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M-Ol"fikiej.
żeg!IU.dze
ski.ej
ma
noW'OOZ€9!ly
„Kujaiwy"
ll<l!ŚnOŚci 16 ty>s.
sawiro o
je;Jt p. ą,tyim z koleoi
DWT,

PZM.

w

bar" d<>!lOOi,

na motorowcu „Kujawy"
było

70

ktrffila, że m,g'll'męoie m i .afllta
.Lrbid Jl'{'U!IL agreooi:-a odcięło
by J<Jrdańczykow od kontaktów z Syrią 1 Irakiem.
~a.irski

__•11111t111m1H111"''""" _ _ _ _ "'"'"'"""""''•1__.m••••111111•••n11111111111www•11111•111111111111•„•••n1111111•11111u111111-m111n..- ._1_H.__ ,„...
2lU

miajOl"'iań>Slki ego
St ly te ooi~nę!y

napI'?ieciw
lJta Lrbid.

nad t«ylioriam'i arabslkiimi za
pru.ez a.gre9Cll!'a w

gam iętym,L

-

o.
Ta-

deuseem Ka1if?sldm o t.:gorocz
nych planach ekspo rtowo-imp-orawych w tej d·zied>z ;n ;e,
Dyr„

Kałiń.<•ki

oświadczył,

że

planowa<ny je,;t w<r ost eik:sip-0r
z ub. rotu w p o równaniu
Wz:rośni<>
15 p r oc .
o
k i em
sp r zed.aż

mroż0t1ych

i . wa·rzyw,
.~.!ek t órych

k<>nserw,

OfWOC.ów
a t.akże

świe<iych.
owoców
w 1968 r . wię
cej k.ontra•któw n i ż przed rokOn
k 1iem.. w tym równ ic-ż sta.bilitra-któw wieloletnich,
z.atw-;ar'liśmy

E'ks•

eksport,

odbiorców.

naszyeh

Zw iększa•

lpY m. in. dostawy m.rcncmych
t r uskawek d-0 St.ainow Zjedno
czonyeh. D<>starcey si ę ich do
ub.
:tJSA ok . 3,5 tys. ton
rok<u I tys. ton).

(w

Znaczne

cz-OŚC i

na·klady

ogrodn.i<Yle'j

n.a

s.póMzlelb<>dowę

itp„
zamraż.al·ni
!11-.a.gaizynów,
zac?ll'lą wkr.ótce przy1>01Sić et~
ty .
ro."'1;icej produkc}I za
Dz ięki
dan ia ekspor'towe będą w)"ko
bez sz.kody
nan<> n ie tylko
reez
lvra.jowe-go,
rynku
dla
st<>
,Qev.-nym
w
eksport spełni
rolę

pni'!!

Potctg a

nasz

zująeych

por'tujemy do '91 krajów, jed•
n&k o w i elkośei naszego WY•
wozu decyd•uje 7-ł ezołowych

inspi rate>r•

produk-

cji owoców i wci-rzyw wysokiej jako.ści.
tl<Zt>pemienia zaopa
ceJ.u
W
warzywa
rynku w
br"""1 1a

O'WOCe

przeds i ebi orsw-0

z.a-w&r-

S..zon

rozpo-

bie. Pols ka byfa pr7.oed wled

na

samochodowa

lo umowy n.a d0&tawę w tym
roku z zag r anicy ok. 80 tys.

-..,.ie czym jest
t lerCJOWSJlciej .
olaiutma woj1n.a. i <*upacja, wie
k m~lionów obrw.a1teli polskich :zJlożY'IO swe życie w wal
ce o wolin.ość. Dzlisi.a.j ofiarą

ile nwprawdę nie DWy brael
l>l'lllni Się pr7Jed zał-em aral>skim - a.le, że faktymnie kraje lli"allMlkie "Ił tymi, kUrym
hlrael, -anprda j
~

jeden z najmniej.
Andora.,
szych krajów świata, jest p<>
w dziedzi.nie m.otory"3·
tęgą
eji. Kraj ten p<>•iada najwyż
NY wskaźnik samochodów na

~ ~

•ainocllócl

z.alkUIJ><"m - po raz pierw
szy w ZRA - pomidorów grun
towyeh e>ra!l jak co rok.u SZkla r ll iowyeh w Bułgar ii . Po
midory nadejdą też z Bmnun li, Bułgarii, Węiier l Albanio. za•kupiono rĆ>W<Dież maci:

wie 30 laty of1.all'ą a~resiji hil-

st.uł y ~'.ę kira.je acabwre>gie wojSka ollrupują

agreej~

sk ie,

ic h teryto :-ium, ~i ii>ysięcy
ranIudrz:i Z>OOltało xabiltydi,
nych,

wypęównych,

asus -*=zmsa1w u

~

mor-

fa.kłyumy,

poł~~y AA

łym,

•·•dluiw

na*·

dwie osoby, W
jest za-rejestrowlloft e
sam<>eh<>dol>"'J3md6w
na

And-

im.-. tt•y-yeb.
~ eią.g

ludności.
gło'Wę
przrsłowiowl\
t
tam n~iaoow1cie
PJ'ZY1ł>ada

lt

•·-

=

podczas gdy państw<>
wveh,
liczy 11 tys. mieszkańców_,.

ton

pr<Xluktów.

częto

nie więcej

papryki.

brzookwiń,

mniej

Oo do owoców, to więc@'j po
w inno by ć w br. winogron i

moreli,

n.atolllliast

We Francji

Swinoujście li bazą eksportu
węgla energetycznego

Kampania wyoorcza na półmetku
Antykomunizm hasłem eaullizmu

Z bazy ekspor:bu węgla ener
$wi.noujście II
g etyczn e go w ~viat pierwszy
tran9port ~gla, lct:órego bli-

robotników Renaulta

Zwycięstwo

iPOj)ły\ll.ąl

dootarczy do
1300 ton
startek „Gó:mi!k.".
bazie eksiportt1
W novvej

Pomimo gorączkowej atmosfery ostatnich tY'godni, kamprzebiega
wybox.za
pa.nia
E1rancusika opiinia
sipo.lrojon ie.
je'!lt udręcwna i
publicvna

sko

Włoch

prace
węa trwają obecnie
wykończeniowe. Oticjalone jej
najbliż
w
nastąpi
otwarcie
szą niedzielę.

97..eśct<Jma tygodniakryzysu. żywe są obawy

zmęcrona

mi

Trzeci tydzień kryzysu rządowego
międz~·par
nia porozunlienia
tyjnego nazwll.nego - ~61ltrole
wic:ó\. Tym samym próby utworzenia rządu -koalicyjnego
" udzialem chrześcijańskiej de
mokraeji, soejalistów i republikanów, rządu który dyspo

we Włoszech
Włochy
t)'dzień

wkroczyły

w trzeci

r~owego.
kryzysu
Konsultacje, jakie przeprowa
ub .tygodniu pre2.ydent
Republiki Saragat. dow.iodty,
że nie ma obecnie jakichkolwiek możHw-Ości reaktywowa·

w

dził

Koledze n1gr inż. WITOLDO
WI KIEŁBASIJ'ilSKIEMU z po
wodu śmierci

MATKI

demoł<racja
utwarzyć rząd
gabinet
ezyłi

załatwienie
jedyn.ie
spraw pal1stwowycb
przez okres 3-4 miesięcy. Je
sienią br. odbędą się kongre
sy Zjednoczonej Partii Socjai innych wielkich
łistyeznej
Chade<:y lihpartii włoskich.
po tych kongresac
że
czą,
powstanie nowa sytuacja poli
tyczna, która umożl;wi reakty
w-0wanłe ~<!alicji centrolewicy.
byłoby
bieżących

KOLEDZY

WŁOKIEN

r.

S.tP.

Maria
Sakowska

isbn.i.eje

oo do szans realizacji reform, których wsizykltóre.••
ocy si~ óoma,g.aiją i
niepeWl!lOOć

obiecują.

wc;z.yscy

Kampania prowadz.ona pr~
Uni<: Obrony
gaull•istowgką
na
silę
opiera
Republiki
Ant)•komudwóch haslaoh:
ni"Zmu i w.ieloe reld.amowacz.yJ:i
,.pavtycyi1>acji",
nej

Na.ciBk

wspótudZJiatl!u.

pold.w-

antyh."Omunlzm.

na

jeSit

ny

pod.oz.as gdy przyszłe reformy oocj.alno-ekonorniczne form uJowa111e są i:>airózo ogóLitilrowo.
miesiąca ~bt"81j1k
państwo
zailctadćiw samoc.hodcr
wych
wych „ Renaiuilot" 7,ak.oń=Ył się
2lWycię9tmrem 9t.raj•k;ujących.
do
ot.r.zymają
PraooW111icy
'Drwaijący

od

ty>s. pracownilków

66

końca roku podwyZkę
olrolo 12
wysook<JIŚC1

µI.ac

v

procent,
czas pracy ~e skrócO!Ily
o goda)j,n<: na tydzień.
Sl1ra.jk w trzech prywa.tlronoarnach samoc.hodo-

n~h

,.Peugeot", „Oiobroeon"

-

wydl

„Berhet'' tr-wa.

i

zadaniem IUllUmunullllHmlllRIHllUHłllłlłlllUlllJllt

przejściowy. któr~go

imarła

m•e

TOTO-LOTEK
5, to, :1.2, 32, 41, 49 (18)
„KUKUŁECZKA"

9, 11,

U,

32, 35

Hi,

Winzer - Hajek
W Ministe-rstwle Spraw Zarozpoczęły
NRD
grainicznych
w poniedziałek oficjalne
się
ministrami
między
rozmowy
i
spraw Z&«ranicznycb NRD
CSRS, Otto Winzerem i Jazi.
llajkiem.

Dalsze kontrakty na MTP
f.M Dokoń=enie ~ atir. 1
C.entra-la „Meita.lexipcmt" bada obeonie na targach otert.y
zJ.'Oi;one przez dosta"Wców vnai
ma.szyin.
nycll w świiec:ie

l.lll."<?..ądzeń d.Ja pttemy;s~u Jekkiegio. Dokanane jo1llż (głów

fi<rnnach b1·ytyjskiob.)
nie w
za1k u,py uraąd:l'.eń dla 1przemysięgają
sl;u d!Zliewiarskiego
kwoty około 8 mln zl: dew.
ilości
powai.oej
Zalkiuip
&pl:\2:ętu

si<: w

pawilILien

przyczynić

st.osuinJ]rowQ

nliediou.g:fun

ci:asie d<> popraiwy zaapa•urzenia ryuiku w artykuły proprzemysł
pr;zie-z
dru!kiowa.ne
diz;iewia•rslci,
włókii en.n:i.cz y,

i

ipońc~czy

obuwn.iczy.

o
ilmn'Y!mi
mięóz.y
.u.rządzenia do prodlllkcji poń
C7..0Ch, raojsboip. specjaolnde wy
koi1cz.<>nyoh cieon.i<uJflk.ich poń
zwol~ miCl'llOCh dla
Chod;o;i

mi-mody, masz.yny do wy>robu swet;eorików różinej gT'l.llbooś
splotach,
różn.yoo
o
ci i
cnaikłaidaind a
do
'l.llrZądzen:ila
~nu,
d!la
31pretuiry Iliiernnącei
wykońcurJnl jema.szyn do
balw~ny i
zalku,p spr.;o;ęłm

dwa!bitu,

(291
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Rusk w szpitalu
Sek<ret&r~ stanu Dean Rusk
został !>~zewlezi<>ny w niedo:ie

do szpitala marynarki wo
w
Wa!>lyng.t o:nie
w
jen.nej
z,wią'Zk.u z „powazną infekcja
dróg moczowych".
ię

i RODZINA

w

W środę, 19 czerwca 1968 r.
o godz. 9 w kościele Podwyż
szenia św. Krzyża przy ołta·
rzu głównY'JD zostanie odpra·
wiona msza św. w intencji

dniu 1&

zmarł

cze~wca

1968

r.

S.t P.

Na

in.
daa mo-

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

w~l.-nio

Leona
Andrte tewski eg~

mg~

L6dz;ka Spóld7Jielnia Mieszk.alliowa - mniej&Za i :z,nacznie !l1iłocl=a. C11irż: ~· sęd:z;iwy
„LO'k.a1tor" lub druga co do
cie„Baiwelma" ·
wiel;lrości.
&ię jedin.a<k jil.lŻ od 10 lat
wś-ród
popu1iarnością
znaozną
i ro nie tylko ze
łod'2li3JT1 względ!u na G.ookonałą lokalizację budowanych przez siebie bl<Jlków. Powstała w rO'k.u
1958 z pol.ączenia ze &pól„Olkr-.,pi,a ", zaczynadz:ieLrrią
swój dorobek
ją,c gr(ITTJ.adlzi.ć

szy

•

•

•

Dłllesrue

51

.~.<

bło.....,w

•

sp.>łdzie-1-

Już

dziś

czeika na nie 2458
kandydatów i 2153 ooronków,
z których 871 - otr.zyma klu

cze d<> upragnionego „właMle
go kąita" jes:ooze w tym roku. Dg rokJU 1970 p.rzytiędz\e
tak.ż:e budowanych prz.ez S1pó1
d!zielnię

wycll

pawU:onÓIW

i

powstaną

Poqgómej i

M~i.

Mówiono o dorobkm ilruwestycyjoym ;i spole<llmym, a
nawet pokatT.8310 go, d:llięki na
fNmu
ciekawego
kręceni.u
jedneg,o 7.10 ~ólldz.ielpr.?.leZ
ców, na j'l.lbilet.IS<ZOIWej aJk:aodbyła &i<: w
jaka
demu,
MiDK.
w
ml\<niQll.ą niedz'.el<:
prezesi
czasie alkademii
W
J.

spórdzieln<i

DmyU'yk

ot.Tzyma.1 złotą odzcnakę Centd'.
Zw. Spóldz. Ik!ICI. Mi€S'Z';ka.niowego, a 7 Zlll9l.UŻ<linym dzialacz-0m. spótdlz:ielcz:ym WT<:CZ<>IW odznakii. sr-ebr.ne.
(si)

""""""'

-

~~

w

ŁKS

Sadek,

dirużyn

II

....

SPORT •

-

cje.

Kronika
===wypadków
e

Wczoraj o godz. 9.56 na
Jad.ący
S-t>rykowskiej &3,
U'l.
na motocyud.u Wiesław P. (z.am.
n.a Si"K1Dtek n.ie
uJ.. Zgierska).

utru:ymyM"<mia należytej odletył cię-.i:arów
glo.ści, udem.ył ,w
ki. d0011ając ci<:Żlkich obrażeń
P.rzew>iezi<>n.y do S7;piciała.

tada l.m. .Tord811la.
Uł-letini L\>d.wik K. Biel.a
jadąc na stopniach tir.am
na u.I. Strug.a 13
19/6
w stoj.ący samochód
udeirtzył
Z cięż'khnoi obr a.Ze
ciężarowy.
ni'alni pr.ze<W'iezio_!Ly do Szpita
Wypadek
im. Jqnscbera_.
la
godz. loł.27.
się o
wydarzył
Do S:.pitala im. .Jordana
został - przewieziony ro.werzysta
417~Ietaii .Terży P. (Obr. Stalin
ul. żerom
~adru}; który na
w jadącego
udeczytł
sktego,

e

wa·
wa.j.u

e

e

Na ud. Turoszo.wskicj spad·!
10-letni And<rzed O.
Woron.icza). Lekarz stwie.r
dzH u chłopca w.st.IT..ąs mózgu.
przewiieZiQDe
z.ostało
Dzieel<o
do §21pitaila - im. K_or cza.ka.
Na budcmrie przy ul. Za
polskiej, z v.-yt;.<>kości ok. 4
20-!etni Bogd_.n
spadł
pięte„
W ci~im
.T. (Karoleiwslrn).
stanie został prz~lęzi<>ny do
szpi•tala W AM.

okręgu

O'krę-g-u mkolnego mgr Henryka GTenpr-.t;etznaczone dla zwycięzców imprezy, która
rozp.OO'lllJ;ie się jutnJ na stadfo nie Starlu przy ni. Teresy.
Na temat Pierwszej Lódwej Olimpiady S7lkolnej l'OZma.wiamy z p. H. Grendą - ntiemal tuż lMv.ed jej rzy~ęciem.

Na.

a
lig•!

biw'klu kura,tora

le-Zą

dy

med<11le

Sądzimy
Start.u.
Milcrzarek. ze
;>rzypadną
pitluirzom
tym
że
- W elimiinacjach starrował-0
u.fundowane
puchi;.ry
pięk.ne
około 25 t-ysi<:eY młodzieży. Zaprzez Lód2'kf Oddział Totałiza
we
7.aiwod.ami
i1n.tere.."IOWani-e
tora Sportowego.
<i bramek, No- wmys!Jk.ioh ózielnicach byto bar
ŁKS: Sadek studniorz
cWo wielkie. N;e traeba temu
w.ak, Stach.uira,
P9 3, Gapiński, suski, Szefer - siię dzi.wić, gdyż drz.ietlruce walna,girodę
l.
glów.ną
będą o
myć
po 2, KOoWa1lS!ci Start: Milczarek - 9 bramek , ofia.~owamą przez przewodniczą
Charbicki i Ra·k po 4, Karasin· cego Prezy.d.1urn RN m. Loski. Sooolewski, Kowenioki po d7Ji., E. Kailmieroz.aika.
3, Swierniak, Orczykowski, Szerozgiryiwikach
finałowych
W
1.
~riałło. ~o 2, Gruszlka Włókniarz Pa_!'._: Sa.ss - 7. bra- kol&da dzie!Jnica reporezentowaod· ·_
.
.
me.k, Dorozdowslci I Kr.zywon po I
3, No.wosielski" i Ma·r·k iewic.z po na będzie iprrez; .270 z,~w n1
Michalski, kÓIW, co w siumie daJe nam
czop,
2, Kosider,
1350: lek!koatilet-'>w, kiooz)"k.arzy,
Młyncux:zyik i Czapiński po 1.
r€1!>rezenSli.alłlkairzy. ipHlk.airzy i
(!ł
-

I

,,lt&>dyidują"

jeszcze LKS i Stal

\PO 21 pkt.) oraz Wis-ta (19 pkt.).
wygaąda

sytuacją

Sta

Najgorzej
11 gdY'Ż g.-a ona u siebie z LeWisła po ewentual-nej wygi_ą.
gira111ej z Soombierkami I przy
przeg ranej Stali m.a szanso: ubrzymać się w lidze. LKS u sle
bie Winien „wyrn.ęozyć" z.wycię
stwo nad Pog<>nią, kt9r~ właści
biorąc
w[e pra1ktycz.nie rzecz
nie vyalczy już o żadin,ą staw0

kę.

W drugiej li<l.z~ sytuaoja jest
jasna. Awansują Zagłęb i e i ROW.
spadają: Lotnik, Victoria, MZKS,
Start zwych:Wlók•niairz Pab.
stwem nad Garbarnią odżegnał
od siebie spadek. Mamy nadzif'
Znamy już Jed·nego spadkowl- ję, że ten dobry zespół o~ r~7;
cu z - I ligii: warszawską Gwar- ostat'lli lawi.rował na k.rawed>:l
d i ę. Do 0opuszczenia ekstraklas_y sp«d~u.

e

Strajk pilotów
brytyjskich
Rzecznik bry.tyjskiego ~'\"'.
ku lotników ośwładczył, ze p1
strnjk<>Wać
są
gotowi
loci
przez okr ... 3 miesięcy. Lotni
cy towarzystwa BOAC oglosili bł!'Zte~inowy strajk. Wysuwają oni żądama ekononliez
ne, m. i.li. wnównania arob
ków przyJętych w innych kra
ja.eh.
przedstawiciela
Re>zmo.wy
związku zawodowego z dyrek
cją pr.zy wsi>ółud'Z.iale przed"~wi_oiela ~u b"rytyjskieii:o
niepowodse!Wę
z oncnyły
n.iem.

z
się
mlodzle'Ż Bałll...ot spootlka
Ludowego
pr.zedsitawiciel.am i
WojSJka Bolsikiego. B)rli w.ięź

hitlerowsikich
przekażą sZJtafec1e zn1cz. Sz;tastadiOiil.
na
pabiegnie
feta
niowie

obozów

młodzież

do

Miec?,ysław

on rn.
SW.•ierdził
Ln.. że ot>owiąz.ujący od 5 let
system p!.'emlowy w PGR .speł
11ił swoje zadanie.
W cią~ s lat ty1>nłeal pr..
mii wypłac<mo załogom PGR
5.1 mkl zl. FunduśZ premiow.y;
dopływ "•"
or.a.z :?JWiększony
kt.1dów iniw~stycyjnj11Ch i środ
spowoocl>ował;
prooukcjl
ków
7.e PGR. ' które • lat temu mi<i
ly deficyt si~ający 1,5 mki zł;
w koń.czącym się włamie rokA1
gosl}()(].a<re?.Y·m osiągn~ ja« się
!JUICUje, ~oo mm zł zysJou. W 1967 r. PGR dosta.:c~·
dwa razy więcej
państw.u
ły
Vogton.iż 5 lat termt.
z.boża
wie by'<tta w t:yocb gOSil;>'>darstwa.ch W'2>r<>slo w tym 991nyni
oz.as-~

o

pr9C.,

'ff/

<iostawl>',

. mlelka zwiększyły się o blil&k~
'4,7 proc.
r-Ol<f
po;o;y.tywnle
Oceniając
lrlefUoDd.uszu prem'iowego podk<'eślil
PZPR,
towoni.ct.w<>
M. Ja~iel<llki. na wniosek reZG Z·ZP.R
sorotlll rollnictwa l
sy•
obowiązujący
że
uzmU0o,
stera premiowy nałe'i.y pnedhl
gospodar~
do roku
żyć
19'1-0nl wdą<:l>n•ie. Postainowiono
uzopemiew:proiw.ad'Z'I~ peWtne
nia.
w dysilrnsji 1>e2es:n.;cy pi,e.
num · szczegQ!:n.ą 1.llW.agę poś:wię
słał>ywn..
gos(>Oda·r stwom
cili
n.i e wykonują w pełni
które
plam.ów gos.podar.c;o;ych.
W poojęote.j na ?..akończenie
(JllJ<rad uch.wale plenum zalec.a
i>rak·tyczne łączenie realizacji'
zadań wyniik.ającYch z uehw;M
IX Plenum KC PZPR w zaprod'lllk.
kresie intensyfikacji
cji w PGR z tunn<ojmi.owaniem
i ra·cjonaln:yun wyju>rzystaniem
jalk<ie stwa.rza fun
możliwości,
dusz premiowy.

Zmarł

brytyjski pacjent

z przes1cle~ionym sercem
W po.niedziałe'k biulety:a „Tłre
1'lational Heart Hospit.al" w
Londyn.ie poci.al do w.iadomoś
ci, że stan zdrowia F. Wes~
znów się pogorszy!.
Tydzień temu stwierdzOillo :u
niego objawy inf<$_cjt płuc, na
s.tępnie

wystąpiły

zaikłócenia

w pracy nErek, ale w nil!deie
le: pacjen.t już czuł sif) lepiej~
o<mied2iałeJk stwler(faO'Do<>,
W
te infe!kcja - rozw'iija się w dal
sZJy.m cią.gu„ jej nawrót sp.owo
d0ował, że le4carze wy.ra.U.ją. po
ważne obawy, czy uda s-U: u•
przy życiu pierwe:ze1
trzymać
z
l:>t'y-tyjSkiego i>acjenta
go
or U"SzC<ZePi<>"11Y1tn sercem
0

•

*- . .

*

W ga:itinach nocnych otn;y
maJiśmoy wiadomo~ że w ~i
F.
zmad
w Londynfo
talu
West. żyl on 46 -dni po doko
oo1mu operacji J?rzeszczepienla

serca.

ma.;ąoa

*
*

Parada tabel
TABELA
53--:!li
3&-14
51-24
28-28
20-20
28-31
22-28
37-38
28-34
20-30

2z-37
23-39
16-24
3C>-42

57-2'1
49-22
37-23

42-39
27-28
:18-36
ł-0--36
34-łG

35-38
40-37
23-28

S3-3l
32-46
27-41
21-37
22-42

SPORI •

SPORT •

Brawo, lekkoatleci

Grendą)

36:14
I. Ruch Chorzów
35:15
2. Legia W-wa
Otwarcia ~g.rzysk dokona prze- 3. Górn·ik Zabrze
33:17
m.
RN
Prezydium
wodniczący
26:24
4. Zagłębie Sosn.
24:26
5. Sląsk Wrocław
24:26
Bytom
G. Polonia
24 :26
·1. Pogoń Szczecin
8. Sromb'erki Byt. 23!?7
2~:27
9. GKS Katowice
23:27
lid.ze m:ięd,zywojeiwódz·kiej 10. Odra Opole
W
:29
21
LKS
11.
je\S.Zeze do końca roz
pozostały
21:29
W ie.my 12. St.a 1 Rzes.zów
.i;(rywe.k dwa terminy.
19:31
13. Wisła Kraków
Już. że Motor wygrał wyścig z
18:32
lód.z.kim Włó'kniarzem I awanso- 14. Gwardia W-wa
wa! do II ligi. vi zwi ązku ze
TABELA
p.abianicki-eg·J Wł6k
spadlkie·m
t3:15
międzywojewódzk11
l•igę
n12rza,
I. za.głębie Wtt<.
łO :18
Pewnymi
za«połów.
pięć
opuści
•. ROW Ryl>niJt
31:26
3 Garbarn.ia
sp&dkow iczami są: Victoria Bar
31:28
4. Unia Racibót"!Z
toozyce i Warmia Olsztyn. War
31:'ff/
5. Lech PO'lJllo!lń
sza.w ia•nka, Concordia. Lub!ionian
30:28
6. Zawisza Bdg.
ka i Ma.zur - z tych czterech
30:28
trzy muszą spaść. Condrużyn
7. Unia Ta·rnów
8. Olimpia Poz.nań 29:29
cordia g.ra 24 bm. w Olsztynie
9. Hutnik N. Huta 28:30
z Warmią i 30 bm. u siebie te
Zniczem. Zdobycie czterech pu·n !(I. Górnik Włb. - 21:31
27:31
któw w tych spot·ka:.iach, Rrzy 11. Cracovia
26:32
Wars.zawi:an.'.k1 12 Start ł..6dt
się"
„.potkoięciu
(gra w Swidliliiku z Av·lą i u sie 13. Lotnik Wrocław 23:35
23:35
Jaw.
Victoria
14.
Concorpozwoli
bie z Warmią)
22:36
15. MZ!t& Gdyn<ia
dii utrz}"mać się w lidze.
%1;35
16. W!._ókin.ta.n: P_,ab.
ims)

wygłosił

1111

SPORT • SPORT •

Lod~i E. Kaźmierczaik. Pragnę
zwrócić u:wa.gę, że w za.wodach
ud"ZiaJ bierne jedymie i wyłąoz.

nie

w.prowadzający

Referat
dyskusji
.Ta>glelski.

......_-~~-~~~-~~--~-~~~-~~~-~~~

SPORT

ŁKS

Dobre wynik i biegac1ek
Ładny skok Gołębiowskiego
Daleki rzut Towpika

dobre postępy w nauoe. Slubow.ainie Zllo
Lelkkoa.tleci LKS, wa.lc~ąc w
ży jeden z na.szych kos;o;yk.aray,
Górne o u·trzymanie
d)"3CY'Jl'li.n który je'9t jedinoc-ześnie wrroro- ZieJonej
tanitów po2XJ1S1tałyclt
sportowyich ,µrze.-.v.idzianych pro wym uCZlThiem. Zaswody zailwń się w pierwszej lid.ze zajęli trze
za „Lumelem" z
miejsce
cie
gramem za1wodhw.
i
cwne zo.sitainą " godz. 13.30.
6-345 pkt.
Gó.r y Zielone)
- Prosimy za,j)O'l;naĆ na.s ze
nastą
j.m.p.rezy
Dolrończenie
Sl'iskiem (Wrocław) - 6.334. LKS
srrozegóła.mi otwa.roi.a tej olim- pi w czwartek ·o godz. 10. rów zdobył 6.211 pkt.
piady?
z pre.rwszej ligi spadają n.a.stę
n.ież na stadionie StalI'ltu. Rozpujące !'.luby: WLsł:a, Oi'ka·n (Po
- W śood.<: ramo, o godz. 9.15 damiie na,giród o ~odrz. 13.:lO.
Gward4a (Olsztyn) i Wair
Z111ań),
(J. n.)
przy obeHs1lru na ID ldlog007.C7JU
ta z Poznania.

Pi#1'ar.s "ie obrachu nhi
koieji.k.a spotkań m·lJedilla
strzowskich pozostała do rozegoran.iJa d•r·użynom I i II Hgi.
jeszcze ty~lk:o
W ekst<r<>klas1e
diwa zespoły kandydują do . tytułu mi&trzowskiego: Ruch i Legia.
moGórnik
Niemniej jednak
że mi<!ć dużo dlO powi<!d.zenia w
rozcl.zia.!e tyi,utu, gdyż w 0&taitniej kolejce zabrzanie jadą do
Ruchu i prakty-c2mie rz<!cz biotego spotkania zależeć
rąc- od
Namlstrzows~!.
tytuł
będozie
szym zdaniem, Stad naiwet u
być royt
s iebie nie powLn.na
grożna dda Legii, ta•k więc spra
wa tyttliu misot.rzowski"go roz·
pra.ih'<iopodobn!e
str•zygmie się
na Sląsku.

H.

~'i-elski.

"'n""''"""'" m"'" "" „„ „ " "' 1111 "„ 111, "",..," "" „ ,„ ,,1111 „"" "" ""' „ "„ "'°'"'""""'

Olimpiada Szkolna
szkolnego

roku 19'11. Na posledzenie-prZ'!:
byli: ezłonek Bi.ura Politycznego KC PZPR, przewooru~
cy CRZZ Ignacy Loga-Sowiń
ski, zastepca członka Biura Po
mini•
KC PZPR.
lityczn.,go
st.er rolniotwa Mieczysław Je

h:uśta/Wlki

.........

SPORT • SPORT •

Łódzka

(Rozmowa z kuratorem

strzelcĆl"N

I i II ligi na
końcem
przed

prQW.a<l·Zi

wśród--łódzkich

_

Jutro Pierwsza

drużyn łódzkich
roz~rywek.

....

SPORT •

SPORT •

Hajlepsi strzelcy
łócl>:kich drużyn
kolejkę
jedillą

baindil:u za;g.ral11!ic-Lnego ~ ww.
SZ)"bko irao,tujące się mw66ty

sklepo-

k!tóre
U9tug<>wych,
pr.zy ul. SzJpirta.Imej,

11111 11111 11111111u111 m 1111111111111111tt11111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mn11ttntHIWllllllltnnllH1łlllffl""""'"""nn"""'"'"IH 111m

listę

lekkie-

1111ez.a1leż
go przeznaO'llOOD ll'.llie od środtltów dewfa.ow ycłl
przew.idz:iainych w planie gospodall"czym - k •woty pozostamilil.isflra
diysipoz~~i
jące w

,.,Fi.a.ta''.

ni złożyloby sui jwi. na. SIPO-ftffi.vlnie- pok;ilme
vre. ~edle.
a19ety•tY (clioć i talk właściowie
royt małe clila zaSipi(likojenia
łOmieszkaniowego
głoóu
ma spóld:ziel•nia na
dzian)
przysZilcść, planując wybudowa.nie w latach 1969-75 bliSik.o 5800 mi-·•·a.ń.

farmacji

Pogrzeb odbędzie się w dni1;1
18 czerwca br. o godz. 16 z
kaplicy cmentarz„ rzym.·kat.
przy ul. Ogrodowej, o czym
zawiadamiają pogrążeni w za
lobie
ZONA, CORKA, ZIĘC
i RODZINA.

i dla uczczenia pierwszej rocz
nicy Jego zgonu. O wzięcie
tym nabożeństwie
udziału w
prosi Przyjaciół i Znajomych'
RODZINA

Przedstawiamy

pr7.emysłin

del"llltzaocj-i

z

mie9?Jkainiowy od sklromonego
za.kiu,poionego w Prez.
bloku
RN i;n. Lodzi. Dziś, po 10 JataclJ r&zr.lJUOOll-e po całym

Justyn

S.tP.

• SPORT •

Wc=raj odbyło się w Wwrplenum ZG Zwi'ąZlku
szaiwie
za.wOciowego Br-ac~ików Rol
nych. Obrady poświęcone by•
do~ychczasowego
ocenie
ły
systemu fu.nfunkcjo<>n.owania
vr PGR i
premiowego
du~t1
jego wpływu na wzrost prosprą:w ie
oraz
rlakcji rolnej
tego systemu do
przecl.łiu.Z«Jia

(ul.

Pogrzeb odbędzie się dnia
18 czerwca br. o godz. 18,30 z
kaplicy cmentarza św. Franciszka na Chojnach, o czym
powiadamia
MĄż

rozpoczął

prag11ie obecnie
.,oczekiwania",

współczu

dniu 16 czerwca 1968

sy uaci1

tej

Chrześcijańska

SZTUCZNYCH i SYNTE·
TYCZNYCH

W

.o.ie-

Sa
~rezyden
1; bm. nową
rmo;mów z pr>,ywódcami
turę
frakcj,i parla.menta.rnyc11 wszystkich partii. Konsultacje za
kończą się dziś. Teso samego
dnia Saraga.t podejmie zapcw
ne decyzje, komu powierzyć
misję s.for1nowan.ia rząd.u.
W

KOLEŻANKI i
'Z INSTYTUTU

się

zakończył

mentarną,

powoclzeniem.
rag.at

wyrHy serdecznego
cia składają

parła·

większością

nowałby

dewałuaoją,.

przed

PGR przestały ·przynosić defi:cyt

Rozmowy

trzeciego
zaj~ie
Tak więc
m1eJsca pozwoliło naszym l~kko
atletom utrzymać się w ekstraklasie.
A oto najlepsze wy.ni<ki rap.rezentantów LKS:
kul.a kobiet Pe>pa. - 12.<;4. HO
16,2, oszc.ze.p
Il' ppł. Wojtczak 61.30, 100 m k<!_bi~t
Zagórsk.i oszczep kobiet
ł~3,
Kukwa tyczka
51,06,
Krawcewlco:
Kat p - 4 m, skok w dal Wei;ia 1.500 m
bieg
6.74,
soły n.a
bieg
4.-06,8,
Chmielecki :il.44,Ś, 400
10 km Morawiec 54,6, bieg n.a
m ppl Proske 400 m Sulkowski - 50,9, szta,fe48,5,
ta 4XIOO m kobiet LKS
43,0,
4)(100 m mężcxy.zin LKS 26,l,
200 m kobiet Smlechura 55,5,
400 m kobiet N<>wakowa 56,3, dysk k6Robas.zewsJ<a bieg
39,94,
biet Gr.zebieniak 800 m kobiet Pł•UCienniczak
2.12,0, -- Zagawa
Maszo.rek 2.20,0, Wojty ra - 2.29,8. skok w
\ij.'ojeiech<>W'ska
dal kobiet
5.M, bieg na 200 m .Janiak
rzut młotem I'<>wpilcc
22,~.
pierwsze
u.jął
Łodzi:amoin
58,78.
pip!. Bad
młe.jsce. Bieg na 80 m
11,6, bieg na 3.000 m
cęrzyk - 8.58,
ran<1.a
Ma1
z prze.szkodami
rzut dySikiem
8.56,4,
Rębacz 4ol.M, K1{ełbasiński
Sieiuń skok Wl?JWYż G~ębiow4l.2Ó,

ria

20,Z, 1'rójs.kok Pfkora bieg na 5.000 m Tome.15.13,8, ~tafeta 4X400
szewski m LKS - 3.19,2.
N.a spa>jailną uwagę zasługują
Krawcewicz, Nowa.ko-o
wyniki:
Płucienn1·wei, :ę.<>baszewskieJ.
czak-·M aszorek ora.z seni01ra Toiw
WojÓieeha
piJka i oczyWiście
ski

-

14.15,

łębiowsJ<iego.

no-

Najleq>si nasi lekkoatleci przytera.z do
się będą
etarbu w zawodach o Memoriał
wielka
Ta
J. Kusociitskiego.
!1ll!pre.za odbęmiędzynairod.owa
do:ie się - w Warszawie w ostatbiciącego mlesi.ą•
nich dniach
gotowywać

ca.

(n)

SUKCES JE:lD:lCOW
Z BOGUSŁAWIC
W drugim dn.iu ogólnopol.skich
1.awodów hippic2l1l•y ch w Opolu
w konkunsie juniorów /, ,A" pier.,..
sze miejsce zdobył Wa.wrzsz.czsk
kon>u
na
Bogusławice)
(LZS
Uła111. W- konkursie ,.,B" juniot'ÓW 2lW)"<Ciężył Krzyą~tof Si>nta
koni.u
na
Bogus!BIW'1ce)
(LZS
A.Quedukt.
BEKORL ŁODZKIEGO
SPAD.OCHRONIARZA

0

zawodnik Aeroklubu Łódzkie
usta.n-O
Urbuś
Wtąlysław
go nowy rekord Polski w noc
ll·Y m skoku SP'!d<>c!}ronowym z
z opótnlo·
1.500 m
wyso-kości
~adocbronu,
ot.wa.rciem
nym
uzyslrując średnie oddalenie pd
1.54 m
o.enil>r·u.m k!Oła wił

JEST ICEl W ŁODZI POo
NAD 1' TYS., W TYM OK. I
TYS. KOBIET,
1.700 OSÓB
STANOWIĄ INWALIDZI. ZA.7
MUJĄ SIĘ CHAŁ.UPNICTWEM

CZYLI .7AK OFICJALNIE
TO SlĘ N A'ZYW A PRACĄ
NAKŁADCZĄ.
ZACHODZI
ISTOTNE
PYTANIE:
CZY
SYTUACJA
W CHAŁUPNIC·
TWIE JEST .:ruz w NASZYM
MIESCIE
ZADOWALAJĄCA?
ZANIM NA NIE ODPOWIEMY NIE OD RZECZY BĘDZIE
PRZEDST A WIC
PROGRAM
ROZWOJU PRACY NAKLADCZEJ DLA LODZI NA LATA
196S-70.
akłada

Ilię wzrost produkcji chałupniczej
o
55,7 proc.
Przeciętny
stan zatrudnienia
w
tym okresie
w1men wzrosnąć o 31,9 proc. i osiąg
nąć w roku 1970 9.400 osób.
Dla porównania w całym
kraju - według założeń uchwały
Rady Mioni&trów z
1965 r. wartość produkcji
nakładczej
winna zwiększyć
się w_ latach 1965-70 o 94 proc.
Przeciętny stan zatrudnienia
ma wzrosnąć o 72 proc. i osiągnąć w roku 1970 ok. 148
tys. osób. Takie były założe
nia, ale życie wykazało, że
dla Łodzi opracowa·no je ,,na
wyrost".

Z

Brak

chętnych

W roku ubiegłym problem
dalszego roz:woju chałupnic
twa w naszym mieście
był
nadal w centrum zainteresowart!a. osób, które chciałyby
podJąc pra<'ę nakładczą. Zainter~rowanie to
jednak było
mnnejST--e an iieli w latach ubiegłych.
Od początku roku
obserwowano poważny niedo-

Ch.1ałupnicy...
bór ludzi ~towycb do podję
cia pracy chałupniczej. Stw1et"
dzono,
że sytuacja ta była
wynikiem ujemnego bilansu
siły roboczej w naszym mieście. W tym stanie rzeczy nie
zachodziła
potrzeba
dalszego rozwijania produkcji nakładczej.
Co ciek.awsze. pot.r:zeba rozwoju pracy nakład
czej nie występuje w dalszym ciąg~
Najważt;)iejszy
że o bee ny
stan

'est
fakt,
organizacyj-

ny jednostek prowadzących
prace nakładczą w pełni zabezpiecza możliwość zatrudnienia osób poszukujących tej
pracy. A że tak jest, n.iech
świadczą dane Wydziału Zatrudnienia. W . styczniu ub.
roku prac chałupniczych poszukiwało 41 osób, a wolnych
miejsc było - 172. W marcu
na 204 wolne miejsca 99 osób
starało si-ę o te prace. Podobna sytuacja bvła w czerwcu,
wrześniu i grudniu ub. roku.
Na
prawie
700
wolnych
m1eis.c. osób poszukujących
zatrudńienia w pracy nakład
czej było zaledwie 140.

życ.ia.. Wielt osób zatrud
n-ionych z każdym rokiem
podnosi się wzwvż. Pr.owa•
dzi się w Lodzi odpowiednią
politykę
zatrud.nienia osób
poszukujacych
tego rodzaju
pracy. Pierwszeństwo mają
kobiety wielodzietne nie mogące pracować
w zakładach
zamkniętych.
Kobiety ·co
jest watne szybko zdoby
waią w
branży
odz'eżowowłókienniczej
odoowiednie
kwalifikacje.
Wiele z nich
bowiem zna pracę w prze
myśle
odzież,~wym
z okresu
poprzedniego
zatrudnienia w fabryce. Szybko tak•

rok

że

zdobywają

urządzeni·a,

podstawow~

jakie są n,iezbędne w oracy nakładczej. miedzy innymi maszyny do szycia.

Piękno Ziem

Zachodnich

'l.'llYśle lekkim 13.144. Mimo
przewagi praey chałuptbiczej
w branżv odzleżowo-wł6kien
niczej
rozpiętośCi
Ś1"ednich
płac dowodzą. że istnieją pew
ne n ; eprawidłowości, oole!ra·
jące m. In.
na nierównym
r0Zld1z.iale
pracy
braku
właściwej kontroli um!ejętno.ś
ci zawodowych oraa: nieprowadzenia właś.ciwego szkolenia
zawodowego zatrudnio- ·
nych 05ób.

Co dalei?
wiadomo,
pracę
naw
nasr.ym
mieście
trakrnje się jako u.z.upelnie·
nie zatrudnienia
w
zakła
dach. Ponieważ jednak ?akła
dana na lata 1965-1970
nadwyżka siły
roboczej. rekrutującej
sie
przewai;n,ie z
kobiet. n.ie nastaniła w na·
szym mieście.
wobec teeo
nie przewiduje sie dalszeeo
wzrostu chałuonictwa. Naclal
bowiem odczuwa się
brak
chętnych do podjecia prooonowa.nych im
pi-ac w produkcji nakładczej.
Jak

kładczą

Weryfikacja jaką ?I"Zeprowadzono dla zbada.ni.a prawi·
w pra
cy nakładczej wykazała, że
na 6524 osoby - do zwolnien ia kwalifikuje się 10 7 osób,
w tym 85 kobiet. a do wyNa :zdjęciu: Szmaragdowe Jezioro kolo Szm:eeina.
miany 475 osób, w tym 360
CAF - Szy.perko
kobiet. Osoby
wytV"l<>Wa·ne
do wymianv mog4 być zwol·r-~~~~~J~.~K~R~A~SK~O~W'~S~K~I~~==================================================~
W ŚWietle aktualnego bilan- . illione
tylko w
przypa.dku
su siły roboczej
jednostki
1
otrzymrunia dila
Il>ich
przez
gosps:>darcze prowadzące proWydział Zatrudnienia wol,~
dukcję nakładczą
w Łodzi, nych miej.se w · zakładach. ·
pny opracowywani'\! planów
Przy weryfi1kacji
braM
na rok 1968 zmuszone były
pod uwagę jeśli ch<>d?.oi o
do zmniejszenia wielkości pro
kobiety
takie
kryteria
dukcji chałupniczej Zakłada
jak: samoll!le powyżei 45 ronej w
programie 5-letnim.
Jeden z lisłów pasterskich zwierwhnika metTopolii
kształtowania rodziny wypoku życia, matki z dwojgiem
Drobn.a wytwórczość
mogła
warszaw&k~gnieinieńsldej
poświęoon:v
jest w ealośei
wiedź ks. dra Józefa Michaldzieci do 14 roku życia, inwa
przyjąć jedynie ok. 87 proc.
„a.na.I illlie" tii;w. za.gt'O'Żenfa narodu przez 1S1Zereg zja.wisk
skiego, oficjała sądu biskulidlki oraz stan zdrowia wyw.artości produkcji nakładczej
ta.k z dziedziny świ~Jądowej Jak t moraJno-obymapiego w
kurii go~zowskiej.
magajacy stałei oPieki i unie
przyjętej
uprzednio w projowej. Od maja br. władze
ioo.ścieJne
wszc-Łęly
0-0wą
W artykule „Z perspektywv
możliwi.a.jący zatrudniende w
gramie 5-letn.im na rok 1968.
kampanię,
na.wiąq;u.i~a do w-z.orów
wypracowanych w
20 lat" pisze on w „Gorzowzakładach. Jeśli chodizi o męż
toku „Wif'lkiej Nowenny" (1957-1966). skierowanej zaś skich Wiadomościach Kościel
czy2m: inwalidztwo lub zły
swym 06łirzem przeeiwk.o W9POll1nianym „zagroien.iom".
nych" (nr 9 - 1965 r., str. 209):
stan zdirowia, samotni <l'Dieku
„Na nocbwałe
naszych sto•
K
jący się dz'ećmi do 14 rosunków w Polsce (... ) należy
dbiety s!Amowią, rzecz ;as
ku życia oraz osiadła ludnooć
Możliwe. ł.e niektórym za- pragną czynnik rozgrywki po podkreślić. te i prawo cywilne
na, podstawową siłę roboczą
pochodzen.iia cygańskiego.
litycznej. Po prostu miast pomierzeniom w zakresie walki
nraenie obecnie stworzyć trwa·
w produkcji nakładczej. Mężka~ywać faktyczne źródła taze zjawiskami
społecznymi,
la rOdzine . bo tylko w t:vm
kich
zjawisk
jak
alkoholizm,
czyźn.i, którzy zaj=fa się
widzi Zdrowie fizyczne l duchoPłace
które stanowią rzeczywista bo
we społeczeństwa. Obecnie usil·
champnJictwem,
to
oprócz
lączkę społeczną,
można by
rozprzężenie
obyczajowo-mo- nie zabieea sie. bv 11rzeszkodzić
grU'PY
inwalidzk1iej
l'lldzie
nawet przyklasnąć, gdyby wiralne, osłabienie więzi rodzin
roz1>rzeżeniu TOdzinnemu. by w
pooiadający dość · kosz,towne
Wynagrodzenia
zatrudniOzja tych zjawisk,
zwłaszcza nycb itp., przedstawiają je ja- ten sposób zapewnić dzieciom
urządzenia i pracującv na nych w produkcji na·kładczej zaś ich przyczyn. odpowiadała ko „celowo zaprogramowaną spokojne. vrzebieeaJace
bez
rzecz spółd:zrlelt1>i w
demoralizację narodu". Przy
·takich są nierównomim-ne. Najwięwstrzasów tycie rodzinne w narealnym
faktom.
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· • b
j
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zawodach jak: tkacze, dzie- cej zairabiają ooobv pracujątakże z tego, co może niepo- t ym, W ocenie
•.VC
z awis
Tym też
należy
tłumaczyć
wiarze, dlr:uk.ai"Ze
pończosz- ce dla „Cepeliii'', gdzie średkoić wszystkich ludzi o wytracą
miarę,
odnosząc
je wszelkie usiłowania kompetentnicy.
n!'a płaca roozna na 1 zairud
robionym zmyśle społecznym,
właściwie do całego społeczeńnvch czvvoik6w. bY zahamować
D•ionego
wynosiła 20.789
stwa, przechodząc do porządw
bez względu na ich stanowiswzbiera.iaca fale ro.zwodów, I
Ponad 70 pi!"OC. zatrud.nio- roku ub i egłym, podczas gdy
ku nad tym wszystkim, co w
bv kojarzenie sie nowych mał
ko w kwestiach światopoglądo
życiu
społeczeństwa
jest
zdrożeństw
nych w chałupnictwie to lu- w jednosflkach 'PT'Zem:Y$łu teotoczvć takimi 11rzeoiwych, kierownicze koła Ko-~we i napawa optymizmem.
sami. które bv nrzvczvnHv ' sie
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w swoim wielkopostnym liś do ustabili„,owania tej kwestłi,
A wiec. l)Odwytszono wiek 'DO·
cie
pasterskim
ordynariusz
tnebnv 11 meżczyzny
(lat 21)
;;
war5z:&IW9ko-gnieżnieńskiej ari u niewiasty (lat 18), Wfirowa·
chidiecezji porusza różne zad7JOno cvwilne zaJ>Owiedzi. ob·
eadnienia laicyzmu i aterzed ślnbny s1>rawuie s.ie w jak
izmu. wiary. i niewiary. życia
naibardziej uroczystym nastro·
ju. O ile takie sa nral:'.'Dienla,
kulturalnego,
wychowania
które wynlkaja z nrawa cywilmłodzieżv i inne. Wśród nich
neeo. to tym bardziej
naleźY
także sprawe sytuacji rodzinaleeać n>l s1>rawe
trwałości
ny w Polsce.
węzła -małźeńskieeo kościelneero
List pasterski koncentruj!! sle I regulowania
sorawv wtedv,
na omówieniu orze1awów osiairdv nastapiła C'l:eściowa lub zu•
hienia wiezi roclzinnvch I ustanelna katastrofa" (w małżeń•
leniu źródeł tvch orze1awów.
stwie - red.I.
Faktv . które budza zanieookoAutor tej wypowiedzi nie
lenie autora listu. to ro1.wodY.
neguje. że w dzi'edzinie życia
rozbite małżeństwa ! „Przesteorodzinnego występują ż.iawis
stwa orzeciwko ksztaltu1acemu
ka, które mogą budzić spasie życiu milionów nie narodzo
nvch Polaków".
Wine za te
łeczne zaniepokojenie. Ale nie
ziaw'iska Ponosi . .. całe sooJepokoją go tylko te zjawiska,
czeństwo". chot rozkłada
sie
I zdaje sobie sprawę, że ich
ona na różne czynniki w SPo·
przezwyciężenie wymaga zełeczeństwie nierównomiernie. W
spolenia wysiłków wszystkich
szczei?ólnoścl zaś list akcentu•
ludzi i instytucji zainteresoJ:~ó!: m~~~-:1~!~~~z~~c~w~~~~ wanvch w kształtowaniu h"arOOl!lad i etyke świecka. Główmonijnego współżycia społecz
ne zae:rożenie odnosi do .. nanego. Jest to jedyna płaszczyz
rzuccmel
(?)
niewiary".
Sadzac
na, która w istocie prowadzi
ele<ktrycznu „Straume" do p.rzugotowvwanUi
Miedzyne.l'Od()Wll w~uni sprzętu domóoo tel lntet"Pretac1i światooodo ko tr kt
d" 10
na,pojów, ubijania pfonu, kremów omz prze·
wego, sportowego i urządzeń komuno!nucn
irlad materia\istvcznv funkc1on~ u .ywneiro
la 1?1.\
nule w sferze kształtowania rr.„~_ _ _ _w_I_E_S_Ł_A_w
cie.rów owocowo-warz:,wnvcn .
__MY
__s_Ł_E_K
tD Mo~ktoie zgromadziła wiele ciekawych
__
T"alnośel
na zasadzie' dekalol?u
ekspona.tów.
na
ooak.
Ten
soosób
orzeoroCAF - TASS
Nil 21djęckl: radzieckie; p?'oduk.c;I mtkse-r
wadzenia oodzialu światoo~la
doweiro 7.da.Je 'Ile sui?erować Jakobv tylko moralność relii?i1na
ełoslła zasadv
.. ni„ zabi1a1".
e;ran1cę
.. nie kradnif" . .kocha! bliźnle
l!O''. .• nie ('OOZołóż" ltd. NatoWzorem lat ubiegłych. TWP
]
miast kodeks etvcznv zawartv
organizuje w tym roku wyjazd
w światoooirladzle materialisza gcanicę na wczasy związko
tvcznvrn w u1eclu listu wle\kowe dla ponad 3 tys. osób. Naj
oostnl!J?O zdale sie rzekomo bawięcej
związkowców
zować na
oostu\atach odmtenwyjedzie
nych - ,kradn·i1" .. zablla1 .. niedo ZSRR, na Węgry, do NRD
nawidź" lt<l
I Czechosłowa<'ji. 75 proc. wyTakie ustawienie problemu
Jeżd7.ających
na wcusy związ
kowe za granicę - stanowią
nie naj)epiej świadczy o chem-anlc~. Produkcja wzezna~
robotnicy.
zresztą
nowość,
z
niedowierzaDrób, który
ciach
.
przezwycieżanla
przeznaczony
ujemna więc będzie przede wszystDo Polski przyjadą w br.
niem i oporami. Powstała więc
nych zjawisk społeey,nycb w
jest na mięso, przeobraża się
kim na eksport. a l!łównie do
droJtą wymiany związkowcy
przy
kutnowskiej
„Polfie"
dziedzinie
„w oczach" po krótkim okremoralności.
SwiadZwiązku
RadzieckleJ?o.
z
Kraju Rad, Węgier, NRD I
własna komórka akwizycyjna,
&ie dokarmiania mieszankami
czy ono raezej o próbie wyCzeohosłowacjl,
łączmie
ok. 3
I
jeszcze
Jedna
która nawiązuje kontakty z
nowość
1 „Polfy". Skraca się okres
korzystania
tych
zjawisk
tys. osób.
nowy rodzaj maści przeznaczoGS. Właśnie Gminne Spół
tuczu, bo brojlery <::'l.Y indyki
dla
osiągnięcia
Innych
celów
Ponadto
grupy
związkowców
nej
dla
pracowników przemydz;ielin ie powinny stał
si'= słu ciężkiego
i perliczki
będą mo.gły na dogodnych wa
szybko uzyskuia
poprzes pomówienie prze•
I
metalowego.
propagatorami i popular;v'Zatorunkach wyjechać w tym ronormową eksportową wagę,
clwników tiwiatopo,;ladowvcb
Maści
nOszace nazwy: bentoku
na 2-tygodniowe urlopy dr>
rami nowych środków wybitzmniejsza się, w związku z
o „pror;ramową
demoralizaderm i silodermosan. słułyl! be•
JuJ?osławil,
Szwecji Włoch i
nie opłaca.Jmycł) dla hodO'Wli da ocbronie rąk przed szkodlitym, ilość zużywanej przez
c.ie", ich 1:dyskred:vtowanie w
AU$11r'H.
'
wymi
działaniami
prowadzonej i zespołowo. i i11nie paszy (~nooć) i rćYw
kwasów I
oc:r.ach sJ>ołeezeństwa.
smarów,
Oznacza
to zao.oblel(adywidualnie,
uież 2większa się
odporność
Optymiz.mem może Jednak
nie nie tylko chorobom skórv.
ptasich organizmów na ewennapawać
fakt, że ta wizja
ale I Innym rhorobom oowstaaukOWo·badawcza łnicJa•
tualne choroby, co z radością
stosunków społecz.nvch stanojacym w wvniku wchłaniania
tywa pracowników zakła
kwitują lekarze weterynarii,
wi wątpliwej wartOści przvwi
przez sk6re do <>rl<!anizmu tokdu doświadczad.nego, znajpatronujący cały cYokil tuCZAL
lej
duje wyra~ w opra-. sycznych zwląZków.
wąskich, kierowniczv<'h
ośrodków
kościelnych.
Uzuoełnlając
Ogół
llste
W &pracowaniu
nowych
pracowni- cowywaniu nowych technolol!il
lekÓW.
W
opracowaniu
jest
oreparatów
kutnows.kie1
duchowieństwa
.•
Polków zaklaóu jest nowy prepatrzy na ze230 km sieci w<>dooiagowej
aktualnie
„lafeoolalt"
prepa
fy".
należy
l~zCZf'
za.anons'?·
spół
tych
problemów
rzetelnie.
parat „Polfamix" dla tu- rat
na wsi, 2.560
km
nowych
stosowany w chorobach wiP·
wać vreparat sercowy d•wolne
je~t
jee-o
spojnenie
ocl
csu bekonowego.
ku dziecięcego, objawiających
J(Oksynę. Jest to produkcla eksdróg o nawierzchni t=ardei,
oY,raniczPń,
iakle
pociaga
„Polfamixy" mają przed so- się nieprzyjmowaniem pewnych
za
P<>rtowa. W sumie asortyment
58 km diróg i ulic w miasobą politykierska chęć dvsbą kolosalną przyszłość. Zapokarmów. . ,La,f enola'k" neuttawodukcyjny zakład~ składa
sta.eh. 800 .izb
lekcyinycłi
się gponad <Ml pozycJ1. Jest na
kontowania na swoja
r'l:ecz
kłady zwiększają ich produklizuje alergiczne odruchy or·
i 350 nowych boisk szkolnych
dziela. te zakład doowiadczalwszystkiego, co stwarza cho~
JC"aniz.mu.
cję, w związku z czym trze- oto nieiktóre efekty czyny kt6ry powstał zaledwie 3
by pozór możliwości takiego
ba budować nowy oddział.
lata temu I t>Odj;ił zadanie opra
o ctużef t>Mvszloś
nów społeczmych lud•nośt'i ~ •Równolegle do tego rozwija cl Preparatem
dyskontowania.
·
jest nowy antybi<Kyk, służacy
cowywanla technolol<!ii dla całe!
mego kira ;.u w ub. rolru.
Przytoczmy dla ltustt"ac.ii po
się masowa agitacja „promido
branżv, wkrótcl! powieksz:v ten
konserwowani"
środ'k6w
Ich wairtość
xowa". Reweia(!yj.na nowośc! spoiywceych - uni.zyna,'. Na• rejestr,
ir1ad6w du<'.'howieństwa na Pań
przekl!'oczy1'a. 5
mld 71'()\vch.
&t"-'ową politykę w dziecJ7i"''"
przyjmowana jest, jak każda tychmiast zdobył odbi01"ców za
Z. TARNOWSKA
i>ZIENNTK LODZIU nr u4 (6689) 3
dłowoścl zatrudnienJa
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Mechanizm
podtrzymu)ący

serca

pracę
O nO!Wym wyna-~ku z dued?.iny sprzętu medI_cznego donoszą z Kanady.

Mog'illl

Dr Sylvai.n Pitzele z
University
skonstruował mechani'Zm, który służy do pod·
tj'zymywania praey serca poza

organłt:mem. ~adczenia wy

kazały,
że przy
użyciu
mechanimnu
serce
psa

tego

działa

:PTawidłowo

po

od 12 do 14 godz\lII
wydobydu go :i; wganle·

nw

zwierzęcia.

Wynalaz-ek dra Pit.zeł.a jeet
pierwszym
te«o
rod.zaju na
świecie i może okazać się ba1"
dtZO pr<eydat:ny przy tr~lan
tacjach serca. poni·eważ P.!'.Z'Y·
ezyrułby
si<: on dO usuwania
trud'll<OŚci
związ:anych
z szybkim znalecz;i0!li!'m odpow!edniP.
go da.wcy.

z warsztatu
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w kraju
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~Polfamixv< dla drobiu

wczasy
•
za

.... lisów

nomu produkcja ·kutnocoskiei„ Polfv"
AKł.AD

DOSWIADCZAL
NY przy Kutnowskich
Zakladaob Farmaceuitycz
nych „Polfa" jedyny dla
przemysłu
farmaceutycmego,
służący całej branży, opracował nowość, która stanowi rewelację dużej miary. Są to
mieszanki witaminowo - roine
ralne, zwane „~ol(all!ikarni",
przeznaczone nie dla d<Oty;wiania zanemizowanych organizmów ludzkich, lecz do... tuc::enia drobiu i zwierząt futerkowych. Właściwie nie · tylko do tuczenia. Kury, ktbrych
określone
gatunki mają za
zatlanie dostarczać jak największą ilość jaj„ po spożywa
niu ,,Polfamików" 1większają
nieśność do 30 proc. Lisy I
11orki w warunkach hodowli
na skalę
przemysłową,
po
wprowadzeniu do jadłospisu
polfowskich mieszanek, na bierają ~iększej odporności, a
włos ich !ltaje sit: silnie~zv,
błysziczący - słowem - pi,erw
szej jakości,
·
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czynów społecznych
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l§I Trudnołci

w reallzacJI

prac społecznych
!el Konkurs "Upl11kszalmy

swoae miasto••
LK

Wczoraj w

FJN

obTa-

dował

Łódzki
Zespól
do
spraw
Porządkowama i Upiększania Miasta . Omówi.ono

torem jest Prez. RN ni, Ło
dzi, WKZZ, Prezydliu.m ŁK
FJN i redą,kcja „Głosu Robot

n iczego''.

(j, kr.)
dotychczasowy przebieg czynów spolecz.nych we wszystkich dzielnicach Ło<lz.i . Przed - - - - - - - - - - - - - - - stawiano także trudności na
jakie napotyka się w realizac ji prac
społecznych.
Np.
łódzcy ZMS-owcy. którzy do
11
dnia rozpoczęc i a się V Zjazdu PZPR przepracowują każ
Nie wszystkie łodzianki mo
dą pierwszą ntedzlelę m iesią
gą dobrać sobi e gotową suk•
nię
l etnią .
choć
jest
io na
ca na rzecz m iasta , nie wszę
pewno najbardziej vraktyezne.
dz.ie mają od.powied•ni front
Dlatego
też sklepy ~ tzw. me
robó t. Czasami
brak
taidP
trażem
przeży?V alą
obecn ie
potrzebnego s!)rzętu. Wska'Zy szczyt zakupów.
W sklepach
w a no także na przykłady rawłókienniczych
notujemy
obecn·ie dość duży wybó• tka•
żącego
niedbalstwa
Jak
to
n
in
letnich.
Szc
zegó
lnym
pomiało
m1eisce
w
OgrodziP
pytem cieszą się kolorowe U•
Botanicznym. Trzykrotnie
w
szlachetni<>ne kretcmy t s<tty•
niedz ielę z i·nicjatywy
Pre z
ny, Najbardziej poszukiwanym
DRN - Polesie, które zajmude-c;eniem są tzw. .,.łączki".
je pierW"Sze miejsce w czynach
w
sklepie
z
jedwablamt
przy ul. Piotrkowskiej, gdziP.
społecznych
w
Łodzi,
m ło
sprzedaje
się
tkaniny
z „Pierw
dz i eż
przychodziła
tu
do
s zej'', ZPJ im. W cćblewsl<ie
pracy i
zas ta wała„.
furtkę
go I Innych,
łodzianki
raz•
ogrodu zamkniętą (!)
!'hwytują m . In. p i ękne żakar
W czasie posiedzenia rxx:J·
dy tróiwymiarowę 1 n i emną
ce tkaninv z wlóklen sztuczkreślono potrzebę
odpowiednych .. Duża popularnośc i ą c le
niej koordynacji orac spolec7.
sz::i się cienkie materiały weł
nych, ą,by przebiegały one
n opodobne o kolorowych wzo
wszę dzie sprawnie .
rach tureckich
oraz jedwab
Zatwierdzono także regulana turalny z Milanówka.
min
konkursu
pod nazwa
W tych dniarh sklep ma o„Uoiększaimy
nas7.e • miasto~.
r zy mać
atrakcyjne nowe tkaktóry trwać
będzie
do
!5
niny o p ieknych wzorach
z
września br.• Jego
Ol"gan!zazakładów
kaliskich . (k)

Moda
na ,,lączkę

Ubiegła
niedziela nalE>żala do najba.rdz1ej
upalnych po<lcza.<> tegorocznego iata. Tropikaln y żar od samego rana lal sie z nieba .
W południe słupek rtęci ws.kft.zywal w cieniu 30 stopni.
Miasto się wyludniło.
Kt-0
żyw
wyjeż.dżal
na niedziel'ly wypOC'zyn.;:t
nad wodę i do lasu. J lłk miej,;ikie ~rodki wv
poczynku świątecznego przyg<>W-wały się na
przyjecie tysięcy spragnianr..b słońca lod!Zian?

W Nowej Gdyni o godz. 10.30 bY'lo JU2
ponad 400 osób. W miejsikim cśrodku sportu.
turystyki i wypoczynku. klóry podlega admin istracvjnie Zgierz.owi. tłumv ł-Od:zian. jako
że z Helenówk.a jest bliże.i de Nowej Gdyni .
a.n.iżeli ze
Zgierza.
zażywały
wypoczynkl:i.
Trzeba przyznać. że o6rcdek w Nowe; Gdyni dobrze się przyg>Ql".n..vał do tegoroczne'!"
se=nu letniego. Plaża. kajaki. boiska sportowe ZM"ówno do kom ebki jak i siatkówk1.
d(}brze wy.posatżona
wv,pCl'Żyr:zalnia
sprze:u
~t.owego to v11'9zys\iko gwaran.tuje dobrv,
świąteczny rela.k.si. Szkoci.a tylko. że dopiero
o godz. 11 iest tu otwierruny kiosk - jedyny
zre!>Ztą z napojami i artykułami spOIŻyw
cz.ymi. Wprawd~ie je<0t an na ogól zaopatrzJony dobrze - a<rtykuły dowozi się ze Z!!'ier...a
- ale jeden kiosik na kil>ka tysięcy ooób a w n i edzielę w ciairu całego ..-inia p<l"Zebywało
tu około 4 tys. l:iodzia.n i zio.ierzan - to stanowczo za mal.o.
Kierow.ni!k
ośrodka
w
'Nowej
Gdy.ro;
N. Wróblewsoki wsikazuje na roz.pocT..ętą budowę resitauracji i kawiall'ni wraz z hotelem
tury<1tvcz:nym na 25 łóżelQ. kt'l'a !X>Winna bvć
uko11cwna w przyszlym roku. Koozt okolo
2 mln zl. Resitauracja 1 kawiairnia pomie-,.-zczą ponad tysiąc osób. Roboty rozpoczęto mie
siąc temu i jak na razie przebi egaią »pra•wnie. Jest więc nadzieja.
że Nowa Gdynia
stanie !'lię w p.rzyszl>O<ŚCi ośrodlk.icm świątecz
nego wypoczynku z prawdzi1wego warzen?a.
W Arlurówku zast<ili&11w nie lada bała.garn.
Pl"zed ka<;ą. w które.i ~;daj" !'Ję karty plywack:ie i b ilety na W)'1l<)Życzenie kajaków.
o ,-iodz. 11.30 d~\,ga kolP.ika. Ludzie 9\oją t.u
od godziny i nie mogą doc.1.Akać 9i~ na wypożyczenie kajaka. Ws.zy'&bkie są na wodzie.
Niolct nie potrafi poinformować. kiedy będzie
m<Yim.a je wY'J>OŻyczyć. Kierown.k ośrodka wy
p.ooz:mkawcgo w Arburówku wzrusza bezradn if' ramionami.
Informuje
prz.eds•lawiciela
„Dziennika Lód.zikiego". że w Ar.tiurówm obo-

wiązuje prawQ pierwszeństwa
Ktx:> p'erww.v
wypożyczy kajak mwe nim :!'''Sponować caly
dzień
A pon iewai icsit ich tytko 40. ni<' więc
d z iwnego. że sa praktycznie TJieosiagalne. Co
e;orsza nie widać żadnej O"!l''SIJJektywy, alw
siytuacja ta uległa poprawie. Ośrodek
je~t

prowadzony przez Lód z.kie Przeds.ieb:orstwo
O grodnicze. które nie bardzo może sob!e pora<lzić
z „najazrlem" w każ.:lą uoalna n if'dzielę około 60 tys. łOOz.ia."l.. W ·tym r oku
m1 aJa być oddana do użytku C>rzvstań na 60
ka jaków. a tymczasem robót 11awet n ie roz.poczeto. Odda no tylko do użr.irn brodzik.
.Jesz.cze goczej 9J)i~ł się handel. W A.rturówku w silclepie PSS w domu „Marlol ka"
o godz. 12 była tylko ciepła .,Manclarvnka".
a piwo już sie kończ.:vlo. N ;e•„,elP leps7..e 1.aopatrzenie zastaliśmy w cie7.arówce na ul.
S krzy<1Jatej. gdzie. wpra,wdrzie była maślan k'l,
ale także w niewi el k ie j ilości Na plaży. abv
dootać się do punktu ż;ywnościoweg-0 t;rze!:>a
było st:radć przynajmniej .e;oooz:i•ne.
Kr.o sie
nie z.aopa1tirzył w kanapki i napoje zabrane
z domu mu.siał wypoczyn ek '3Wiątec7.lny pc>święcić na stanie w kolejkac."l.
Na Zdrowiu. w ośrodku wypoczynkowym
KS „Tra mwa ja.l':l." ubiegła tro;:;ikaina niedziela · nie na.s.trecz.ala łodzianom tylu nie.wygód
i ktopotów. co w Ar•urf.wlrn . Byliśmy przydemnie zxl:ziwieni dość dobrym przygotowan iem ośroclika do przvjęcia r...-ch wszy.<>tkiC'h,
którzy szwkają s.łońca i wody. Mo?:.na bylo
otrzymać bez większego trudu kajak. le-'t .ak,
<losikona.le była zaopat.rrona m :ejocowa re:<>tauracja zarówno w na.poje chł<'ld.7..ące. jak i w
kannpk:L obiady Ltp.
Oczyw iście
przy tak
wie1kim ruchu trzeba bvto i ir1 postar w kolejce. Przy odl!'obiinie dobrej vml.i moi.na więc
siLwarzyć od:powiedinie W:a1'lmk!i. oo świątecz
nego rela~'.
Lato S1ię dopiero 1,aczyna. Na'!!lt: niedzielnv
rajd wyka.zał, że trzeba WS'Z)"9"ko uczynić. aby
w dni wolne od pracv przy oie!rnej. upaln'i'j
pogod'Zie m<Y.ilna było naprawde dol:>l"Ze od!)Ocząc bez potrzeby d:t"'i ga.nia sia re'n: i toreb
z kana.pkam.i i 'la.1'.Y.liam\ chlnd.zacvmi.
1 ies?..cze jeóno: mimo. że W9Zedz:ie dy·'.rurują ratownicy. w ubiei;!łą n'.~\E'lę r.:oncly
2 OS'Oby w A.rtll.Lrówku. Trzeb:i więc zwracać
wick&•ą uwa~ę. aniżeH oo tej pory. na bezpieczeiWtwo w ośrodkach wy:>f)CZyn'k:owych.
J. KRA.SKOWSKI
Foto - r.. 01-ejniczal:

40 lat Automobilklubu
Łódzkiego

W

takich oto warunkach jesię
tramwajem u

chało

1niasto. Ni.e wiadonto cftacze·

go

„16"

miała

tylko

dwa

wagony.

W bież. miesiącu Automobil
Klub Łódzki obchodzi 40-lecie swego istnienia. Początko
wo elitarna organizacja prze
kszt.a łciła się 1)() wojTuie
w
orf;(anizację
masową,
o s?.erokim dzfałlłni•u.
Tylko
w
przeciagu
ostatnich
10 htt
pTzeszkolono na kursach 50
tys. osób, które ?trzymały pra
wa jaz:dy. S amochody szko
leniowe Automobilklubu prze
jeżdża.ią rocznie ponad miliol1
kilometrów. Dzięki tak wyso
ko postawione;
a1kcji szkoleniowej, Aur.omob' lklub L6d©k i wysunał si~ na czo1ową
pozycje w kra.ju.
Szkolenfia
to jed111 ak
niie
wszystko_ Działacze AŁ b iorą
czyn.ny udział w akcjach dotyczących
J>OP'l"łl<WY
bezipieczeńs twa
ruch'\l
dJrogowego,
sa społecznymi i1J1.Spektorami
ruchu, bie!!łymi,
pl"O'Wadza
prelekcje, a1kcje wśród mło
dzieży ~z.kolnej i in.
Obchody 40-lecia Aut.omobil

kl.ub-u
zainaugwrowa.no
13
bm. rajdem do Nieb:.eskich
Żródeł i
konkursami zręcz·
nosc1 kierowców. 24 bm. w
Teatrze Rozma.itiości w Łodzi
od'bęcie..ie
się
uroczys,3 aikadem'.a. Soart.owa i soołecz.na:
dziala·lność
Automobilklubu
służy szerokim
rzeszom łodz ian i mieszkańców
wojewód.z.twa.
(er)

Har~erska

akcja letnia

Na estradzie
koneertc:-wej
-

bm„ o godiz. 19.30
recital
orgalJ'lowy J. Gru!>icha
w kościele
ewangelickim
św .
Mateusza
(Pio trkowska 283).
J. Grubich otrzymał w roku
1961
oierwszą
nagrodę
na
Ogólnopolskim Konkursie Mu
zyki Dawnej w Lodz.1. w rol:
później
zdobył
pierwszą
nag rod ę
na
Międzyn&rOdowym
Konkussie Muzycz.nym w Genewie. A<rtysta konc.ertuje w
Polsce I za granicą.
W środę - 19 bm.. o godz .
19.30 odbędzie się koncert sym
fonicz.•1y absolwentów
Pań
stwowej Szkoły - Muzycznej Il
stopnia I Państwowego Liceum
Muzycmego im. H. Wl e ąiaw
skie-go.
Młodym solistom
towarzyszyć będzie orkiestra Fil
ha·r m<>nii Łódzki·ej pod dyrekcją ~ Marczyka.
Dziś

o<ibęd.zie

w

ArturOwku długa kolejka przed kasą, gd7.ie wydaje
karty P!Ywqckie
sprzedaje bilety na wypozyczeJlie kajaków. Niestety,
od godziny kolejka się nie posuwa, bo wszys~kie ka.jaki na wodzie.
się

Kto się nie "..aopatTzył
w kanapki ł napoje chłodzące
tak jak to
uczynili cl
młodzi
ludzie ,
którzy
byli
przezorni, miał poważne kłopoty z otrzymaniem czegoś
do picia w Arturówku na plaży,

r;:::-::::::~·::::--mBM_H_UIHj ~61\...

I Ł ó<lź

jest jednym
z
t rzech
akademickich
m ias.t w k:-aju, gd'lie
już w br. przystąpi się
do reah zacji ciekawego
eks!)<!rymentu. z myślą
eg.zaminach wstępnych na

!!!!!!
iii

=
5
=

E

5 0
5 wyższe Uc ze-lnie artystyczne
E w roku 1969. Na ten te-

--=

będl'>ie miał

O)>óz ten
eh.arakter
szkoleniowo-informac yjny. Uzdoln iona artystycznie :nlodzież będzie
mogla
prakotyczn_te za~noać &ię z

* wposzu k1· wan ,.u

ta lento' w
E
ZDZISŁAWEM
E
E
+r Obo' z młodzt"ez· y
= Związek ,Młodzieży
~5~:r·e0rwpi:1Pa~:b~~i~r~~:~~11:wdV:,Y ZMW WUAjfQOWle
m.at

przepr owadzil iśmy

roz-

mowę z rektorem
5 Państwowej
Wyższej łódzkfiej
Szkoły
Plas-tyczne j -

G~OWACKIM.

W·iejskiej, Ministerstwo Kultury
l
sztuiki
ora z
rektoraty

I

vG

dla

""~"·

ucz.n.iów klas X LO,
c złonków ZMW,
z
ma.tych
!!;!; m iastec2ek. osieóli l w iosek.
!§ Uczes tnictwo w - n im jest bez
E ptatne.
Koszty utr zyma.nia
5 pokryje ZMW, natomiast po
5 zostate (wyposaże·nie w poE trzebny sprzęt I mater iały ,
wynagrod,zenie dJla wykladow
ców ltp.) MKiSz.

=

i§

chara.klerCltn i zak.r esem Pl'ZY
szlej
pracy n.a obu wyższyc h u~zeln'ach ora'l p nygotować
się
do egzaminów
wstępnych.
Przew1<1.ziano m.
in. 48 godz\IJ'I zajęć praktycz.
n ych. 24 godz. - wspólnych
tematycznie
wykładów d.! a
prz.yszłycti
k.andyda<tów na

ł

Eksperyment

D:l,IENŃIK LODZKI

nr lH (6689) .

ma

na

I=
5

celu 5

wyłowieni~ przyszłych talen- 5

tów
sposród
młodzieży
z5
p rowLncji i umożliwien ie Im=
rów·nego
startu na wyższe E
UCZeł'llie, gdy W 1969 r. sta- 5
nie ona do egza,miinów ra- §
zem
z młodzieżą
łódq;ką, _,..
względnie :z; innych
dużych 5
m iast.
§
ZaróWlllo orga;ni2:1atorom fak i§
1 uczestnikom obozu życzy-=
my po.woozenia.
E
('WOł) =

mro~ma-i
egza· 5

P. s. ,"J>; oto kiik.a
cji nt, tegorocznych
minów na PWSP w

Łodzi.=:

Według
?.gla&i<eń
wypadało=:
n,ą jedno w_olne miejsce (re- 5

kord!)

7 kandyd.atów.
Po=:
SE>lekcj: (przegląd j5
p rac)
przypada obec·n ie 5 5
ka-ndydatów n.a jedno miej- 5
sce. Tak więc komisja egza- 5
m inacyjna będ'zie miał.a n ie
łatw.e zadanie.
wstępnej

~~

c::t „Budownictwo i

architektura na EXPO·G7" od02yt
mgr Inż. arch. J. Pieczy1'Jskiego o gwz. 18 w Domu Te-chnika (Pl. Komtmy Paryskiej
5) sała 702.
c::t zarząd Łódzki ZMS organ izu je ku rsy
kroju i szycia
dla dziewcząt i kobiet wspól
n ie z Z akładem Doskonal enia
Zawodowego w L<>d'li. Informacji udziela ZŁ ZMS (Piotrkowska 262) w god'l. od 9-17.
c::t Wystawa prac
zespołów:
plastycznego,
m ajsterk owanła
I foto-tilmowev,o będzie otwarta do 20 bm. ~ godz. oo 9 do
16 w Dzielnicowy m De>mu Kul
tury Łódź-Bałuty· (ul. Limanow'Skiego 166).
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W CZW ARTEK, ZO BM.

się

MĄZ

RZED

-

SADYSTA

SĄDE1\f

POWIA-

dla m. Łod?..i
odioowi.adał za u sta.wic.zne znęcanie się nad ż.oną
i
c&roką Zygmllln.t DreLich (Nowomiejska 3Y.
Wyrokiem sądu maż i;adysta skazany został na 2,5
roku więzienia oraz 3 t)"S.
'Zllotycll ~rZY'Wlll:""·
(wa.n.)
TOWYM

W czwartek - 20 bm. - o gooz. 9,30 w sali obrad
R.N m. Łodzi. (ul. Piotrkowska 104, prawa ofi.oy11a) rozpoczyna. obrady XXIV zwyoza.jna sesja Rady NModowej
m. Łodzi. Głównym porządkiem obrad będzie o.cena
clziała.lnośoi i rozwoju leoznictwa za.mknięlego,

N a ten. temait
naszymi CzytelnHrami

PRZEZ NTU 303-łł
w godz. 13-H

tH

Wczwartek sesja RN m. Łodzi

i\§1

~11111111111111m1111111111111111n11mm1nm111m11m11111111111111111H11111111uwuuu
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ł

PWSP
PWST
M gOO>z
projekcji tiimowych.

ifl ~
....

z

l'QZl11.!bWlać

KAZIMIEB.Z
zast.epca
Chorągwi

będą

MAl>ALINSKI
komenda;ruta
l.ódlzikiej ZHP

'

JANUSZ BARANSK.1
kierownik Wyci:z.. Propagandy
Komendy ChQ!ągwi Lód21kiej

ZHP
PROPONOWANE

•

GDZIE

•

PROGRAM

•

CO ZABRA.C
NA. OBOZ?

•

TEMATY:

OBOZUJEMY?
ZAJĘC

BEZPIECZERSTWONA OB<>UE.

W ilNB TELEFONY
l"formacja telefon.
Shaż Pożarna

08

Pogot. Ratankowe
Pngl)t. MO 07 400-03
Informacja PKS
Iutormacja PKP
Pom~ droi;:;. PZM

09

500·00
265·96
581·11
533·09

ska 13) czynne w g. HALKA - „Spotkanie na
10-18.
przeprawie" Od lat 14
MUZEUM
SZTUK.I (Więc
rradz .) godz. 16, „Nie·
TEATRY
kowskieg>o S6) czynne
wierność"
od · lat 18
(wł.) i:<><Iz. 111.
TEATR WJELJU
to
~
g. od 11-19.
l\tUZEUM.
ARCHEOI,O·
19
„Zemsta nietopeGICZNE I ETNOGRA· t MAJA „Niefortun·
rza''
FICZNE
(Pl. Wol'flO·
ny dzień"
Od lat 16
TEATR
POWSZECHNY
ści H) czy>nne 12-18.
tra~.)
g. Ul. 18. 20
g. 17 „Radziwiłł, Pa·
LDK
„Ringo
Kid''
0
nie Kochan.ku
KI N A
(USA) od lat Ił godz.
TEATR JARACZA (Ws.a
14,30. 17.15, 20
li ul. M<>n i'uszkl 4-a) BAŁTYK
„Synowie Ł.'\CZNOSC „Wzgórze
g. 18 „Niemcy"
Katie Elder" od lat 16
od lat 18 (a.ni~.) g. 19
(USA)
g.
10,
13.
16.
19
MŁODA
GWARDIA
TEATR NOWl.'. gooz.
„Ginlietta
„Ja, twój syn" oo lat
19.15 „Blacba.rz burmi· POLONIA i duchy"
oo lat 18 16 (w~.) godz. lAl, 12.
strzem"
14, 16, 111, 20
MAŁA SALA
g, 20
ł;'ł.) godz, 10; 13, 16,
MUZA - „protegowany"
.,qra miłości
przy· WISŁA - „Falstaft„ od
od lat 1& (jugosł.) g.
padku"
lat 16 (hjiszp.)
gooz .
16, 18. 20
TEATR 1.15
god:?·
t
19. 15 „Taka
n<K:
nie
o, 12.30, -·Hi, 17.30, 20 OKA - „Darling" Od
WOLNOSC
„Winne•
lat 18.
(ang.) godz.
'Powtórzy się więcej"
tou" III seria od lat
15, 17.30, 20
OPERETKA godz. f9
Il (jugosl.-NRF) godz. POLESIB
„Tomasz
„Dziękuję
ci, Ewo"
10, 12. a. 16. 18. 20
oszust" (fr.) od lat 14,
ARLEKIN nieez ynny · WŁ0K1'IARZ
„MOl'~
godz. 17 „Noe przed·
PINOKIO
~odz. to
derstwo po na5'7.emu"
ślubna" (cze6ki) od lat
„K_lonowi bracia„
od lat 16 (czeski)
g.
16. g. 19
10, 12.30. 15 ·17.30, 20
POPULARNE
„NaJ·
KONCERTY
większe
widowisko
ZACHĘTA „Sanjurosamuraj znikąd••
oo świata" (USA) od lat
Godz. 19.30 Recital or·
11 godz. 17
la.t 16 (jap.) godz. 10,
ganowy
w kościele
12.30, 15, 17.3a. 20
PRZEDWIOSNIE - „BaJ
ewa'flgełick•lm św. Ma·
ka
o carze S-ałtanie"
LETNIE
teusza,
ul. Pioctrkow· STYLOWY
(radz.) od la' 7 g. 16,
„Fantomas
wraca"'
s.ka 283. Joac.him Gru„Prawda pneeiw praw
(fran<:.-wl.) godz. 20 .15
b ich, laureat I nagro·
dzie" (ang.) od lat 18
(Kino czynne tylko w
d:y na m ! ~-zy.narodo-
godz. 18, za
dni
pogodne)
wym
kon.kursle mu·
PIONIER „Działa Na
zycznym w
LETNIE
Genewie TATRY varony" od
lat
14
„Przesuń
1962. W programie
się,
kocha·
(ang.) godz. 15.45, 19
nie" (USA) goaz. 20.15
J. S. Bach Prelu·
(Kino czynńe tylko w POKOJ dium i E'uga Es-dur.
,,Wojna I po
dmi pogod~)
J. S. Bach Partita
kój" II część od lat
na temat chorału „Se! ADRIA 14
(rad!z.)
god.z. 16, 18.
Pożegnanie z
gegriisset,
Jesu g:otig
20
tytułem!
„Dziewczyna
BWV 7&.I". A. Ro-w;sel
w hotelu"
od lat 16 REKORD - „Zywot Ma
P -reludium
i ·fuga
(USA) godz. 10, 12.30,
teusza" od lat 16 (po!.)
f-moll .
A. Bloch
15. 17.30. 20
godz. to,
12, 14, 16.
Sonata ori(a·nowa.
18, 20
CZAJKA „Lot kapitana Loya" (n.iem.) od ROMA - „Smierć w am
MUZEA
lat 14 g~. 17, Iii
pulce" od ta: 14 (NRD)
g, IO, 12, 14, 16, 18. 20
MUZEUM
BISTORU ł:NERGETYK nieczyn
WŁOKIENNICTW A (ul.
ne
SOJUSZ „Old surePiotrkowska 282) godz. GDYNIA „&rew
na
hand" od lat U (jug.)
10-17.
śniegu" od lat 16 (jug.)
godz. 17, 19
l\lł l ZEUM
RUCHU RE·
IZ, Ił, 16. STOKI gocle. 10,
„Rzeka
bM
WOLUCYJNEGO (Gdań
powrotu" od lat 14
18, :ro

Ogłoszenia

drebne

DZIAŁKĘ

Ił'

:::_·_·_·_·_·_·_:_ Łódź
J>ALMĘ „Feni:ks"
spne
dam. HC>tora 69
54641
KOMPLET stoło~ du
iy (orzeeh)
sprzedam.
Kilińsk iego
49,
s t olarnia
541if!l g
SKRZYNIĘ-biegów do
„ Wartburga !OOO", pólośki, ciąginik jednooslo·
wy z doczepką
„Dzik"
oraz słupki ogr'Od.zen-io·
we ok,..zyjnie sprzedam.
Tel. 277-94
54589 g

;,agospodarowaną

SAKSOFON nowy- ·,.welt
k!ang" B-tenor - sprze
dam. Tel. 434.92
54961
· ---RURKI polipropylenowe
na wkłady ćło długopisów, zm.ormalizowane
i
<ti eńsze
d<>
długopisów
kilkukolorowych o \deal
nie r.ówny.m
przekroju
oraz na wkłady do dtu·
gopisów chinskich. o<>le
ca renomowana
ffrma
członek
spóJdzit>lńi
Zaopatrzenia 1 Zbytu _
Pruszków, ul. Kościuszki 14, warsztat Tw,1rzyw
Sztucznych,
Ursus. ul.
Sow>ńskieg<'.' 44 Wysyfkc; ;;.a za.l·ioz.en'em poczt~:l'..m
4552 k
SZCZENIĘTA .„tery
angielskie
po złotych
meda.it<'.>ch
sprzedam. W'tdl:?w . pcw Beł
chatów
K1·zys> to! Siejka. Tel. 15
:>4640 g
PASY
bezpiecZin ikowe
(dła kierowców) 3-punk
iowe,_
angielskie
"'P_rzedam. Tel. 216-13
MAGIEL--elekt.rvczno·
g":zowy - sprzedam. Tu
-~ima__ 30 - - - - 54 658 g
SY~IALNIJ;, kredens -po
'<:OJowy, biurko (orzech)
okazyjnie sprzedam
Kilir!sk 1ego 49, Stolarnia"
NAMIOT z wer.a'ndą _
' Przed-am. Tel. :n5-4 8 po
17
54 691 g
H - KLATEK_ __t I
.do
hOdowlimen~r~~~
s prz-A·m , 00 . M
C'\.bd
•
1J
z,
ostow
Sklego_ 29 (Bałuty)
HALE akacj
_
<!am. Probo~~ew· sprzleG
ice
MOTOCYKL „MZ-250" - S·ta·n
ba•rdzo dobry sprzedam.
Zgierz,
17
S t ycz.nia 79 bl l
• ' m. 20
.,WARSZAWĘ M·20" - 3przeda.m.
Gwiazdowa
15 /17 _ (Kar~ew)
~90._g
LllELAWA Sląska 2
pokoje, kuchni.a, wygod y , I p„ bloki. zam i'e·
nię na mieszkan·ie w Lo
dzi
lub
P4obian icach .
01•„ rty
„5473-2"
Prasa ,
Piotrk01Wska 96
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KIEROW C O !
ł
- - . ....-ł Os~czędz1sz, czas .mo ł

•

CUJąC ~:~~~;' kilka ł

„OSMIORNICĄ"
zabezpi eczania
w którą z a
opatrzysz się w skle
: ple A. Czernek, róg
ł Kilińskiego i Nowot
ki.

:

do

bagażu,

ł

ł

ł
ł
L

••++++.++

DYZURY
P i o~rkowska
~i·arniana
15,

semburg 3,
51, G<iańska
w icza "2.

ul
113161
ul. Rzgowska
Piotrkowska
111. Piotrkowska 95
2 l'OKOJE, k-uct,r.ię, M-3,
i>lok1 (Obywa~elska) za.
"tllen i ę na
Z-3 pokoje
równor ·! ędne.
okolica
Woj „lrn Polskiego.
Tcl.
Z4Q-S2
po 16
54662 g
MŁODY - pracujący pos zukuje su1>lokat0rskiego
pOi<CjU , może być niesamod-tif-"lny.
Oferty
„ ~46119" Prasa, Piotrkow
ska 96
STUDENT
poszukuje
sublokatorsk!Clllo pok oju,
najchętniej z niekrępu·
jacym wejściem . Oferty
„54638" Pras,a, Pi-otrkow
~ka 96
LUBLil•i'-..=-- 2--p(ikoje,
kuch!>ię . wygody.
·cen·
•.rum, zamien i ę na pokój
kuchnię w Łodzi.
Oferty
„54682"
Prasa,
Pi<>trkowska 96
PANI
z
d.orosłą-córką
poszukuje niekrępującego pokoju na rok. Piat
ne
z
góry.
Oferty
„54709" Prasa,
Piotrkowska 96
KOBIETA z 3-letnim sy nem poszukuj" sublokatorskiego pokoju z niekrępując.ym

wejściem.

O~e-·ty
„54701"
Prasa,
Piotrkowska 96
LUBLIN 2
pokoje,
kuchnię bloki zamie
n i„ na pC>dobne w Ło
dz1. Of:!rty . .f>4624" Pra
sa, P:otrkowska ~-PRYWATNE Bluro Ma.
trymonialne
„Syren·ka",
Warszawa, Elektoralna Il
poleca swoje usługi. Jnto;macje 10 zł znaczka4078 k
m.
UWAGA mieszkańcy osiedoli KOZINY
i
WŁ.
BYTOMSKIEJ! OKULA·
RY. wyko-nują szybko i
tanio
putlikty u.slugowe
„Foto-Optyka" przy ul.
!<asprzaka 29 l Spornej
72. Duży wybór okularów p/slo-nec'llllych

-- -

~

CEGIELNIĘ
wy.posazon.ą

-

_- -

komple~!e

wydzrnrzaw1ę na r!l;k . lub s_pr z~dam.
Walerian Gorskt,
Nowy Targ, pow. S z tum
woj. gdański!>
155 p
„

··-

-

POSZUKUJĘ osoby l'Ub
za·kładu, któremu z.lee~

do

malowania krawaty
metodą !':lmodruku. r lj
n~wsze wzory. (s·ze-~okie
iy1sy>. Zgłoszenia k 1erowac.: Mart:a Wil~zek, !'O
zn.an, ul. Nowa1<owsk1ego 20
159 P
OPIEKUNKA - do dziecka
potrzebna.
Wój t:iw -·- a
20, m. 12
54785 g

plywać

.,Rabusie'',

zgłoszenia

.przewa2m.ie
m i:rm.

nie

związku

W

193,
N>iR. Luk·
Rzgowska
21. Naruto-

in.stalo

lefonami

maja,

Cnrle-SkłodowskleJ

wyżej

II

:rutnku anteny obraiz w
wystąpi
sować

anteny

e

•
•.

e
:

e

WCZOil'aj realiizowa:ne

~~S~A:el.ir-N!Oyzj-::skl

'od-

<l<:m w dzierżawę. Ofer·
ty „54740" Prasa, Piotr·
l<OW$ka lf6
ZGUBIONO -pteeziitki:--o
br zmieniu:
„Pracow111ja
Kaletnicza W iesław Mil·
C?a'!'ek, Łódt, uJ. W<>j ·
ska
Polskiego 17. tel.
545-84"
~89"1 g
PREZ:-RN - m. Łodrz i
'Nydual
Org.ani zacyJ·no·
P•:awny, Piotrkowska 104
nniewa~nia

z.ag"Jb i oną

będą

raz po raz brak byto
a projekcja filmu n.idainego po godz. 22 byla praw
dzi.wym skandalem telewizyjnym, Kiedy >11rresreie będzie
my wiedzieli, kto za ten stan

skiiej
·fonii,

od

raeczy ponosi

Vlliin~?

proszą

/

.

STRYKOWI-

Pl>.

pi.ęt~a.

Jeżeli

ostrożności.

mimo skorygowania k;it>

111111111111111111111111m1m111111111lłllłllllllłlUlllllU'_..Rlłl_U11n„m1m1~111-1m1-1n111111uu1111Ut

GŁOWNEGO

księgowego z wyk!>"Ztałceniem wyt.•
ekonomicznym lub średr.iim i kilkuletnią
praktyką' w
branży
transportowej zatrudni na•
tychmlast Sp·nia Pracy „Auto· Transport" w Ło•
dzi, 22 Lipca Sł, Ze;łosz'enia: biuro zarządu sp-nl
w godz. 8-16.
4601·11:

szym

ROZPRAWY DOKTORSKIE
Dziekan I Rada Wydziału Chemicznego Politech·
niki Łódzkiej podają do wiadomości . że dnia 28
czerwca !968 r „ godzina 16, w sali konferencyjnej, Gmach Chemii Politechniki Łódzkiej przy ul.
żwirki 36 odbędzie się publiczna obrona pracy
doktorskiej mgr Inż. Alicji KRZYWlCKIEJ pt:
„Badania nad odclzlaływaniem kompleksów tróJ~~~t~~~iowE;go chr_omu na kolagen oraz polia·
Promotorr prof. dr Stanisław Chrzczonowlc:a
doc. dr Jerzy Ruciński
Recenzenci: prof. dr Edward Józefowicz (PŁ)
doc. mgr inż. Edgar Bischoff (Wl!>Tl
doc. dr Edward Raabe (IPS).
Z pracą doktorską t opiniami recenzentów można
zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Po·
litechnikl Łódzkiej. Wstęp na rozprawę wolny.

PRACOWNJ.CV POSZI 'K lWA "11
INŻYNIERA

dowlanym!

westycyjnej~ ekonomistów do działu
ze znajomosclą branży metalowej 1

•••••••••cieeeeee

SWIADKóW
wypadku
Y.lerzenia
taksówki nr
boczny 489 z pogotowiem
milicyjnym 13
bm.
o
godz. 10.20, róg Tuwima
i K i lińskiego pro&zę
o
skonta·ktowanie:
Józefa
h.owalsJca,
Fra·nciSzka

PS. A swoją drogą w ub;
niedzielę
wićCZ-Orem
odbiór
był fatabny. Pi:z.y szituce cze-

siprze<la-

eg:za-

lub technika z llprawn!enlaml buna stanowisko kierownika sekcji In·
zaopatrzenia
•
samochodo•.
wej,
technika
na stanowisko kierownika sekcji
•
ekspedycji I transportu, ekonomistę na stanowi·
sko starszego referenta do spraw organizacyjnych
: w dziale gł. ekonomisty, blacharzy, spawaczy, tokarzy metalowych - przyjmą zaraz Z•kłady Mo·
toryzacyjne w . Łodzi, ul. Składowa 41/43. Warunki •
płacy do omówienia. Zgłoszenia kandydatów: d7.ial
wypadku kadr. codziennie w godz. 8-14.
4365-k

SWIADKOW
11 bm. na skrzyżowan i u
Al. Kościuszki - 22 Lip
ca, zderzenia
taksówki
.,Wal"szawa" t:·r rej. IS
4259
z
motocy_klem
„SHL"
nr rej. IL 7454
proozę o skon t.aktowanie
s J ę: Jerzy Lewandowski,
Zgierska 14
w
godz.
8-14
lub Drewno~ka
43/47 w godz. 15-23
54895 g

w

wamnkadl łód.zklch wy
anteny 9kła<iające siię
od 3 do 4 elanentów. JE!Zeh
li t<> zawiedz>.<P. trzeba zwrócic sie o radę do ZURiT.
Przyjęte
JUZ 7llroenia wykonane zoota.."'lą do 20 bm.
Nowe zlecenia począwszy od

8

DO NABYCIA:
we wuystkicb
apcekach, droge·
riacb, kloskacb
„RUCH"
Cena 7 zł
na receptę Z.JO zl

Ka& ~

ży. W
starczą

•

e
e
e

usro-

osób

zasto-

wieloelemento-

we. Anteny te są

•
e
•
•

8 ZapobiegaJ4 oiepoe tądaneJ ciąiy.

nałeż.y

z wieloma te-

Cz.yt.elniików

środik6w

inyeoh

i

•
•
•

k~tuT

pOO.wóJny

d prze<hmotów

Dziekan i Rada Wydziału Lekarskier;o Wojskowej
AkadeDlii Mt>dycznej podaje do Wiadomości, źe
w piątek dnia 28 czerwca 1968 r. o godz. 11 w sali
posiedzeń WAM Łódź, plac 9 Maja I odbędzie
się publiczna obrona prncy doktorskiej lek. Ewy
SWIEŻAWSKIEJ pt. : „Rola przewlekłego zapale·
nia trzustki w powstawaniu cukrzycy z uwzględ
nie niem urazu :\ak" ~zvnnik a patogenetycz nego".
Promotor:
prof. dr med. Stanisław Bober
Recenzenci: prof. dr med. Józef Chojnowski
doc. dr med. Tadeusz GorzkoWflld.
ZAKŁAD
wulkaniz.acyjny kupię lub przystąp~ę Z rozprawą doktorska I opiniami recenzentów mo
do spółki. Ofer ty „54661" ż na zapoznać się w Głównej Bibliotece Wojskowo
Lekarskiej w ł.odzl, ul. Żeligowskiego 7/9. Wsti:p
Pcasa, PiotrkowsK'a 96
WARSZTAT - ślusarsko· na rozprawę wolny.
meehan icimy wykonuje!
Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Aka·
s zlifowanie
moto<:ykl<>· demii Medycznej w Łodzi podają do wiadomości,
wych cylind•rów, zawo· że dn . 26 czerwca 1968 r. o godz. 18 w sali konrów,
przetaczanie bęb· ferencyjnej Rektoratu, al. Kościuszki 4 odbędzl"
nów, nabijanie nakładek się publlczna dyskusja nad rozprawa doktorską
hamulcowych; buksowa- mgr Ewy JURKOWSKTEJ-KOW ALCZYK pt,: „ZR
nle zwrotnic. Łódź, za- sady Mannicha w układzie pollhydroksyflawonu
menhofa 15. Pulka
(kwercetyny) I niektóre 1.-,h przemiany".
prof. dr z . Jerzmanowska
• • • • • • • • • • • • • • • Promotor:
•
• Recenzenci: prof. dr R. Ludwiczak
prof. dr A. Kotełko.
Praca I oceny recenzentów zostały wyłożone do
wglądu
osobom zainteresowanym w Bibliotece
AM w Łodzi, al. KoścJu!>"Zkl 4. Wstęp na rozprawę wolny.
'

•
•
•

p!a,,tiku. Przed~..ębi<7l'St:wo przyrzeka wykonywanie tych
w terminie 4-dniowym.
,

wielu wypadkach ustawienie anteny można będzie
ealatwić we właMym zak:resie nawet na dachtL jedmał•
że przy zach<-Waniu koniecz-

19-ł.

e

tel~

·W

Nocna pomoc plelęg·
niarska, Al. Kościuszki
48, tel. 324·09 zgłosze
nfa te!efonic ;me n.a z.a·
~leg! do domu w godz.

e
e
e
e
e

Zygry

Wi'Wlt'z.e nie będaj.e dobry, np.

cych o ra.de oo zrobić. aby
'l.J.S.unąć
ustevki w odbiorze
progiramu telewizyjnego. prze
ikazywanego ?.-. stacji Zygry,
chcemy je.9ZCZ'!! raz wytłuma
cz.yć
w jaki SIJ>OSÓb wlaśd
wie usta.wiać anteny. Należy
przede wszysillkim :rorientować
się w polożen6JU mvojego domu i na tej ;ndstarwie wytyczyć właściwy dla niej klie!l'Unek. Sporo a.nten nie bedzie potre.eba w ogoie ruszać, jeśLi ki'"·: -Uillek ich odpowiada polożeni'l.I' s t acji w
Zygrach, na1w-et jeśli znajduóą się na balkonie,
ale po.-

IS pr.-zyjmuje rodzące
chore gi.nekologicm !e
" dzielnicy Górna; ul.
Sterlinga 13 - z rejonu
porad·ni ,.K" - przy ul.
Ko-pcińskiego
32 I No·
wotki 60;
ul. Przyrocl·
nicza 7·9
z rejonu
poradni „K"
pr.zy ul.
Piotrkowskiej 10'7 I 269;
ul. M. Fornalskiej 37 z dzielnicy Polesie; ul.
f.agiewnlcka 34·38 z
1zielnl<;y Bałut:v t WI·
dzew.
Informacje o dyturacb
szpitali innych specjal·
aosci tel. 03.
Noena
pomoc
lekar·
•ka, ul. Sienkiewic1.a 137,
tel. 444·44 zgłoszenia
na
wio!yty
d<>mowe w
godz. 19-5. Na miejscu
przyjmowani są chorzy
w godz. 111-7.
·

ł

na

anten
ielewiz.yjnych,
wiele osób korzys ta.Io dotychczas e anten pr<>wiizoryC7J11ych, pokojowych czy
bal'lmnowycll,
kłóre
obecnie
ponieważ

APTBK

~

odbieraj"ąc

w a n ie

DYZURY SZPITAL1

ut.

to

zauważyli

nie

program telewizyj.ny w sob<>tę i w n.ied2lielę.
W sobote
w idać było na dachach wiele
osób, które usBow!lly nadać
swoim antenom właściwy k ierunek. aby oo.prawić odbiór.
Wczoraj do ZURiT zaczęły na

bibliotece", •• Chcę
duży"
g. lł.
17
Kino filmów polskich
„Wilcze echa" oo lat
14 godz. 18, 20.JS

czerUJcu:-

ADBES:i' KOLEKTUR:

Od 15 bm. rusiz.yl nowy nadaj•nik TV w Z;rgu-ach. Lodz1a

być

KRAJOWA LOTERIA PIENIĘZNA
daje ·równie! - do wyarania 9.100.000 zł

d'Zlerżawianą ,

- 7 .000
m kw . - od stą,pię. Ofer
ty „5~47" Pr<lSS, Piotr·
kow:.ka 96
DOM, wm.:-:=--&upię,
najchętniej
w
Rudzie.
Piękne
mieszka.nie n.a
zam ianę.
Oferty ·u ~646"
Prass, Piotr k owska 96
GOSPODARSTWO
5,60
ha, w tym morga łąki
położone we wsi Charb ice Gór·ne
pow. Łódź
sprzed.am. FeHks .Nowak,
Gajówka Redzy.n.kl, p-ta
~~gów pow. Łódź
54673
GOSPODARSTWO
rol-ne
2 ha
ziemi
z
sadem
wraz
z zabudowaniami
nowe
sprzeC!am.
Krobanówek 16, w po·
bliżu Zduńskiej
Woli.
Kazłowski
54687 g
KOLUMNA-=:-- dzJ.ałkę
leśną sprzedam. Oferty
, 154710"
Prasa. Piotrkow
ska 96
GARAZ--d;ewniany-z
podłogą
ro z b ier<ln\Y
(2sox 220 cm).
Oglądać:
Łucji 31 (Bałuty) w go
dzinach 17-ZO
54612 g
MAGNET.:>FON - „Tesla"
(4·ścieżkowy),
telewizor
samochodowy _ t·ranzystol'OWY
sprzedam.
Wólczań-ska
234a-9
MEBLE
klubowe (skó·
~zane). gabinetową maszynę do s zycia _ wielo.czynn?ściową i kuchn-1 ę
~.az.owo-wę~lową okazy )n•e sprzedam. Tel.
214-38 pe- 17
54643 g

nutka",

..w

Fortuna nie zna urlopu

Dr
Jadwiga
ANFORO·
WJCZ weneryczne, skór
ne 16.30-19. PrÓ<'hn\ka B
KORONSKA-.ekarz-ginekolog 17-18. Zielona 16
sP0Łnz1Ei"Ni~Pr7y
Lekarzy
Spec-Ja listów
„Zdro-wie"
wykonuje
w punkcie
usług<'wym
przy AJ. Kr,!Jcluszkl 61
wszelltJe uil>legl gtneko
logiczne
ora2 pnepro·
wadza · badania hlstopa·
tologiczne t cytologiczne. T e lPfon 38? -911
4131
DOM
jednorodrzin'fly w
mieśc i e
(duży
ogród),
wyłąc z oriy
spod kwateronk u kupi ę.
Broni·
sław
Mocz ti lsk i,
Wronów, p-t a Siciny, pow.
Gór a Sl ąska
156 p

Kierunek

(USA) godz. ll.ł5, 18,
20.15
STYLOWY - STUDYJNE
Przegląd
pQJskLch fil
mów przedwojennych.
„C7;y Lucyna to dziew
ezyna" godz. 16. 18, 20
STUDIO .,Swlat Ren•
ry Orienta" od Lat 14
(USA) g. 17.1~. 19.30
SWIT „Janosik"
od
lat 14 (czeski)
gode.
15, 17.30, -2()
TATRY
Bajkł
„La•
tarnik",
"Cudowna
•krzynka",
„Figlarna

es

PRACOWNIKA o wysokich kwalifikacjach zawo-

dowych i ze zn.a j omością b r~.nży 7. r liwrin-c-hemic7.n~j

- na stanowisku klerow'nlka sekcji branżowej w
dziale zaopatrzenia, ekonomistów zaopatrzeniow·
ców, zatrudni natychmiast Przedsiebiorstwo In·
stalacji Przemysłowych .,Instal" w Łodzi, ul. Bru
kowa 20. Warunki pracy I płacy do omówienia.
KI_EROWNIKOW magazynów. starszych magazynierów I magazynierów z wykształceniem średnim
I odpowiednią praktyką oraz wykwalifikowaną
maszynistkę • umlejetnośclą biegłego pisania na
maszynie, pożądana znajomość stenograf!! - zatrudni zaraz \'Vojewódzka Hurtownia Wyrobów
Przemysłu Chemicznego w ł..odzi. żwirki 11. w~
runkl pracy I płacy do omówienia.
4504-k

---- ---- - - -· ·- ----

ELEKTROMONTEROW oraz strażników do służbv
dozorowania przyjmą ZPW im. Wł. Reymonta .;,
3/5. Zgłoszenia - dział kadr'.

Łodzi. Łąkowa

U KOGO ZOASNUi SWIATŁO

-------

1. W dniu 19.S.1988 r, w godz. od 7 de l i ulicet
Sowińskiego od t.agiewnicklej do LeszczynoweJ,
Swietłana,
Leszczynowa. Konarowa, Jaworowa,
Folwatczna od Sowińskiego do al. Róż, Kasztano·
wa, Laurowa. Modrzewiowa. al. Róż i Strumyko-

wa.

2. W dniu 19 i 20.6.1988 r. w godz, j.w. ulicei
Telefoniczna od Czorsztyńskiej de>
mostu kolejowego I Zaspowa .
~· W dniach od n. do 22.6.1968 r. w goelz. J.w.
ulice: Stefana, Marcma, Chopina, Wici Rydzowa
i Grabieniec.
'
4. W dniu 20.6.1968 r. w godz. j.w.
ulice: Zgierska od Złoclenlowej do Niezapominajki,
Złocien!cwa,
Jeziorna,
Niezapominajki,
Wjazdowa, Głośna. Stawowa, Zielona od Gdań
skiej do Lipowej, Żeromskiego od 'l2 Lipca do
Więckow>kiego, Lip(!WIJ "od 22 Lipca do Wlęcłto
sklego, al. 1 Maja od żeromsl<iego do Zakątnej , Lipowa od Zielonej do al. J Maja i Więc•
kowsk!ego od Zakątnej do Żeromskiego.
5. W dniach od 20 do 22.l.tS68 r. w gOdz. j.w.
ulice: placowa, Kierunkowa, Wyścigowa I Jeslo·
trowa.
ł. W dniach od 20 do 29.6.1968 r. w r;oclz. j.w.
ulice: Mierzejowa. Elbląska, Pabianicka od Mierzejowej do Ksawerowskiej, Koszalińska I Kuź
nicka.
7. W dniu !I i 22.6,1968 r. w godz. j.w. ulice:
Żlebowa, Krokusowa od Telefonicznej do Zlebowej, Sądecka i Janosika.
I. W dniu 23.6.1968 r. w godz. j.w. ulice:
Aleksandrowska od Szczeclńsl<iej do Wici Szczecińska od Aleksandrowskiej do Warzywn~j Snla
decklego,
Helska.
Grudziądzka,
Helska-'oomki,
Brukowa. Teresy, Zbąszyńska. Warecka, Slerpo·
wa •• Traktorowa, Sienna. Fasolowa, Ziemniaczana,
Dunska, Teofilowska, Kąkolowa . żywiczna, Chłop
ska, Sierpowa, Zableniee, Cepowa, Koprowa, Ma·
rzanny, Pablanka. Samopomocy, Krynicka, Sło
miana! Kieratowa, Zapustna. Zeńców. Pojezierska
o!1 Gl~nlanej do Hipotecznej. Hipoteczna od Poje·
z1ersk1ej do Srebrnej, Kalinowa
Kn!azlewicza
Gll~iana od Pojezierskiej do Fred~y. Fredry. Ru~
munska, Grunwaldzka. Ułańska, Morwowa, Kall·
nowa, Osinowa, Wici, Wykowa. Słodowa Łodzian
ka I Wilanów.
'
Czorsztyńska,

~

•+

Zan is-,.

•
•
•

ZASADNICZA
nr Z DLA PRACUJĄCYCH Ł0DZKIEGO
ZJEDNOCZENIA BUDOWNICTWA
przyjmuje zapisy do klas pierwszych na
rok szkolny 1968/69 w niżej wymienionych

•
••
•
•
•
•
•

ł
ł
ł

•

ł

ł

INŻYNIEROW-;-~baników, t-e~hnikÓ;- ·z~

letnim stażem pracy na stanowiska konstruktorów
I technologów oraz tokarzy. frezerów. ślusarzy,
wiertaczy, elektryków, lakierników, robotników
na odlewnię l pracowników do przyuczenia zawo
du - przyjmie Łódzka Fabrvka Maszyn Jedwab·
niczych „Majed" Łódź, ul. Żeromskiego 96. Wa.
runkl pracy I płacy do omówienia. Zgłoszenia:
dz i ał kadr, w godz. 7-15.
4583-k
- ---- --CREl\flKOW z wyższym lub §rednlm wykształce
niem na stanowi skach technologów zatrudni natychmiast Wojewódzka Spółdzielnia Pracy „Sig·
ma" w Łodzi, ul. Rzgowska Za, Warunki pracy · I
płacy do omówienia w biurze spółdzielni. tel. 466-01.

leg. sluż~<l'Wą
rodzin;n.ą PORTIEROW-rewidentów w wieku powyżej 50 lat.
•;r 141'2 ~yd. na .J'.adw;· .t echnika włókiennika mistrza farbiarni zatrud·
g.ę Okroiek. Makuszyn· 1nią Zakłady Przentysłu Wełniane&o „Lodex" w
SK!ego 1
54683 g Łodzi, Wólczańska 213/215.

••••„ „•••..•„ .

ł
ł

••

:

ł

••
ł

SZKOŁA BUD~WLANA

ł

:
•
••

specjalnościach :

ł

MURARZ - TYNKARZ
BETONIARZ - ZBROJARZ
CIESLA
MALARZ budowlany
MONTER konstrukcji żelbetowych
DEKARZ - BLACHARZ
POSADZKARZ
Warunkiem przyjęcia Jest ukończenie szko
ły podstawowej, a ponadto na kierunki:
MONTER konstrukcji żelbetowych
DEKARZ - BLACHARZ
POSADZKARZ
kandydat winien mleć ukończonych 17 lat
życia. Okres nauki trwa 2 lata. Wynagrodzenle uczniów:
w I roku nauki - do 420 zł,
w U roku nauki - do 500 zł
plus premia dla klas drugich.
Kakndytdacl zamiejscowi mogą ubiegać się 0
za wa erowanle w Internacie szkoły. Po
ukończeniu szkoły absolwenci mają zapewnlo_ną pracę w przedsiębiorstwach budowla
nycb Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa
I możliwość dalszej nauki w Technilrnm
Budowlanym. Bliższych informacji udziela
I przyjmuje zapisy sekretariat szkoły przy
ni. Nawrot nr 12, tel. 357-98 oraz komisja
naboru przy ul. Siemiradzkiego z, tel. 434·40
w godzinach S-15,30.

•
•
•
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Wywiad z red. Harudy Food
H'CZA.S Y

-- KOLON IE

~elt

- OBOZY

WCZJOraj

t

1

Więckowskiego

3, Próchnika 15. I Pł&trkow.ska 87.
'Włw sklepy bogato zaopatrzyła .W ojew. Hurtownia
Tekstylna.

t
t

ł

1t

1ł

1:

Z

kąpieli

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

IDOSbu.

ezą arm.1'ę, odbOO-O'wujemy -

1)

aparaJt peńZro~eJ.iśmy, że
hasła
postępu
na!UlkO'Wego,
techni=nego t e!ronmn1C?lnego.
którymi tak <'!Zę'SOO srzermowa
n-0 w przeszło.śe1 - muszą być
w rzeczywisty spoo6b wprowa
drone w życie, je61i ma być
poło-żona tama z;aku90ID imperialiS>tYcznym.
Pyta.nie: PoJsxa jest krajem
geograficznle
odległym
od
ZRA. Od wielu lat W2l!'asta
i rO"llW'ija ~ wspótpraca md ~
dzy obu naszymi lcrajami. Miniony rok był okresem !lllJCZególin.ej iinłiensyfJ.kacji tej współ
pracy. Jaik pam ocenia obraz
Polski w ocr.ach pnzec:i~bnego
"obywatela Zjedmocwnej Republiki AraOOkiei z tel perspeksWf<YVry.

Od:powiedź: Agresja lu.Jraela
pod jedn y m 11117gl~em odegra
la rolę pożytet=1.ej terapii w
9t..ost.mlru
do
społeo:r..ęństw
a.rabsikich.
Uświadomiła ona
spoleczeń"1:wlom

l

raą<lom

;ów arahsik'ich słabe
które były przyczyiną

poUłymmym. Tt-udnlt
powiedzieć, ~a z dzieclrtin
współpracy n~ n.arod-Ow
jest na.jwa:i.n iejsM. Wyda.je mi.
9ię, że wszys"..kie są ważne.
Z radością
w:,tamy wsr:yFkich
Polaków,
pN.ybywają
cych n.a nasz~ ziemi~
ta~
tyd1
którzy :Wliż.ają do na9
ł>Qga<tą, J)O'lgką lcul· tur~ jaJk
t tydl - kitórzy nWsą nam
pomoc S'Woją wiedzą ł doświadczeniem. Zdajemy llObi•
sprawe. jak ~ jesit wz:ajemne porzinM!ie si~. ja.lt waż-.
forum

mą gospodarkę i

Spoteczeń9tlwo połsic.ie świadome jest ołlbrzymich znie:zx:zeó i strat, jakie
poni<JG!a Zjednooczlona Republi!ka Araibslka i inne kraje
acab9kie w wynUQ.:.: wojny 'L
Izraelem. Nar:Jd 1 rząd Polski w m >airę swydJ mO'l!l:i'W<l8
ci p00pieszyły z pomocą narodowi i l'!Zą.00-wi ZRA. Jale
z persioektywv mmaonego ro'Jw ooen1a pa.n porooes odlbudowy i koruJ10tlidacji 91? ZjeónOC2J011ej Repu;l:>Uk!i Arab6kiej?

ek;,pa ratownicza
wydobyła dwa ciała U'topi<>nych w niedztelę. Jednym z
Il'ich
okazał
stę
17-letn i
1
Andt-rei Popi:na,
a drugim
30-letmi J07,ef 8obańskL 'I'Wan.
Józefa Sobań._-ieiro jest pora
niiona. co pouwier<izatoby opin ię świadków . którzy twier~ 7.e Slkaikal on do WOO'!'

:a

które znajdziesz w dużym wyborze w sklepach MHD

Art. Włókienniczymi:

str.

1.1e

Pyf.anie:

ramo ze 91:3.wo.> w

Arbuirówku

KOCA llUJB ll>ILIEDlUJ
t

~e

Elżb i eta).

1

Ofiary

·- NIE ZAPOMNIJ O KUPNIE

:

z dziennika ,9AI Allran1''

Wcz<>raj w Lod zi temperatura dochOO.Zila do 32 st. Na
dziś PIHM
nadal przewiduje
11p.ały. - Temperatura
m.a'ksy malna wyniesie 31 st. Zachmu
nenie
umlarkow-atl<!.
"Niatry
IO!abe w..chod'llie i
pot.udn>owo-wschodn ie.
Jutro - bez z.mian.
Dziś zachód słońca o ~·
20 .04. jut-ro wschÓd o 3.21.
(Dziś lmlen.iny obehodrią Ma

kim
punkty,

na

na·~ w-zaDz:iiałeiją.ca

Lukę tę ~iajit

fonnacjL

coraz ~ 'WzaJell&
ne W'ieyty i wymiany poglą
dów wśród ct&tennL'k:a.rzy, ce""
rerz; czięstsz;e konłialaty kulb:.ra.1
ne i naukowe. Blilżm,e -.jem
ne po'łlnanie pr.zyczynia się doi
dal~ zacie6llienia w~
łączących nasze nac-00-y. N.,.;

W dzisie)ISIZY'Cb
crz;asach n:ie istnieje za.gadniea.ie odl egł®i. Polska jesi
dla n.as ~a.jem bliskim i w
sensie ma.terialnym i w sensi" ducllowym. Cenimy Pola
ki>w za poota.we poutycznl\, za
jętą w cai&ie aJfl'e6jl b.raeJa.
za pornoe i
popucie ud:nielaoe po iej agresji, rak w dzle
dzinie gosJ)OdaJ"Ut.ej jak i na

n~edosta

stainu
gotowuścl
obronne-i. W 1:1ąg;u tego rolm
naród Zjednoczonej RepubJ.iki Arab.9kiej ;>Odjął ogrorrKly
wysiłek dila odlJoudowy, reorga
ni<Latj.i 1 usprawnienia podst.aiwoiwydl gał.;,.oe.oi życia pohty=neg-0, goopodarczego i sp<>lec7Jt1ego. Od'oudowujemy na-

jaik

informacja.

również

tywy?
Odpowiedź:

:bec:znego

jest

jenma

w
waszym
kraju
Agencja
„Lnt.erpresEI" zaol;)"lla Siku~
nie wY'!)ełrtiać lukę istniej~
w wyniilru nłeóosllatecznej i,n...

leżymy

mei

oo te,I ~
DU'Odów mi~
-1.er.eyłlłJ"
•

pr:zeoieł

rod-JJmy

jąoych

pokój,,

wspólny eel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......~·

WTOREK,

111

CZElł'WCA

PRO'GRAJlł

I

9:00 Dziennilk. B.JXI Mov..alloa ry~
!nów. 3.44 Kon.ce<rt :i.yezeń. 9.00
.Muz. slowl.ańska. !UO „O M„1gOS'i ałynarzówni e" słuch. 10.00
"Moja pierWS!za gruPQ podcbo"llżych". 10.29 K"'l.!.cer~ <>rk. PR.
10 .50 Dr żabiński przed mikrefońean.
ll.00
Muzyk.a looowa.
u .20 (ł.) Gra zespół mandolinistów ł..RIPR. Jt.49 Ro<l7.ke
d-7Jie
cko. 12.115 Wiad . 12.10 K<>ncert
z połonezern. 12.45 Rolniczy kwa
óran.s.
13.00 Utwory G. Ba<:ewico:. 13.20 Na swojską
m>tę.
13.40 Więcej. le.piel. t.al)lej. 14.00
„Ba.-ba.ra " Uagm.
14 .20 Muzyka <>perowa. 15.00 Wiac.
15.Q5
Gra4ą <>rk. 1'i.:W Aud. d·l a dą,iec.i.
15.55 Przezorny z.awsze ut>ezpie= Y · 16.05 Dol>re gl osy, dobre

„

piosenki.
morza-eh.

16 . ~

16..:JCl

Rad~o&topem
Dobre głosy,

po
<ło

pre pi-ooe-nk i. 1'6.:iO Naszym zd<anleni. 17.00 K"""""o-a.ns z dedyka
tją.
17.15 Głos
ma przy-roda.
17 .30 Studio
?rop<>z ycji.
17.55
Wi<ad. 18.00 G<>rąee rytmy. 18 .30
Rep. dźwiękowy z VI Bal'tyok;e
~ Wyścigu Przy}aźni . 18.40 Mil'-.
{ a-kt. 19 .05 ,,Pra·k tyczna Pa.ni".
!9 .2V „ Sk.a-rga na g:igantyc21nyeh
bi-1K1a~". 1.9.35 z nagrań wy
b itn-ych soliistów ?Qlskkłt. 20 .00
:J:>zi«1nil< wlecz<>Ml}':. 20.26 Kro.ni
ka
gportowa.
21J.40
„UeY.<:iwa
!ł-i:.hyna" ,~ słucłl. 21.?0 Muzyka.
21.40 Kompozytor i jeg-0 piosen·
k ·l . 22.00 Aud. - Red. Spol_ 22.10
Odpowi edzi z róiinych
S?;Uf!ad
Wł.
Kopaliński.
22 . ~ Tańezy
my. 23 .00 !'I wyd.
d.zietmi.ka.
ZUO W!ad. sport. ~.15 Koncert
Wlieazorny. ~4.łl> Wfad.

Dnia 1ł czerwca 1'63 r.
Dnia 15 czerwc„ 196B r. po
POD~KOWANIB
'.l!c!dii. l11'M ~) Pneboje z l"'łe- (z POZiDania). 15.39 ,.Pt"'l')'SpOSOzmarł
po ciężkich
ciupie·
długich
I
ciężkich
cierpieg0 ~. 13.'5 ,.Grób Nlec-zui" bieriie
f"Od.nicze" (z l'oztNNl1a).
Wszystldm. kt6rZT 9ka-H
niacb w wieku lat f4
niach. opatrzony św. sakra:tr.agm. 13.45 Muzyka poważ- 15.55 Fi.cyka.. rok łI „Co to jest
wiele serc„ I współczaeła w
mentami zmarł przdywnv lat
na. 14.20 Mat.oo m<Yja..
~asie krótkiej cbo•oltT ..,.....
matuś . fi zy>ka
współczawi.a"
16.35
Il najnkoobańszy Mąt, Ojciec
wziell udział w nroesystoł
14.łS Blęki.Ula =taleta. IS.Oil .,Co F>zyka
rok
II
„W
prai Dziadek
ciach
snę wam w tlaj audycji n.ajbar- cownia<:n
pogrzebowyełl
n-ej
pols kieh
fizy'ków" .
S.f P.
dm-ej
podOba".
11kocbanej Zony i ~atki
15.30 Pi0Aet1ki 16.55 Dzren-nfk (W). 17.oo „To n.ie
żoln.ier-Skie.
15.50 „Nad Nilem. daleko" gawęda turystyc:ona
S.t P.
J,,.-danem.
Eu1Tatem".
16.00 (W). lt7.2IO „Klub pod Smoltlem"
Wiad. i6..c11 Xoneert popołudn i-o (o: K.ra-k .owa). 17.50 Nie tylko di.a
wy. 16.4' (ł.) AJ<1. łód:T..lde. 17.80 p.aa'i (W). 18.10 Wiadomości ooJa
główny kai~wy Spoi. Kom.
~-l Gr.a.my i śpiewam)'. _ mo<n- 1;.:.). 18.25 •• Pa!U'l Gaugubll" fit1m
GL „Kukułeczka'', były prataż. 17.lli ~) Nowe
a w szezeir6lnołel Kołu Ka\'
nagrania dokum. (W) . 18.4<1 _Gorąca licownik Zjednoczenia Przem.
· • (Kat)
eów
l
19 20 Dob
Usługowc6w
w
pn:y
Skórzanego, Fotooptyki,
ork.
manóo.J.iinlstów.
17.35 ~) ~~a •
. · · lk · W)
r.anoc ( d).
„Deey".
P~rze~
odbędzie
się l i
Stronnictwie
Demokratycznym
0
8
Kale;jd<Jak<>p muz. U!.05 (ł,) „On i
·
z ienn ·
(
· W.05 Gieł
czerwca br. e godz. 18 z kaw Łodzi. Koleżankom i Kolepom.ag.all.i" rep. 18.30 Aktu.a.I- piosenki
(W).
w.50 „Równy
Poerzeł>
odbed„ie
się
H
plicy cmentarza św. Rocha na
gom " Banku PKO Ekspozy·
wydarzeni.a nauki.
18.45 sta'rt" program Redakcjl Mło
czerwca br. o itodz. 17,31 z
0 .,,
Radogoszczu, 0 czym powiatara w Łodzi, Pny~i<>łom
K...-s jęz. ang. ·19 .00 Wi.ad. l9 .07 da:ie<Ww<>j IW).
:>;1.20 Dziennik
kaplicy cmentarza na Dolaeh,
damiają pogrążeni w głęboZnajomym I Sąsiadom skła
Alf.a-bet
OC'k.
rou-ywikowych. (W)_ 21..15 Fillm fai>ulor»y (a: Po
o czym zawiadamiają pogrąkim smutku
damy serdec:llle podziękowa
.
t
wama)
żone w smatka
19.30 Khro reporterow. 1S.5S s u
•
ŻONA, DZIECI, WNUKI
nie
1
d>io Pi<l6e<llri . 20 ·20 Cbwi:la pro-·
-----.,.H-„m-m_u_nn_IHA_llłlll
___ ll-IJ
żoNA, MATKA I OORKI
I RODZINA.
M•ż t SYN
zy. 211.1.5 ~ie z ork, PR .
„„„„„„„„„„„„„llllill
i!i;..„„„„„„„„„„„„„.
.;~„„„„„„„."'„„„„„„„
zt .00 z i.....;u. i re świat.a. 21.27 ,:;;
W-i<vd. sport. l!l .31 Koneert 5ymZ tatem sawiatlamiamy, :!;., tł czerwca 19111 z. ~
Panu prof. llr med. TADEUSZOWI PAWLIKOWSKIEMU,
f-OC'.ric21nY.
22.31 „Poeta i fego
kjerownikowi Kliniki Endokrynologiemej, ~as,- słębok:ie•
9'.iriialt'' - M. Rom.anowsk!. 2a.e1
p
współczucia s powodu imierci
N.asbroj<>·vore me!OO.ie. 2'3-~ ,..Prze
glądy i
pogl a dy". 21!.25 Dtwię
kowe
wydanie
m!esięcrllrtiJl<a
H.J·. ...-. 2:1 .SG Wiadomości.

Mieczysław

Wąe;rowski

Aleksander
MiJ;tdalski

Marii lafat

30

„......

-,""-.-H....

„„.„......„„....„.....„.N„
... „„......

Irena Owczarek.

Pl'OS6Dlkl mistlrzów pło
sen·l<i. 1!1.30 „:M6J Sya1 mordercą?"
odc.
1,.411
Przeboje
sprzed
l.at.
111.00
Ek9?re6eftl
J>t"Zez świat. !11.116 D~t lbryczno-

17 .8'i

pr~zaik:zny.

11.z:i ł.,a.ciń<lki

albU<n

Tri.ni Lap..,..a. 18.415 Poezja l pio
senu. 19 .00 Mal:a emeyklopedla
wiel'kieg.o diramallu. 19.40 Przeboje lat 60. 20.00 Kieleckie abe
cad\o turystyeTAle.
20.29 NO'W<!..

no-

i

ne~e.

u.eo

MATK I

technik-chemik
pracown.i'k Instytutu Celulozowo-Papiernlcsego. W Zmarłe:!
tracimy nlacbetn-ego i prawego człowieka. RODZINIE skla·
damy wyrazy głębokiego współcsacia.
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA, P<>osT. ORGAN.
PARTYJNA, XOLEżANKl i KOLEDZY.

PROGRAM BI

fl:ł.adają

DYRJ!iKC.1.A, JłADA
ZkB:ł.Al>OW'A,
PODSTJIW'W,W'.C'
ORGAN. PAJłTY.JNA ORAZ .PRACOWNICY SZPITALA
KLINICZNEGO im. Da. s. STERLINGA.

)!m„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„...

Od

zaettod.u
do
wschodu słońca .
21.29 Pi~em Ibisa. 21.40 Laur
kowe rymy. 711.511 Qpera tygodPROGRAM H
Ilil2.
22Ml
Fakty
cklia. 22 .07
Gwla:r.da
slei!nriu
w!ecz;orÓIW.
t.38 wtad. s.35 z badań ~oo ~.l~ Co wieczór powieść w wy
ka Opi.n~i Pu'bl. 8 .45 Od melodii da.ni.u d,ź,więl<owym odc. 22 .45
d<> melodii. 9.10 Gra ork. d4ft a. B>!(-be&t po ~ku. 23.00 Poetki
s.:io wi„d.
s.35 z życia
zw. pol:skie Dr. Ost.rowska . 23 .05
Rad;z. 9.55 Muzyka skandyn.aw- Muzy>k.a nocą ." 23.SO Na dobranoc
M<a. 10.25 Kto się z czego śmie Spiewa Lee H.a.:r..lew<>-0<!.
je. 10.55 Koneert po-raWly. 12.05
TELEWIZJA
Z k.ra-}u i ze świata.
12 .25 (ł..)
Kc:m>uni>katy. 12.3'1 (ł.) Na'Uka 9 .45 Film fab . (z Poma«lfa).
tecłlni-ka. 12.46 (ł.) K~adrams me 12.30
,..Pr-zysposobi~ie
rolnicze"

Dnia 15 cze-rwca 1968 r.
po długich i ciężkich
cierpieniach, opatrzona łw. •a
kramentami, przeżywszy łat
zmarła

13

czerwca 19" r.
cierpie52, najukochańsza Zoaa, Matka, Sio
swa i &busia
ołniu

W

zmarła

niach,

s. t .P.
Bronisława

głebokim

żalu

zmarła,

Pogrzeb odbędzie się 18 czer
wca br. o godz. 17 z kaplicy
cm~ntarza
na Kurcza.kach, o
czym powiadamjają pogrążeni
w głębokim smutlnt
M l\Ż. CORKI. ZIĘCIOWIE,
WNUCZKA. SIOSTRY I
POZOSTAŁA
RODZINA

11

ukochańsza

Stefania

r.

t9Cł'

czerwca

przeźywssy

lllnsia

lat 29 n10j

Zona, C6rka

ł

llla

8. t .P.

Irena
Owezarek

Tomaszewska

TARROWSKA

SIOSTRA i RODZINA

Dnia

r. zmar

s. t .P.

JA•IRA

Pogrzeb odbędzie się dnia
18 czerwca br. e godz. 15 z ka
plicy cmentarza rzym.-kat. na
Dołach, o czym zawiadamiają
MĄŻ,

lł ~erwca 1961
przeżywszy lat 17

t>nla
ła.

S.tP.

.la~iełlo
w

11

po cię:tkich
przeżywszy lat

s d. Ryder
Pogrzeb odbędzie się 13 czer
wca ł>r. o godz. 15,38 z kaplicy
cmentarza na Dołach, o czym
powiadamiają
w
głębokim
smotku
MĄŻ, CORKA. ZlĘC
i WNUCZKI

s domu Marciniak
Pogrseb odbędzie się t.t ca..r
wca br. o irodz. 11 z kaplicy
cmentarza
na
Zarzewie,
n
czym powiadamiają pozostali
w słęhokim :ialo
MĄŻ. MATKA. SYNEK
I RODZINA.

111um1um11m11D11m11munmum1HDHtnllllllllllłllłllllllllllHllllllllWll1tm1111n11111nmm1111nummm1n1111111mm111111111mn1111m111nmt1111111m11111m111111K11tn111mmt11111111111111111111111111111111111111mmmm111111111111111łł1111111...,"""lłłlllm11m11
W?Jględu

na to, komu musia:fuy

si.ę

naira.zić.

Podczas o3ta.tniej naszej roz,·nQWy powiedział
na.wet, że to. oo on robi . Jest „ waiką z ldamsbwern ". z fałszer-z.ami historii.

- To by
-

się

zgadzaJo -

mrukir,ął

Downar.

Sl'ucham?

- Nie. rue. nic.- Oi.ś mi się przylpOmllli&Proszę. niech ~ni mówi dailej.
·
- Właściwie nie mam nic W1ęcej do P<>Wieózenia. Nie wiem zre91Jt4 oo by paina

lo.

m~lo

-

Tak, to ja zajmowałam S11.ę książką imźyniera Grudeokiego.
Naburah1ie, że pamię
tam tybuł: .. BOHATEROWIE I ZDRAJCY".
Barow iinteresująca pozycja. Niest.ety. druga =ęść książki ipa zmacz:ne 1uk:i. Są to
WSiPQffinienia z oza96w WIOjiP..y, n.al}isane z
dużą swadą.
Pan Gru~i n •iał niewątipli
wie 7Jdol'Tl<JŚOi literackie i ła~ość formuło
wania swoich myślL Dz'wi~am się nawet. że
p.rzedstawiciel na.uk ściSlycli_,
- W9PQTTlniala pani o k.lkach w tej ksią:!
ce. Chciałbym się czego.ś b!i.ż9zego dowie-

dzieć na ten
Uśmiec.-hnęła

temltt.
się,

Wes>e>łe,

jakby

trochę

ł<>

buzei:-skie bly siki w oczach podooa.ły si.ę D-Ow-

n a.roowi.

Sohara!klteryzowal ją w myśli jako
babkę".
dosyć prosta spraJWa powied1Łiala,
m iesrzając cukier w
k31W'ie. krt.óra już wystygła. Pisząc o bohaterach autor nie na..,fajną

-

raża

TQ

się

ni.komu. n.art.omiast pisząc o zdraj'Caoh.„ Pam Grodecki miał cały srereg obiekcji i chyba nie obeszło się i)f'IZ różnyclt !Jn'ler'Wencii. W reZJUltacie jedina.k 7..dec:vdowal
się paw-iedzieć w sowej ksią~ prawdę, bez

je9'1JC'Le
Czy pani

zatntereoować.
91"Yszala
kiedyś

~isko

Redl iok.i?
Nie. Być m&Że. że kiiedyś.
po-zelotnie
spohkalam się z tym nazwiSkiem.
ale nie
przYPf'miinam sobie. No. wie t'3~.„ TUtail ?o
nas, do wydaiwnictwa p.rzychodzi tyle -Ot9Ób.

Ze...

Oczywiście.

Rm:um!lem.

Czy

mogłaby

mi pan i udooit~pnić maszynopis zl<l'i:ony pr:zez
Grud-E'Ckiego?
- Sądzię, re tak.

.

Trzeba by to of\tjal.n1e

7;a<l3'tWiĆ.

-

dę

M~ pani jutro m-z,ed<1tawić na 1lo ~
prokuratora uśmiechnal się Do>wnair.

To chvba wystarczy.
Myśle. że naHei>iei bęodzi.-. jeżeli .w t.el
!!l!l'rawi e PQrt>Zt.ltnie si.ę pa.n 7.'. ~oim k1:'1'ownictwem. Plod1ęcie taikiej decyz,:ii 1111e !ezy R
moich kompet-enciach.
-

-

•

•

•

me

DawnaT O!ow.edł do wnio<11ru, że
moŻE' dlużej czekać. Poo<amowit nie zwlekając.
odbyć t~ rozmowę. do której od J>eW...,e!?O

czasu przygorowywal

dziewał si-ę po niej

~ię ~ta.rimn.ie.

Ni.- spo-

2lb:Y't wi'€'le. ale miał nadzieję. że t"'llUci ona gporo 8w:allla na RJ>t'aw~.
Pa.trząc na mizerną,
11erworwą twail'Z
RedJickrieg-0. 7.a'9t<mawial się nad tym, czy
ma przed oobą m~ Gru!deekiiego, crr:y

też

śled.7Jbwo

ulllonie

2IIlOW>tl

na

mar.twym

punkcie.
-

Ju2:

daWilQ miałem zarniair z:aproeić pa-

na do sie0ie. pa.nie

z

-

J.nżyn ierze.
tę rozmowt

Czekalem na
pozornym 9?0koiem

Redllioki,

powiedział

-

-

Czy

pa'!l.

pozwoli. że za'J)ale?
- Proszę.
- A może pan?
- Dzięlruje. Nie pale.

życia tragicai.ie :l'Sllarleg,() iro.;

S"llCZE<gó16'W z
legL

- Wasze stosunki ruie musialy byt! tak bardzo oficjalne. Jeżeli był PMI z Grudeoltim
na ty -

pawiedzial

Na

RedU~kiego

twa.my

deokieg-0.
- Właśnie. Pra.oowal w tym oornym Instytucie oo i pan. Mam nadzieję, że zxiobędę
od
pana
troch<:
informacJ:L.
dotyczących

m-0wany.
byliśmy

pomszy} się niespolwjnie.
bard'ZX> wiem,
jait.ich informacji
p.a.nu udzielić. Byk>by najlepiej,
w tej Sj)rawie zwróci! się do kien~ego instytutu.
- Dlaczego pan uwa.ia, ie nie może pan
nic powiedzieć I10 temat
Grodeckiego? spytał Downar. O ile si~ ':'l!'ien.tru.ję, przez
wiele lat pracowaliście w ieoinej instytucji
Redliok.i n,i echętnde wzruszy! ram ionami.
Praca w jeónej iln&ty!AJ>:ji nie zawsze
zbl:iża mru.kmąL
'
- Ale jednak pomaga do poz;nania dlrug.iego człowieka.
- Pod wa.ruinikiem. że się krto6 mteres>Uje
tym „órug~m O'liłCl'Wiekiem".
Paa Grudeok.l
nigtly nie w:zbt.d?Ja.ł we min.ię sapecjalne.i(o zaint-eres>0wa.nia.
Nasre stosiun.lt:i miały raczej
oha.raikter o flej.a.lny, „dzień J.,_,J>ry",
widzenia". k!róvka r<mnowa na tema,ty tachowe
i to wszysłlko. Nie sądzie dopo:awdy. żebym
mógł pa.nu Ó<lElta!.J:ZYĆ j&kńc:h.ś im>teresującycb

„oo

doslronale

sle

p-resją

panie majorre. Tak. rzeczywiście
z Grudeckim po i<nienLu. Wypii~em

naszych

jak to

pan.

-

Czy

wspólnych

przyjęciu
przyjaciół.

pod
Wie

w ta:kic:h sytuacj>ach. Po
towanystwo si.ę rozoch<>ci
się
coś,
~o.
czego si~

bywa

k iilru wódkach
i nieraz zrobi
później

wy-

poin10!'-

z nim bruderscha!t na jakimś

zmarlego.

Redl icki
Nie
mógl'bym
gtlyby paa
rownictwa

ni-eoboenia

lX>iawlło

raźnie nietZadowolenie.
- Widzę, że pan jest

Oc\'llWycT..ajam się.
Zapewne domyśla si.ę pan w ja:kim celu zaprooilem go ti:.otaj.
- Sa&r..ę. że chod!z.i o zamordowanie Gru-

od

jakby

Downa.T.

żałuje.

mam

~

to

!"<7l;U..'Ylieć.

że

tah:..ie

pan tego, że WY'Piliście z Gni.iedtim brudec•
och aft?
- To nie mi-a.lo 9erl9'.1.
Downar bardrro uważn.ie za~ sobie ogl~
dać paznokcie. Mogło si~ zdawać. że czynn()ŚĆ ta pochłonęła ~ bez res1lty. Odez.wał
się d<>?iero P<> dłuższel cbwili.
- Niech mi pan powie. panie !nżynier-ze1
na czym właściwie poleeał i.on!likt pomię
dzy nanem a Grodeckim?
- żadnego konfliktu nie bvło
~niewnie
Redl.icki.
Nie mam
o

ozym

-

że

No

pan

mówi.

p.rrecież

w~

do.'>kola

tmierdzą.

nie darzył pan sympatia Grodeckiego.
- Czasem c2J11je si.ę óo iakieiro6 C'Zlł<1Wieka
anty;>at i ę od pierwszego wejn.enta. NJe są
dzi oa111?

- Tak bywa oczywiście.
- No więc właśnie. Ale
konf'likrtu joozcze daleko.
(33)

od antypatii do

(Dalszy ciąg n~i)
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