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EXPRESS WIECZORNY Str.• 

>>DIABLI .NADALI<< 
w Teatrze Satyryków »Syrena« 

Ot" właśnie owt 
diabli, którzy „na• 
dali" najnow.szy 
prugram w Teatrze 
„Syrena". Diabeł z 
lewej (Jerzy Du
szyński) i diabeł z 
prawej' (Jerzy Pie
traszkiewicz) najwy 
raźniej boją &!ę ko
mendy Stefanii Gro 
dzieńskiej. Za chw1 
lę z.rzucą wszyst
kie akce.soria dia• 
bełskie 1 udając lu
dzi, będą razem z 
nią prowadzili kon
fero n.<jerke. 

Zaczynamy, 

•= 
Takie połączenie to gwarane'a 

To coś więcej, t" gwaran„ 
cja prawdziwego, głębokiego prze• 
tycia artystycmego. Połączerue? No, 
tak; oczywiście, mowa o Irenie 
Kwiatkowskiej i Adolfie Dymszy. 
Spotkali się przypadkiem na ławecz• 
ce w parku: ona .samOltna, zawie
dziona, opuszczona przez aż trzech 
kolejno panów, których imiona raz• 
poczynają się od litery „A". I on 

---------------- samotny z pustką w sercu. Poznali 

Robotnicy warszawscy 
zaciągają 

warty lipcowe 
(Dokończenie ze str. 1) 

w NIEKTÓRYCH za.kładach pra-
cy stoltcy oobywają się juli a.ka 

demie z okazji Swięta Odrodzenia 
W Teatrze Pow.sa:echnym zgromadzi
ła .się na akademii cala za.Joga Biura 
Projektowo - Kon.sitruk.cyjnego Insta
łooji P.rzem)'$l:O\vych. 

Poważnym o.siągnięciem tego bi;uca 
je.st opra.oowanie w cia,gu 5 lat jt1go 
1Btnienia 2 tys. projektów instalacji 
prizemy.solowyoh dla iró2:nyoh obiek
tów, a m. in. diła Nowej Huty, Kę
d.zie.rzyna, wielu zakładów przemy.stu 
włókienniczego i i.nnych. 

0 STATNIE dni przed Swiętem Od-
rodzenia wy:koozystują załogi licti 

nych :za:kladów pracy na u:zys.ltanie 
jak najł~eych wyników w prodllllk
cji, podtnie.s.ienie jej ja.kości i obni
ż.enie ko.S'Ztów. Ty-siące robotników za 
ciągnęło li'PCOWe wa-rty pracy. 

W Wal'BZllwi'I! również w da1szym 
ciągu z.ac.if\ga.ne .są warty lipcowe. Jut 
pooad 700 robotników Warszawskiej 
Fabryk.I Motocykli złożyło w radiz.ie 

I
r zakładowej me.lrlllLlliki. o zaciągnięciu 

wart proc!.ul<cyjnyoh dla uczczenia 

[ 

Swięta 22 Llq>ea i V Swtatowego Fe
stiowalu MlOO:zieży i Studentów. Jako 
jedilll z pierW1Szyoh stanęli tu na wa;r-
taoh robotnicy z wydziału silni•kowe
go. Pracownicy tego działu zobowią
zali się do dnia 22 lipca montować 
codziennie jeden silnik motocyklowy 
ponad plan. 

Zaciągadą ta>kże warty robotnicy 
Zakładów Radiowych im. M. Kasprza 
ka. W ponad 8-0 prnc&1tach zaciąg

nęła je załoga wyd·ziału produlk:ujące 

go ba.kelitowe części do apa.ratu ra-
diowego tY'PU „Syrena". 

&ię, pol'07mawiali.„ I jak pvrozma• 
wiali„. To trzeba zobaczyć i w;ły„ 

szeć. 

Ta rozjus'ZOlla ,,pan<teca", wyma„ 
ohująca pięściami z taką zaciekłoki
to, nie uwierzycie, Ha.nka. Blelickr.. 
Przyszła na mecz bok.serski razem 
z Leszkiem l\tikułowsklm !... „w.zl411 
I.i ją", 

To Jadwiga Prołińska. Spiewa w 
tym programie ludowe piosenki ro-o 
eyjslk.ą i brazylijską . 
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