ~01.e. 'H. K;i1"noi.·t.•k11 MOT~L K. 1?.!l n11- - Z.!1.n"~M. lt> J'"" l'T'lieVl.l'.o Plotrk<>w.&l~a 8:! orzvimu
tel. ··-v .<n'Jr~1.a.m. r-·---'<nP „,,,. ,„ I.on•.i. =''l<lomcM i~ 7.'"1'.>hsy na nowv rok
136
'K 1 hn.~k1~ao
Aeie przy ut. Armii Czerwonej 24/26 (pla<:- 7;11 I
297~ Jr:
sz.koilnv
c 1~2 li: Plol:rkow.~ka MO
9933 a' 23. m. 49
267-4~
3051 -K
Monopolem Sp!cr:ytusowym).
-·· - . •ZIENNIK ł..ODZKI nr 148 (3294) .7.
,
tfl.EĄ.T4"' a~~~:ml'ldi:i~:1 ;;1';J~ ;;1~~~J"R;rv~~~~~tn~~

zoo -

11.

ouzurv ".antek

I

18 0 24

z

'PWSE

11.

W

Ll

W

·TRZY

6.

11. 19

d z

:;1!:.

1

a I

z b y t u

„Noo

1

·· „,.. „.

.„.

· __

· -·

„

1 18

'

111 ORACOWNICY

POSZUKIW"iiifftt

,O_G_l_O_S--ZE._N._1.;;.;;A_D;;..R;;,;;.O;.;B;;.;;N.;,;E;;,__,Jlwll

I.

ai

~~!~i°J~~t~~~i~

1

l

i

Zl WllDOMIEN'IE

1

1

etd1r

PRZETARG

1

I · - ·--

!..

'

„

;;ruTRm
0

cieśli,

oo

l

=
-""'!"'-·--------------

I

' °"'J"'""

l

I"#

l

••

„

f

~~~~'~'~,,~

ł

e
ZSRR i Polska

Spo.r t

e

Sport

~~

ustaliły już składy

swych jedenastek
.Czy słowo „Szwajcarzy" oznacza
również Szwa;carki

Kierownictwa reprezenta<:ji P:>l
ski I ZSRR
zdecydowały s1ę
wreszcie podać do wiadomości
składy drużyn, które w dniu di;1
sieiszym z,mierza się w Moskwie
na stadionie w Łużnikach.
Polska wystąpi
w
sktad'Zi9:
Szymkowiak - Masbelll. Korynt.
Woźniak Grzybowslci, Zien•a.
ra - Pohl, Gawlik. Lewandow·
ski , Kempny. Baszkiewicz.
Ekipa radzi,e cka ustaHla sklild
nastepuiący:
Jaszyn - O!Jorikow,
Kryiewski.
Kuzniecow
- Wojnow,
Nełto
Tatuszin, Iwanow, Slmonian, Strelc.ow. Ilini.
Transmisja 'Z prnebiequ mecr-u
rozp~znie się
o godz. 17.55 w
proaramie II.
·

Kilkasel kobiet z kantonu Vaud, Genewy I Neuchatet zwró·
cUo się do Trybunału Federalneqo (najwyższa władza rządo·
wa w Szwajcarii) ze skar9a przeciw władzom swe~o kraju.
Zarzucają im one fałszywą Interpretację konstytucji,
której
artvkul 4 twierdz!, te „wszyscv Szwajcarzy sa równi wobec
prawa". Gdv jednak w myśl leqo artykułu zażądały one w
ostatnich wvbordch (2 I 3 marca br.) prawa głosu, władze
o!lpowledziały Im, te „test to sprzecme z tendencj"ą twórców
konstytucll". Oczy-wiście Trybunał Federalnv nie może zadecydować o przyznaniu
czv ni<?przvznaniu kobietom prawa
11łosu.
Mote on jednak WVJIOW\edzleć sle co do znaczenia
slowa „Szwajcarzy" użyteqo w wvżet wymienionym arly!<nle.
Decvz!a trybunału będzie miała wielkie znaczenie. Pr>.ychylna dla kobiet lnteniretacfa tego słowa pozwoli im uzyskać
vrawo 11łosu.

*

Szwalcaria obchodzlla uroczyście '15-lecie Jednego z na!w dzied7.inie kolelnlctwa - zbudowania
linii kolejowe! Saint Gotharda. Przebiega ona przez tunel
WYzłoblony w mawwie St. Golharda I łączy Alpy północne i
południowymi.
Budowe tunelu rozpoczęto w roku !872, a o•lalnie qłazv wysadzono w powietrze w hi!Ym rnso r 22 ma.
la 1882 r. plerwszv pociąq przetechal z doliny Reuss fw k•nlon!e Urll do doliny Tessin, polotonej we włoskie! Szwajcarii
na voludniowych stokach Alp.
śmlelszych pomy•łów

Nieprzyzwoity alisz
Trvbnnał

w Calanll rozpatrvwał spraw11 właściciela 'Jednego
z miejscowych kin. o•karżone<10 o obraza moralno~ci publlcz·
nel. Zawiesi! on na hndvnku klna afisz przedstawiającv
szwedzką 11wia7!le fil)Ilową, Anitę Ekberg, w suknl z głęboko
wvcielvm dekoltem.
W!aśclclel !dna olrrvmal nakaz zdjęc.ia owego zdaniem
sadu - „nieprzyzwoitego afisza".

Dobre rady
W czasie sweqo pobvtu w Stanach Zfednoczonych k•nclerz
Adenauer poprosił dwóch wvhltnych „znawców wyborów" wlceprezvdenla Nixona fparłla republikań•ka) I sen~tora Ke·
lauvera {parlla demokratyczna]. o kilka dobrych rad w jaki
snosób najlepiej zapPwnlć sobie można zwvclęstwo wybor·
rze. Obal panowie poradzlll kanclerzowi, „aby chorlrit mie·
<l7V ludźmi I podawał Im rękę". Reszty możemy się domyślić.

Ibn Saud na czarnei

liście

Zwlazek artystów amerykańskich wclaqnął króla Arabii
SaudYlsklel, Ibn Sanda, na tzw. czarną lisie. obelmująca o•o·
bv, które dopuściły się „nle)o(alnych podstepków" względem
związku. Powód: qdv w Arabii Saudyjskie( bawił zesnól akrobatów eq!pskich, król Ibn Sand samowolnie przedh~źyl okres
łeqo WY•lepów. unlemożllwlaJąc mn przvłazd w termlnlq do
Sianów Zjednoczonych, gdzie miał dać ąllka przedstawień.

Polscy koszykarze
w finale
mistrzostw Europy

Można długo czekać
Lord Mancroft oświadczył w Izbi11 I.ordów w Imieniu rzą
du anuielskieqo. te „Anql!cv zdecyduJa s1e znieść· lewostronny
rnch drouowv dopiero wledv, qdv w A:nglll Z!JSłanl• pnvjl}ly
sYslem d7ieslęlnv, <Jdy będ7.ie. umchomiony ttmel poil Kan~- '
Iem la Manche i qdy Wielkanoc-·p-rze~tanie .być śwjętem ru- chcmvm".
·

Wedłu!! !łatyslyk francuskich, 72 proc. l'ra,ncuzów
prosi
swe tony abv Im kupowałv koszule, a 14 proc. kupule ko·
szule w t~arzysfwle „wlaclzv domowej". Charakterystyczne
test to, te Im większe sa zarobki panów, tvm chęlnlel k11pu·
la oni swą garderobe sami. l11b w towarzystwie ..• cudzych fon.

~'~~''''~'~~~~~~
(

Georges Simeno!!.

GOSPODA

„Pod dzielnym żeglarzem"
Przekład: Bolesława

Surówki

Bał się, był bowiem pewny, że w celi na-

stąpi jakaś melodrama~yczna. scena, z pła~
czem, okrzykami, przysięgami, pocałunkami
i tak dalej. Tymczasem wsz1stko r~z~grało
się zupełnie inaczej w spo~o? bardz1eJ pro7
sty, ale równocześnie bardz1ei - znaczący.
Le Clinche mu się podoba!, właśnie przez
to trzymanie się na dystans i przez tę jakąś
wewnętrzną koncentrację.

Przed jakimś sklepem natknął się na P'tit
Louisa, trzyma.iacego w ręku parę żegla·r
skich gumowych butó·n.

Oprzedmeczowych nastrojach w Pradze
donosi ·nam

sJ,7,;i 8

Sport

Z

a

niespełna

czechosłowacki

dziennikarz J. Kotrba

tydzień

Tymczasem w Polsce lekkoatletyrk.a poczyniłia ostatnio olbrzymi Srkok n.a:przód.
Polscy lek.koatleei osląg.ają
podziwu godl!le wyniki, a 7,awd:tięcz~i .i·e ona
nie tylko
Sidle, Chromikowi, Adamczykowi, l{opycie względnie
Krzyszkowiakowi, którz:v odnos~ą piękne i wartościowe
t!"i;umfy nra zawodnch mię
dzrmarndowYch. iale i dzi•esiątkom utalento~wmvch

z<i-

Czy

CSR

musieli się zadowolić wynikiem 3:8. W skokach sytua<'ja przedstawia się mniej
wii:cej talt jak w rzutach, a
więc znów oczekujemy . wyrównanej walki. a o wyniku
puni<tac.i,i
te.i konkurencjii
zadecyduje forma zawodników w dniu meczu.

od- odstępstwa podaje, że niebędzie się
w Krakowie mal w każdym sezonie domiędzypaństwowy · mecz
znawał kontuzji
(naderwalekkoatletyczny Polsika
nie śdęgna), co un!eruchaCSR. Spotkania te ma ją JUZ miało go n.a dłuższy okres
swoją
tradycję.
Ostatnio
czasu. Gdy gra natomiast w
l~kkoaUeci
Polski i CSR pHkę nożną; takie kontuzje
zmierzyli · się w 1955· r. w
nie przyt.rnfi.ają mu się.
Brnie i Pol.acy
wówczas
Wręcz kiepsko zapowiadaprzegrali. Od tego czasu ją sie dla nas bie~i na 5 ł
zmieniło się jednak wiele. W
10 km. ponieważ start Zatoplekkoatletyce CSR daje się ka bynajmniej nie jest zaz.aobserwować pewien zastó.i,
gv.r.ara.ntowanv. a oozos.tali:
riie widać też młodych za- Tomis, Rudolf,
Kantorek,
wodników. którzy by mogli Graff ..Jurek nie są w sit.azas,tąpić,
względnie dorównie dorównać polsk'm dłu
nać, dawnef godystansowcom.
Niepoworeprezentacji. dzenie to powinniśmy poweSzereg
na- tować sobie w rzutach. · boszych repre- wiem kula i dysk to ni1.isilzentantów.
nie.isze pun.kły renrezentacji
łącznie z ZaCSR, .a sta.rt Skobli i Plihala
topkiem.
jest pewny. ,i-aik również dySkoblą, Jung
skobClli Merty i Czihaka, któ
wirthem
i
rzy legi·t:vmu :a s!ę ol'~"tnio
Mertą rerprewynikami 54.36 i · 50 .89 m.
. zentu je jeszcze wysoką kla- Natomi.a.s·t nikt chyba nie
sę i osiiąga wyniiki na miarę
wątpi : o zwycil!'st\vie Polaświatową, lecz za nimi wyków w o~zcz~pic, gdz.ie Si·
tworzył.a się pustka zwiarshl·
dło .iesf kla.~ą dla siebie.
jąoa nawet pewien
kryiys.
Niestety i tutaj . będz:emy
Kto zastą,pi SJtarych naszych
wetera!l1.ów bieżni, skoczni
lub rzutni?

ucre.stniczący

- Gdzie idziesz P'tit Louis?
- Sprzedać te chodaki. A mote pan by
ode mnie je kuoił? To są nailepsze kanadyjskie buty. Takich w całej Francji pan nie
zn8idzie. Wszvstkie!!o dwieście franków.„
P'tit Louis bvł mimo wszystko z lekka zaniepokojnnY widokiem komisarza i chętnie by
poszedł dalej swoją drogą.
- Słuchaj, czy ci nie przvs.zło kiedyś ~o
głowv, że kaoitan Fallut miał,
jak to się
mówi. :>:ajaczkl w .e:łowie?
- Wie pan, panie komisarzu, jak czło
wiek jest w maszynowni na dnie .statku, to
nie bardzo tam widz!, co się dzleJe na po-

e

Sport""ifS'Port

w lekkoatletycznym spotkaniu z

sportowe

Problem koszuli

ci

Polacy zdecydowanymi faworytami

imprezy

~

Sport

woo:ntiP-<:ów 'i zawodin•i1c?.Pk.
W Czechosłowacji polska
w X .Mi.<1trZ<letwach Europy w
lek.koa·tJ.ety<k.a cieszv się d,ó'S<:>'tit ··odnieśli drugie. zwycię
skonałą opinią, a jej reptestwo. zapewniając sobie. miejszen tacira państw<YW.a or.n .po.,.
ce · w puli f(na~mvej. W sobotę,
22 bm. Polacy wygrali z druży
szczególni :uiwodnicy zalic7,aną Austrii 62:38. Tak więc z I
ni są do elity europejsik'Pi.
irrupy elimiJnacyJnej do fina- b.a nawet światowej. N'c
łów wchod~1 ZSRR i Polska. na
więc dziwnego.
że w n~<l
tom:!ast z II grupy Węf!;ry i Ru·
chodzącym SJpO•tkaniu w Kramunia, Wynjrki prziedpo?udnio- kowie barrdzo poważne szi3n.
wych spotkań elimirn~yjnych
se na zwyciesbwo przyz:n.ai.e
RumU111ia
Fi:nlarndia !l3:72,
sif> ii nas Porla!kom.
Sz:kocja ~ Alha:nia 65:42, Węgry
Oszczep, tyc7.ka, mlot i
- Belgia 84:50.
400 m J>Pł. t.o nlpzap,..,.r>rzalna domena Polaków. W tych
k0Pkurenc.i1ach odn'o•ą ·oni
chyba ~c'e~wn 8:~ (we:
pun.ktacii !'i. 3, 2. 1). .TPd:vna
nas7a nad?.ie.ia to średnie d:vstanse, toteż tuta i mo7.n.<1 O·
Nled7Jela 23 czerwca
ozekiwać nięknei i za<>'ete'
PJLKA NOŻNA ror,grywld
walki.
.e:dvż
Poz'om stro'l
A-l<lasowe: Orion - Orkan boiwalczących jest racze.i
wysko przy placu 9 Mala - godz.
rów·nany.
11. Metalowiec - Budowlani bots.k o przy ul. KllińskiPE(O 138
Na.tomjrast ':,goła lrv3.czej
- godz . 11, Bawetna - Enerneprzedst.awira. S'lę srprawa w
tYk - boisko Pl{:Y ul. ogrodowe1
SIOTinfach. gd1ie s.f.r.::iciJiśmy
2Ro godz. l.1, DKS - Prosna
(Wieruszów) - park Ludowy doskonałego Mand!i'ka. któboisko m - godz. ,11. Victoria ry definH1rv.•nie j.uż r..drad"ił
Unia
(Skierniewice\ - boisko!
lekkoa.t1ehnkę na r:r.ecz piłki
przv ul. Kilińskiego 188 - godz.
17.30,
nożnej. Jako powód swojego
Nasi. ko.szykal!'7.e

Statek wczasowy dla FWP
W ostatnich dniach czerwca ma zosta~ oddany do użytku
drnqi z kolei w tym rokn statP.k wczasowv - „Swlerc1ewski".
Jesl on obliczony na około 70 miejsc. Będzie ui.m dyspono•
wal Funrlusz Wc1asów Pracowniczych.
w· slocznl Gdańsk - Plenlewo bud11le sle obecnie prototyp
noweqo statku wvcleczkoweqo o napedz!e dleselowsklm . P•a·
ce te jednak ma.Ja wydać owoce dopiero w rolrn nrzyszlym
I nastepnych latnch. Do roku 1960 Stocznia Gdańska ma
spuścić na wode 5 statków rzecznych dla ruchu wycieczko·
""eqo. Ma równlef zostać zmontowany nowv typ statku hl·
ry~lvczneqo,
,
A zatem w roku bletacvm jeszcze stosunkowo n.ewlelf'
wuosna persoektywy lelnirh nrzejaidtek statkiem wzdl11:!
Wybrzeża I na wodach śrórlladowvch
Na Jeziorach Marnrsklch kursować będzlP w tyn1 roku · 6 sla tków, "' Jez!orarh
Auq11stowsklch - tylko dwa. Nieco lepie! pr1ed<law;a się
sprawa na pa<le wóil nnvhrietnvch. bowiem żeqluga przvbrieina dvsponnle !7 siatkami. W rPlonie \Varsrawy kursn·.
wal: hęd71<i w tym rokn 12 st~tków wyclP<"Zkowvrh w rejonie Wrocławia - 5 statków. nalom!a<I r11ch pa<ai~rski w re·
jor.le Opola I na Kan"!" Gliwickim będl.le miał do dyspozy.
cit tylko po jednvm statku,

•

~
Z wielkim za.interesowaniem o•czekiwany jest w Moskwie nie dzielny mecz piłk&rskl Polska ·ZSRR. Za.interesowani·e spo.tk.aniem wśród radzieckich sympatv
ków piłkarstwa iest tym wieksze.
że drużvna ZSRR bierze po raz
oierwszv udział w eliminacjach
do lll'.lstrzostw świata.
W piątek drużyna polska tren,owala na stadioni•e Im. Lenina,
udi:ie odbędzie się mecz. Tren\nq
Polaków zqromadzil na trybunach
liczne qrono radzieckich k1hic6w
piłkarskich. trenerów i d:iien.ni·
karzy sportowych.
W wvwiadzie 11dzielonym przed
stawicielowi TASS trener Konr.e
wicz powiedział: Slys. załem. t.e
p!lkarze radzleccv
przechodzą
pewien krYzvs. Myśle tednak.
ie w nledzielnvm meczu wyparlna dobrze. Bedzlemy sie starali
!Jrać iak nal!epiel. a jeśli przegramv to nieznacznie.
Trener radzi~ckl Ka.czalin PO·
wiedział: Nied7.lelnv mecz będzie
wyrównany. Myślę, ie wyrrra
ten, klo będzie tcqo dnia lepszy.
Wiele miejsca poświęcają nie·
d:iielnemu spotkaniu mc>skiewski~
qazety. Dziennik „Trud" nazYwa me.cz w Moskwie „spotka·
niem q<>rlnyrh siebie przeciwni·
k6w". Dz:iennik przypomina rt.wnież zwyciestwo
drużvny poiskiei na.a ZSRR 1:0 w Moskwię
w 1952 r.

Niecodzienna rocznica

Sport •

Tak

więc według dość

przen-row;::idzonych
papierowych obliczeń Polacy
są w przew.ad7,e .a więc bezwzglednymi faworytami na
zwycięstwo.
Jedyna nasza
n.adzie.ia to bojowość i amb'cja naszych re.prezentantów. N.a nie wł.afoi·e l'czymy. Liczymy również, że poziom sportnwy krakowskiego
meczu będzie wysokL
Ni•e mal identyczne są sz.an
se nasz.N(o :>:espołu
kobiecego.
Polki
bowiem rów·
nież

uchodzą

za zdecydcwane
fawogdyż

rytki,

my. poza d:vsibem i kulą, ni-e mJmy się
czym poC'hwalić. ShnowC'Zo
perlska drużyna Jest lepsza.
JAN I•WTRBA

człon~owie łódzkiego

AZS

;na1dą s·ę w ekip;e wy;eżdżaja,cei

na Akademickie Mistrzostwa Swa~ta
Akademicy łódzcy mają kil ku wybitnych sportoweów,
którzy liczą poważni«: na zna lezienie sie w reprezentacji
Polski wybiera.iącej się na Akademickie Mistrzostwa Swia
ta do. Paryża. Na temat przygotowań i szans naszych a!•a·demików rozmawiamy z jecln ym z działoozy łódzkich AZS
p. Mazera..ntem.
Spec.ialno, uwagę zwra- ski.. Warto tu na.dmienić. że
camy na obie nasze florecist- Kosiń.ski powalany zosta.l oki, a.,,1;!1.iann_wfoi.e · na, Mfl1-ouJ- <statnio ·~.do .repr.ezentacji Pol.ską C'na Wacek.
Zasadniczo ski .,j.uni<>'tÓ'W n·a mecz z CSR.
biorąc. to zostały one .iuż za_- A w jakiej !orm1e jest
·kwali.fikornane- na:. .w1riazd db ' G'\.itówsrfp't
'
Paryża, ale będo, musialy wziq'ć ' _ Trener Gutowskiepo dodatkowo ud?:;al w za111ocfac'1 c .h rza.s;:cz jest dobre.i m11ś7i.
0

1rnntrolni1ch. Trener ich, bylu olimpijcwk B. Bana.~. doklada starań, by t.ak. Wacek
.1ak i Miro11Jska
mofl.lY
zd~ć
swo.1e ostatnie
.
·
~P?rtou;e egza~ • mmy i repre·
~ ?entować nasz
.
spor.~ na plpansz~c
w
aryzu.k •
- C 7.y n.a ty m onczą
się

~
szanse

w trói.~koku osin.anal on 14.66
a . w skoku w dal skacze reaularn;P. w granicach 7 metr6w. Konkurencja jest tu.taj
bardzo silna. O wtlieździe Gutowskieqo do Paryża zdeq1duja . jeno nl!stPpne. starf11 kt<l·r;;rh bedzie sporo. W.;z-µscy
~sTlomniani k'!nri11daci treriować będn. w Łodzi . wznlednie
nroiektmvn.m1rh obozar:Ti
w Zakopanem i w Warszawie.

na

łodzi.an?

-

Nie.
Liczymy
przede
wsz11stk.im na Radomskiego
w piłce sin.tkowej. Wyh1pow•tny on został do repTezentac.ii
Polski na Festiwal do Mo·
skwy. Po powrocie z . Festiwalu zna.idzie si~ Radom.<ki razem ze $WOim kolegą 'Ko•iń-.
skim na obozie 'IYr??Ji:IOto'ioaw
~zym
przerl mJ.qtrzostwami.
Trenerem ich jest Grochow-

- Pan chyba już mnie nie potrzebuje, panie komisarzu?
- Chwilecz1kę! Kiedy to się właściwie zaczęło?

- Zaraz. od początku. Statek, to nan wie
- albo jest on zdrowy. albo jest chory. A
nasz „Ocean" był chory!
- Żle dawał się prowa~zić?
- I to, i inne rzeczv.„! Co ja mo!(ę panu
powiedzieć? To są historie, które właściwie
nie mają sensu, ale mimo to istnieją ... A dowód na to jest taki, że wszysc:v spodziewaliśmy się, że z tej v.ryprawy nie wrćcimv.„
A to prawda, panie komisarzu, że o · tę historię z portfelem, to nie będi;: miał już żad
kładzie.„
- Ale niemniej jednak ten „człowiek" o nych nieprzyjemności?
tym mówi! No więc„.?
- Zobaczymy ...
- Pewnie, że tam się właściwie działy
Port był prawie że pusty. W lecie wszystdziwne historie„. !
kie większe kutry rybackie przebywają na
- Jakie na przykład?
łowiskach Nowej Funlandii, z
wyjątkiem
- Wszvstkie.„ i :iadne. Trudno to wytłu- mniejszych jednostt'c. któ.re łowią tzw. świe
maczyć. Zwłaszcza jak już człowiek jest raz
żą rybę u wybrzeżv Bretanii i Normandii.
na lądzie„.
W porcie więc zna.i<lował się tylko „Ocean",
Balansował trzymanymi w ręku butami, a dominujący swą ciemną sylwetką nad otoczeniem oraz wydający z siebie niezbyt
właściciel sklepu z przyborami żeglarskimi
i;tał na progu i oatrzał
na nie wzrokiem przyjemny zapach psujące.i się ryby.
znawcy i kupca. P'tit Louisowi było pilno do
Przy wagonach-chłodniach stał jakiś meż- ·
ubicia interesu.
ezyzna w skórzanycp sztylpach i w czapce

dą

-

·
Kiedv ostate!"l'n'e onbęsnP zawodv w P~rv7n?
Mistrzostwa

Akademie.-

!cie .<::w;„t.a w11z,.,ryczoni> zostn1.11 na dri.i,ga połowę sierpnia.
ntv111r„ie naśtn.vi' tdokiadnie
?..S. VIII. Do teqo czasu może
;eszcze rn;el'! sie zmie111ć, ale
m11 nsobi.kie Hcz11m.11 siP. vo"'"·?nie„ że .,, l!r11"1mi"' 111111ezrlża:lące.i z Po!.•ki zn.n;rlzie się
kilku akademików łódzkich.

I

niby oół-marynarskiej, okolonej jedwabnym
sznurkiem.
· - C'1:v to jest armator? - zanvtał Mal~ret .iakiei;oś przechodzącego obok. urzędni
ka celnego.
- Tak„. dyrektor firmy „La Morue Franca.i.se".
Kom.isarz s·l e przedstawił. Tamten 51Pojrzal
na niego nieufn:vm i trochę złvm wzrokiem,
nle przestając obserwować wyładunku statku.
- Co pan sądzi o zabójstwie pańskiego
kapitana?

-:- c.o ja sądzę„.? Sądzę. fe mam zepsutych
juz osiemset ton dorsza! I jeżeli to wszystko
tak dale.i będzie się cią,irneło, to „Ocean" w
tym roku już nie wy.iedzie na druga kampanię! I wiem także, że to nie pnlicj.a nam
tu c.oś pomoże i wyrówna deficyt!
- Ale pan
prawda?
-

miał zaufanie

do

Falluta,

Owszem. No i co z tego?

- Czy pan przypuszcza, że to może telegrafista„.
(c. d. n.)
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