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Na posiedzeniu w dniu 28
Ekonomiczny
Komitet
bm.
:Rady Ministrów zatwierdził
przedstawiony przez ministra
pro·
wewnqtrznego
handlu
f,ram zag0spodarowania owo:ców w okresach szczytowe3
podaży i skupu.

l

Rozpatrzono projekt za.rzą
dzenia, które wydane będzie
przez ministra finansów i oz tytulu nakła
kreśli ulgi
inwesty;cyjno'"ll'emont.odów
· wych dokonywanych w gos.po
dfl.rstwacl:J. rolnych położonych
na niektórych obsz.airach kraju.
Na wniosek minis tra rolnictwa przyjęto uchwalę ustala-
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zakończył" wizytę·

w

Po~sce

Po zakończeniu wizyty oficjalnej w Polsce, minist~r
spraw zagranicznych Hepubll.ki Włoch - prof. Amintore
Fanfani wraz ' z towairzyszący
mi mu w oodróży osobami
<:>puśc ił w czwartek w godzii?ach rannych nasz kraj. udaw drogę powrotną
się
J ąc
d.o Rzymu.
Na lot n is k u Okęcie, udekoorowanym bar~ami narodowymi Włoch i Polski, gościa że
.gnali: m in is ter spraw zagraAdam Rapacki.
.nicznych Wice mini ster tego resortu Marian Naszkows ki, szef URM
Wieczorek
m in. Janusz
oraz w yżs i ut'zędnicy MS.z.
Kończąc a sie obecnie wizyta
s twierdzi! A. Fanfani
~ tanowi dals zy etap w rotwo~ll Przyjaźni między Pols~ą
Włochami. oczekując mm.
l
Rap ackiego w Rzymie - przed
chwilą powiiedziałem mu serde<;zne „do >widzema" - zak onczyt minister spraw zagraJJ..icznych Włoch.

* * *

czwar tek po południu ?OWrócil do Rzvmu samolotem z
Warszawy minister spraw zaprof. Amin~ore
gran iczny ch,
Fanfani. po trzydniowej wizyPolsce.
w
oficjalnej
cie
W

WZSRR wystrzelono
kolejnego
satelitą
Ziemi

sztucznego

w Związku Radzie<:kim wystrzelono w czwartek kolejn+Zien:1t
go sztucznego satelitę
Na p0kładz1ł!
„Kosmos-126".
spubnika, który wsze<:ll na wypracu}e r><>rtyczoną orbitę i
rnaln ie, roajduje się aparot11ra n:i ukowa prze.z naezona ,jo
da ls:zyc-h badań przes tr7.e.n4 l<o
srn i.c-zn ej , zgo·dnie z progra.mernl

og toszon ym 16 ma.rea . 1962 • .
Apoge •Jm sputn ;ka wyno•i ~59
km, z3S perigeum - Z12 kn>.

Dramatyczna walka kierowców
o

:i~cie

dziecka

. Przed kilkoma dniami w stohcy NRD rozegrała się dramatyczna walka o życie dziecka .

Trwają

pertraktacje
w sprawie Cyplu
kola oficjalne zaprzeczają informacjom pub\ikl)wanym w Ankarze, wedł'J~
których rozmowy między rzą
dami Grecji i Turcji na temat Cypru znalazły się w
ko~·ałkowitym impasie. W
lach tych podkreśla się, iż
znalezienie rozwiązania tak
poważnego problemu ~.usi napotykać wiele tnidnosci 1 wymaga odpowiedniego czas;.1.
Rmmowy trwają i rząd grecki
ma nadziieję, iż dopr~wadz.i
one do pmyślnego wyniku.
Greckie

We

wrześniu

br.

Wyrok w drugim

procesie
oświęcimskim
Sąd

we Frankfurcie n/Menem zakończył w czwaTtek
przesh.:.chiwanie świadków w
aru"im procesie zbrodmczych
ss-~anów z oświ~i'1!1s~ie.go
obo:m zagłady w 0sw1,ęc1m1u.
w procesie tym, k~óry rozpoc::oąJ się 14 1'~ma . 1965 r ..
zeznawało 130 sv:iadkow. .
Wyrok przew1d~any Jest
na poc 7,ątku wr7.esma br.

Gouve de Murville
przybył z wizytą

do Budapesztu
Fr.n1ncu.s1d minjster s.pr.a.w ~

gr:in.icznych Maurice Couve e
Murville, przybył w cz·..,•a,rtek
ra no do Buda.peszt.u. Na lotntsku powitał g·o minist er spraw
Janos
M!(raniczmy.ch Węgier,
Peter.

Cha·rite w
szpita·J.a
Lekarze
Berlinie · stwierdziLi konieczno s ć
wymiany
natyc!1miastowej
krwi u ;;-dniowego noworodl<a,
którego tylko w ten spos ób
by!o utrzymać przy ży
można
ciu. Bo skontakto.wa.niu sit: ze
krwiodawstwa w Lier.staeją
tenberg szpital zwrócił się do
milkji

o

m-0żl·iwie

szybkie

do-

starczenie krwi.
ulic'ami
później
w minutę
Berlina mk.nął wóz milicyjny.
Mim.o włąez.onych reflektorów
alarmowych i syreny, na jednym ze skrzyżowań kierowca
pr2eciwnej
z
nadjeżdżającej
strony eięż.arówJci nie ustąpii
miejsca samochodowi milicyjnemu i oba rozpędzone wozy
W ostat1:1tej
wpadły na siebie.
zderzemem
przed
sekundzie
milicjant Wiefel wyrzucił przez
z konserwową
puszkę
okno
krwi:;i zdążywszy tylko krzyknąć: ;,Do sv.pitala w Ch.ar.ite".
Puszkę

schwycił

przejezdzają

r.y taksówkarz Kloberdanz, od
którego przejął ją nowy wóz
wyDramatyczny
rnilkyjny.
został
o tycie d?.iecka
ścil!
szczęśliwie

zakończony.

Maleń

stwo · c;zuJe się dobrze. Dzielny
milicjant w-raca do zd<row1a.

Z ·POBYTU
min. A.Gromyki
w Japonii
PrzebyWaJący

z

wizytą

of!-

minister
Japonii
w
cja.lną
spraw zagranic2lll.ych ZSRR A.
Gromyko wraz z towarzyszą
zapoznaje
cymi mu osobami
się . nadal z zabytkami. hiStorycznymi i kulturalnymi Japc-nli o·r az z życiem jej narodu.
Kontynuując

podróż

po

l<~aju

przybył
Gromy.k o
min.
czwartek do Qsa<ka.

w

ochrany roślin do r. 1970.

ćwiczenia

Rozpatrzono projekt przepi·sów określających zada~ia. i
organizację pracy rzeczmkow
patentowych, będący dalsZY'!:1
aktem wykonawczym do ustawy o rzecznikach patentowych.
Uchwalono program uepra'IĄ.-Uienia i koordynacji goopod&Tki magazynowej.

sil morskich

Układu Warszawskiego

W komisji planowarua przy
postanowiono utworzyć
RM
centrum obliczeniowe. któregc zadaniem jest wdrażanie
nowych technik w planowaopartych na metodach
niu
matematycznych i użyciu maszyn elektronicznych.

I

W dniach 20-27 bm. zgodplanem dowódrlitwa
z
nie
Zjednocronych Sił Zbroj:iych
Członków Układ 1.1
Państw się
odbyły
Warsiza<wskiego,
na Morzu Bałtyckli m ćwicze
uczesitnńczyły
n:ia, w których
siły mOI"skie i JotnictWIO Pol·
ski, ZSRR i NRD.
Ćwicwn;ami

kierował

do-

SH

Zjednoczonych

wódca

telewlz)i kolorowei

drze

A. Fant·a nl

jacą szeroki program :rozwoju

·Radziecko-francuski system

inaczej kr6szcze ...
le\vskim,
góln :e cennP w
budo'\l\rnictwie o~

ne
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Posiedzenie KE:RM

lasy.

drzewostanu

leźć

prz~r

prace żniwne, 1'.ol~icy
wys1łk1em
zdwojoriym
ze
przystąp!Ii ponownie do sprzę
tu zbóż. Traktorzy,ści. kombaj
nerzy i kosia·rze pracują w
polu od wczesnego rnnka do
późnych godritn wieczor:iych .
Tam gdzie zboże nlie :llOStało
rolnicy
deszczami położone,
przy
nocą
koszą je także
POM .
reflektorów.
świetle
krakow.s>kiego
woj.
m. in.
dov.•ożą pali'\V'O do ciągników
bezpośrednlo na pola. aby ini e
dopuścić do minima•lne(to <:ia
wet orzestoju maszyn. W Vo"
dostawi·a się
dobny sposób
częścf zamienne oraz ruapra-

'

~,

-~

połowę ·

Ob!zaru

wia maszyny w razie awarii;
na szczęście nie m~ i:ch wiele.

wały

Z Birmy
za j m•1ją
W śród

wysiłkiem
.
•
przy sprzęcie zbóż
pracu1q
łll.dnfowo-zaf:hodnich
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Ponad

Rolnicy ze zdwojonym
Po kitkudniowych ulewnych
deszczach, które - w wielu rejo:lach kraju zwłaszcza po·

skdich - ofJo co oharakt.eryzuje, jak pisze AFP, ostatnie
dzrialan~.a wojenne w południo
wym Wietnamie, Równocześ
r:ie - jak · wyni·ka z depeszy
cytcrwamej agencji ~ lotnictwo
k ontynuuje bar
amerykańskie <
barzyńskie naloty na poludniową część DRW pociągają
ce wiele ofiiar wśród ludności
c)"Wlil-nej.
w połudndiOwym Wietnamie
lotnictwo USA pobiło w śro
dę rekord lotów bojowych,
mającycq w.spierać dzd.atania
na lądZ'ie. Lotów tych było
542.
w eiąi:u ostatnich dwóch dn.i
strac ili 4 sa.moAmerykanie
loty na!l południową c·zęś·cią
pOlnocnego Wietnamu - podano w Sajgonie. Według o·ficjal
nego komunikatu USA w ubiegłym tygodniu gwl.łtown ie
-.rosła hczba ofiar. jakie po
walkach
ni~śli Amnykarue w
po!udnioweit?
n<1 terytorium
wynoszą
te
Straty
Wlebnamu.
136 zabityeh i 578 rannych.
We.dług dalszych doni es ień z
Sajgonu, powstańey poludn iozaataJrnw.all w
wowietnamscy
c?:wartek placówkę sił rządo
wych w odległości 2a km O<l
Sajg onu, zadając eiężkie stra·
ty przeciwnikowi.
Wietnam'-!
Do południowego
s.zy
dal
czwartek
w
przybył
kootyni;ent żołn ierzy południo ·
"-okoreań skicl1 w slle l.300 ludzl. w ten sposób liczba żoł·
Kore i,
południowej
n ierzy
w•p6łucze st !'I i czących w agresji
USA w Wiebnamie, wzrosła do

'

IlllfNNIK'

przeciwko ludnoś~i cywilnej wWietnamie
W ·i etnam..mta
·d onooi
'J ak
w
Infm"macyj.na,
'.Ageneja
dniach 17 i 19 l'ipca siamoforozpyliły
amerykańskie
ity
tbruj<IO:! środki chemiczne nad
wyspą I,on.g Phu i niek,tórymi Wi.roskiami w okręgu My
Soc
(prowincja
Phuoc
Trangm). w wyinńku czego zo
stało pooi,kodowanych wielu
zni.szczer.du
uległy
ludzi i
drzewa O'Wocowe i zasiew-y.
Depesza agencji wiemamskó.€ j pn:ytaczia również inne wypadk i sitosowania przez
ag,reso rów amerykańśkich wb
stamcji trujących przeciw spo
k oj ne; ludności Wietnamu po
łudniowego. co ·~aro się przy
czyn ą z achor0<wan~.a i śmie'!"ci wielu osób w tym kob iet i dz:ieci.

Cena SD "~-

ft

Opublikowany w czwartek
komunikat ministra d/s badań
naukowych podaje, że rząd
francuski zdecydował się ostatecznie na przyjęcie wspólfrancusko-radz.i€Ckiego
nego
systemu telewizji kolorowej
„Secam III" 1 postanowił od
chwili . obecnej podjąć kroki
w kierunku realizacji tego
·
planu. '
Decyzja ta, jak dodaje komunikat, zapadła wobec nieporozuosiągnięcia
możności
mienia w sprawie jednolitego
sposobu postępowania wszystkich krajów europejskich podczas sesji :niędzynarodow~j
il'ady konsi:.ltatywnej do spraw
radiokomunikacji w Oslo, mimo że delegacje Francji . i

Rozmowy

A. Kosygin-. A. Bazzaz
Na Kremlu r<0zpoczęły się
rozm.owy międ7.y przewoórulMinistrów
Rady
czącym
ZSRR, Aleks.iejem Kosyginem
a premierem Iraku, prof. Abder Rahmanem Al Ba<Z.zazem.

Z.SRR zajęły
promisowe.

ątanowi,ska

wykazały wysoką sprawność
bojową i umiejębość współ
działa·nia.

W

ćwiczeniach

wZlięlii

u-

dział: ze strony · sił zbrojnych

kom-

U Thant
przedłużył

swój pobyt wZSRR
podał w
Sekretęiriat ONZ
· czwarte\c do Wiiadomości, ż<>
sekretarz generalny U Thant,
który powinien opuścić Zwią
ze.k Radziecki w piątek rano,
przedłużyć . swó.j
postanowił
pobyt o 24 godzi.ny, pomewaz
ma okazję przeprowad:z,ema
dłuższej rozmowy z sek:reta;rzem generalnym KC KPZ1'.l„
Loonddem Breżniewem , z kto;rym dotychczas się nie spot.kal.
U Thant opusc1 MoskWE:
w sobotę o godzinie 8,30 czasLI
miejscowego udając się do
Paryż.a, skąd po dwugodzinnej
.przerwie oo.leci do Noweg.'J
.Jorku. Sek;retarz generalny
ONZ zapowiedział, że po przy
byciu do Nowego Jorku złoży
oświadczenie.

Nasz specjalny

Człon.
7.bl"C>j:nych Państw k6w Układu · Wa~a.wskiego
ma.r&'Załek Zwią7lkU Radzieckiego, A.ndlriej Greczko.
Celem ćwiczei1 było spra.-w
dzenie gotowości bojowej 1
sojus.zmiczych
Wl5póklzialania
sił zfirojnych na Bałtyku. Mimo nie sprzyjających warunków atmosferycznych wszyst·
kie biorące udział w ćwicze-.
niach rodzaje sił zibro jinych

wysłannik

PRL: minister obrony nar«>dowej - marszałek Poł~ ki, M:
wiceministrowie
Spychalski,
główny
obrony narodowej:
ge<11.
bspektar szkolenia
broni J. BordziłoWS1ki, szef
gen,
generalnego sztabu
dyw. W. Jaruzelski, główny
ln.sipektor obrony terytoria}·
nej - gein. dyw. G. Korczyn~
&ki oraz dow6ca marynaa.'kl
wiceadmirał
wojen::iej Studziński; ze strony Armil
Radzieckiej i Marynarki Wo
jmmej Zw:iąl!k.u Radzieckiego:
wiceffiinis ter obrony, dowódca
marynarki wojennej - admiS. G. Gor s.zk-0w,
rał . floty
gen. ar<mii M. J . Kazakow.
m:i.rszalek lohictwa - N. W.
A.:
Skriipko oraz admi rał J. Orieł; ze strony Narodowej Armii NRD: szef sztabu
ge:i.. por. R iegłównego wiceadmirał W.
oraz
del
Ehm, jak równJeż wyż.Sli ofi
cerow ie dowództwa ZjednoZbrojnych
Sił
czonych
Członków Ukł<adu
Państw Warszawskiego: PRL, ZSRR
i NRD.

?'.·

Pla:iowane cele szkolend<owe zoSitały vr pehn.i osiągniię

te.

donosi:

8 godzin powodzi - milionowe straty
Zerwane mosty
e Zalane pola i łqki
e Uszkodz<?ne bl_\dynki

•

O 23 zaczęło padać, nawet
wcześniej. Burza, grzmoty.
- 'po szybach

proszę

pana

wodą lal.
niósł się narasta-

to jakby kto
Od rzeki

jący szum. Zaczęły napełniać
sie wodą piwnice. Ciemności

nocy

przerywały

błyskawice.

Szum wód rósl do rozmiarów

Wilson

grzmotu.
wyj3ć
chciała
- Matka
pr~ okno - mówi już ~
kojnie młynarz znad Pru.tki.
Naturalnie pod oknem iest
ziemia. W tę noc wpadła jednak po szY.ję w wodę. Mal'>
się nie utopiła. Dom pOÓmylo. Woda przelewała się przez
(A) Dalszy ciąl! na str. 2

odleciał

do Waszyngtonu
Premier WilS1or: odleciał w
czwartek samolotem do Waszyngtonu. Na lotnisku obecna była grupa czronków „ru
chu na rzecz rozbrojenJa nuklearnego"; przybyli oni z
na których
tran.sparen!tami
„PoWiedz
napisy :
widniały
opuścił
żeby
Joh;nioomowi,
Wietnam!", „Występuj w jmię
naszych ir.1teresów, a nie inPolicja
teresów USA!" itp.
nie dopuściła bliżej demonstrantów.
()l(Uoprzed
Bezpo.średnio
t€m premier oświadcz1ł w
Izbie Gmin. że nie 2;gadza
Stlę absolutnie z ostatirimi wy
powiedziami Y,en. Ky nawodo j.nwazji DRW.
h.1jącymi
pocłkre śl11ł
Niemniej jedna1k
om, że jesot przek«i100111y o szcze
rośoi prezydenta John~on~, i
rządu USA ieżełd chodzi ~
I
chęć negocjacjj.

Ruiny, oto co

poo:ostało

n ie
po mly<

To przyszło nagle. W po-niedzialeik wieczorem rodzin:i
mlynarza Rogalskiego z Gon.k<YWic, którego domostwo stoi
:1ad samym brzegiem rzeki
Prutki, w spokoju szła spać.
N ikt nie przewidywał nienczęścia. Pada , no to niech
pada. Na dachach są przecież
<>d.gromniki. A woda? PIT.tka
oo sbrumyk, który w lecie

w

ł.ęgowie.

można, dobrze się rozpędzłw
s;y, przeskoczyć.
Drugi młyn w okolicy t.o
dzisiejszeTeściowie
Łęgoń.
go gospodarza Stefana Wośko
i chyba ich rodzice żyli S7JCzę
Hiwie; utrzymując się z mły
na . Napędzała · go woda. Pe':;no były zie lata, ale żeby
aż tak? Najstarsi Judzie czegoś takiego llllie pamiętają. ·

Pokryte

,

piaskiem

tąatj.„

mówi Krak.

Oświadczenie

Izrael wyr aia

ARencji TASS

Międzynarodowego Trybunału wHadze
pań
oraz tym
zaichodrui ej
które
stvrom Afryki i Azji,
bezprzeciwk o
występują
prawnem u krokowi trybunastwierdz a oświadczenie
łu" czwartek
opublik<> .wane w
28 bm. przez Agencję TASS.

Etiopii i Liberii przeciwk o
RepubHc e Pcludrui:o wej Afryki :I udziela ~łr.ego poparcia
nar-0dow i Afryki Południow·o-

Oświadczenie

podkreśla.

że

odrzucając ;;kargę Etiopii i Li
beru międzynarodowy trybunał działał w interesie rasistów południowoafrykańskich

Nowa amerykańska
ptló.ba nuklearna
pod ziemią

Komisja EnerAmery!kańska
że w
podała,
Atomowe j
gii
ozwairtek na p0Li.g0<nie dośwdad 1
prze
Nevada
czalnyni w stanie
pra.wad!zocna została po<lziemn<i
go
nuklearne
eksplozja ład'Ullku
o l!liedużej sile wybuchu .

I

Prezydiu m

dekret

C<lJWair>tek

o
ZSRR
Najwyższej
Ra-dy
odpowiedzialności
zwiększe:n.l.u
c-huligańJStwo.
i
Komellltując decy,zję partii
na cel-u Willffiorządu m:ającą

za

z

walki

żenie

naTuszen iami

z pokładu
M/S „Batorego''

Wiadsmość

Pomnik M. Kopernika·
ustaw iony zosta nie

na „Expo-6 7"
z Jmłej.n.aj podrĆY.i:y do Ka:na<ly powrócił 28 bm. do Gdyni :MS ,,Batory" . Tym razem
przywiózł
transatla ntyk
nasz
3217 ,pasażerów, wśród których
:zm.a.j<lu;e się wielu Polaków "Ka.na<ly udających się w o.ctwied-ziny do swoich rO<lz.in w
kra.ju,
rów:niez do Plaiski
Pn;oiJył
Polonii
wicepreze s KO<Dgresu
Kanadyjs kiej Fral!1Cisze k Ław
'rU.SZCZuJ<, który ;pr-zywiózł barwiadomo•ć·
<lo:o interesuj'!"'ą
będący
~opern•ilka,
prunnik

e

WJerną

ko.p1ą

rzeżhy

słynnej

Thor_vaJ< lsena, stojącej w Warszawie na K•rakowski m Przedmieściu! ustawion y zostanie „-:a
:"'YSU.W1e świato.we j „Expo 67"
Ja<ka odbędzie się w przyszłym
roku w .ń:a:nadzie pod hasłom
„Człowiek

wszechświat".

i

Po zakończeniu W}'stawy św:a
toy.""Cj pomnik Kc;,pern.ik a :ia·:m1e na stałe honorowe m iej sce pr2Jed l!lowy~ planetarf om
w Montreal u.

Z I>OWOdu zgo&u

inż.

Slonislawu
GODZINY

:""'Yl'azy szczerego ~łczu
l;cia ROdzinie składają
PRACO
i
DYREKC.J<A
INZARZĄDU
WNICY
WESTYC JI SZKOŁ WYZSZYCH w ŁODZI
Z żalem zawiadam iamy, że
dnia 25 lipca 1966 r. zmarł
Kolega

Stanisław

Dub ows ki
długoletni i oddany swej pra
cy pracowni k Wydziału Zdro
wia i Opieki Spoi. Prez RN
•
m . Łodzi.

Wyl'azy współczucia
' nie składają

Rodzi-

KIEROW NICTWO
i

WSPO.ŁPRACOWNICY

ZDROWI A i
WYDZIAŁU
OPIEKI SPOŁ. oraz RADY ZAKŁADOWE

„

Dnia 27 lipca 1966 r.
lat GO

zmarła

· przeżywszy

S.tP.

Wiktoria

KALlllOWSKA
z domu Nowak
Pogrzeb odbędzie się dnia
"29 lipca br. o godz. 16 z kaplicy cmentarz a św. Francisz
ka przy ul. Rzgowski ej, o
czym powiadam ia pogrążona
w głębo,kim smutku
RODZINA

odwołaniu

Po

publicooe go czwartko
wa •,,Prawda " pisze w a ·rtykule wstęµnym, że nowo opra
cowane metody stwarzają warunki dla ostateczn ego wykorzenienia · chuligaństwa i innych zjawisk antyspołecznych,
dLa których nie może być mie"j
sca na ziemi radz.i eckiej.
podkreśla
„Trud"
Dziennik
w artyk_ule wstępnyim, że wal
ka ze zjawiskam i antyspołeczny
mi jest nie do pomyślenia bez
aktywneg o udziału wszystkic h
pracy, i<:h organizac ji
lu<lzi

ZRA zawiadomił ofiRząd
cjalnie 9 krajów arabskich (pe
za Tunezją, Jordanią i Arabią
o swoim w.njo·s ku
Saudyjską)
ArabSkiej
w Lidze
złożonym
w sprawie od 'f oczenia przewiarabbr.
wrzesień
dzianej na
ko.n!ere.n cli ,,na szczyskiej
cie", która odbyć się miała w
Algierze. Jak ' ctcmiósł w czwar
„Al
kairski
dziennik
tek
zaleca jedn~k
Abram", Z.RA
w o<lpowied'!1ie.j nocie zwoła!lie
pos.iedzen ia ~ady obrony i k'l.."1
ferencjt mi:nistrów spraw zagraniczny ch państw arabskich /
w zaplanow anym terminie.

społecznych.

Prasa publikuje równi eź de kret Prezy<liu m Rady Najwyż
szej ZSRR o stworzen iu zw!ązl
Minikowo-republikańskiego
Porządku
Ochro.ny
sterstwa
Publiczne .go zs:R.R .

rocznicę działalności
")•

wywiadowczej
grupy spadochronowej kpt. Arciszewskiego
Blisko ~ lat te.mu na terenie Cllk.u1powanej Polski roz.popierwsza 5dzialalność
częla
osobowa grupa spadochro nowa,
która pod dowództw em kapitana rez. Wojska Polskiego Miko.!aja Arciszews kiego przyz terytolotlt'iczą
drogą
byłą
rium ZSRR. Grupa ta dłuźszy '

czas

prowadziła

intensywną

Sukces polski ei
estrady w Paryżu

Gdyni, naj
dziedztnie
kraju, zostały
w
wytwórca
zmoderni zowane.
g·runtown. i,::
W ciągu 3 lat podwoiły p·rokonserw.
dukcję
Po wzroście produkcji przyszła k olej na zmiany jakościo
we. Ukazały się już na rynku
nowe gatunki konserw, tzw.
delikateso wych. Mieszank a slE>
CV.ia i makreli z papryką i
grzybkam i pod nazwą „Antipasto", szproty w oleju arom;;
pas:<tety witamityzowany m,
ne>we, szproty z jarzynall) i i
owocami - oto nowości, z któ
rych większość uzyskała znaki
„q" i ,.1" .
jaikoś-ci
najwyższe j
niesą
atrakcją
Dodatkową
JX>•"we
amo•
wiel:kie 80-150-gr
cje. Jednoeześ>nie wycofano nie
opakowan i3
duże
popularne
szklane. W przyszłym ro·k u ga
stanow;ć
delikateso we
tun.ki
będą . 50 proe. wszystkic h konserw wytwarza nych w Gdyni.
zakłady Rybne w
w swojej
większy

Dnia 27 lipca 1966 r. zmaw wieku lat 78

rła

z Kazimier skich
Pogrzeb odbędzie się w pią
tek 29 lipca br. o gOdz. 15 z
kaplicy na Starym Cmenta·r zu, o czym zawiadamiają
CORKA, ZIĘC 1 ROi>ZlNA

do

zdoby-

sztabu

Armii

związkach

w

Kół~k

Rolniczy.e h.
9 Górm<:tWO' polskie ma w
tym ro.ku dostarczyć krajowi
lZl,5 mln ton węgLa kamienz podziemi 82 ko,.oa.h1
nego.
w
średnio
transpe>rt uJe się
roboczym ok.
dniu
każdym
4i!O tys. ton węgla (ok. 20 tys.
tego
Wydobyc ie
wagonów ). I
podstay;o wego w , naszym kraju
paliwa stale ro.śnie (w br. o
co przyczyni a
2,S mlJll ton),
zaop3.do coraz lecpszego
się
trz'-'I!ia przemysłu i luctnoScii.
światow~j
na
Polska zajmuje
liscie producen tów węgla kamienne·g o 6 miejsce - po USA,
ZSR.R, Chinach, W . Brytal!li.i i
10-lec<u
NRF. VT miniOl!lym
produkcjc i wi:zwiększ)'lismy
gla o pol!lad 25 ml:n tOl!l.

*

*

*

prezy.cten ta On.ganii
szereg~
wydawan ia
dz-lennikó w w Buenos Aires i
innych miastach argentyńskich,
uzasadnie n·iu, że są
podając w
one „organa mi ruchu peronistycznego lub partii komun!-

O

Rząd
zalrnzał

1

styr'Zlnej" .

e

w siedzLbie turec.kiej
dy Minist1ów w Ankarze
tynuowan e były w środę
mowy międ.zy premiera mi

RakonrozRu-

munii, Ionem Ghe.orgbe Maurerem i Turcji - Sulejman em
rozmowa ch u Dernirelen 1. w
r.:zestnicz yl\ ministra.w ie spraw
kra·jów.
obu
nicznych
zagrJ1

roult.
general-b rygadier
Ponadto
stanie na
Michel Deveaux
czele francuski ej misji wojskowej, uITTymującej !ącznosć
z naczelny m dowódcą sil zbroj
nych NATO w Europie środ
zacho<ln ioniemiec kim
kowej,
generałem Kielmans eggiem.

pisar z

Łódzki
wędruje

Syberię

gdzie o<lbywa.1i
miejsc,
uczestnic y powstani a
kato.r gę
1905 wyjełódzkiego z roku
chal z.nany pisarz łódzki Marian Piecha!. Zwiedzi on m.
Akatujew in. ruiny Turmy
skie j, kopalnie Kadaju i Bła
godatki, dokąd etapami prze·z
byli
prowadze ni
Syberię
całą
pol scy powstańcy.
ojktórego
Marian Piecha!,
ciec był uczestnik iem powstania łódzkiego i zesłany został
przez władze carskie na osi"·
dienie do Kraju Zabajkals kiego, postanowił na.pisać książki:
o los ie polskich powstań.ców,
w związku z tym odbywa on.
Odwied ził
pod-róż po SYobe.rii.
Irkuck, Jezioro
Ja.kucję,
już
oraz C-zytę, gdz\-e poBajkał
chowany jest jego ojciec.

w

Rod ezii

postanowił
rodezyjsk i
na da~ze trzy miesiące stan wyjątkowy w krata
w obliczu „zagroż'"nia wewn<:trznego i zagran.ic.z nego", które
nie uległo 2>Ittnie;)szeniru od 9
miesięcv. Wniosek w tej spra..;
parlamen tu
wie pod obrady
przedstawił rodezyjsk i milllis~er
,„pra·wa i po·rząd.ku" Desmond
Lar-dner- Burke. Podezas debaty dwóch deputowa nych opozycyj.n.ye h wystąpiło pneciw.o
ko propozyc ji rządu stwierdza
jąc, że pr-zoołu:ianie stanu wyjest dowodem fla.o
jątkowego
ska rządu w dziedzin-ie utrzy•
s>Wobód demo.krat ycz..;
ma.nla
nych.
Rrząd

p.rzedłużyć

*

8 god zin pow odz i
mil ion ow e st_r aty

l!lówlka załaly 2 tys. ha grun~
tów. W niektfu'Y ch miejscac h
snopki trzeba było. wywozić
łodziami. I tu słowa uznania
:należą się ochotnicz ym s-tra•
żom pożarnym. Były na miejscu, walczyły upa:rcie o każ<ił
.p'ędź ziemi, ratowały doby•
tek ludz'ki tak, ja:kby to był
.ich wlasny. Niestety, wielka
woda zbyt szybko przyszła.i
8 godzin.!
trwał
Kataklizm
Potem wody zaczęly opada~
irzeki wróciły do swych k<>i
a:yt. Zostały ty~ko ślady znisz~
czeń i rwące jeszcze potoki,'
rozwalon y
mos.ty,
zerwane
Lęgoń, do któreg<>
mlyn
chyba wrócą jego lokatorzy .
Ale czy będzie on jeszcze
Trudno tQ
mełł zboże?
;przewidzieć. Wszystko zale~
od ludzi, którzy zawsze są
J. KLIMA
i:<.ilniejsi.
P.S.: Mieszkańcy pow. piot~
wypa.trują
pilnie
lrowskieg o
.inspekto rów PZU. Jak dotrch•
czas nie zdą:i;li oni dotrzec do
poszkodo wanych, a, wiele by

ze .str. 1
na wysokoś,ci metra;
a dom stoi poniżej . Zalało
.
,,na .pól okna".
T•r agedii gospodar zy w Lę
ponam
gowie nie udało się
znać. Tam, gdzie byl dziedzi.mec, rwie bystry potok Luciąży. Jego nurt .przebieg a a kurat w miejscu, gd2ie jeszcze w poniedziałek stał dom,
Luciąża
obora.
i
śpichlerz
p.rzez Jch dom wylyczyła sobie 4-metrow ej glęookości k-0ry>to. Domostw o Jeży w gruzach. Z wodą .popłynął dobytek wielu lat pracy.
- A kredens to uniosło kilka kilome~rów, podobno młY·
narz trzyn1al w niu1 pieniądz~.
te co wziął z b.anku, na remont młyna. Nie zdążył zabrać
(A)

Dokończeni-e

jezdnię

-

mówią przypadk owi gapie.
Sani młynarz jest nieobecn y„

Przy bór wody
na rzek ach
Polsk i

*

~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

mi~nowanych profesęrów

nadzwycza;nycn

łódzkich

uczelni

dono
Rada
siliśmy,
Państwa na po
siedzeniu 27 lip
.Jak

11a

już

nadała

m.

in. tytuły pcofesora nadzwyczajnego ośmiu
d·ocentom łódzuczelni.
kich
k-0lejno
Oto

~~(61o6'f -------!
-n.r 1!'/ł--~~~
IK LODZKI
~~~
2 DZIENIN

· Sympaty czna

otel „Egm
pcnbadze
obliczony
studentó w, a

H

Piękny, ośmiol
składa się :z:

w okresie ro
sunkowo niskąi

~zian-wl'!l
stojąca.

to

lampa

wałka. W kor
P
i prysznic.
akademio kiego
funkcje hotelu

klem
dają

urząd.z.on
się zamie

solro skal ku.10\j
Przybysz a z
tnny fakt. ot
w tym także
tacZ'ki itp., s
ców i dziewcz
różne

jąc

posl

wet z dużą g1
brega, dbałego
hotel, by do
akt zar.i,łj
!1Yil~ ~U/

F

ZJ3WiSi

I

za.
kudów

w

śwjecie

życia,
przynieść.

Rodzina pa
skich Kowa.lsk
ska - zajmujj

Kapenhad~

w

małej
żony

werand.2
trawnik
Pani dom

cł1l

12-łetruiego

jest synem za;
n:icy, nie gard
może wykon
opieki nad m~
spacer, ałbo 2
w domowej s!
się

dadzą

na

domowy m bU<

Nawyku osi

Duńczycy już
a.by d2liewczęt1

już w szkole
wszystki mi in
:;zkol:nym ), sz;
wego budżetu
zależnie od
naukowc em, c
„żoną przy
kiem w reku
a, wsi, "
spodarza
żyeia. ojt
Owszem, jeśli
odkupić. Naje
ki zaciągn iętE
t.o zna czy
rzeczy i oolio
Duńczycy · o
wszystki m n.a

N

przysłowie,

ż

wydaje

r:le

więcej ndż za
kmku. Obi-ad
(nawet w za

od lewej:
nadzwyc zajny nauk medyczn ych Miecxysław
Profesor
kierowni k Ka.tedry
n'1uk f,/\~maceutycznych Bo- Mazur,
LeWydzi.iału
lesław Broda. kiErown ik Ka Farmako logH
t.edry t Zakładu Botaniki Far klCl!r>kiego AM.
maceuty cznej Wydziału Farma
nadzwyc zajny
Profesor
ceutyczn ego AM.
nadJzwyc zajny nauk humamis tycznych Wła··
Profeoor
nauk fa.rmia>ee u1.,ycznyc h Ri:,- dysła.w Jewsiew ieki wykłada.
ftlmu · w
hisborię
gdna Zielińska-Sowicka, k<ie - dający
rcwniik Katedry Farma1k ogno- PWST.i.F.
~ji Wydziału Fa.rmaceu ;tyczx:e
nadzwyc zajny
Profesor
go AM.
·1· 1
nadzwyc zajny nauk humSJndis Cycznych WłaProfE!60I'

Duńsh

B. prez.yden. t USA gen. Ei..>
senhower (la.I 75) przebywa <>""
jednym z szpitaU
beooJe w
wojskowy ch, gdzie poddawan y,
sz·czególo wy.m badanio·n t
je.st
Informując o t~
lekarsk tm .
nie podaje,
Agencja Reutera
jakie to są bada.n.ia i jak dłu..:
pr:ie-by_.
będzie
er
go Ei.s;enhow
szpitalu.
wał w

I

Prezentujemy nowo

Kor es pond

Eise nho wer
w szpi talu

Radzie<:k ieJ byty ceonnym wkla
zostawU to rnmowJOdszedł,
dem do walki z hoitlerows k\m
sko gruzów na łasce losu. A
Q) Staly SC!kretar iat Organiwokupa-ntem.
pilnować, t.ej wo
czego
zresztą
cji SO!idamo ?ci Narodów Azj!
W czwartek do siedz.iby ZG
dy, która wszystko zabrała?
i Afry<ki :ulecydow anie po.tę.pia
ZBoWiD przybyli b. członkowie
To przyszło nagle. W ponieprzez
dokonyw ane
wspól.pra cownicy > zbrodnie
grupy i jej
wieczorem zaczęto lać.
działek
Wietnaw
U.SA
om
imperi.alil
icieprzedstaw
t1<1 spotkanie z
o 1 nad ranem. ponad 20 wsi
mie, wyraza podziw dla odw"
historyC71nej
komisji
bylo
lami
mogH wyjaśnić.
powiatu piotrkows kiego
bohatergi i zdecydow ania
ZBoW>D \ dzie'.rtnlk arzami .
od świata. zerwane
odciętych
wietm.am3·kiego
arodu
n
skiego
!7
już
któ.ra
g.rupą,
Pierwszą
mosty, rozmyte drogi. I tylko
sek ret.'.!oświadczenie
głosi
raj.
r;ierpnia 1941 r. wylądowała w
mają
wędkarze
rybacy,
opubltkow ane z oka zji
riatu,
okoLicach Lodzi, do·wodzil uCieszą się dzieci zbierające do
u.kła
a
podpisani
rocznicy
12
Po·bronie
O
w
walk
łą
-~tnik
po
czr
' rodt1e ryhy, rozsiane
dów genewsk kh.
morza i Warszawy w 1939 r.
kach.
poPrzy
ki.
k.pt. Areiszews
A łąki? Temu kto skosił „po
mocy mi<o>jscowe j ludności gru
traw" zabrała wqda. kto nie
pa przedostała się na teren
skosił-J>rzykrył piasek. Na ratzw. Gemeral•nej Gube.:ni. Po <13
zie górą ci co skosili, im zaradioweg o kontaktu
wifłzaniu
Ku1mi!na cy}na fala powo<lzio •
płaci za straty PZU .
grupa
m,
ze sztabem radziecki
wa na Pilicy minęła w nocy;
- za pokryte piaskiem- łąki
'j
38-0
t ·
mó
rozwija clz.iałalnosć wyw1ado w
nie będą podobno p!a.cić
cm, • •
Na ul. Prusa przed posesją
s,palę przy s anie
ke>lejl!W w Piotrkow ie i
czą
wi stary gospodarz Stanisław
ok. 190 cm po.wyżej stanu a-lar
przn
potrącona
została
29
nr
wa··:w
nastę;pnie
przybrał)')
a
Małkini.
znacznie
rńowego.
5-letnia
osobo.w y
Krak - a tu ta-kie straty. I za
sam·o ehód
szawie. w k.rótkim czasie grutakże wody Wieprza. Fala po•
(zam. Pru'Sa
dwa lata trawa nie urośnie.
Ma·riola K1elan
pa włącza do swej dziala1n0';.~i
tyeh rzekach ~
na
wodziowa
olbrz:v
,
cie
obra.ż~ń
rzeczywiś
Straty są
Dziecko doznało
2!t).
r · j do ·
osób . Tere.nem ob·
dziesiątki
pobieżne
Szacunko wo,
nue.
i przebywa w Szpitalu
ciała
wrnina w ciągu najb 1z.sze
przypupozwalają
obliczeni'<
serwacji są głównie węzły kowysoki
Wisły.
do
Kor<:~aka.
im.
spłynąć
by
stwa
woj
gospodar
szczać, że tylko
lejowe i ruch tra-nsportów
Stal!l wody spowodował przerk ł
0 0 0
skowych. Do sztabu Armii R~
wanie robót regulacyj n ych przy:
straty
poniosły
rybne
Bełcha
.
pow
ie,
W Szczercow
i
ctzleck iej płyną cenne inform.a50Q tys. zł. NapTawa dróg
ujściu Wieprza i Pilicy.
będzie
tów spłonęły 3 stodoły. Strakosztować
mostów
cje m . m. o przygotow a:ny:n
Spodziew any jest także przy
ty wyno<ttą około 60 tys. zł.
szalone spustol.353 tys. zł .
natarci-u na Kaukaz.
nie
dotąd
po2aru
bór wody na WL<;Je o<l L,5 do
a
wśród
Przyczyn
28 Upca 1942
szenia poczyniła powódź
24 lata temu 2 m.
StaustalOl!la. Pos2lkodo wani:
roku - h>itlerow<:y o~czają w
rmpoczętych prac melioraCY JBolesla•v
Wysoka :tala Odry przemiesz
Wos;.czyk ,
nisław
nych, które <>bróciła w niwecz
Józefowie pOd Warszawą dom,
Rówcza się jqż przez południowe
P~tronela
i
yk
wszelkie
ja:
tym
Włodarcz
zabierając przy
w którym pracuje radiostac
tereny We>jewód ztwa zielonogo t'
(reg)
ka.
możliwe do uniesieni a narzęra.nllli Mikołaj Arciszew
c i ężko
skiego. w.octy Odry osiągnci!Y
stwierdzić be 7
Można
dzia.
ski, Irm.ina K.rupowic z i Je28 bm. w rejo.nie Głogowa po
przesa(jy, że nie ma dziś w
rzy Mic.kiewi cz osadzeni zostaponad
ziom 446 cm, tj . O 7646 cm
Sitnicirejonie rzek LuciążY,
ją na Pawi•ku. Obaj oficerocm prze
stan alarmowy .
·
stan
takżeo
został
wie wkrotce zostali rozstrzela kroczony
most1>,
n1cy
b
Sto·
ki, Prutki
ni przez hitlerowc ów, z.as 1rmi
alarmowy w okolicach Nowej
kt.óry by nie był naruszon, ·
w
uwięziono
poczterech
Krupowic z
nę
terenie
Na
Soli.
ma drogi
Nie
przez wodę.
G!o.o
nadodrzań skich ;
obozie koncentr- acyjnym. Pozo
wiatów
przez którą nie przelewałby się
możliwy
dUŻe,
ci
zenie
działalnoś
ZachmurGól·a
y
Zielona
uczestnic
sól,
stali
gów, N-owa
rozszalały żywioł.
przelotny deszcz. Tem;:>era tu"a
wywiadow czej w i:lalgrupy
i sulechów , ogłoszono w czw-it'
A zboża? A okopowe ? DWie
pracę
maksyma lna 20 stopni c . Wiaszym ciągu p·~owactzili
tek po .południu pogotowi e prze
większe
tylko rzeki, a raczej
try słabe o kierunka ch zmienpodziemną, wielu z nieb poleciwpowod ziowe.
Bogdastirurnien ie Luciąża i _;_:_:::__...:.
(reg.)
nych.
wal~e.
~~~~~gło w
.._~~
~~~
~~~~~~
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konserw rybnych

Trojanowska

radiostacją

a

przekazywan'~

Gi-

===wypadl~ów

Now e rodz aie

Janina

wiadomOS ci

te

Andre

Kro nika

· estradow y,
zespół
Polski
który od wt-Orku rozpocząl
paryskie j „Olimwystępy w
,pii" w ramach międzynar-0dwej „Olimpia dy music-haJ .low" zdobył sobie od pierwszego spektakl u duży sukces.
niezwykl e serhbliczność
decznie przyjmu je Większość
punktów programu . reaguje
bardzo żywo i ok.laskuj e występy naszych artystów przy
otwMtej kurtynie.

S.tP.

wywiact·owczą,

pracę

generał-brygadier

Do

szony~h

„szczytu" arabskieRo

przy NATO

prze z

powainia młodzieży polonJ.}ne j
w Torurniu. zorganizo wanego z
okazji Tysiąclecia Państwa Pol
skiego.
8 Centra1ny Związek Kółek
ZaRomiczyc h i Państwowy
Ubezpiecz eil zawarły pokład
;e
uboop
sprawie
w
~
rozum1eni
czeń majątkowych '. osobo·wy<:h
zrzejednostek gospodar czych,'

Do ogrodu U.rzędu Ratly
Milllistrów pr«ybyło w czwartek ponad 40-0 młodych Poolarobobni-ków, urzędni
ków
z ró:inych
ków i studentów
ich
częSci świata. Podejmował
kz .
Jaroszew
wiceprem ier Piotr
Goście byli uczestnik ami zgru

pQ!'Ząd.ku

w25

Szefem mrSJt łączności z
Saceur (tj. z generałem L emnitzerem ) jest obecnie generał-major Robert-A ndre Lancrenon. Szefem drugiej m1si1
z kwaterą ameryłączności
kańskiego generała O. Meara,
dowódcy centralne j g-rupy armii w Manheim (NRF) został

I ZE

.aJta zchuligaństwem wZSRR
W
Prasa radziecka .p ublikuje w

francusk i miainowa l
w czwartek oficerów łączni
kowych przy naczelny m dowó<lz:twie sił zbrojnyc h NATO
w Europie i innych grupach
NATO.

ZXR!\Jtr

i kh imperiali stycznyc h protektorów . „D€cyzja trybunału raz 'jeszcze wykazała. że
jego obecna qziałalno ·ść nie
odpowiad a potrzebo m i zadaniom. jakie r..a:kłada. na n:iego
trybunal e
w
ONZ,
Karta
zgodnie z prawem powinni
zajmować odpowie dnie miejkrajów
przed3;:.a wiaiele
sce
Afryki i Azjid".

mianował

łącznikowych

Rząd

Izrael wyrazi! w czwartek
zgodę na propozycję sekreta-rza generaln ego ONZ, U Than
ta, w sprawi~ prz erwania n a
okres dwóch tygodni uprawy
pól położonych w strefie zdemilitaryz owanej na gran'icy sy
zyjskiej. U Thant p_rzedsta wil
ten wniosek w celu ułatwie
nia zadania szefoWi sztaba
€.ił ONZ gen. Bullowi. któremu zlecono prowadz enie r-0kowań z Izraelem i z Syrią/
w celu wyja.5rtie nia konflikt.u
na pogranic zu izraelsk- 0-syrnskim.

o decy zii

,;Rząd ZSRR potępia decyzję
trybuna.l u
tmiędzY'Ili<lTod.owego
w Hadze odrzucającą ska~gę

oficer.ów

U Thanta

propozycję

na

francuski

Rząd

zgodę

Przedłużenie
stanu wyiątkowego

dysław Witold Kc:dra. Od roku 1964 pracown ik naukowy
przedtem
PWSM w Lodzi.
profes·or Akademit l Muzyczn ej
w Wiedniu, 2Jflakomi ty polski
piani1sta.
narl1zwyc zajny
Profesor
n<iiuk humanis tycznych Zygmunt Latoszew ski pr.>wadz acy klasę operową i wykładii
operojący historie teartiru
PWSM. Dyirekbo r
w
wego
Opery Łódz.kdej.

nadi2:wyc zajny
Profesor
nauk tec!micz nych Tadeusz
kierowni k Kat€
Konopiński,
dry Elektron iki Przem~'\Słowej
PŁ.
Wydziału Elektryc znego
profe;;ora
tytuł
Ponadto
nadzwyc zajnego nauk medycz
nych otrzymał płk. Edmund
Rortbals z W AM. ZdiQcit1 n'ie
st.ety •T1Jie udalbo nam sie zdobyć , poni·eważ profesor · pnebyiwa w Warszaw ie.
(iw)
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otel „Egmon t", w k tórym za.trzyma.łam się w Kt>penha.dz e - okazał się po prostu „a.kidem ikiem".
nie na
obliczon ym zwłaszcza w czasie wa.ka.cji
ł
studentó w, a turystów i to w dodatku za.gra.ni cznycll.
dom akadem icki ł
Piękny, ośmiokondygnac yiny hotel Normaln ie,
składa się :z: se tek pokoi jednooso bowych.
w <>kresie roku akadem ickiego zamieszkują go za stosunkow o niską opłatą, studenci . Wyposażenie pokoju
biurko, fotel, ł
to tapczian- wf'!I'Salk a, pół ki na książki,
ł
urnylampa stojąca. W przedpo koju szafa w śeianie,
walka. W korytar zu w s pó!ua dla dwóch pokoi ubikacia ~
Prawdo podobni e już przy budowie domu
1 prysznic .
akadem ickiego zakładano, że będzie również spełniał ~
funkcje hotelu. Nic aziwneg o, że wygodn e, ze smakiem urządwne i dobrze u t rzymane :mieszka nia łatwo
e, dość wYdają się zamienić latem na pokoje hotelow
· ł
solro skalkulo wane (doba 7 dolarów ).
jednak ł
Pnybys za z Po·l s:ki przyje mnie zaskakul jehotelow
v I
mny fakt. Otóż caly bardz.o liCZ111y persone
kelnerzy , ·sprzą:
w t ym tak~ sli:.żba, adminis t:racja,
- chłop. tacZ'ki i tp„ składa się wyłącznie ze studentó w
ców i dziewcząt. W czasie wakacji zarabiają, spełnia
naiałabym
jąc różne posługi z uprzeJmością, powiedz
wet z dużą galaillterią i wdziiękiem. To obowiązek d()ał
brega, dbałego gospoda rza, by gość dlugo wspomin
I
hotel, by do niego znów powrócił.
akt za.rabia cia, albo dorabia.n .la sobie przez mło- I
dych Duńczyków nie jest czymś nadzwy czajnym
Duńczycy uchodzą
i zja.włskiem odois<>bnionym.
w świecie za ludzi praktyc zn ych, przygot owanyc h do
życie może im
życia., trudów i niespod zianek, ja.kie t.o
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Rodzina państwa Hansenó w - takich naszych poJ- I
skich Kowalsk ich, z racji na powszechność tego nazw1-p ł
ska - zajmuje willę z ogrodem w dzielnic y Helleru
'i.
w Kopenh adze. Popijając któregeś popołudnia kawę na i'
malej werandz ie, zwrócila m uwagę na pięknie WYSltczy
żony trawnik
Pani domu uprzejm ie wyjaśnia, że jest to dzieło
12-letnd ego chłopca z s ąsiedzltwa. Dorabia sobie, choć
jest syne m zamożnych rodz.:.ców . Tak jak. i jego rówieś
trudu
nicy, zrie gardzi Właściwie żadną pracą, którą bezuje
się
może wykonywać. Strzyże więc trawnik i, podejm
n.imi na
opieki nad młodszymi dz.iećmi, chętnie pójdz.ie ·z
spa-cer, albo załatwi sprawun ki w sklepat- h. W zamian,
w domowe j skarbon ce przybędzie mu parę koron. Przyuje · w
d adzą się na wydatki , których ojciec nie przewid
domowy m budżec.i e.
oszczędzania; gospodarności uczlł się młodzi
zwraca się,
Duńczycy już w szkole. Szczególną uwagę
a.by dziewczęta umiały oszczędnie g'l>spodarować. Dlatego
p<)l?a
(oczyWiście
już w szkole średruiej uczy się je,
em
wszystk imi innymi -przedm iotami objętymi program
,;zkol:ny m). SIZYcia. gotowan ia, a nadto układan.ia domowego budżetu. Dziewcz yna po ukończeniu szkoły n,i,eurzędn.iczką,
zależnie od tego czy zootanie skromną
naukow cem, czy wziętym lekarzem , albo po prostu tylko
b ędzie urniała ra-cjona lnie, z <>łów„ żoną przy mężu" 1."!iem w ręku prowadz i ć swój dom.

Nawyku

syn go~si, według istniejących tu zwyczaj ów,
spodarz a pragnącv się usamodzielnić, nie może za
„zapis".
życia ojca liczyć na żadną darowiznę, żaden
Owszem , jeśli sobie życzy, może od ojca część mają•ku
pomocy pożycz
odkupić. Najczęś ci ej dokonuj e tego przy
y
ki zaciągn i ętej w banku. Ale zwracać dług bankow
- to znaczy oozczędza ć, odmawiać sobie bardzo wielu
rzeczy i solidnie pracować.
przede
Duńczycy · o;.zczędzają całe życie, oszczędzają
wszystk im na jedzeniu . Utarł<> się w tym k1raju nawd
p;zysrow ie.• że Duńczyk mniej je n:iż zarabia, na ubranie r.i~ "'.'Yd'.ł_le tyle_ co zarabia, za to na mieszka
na każdym
więcei nnz . zarabia. Ta za.s.ada spraiwdz a się
się
kroku. Obiad P.rzeciętnej duńskiej rodziny składa pojednego
(~awet ":' zamo~mym domu) najczęściej z
bez zupy na
siłku m1ęsnEgo, rybnego plus kartofle
deser kompo•t. Na stołach dość częs~ króluje tuiaj
a

N

w

różnych po~ach

śledź.

byczaj duński nakazuj e, źe szósł41. Po południu jesł
z nie odświętą godziną obiadu i żaden przybys
progu domu
przekroczyć
waży się o tej porze
zaprosz ony:
nawet zaprzyjaźni?onego, jeśli nie został
Dlatego w dzielnic ach typowo mieszka niowych w czasi.e obiadu panuje zwykle błogia cisza i spokój. W9Zyscy
A wiecz.ore .m _
spędzają ren czas w g roni e rodzi.ny.
czwo~ązlwwy spacer z pie3'kiem . Na punkcie tych
ronozny ch przy/aciół pan·u je tu swoisty szał. Sklepy
reklamu ia specialn e mies:zan kii tuczące, na wysbaw ach
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W NASZYM KRAJU BUDOW LE
MI BUDOW LAMI
BATYMCZ ASOWE . WYSTA RCZY POSTAW IC JAKIS
OS
RACZEK . ABY MIEC PEWNO SC, IZ PRZETR WA
TO STWIER DZENIE STRACI LO
DZIESIĄTKI LAT.
NA AKTUA LNOSC I. BARAK I zNmA.IĄ w PRZEPt
RZADK O SIĘ ZRESZTĄ TERAZ
CZASIE !
SANYM
JĄKĄ
• STAWIA BARAK I. AMBIC JA NIE PO:lWA LA!
URZĘDUJĄCY
MOZE MIEC DYREK TOR,
POWAGĘ
I
NP. W BARAIC U? I DLATE GO MODĘ NA BARAK
ZASTAf '.ILA INNA. MODA NA PRZERO BICI.
przestro nnym
jasnym i
w
przeciw ko
Nic nie mamy

!

hallu

· przerób kom ;ako takim. Niewielu wypadwątpliwie w
kach mogą się nawet okazać
pożyteczne. w niektóry ch . wręcz nJ.Ezbądne . . Nie o takie
wypad.k i nam chodzi. Chodzi.
niepn.trz ebne,
przerób ki
o
sprzeczn e ze zdrowy m rozsądkiem. Pozwoli my sobie przytoc z yć przyk!a d. Pewien oka
załv gmach w pewnym dusłużył
żym m i eście oobrze
skrzętnie
która
instytuc ji,
pracowała pod jego da.ch e m.
warunk i
lokalne
na
Jak
gmach pooiadał niEzly mesobie to
prac01Wni.·CY
traż,
byli
interesa nci
chwalili .
wrecz wniebowzięci. Jak wia
domo - go<lziwe warunk i me
pracy.
sprzyjają
trażowe
Sprzyja ja również in.teresa1nto.m. którzy nie muszą wycze
kiwać w dusznvc h i ciemr.ycłi Przedpo kojach. lecz mo
gą rozwijać _ się kultural nie,
oczekiw anie
skracając sobie
lEkturą pism i 9iedząc w wy
godnych fotelach . ustawi.o nych

trwało
jednak
Szczęście
krótko. Pewnej Osobie Kompe:entne ; wpadł do głowy po
mysł. ab.y .gmach przerobić:.
sie od malowa nia
Zaczęło
było
No, to można
ścian.
jeszcze wytrzymać. Za malowainiem ścian ruszyła wszelako dopiero prawdzi wa lawina. Naprzód przebud owywana pokoj e. Wśród interesar"tów i pracown ików kre c!li
·się murarze . dźwigaiąc ceg ły,
zaprawą.

chlapiąc

MOTOCIEKAWOSTKI

j e dną,

jednakże

Zasfawi u,
nowocze snej fabryki. która będzie oro
dukować orzvczieinv c'ial'niko we dla Pof;r:ze.b kl."aiów RWPG
oraz na eksoort do oań'ltw
kra;ów
i
kapitali styczny ch
trz.e01.ego świata. Ukończ~n.ie
prac budowla nych orzewid 'lljoe się w Iata.eh 1967-68. roz~ie l)['Od!lllk cji na koniec
roku 1968,
rzeszow skim

rozpoczęto

budowę

DLA .·

CAMPI NGI
M•LN

5S

TURYS TOW

Z da.nyc-h fedei-acj~ camuingowych po!i!ZczegbJ.n'yeh krajów
wyndka . że w całei Eurooie ,
czy11mych jes'.t wa·wlie 16 tys.
m.f ejsc camping owych. · Oblit'Za !iJę_ że w roku tym skorzy!ltą z nich Drawie 55 mi-

lionów tu1rystów.

(Lsk)

małą

który podaliśmy,
je.lit cdtosobr uony. WydaSlię. że zaczyna my powoLi

Przykład,

/

r..ie
je

PRZEROBKI
przerabi ania..
obsesję
Przy czym - rzecz arcyważ
przerób ki te w lwiej
na niczęści są nieuzasa dnione
czego nie pop.rawiają , a jeśli ·
coś zmieniają, to często na
g·orsze.
tylko
n.ie
się
Przerab ia
i>machó w. Przera bia
wnętrza
.się, na przykład, rozmies zcze
Tam,
handlow ej.
nie sieci
gdzie d a wniej był sklep spo
zakłada si ę sklep z
żywczy.
lampam i. Tam. gdzie dawniej (przez całe lata) był
sklep włóki e nniczy. · otwiera
się sklep z telewizo rami. Te
posta r:owien ia przeważnie nie
znajdu;; i żadn e go uza,adn ienia. Wręcz przeciw nie! Deklientów . stwarza
z o r i en t ują
ją niepo trzebne komplik acje.

mieć

u

Ale są przerób ki! Jest ruch
w interesie . Cóż . że to kosz;tu
je, przeciEż prawdzi wy hobbysta nie liczy sie z nędzną
mamoną.

Uwagi nasze nie są bynajmniei głosami zaśnied ziałych
Wcale nie
kor.serw atystów .
iż wszystk o, co
uważamy .
nas otacza, jes<t w zorem doPopraw ianie jest
skonałości.
motorem postępu i rozwoju .
To jest niewątpliwe. Ale jaSłu;;zne1
poprawi anie?
kie
na
mające
uzasaidn ione.
względz i e rzeczywiście popra
wę . .A nie poprawi anie dla
poprawi ania, a nie pl."zerób ki
dla przerób ek. Na przerób ki
jako cel sam w sob ie trudno
sie zirodzić .
KRZYS ZTOF JANOW ICZ

ryb akó w

szczecińskich

wadę .

Co kilka ty godni się psuła .
Na prawy przy windzie weszły
wiec w s tadium trwałe.
Po wir:dzie przyszla kolej
na odnowie nie klatki schodowej , następnie na instalowa nie klimaty zacji, na przerabianje ubikacji , na zmianą
n ormalny ch
(z
oświetlenia
lamp na kryte w ściani.P i
coraz
Instytuc ia
kinkiety ).
bardziej upodobciała się do
rezyden cji.
wielkopańskiej
Tylko malkoru tenci sark•a•H,
iż za j e dną trzecia tych pienięd z y można by wymien i ć
meble: rozlatujące się, archaiczne biurka. kulawe krze
„ sła ito. J e>zcze wi~ksd malnapomy kali, iż za
kontenc i
pollowę tych pieniędzy można
by było zakupić maszyn y li
bez porówn ania barczące,
dziej pom-zeb ne niż kinki.ety .

liNWES TYCJA

NOWA

W

wybijaj ą c

drab inami okn a . Cicha i wyitodna in ;;;tytucja z mieniła się
w plac budowy . Po kilku mie
siacach prace te zostały zakończon e. Wszyscy od P. tchn ę Li. Nie na długo jedn a ~< . Os o
ba Kompet e ntna doszła do
wruiosku . iż należy w następ
nej kol e jności zmod e rnizować:
windę. Przez pól roku mad er
nizowar .o windę. 1nterEsa nci
i pracown icy fostyroc ji ws pi
nali się na na)wyższe piętra,
z trodem łapiąc oowietr ze i
rujnując so bie serce. \Vreszcie w inda była gotowa. Zmo
dernizo wana ? Były w niej
lustra i boazei-ie , lśnił chi-om ,
matowe tworzypołyskiwały
wa sztuczne . Aż przyi e mnie
Winda m i ał a
spojr zE ć.
było

,

poło
Węgorze; sandacz e, szczupa ki; ':""" , to specjalność

wowa rybaków ze Spółdzielni Pracy Ryb<>łóws twa Morskiego i Zalewow ego „Certa" w Trzebieży. ·Spółdzielnda
dysponu je 23 jednostk ami ' pływajj\cymi, a jej teren poi zalewu.
łowów obejmu je pobliski e wody morza
Na zdjęciu : Napraw a sieci w bazie w Trzebieży. Na
pierwsz ym planie rybak Bogda.n Benedyc zek, rodem
z ł.4ldd„ alcl pracujący już w spółdzielrui od 7 lat.
Grzęda

CAF
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9

maija br. „N. N."

S1pl'll>W

koriJyS>tajq.c z niegosrpod'a>T'zry obecności

cy -

dostxvl.i si.ę do mies.zVoamri.a ma.I.

EdJw<urda
Dam:!J,ty i
.sokqd slcradili: ~. Ofrl;a

żoinlków

S.,

pW,szcz, ~o
we radJiJo, ada.pte.r W'r<IJZ z 1oom
pletem 26 płyt, diwa zega.rkli.
btuWilk, elekPrycz,nq,
1l>4 rękę,
1TU1Js'ZynJkę do gole11!ia araz 'f:u-

ironowy

rystycz:n q
tość

torbę;

ogółem

1llfl

eremu; a ...

prezent uje się
bieni - plus
dla psów.

. d2liJś jedmilvk M

nesie tej
zinvk.orwej

11U117'gi-

rzeW{i'W'iJS1tOIŚQi

w

tu-

i w peumvm se'TIJS'i,e

11iem

Tcr~!N
sprwyjaJjące
ktrad:ztież·y tej z a; c hę

pr:;;y.ko-y

~

zailoończyl.

1Vich itn;cydenit

się

l-n.11111 e.pilbog ozek><l

Sz.; k:t&re 28 U1pca bież. roku mumaw zdać
przed sqdem raich-une k ze swe
go p.rzes-U:.p czego ozyniu; t rod2'eńS1f!Wo

cały at"lsenał szczotek , s.z czotecze k i grzewszystk o
piękne kagańce, obroże itp. -

rod-ziny
duńskriej
Wspominałam, że ambicją każdej
je;lt;. dorobien ie się ' i.ak najszyb ciej wła snego mieszkani~,
chocby kosztem wielu Wyl"Z€czeń . Najczęściej kupuie
urządza.
się je ~a . własność. ~lbo wynajm uje, a potem
Te zab1eg1 urządzania mieszka nia trwają zresztą całe
ia, możycie. Wciąż się coś nowego dokupuj e, wymien
dern.i:zu je. Utrzym anie mieszka nia troska o jego wygląd spada na barki prz€ważnie 'kobiety . Mało która
Durlika może sobie pozwolić na pomoc domową. Tego
typu usługi są tu r.iezwyk le drogie. Jeśli zdarzy się,
taka „przyże trzeba wziąć goopooię, kosztuje wówcza s
utrzyma jemno.ść" niemało. W dodatku , prócz pen>ii.
nia, gosposia ma prawo oo oddtzieln ego pok-Oju z teleod
wizorem . zagwara ntowuje robi.e przerwę w pracy Nic
14 do 16, a kończy swoje obowiązki o godzilllde 20.
nie może złamać tych ustalony <:h prruwem zwyczaj owym
pr 7 episów.
rednio zamożna rodzina radzi sobie sama; obPo pro;;tu
chodząc filie bez pomncy z zewnątrz.
i
jej nie s rać. Jeśli w życiu do czeg<AŚ dochodz
. jest to wyn;ikie m dużej pracowifośc:i i odkładani·a każd~
J!O 1!,ro.sza. Z m:estlęc_zr;ych pob o:rów dużą część, nierzad
ko 30 proc„ pqchłanniaią podatkil. Przy zarobka ch obojga
s p od<a.tki
małżor.ków zarobki są kumulo wane, a wówcza
uniknięcia
s•ą je3'Zcze wyżsre. Opowia dano mi. że dla
do
często
j
1ych właśnie wysok ich podatkó w, dochodz
fikcyj.ny ch rozwodó w, albo zawiera nia mal?:eństw bez
Byle oszczędniej, byle
torm.a~nych. aktów ślu~nyc;h.
.
ła:tWl:E?J mozna był.o zWJ.ązac k<l·n iec z końoem„

S

K.

MOJKOWS~A

.-- „ ...., ....... . . . . . ~...............
·- - •• -.--.~„ .............."'".... ....,.......„ „ ~·,--~,~....... „ .........""'........................~-.--

t y p ow ej
olvol'icz.no~
się pewne

pod

{!Jj pf.e1'tw 1orótJka no<f!'/M 0
negatyw rvych bohatera ch
api!sane go ;,imcydeynfJu" .
On - ;,pechow y uczeń" X
kT.asy liicewm; wl>a-ściiwie l>tfly
uczeń; ja.Joo że „~b16r" ocen
przelore śU!l
:11Jieoostaitecznych
jego n.a1wkowe ~je. Wśród
są·siadów 2'1Ullny /)ył. raczej jako chl,o:priec srpokoji1111/ i orzeCZJ
ny„. , .
O n a - 'lxlllai:e w hie1Y111"Chi!i
wyksttałcenia niezbyt moooo
poChoć
Z'1>1ll!.Vai7!$01.00n'la.
d<>lmi,e ja1k w 'W'!Jl1XL(VkJu IJ.rota - rod.ziice 1!ii.e skąpj;Li am.i
środl!Ww mate'T'i~-n.ych.

12tni

też

innych, by dwi.eoi zdobyły moż
· bi'Wie ttn.Jrokfi. sropień edukacji. Im ~ jedrn.illllc nie choiiliPamrna
przemęczać n(JJ!Qkq,
W ioleNXL wo'UL&i podJjqć pro.cę
pomoon. icy m.a,(l'a~a w jed
JYrze®'i.ę
ló~h
z
ny.m
Oiorstw. Tam zires2'tq z jej ffl'4
Clf· bv'/Ji barrdzo zadotooU mt

w

Równdeż wśród Zlrw1Jornuch. i
&ie

dolmi

.9 maja br. oby.d1WO<je

'Ul Olpi.-

przekireślłli.

Dok.<Jnui,'/Ji czu

11 u. lvfx5ry pos•bwwt l ioo w -rze··
dziie PT"zeS>tę:pców
Dl:<wzego to ~Di?
0 n - by Zdobyć pienb:rdw P
11a 1J<1"zwjemn.ości ban-dziej k:osz
'.owne nJitż riazwa.U !l mu 1W to
Jego życitowy s.t-Om.dJll11'"d. Ooo
pom..oqba. b·r oitu. bo }4 o 'IX>
prwi'I. Dzi>ś ~ ~ teqo
Ż<ll"'~

ojciech Sz. - jaJoo były
kolega szilrol-n.y jedinej z

c&rek

]\ I

-n.-z,ę

fJO'"

s&Jm.tcnvkę(!)

Tl",
yy

.J.. V

cieszyl:a.

~i,

brok

Afwloi i... s.lornpul ów, wiedlzą;
tUtNoo
że wystan:c ey sięgnąć

względlu nc
ze
s:prarwy, 1UlJSWtVa ja
umioS11oi i refl.e>k-

OrPim:Ut •

~:jq.c

lct6rziy

sje.

sqs1Ja,dów

Zwliaiszc za

ca j 4 ce.

Klucz do problemu

ws.

oo

ba -

Dzień pows zedn i Tem idy

W!lld"-

10 maja miJbf>cja OOwie~
mieS'2lkam.ie z/OOJZ!i.ei.
Woj11 maija rodz,eńm.oo
ciech (lait nieSiPeboo 18) 0<ra.~
(T.illlt 11~.esopełna
Wioletta Sz.
z mocy
20) zawędtrawalo decyiz:J;i JYroik:utraJbotrs.TcieJ - oo

Już

Wojcii.ec ha Sz„ Nllil:ch1Vi.e-·
byly: z jedinej stTOIWJJ
1Viechęć do pracy i !J.raJk moraLnrych harrn-ulc ów; z dtru.gieJ
:rvadi2'1V1J„
o ko liczrn oś ci

Wli.e

k:wencje .

CIZ'(Dj

przednn ioo1oolio 5,5

s/crad.zii qnych

t.ów oce11>i>oi7w
·
zl.

12 'TTULja maJ.żOfn;lrowie Dam:u
E<llwatrd S. lowirl:owa iU 111
MO odJbió-r 3'krrad.l'!Wtnvch irm
przedJrn:i:otów.
Na tym lllkcie w ~e

ta i

pańS'lnDa

S. -

wie

Z'W'!JCZlaj'em gospoda
rziy mieszilcamda jest Z'Ols1llll!Di.t~
nie klucza pod slomi an
ką. Wiede!il/JJl też, że obvdwo je rodz.ke pracuj4. że ctm1oi

dzi.ał, , że

że wreszcie
(bywał t;u) sa

ch.oWzq do . szkoły;

w

mieS'2lka.nw

prze~

uxzrri.iości.owe.

kJwc.'"IU tym wiediziiaro wie
le osób. Aż dlZtiiwne "l.D<ydJaje si.ę;

o

dllugo Vr'zeba by&> oz.e~
l e kc e w atxDk;ie
ka~. llJby
ż e n i e w1'aisme go mie1111iJa slcoń
czyłQ się Torlid.z,ieżq Oczymilś
de, jej Stpl'"lllt.OCy -· ~ lu
d?'IP - 110TVi'bSlą korę.
że roik

1W ~":e
StPT'<JIW)I.
tlJ1POWOIŚc!
j<u.ż
Otóż pr;zysWw iol!Dy
;,klucz pod s«mviJam.ik.ą" raiz po

'Tl",

yy

sipo.m:roi!ailem
o

roic: tra.fi-a na sqdową W011cam-

dę. Mimto Uic.zm,ych fYT'Zl1Jllorych
a tp e l i
minno
doM.1.>itadczeń,

r o z s q d k u; Totóre i tD
naszych sqdmuyc h fe'bietornax:h
-nliera.z ZIT1Jll;jd;o1.ooly mroe jsice.
PamS'f,wo s. diziiś }tUŻ z petD
1IOŚci4 zairzucill i ZlwytC.2Xl:j ; który
SI~ inn. ta!k wiele klo1>Qltlu.. Ale może pa.ństiwo W.,

do

C.: B.; =!! Z. k;oi,.~jq ::e
schowka "; ma·& n
'/wwi;e A.; D. OZ1J! E. ~jq
klucz tD .silarzwm,ce z mle'.2!!1Jilka-nvt, a ;pam;ie F.; G. czy H . !i<>-

,;.slomila mego

Jcwją go
{lQTl;i;ą? !

w dmvilc.zce • pekirr-

P-0t1Die kńx>ś: ro kh PT'!/Wll.tSl1>1"ll1Wa. S·pr/lJWllJ. rzecZ1JWV.~

11?'

oi.e 1Jt1"YIWaJf)TI; 1clcgx;.ty j edmaJk,

lot;6:e z ta ki c h SIP"<l1!1' wwviklliJl4 sq jlwż klotpofJaml!. s p olecz ny mi.

JANUS Z l{'RAJE WSKI
"'Dc-Z- I_E_N....,N,....IK--WDZKI Dl" 180 l'.61071 1
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. łódzkich

Niesr~odziewana wi zv f:a go sc1

Nie dzi eln e imp rez y

-----------------------------------

ha rc er zy
na-d m or ze m

Wśród

t.J
a w tym le&ie mia.steczk-o nam.iootów
ście w
zgrupo wanie harcer zy hufca Łódi·Sródmie
tu.ta;
się
Znajdu je
Lubia.t owie na.d morzem .
nadaje si i;
9 obozów harcer skich. Okolic a wyjątkowo
c;i
Spełnia wszelk ie warun ki rekrea
na oJSozowiska.
jest to pensjo i młodzieńczej przygo dy- Oczywiście me
na środku kaina.t „Orbis u'', dymią kuchni e polowe ,
ma,/,i wa.rdego obozu maszt z bia!o-czenooną flagą,
i egają okrzyk i,
townic y przejęci swą służbą , z dala <i.ob
Nami>a stka dyscyp hn11
T"ozkazy, gwar, ,-uch. Alarm !
ha.T"ce rstwie wywojsko wej od wielu ;uż lat zdająca w
chowa wczy egzam in.
przyby ciem
Alarm w obozac h spowo dowan y za.stał
26 lipca d-0 Lt.1·
gości. Niespod~ i ewwrvi·e przyby li b-0wiem
lski, I se·krebia.tow a. I sekT"eta.,-z KŁ PZPR J. Spycha
J. Chabe lski,
Łódi-S,-ódmieście
tarz KD PZPR A. Rosel- Kik omenda m.tka Chorągwi Łódzkiej ZHP
zgrtipo wamia W. MClltczak skład!i
cińska.. Komen dant
b'CI.. nai rapcrrt : stan 1.148 ha.T"cerzy, wszysc y zdrow
wet opalem i, r-oześmittni i rozśpiewani .
wielkie pajdy chleb11.
Potem 'k>0la.cj a ha:rcer skc, zki, gry, Ztlibaw y,
Młodzież ma wilcze a.pety~y. Wyciec
rzów harcen kich
las i morze robią swoje. Wyższość ob·c
eż przez
nad kofoni ami nie ulega wątpliwości. Młodzi
św i eżym pocale 24 godzin y na dobę przeby wa. na
ci, k·oleżeństwa
wietrz u, hartuj e &ię, uczy. sa.modz·ielno.S
zeSl)}ole . Rezult aty wychow a.wcz< i
nraz współżycia w
w11sokie. Pierw·
i zd,-ow otne ta.kich obozów są bard.za
a: „Nie !am
s.zy punkt T"egula minu obczow ego powla.d
jefJt trudin.11. Przesi ę, pierw~zy dzień na obozie zawsze
bę~e.sz potem ZGCLowol~u
trzlfma j„ go nie jęczq.c ~ :nebiP. •
n.ag.1"Qdq.
czestni ctw-0 w ob-02'ie jest wy,-óżnien4em,
zne3 .p raObóz jest także podsum wwanie m całoroc
zgTupo cy drużyn. Zo,-ga .niwwa nie tak dużego
u i trudu
wania harcer skiego wymag a sp>0rÓ wysiłk
i rodzicó w .
osób, w tym także
wielu
społecznego
oo 1'Dku 11a
P. Irena Mllitcza k, matka !Tajga ha,-ce,- zy,
c i opiekując. się
przykład przeby wa na obozie, kierują
a praca wdz1~cz
kuchnią. Społecznie. J elłt to oo prawd
orga:n1~
na, a.le i ba.rdzo męcząca . ZHP jest w ogóle
na pracy społeczmk~n.
cją opi erającą swą dzfo!a.ln-0ść
jeszcze więcej, ta.lvich
SDolec zn.ików tych potrze buje
ńska'. w ci/·
właśnie jak p. Ma.tcza k czy Teresa Szlet,v
oąneku-n.ka
stwie
1łarcer
w
fizyki,
cielka
nauczy
wilu
a w Lub~wtow<ie ko1:f1en•
szczap u „Kwi-0-ty Polskie ",
eży, emergic .zna
dantka piątego obozu. Przyja zna 'ml·odzi
i gościnn-a. Ta.kich . jwk one jest bard.za w~ele.

L
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I
I
ITo
I
1§1

(§]

J. Spycha .Iski

A.

Rosel-Kicińska

na

C}b&zq

terenie

w Lubiat owie.

izowa.U ogni·
Harce rki i ha'l"c'erze z je ~ ob= zorganpoczek aniu wusk<> dla miłych gości, imp-rowizując na
tam i pwsenk d, i wiersz e, i ech<> leśne.
Były
stępy.
, odpow iadafo
które na pytani e o mia sto m ·oich ma-rzeń
są jedn-o - Łódź. Zwznaczyć należy, że ha.roe,-ze nas'i
w tym tereni~.
cześniie ambas adora.m i naszeg-0 miasta
d,wa. piękne album y
Przekar za!-i miejsc owej ludności
i „Zielo" le
o Łodzi, dl.a dz·ieci z Lubiat owa zoTgwn iz·owaJczne, po·
artysty
przeds zkole", dla d0Tos!11ch występy
ch. Więk
magcrl i również w lżej.szych pracac h żniwny
zki kra3oz nawcu ,
szość czasu pochł<>nę!y jednak wyciec
no i spo..-t
biegi harce,- skie, zdobyw anie sprawn-0ści,
jest prześli ·CZ7l>',
obozów
u
pobliż
w
plaro
A
plaża.
O'T'ru:
basy
czne.
morze ply·tkfa , więc i dla kqpiel i bezpie
ki dla
z kolei pełne d<Yrod nych jagód. siowem wa.run
wyżywienia
a.k:tyw negc wypoc zy.n ku dosfoona.le. Koszty
tyle oo w ser
21 zl dzienn ie n.a jedneg o luJn-cen.a, czyli
natatri umh<l'l'cer zy.
iiasto TWJSze, jem w~dać, dba o swoich
przyI sekreta mz J. Spych alski pr.z y'l'zekl, iż na
zakupią dla nich
szły 1'0k władze na.szeg-0 miasta
na ob-0.z;i,~h
14 dużych namio tów, które ![Pe!niać. b~dą
P>o211 tym przewi dmana Jest takze
świetlic.
funkcję
W prizys~!ym _ roku
elektry fikacja teren-u obozow egio.
więc 3.eszczl l
wl!ll"u-n.loi oboz01Wa.nia w Lubiiad iorwie będą
e,
in@ejsz
przyje.m
i
lepsze

M

KARO L BADZ: lA'K
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28 lip<:a br. zespól realiza toShimon a Wincel rów sztuk•
do
się
udał
berga „Katak i"
na zaprosz enie ;iJ
Bud:..p esztu
nEspera
su
Swiato wego Kongre
. tystów (od dn . 30 lipca do 6
wystąpi
Teatr
sierpni a br.) .
tam w ramach lll Międzynaro

I<'estiw alu

Stańczak.

Przybyła,

wystąpią:

Michał

Czesław

;

Szewcz yk

I

Lucjan Wierne k.

•

ge
wo;
brojen ia
dzialów . W
kilka
nąć
rozruc hy
Ikega, na

i
telefon ami
Almrmo wa<nl
listami naszyc h Czytel ników
y
w sprawi e optesz alej budow
na
kc -nunik acyjne go
węzła
ulic Zachod nia
sk.rzyżowaniu
Liman owskie go zwrócil'\ś
do
my się po wyjaśnienia
dyrekt ora Miej skiego Przeds .
Robót Drog<Y 'vych.
Panie dyrekt-O<rze, wiad-0mo, że budow a . tego wę.zła

nie ftlz:ie najspra .wruej,
jest tego przycz yna?

jaka.

nai.sze
braki w
dobkili wie odczuw a
k ·tóre
transp ortu,
ś:rod'k.ach
oczyw1 sc1e powodują czase~
przece
trwają
dlugo
dosyć
stoje. Rąk do pracy mamy
mate rialów w zas adzi<>
dość
też. 'Jeśli chodzi o braki w
transp orcie trudno je zli:kwi <l01Wać, pąniewa:i: my pracuPi-zedsiębiorstwo

j€'!Yly sezono wo, co pociąga
za sobą fakt, że w jednym
czasie muszą być prowad zone prace w wielu punkta ch
miasta .
A jakli jest termin odd.Mlla. do

użytku

węzła.?

- Koniec września br. N·~
jedna;k z Zairzą<lem
równi
Zielen i doklad am;Dróg i
wszeFk ich sta;rań, ażeby termin ten przyśpieszyć. Jeżeli
ZJlikwi dowac'
uda się nam
klO'J)O'ty transpo :Ptowe , popro- 1
wadzim y prace na dwie zmia
ny i wtedy niewąbpliiwie zqp:race przed W,r- I
kończymy
mi nem.
- Jak przeds tawia s·ię ko·
rr.unik a.cja na tym odcinku~
głowę (a może wiele glów)
Mimo prowa< lzo.nyc h roekono micmo - ma,tem atycm- 0 ·
hót nie będzie ona przerw amarzostCJJWić
han<Uo.wo i
na. Mogą zai·sitnieć niewie lchew w rzędzie reszty waprzerw y w połączeniu
kie
wa.gę
na
i
rzyw bez normy
ze Zgiooską, lecz i tego 'DQ·
ku wygod zie fi rad-ości kcm-1 staJram y się uruikmać.
!
sum-enta..
Rozmawiała : LW.
ZO-TA

dalszy ch
wane o<l<lzi
gdzie przJ

O godz. 16 w Parku im. A.
wystąpią aklJc>.
Mickie wicza
rzy Teatru 7.15, zespół mukawiar nJ
ryczno -wokai lny
Tahio.raz
.,Staro miejsk a"
Nowel
Klubu
z
ti; ńczycy
Afryki .
W progra mie również quiz:
(ol
„ABC młodzieży".

działy rzą

Reu ter

czas

chyba nieporozumienie 1

ma
kltó.ry
w1aiąc aiutobu s,
,publik owalism :v
13 lipca
.
późniejszy odjazd ".
11otatkę pt. .,Nie wolno z~
N ik,omu nie cb-0dziło, a.ze-o
pomirna.ć o czlowłeku", w k•ó
b~· zm.iepiiać ustaloną regule·
rej informowaHśmy, że auWydaj e nam się, że klrytyk~
tobusy 65 zalrzymują się na
ze strony pasażerów ma uul. Lutom ierskie j a tuz obok
trudnio ny dos t.ęp do us= P~
;_ na przysta u.lm ~zy uJ.. Ba
cownik ów MPK. I n.-i.m i paza.row ej - w czasie deszc.z ó,v
sażerom ch-01lzi o to, atieb'I'
;,błogo
mo®ną
pasażerowie
w ~e deszcz ów i C}póŹ·
MPK.
c"
sławią
nień kolejny ch autobu sów ~
odpow iedzi otrzym amz poczuc ia zwykłej 11\ld!zikie,
udostępnić p a
my wyjaśnienie MPK. Twier
życzliwości •
że tak musi być:
dzi ono,
sażero1n schron ienie się pO'•
poza 1przyst. ankiem
Można ich przy tyn:·
„Postó j
dach.
jes·t uzasad niony tym, że w
uprzedzić, że autobu s nie ~·
inne autobu sy,
międzyczasie
jeżdża w pie!I"W.szej koloejn oS·
..,
j
które przyjeżdżają późni.e
ci.
odjeżdżają wcześniej.
MPK , ll)'isząc~
Pracaw inik
prawdopodo~
sprosto wanie
Gdyiby autobu s, który ma
nie nie doświadczył wszyst·
odjazd , podjechał
późniejszy
kich przyjem nOlki przeiżywa'
na przyst anek i zapełnił się
nych przez pasażerów na tei
pod<óżnymi, a. następnie odDiacze g!
inny;
linii autobu sowej.
niż
pó:bnie j
jechał
jednak me wierzy pasażeron
IIllielib y
podróżni
wówcz as
i „Dzien nikowi " - nie wie
źe wprosłus-zne preten sje,
Zy.g. (W-58) •
U\y.
wa.d.zo no ich w błąd, podst.a-

ObrM:e k z plaży w eg'Z'Otyczny m kraju? Nde, to prae.ownik Miejsk .iego Przedsię-1
biorstw a . Ogrodn iczego . Podczas upaJu ja.ko jedyny strój
duży
mu spodni e i
służą
io.lomk owy kapelu sz. W ręku
trzyma dopier o oo ścięte w
&Ida.m i ogrom ne goźthiki.

Foto:
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Olejnic zak

Złożenie wieńców
przedwczora j
I

dzień

prezesa

w Łodzi, w
śmierci
r<><:>lllicy

uLOkat o.ra",

b.

jedneg o

Z

j

polskie
działaczy
czołowych
mieszk aniowe j
spółdzielczości
- Francis zka Helińskiego uda
ła się na jego grób z wieńca
mi i wiązankami kwiató w kil-

grupa akty
Spółdzielni
Robotn iczej
oru.
„Lokat
j
aniowe
Mieszk
grobie F. Heliń
Wieńce na
prezes
:
in.
skiego złożyli m.
Centra lnego Związku Spóldził'l
ni Budow nictwa Mieszk aniowe go w warsza wie - poseł lV.
Kasper ski. dyrekt or łódzkiego
cz. Głąb
oddziału CZSBM ski oraz prezes rady nadzor kudziesięcioosobowa

wu

czej ,,Lokat ora" E . AJnenk iel
BortS.
i prezes zarządu -

kiewicz .

z

co-11UNUT 0\7YM
OPOżNlENI&'\f
DzwomJ;.y do re<lakc }l zden.er
które
czyteln iczki,
wowan e
z samego
skorzystać
chciały
gauslug
rana tj. o g<>dz. 7 z
binetu kosmet yc.zneg o „Uroda "
PMY ul. Piotrko wskiej 243. Gabinet ten jest czynny w godzy
Niestet y· godzin
od 7 do z.1.
otw.aTc ia nie zawsze Sll przeoto np. w dniu
Bo
strzega ne.
Z! bm. zastał on otwart y o go
dzinie 7.40. Przez 40 minut. klient
ki musiały c.zekać pod drzwLa mi, mimo że były Jut um6wi o
ne na C2leS<lnie o godz. 7.
(j. kr.l
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DZIEN NIK LODZ KI 'nr 180

dwóch

niliśmy

fel-iekm ach

ga·

niewygodną

kon.su menta j.ormę
m.a.rch wi w pęcz
kru:h . Nie wiem, czy na sku(prooit.iśmy
tek zm·zqdzendc.
han<!l-u <> wy&an -ie
wydział
marsprzedaży
zezwo lenia
chwi na wagę), czy na skui~·k „sam.o wali" ek.s.pe di€ntek
zaazęt;o aprzed·awać m.a.rch ew
na wagę. Tumcza.8e-m do rez
piismc
wplynęio
dakcji
wyd2'ia lu. handlu , w k.tórym
(cv)<ierow ni>k wyjaśnia, że
tujemy dosłownie):
„zgodn ie z Polską No.rmą
PN-59/ R-7535 8 w okTe.sie od
31. VIII. winm11
do
1. II.
w obrocie
się
znajd01Wać
ma.rch ew z nacilł tu i>eczkach.
N-0rma Pols,k.a przew idu iP.
długość mrorch .wi, ilość sz.tuk
oraz wagę w na.stę,p.1L;qcych
okre6a ch:
1· II. et.o 31. V . 15 ·szttu.k w
pęczku o dług . 1,5 cm.

I

'dla

sprzedaży

1. VI.

oo

Poz dro wie nia z Zakopanego
od uc ze stn iha ho nh urs u
odn ia"·
1 "Sz uka my hasła tyg

otrzyma.ldśmy
Wczor aj
7.alropa negio w1i:dokówkę

z·

od
umeOrmula .ka.,
Ozesta wa
sinika konku: -su pn. „&luka któryl
my hasła tygodn ia",
wyloso waA . 14-dni owe · be>z.płat.
na weza.sy .
ne slcic'N> Wanie
Duęlmjemy!

Przypo minam y przy oka.zji
naszym C>Lyte lnikom, że konkurs trwa. Dz>iś o godz. 12
losujem y siódme z kolei bezpłatne skiero wanie na w~

30. VI. 250 g w

o dł . 1,5 cm.
VII. &o 31 . VII. 500 g
tll pęozku <> dł. 1,5 om.
1. VIII. do 31. ·VIII. 1000 Il
.
w pęozku o dł· 2 cm.
Po tym termi.-n ie norma nie
m.111" spl'lzeda.ży
przew iduje
chwi w pęczka.eh, lecz w kg.
Ta.kie a'l'tyku !y jak pietrus zka, por, seler i kope,- S;przedawan e są na wa.gę, p<mie·
waż normy nie określają inne; fe>rmy llPTZedaży".
pro.wd a?
Wszyst lvo j/lJSne,
Nk z tego nie można zrozu.·mieć, ale NO'l"1'1'Wl. Pols~a w.ie
na pewn-0 o c-0 choozi . Pro simy więc na;ipok -0rniej N-OTo :in-ewid.owa.nie
mę Polską
swojeg<> stoswn ku d-0 pietT"Uselero i k.opru
i
.,.,,_,_
szki,
k
r- · i zastO&owa;nie dla nich ta te n:orm w ~czka.eh i cenmaają
Dwczeg>0
tymetr{ J.ch.
być dyskry mmo.w a:ne w stosunku do ma.rch wi? Gdyby
d
·
··"'-'nde UUUMJ się po jed.nck
r.a.ngi, oo prQ?OTWm·eść a
!&mać
pr2'e'8tać
jemu
pęczku

1.

(6io7i -

aom:e

I

-·-·--I
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Li5T~
Pochwała

I

han·dh1

l>Olow ie cu.rwe a kupiprzy
w sklepie MHD
łem
l'iotrk, owskie j 56 jedną parę
gumow ego obuwia . Pl"'J:ed paru dniami stwierdziłem US'Zktóre w punkci e
kodzen ie,
jako
os-z.a.cowano
nap raiw
niezda. fme do na.praw y. Sklep,
w którym na.byle m obuwie ,
mnie do dyreke ji
skierował
i po 35 minut.a ch 7..ala.łiwiono
mnie os~nie, :Dw:raca.jąc
w oa:rości wydal1kiQl\Vlaoą su-

W

mę.

Tu ~ DMJyw a rekord szyb
kiego i solidlll!ego złaNwieinia.
relalial Moji. Godny poohw aly.
F.. Ch. Z (895.)
-

przyszłym

tygodn iu
sy. A w
w
ukryw amy
ponow nie
r..fuie. nniltu" hasto tygodn ia.
, (wiit.)

S~n
o ,.Kocnatucv" t·atvś
o UoieszkodHwlonJ
kieszonkofl1łec

dz,ieci w mies..k awybiegła do swojeg o ojca.
ł
w międzyczasie pi.jaik octkręc,
przewo dów gazowy .eh,
kl.lirki
i
jstwo
samobó
popełnić
cncąc
zabó}st wo dzied.
Matce dzi<'!Ci, która po goózini<" wróciła do mieszk ania za
swym ojcem, udało się ten 7a

szy
n Lu

miar

dwoje

uda..re.mnić.

„Kochający"

tatuś

Uk stanie wtkróte e
dem.

* * *

- aS!kobo
przed są

8 młesięcy więzienia I
200 tys. zl'<>t/'Ch g~.zywny SkaAl'bin Mtsrez ak,
:został
za<11y
który usiłował Oikraść klientkę
w skllepie prey ul. PiOltrk0>ws1<;iej ~ Jeszcze jeden kleszcm kowiPC
- :alapan y na gorącym uczy.n-1
ku - zo>tal na pewie<n <Jtklres
UID.iesz.lrodliiw>iony. (>W~t)
Na

CRZZ

W pią tE
przewo dni
gi-Sowińs

Komit et
Przewo dni1
podjęte o
Minist rów
J
tralnej
Glówn ych
ków zaw1
dotyczące

sierpn iu i

W czas·
skutow m1 f1
<'ji plac i
powied nicl
nawczy ch
związki zi
w a ć n ad
dzenie m

w Lodzi trzeba

I

wal!kę
energkzną
ziemniaczaną . .Tak
stracJe , zagrożhne

rejony

części

Widzew a

Bałut.

bardż .

pro.wad:zlć

s-to;n,ką
ze
wyka,za !y iu
są n.iektóc<>
i zachod nie j

Bezpośrednio

o<>

lustrac ji µrzystą,pi<>no do likwi
da,cji ognisk stonki ziemnia cz.a.
nej. Wyko.n ano zespoJo we o.pry
powier zchni upraw
całej
ski
Chocian owi.ce,
g,roma·d ach:
w
Rog.i,

Rokicie ,

Złotno,

S·ta:e

Si.kawa I inne. Rcrln!cy Wielki ej Łodzl ene<rgi cznie
wzięli się do zwa.1cz ania tego
S7Jk0dn ika. (j . kr.)
Złotno,

„POZN AJMY

m. i:n. na Osiedlu zu
uci er,p ialy V
Najwięcej
czasie o.statni ch opadów blok
przy ul. Mokrej , a sz<:ze,i;:ólnJ
blqk o.znacz ony numere m 19-!
Jak się dowiao ojemy, ooocn~
ADM n·r 4 na żubardziu ener
gicznie p.rzystą,pił do zabezp;
czenia przed przecie kami wszy
st.kich domów zarówn o starycl
jak i nowyc h. Roz,poczęto srn
!owani e dachów . Roboty te w:
konuje ekipa remont owa MZBJI
Balu.ty . Również ekipa LPBU
- wykon awca bloków na żtl
do us:
pr.zystąpila
bardziu wania usterek w zalewa;n;)"r
bUdym'.I
h
przez deszcze nowyCl
ikach. (j. i«.)
kach

STONKĄ
ZlEMNIACZANĄ

WALK A ZE

ZWJ.Ji)R'ZĘT.At'"

TROCHĘ

W haircer skiej stanky wa.kacji dzieci w mi·eście przy ul.
zacisze (hufiec Łódź-Sródmieś
cie) i;;organ izowa'n o wieJ,ką grę
pod nazwa „Pozna jmy zwler;:,. .
Kulm>n acyjiny m punkte ,;
ta" .
gry była wycieoz -ka do zoo,
gdzie. dz ie.ci o bserW<:>wa!y zazwierząt. Zorsię
c'howan ie
ganizow ano też w.iel,ki konkur s
iono rysun'r:ysurr.ke>wy: Wyróżnyk
„Tyg.ry~" i::
Blanki Jus.zcz
k1

-M•-

FA'1l·B T

J"m na wiosnę pisaliśmy
<>bsku rnej i prawie nieczyte 1
nej tablicy „Bazar " w hala~
przy 'U
okazyj nej
sprzedaży
Ogrodo wej. I co? Nic. A przE
wystar czy trochę farby
cież
"'rzede wszyst kim dobryc h eh
ci. aby szyild z o.stał odnow i(
ny. (j. krJ

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;
= ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"
""'"""""k';,",~"· ~t
lJ (/t:
r łr:_"fjYf

WłELKilE SMOŁOW ANJE

_Ki'l1kakirot nie pisaliśmy o prze
w blodachac h
ciekających

w.

(Głów.na
32~l<!<Lni Tadeus z
z żoną. Po
24) nie mieszk a!
jej
zlo:iył
jc-dnaik
pija1D<'! mu
pewneg o dnia wizytę 1 wszczii~
iwzosta,w
a
Kobiet
rę.
awantu

Po si
i Ko

Ochr

No rm a dla... ma rch wi
r....

ani

ani ludnoś
u<l7.ialu
t'' lk:o od<lz
Szef rząd1

Pod ostr ym kqt em
TT.

pobliżu

w

w

Co z węzłem komunikacyjnym
111.fFON • . ul. Zachodnia - Limanowskiego

piąte

Rząd
pos iłki

Nastawcie uszu na krvtvke !

PRtB:.

w

zał

rudnie m wi
ly armii n
wane prze<
nawały lob
pobliżu lotr
c~yć walki.
ku na p i ą
beoku ta (o
od Lagos)
d.tialó w W<
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Teatral nego,

prezen tujac sztul<ę Wincel berga zarówn o w języku esperan
to, jak i w wersji polskie j.
Spekta kl reżyserował Roman
Maria11
scenog rafia :
Sykała,

Koresp onde

W mi..91.lli koncer towej Par•
lru Ponia.t ows kiego o godzispołeczrue
wystąpią
nie 18
„Estra dy Lódzlt iej"
artyś-0i
w u,roczy stym koncer eie rozrvwko wym, przeznaczając dD
chód z imprez y na rzecz Zar.1ądu ZBoW iD-Pol esie.
Wys.tąpią m. in.: D. Debi~
clwwa . S . Sawdn, T. Woź~
rnak-O'WSki, H . Szwaic er ora:z
K. Cwyna r.

Teatr Powszechny
wyjechał du Buoapesztu

dowego

Zam~

n auka
W progra mie
senki, konku rsy dla piose.nz nagrod aka,r zy-ama torów
m1 oraz koncer t życzeń.
Spotka nie prowad zi red. €.
T.
Juszyński. uczy i 5piewa
akomp aniuje sekcj;;
Duński,
rtl
rytmic zna pod kieraw nictwe
W. Małka.

W nied-zielę - 31 lipca <>
godz. 16 w muszli koncer to·
Parku Poniat owskie ;;o
·we .i
279 „Spo-tk a.nie
się
odbędzie
-z polską piosenką". któreg o
uczyć
u<'zest nicy będą się
pios enki z Festiw alu Op?I·
ski ego „Żyje się ra.-z" pwra
K. żywulskiej z muzY'ką A.
Markie wicza.

U

Ogrodnik
i kw iaty

279 „Spotkanie z polską płosenką"
Koncert ar.tystów dla ZBoWiD
Występy aktorów Teatru 7.15
pi<>

mJ

11-s

•Bu nt
li Wal l

Grzywna i areszt
za awantury

~

ca
•

Rośliny

rozwoj u
okresie
ró
gają
i uszk<><
czi
pr:r.ez
•
słabiej
mnie
Ją
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Ka111no - AdmiTIJiDRN Sródmieśc~e
s-tracy jne
Mieczysława Woozskazalło
czyka (Skła-d<JWa 24) na kaW)'\Sokości
grzyw ny w
rę
~.ooo z:ł , za to, że będac w
stanie niet:rzeźwym w mieszkaini.u wła.snY'ffi awanturował

Kolegi um

s:ię

UIŻywając

słów

..,.

niektó

rolnicz a
traci co
og<>lnycb
f.ą

w

:zmniej sz
nycb ś.re

wułgar

nych, czym za<k!ócił spokój
n-OC"ny lakaito rom posesj- \.
Bąk
Ja.d'W\iga
Natom iast
(bez stałego miejsc a zamies zkania) ~ aiwant urowan ie Sli.P.
Pr2lY Pla'CU DąbroWS'kiego i
słów
ob'?lżywy<-h
rzuca.n ie
p<>siedzi 3 miesiące w alt"e5Z-

cie.

a

Jak bo di.zilwnie nMura. /
przy;je mludzi
ob>dziela
nościwmi: jednem u nie da- I
j.e nic, a d1"U!)'iemu tyle, 7ą ,
v·szy&I Jkiegc sam nie może
zjeść i część mwsi spned a-

I

wać!

Jakością

badania11
które n
do P-'° ~

praco~

Przemy
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Zofia c;

