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Otw arc ie stac
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cały ten!!! wCI). łódzkiego
sąs:edinie.
rejony
niektóre
W uroczysto6ci tei uczesan.icz''
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Moiokwa, wiee1"iJ1 i ster
nośei. K. Kozł&~ki, I sekreKW PZPR - S. Ję
tarz
pnewod n imący
d ryszozak,
Prez. WRN - Cz. Sadow>ki,
,..,kretarze KW I Kł_ PZPR
W. Bek i FI. Re;niak, wiRN
Prez.
eeprzew&dnim.ą.cy
E. Wróblewski
m. Lodzi wieepre-r.es K.mni teł.u do spraw

w Zygrac h
Wczoraj odbyła s:ę uroczyotwarda nowo wyl>udowanej stacj; radiowo-te!ektóra
w i.zyjnej w Zygracb,
obejmuje
sw::rm znsięgiem
stość

'

Snieg w Tatrach
P<>
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upałów,

nadciągnęły

burze

nad
i

ne
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Tatry
ulewn~

St. Stedeszcze. W sobotę 22 bm. w
fański, dyr. ZjednoPzenia S!apr?.edpołudn.owych.
godzinach
cje Radi-e i TPkwiz-yjne
n.a Kasp:-o'i\rym Wier-chu nt1to
w.ano tempi=raturf! 1eoro st-opni
- J. Węclawek oraz goście z
gruśnieg•1
oraz świ€"'Ly opad
ZSRR i NRD.
bości J cm. W Zakc>par.em tem
oboi ekilu
s1anJ e
Ra,uort
0
petatura nhn'.żvł.a s;-e ctO 6 sto
kier<>w
pni. Najbardziej z tego powc
przekazał ministraw;
du uc'.erpieli turyści, którzy
imż. J. Bagiń
nik ośrodka pod natu urlopy
sp~zają
1
<A> Dal5>7.y c;ąg na str. 2
miotami.
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Wc:roral

R'

Karowicacll od-

91.ę

było

wyja:.x!.owe p<J€1ledzenie Komitett:. Wykonawczeg o
CRZZ. Obrady. ktl>rym przewodniczył Jg.nacy Loga-8-0wiń
ocei1 e
ski poświęcone były
przebiegu p-OdPJJmowan-ia i repr-Odukrobow1azań
a.Jt?..acii
cyjn:vdi 1 czynów sopo!ec'Zlnyd1
partii
Zjazdu
V
okazji
z
oraz ro~<>jowJ amai<Jor9kilego
ruchu artysitycznego.

Aqresor bez maski

Eszkol potwierdza
l!rae la
Premier lzra<-la. L. &n;kol,
„.,20raj w wypotwierdzi?
zaborc:?-e
rad~...>v.'Ym
wiadzie
plany Izraela wobec .lorda.ni~
i niechęć do •.&sYl<SOWa,nia się
do rezoluci i R;;.dy • Bezip1ecrz.en
domagaJ'4Cej c;i;ę wyros~.
ta.nia WOJsk izraelc;ikich z okupowanych •:aryto'l'iow arabskich.

tej pięknej dyscypliny sportu oglądali wczoraj
ny·
sprzętu
prawdziwą rewię
swiata.
bowcowego z całego
Pnr.de wszystkim dominowały
s-ztuczszybowce z tworzyw
„Dlaman·
ny<"b: sz"'•ajcarskie
t•Cirru!ty",
niemieckie
ty",
Milośniey

to osta t nia kon·
mistrzostw; przelot
na tra·
docelowo-prędkościowy
długości
Łódź
Les2.no sie
20.> km..
rozpoczął
Start w Les:cnie
się o godz. 11 (klasa otwart~ t.
Jako pierwszy w Łodzi i.an1cl
dowal się o ęo<lz. IJ.07 Szwe<I
Ax. Pie~wszym z Polaków był
na Lublinku - obrmica tytułu
mistrza świata W klasie otwar
.t ej Wróblewski, ktory zan1eld1>wa1 :;ię o godz. ll.19. Drugi
z Polaków w tej klasie Króo godz.
przyleciał
!ikowski
U.06. Później ro-zpoczęły lądo
szybowce kl. standard.
wałlie
Jednocześnie na lo-tnisko za.czę
wjeż<lża_ć samocłlO<ly z wóz
ły
kami, na które zaraz P<> ląładowano szybowce
dowaniu
i przekazywano do Lesz.na.
świata.

Była

.kurencja

„BS-1

biletów kolejowych
w

Jugosławii

z dniem 1 lrpca b~. następu
je podwyżlG! - pasażerskiej taryfy kolejowej w Jugosławil,
o 6,3 proc. Nie zmi~
śrecLnio
nione poz!»'tają jedynie cetny
m iesiec7:Tlych biletów dla praccwnikOw i u-czn iOw.

Na 2ldjęciu: szybowce na Labi inku. U góry od lewej PoKró}ik&wski i Wróblacy:
lewski.
Fmo: A. Waeh

ttTI7.eba., aby rzeka Jordan
stanowiła grant~ l>ezp1ecze1i9twa lzraela: Jeśli chodzi o
po'W'hnny
granice polity<...-zne.
one uwzględn•.>ć zarówno hiIzraela z
2'Wiązki
storyczne
m1ejseoow06C1ą.
ową
c:z.y
tą
jak i skupiska ludności. a:rabEszkoJ.
OOiviadczyl
sikiej" wolę Izraela
Potwierdził on
grBJ11ic
do
ni-epawracania
sprzed agresji czerwcowej z
ro;ru i p<JoWtórzyl
ubiegle~o
tylko
iż
tezę swego rządu,
bezJpośrednie r<'IZrllowy z !vrajarni arab9kim~ mogą dopr-0usta.lenia zmian
do
wadzić
graniczmych.

Izrael
ooka.rżyla
Joroania
o ookonainie „~ atta.ków na terytorium jordańskie: w okresie od .polowy kwietrua.

...............
Dziś 8stron
............

I średnich zakoń
rok szkolny.

sobotę

podstawo...
szkoll'lictwie
W
na1t1czawym pow;zechnym
niem w r?kresie ośmh1 klas
obieto w tvm roh1 5.706 t.ys.
młooizieży
1.508 tys.
dz:ieci
zdobvwałn zawód w zasadnizawod~ycll
czych szkoł~h
i technikach różnych sipecjal
I
<lz;iewcr.at
nośd. 306 ty~.

Hl tys..widzów w amtiteatr-z:e
w salach konc„rtowych oraz
miliony telewidzów w lo"aju i
gr a.n !cą obejrzą tegoroczny
Ul
VI Festiwal Piosenki Polskiej
w Opolu CZ7-30 czerwea). Na
przed ina.~uracyjnym
tydz:eń
kon"ertem na żadną z 14 fest!
imprez nie można
wałowych
już dostoć bi·letów. O oi::rom1ym 1..a!intereg.owan :u tegorocz
świadczy
piqse<nki
rewią
ną
15 tyslęey zamówień na konc.-rt fmałowy. N'a jedeon bilet
trzeeh chęt
więc
reflektowało
nych.
Komi.tet organizacyjny do.ko
poprawek w pro
nał ostatnio
gramiie

Osta·te<:zna

fest!walu.

wersja zestawu i:n1_>reo:
pełna
przedstawia si<: następująco:
Czwartek - Z7 bm. rozpoczę
cie fest'walu. Galowy k 'l'll<:ert
Pie9ni i
Zes-połu
C&ntralnego
Polskiego. ,.Ma
Tańca Wojska
raton

kabaretowy"

-

wyko-

raz
po
zaprezentują
nawey
pier·wsry piosenki wybrane sa
modzielnie, a

nie

zap-roponowa

ne przez komisję artystyczną
- j.ak t<> mialo miejsce d<>tyeh
c2as.
„Bo jen!
~ bm.
p; ątetk ś.pi-.-.e to -..... indY'Widualonie "

~
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-

pr~zentacj.a

żadną

Za

ml
l2J

„Polska

p1eśó.

jaz-

"9 bm. „Przeboje
i.obota sezonu", „Sp1ewa.my i tańczy
ten będący
konc„rt
my"
jedną z festiwalowych nowo~
jest pomyślany j.ako pa~i tanecznych.
prZ'l'·boJów
rad.a
~ Wspólczesna pieśń polsl<~" festi·walu
~ ra.z pierwszy na
rówzostan'e
przedstawiony
nwt w tworczosc i· mu

„...,,. -

się

ahsolwentoan

i

UC?:n;om

świa

ł

dynl<"mJÓW.
M!od'Zlieri: ztoży!a serdeczne
podziekowani a swoim wychowaw<'om za ich ofia<rny trud

deC"tw

ł

wysiłek.

Grupa robocza

uroczystości
50-leeła

zakończyła obrady
w Budapes zcie
W

dniu

21

oboradująca

bm.

w Buda.peszcie od 18 czerw-

ca grupa robocza z.ak:ońozyła
prou:e nad por-;.ygotowywa .n.iem
dokumentów na m 1ędzyn&ro
partii komunidową naradę
aity=nych i robobruczych, która odbędzie Sli.ę w Mook;wie.

Nowa sytuac ja
polityc zna

po wybor ach
wstępnych

w Nowym Jork u
komentatorów po
Większość
ze wyrukl
zgodnia,
twierdza
wyboorów wstępnY,cb w mieś1
cie i stanie Nowy Jork o~ar
prezydel)ckiej
nowy etap
ły
w USA.
kampanii wyborezej
zwycięstwo zwo
Przygniatające
a

przeclw

wi.ęc

µ.Jhtyk1

w1ewamsk:e:;

"likow

s.en.

kar..dydatury

lenn i'k ów

MeCarthy'eogo,

administracji t miaz_dżąca kię
ska zwolennlków Humphreya,
czyli zwolenników mten.,,yfika
cji dzi.alań woieąn;vch w Wiet
namie. zwróciły uwagę na po
• się

głęb1ającą

rozbieznośc

J>O•

opinii
i - zawodowych poli
tyków oraz szefów pa.rtil dezjawisko.
To
mokratycznej.
w mniej d•·an:u>tyczny
chociaż
sposób, występuje również w
amerykań;;ktej

glądów

społecznej

Opinia dziennika norweskieqo

Uznanie eranicy na Odrze i łłysie
podstawowym warunkiem pokoju w Europie
Co należy uczynić, aby uza,pewnO'l'TTlować sto.."'llnki i
~:Uropie środko
nić pokói w
wej? .- zastanawia się „Dag·

bladet"

centra,•.ny

no.r-

orga,n

lLbera.Lnej,
partii
We9ki~j
wchoc;lz.ącej w skład koałri.cji
rządowej .

Pod9tawowym

W<lJl"l.lnk:iem

09ią.,"'Tlięcia tego oelu powLnno być - ja.k podkreśla dzien

nik - uzna,nie NRD i nienaruó'Zalnoki grair.icy na Odrze
Nysiie.
samym dzienmiBm
W tym
uka.zail się ta.kże artykuł wi-

„Przedwojeam.a piozyczr.ej.
s.<>n ka polska".
Niedziela - 30 bm. Recital<!
Grześkowiak.a

K.azi--11'-"rza

rii

ł

Ma

t
„Spiewy
KcYterbskiej.
koncert amator-

śp .i ewki"

już

biletów

dni w Opolu

zowa".

ły

statków ~ndlowycłl
Tonał
osiągnął
polską banderą
~Jt. 1.540 ty_!!.
(8) Dalszy c:>ąg na str. 2

„Dn.i Mol'za" r;biegające się
istnienia Związku Zawodowego
Marynarzy l P<>rtowoów zostały n>zp<>ezęte. Odbywajl\
się oue w Szczecin.ie.- i Swinouj~iu, eo jest wyra.z ero
ośrodka
wa:7.niej~
rangi tego rejonu, jako oorM.
polskiej gospodarki morskiej. Swiadczy o tym choćb:v
rozbud.owa portu w Swinouj.śoiu, gdzie w nipdzi<.'lę 23
bm. oficjalnie unicllomiona r;ostaje wielka, zmeehanUro-.
wa.na baza pneładunku węgla.
Stom
Najwięksxy szczeciński zakład pr-r.emysłowy nia im. A. Warskiego obchodzi 20-lecie siwego istnieo lłOŚ
nia. W okresie tym zwodowa.no tam 163 statki
ności 1 mln ton. w tym największą jednostkę spośród
o
masowiec
zbnd&wanyeb pl're7 polskie stocznie n..śnośoi 26 ty<s. DWT.
e0Wt1ików gospodaTlct morskiej.
aikademij r.
centralnej
W
Obchody tego świ<:ta w całym
któ'!'a
okazji ,.Dn.i Morza",
kraju świadcra o ran<lze jaką
Szcr.e
odbvla si ę w sobotę w
gospodarka morska zdobyta so
cin!e. W2lieli udział pnedstable w n.aszym kraju.
•• Dni Mol"U!" oo
d:zii-ałów
Obchodząc
wszvs:tkich
wiciele
oo•ońcom
ho!<I
też
d"jemy
gost>OOat"kl mC>rskiej.
WP1Sterpla.tte. zdobyw<iom KoNa akademię -orzybyli mięspod Sie
żo!n!erzom
łobrzeg..L,
Biu.ra
c:r.łon~
dzy i·nnymi
kierek, marynarzom z atlantyc
KC PZPR
Politye?:ne'!o
wszystkim
konwojów.
kich
tym, którzy walc-zyll o przy.viceprernier Fra<nc'S7ek Wawrócenie Polsce wybrze7...a m('>r
niołka i mi·nisrer żegluga skieito t tym. kt~uy umacnia
J. Btira.Jdewicz.
pterww
li wład1ę ludawą
a~a<lemii 'Ol"'l'0maPodc:z11-;
Soych lat<ieh powoje'l'lnyeh.
BurakieJanusz
Minister przypommał. że 3
w•ał min.
:r:ntporty.
n"jwl~k<\7.e
n~„u·
Wicz.
c-z.a<Sie wojny w 50
!;zczorH~ w
t,e
m. lin.;
on
Stwlerdr.lł
w
przeła<lowały
do BG proc.
,.Dni Morza" ..tały &:ie t'!'adynb. r. 28 mln ton różny<'h toovjnym świętem nie tyll<o po
war&w.
nad l>O-tysięcmej rze..<oZY pra
Centralne

z jublleu'1Zem

z imprez nie ma

a-ra111żacjach.
różnych
dwu
po
rMaratcm kabaretowy"

rdk'lt

szkołach od'byuroczystości wręczen.ia

we wszystkich
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Festiwal Polskiej
°'ł'rtórzeni~.

Z

się

dla p'!'aC'UJacycb.
oka?:Ji zakończenia

pod koniec nb. r.

34 linii
4 milionów DWT
W 1975 r. 3
I§] Za 2 łata pierwszy 50-tysięcznik

2-0 piose

pięć

łach

I

1§1 28 milionów ton przeładun'ków
mJ 1540 tysięcy DWT tonażu statków

nek, przy czym każda będzie
wykonana przez 2 solistow w

Na

kształcili

wstali

os

od duewystępy cłl&a-!ne
do zęspołów ki!kunastotów
OffObowych. „Premierj' - Opo
l~

MPow szk<>-!

się w
chłopców uezyło
ceach ogólnokształcących.

„Dni Morz a"

:z:wią.z.ku
oeprz.ewodmiczą-·ego
norwesiltiej m!:xl.zieży liberal-

.Johannessena,
Bjoerna
nej,
pt. „Uznać NRD".
Autor odn<>t<>wuje z zad<>więcej
coraz
że
woleniem,
nienaruszai ..
uzna1e
rządów
ność polskich grainic zachodnich. WY't:)Owi-edż w tej soprawie nor-wesokiE>go mLn~·st.ra do
pracy.
i
siamon:ądu
spraw
Helge Se1pa na zjeź<l.ziP parpodkreśla
li:bera.lnej
tii
Joha.nneSISlen - przypisać na,calem.u rządowi
także
leży
norweskiemu.
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Prezydent JohnSIOf!l za,twiGrrady lot:nidwa
dzil de<'yzję
cywilnego USA o ze2JWQleme
li111.iom Jot111iczym radrL.ieck.iego
;.,Aerofłotu" rOZJPOCu:cia regumiędzy
komuruka.cji
la.rnej

cen

\\"idzie

polskie „Zefiry". cze·
francuskie
i
„Vegi"
skie
„Squale". Organizacja na lód.7,
bardzo
była
lotnisku
kim
(mol
sprawna.

Moskwa - Nowy Jork

Podwyżka

.,ASW-12''·

powały

»Aerofłotu«

a NOMym J<>rltiem.

i

prototypy amery·
liśmy także
szybowca metalowe
kańskiego
Niewiele im ustę
go .,HP".

Linia lotnicz a

M-OS~

B"

w

I ml!o-

uczniów S7lk61 pod-

stawCJWych
czyło

zjazdow ych

zaborc ze plany

Wczoraj łódzkie lotnisko na
ponad 100
przyjęło
Lublinl<u
szybowców, którymi przy le<: ie·
li z Leszna uczesi-nicy odhY·
tam n1istrz.ostw
się
wającycb

Ok. 8,5 mln dzied
dzieży -

zobowiązań

Obrady Komitetu
Wykonawczego
CRZZ

młodzieży
rok szkol ny

zal~ończyło

DZIENNIK.
tO DZ K. I

Czlone'lt Biura Poli<tyezneg-0
KC PZPR, Jl'I""'lffiier J<Yref. Cyrankiewicz zwied:z:ul w ~
Pl>Targi
Między.narodowe
P::ernier z:apozmał
znań9k.ie.
przemysłu
z ekspozycją
się
obejTZ.aJ stoirna.sizynowego .
ska z ·NYroba:md różnyctl zjed
przemypodlesłyeb
noczeń,
ele.l{:tro;naszy nowemu i
9łowi
uwmY'5'1ko
to
Są
cię-żkiernu.

wakacje

8,5 mln. dzieci i

1Ml'!lłecbltałek

NłedzleJa.; 23

Już

Pioseńki

•lcich zespołów CJl.7.:Z:. „Mikro
fon i ekran" - koncert fina-

ł<>wy.

Telewizja polska przeprowad?.i pięć bezpośredn:eh transmisji z festiwalu. Na szklany
trzy
zakwal1fi.kawa no
ekran
koncerty

wieczorne:

,,Premie-

Opole 68", ~Spiewamy i
oraz „Mikrofon 1
tańczymy"
„ Spi<!pop~L><lniowe
rkran",
wy i śp"ewki' · ora<i: czw.a.rtko
„Maraton
nocny
wy pro'!ra·m
ry -

k<ibaretowy".

Przyznane

zostan_ą

trzy

~

Mi~isterstwa
gtówne:
grody
Sztuki.. pr.e-oNodnt·
Kultury
Kom1 Letu do <;praw
czącego
Radia i Telewizji l przE!'W'OdPrez. WRN w Opo
n.czącego
lu (wszystkie po 15 tys. zł) oy specjalne: Konagrod
4
raz
mitetu do spraw R~d1a I TelewiJzj i (po B tys. zł) Towany
stwa Pnyjaeiół <;>pola i przew.
Prez. M&'I w Opolu (po 10
tys. zł). Ponarlto 100 akredyto
na fest!walu dzi-E:'11n1w.a.nycł)
karzy przyzna specjalną nagro
d<: prasy. Na!'(rody przyz.nawać
będzie 10-osobow"' jury w skla
dz1e: M. Dąbrowski (przewod
n1c zący)

oraz

członkowie

-

J.

W. Filler, W. HlouKaszycki, J. Kołacz
Wł.
kowski, B. Ostromę<oki,
R. Waschko 1 J.
Sławiński,
Byrczek,

~zek,

J.

Zieliński.

kierownijuż
T radycyj n_!e
ctwo arty<-tyczne festiwalu sta
(stroWietnik
A.
bę<lą
nowić
n.a

muzyc.zn.a),

(reżyseria)

i J.

J.

Rzeszewski

Masłowski

(see

n o~rafia).

200 solistom a ·kompa·
Ork iestra Polbędzie
n iować
i.a I Te<ewizj1 porl
Rad
skiego
dyrekcJ'll Bogusława KlimczuPonad

k.a..

szeregach

skiej.

partii

wyraźnie

r-epubłika:ó.

opiol'lia

gdzie

faw0ryzuje

publiczna
uroi.arko

wanego Rockefellera . a szefo
bard.ziej agre
wie partyjni -

sywn:e nac;tawionego N~x011a.
W
zwrot
Ni-E'lprzewidzian y
wyborczej u;awn1a
kamoani!
oamerykański
przeciętny
że

w praktyce
na n"mi:n.aposu-zególnych
kandydata
cję
par.tii na prezydenta.
ma

bywatel

nie

żadnego

wpłyv{U

Obrońca

Sirhana

wniebezoiecze11stwie
Obrońca

Sirhana,

69-letni

prawnik RUS!$el Parsons
od
pogróźek
n1ał szereg

otrzy
osób,

które zapowiadają, iż dokona
na jei:o życie. Po
ją zamachu
lic.ia w Los Angeles musiała
roztoczyć opiekę nad adw<>ka
\em.

Dni, które

wstrząsnęły

V

Republiką

r

I

obyczaioW'i mu.sia:ły się ipodporzadkować ;najba1I'dziej kon.

I
I
I
I
I

Eksplozja protestu studentów, -półtoramie
sięczna okupacja Sorbony, wielusettysięczne
manifestacje studenckie i robotnicze, dymisja
ministrów, strajki rewindykacyjne
pięciu
10 mln. zatrudnionych przekształcone w strajk
polityczny, żądanie dymisji de Gaulle'a, rozwiązanie parlamentu, ruchy wojsk wokół
,Paryża, amnestia dla przywódców OAS, chaos,
z którego po wyborach być może wyłoni się
to nieoczekiwany
nowy kształt państwa
1968 r.
połowy
pierwszej
Francji
obraz

wybudowano ich . sporo w ootatnich latach. Ta sta
nowi jedma.k własność prywatną i ma specyfoczne przejako
służy
znaczenie
miejsce dla a;ut:omc<bHowych
ba.irców prezydewa Tuhma,na
jest t.o
Nie
i jego świty.
zresi;tą jedY'nY "„Olryginalny"
i jak na kieszeń Lilberii
pomysł
zbyt kosztowny
ozłow o eka. Or,óż kiedy
tego
przed kilknl laty oowiedzóał
się om, że Drezyden.t Kennedy
polecił wybU<dowan:e dla s!ebie schil"On.u -przedwaitoonowesamo.
to
uczyn·ił
f.(o
&bron z Monrowii, łacznie z

ra.ncja, ciesząca się progTaim, zwłaszcza w sz.czydo niedawna opfo1ią towyim momencie kryzysu to
najba'l."ldziej usta-b il-i- t.otalna: negacja wszystkiego,
eks•remistycznych
kraju, 11 ta.kich
Z'D!Wla•nego
przeżywa si;ok, któ- orga.nialacji rząd roz:wią:zal po
. ry _ią w równy:m. S<iopn•l'll ~rze • o»ta·tnic_h za.pJie;zkach. Opr_ócz
powołuiącyoh !'cę na trockvznn
~grazaiąc JUł wiele
a-auł lub maoizm, :stniala zma.czm'.l
ro?.Jprzężeniru
tygodni w
gl"Ulpa nihiJi~ow, k>tórzy n'e
jak i za!Slkoczył.
Spróbujmy z pel"Spe'ktywy mogąc :zxlecyx:lować się n_a ża
d w dni'll pierwszych rozstrzy den lrol-0r, ma1r1.1fesrowali pod
gn!ę-ć (dz iś odbywa się we CZla.rinym1 s.zta.ndarnm1.
~: ódt.o był mairgi":. dawna
Francji pierwsza tura wyboprzyczyn
sr
·w iż
•
reko b o
irówl
o cha.rak.ter.re
istniejących,
ns r'll wac na) a
z
. .
strukturalnym, rretują.:yeh na
•.
.
III Ie 1sz~ fak_ty.
s~udenck.iego.
ruchu
cato0ść
roz_z
Zam 1eszk_1 studenckie
niezadowolenie
najwięksrz.e
w
inym :iatęzeru_em tr-wa.ią
sprawa reformy
wywołała
zaisadz1e o.d , listopada 1.llb ••
ku; . I?h zr~ Gil s·kTaJ•n1e nau<:tLania, p 09 tuJaty wyrażały
a:ę żą-darnem ut.rzymainia stu
zr:cnmcowan~. :eh (autorzy d'ów bez egzaminów wsil ęproznych o :lc-1em.
Nie sposób n ie wsPO'l11niec n :„ch. Dot)"Chcz.as w uniwert.akiel
frnnctwkich
tu 0 niektórych hałaśliwy.eh sytetach
n.ie ooow1ązywaly.
egza.m1111y
choć
które
'llgruoowa•niach
jpewną rolę w "wybu.ch'll i 1Jo0d- Jecl•na.k w r. 1987 ," 68 nasi•ą,pil
mł_o
_szburm
trz~·mywaniu napi ęcia 51 pe1nily, ni~ze!kiwa1ny
uczelnie.
>NY-LSZe
tym nit"mniej nie są repre7;e11- d'Z1ezy na
.
tatywne dla post-aw i nasll"O(DaJszy ciąg na str. 4)
kh
jów mas stu!lell>('>kieh.

F

ara'Z za Mon'1'"-0IW ' ą wpa
szeroką,
na
dliśmy
Tu,
szosę.
asfaltową
CzaTny-m Ląd.zie,
na

kol'lrnpiętrowym,

Przez wiele kilomotrów, po
c i ągnęły
obu st.-onach S?.-<>sy,
sadzone pasami około 3-me
fJrowe>j szerokości lasy drz.e-w

się

k.a1uc7ukowych.
swyr-h

kształ t-eim

Drzewa
liści,

te

koro·ną

i wielkością t>rzypornin.ają do
orzech włoski. Sc i ą
złud ·zenia

ganie

z

nich

mleczka

kauczu

kowego odbywa się podobJl ie
jak u n.as żywicy - z sosen.

I
I

95

proc ent

Uicji

należy

go

proc.

Tire
5
Pozo«tałe

„Fire.~tone

Co".

Ruboor

and
125

tutejszych plam.do ame·ykańskie

kc ~ _.c.ernu

pod.arowało

,:F !·restcme"

i

najmo ż niej s.?:ym

na j bar-

roriZ1nom
W]Jływowym
dziej
l ibc-ryjsk•im. Był to podarune-k
wyrachowany.

W

zam ;an

bo-

one

wy•

w:eim

?t"7eforsow.ały

celu

wyw.alczen.ie

<lanie ustawy zakazującej jak!chkolw'e-k strajków a szc7e
góln ie str~jków mający«h na
wyższee;o

wy;nal('Todz<'fnia za pracę. zre
na w ielu z pJ.antacjJ do

s • tą

dziś panuje
a
~zCT.y1.na,

niepod?ielnle

pań

n iekie!'dy i niewol
Ame rykari.ski neokonictwo.
lcm;ali.zm 'poszedł tu znacznie

dalej w ujartmianiu c?.lowieka niż francuski lub a.ngielski. Dzi'~ki rnś całemu syste-

De Gaulle w krytycznych

ehwil~h

odW1lluje

s~

do po.

mocy wojska.

• mnwi
ui.ale"~TI!€1t1iu
pożycr.ek,
O<! swel(o humoru libe.,-yjskieokonsumpcyjnego.,
go r:--nku
dwóch !(lównych
panowaniu
kauczuku i
bogactw k.raj,u -

1

Spo~iedź

po

Portrety amerykańskich pilotów - rycerzy śmierci przynosi film
pt.: „Piloci w piżamach" spółki autorskiej: Gerarda Scheumanna
i Waltera Heynowskiego, dziennikarzy i filmowców NRD
Scheumann i Heynowski byli, jak dotyc11czas, jedynymi pierwszymi obcokrajowcami, którym rząd DRW umożliwił odwiedzenie
amerykańskiego obozu jenieckiego i przeprowadzenie rozmów.
Filmowane i nagrane na taśmie magnetofonowej rozmowy są
qłówną treścią iilmu. Przedstawiono w nim 1 O amer.ykańskich pilotów.
szyscy są oficerami miW\JduwymJ.
Dwóch br.al:!() udzlial w W<>jrue ko-

Amerykanów, obyć
aprobaty
Stworzyli oni
nie może.
&ię
tu też ogrom11ą tnóChine proktóra ma za zapagandową,
danie utrzymyw.ać nie tylko
L'ber yjc.zyków. ale i itrne na
rody afrykańskie, w atmosferze zimnej wojny. Szcze-góJ-nje
w ielk ie „zasługi" na tym poJkoło
się
żnajdująca
lu ma
3-0 km od McmroW:i, r.adiosta
cja „Głosu -Am.,,ryki". I trze

Ale =azem eta<ją się przerażający, gidy odw dłoniach odllamkrl. bomb kullkowycli, najltlowszej broni „do rażenia żywych
--celów", móWlią neczowo: „ta broń nie przynosi odpowiednich rerz;ultatów".
Wszyscy są dobrze wychowani. Od']:>OW'iadają
girzeczmie. „Yes, sir", ,,no, sir", sitairają si.ę zaWl!'a.cając

niektórzy stacjonowali
reańskiiej,
przed pow.ołami~ ich na front
wietinarnski w kira-ja.cb Europy .za.
ehodni~, m. in. w Niemczech zachodruich. Na
dwu.n.astu - 10 wylI"a:z;illlo :ngod~ na rOZJmiOWę
lk!wli.tuijąc to wlasnoręoonym podpisem. Jeden dowolić swymi ~iedziami pytającego. choć
odmówil nie ujaJW1niając przyczyn., dru.gi. - jak ruie są zbyt wylewni. Tej tormy odipowiedzi
ze wstyót... Ten óru- na'IJCZOilo ich w wojsku. To należy do ~eh zasąidzą autorzy filmu gi. - Robert z. Shuma.ker, dowódca korwety, wodu. Podobnie jak zabijanie.
rezerrwy astronaiu111ależy oo amerykań.Skiej
tów. Na lrolainach bl:aga!t Wietmamczyków o
jego
że
I'02lUmiejąo,
· dairowiani.e mu życia,
_'laroóowri wiet..,.Jetilli leol się samolotem, posi.a.da.jącym dużą
udziail w woj111ie pcrz,ecriwloo
namsilcierrfo. · :nie należy do ch!l•J.bnych rozxlrzJia- srz;yblrość - .Jest się da.Jeko od spojrzeń i ucq,uć
tych, .których się zabija. To nie jest ta.k jak
łów. 'Drurlno ~ dziwić, że nie pr~ąl wyw wojsku, gd'Ziie wid!lli się, jak ezłow.iek upMla"
6*.epować przed kamera.rod..
W swoich pasiastych dreliChaoh. w sandałach - mówi po.l'UCZlThik J. R. Słrively, który po 67
ogolGm'., lotach boj~wych nad pólJnocnym· Wietnamem
nierdok.ła.dln.ie
lllogaoh.,
bosycll
na
· uśmiechają Slię, gdy m&wtią o swydl żonach
óoota~ się do niew<C'li wiebnarnskiej.
W crz;a:siie swego ostatnieg;o lobu. na samow=enie,
ogarnia
N'iekt&rych
~ dzieciach.
ig<ly zwracając się do ka<mery J)r.zielkaZlllją po- klc'e typu F-105 w an.i.u 5 maja 196'7 roku
rzrlTOIWienia !'IWoim i!'Od!zinom (fiilitn zosbał ~ por. Shively, podc<bnie jak w czaaie lotów
pqpraednidh :z=uca:l :o.ad póln.oonyun Wietnadany do USA}.

ba

przyznać

jej

mają
propa~andziści
farnta.z ję. Ostatnio na

ną

obiektywnie,

że

bujpny

ktad soreparowali inform_ację
rzekomo
o znajdujacych się
na pograniczu liberyjsko-gwi„wielkich oddziałów
1 nejskim
komunistyeznych''.

echaili9Iny JU'Z chy<ba
dobre diwie godrz:i!Ily,
na.gle, za dość
gdy
osbrym za,krętem, wy-

SU'De'l'l1JOWO-

czesnym na:ła.c€'111, jakiego nie
powstyfzi,J iby się naimożn'ej
si tudz.ie na..s.zeo- 0 gldbu, kodolarów.
mln
30
sz'JOwał
r>oCzny
Tymczasem dochód
okresie jego
całej Liberii w
suj~dymie
budowv siea,ał
my.„ 16 ml.n.

r:>-

rudy żelaza - kazda
kopalń
podtjmodecyzja
ważn i ejs za
z wł8fd ,ze Liberii bez
prze
\\'a<na

łoni!IO

się

sknyżowa-

roe. Droga skręcająca na pra
wo pod niemal ]'.)II'Osty-m ką
wąska i pokryta
tem, była
glilllą.
kol-0<ru
ło=si.owego
podobno tak
Glina ta jest
porze
twa;rda, że nawet w
mo:hna po niej
des?.JCZowej
wys.okopienWśród
jeżctz.ić.
n)"Ch lasów pojechaliśmy jesz
cze z pól kifomebra, a potem
się
oc7.orn naszym U'kazała
typowo afrykańska równina
krzewów
kęparrni
porośn!ęta
i gdzieniegdz.ie pojedyńczymi
drzewami. T~1'ko po prawej
stronie dr:z.ew był<> więcej cała aleja rpailm, wśród któC7Jte:rych rozłożyła się w
ll'Zędacll
równoległych
rech
wioska K.i.ssi.

w

towarzysVW:e

ki1'k'll osób

mężczyzna w średnim wieku.
żółtą
opasane
miał
Ciało
płachtą. Z:trzyrmał siQ kulka
metrów przed nami j dhrgo
się przyglądał dwóm białym

intruzom. Kiedy jednaik ;>odczęsbując
do niego,
na prawo i lewo paipierosami jego świtę, by wręczyć
mu 250-gra,mową pusz.kę we„pomarańczek"
dilowskich
nieufność w n:iim do n.as us.ą
piła i przyja.żm~e się uśmie

szedłem

ch'll~ł.

I
W podz.:ięloowam:iu za prenatvchpol~
zent wódz
jest to
miast podać fufu z
na sucho zapielkany
ryż
oraz
ryba1mi i jarzynami zatańczyć WO'kół nas grupce
kobiet. Były ro w wię<k.s2JOŚ
oi kobiety stalI"e i o nleSTlJ()l!;y_
ka>nie pokaź.ne-j tuszy. Wszyst
kie miały gołe torsy, a spódSµiewaiac
nice dl() kostek.
oc.iężale
raczej
monotonmie,
·wytańczyły,
dreptały niiż
k·rzywi.ając przy tym na naicmasłe
przeróżniPjsze spasc1by
twall'ze. W ogóle dfa Liił;>eryj
czvków tallliec jest nie ty!ko
pewin.yrm
a!le w
rozirywką,
stopniu irodlzarjern obrzędu reniez:astą
czymś
LLgi,jinegio,
pionY'm w ich 'Prym.iityrwmyim
Libea-yiżycitu.
"i trudnym
czyk może naiwet przez kin
ka dni n.ie jeść, tańczyć jedn00t musi codziennrie, Temu

procedUll"Ze
ser"l>ratywne w
obrzędów religijnych wyz:natak
I
chrześcijańS'k:ie.
inia
jednym z koś
widziałem w
ciołów katolickich na przedMon.rowli ja.k grup.a
mieściu
w
Murzynek
Murzynów i
trakc'e mszy wpadta dosłow
nie w tram.s tanecziny, wyna
jednO'C'leśn:ie
stuku ią.c
dzilkie
ram-ta.mach
małych
odJO<rawia.iacy
rytmy. Na wet
mszę czarny k~fadz nie zdołał oprzeć sie dudni eniu bęb
lllów i podirygLwał przy oł
ta.rzu.
autorytetecm
Największym
juju. W
jest t-u c1.arow•nFk w.szechpotęż.nego
utrzymaniu
w
mu
pomagają
autorytetu
"-Tiajdujące
znac-znym stopnilll
się w głębi dżungli szkoły dla
belskie. Skończyć ją mu.si każ
Liberyjczydy z rdzennych
rd>:en
(podkreślam
ków nych, gdyż wa.r·stwa rządząca
w tym państwie I stanowiąca
to
1 proeent ogółu lu<'lno!iel,
li':
v.ryohooźców
potomkowie
USA, którzy w roku 1847 l)TO
klamowali niepodległą RepuL!beril ! pod k.ażdym
blikę
powazme się toż.o
względem
nią od autochtonów).
Do

SZ!kół

d7.ieci

po

ldą

n:gdy inaczej nie
im jak w '!)asce.
zobaczyły
kt2re bl
Dzieci,
gitwarz juju praw<lzi-wą
na. Muszą one oow:€'1Yl opuś
cić sz1rnł-: z przekonaniem. że
uczy! je sam d<iabcl, ktoś niprzez to
gdy n.ie-poZ1!1any, a
tym bardziej groźny.
Nauka w diabelskich szk<>zwykle od kilku
!ach trwa
miesięcy d·o 4 lat. Tylko najzdol•niejsl uczniowl!e pozostają
u<.~tąc
w nich do 20-25 lat,
na czarowników. Dokład
się
nego - Hprogramu n.auCzania,,
w diabelskich szkołach nie usi-: dotąrl poznać nikodało
mu z białych. a Murzyni na~
wet za wysokie wynagrodze-o
nie nóe chcą go 7.dradzić. Wia
domo je-drnak jest, że uc-..niowie podd-'lwani są próbie ~
w płomieniach ogniska.p
żeni.a
w rnrow;.sku uczą sif: st.oson.a po.wczegól<ne
:!liół
""3nla
którzy

cy.

po'<azują

~

się

ciąg

na str.

4}
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I te dzielny
magazyn

Chaty wioski ulepil(Jflle są z
gliiny kolruru mleCT.:nJO-'kawoi
wego. Mają ks:zr.ałt walca
dachy .z liści pa1stożkowe
chat
dl()
cmowych. Wejście
jest ball'd:ro wask.ie i n'sk>ie.
W7.lrostu,
Cz:łowiC"k średniego
ledwo
się,
ITYrzyga·rbiiwszy
moŻe się W'nldlać do kb wnę
trza. Zwykle jed1t1ak m-zeba
ruiprzednio prziejść -przez rów1nie niską zibudowainą z gałęzi
wpra;,ndę o µrootokatnym <las:;;ku. Suełn;a ona jalkby f.unk
i
gości•nlllego
ipdko.tu
cję
mieisca spo!jka.ń wioskowych
plo11k.a,reik.

z

diabelskich

I Lat.
ukończeniu
,.Nauczycielami" są ozarowni-

„Dziennika
Udzkieee"

W ipeWltlC'i cli~ z jednej
okazalsz.'ych chat wyszedł'--------------------------!-

alllerykańsku
mem 1mw. bomby lrulilrowe (mwme pirzez Ame:ryika·nów CBU). Weditug jego wła~yoh stów
jest to brÓń „pirzeciiwklo żywym celom". Zazaiwi.erającyll'ln
kllllamli.,
naladowaJny
sobnLk,
maiteriaJ wybuchowy i wy.pe!n~-0nymi jeszcze
ll1ll1iejszymi kulkami. eksploduje w powietrzu,
Ra.na o
a „k:ul<lti" rażą WSIZY'Sbko diookola.
przekroju kilku zaledwie mi-1.imellrów nie jest
wiellka, jest jednak nie mniej straszliwa n.iż od
odłamka bomby. Major D. H. Dua.rt trzymając
w ręku zas.abn ik: z kt:.fami. którP rażą bezmówi: „Ta, którą ~u
pośredni<> „żywe cele" widzę, nie jest dość skUtemm.a.. Nie jest d~
ikła.dnie na.ła.dowana. A to jest, {i ile wiem, za.sada jej działania".
Smiercionośne k!ułki są szczególnym niebezpieczeńS1twem dla d2Jieci. Dlatego wietnamskie
!kobiety plotą z twall"dej, grubaj słomy ka;pew drodze
lusze, które dzieci DOSIU\ staie d-0 szkoly, przy zabawie„. Amer)"kańsicy lotmicy nie widzieli ni.gdy takich kape-luszy, nie
wyobrażają sob:e do ozego m~gą służyć. Gdy
im je pokazano, wiedz:ieLI ty~kn jecl;no - ten
kapelusz nie s!lUJży ja,ko ochrona pr:ood sŁoń
cem, bo je"lt na t-0 za ciężkli, nie należy do
doroolego oz.łowieka, bo za mały„. więc jakie

ma pirzezmaczenie? Nawet 1mzyirnaijąc w jedin.ej
dlion'i k.u.lkę .z bomby CBU, w drugiej k.apelusrz:, me kojarzyli obu tych przedmiotów. Ich
pojmowania kończy s1ę najwidoczZidoln.oiść
niej w momencie naciskania wyrzutni bomb.
uczuć.
nie sa pozbawien.t
naturaJnie
Choć
na pytanie
Robinso!' ·Risner,
Podpułk?wnik
czy chC'la!by, aby jego najmloclszy •yn nosił
kiedykolwiek podobny k.a.pel)lsz, zaprzecza gwał
żadnej
townie i dodaje: „Dla mnie nie ma
jakiegokolwiek narodu
różnicy między dziećmi
na świecie". Podpułkownik Risner, najstarszy
w1ek1_em, a także funkcją z pytanej dzies'ątki
p1lotow (dowódca eskadry), brał udiliał Już w
i ko"eańskiej.
II światowej
dwu wojnach Za tę ostatnią otrzymał wysokie ooznaczenie
„Distinguishe<f
lotnictwa
am<;>rykańskiego
Fly1.ng Cross". Ze.strzelił osiem MIG „Jestem
w
bardzo mocno wieru;_
wierzący
głęboko
Boga. Wierzę, że' Bóg mi błogosławił i pomatak objaśnia swoje ówc:z.e.sne sukcesy.
gał" Nie. n.ie są pozbawieni UCZ>Uć, Rozjaśniaja im
o swych rodz!nach,
si_ę twarze, kiedy mówią
piszą w listach słowa miłości dla żony i dz.ieci. Ale to co robią, a raczej co do momentu

Dalszy

ciąg

na str. 4 i 5

,, To jest zawód"

"l. '!J'Br. E_. L. ~ubba'l'il, lat 29, wyk..~~łeenie średnie, 2. por, E. Alvare-z jr, -I.at 30, wykształwme wyzsze. 3. po.r. .J. R. Sh1vely, lat 25, wyk.w..ta.łeenie w}'ŻS7..e, 4. mjr D. H.
Duarl, I.a.i 32. wy.ksz.ta.l.cen.ie średnie, 5. ppłk n.. Risner, lat 42, wykszt.aleenie średnie.
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(Dokończenie

ze

Francja

str. 3)

w rejonde Pairy'a.
WZllliecH-0 to !!mącą dyskusję
- nie ty1lro wśród mlod!Zieży
crz.y W!JJ'I"<Y.Vadzić selekcję
(motyiwowainą bralkiem miejsc,
l!ro&Utami i kitop.otami z nieoo stuidJiów wyż
rzld'Ol!mymi
szych), crz.y ut:nz:y1mać nńeogra
nicwny wst;.ęip. P1erwsz.e roznńe
w.ią2Blll.ie wy<lawal-0 się
unillmione i si;:>owooowal-0 neszerokich
reakcję
gatywną
iklręgów !:tP'OleCT.eńs.bwa, zamaprzez mliod?.ież
lllil.fes.towainą
zwłaSllO'Zla

akademicką

i

dziś

listC>w i strajk.i klasy robotniczej postawiły raąd w obHkryzysu
czu najostrzejszego
pochód ludm pracy i studen- od '1:akończenia wojny algierskiej. Kryzys społe~o-poli
tów. Hasła manifestantów w
tyczny <1siąga takie rozmiatym okresie wykraczały już
ry, że rozgrywa się na płasz
po-za tl<ltychczasowe J><IStulamiędzy
czyźnie konfrontacji
ty studenckie, stanowląc v<1r.ządem i jeg<1 więks:rością pa
tum nieufn<1ści dla wewnętrz
milion<1wymi
rlamentarną, a
nej p<1lityki rządu i dla wła~
masami i partiami opozycji z
d11y <1s<1bistej. Transparenty
drugiej strony.
„De Gaulle
demonstrantów:
„Pompidou,
muzeum",
do
„Humanite" pisze wręcz: Fouchet i Peyrefitte dD dyde
jaką
Jedyną przysługą,
widziaulica
misji", pairyska
Gaulle może oddać kraj01Wi
lat.
10
od
ieI'wszy
ła po raz p
od władzy.
byłoby odejście
Jednocześnie dziekallJi wytlzia
kontynuował dzien
Od la-t łów humanistycznych wszystriząd ollrzuca najba.rruik kich uniwersytetów francusdziej us1>rawiedliwione roszkich zagrozili dym i sją, jeże
czenia robotników. 4 mln pra
li rząd natychmiast n.ie u- oowników zarabia 600 franchwali dodatkowych kredytów
ków. Za.robki te są · jedne z
na po i rzeby uniwersyteckie. najniższych w Europie zach.
18 uczelni okupowali studenPonad pół miliona bezrobotci Pl'IZV poparciu ich profesonych s-zuka pra-cy, nie licząc
rów,
mfod.zieży. Francuzi mają naj
tydzień
Europie
dłuższy w
Biuro Polityczne FPK pupracy, a ciągła podwyżka czyn
blikuje oświadczenie, w którym wzywa do obalenia wła szów i podatków nieustannie
pogarsza sytuację. Perspektyw <1pa.rciu
dzy personalnej,
wewnątrz
ceł
wa obniżki
o porozumienie partii łewica
EWG od I lipca naraża rolrob<1twych, <1 jedn<1ść klasy
nictwo fra.ncuskde na niepewniozej, naukowców i studenne jutro.
tów. Lewica stawia w Zgromadzeniu Narodowym kweDe Gaulle rzuca na szalę
stię zaufania dla rządu. Wjswój osobisty autorytet. Apel
zyta de Gaulle'a w Rum11nii o zaufanie uzupełnia groźbą
staje pod znakiem zapytalllia.
rezygnacji, ale ten wielokrot
Ostatecznie szef państwa denie wy.próbowany atut nie
c~duje się na wyjazd za gra
nadziei. Up-0korzony
spełnia
nicę, ale przez specjalną „g<>-'
prezydent wyjeżdża ze swej
rącą li<nię" jest na bieżaoo iin
siedziby Colombey !es deux
formowany o sytuacji. ·
Eglises. Pojawiają się pogłos
ki o jego rezygnacji.
wzboSytuacja polityczna
Jednak de Gaulle nie zanowy element.
o
gaea się
mierza się poddać. Nie p-0 raz
Ogólna atmosfera po demonsię do
odwołuje
pierwszy,
stracjach studencki-eh wyw0wojska. Oddziały armii poja
łała fale strajków okupacyjParyża.
nych. IO mln pra.oowników ' wiają się w pobliżu
Szef pailstwa wypowiada woj
żąda. p<1dwyżki płac, a kiedy
nę lewicy i rozwiązuje parlazawodowe po pewzwiązki
ment. Jednocześnie jako gest
nym czasie osiągnęły porous po ka iający opoz ycję , poświę
zumienie z pracodawcami ca pięciu ministrów odpowdestra.ikującym już to nie wydzialnych, w jakikolwiek spo
starcza i wysuwają żąda.nb.
Równocze sna re- sób za poprzednie wypadki.
J>Olityczne.
rozładować · nastroje
Chcąc
wolta studentów, inteiektuaczasu

riządów

de Ga.ulle'a. Je,d

noczęśnie ulicarllli Paryża prze
kilkusettysięczny
maszerował

11.cea,J;ną.

W tej atmosferze skazanJe
roilku studentów (nb. za uży
wanie przez nich pałek w bój
kaoh) i w y dalenie ich z uczel
ni, wywołało r-0zszerzające się
(lamieszki na SOiI'bonie i w
NanteNe oraz kolejne areszprzez
wezwanie
t.owania,
akademickie policji
wła<lre
na teren uczelllJi i zamknięci.e
kilku wydziałów, na których
studiowało 50 tys. młodzieży,
Znaeksplozję.
spowodowało
lazła ona ujście w maniifestacjach ulicznych, generailnym
strajku studiująC€j młodz ieży
.i okupacji uczelni. Nie uganiezadowolenia
szona iskra
wybuchła protestem anty.rzą
wszystkich
prawie
dowym
uczelllli francus.k.ich. Pracowni
solidaryzują
cy naukowi, nie
cy się wprawdzie z metodami walki stu<lentów, poparli
bez zastrzeżeń postulaty reformy systemu uniwersyteckiąo i otwarcia zamkniętych
fakultetów. Wśród d e monstru
zmalazlo się
młodzieży
dącej
nawet kilku laureatów Nobla. Raz.ruchy ' Szczytową formę przybrały podczas słyil!Ilej
nocy ba1·ykad , podczas k tórej
3 tys. młodych lud2Ji (z 20 tys.
kilku
manifestacji) stoczyło
god:zi111ną bitwę z oddziałami
policji, w której kilkaset osób odniosło rany. Powtarzające się starcia policji z demonstrantami k osztowały ży
cie kiłku osóo. Około tysiąca
ludzi odniosło rany.
Na znak solidarności robotników ze studentami 4 największe centrale związków za
wodowych rzuciły hasło ostrze
gawozego strajku powszechnego
Był t<1 pierwszy te~<1 rodzaju pr<1test przeciw władzv od

pracow·ników p r e m i e r t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Pompidou podpisuje podwyż
o 35
kę miinimalnych płac
proc. Do walki ze strajkują
<'Yrllli nząd tworzy tzw. komi
teity obywatelskie.
które
reformy,
Obiecując
cel st<rajków
stanowiły
gaullizm nadal licytuje karte antykomunistyczną. Usiłu

wśr6d

jąc

zasfa-aszyć

n~ezdecyd-O<Wa-

ne, apolityczne g.r upy mieszfronczaństwa perspektywą
tu ludowego Hczy na zyski
w tym środowisku. za.pewniło
mu to już poparcie skrajnej
prawicy, która w ostatnich
wybo<rach zebrała ponad miDe G§ulle na
lion głosów.
pew:no wiąże pewne rachuby
także z wd.2!ięcznośoią ze stro
n.y a.mnestionowanyc h ootatnfo przywódców OAS.
Obserwatorzy zauważają tu .
że byłobv ironią, gdyby te si
ły, które wyniosły de Gau!le'a
do wład(ly 10 lat temu i z któ
rymi rozprawił się następnie
na tle różnic w sprawie p<>liułatwiły
algierskiej ty-ki
mu teraz utrzymande władzy.
chodzi o Francuską
Jeśli
to
Komunistyczną,
Partię
przedstawiając plan zdobycia
zdobyć
wła<l'Zv, nie t1<:iłuje
jej wyłącznie sama i wyłącz
nie dla siebie. Propon<1waną
gaullizmu jest
altet"natywą
rzad lewic<1wy, z udziałem k<1
munistów w stopniu prop&rcj()onalnym do wpłvwów w
Partnerem
społeczeństwie.
porozumienia jest Federacja
Lewicy Demokratycznej i SoJak wiadomo,
cjalistycznej.
w drugiej turze wybo.rów wy
d ·
·
staw1end bedą ci kandy ac!
jednej z partii, kt6rzv otrzy
mają więcej głosów w pierw
szej, odbywajacei sie dziś turze . •Istnieja jedna!c obawy,
czy federacia będ.z.ie konsekwentnie przestrzegać uikładU ,
nie wchodząc w koneksję z

(Dokończenie

zastępcy wodza (każdy wód'Z
sprawll']e ~ładzę nad s.wyma
poodainym-i mies2lkają.cymi w
mieście za pośrednict.wem wy
anaczon.eigo przez siebie zażeby wyklrył sprawstępcy),
cę. Zast~pca 1>0lecił wszystkim
w którym
z domll,
boyom
miesz.k'3ła Ameryik.anka zebrać
się u nieg-0. Każdego z nich

uszczuµlenie francuskich rezerw wynoszących 6 mld dolarów. Ten krok zaś z konJecz

następnie

Pamiętamy, że
To zdjęcie pochodzi sprzed lat szescm. z procesu OAS-owca. Salana.
łym Salan zo1tał sk.Jy.any na karę śmierci. Po pewnym czasie karę zamieniono na. d<1ży_wooie. Dziś de Gaulle ułaskawił go...

w procesie

*

~Odc!ał

za. Polega:ło
smarowa! im

osłabienie

sądowi

żela-

tym. ze
jediną z nóg oli
rozwą :i p.nzytyk!'ł d<1 nfej
palone żelazo. Na.jwiększ~ 0 _
p:jlrzeinie na noduo miał boy
uznany zodr zagórskiego,
winnym kra<:lzieży.
stal więc

wojny przecJwko dolarowi i
· do t YCh
· k.·ą F ra·ncia
· Ja
f unt OWI,
czas prowadziła .

*

3)

Skoro już w.s.popii.nam 0 sądzie, warto jeszcze dodać, że
są tu nadal popwla•rne ;;sądy
w Mon
Mieszkającej
żela.za".
r~wii nauczy.cielce amerykańskoiej systematycznie gin.iła ze
bielizn.a.
wyprana
s~ry-<?hu
zwróciła się więc z prośbą do

!rejni~:ni~st~~~;~cett<>:ii~

oznaczałby

str.

choroby. Wpa!a się im beZposlusze!}slwo wogran.i-ci,ne
bee juju i wod•za. Co powie
czarownik jest dla nich świę·
te i w w ielu sądacb stanowi
poważny argum~nt d•la obrony. w ubiegly•m roku na przy
(siedziba
w Buch.ana.n
.Kła'.!
hrabstwa Grand Bassa) uniesąd mor
przez
został
winn.icmy
że
Móry oświaóczył.
derca,
zabil na rozkaz - czarownika .
wycą_owan•kowle
Sęd ?..i-Owie.
wynie
szkoły d<i<:be!skieJ.
obraiUlli sobie. aby można by
!o postąpić w1>rew W<>li juju.

Centrum.
Konsekwencje obecnego kry
wynizysu, niezależnie od
ków W)"oorów, będą się zapewne wy•rażać przyznaniem
wewsprawom
priorytetu
nętrznyrn. Skupiając energię
i wvsiłkii na problemach spanowy
ł~o-gosoodarczvch
prawdopodobnie
rząd będzie
zmusz0<ny zmniejszyć za·interesowanie polityką wielkomo
oarstwowa.
Zaspokojenie ekonomi=nych
żądań ludzi pracy pochłonie
materialne.
środki
znaczne
Biorąc po<l uiwagę stOS'Unkowo niska wydajność przemysłu francuskiego i jego małą
konkurencyjność na rynkach
na
wydatki
zal!ranicznvch,
oa·'"-~~··-„„:,.,
tpła~e
'"""'
!'l;rv~ U'U.~J...,
~

nośoi

ze

*

Obecne wydarzenia jeszme
ra.z potwierdzają fa.kł, że kr~
zys francuski ma głębokie
1J<1dłoże klasowe i że jeśli ządania mas pracujących nic zo
sła.ną zaspokoj()one, będzie się
on w dalszym ciągu zaostrzał.
S. C.

to na

nic tu n.ie poonogly Uu.maczenia doktora., że jego boy
człowie!k·iem niespotykajest
nie pomogły
!:'ie uozei-.,vY'm,
też zaklęcia i przysięgi same
I

go służącego. Jego współt>ratymcy - a wśród nich za.pew
ne i z!OO.Ziej - byli nlezbicie
przekonani o wi!Ilie boya pr.a
cująccgo u polaka.
„
· ·
·
'ł
robi ·a Slę J•U>Z pozna
god'1:in•a , a nas czekał.a dbuga i uciążliwai
d•roga. Postamomri'liśmy:

z

ną

wtlęc

poż;egnać

gościn...

wilOSke K:issi. Gdy na :po-

żegna•nie da9:em wudwwj n:a,;pomrurail•
pudebko
stęp-ne
czek'', ten się W)'ll'aŹ111ie <roz•
c.iulif i :p<O'W'iectzmał, ż~ rpoctana.jmrodszą
swą
mi
ruje
i najpiekm:if>isza żonę 'W'l"8rL z
niemvw1alld€1m. Była to imeCZY'WlSCie 'llliebreydika dziiewczyma lat Oikoro 16-18. bai!'dz.o za•lotna i 7,aiws:re ruifunliecli
Na l!b:Jow,ie sterczały
n.ięta.
jalk czu.jnruki si:hf;niika
jej - <ro~hod!zące się We wszyist
kri.€'I"U!Ilikach warlroczyki
kich
1 om ilmżd;y. F\ry0 śred!Thicy
rucy te są "bu 02lllalk.ą elegarn·
je l[llr:?.eZ
cji. a wOlaitla się
. lciłika d/Jrl.
.WUedziiraiłettri;

Paniewaiź

Zie

aa-

oidimówiemiie ta>k bom
-„~
, .. .......
we-II"U było.by poco;ytame oibycza•
dlm~„ mliejOOOlw!)'ch
za Wliellką QlllJiewa,ge;
jów że
wod=w.i,
porw:i€'d:ziałem
swyim <laT'E!<ln mezwytkle nmae
•uszcześli!wń:ł

i

że

wracaljąc

do MorurOWli.j odbiorę ig1C> oobde. Nie d:otmzynra~em je'dlnalli:
słowa. Na uspr131wiedli<WienJe
mam tylko jedlno - me ja:

me

Z biJa!łych 1udmi
jeden
gośoiJn..;
słowa
dotrzyima-łem
nyim i aniłyim K.Jssi.

MAREK REGE(;
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Dokończenie
wizięcia

do niewe>li

ze str. 3

robili w

W.iet<n.amie. -

to

zupełnie in.n.a spr.awa. T_o jest „the JOb„
Tu kończy się w.szeik.a próba
zadęoie, ~awód.

jest

anal.Lzy, wszelkie rozumowanie. .
93 loty boiowe nad Płn.
Por. Th.onness W·ie.tnamem - na pytail"Jie, czy cz.uje się odpoVJ!ied.zialny z.a to co się dzieje V!_ Wietnamie
- odpowiedział: „Nie, to jest wojna, sądzę, ze
powstać
muszą
tam, gdzie rzuca się g.<1mby
jakieś S'7'kody''. Porucznik R. A, Abbot (61 lotów b<>jo:wych) - nie czuje się oc1.p owieclzia·lny
za to co się d.z ieje w Wiebn.amie. Poruc:onil< H.
.,Mimo
B. Ringsd<1rf (10 lotó.w l>ojowych)
że Stany Zjednoc:rone nie wypowiedziały wojmoja
Wietnamu
ny Demokraty<:znej Republice
tutaj jest !!l<>im obowiąz!c;iem jako
działalnooć
oficera u.

,,Ja.ko żołniefz
tam, gdzie kieruje
co mi r<IZl<ażą. To jest
jest mój faeb, I tak traktuję

Porucznik J. R.

mam

Sbively

znależć
to ·robić,

obowiązek

się

mnie rw..kaz i
dla mnie - t<>
tę sprawę, Sir".
Ma.jor D. N. Duart n.a pytan1e dlaczego się
tego powodem
„Głównym
tu zna>la:zl, mówi:
Gdyby n.ie
jest moja miłość do latania, Sir.
sprawiało mi to tak wielki.ej radości, od wielu
przekraczam
_
Kiedy
lat robiłbym co innegó„.
jest t6 dla mnie po prostu
dźwięku
barierę
Samolot jest d71iś ta.k komplekp.rzyjem.n<1ść.
p.rawdziwą
jest to
że
sowym urzątleel)lem,
nad nim władzę. . Z tym
mieć
przyjem.nośclą
jest m<1ment ryzyka jeśli się
związany
także
zrobi jakiś błąd łatwo się zajlić i to jest podobne do wyścigów sam<1chooowy>eh". Ten sam
majo.r Dua•rt poły·ka łzy przed ka.merą, kiedy
proponuoe mu się powiedzenie klilk.u &!ów d-0
czł<>wóekiem
.[est j.a•k. widać,
zony i d.z.ieci.
uczuciOiW)-- m.

jest się naNęd<Ziem
„Gdy się jest pilotem,
wo;ny - mówi podpułkownik J. L. Hughes. To praca w której zostało s.ię wyszkolonym:
w.iemyć,
należy ją wykonywać jak na.J.lepiej i
że jest to w p<>r-ządku".
Wpraiwdzie ppłlk Hughes przyll.it?aje w chwilę
ńie
bomoo·rdowań
potem, ze przeprowad zanje

jest wca•l e rzeczą p1ękną. a po locie bojO'W)'m
!Da się be7..semną noc, ale fach jest fachem.
Ta1k więc, p.rzyznają niekitćmzy, że ich p.raca nie jest tylko przyje!U•nOIŚcią. że Zdają sobie spraiwę. iż bombairdują nie tyi1k<> cele milii.tamne, aile tatkrże w:sie i PQla ryiilowe.
Nie wiedzą nd.c o ziemi, nad kltórą wyklona kitórej sieli &mierć
nyiwa.U lloty boj<JWe,
i 2llliSZJCZenie, dopóki nie trafiJ ioh pocisk
obrony przeciiw1o'\micz.ej. PrzY'bY'li tu, nielkitÓl'Zy
z woje!11111ej bazy ameryt;rnńiskiej Ta KihJii w
Syjamie. nieldóriz;y z baz N.ATO w Niemczech za.ohodn ich. niektÓI'Zy .,.rooto z Ameryik.L Ma.ją ma.be i mębne wiadomości na temait syfuaoj>i w Wietnamie Pól:noonym, jedynym sloowem., które m-0gą na pewmo przyipasować do tego kiraji\1 jest słowu „komili'nirllm".
I chciaż niekitórych z nich szklo10010 51Pecja'1nie na wyipadek prz.yrrnUiSIOwego lądowania w
sabie
nie wyohrażali
wti.e<tnamslkiej d:żUJngli,
mamen\IU , że zosta.ną zmu.s.zeni 4lo Slkakiu z p1'<>nącego samol.ołiu. Moment wzięcia do niewoli
bY'l dlla każdego z niCfh zaSkoc:zeniern.

„To byJi mi1'icj.am.c!,
Pot'. r;. K, Torkelson:
tak, z.daje s\.ę, że nazywa się ich · m;Jicją".

nie jestem
żołlnierzy,
„Kiłllrn
Shively:
czy to byU żo~nierze cz.y milicja, ta<m
pęwien
wsi".
było pełno ludzi z sąsiedniej
Por. H, B. Ringsdorf: „To był.a kobieta. Ale
sądzę, dmie kobiety i sześ
było ich więce.j ciu - siedmiu mężczyzn.
A.le pierwszym człowiekiein, k>tórego z.o.babyła kobieta".
czyłem Major !.. K. Thorsncss: - „To byli cywile,
ach, było ich wielu l n•ie byli, nie byli przyjacielsko nastawiend. Nie biegli, aby uścisnąć
kiedy
ale traktowali mnie dol>rze,
mi droń ,
wzięli mnie do niewol.i".
Por.

PO
Cywile, kobiety brali do niewolti uzbrojonych
z nich nie użył służbowego
żaden
oficerów.
rewolweru, żaden nie uczynił z.adość kodeksowi oficerskiemu. Dla.czego?
(którego w.zięła do niewol!i
Por, Rirgsdorf
kobieta): „Nie ma celu walczyć, jeSlt me ma
szansy. No, mógłbym zabić tę kobietę,
żadnej
ale na co by s·ię to przydało?"
g·runoie rzeczy nie jest 11ię
Ppłk Hughes: „ W
z natury morder~. Nie zr<>ł?iłem żadnej próby. aby strzelić".
wtedy, czy
„Myślałem
Major Duart:
czy śmierci
pr~ycia
wyb.rać szansę

Skok
z nkh nie myślała w lym mopor.
myślą
Ostatnią
mencie po prostu nic.
Shively był żal, że koledzy - słyszał ich samoloty - lecą do bazy i niedługo zasiądą nad
mówił pik
myślą „Jedy.ną
pi..wa.
sz.kla.nką
Hughes - było, co z.a liudz.ie żyją w tej części
W•iększ-ość

świata".

Ludz.ie zai.aleźli sdę nadspOdrziewa.oie szybko i
bynajmn•iej n.ie tacy, jakich wyolbraiż.a!.i sorue
lotnicy.
ameryil<.ańscy
Kto br.al pow<ietr2'1lych pocatów do niewoM?
POir,

E.

L,

Hubbard;. „T.o byłi, jaik sąd;zę,
czy 1acyoś in ni 1udrzie. Wszys. .ĄJ!e ni_e widz.i:a.łean nikogo w

mies"1<.ańcy w>Si,
cy miel<i broń.
mund'ltlrae'' „

Kari.dy z

pifot6w

całkioWlici.e

podpisywał

dobrowolnie.

o§Wfad07..enie, że bra.1 ud'lliał w l"O'l:tllowach i w Mlmit>
Na 7xljęciu: oświadczenie por. E. L. Hubbarda.
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eep

oneczne namioty

pociagul

Przeczytaj w

towainy. Lewis schowatl do teczki ter.mos i wydoby! z meJ rękai.-1czk! oraz pisltolet, o którym
n'e wiedział nikt z personelu Slklepu. Pochyill
się nad leżącym, nątożył na jego bezwładne dło
n ie rękaW:czld 1 wsuną! mu do rękli wydobyty
z teczki pistulet.
pain.c.-eTnych drzwi i otworzy! je.
Podszedł do
Następnie staną! obok leżącego mężczyzny, Wypierś
dobył s'użbowy pls.tolet, wymierzy! mu w
1 strzeli!...
Lewis 7.dawał sobie sprawę, że "l<"YStI-z.al zaalarmuje przechodniów. Wbiegł więc do sklepu
i wtaczył syenahzację alarmową. Uruchomił s·lRównoct.eśnie posJys·a·l1
?l!lk podnoozacy kra.tę.
Otarł
samochodu.
syreny poll.Cyjnego
dźwięk

czo~o •.•
nspektor odchyill r.asIDn.ę i patrzy? przez
chwile.
- Pan go zastrzelił? - zapytał.
Tak. - Lewis położył na ladzie slużSam nie wiem, 1ak to
bowy pistolet. Oddycha! szybko.
61\ę Sltailo... w te; eh "iIi do "'1<:le<r>u wp-adl Baa:Tow. Przoosta
Wił się inspelct-OTowi.
z.ac-ząl zdenerwow.any Jeszeze Lewis
Więc sklepie, wyjął-em
~dy tylko z.ost~lem sam w
Na plaży w Li.ttleha•mpton (Anglia) · pojaiwilv się ostaitnio plaookowe, przezroczyste nap isto1"1: i wl<'żyłem go do kieszeni. Wolałem być
siloneczne
promienie
mioty. Praikity=ne urządzenie poziwala do ma.ksi mum WY'k<>rzyst.ać
osrtrożny... Do sklepu wszedł wlaśnle ta•mt"n chrollli jednocześnie od wiatru.
i., oo jest cen'!le na wietrzinych plarżach
1 zażądali
Lewis wskaz.a.! wejscle na korytarz (CAF - Keystone)
SJ>"ne1<:. Gdy podawałem mu parę z szatlrami
chwyci.I mnie za rękę i ""-8rpną! w t>ok tak sil-

SiPOCOnf"

I

wyszedł
ośw1a.dC'T.yq .a<n Ba'!Taw ._ :I*
,,n.a gazetę''. W 1adom.o wprawdzie było, że
nie gazeta ciągnęła go do „Erica" lecz petam
spędzala
wna stenotypistka, która
r:z.y Lewis
Ale cóż?...
obiadową.
przerwę
m1a~ prawo zwra.cać uwa.gę wlaśoic 'elow; sklepu?
Tak więc, Le"is saun zosita! w sldepie. Nie liprzeczył wprawdzie na to, że o tej porze, w
minut, zjaWi się ja<kis
ciągu najbliŻS'lych ki:J.ku
kl1enit. A.le, aby w każdej cllwtlq być gotowy,
odcią.g•nąl
wyjął z szuflady służbowy pistolet i
bezpiec znik.
N 'e =eka! długo!... Serce zabllo m..J żywiej,
czuł, że ręce mu lekko drżą. Wczesniej czy póź
to musiało n~ić:
niej - Czym mogę sl'Llżyć?- za;pytat spokojnie.
s.pi.nkli dO
pragną! nabyć
Przybyły mężczyZna
m.ank!etów.
- Gdyby zechciał się pan pofatygować? - LeW
wis odsuną! kratę zasłaniającą przejście. mairarzynie mamy w'.ellti wybór„. ·

na.pad.
się że to awrmoZorientowałem
•1ęgnąć do przyci<1ku
wego. W tym momencie do "klepu WS?ect.ł drul'!i.
z pimnie
we
wymierzy>
1
tan:\tel?o.
wyż<:<zy od
stoletu, Nie mówi! nic. ty1ko paJec trzyma! na
Zdecydowal•bym się
wówczas
M<>że
U.<>tach...
krzyknąć, ale zauważyłem na lufie jego pistoletu tłuml:k. Zrmumia~ern. że m6:j krzyk nic nie
pomoże. Oni byli Zdecydowani ro.nie zabić„.
Zachowa•! się pan bardzo rozsąctn1e . panie
BaITow pattrzyl na niego z szacun_
Lewis. klem.

P

ruszył

Mę7..czyzna

że upacHem.
n<e.
zdąży~em
ale nie

Jedną
ramię.

kOta-1

ten z.e sklepu wszedł i po"l<1ed7Jat:
Podsze<ll do pancernych• drzwi, otwoostromie. Następ!}!" odwr§ci!
.,Ja wieję, a ty załatw go się i
i za mn.a"... Patem wyszedl.
Ten. który mnie pilnowa<I, na c:h;wilę popatr..zyl
w lcterunJru <lirzMi i nasluchiwal. Wtedy ja abS<>!utnie ni<> mam pojęcia, jak to się sta~o po prostu... sarna moja ręka wyci1].gnęta z kieszen.o pi&tolet i strzeliJa... swio się m blyska'v'cznie. machJnai1nie. powiedzia<tbym wocew mojej woli ... Gdy zdałem sobie sprawę :i: tego co
ścisk.a~
Lewis
za=to. tamten już me żył••• pięściami S>kronie.
Ni<? ma pan powoclu do Slcrupułów, poo1e
BaTTOw pololepaq !fo po ramiendu. _
Lewis. Dz:afał pan we w~snej obronie. Udzielam panu
Ull"lopu, aby wr<'>clł pan do równowagi. Potem,
gdy pan wypoczinie, rO<ZpOOz.nie pan pracę jako
sta=y SIPI"Zedawca., z odpawiedn.;o wyżsaią P<:lll-.
Po

rzy!

naprzód,

Pan

starriął

Mężczyzna

rO"ZeJrzal

i

s'ę

wyczekująco.

tym

mierzył

L~

herbata.

do korytat"<Za.

Mężczyzna

letał

mzuimail,

że

nmsr

wrócłć

do

m:y ciąg 'W'ieloo XVILI i początek wielru XIX p.rzy;n,i<>sl:y

Bez stów

I

szereg .iirmyoh prób stkonstruow.ania pr.zyrządu, który by
w =yll!lloSoi pisania mógil zastąpić

Bal!1I'Ow byt szcz..rz;e ~ony, Przy
sazx!ecznde uśeisl!l.ą! mu d'toń, a w
uzna<n.ia wrecrLYl mu na pam.iątlt.ę parę
zl:oeych spinek do koszuli.
• Lewis w d~on.a~ym humot1Ze ]>8'lrow~ wattzki. Wyśp1ewywa•l przy tym wszystkie melodie,
jakie przygzly mu do głowy, Zachovrywat się
t«k głośno, że dopiero drug[ diJwonek u
dota:ct do jego świadomosci.
Gdy u progu zauwafyt inspektolr"a i ówóch poi;!cj antów, Zd·ziwi.t się nie?lmie:nnie.
Gdzie pan
Inspelk.tar pa~yl mu w oczy. schowa! b1211tenię?
Lewis sięgną! p0 spin1d, kltóre pod.arowal! mu
pan Ba~ i zamierz.at Podać je z odJ>'O"-.IP<lrurn wyjaśnieniem, ale inspekto<r nie dqpusci1
Pan

pcń:egnan;u

dowód

znok3!U-

d!r:ll\vil

~o

do

~owieka.

POWliedilmy w tym miejscu.
z wyn.ala=ów przy:illltencja nader sz;lachetna: umożlirw:ienie pisainia

P

PI"<'<>dę„.

rź:e wielu
świecała

t\·

)- "J...
111
-

'l

'Tf

·

WszeJudzi.om oc1emniałY1ffi,
1a.ko dOlhre intencje nie zaiwsze wystaxczają. przeto i ma
scyna do ?iBaffia do potowy
XIX w. nie wyszlla poza stadium bard'Ziej 1'tlłl> rrun.iej udanydh prób.
'po raku 1850 posypały 9i.ę
lronsillrukcje.
no.we
jednak

r

·

Może

zrzą.<l:z;ił:,

przypad~

wyinal.azca.mi

byli

~

-~""~t

;pa111 być balrdzo "'~"' :r
7ldrzJiJwi~ się ten.

Dliaiczego? -

- Bo jest ,pan z;akoclhiainy i nie ma

łPREMIOWANE

mówlk.a

ALUZJA

Max Haft>e mipr09!! kiedyś p.rzyjadi~ ,by ~ pirzecz;y!flać nowy 'll!twór. Wśród z;aipr<>S!W!lych był t~. Wed~ki.n?-·
- żaJ!wję - odpa.rt on -: aiJ.e mam rziwycz.aJ '.kilasć się

•

~ej

IW

spać!

Raz 2l!'Obis-z wyjątelk_
G<lyiby chodzilo o wyjąt.ek. Afe w.iitziiS2:, wo'lę Spać

lóżJku!

-

spy.ł:a!Do kdedyt

Ozy ~ musi b~ ślepa?

.M~a

_

Fredrę.

Nieikonieczmde! -

Skich". OCZY-

Wystairczy,

,

odpairł twórca ;,Sirulbów paniengdy zalkochany umie przymyikać

KROLEWSltl WY.ROIK.

B=istrz jaikieg-05 miasteczka o<Skarlyl raz; ~
królem pruskim Fryder)"kiem II pew,ne~ człowieka, 2e
obrazi~ Boga, króla ii. magiJStrat. Władca odp1S<cl mu:
- ,,za ob.rarz.ę Boga sam Bóg go ?1karze; że o~aZil
mnie, wyibaczam, ale za obraz,e magJISlbratu spędZii godzinę w lk:Ollie!"
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KSIĄżKAMn

Redaguje Klub Szaradzistów WK

cigu.

pain. eyiwaii..;

9.

..
Kryp~

to~

B_og.ato zd-0biona la-

tałesu.

[][JDDD gram

DDDDD
DDDDD
EJODDD
DDDDD
1. POI.misek na
llIONOWO:
wadze. 2. Punkt · przeciwległy
3. Część Talmudu,
naddrowi.
zawierająca -.elemeńty baSniowe i miiltologiczne. 8. Pianista
5. Przyjagrający do tańca.
ciółka

~du.

(.,ZUCZEK;"~

d-Of!>ie-

lat

t.e-j

,,iPQ'.'aWICbl!lwei", „oficjalmej" hi
stoniii. pl'lZ)'1ni,oolo nie tylko

-

że

Shol€'!',

I'0'2JPOW'9Ze<Chrnienie,
o,g:romne
a.le i istotny :-azwój teohln:icz!!ly maszyny <lo pisallua. Ma'llaje7Ję1Śeiej

szyny

ikonstrukcj:i

spotylkanej
dżiwti.gO<WO

Vz;w.

ClJCio.n.kowe, w ~tórych naciś
powoduje
klawisza
nięcie
z umooowamą
a:uoh dź"w!J,gl111i
111a końcu: czcionka., m-0gą pisać z szybkoocią 700 Uiderzeń
na minutę. Je.w.cze SIJ)TaJWllliej
is.ze są maszyny tzlw. gilow:ioowe, w których po naciśnięciu

kla-w1S2>CYWej następu
usitawienie
na cygłowicy, posiadającej
pe>wderzcilm
tryn<>kSZ!Wtmej
umieszC'ZOIIle C1lcionki - i o=Ywiście odbicie danego ma

dźwigni

odipowiednie

je

!lru. Masz;yny taklie
sać

z

prędJkOIŚOi ą

mogą pit.der.zeń

950

milnwt.ę !

ELEK.TROIN

słów

Przed słynną bilbw;\ pod Wi.OOn.iem wiieilki. ~ P?Gla.ł Janowi Sobli~kiemu kwall'tę mallru z d<>ipisk.iem, ze

-

si.ę

sto

!UCZ~.

Bez

(„Wiruwkręgi• I

doń:
- Powinien

Oczywiście,

wet najdoskonalsza ma"IZyna.
Pi9anie na maszynie też wyjest
ma,ga umlejęt.no6ci
się
trzeba
k!tórej
sz:buk;ą.

Lew1S chciał ooś pow'edzieć, aa.o otworzył tY'lko usta. Spinki, podarowa:oe przez Barrowa, wyH. B'LUMiR.EDER
padły mn z ręki...

Krzyżówka

'PierwS<Z.e
prodn..llkcj i Uikazaly
<ro w r. 1874.

Z tym bywa
nią posiluguje.
lt'Ó'Żnie. Osobie, która wystucliwoma palcami,
iełksit
sz·wkając odpowiednich
wciąż
ikllaJwiszy - nie ]'.)Ollloże na-

żeP'!1n ~;i:l~ '":~,
ca-:~~:;
Gdzie pa,n schował bMJuterlę?
trup a...

POZIOMO: L Nie mcws:ze zdo
bi ezlowiek,a,. s. Czasomierz. 7.
nad Morzem
radizieoki
Port
CzarnY'm. 8. Pl'"zodow.nillt wyś

nie była jesz
fa,,bry>CZmie.
seryjnej
maszyny

ważmejs«ze.

i oo

cze produk-0wana

kiuje

miony .

B. Shaw spo1lk:ait kiedyś w torwll1>~e młodego
dz:ienn:i!ka.rza znanego rz; megal{)(!Tlan.ii, •k ltóry pn.ez: cały
czas opowiadaił mu o sobie Na poże~a111:.e pis.am rzekł

szybciej niż

piisiać

pr09t.a., prędkość pisainia załeży nie tylko od konstl'Ulkcji masiz-.rny, ale i od uktóra się
miejętności 090by,

słowa.

SZCZĘS<JIA:RZ

zu.pelnie dobrze pi-

to

Rrec:z

Rz>ekom<?go bandyty nie móg'! P6ot zasti:v.epowl-iall - bO on nie iyt„_ - Wpraw_
llć nym ruchem z.atożył nw na ręce k.ajdaokli.
_ Jak to, nie żył? - Le<wi9 był srz=erze Zdu-

wojska twreclcie są taik liC7lne jak maik i ze papełma
on szalleńsbwo, staj'ąc do wa;Jiki z talk "1rezwplą garstką
["ycerzy. Kirói wy.silail: mu 111a. to _kwartę . p1ep.rziu mOW!ąc,
rż.e W1J>rawdzie m<>Żlna go pahczyc, ale na.ech wezyor .sprobuj.e go rozgryźć."

się

Ta bard2lo prymitywina jesz
cze miwzyna nawet k.s.rtałtem
IIlie przy<pominała obecnej

!Ila

-

POD

So>.ue. Tej

i

t:..<lało

Stuletni wynalazek

pracy.
Zbyt doorze znał polJ.cję, aby nie ~'Zić, tż w
przeciwnym prrzy:padku zwróci jej uwagę. Teraz
jednak nie było dba nieg·o sytuacji, z której me
zmalaztby V<-yjścia...
właśo!cleiowi
ośw!adCZY'ł
o kIIIku dlniaCh
sklepu. że nl""'1:ety, nie może dłużej pracować. Swiadomość. że tutaij za.bit czł!owieka,
że poóobny przypad('jk może się powtóreyć
odlblera mu spokój. W'tlrąea go w de-

raczej mare. pl'Zeważnie kaWybierał .-ze.czy
menie i platynę. Jedyme na kon:!ec wsunął dwa
sznury pe-ret, aby wypełniły ewentualne luki pomi$y sztukalml biżuterii. Gdy teraz potl'Ząsną!
termosem, nic nawet nie stuknęło. Jedynie chlup
Wrócił

opait<mtowa! bowiem
a.ngielsld
ties=ze w 1714 r.
Henry M.iail., a daldnż.yinier

ibył-0 jU:Ż
i
sać a:ęcznie!

inal.a7Jk!u

Erją.„

w

in,ę.ta

sania

wyjrzał
powiedział:

i

1

momencie LewiJS wydobył broń !I. wymu .,.. twarz.
syknął.
Ani slów'ka om;y mężczyzny stały się ldeann.te dkrą.gte. Bez
waha111ia podniósł ["ęce i dygota.l jatk gaila.reta.
mu precyzyjny
W tej chwlli Lewis wymierzy!
:podib!"óclek. Męż=Y"Zfla 7JW'8.Jll się na pocios
dlogę jak martwy.
Teraz Lewis zaczął d'Zlafa.ć btySJrowicznie, ,,,go..
dnie ze sklrupułatnlle obmyślo·nym planem. OtJWocow którym
irzył teczlkę 1 wydoby! teiirnos,
dzlennde nosil gorącą herbatę. Wylał połoV<-ę jego
zawartości do umywalni i wrócil do Sklepu,

W

u-ży
pra.ktycznie
pierwszy
do
maszyny
model
te=ny
J>isania.. Za · pomocą maszyny
Sh-0.J.esa, przed sbu l<lity można

można po prawdzie za
tysi'IJCa lat z
ćw.ierć
liczyć
Prototyp tego wyokładem!

chwili

je

Gli<lden
tJ:ójce

bez

w\Sk me1;rylkal:ny
że
Ale
:nie zawsze odpowiada r=..ywistemu - ~ maszyrue clio pi-

„z~obione".

właśnie
wylronać

Aniśmy
slluknęlo

pi93Jnia.

terię.

chwileCZikę

-

a
obejrzę!i,
się
3to lat wynafazikowi,
którego ' niepodobna dz.is
sobie wyobra,,z;ić życia... bLUrowego i poui.biru.rowego. W
czerwcu: 1868 ;:-ok,u Amerykai;zyskał paiten t,
111in Sholes
iktóry z caiłą pewnością może być uzmamy za „świadec
two urodzenia" maszyny do

- Potem U.imten _ Lewis znowu wskazal
również wyją! pistolet, zal.ożył rękawie7.>ki
r.ę i katzal mi iść do koryt<irza, a ten wyższy OJ'.YUścil kratę i za,c:ząt upychać w kiesizend.aah biżu 

Lewis powstrzymał go
wybaczy„.
Podszedł w stircmę kasy i nacisnął ukryty przycisk. Stylizowarui krata z cichym szumem zasron~la dTZwi wejściowe.
Pana może to dZ1wl - nśmjechnął się LeWis _ ale maany takle polecerue. Cl1w:hlę, w które-t będziiemy w magazynie, mógiby kltoś wykowskazia.I ręka we.i ścle do
PI"OS'Zę. .•
T'Zystać.
pancerne
W końcu znajdowaly Się
zaplecza,
d!rzwi stanowiące ty'llne wyj śoie re 61k:lepu,
-

r:.a.

l~==================================:================:=:l:

nen7j 5
lQ,a!leży
Odgadnąć
i w.piprzedstawicieli fau.ny
sac ie na miejsce znaków znaj
każdym z
przy
dujących się
nich, następnie podstawić liim
pod odi)owia.dające
tery
„naki w diagramie 1 rzędami
pOtZ•iomymi odczytać rozwiąo:a-

-

nie.

(,,JUAN")

NAGRODY

KSIĄżKOWE

za

krzyżówi<i z dnia
br. wylosowali: M.
Garczyński, Bydgogz,cz, Uli. H~t
nicza :n/1, H. Brodzka, Łódz,
u:l. Rydda 29, J. Chruścielew
rozwiąoande

9 czerwca

sklł

Łódź,

ul.

Bóya-żeleń.s.kie

Walcz, ul.
5/5, St. BorowPolit€chnilki 3-o

go 1211'.!, I. Okrój,
Kil ińszczaków
ski, Łódź, Ąl.

'1- DS.

l49 (6694l
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WAŻNE

TELEFONY

lllłortnacja

telefOD: 03
08
Pogot. Ratunkowe
09
Pogot. MO 07 40G· GO 500-00
Infor9.acja PKS
265-96
Informacja PKP
581-11
Po~ dr~. PZM 533-09
Straż

Poźarn:r

1'EATRY
2'EĄ'TR
WIELKI
l-S „Kniaź l.i;or";

g.
2ł.6 .

nieczynny
'l'E.ATR
POWSZECHN Y
g. 19.lS „Kawior i ka
szanka"; 24.6. nieczyn
IDY
1'EATR JARACZA (wsa
li Ull. Moniuszki 4-a)
g. 19 „Nie zapo-mnisz
OWY<:h dni"; 24.6. nieczy.runy
TEATR NOWY - godz.
19.15 „Lato"
:?4.6. onieczyn.n;y
llłAŁA
SALA g. 20
„Gra miłości i przypadku"; 24.6. nieczyn-

na

TEATR
godz.
7;ló
19.15 „Mordercy stowa
rzyszeni"; 24.6.
ru~<:zynny
OPERETKA godz. 19
„Dziękuję
-ei, Ewo";
24.6. nieczynna
ARLEKIN
godz.
16
„Stryjek Ca,p, Klip 1
Klap"
(w
pa·rku
na
Zdrowiu); 24.6. g. 11.30
jak wyżej {w ynachu

teatru)

Państwowy

,Arlekin''
wjd.zów,

Teatr Lalek
zawiadamia
że

w

razie

deszczu wi<lowisko
„,stryjek Cap, K!Lp i
KJ.icl,p''
z.amiowi'One de
parku na Zdrowi-u na
godzimę
16 p.rzez Referat Kultury Dz.ielnicowej Rady Narodowej
Pole&ię,
odbędzie si<:
w sali tea·tru o godzinie ·16.3(). Wstęp bez
płatny.

PINOKIO godz. 17.30
„Klonowi braci.a"
24 .6. nieczyill!Ily
KABARET
.• AGAWA"
(w kawi.aTni .,Agawa")
g. 22.15 .,Ra.z na ró~owon

Zł.&.

ni~ymny

MUZEA
MUZEUM

HIS TORU
WŁOKIENNICTWA (ul.
pjotrkow.soka 282) godz.
11-?6; 24.6. nieczynne
MUZEUM RUCHU REWOLUCYJN EUO 1Gdai1
sk.a 13) czynne w g.
10-17; 24.6. nieczynne
lWUZEUM SZTUKI (Więc
kowskieg<> 36)
czyonne
od 1~16; 24.6.
ni<>czymne
MUZli:UM
ARCHEOLO GICZNE
ETNOGRA·
FICZNE (Plac WC!'lności 14) czynne 11-lł.
24.6. nieczynnP
KINA
BAŁTYK

„Bohaterowie
Teleruarku"
od
lat 14 (ang.) godz. 10,
12.30, 15, 17.30, 20
24.6. ja<k wy:i:ej
POLONIA
„Giulietta
i duchy"
od
lat 18
{Wł.l
!!odZ. 10. 13. 16.
19; 24.6. j.atk wyżej
WISŁA „Falstaff" od
lat 16 (his:!lp.)
godz.

CfJ?ldżie?liB1l
IO, 12.30. 15. 17.30, 20
24.6. j.ak wyl!:ej
WOLNOSC
„Bohaterowie Telemarku" od
lat 14 (ang.),, godz. 10,
12.30, 15, 17.30, :>.o.
24.6. jak wy,żej
WŁOKNIARZ
„Fan·
tomas Wraca'' od lat
14. (franc.)
godz. 18,
12.30, 15, 17.3(). 20
24.6. jak wyżej
ZACHĘTA
.• Saojurosamuraj znikąd"
od
lat 16 (jap.) godz. 10.
12 .30, 15. 17 .30 29
24.6. jak WYżej
S'l'YLOWY
LETNIE
„Piękna Angelika" od
lat 16 (fra.nc.)
godz.
20.15 (Kino czynr.e· tyl
ko w dni pogodne)
24 .6. jak wyżej
TATRY
LETNIE
,,Przesuń
się,
kochanie" {USA) godz. 20.15
(Kino czyn.n e tylko w
dni pogodne)
ADRIA - Pozegnanle z
tytułem:
„Dziewczyn a
w hotelu"
od lat u;
(USA) godz. 10. 12.30.
15 17.30 ~o

od lat 11 (szwajc.) g.
15.45, 18 „Hajducy" od
lat 16 (rum.) · g. 20.15;
24.6. „Słodki ptak mlo
dości" od Lat 16 (USA)
godz. 15.45. 18, 20.15
OKA „Bajki" godz.
14.30 „Paryż. -;, Warszawa bez wizy
(poi.)
od lat 11 godz. 15.30,
Pieski
świat
Mondo
Cane" (wł.) od lat 16
godz.
17.4~.
20;
24.6
nieczynne
POLESIE
„Bajki"
godz. 14 „ostatni Mobikaoin" (NRF) od lat
11, g. 15, 17.13, ~\l.30;
24.6.
„Sp<>tkarue
na
przeprawie" (rad<Z .) od
la•t 14 godz. 17, 19
;•OPUL/\RNB
„NaJwiększe
widowisko
świata" (USA) oo
1at
11, godz. 15, 18; 24.6.
nieczyinne
PRZEDWIOS NIE - „cza
rodziejska l:;mipa Alla
dyna" od lat 7 (radz).
godz. 16, 18. 1,Matnia"
(ang.) od lat 18, g. 26
24.6. jak wyżej
PIONIER „Złota ka·
czka" g. 15 „z05ia" od
lat 14 (radz.) godiz. 16
„Kobiety, strz.eżcie sięu
od lat 16 (franc.) !lodz.
18 20· 24.6.
„Z<>Sia"
godz. ' 16
„Kobiety
strzeżeie się" g. 18, 20
PO.KOJ - '!,~a.Joni~ d~a
1
siostrzy"?'~ 1
godz.

llłllUlllllllllllllllHlillllł1
18, 20; 24.6. „Kasia Bal
loU:" od lat 16 JUSA)
god.z. 15.45, 18, 20.15
STUDIO - „Ksłt,żę I ie
brak" od lat 11 (aug.)
gode. 15.15 .,czarne i
białe" od lat 16 (USA>
godz. 17.15, 19.30.
24.6.
„Mr
Hobbs na
urlopie"
od
lat
14
(USA) god.z. 17.15, 19.30
SWIT „Awantu.ra w
sadz.ie" g.'- 14 „Ringo
Ki<l" od lat 14 (USA)
gOde. 15, 17.30, :ro; 24.6.
„Ringo Kid 0 godz. 15.
17.30, 20
\
.CA TRY
Sajld "I.a•

tarnik'••

N ad9zed:! naireSU;Cie oczek i·
wamy pn.ez każdego z 142 ty-

sięcy uoz;niów w
zakońc2leni.a

DYŻURY

APTEK

naj1€ij'.);;zyah,
to dzień
o!:rzyuna.rn a nagrody . dla więk
świadectwa do na·

SIZJOIŚ.Ci st~ej

kllasy, dla wszysVkich

;początek

saoh. Ponad 500 1llCZlniów :l
i
uc=mnio
cbej:r-zało
część

wakacji. Uczes.fm·iw u.roczystościaoh
zakończenia
:rQkou
saJkolnego w dwóch szkołach.
W IV LO im. E. Sczandec·
kiiej do UClln.i.6w piv.emówiła
dy;re;k;ior p.
A.
Krucińska.
śwda.doobwa
rozdaino w kila·
w=.JOiraj

a.rty1SltyC7ll1ą

w.ręczenia

111a,~6d

~~

.przemówien iach,
:roroan:iJti
świadectw i dy.pi]!OIIlĆfW aibool~
wentom Zasadri.icz~j SzJh."IQly za
wodowej
odby'Ja
się
~

Tmv3ll'Zys!lw o UI'ba:nistów Pol'Slkich, p.rrzy . WSlf)oJipracy
Stiowairzysze ruia Arobi<l:ekltów Polsikli.ch organizuje na zlecenie RSM ,.Loka·tlOr" ogólnopohllk i konkurs na opracowainie koncepcji przebudowy
śroomiejsici.ej
Dzielni<\l
Miesmkarrlio wej.
Rzecz dotyczy obszaru 90 ha rzawaortego pomiędzy
oamd Kośoi•UJSZlki - Główną Targową ~bramow
Skiego Brzeźmą i świerozewSlkiego . Celem konkur~u
je;;it u.zy.sikainię optymalnyc h k-O!I!cepcji przebudowy tej
dzielonicy położonej w l>e:z;po.ś-rednim sąssi<?o<iztwie z przyszłym c€Ul>brum admi;n°isitr&:!yj'!lo-1L S!httgo-wym Lodzi, '.ll11ajdującym się akbuaJJnie w stadiUJITI realizacj'. Na terenie
tY1!ll przewidzian e jeSlt budowniobw o miesiZJkani()•We RSM
.. Lakat-ar". D:zńelmica ta jest gęsilx> zabudawama .ruie tylko domami mieszkailn.ym i, ale różnynli zakładam.i pw.e-

a.t't~tyczma,
nieco
dJliuższai
aniżeli w IV LO. Nic dziw-

nego, u=iów jeilt tam dwa!
ra,zy więcej. Lącznie w Tech-

••li-

Gdańska
90, Na.rut<>w!eza 6, Pabianicka 218, 1
Przybyszews kiego łl Ll
mamowski~o
80,
Sporna 83.

k~

cym uczin.lom prz;e.z d~tocal
silroly p. mgr J. W.roń$:iego~
AOO.Olwenci
wlroly
~li:
ta.\ctie
szk<JUny
szitaindal1
u=niom CZJWarlej ikllasy. Dy~
plomy
toohon~kÓW
otraymailjj
absrolwenci !l)!l'Ze'diw.awraj. Po

tema tem o~ólnopoiskiego
konk ursu urhao istycz oeKO

l

w wy'Jc001amu

legów.
W Techoruik:'l.l!m Elnergetycz~
nym m 1 bYol'!Śmy świadkam:ii

Sródmieiska Dzielnica Mieszkaniowa

nikum i Szilrolle Zawodawej -!
900.
w klw.iaciał".niach od
pa;nQWal tl:Qlk. Miejmy narl7Ji.eję, że klwiart.ów dila naiu.c:z;ycieli
wczot'aj nie zal:m11.~~o.
(p)

rana

m

24.6.
Nied7liela.
O g-Odz. 12
myslowymi .
Urba1I1iści startujący w
konkursie sta.ną
24.6. „Ape Regina" od
w Mu-z.e11m Aroheol()giC2 'lllym i
więc
prz.e<l
tir.udnym
zadamiem
usporządkowa
Piott1<owska
in.ia
tego
193,
N1lat 18 (wł.) godz.
Et.n-0grafiC'Zllly.m
10
(Pl. Wolnoś
chao;n;:, zlokaJJi1Z:owain.ia tam n<JWy<>h bl<JOków miesizikalr.larnian.a !fi,
·
R. L uk12.30, 15, 17.30, 20
ci 14) osit.aibnia ;pnzed okresem
semburg 3,
nyioh i wykorzystan ia stairych drogą ioh moderni1Z:ac ji,
Rzgowska
CZAJKA wa!kacyj01ym projekcja filmo„Winnetou"
Bl, Gdańska M. Narutoa taikże wyeJ.imilll-OWainia nie !l'la.dającyoh snę jlllŻ do dł.uż·
Jl oori.a" (NRF) od lat
wa.
Wyświetaony
wicz.a 42.
7.JOSotamie
sizego UŻY'tk<>wa.nia ruder.
11, godz. 15, 17, 19:
film
iproduikCJi po>Lsikti.ej pt,
24.6. jak wyzej
KO«Jlk:ur.s jesit zrumklnięty, Zaµroowino do wzli.ęCia w nim
godz.
DYŻURY SZPITALI
„Zmierzch
czarowniikó
w".
17. 19
udziallu 10 zesip.olów autorslkich z terenu caJ;ej Polski.
Poniedzoiałek.
li! Wiecrzór
ENERGETY K „Wielki
Ul. Curie-Skłodowskiej
z Wa~19Za.WY, Kaitowic, WroclaiwJa, G<lańslka.
Ló&.zikieh
rom-yw.kowy
w
wyikonam.tu
ze
wyścig"
(US A) od !at
15 przyjmuje rodzące
archi~ektów reprezentują 3 zespoły , Tet'miill o<locfarnia pra<'
SO>Otu muzycznego ZPW im.
il. g. 17. 20
u"'. kra:,rueodd7)wtyc~ i ch?re . ginekologicz· nie
lronkn.J;raow
yoh
p1DZewi1clzi•an
y
jesit
w koń<:u listopada ·24.6. nieczynne
zwierząt
Gwa.rdi~ Ludowej o godz. lll;
.
.a
z dz1elm>ey Górna; ul.
r"!ZS!ll:rzyginięoie w polowle stycznia pmzysizlego r-0>ku.
(radz.)
,gon~. 16 · l8 Sterlinga 13 - z rejonu
w l<Jikail.IU LK (.P.i.obr:kowsk~
GDYNIA
„Pociągi
„Protego1\any
od
lat
porad1nj
„K"
(AP)
przy ul.
pOd specjalnyni nadzo
135).
16 (jug.) god:z .. 20 .
K"nciJ'iskieg o 22 I No:ce1ń" od lat is (czeeho
24·6· ,,w. krat?;e dziw
OO;
ul. Przyrc>d· ·uu1n1uu1u1n1111 11111t1111111111 n1u1uu1111tn1111 11uun1unut111ut1 11111111111nt11u
słow.acki)
n1n11u111111111
godz.
nych zwierząt
111uun11111tu1uu
IO.
1n11u11111nu1nn 11111111runn
god~;
nicza
_
z rejoom
!\fASZYNĘ
d·ziewia. rską LETNISKO
12.30, 15 . 17 30, 20
79
w
okolieY,
16, 18
,,Protegowan v por.a.dni „K" prz.y
ul.
24.6. ,,Pra·w·da przeciw
ł
6" i „,10"
sprzedam. Spały
do
wynajęci.a.
god,z. 20
Piotrkowski ej 107 i 269;
;;:;:;;
ańSIWOWQ
prawdzie"
Od l.at 16
3
0
Q
l
ódź,
LiJ.iowa
1 przy Tel. 497-08
55083 g
„Uwaga, ul. M. Fornalskiej 37 (USA) godz. 10, 12.30. REKORD
l:.agieW!Ilicki ej. Janowski ODSTĄPIĘ--pt::Zyjerone:
c-z,an1y kot" od lat li ?. dzielnicy PQlesie; ul.
15, 17.3.0, 20
Pielęąniarslwa
RADIÓ___ tra.ńzystorowe mu na kiJ.ka dni w mi~
godz. ;o, 12 ,,Miłość w Łagiewnicka 34-36
z
turystyczne,
wysokie-i siącu niekrępujący. k<>m
HALKA
,Biedronka"
przyrodzie" od lat Il dzielni.cy Bałuty
Wiprzyjmuje podania kandydatek na rok
klasy - nowe - sprze- !oortowy po.kój z teleiogdod.z .. ;~
',od,Gru~:t 14
t
(węg.)
god,z.
14,
16 dz.ew.
szkolny l96St 6 9. PrzyJ·mowa ne są kandam.
z rowie
Tel.
:1115-61
w godiZ. nem
„Pamiętnłk pani Ranw
śródmiciciu•
lnformaeje o dyżurach
18-20
(fraonc.)
55M2 g Oferty
godz. 16. 18
„541171"
ki" od lat 16 (pol.) g. '"'Pitali inny<:h specjałPrasa;
dydatki posiadające świadectwo doj·
SZYNSŻYLE;-mł-Odymi
, Piotrkowska 96
„Zarezerwo wane
dla
18. 20; 24.6. „Miłość w ności tel.
OJ.
rzałości.
meldowane
na terenie m. Ło
;.-latki
do hod<>wli _ !11ALOWAN lE___m_i_es_zk_a_,il
śmierci" od lat 16 (NRD) przynd-z,ie'" g. lll, 12,14
Nocna
pomoc tekar·
dzi. Słuchaczki niezamożne mogą otrzy
5>przooam.
Koz.łowski, szybko i soli'd.nie wy•
godz. 20
16,
„Pamiętnik pani ska, ul. Sienkiewicza 137,
mać stypendia. ObowiązuJ·e egzamin
24.6.
„Grunt to zdroŁódź, Łowi<:ka 10 50057 kon.uje
Hanki" god.z. 18, 20
tel.
444·44
prywatny
zgłoszenia
zawie" godz. 16, 18 „za ROMA _ .,Alarm
·
w na wizyty domO'\ve w
z
biologii.
Podania
przyjmuje oraz
1 „WARTBURG ..J.000"- stan ldad.
Tel. 230-17
rezerwowan e dla śmi<>r
zoo•· g. 10 , 11 „Kop- go<>z. 19-5. Na moefscu
udziela bliższych informacji sekretaidealny
S?Tzedam. KOŻUCR--jugosłowia,;.
ci" godz. 20
ciuszek w potrzasku" przyjmowan i są chor"'y
riat szkoły, Łódź, ul. Ciołkowskiego 2,
1 MAJA
Bardowskieg o 18-22, ga- ~~id,·"mwarwkocdzz1·--r·>•wkuępięo:
„Gapa"
od lat 16 (fra01e.) godz. w
gode. 16-7.
raże,
godz.
17-18
·~ ~
~ godz. 14.45 „Old Sure12.39, 15, 17.30, 20; 2~.G.
Noena pomoc pielęgtel. 430-26.
„P-70"
band" od lat 11 (jug.)
Oprzebi:e_g
37.00() ~~~~~.~cr;~;._sa, O~~~i~.kow
„Sygnały
nad
mia- nia.rska, Al. Kościuso;ki . _ _ , , _ _. _ _ ,_ _._ _ _
km)
spnzed.am.
Krzywa
!'
>
ka
i;:odz. 15.45. 18 20.15
stem" (ju.g.) goo.z. IO. 48 . tel. 324 _
09 _ zgłosze
96
1, m. 4, po 19 55161 Il
24.G. „Old Surehand"
!2, 14, 16. 18, 20
n.ia tetlero.tlicz,ne na zaGARAŻ prze.nośny, t>la- SAMOTNIZ.n.:ljd.ącferkg~
gocJ,z. 15 .45 · 18 • 20.Hi
SOJUSZ
„Przy~oda biegi do dolI!u w godz.
O
G
Ł
O
S
Z
E
N
I
A
we
D
R
oferty
O
B
małżeńskie w
N
E
s1.any
sprzedam. AnLA CZNOSC
.,Grek
w górach" g. 14 „Dzia 19-4.
drespol,
Rokic.ńska
119 Bmrze M.atrymon:.a !nym
Zorba" od Lat 16 (USA)
dek do orzechów" od
Swiąteczna
pomoc le- ZGU~RZ Łóc!ź,
Piotr·
Kurak 3.800 PLAC 2.500 m kw. nada 2 -RAZY- po 2 pokoJ<> .. swatka"
15
gooz. 15 ·30 · lB.30;
l.at 11
'<<>wska 133
' karska: dzielnica Sród- m kw. ziemi przy sta- .iący się n.a ogrod.nietwo
53863 g
24 "-6· god~.
17• IS; (•poi.)
(po 35 m) „Grek Zorba" g. 18 ·30
blok!, 7.a·
„Dziadek m!clcie
Piotrkowsk;i <')i benzynowej - spr.ze sprzedam.
"t'<>d. 200-05 111ie-nię na 4 a.uże
po- TELEWIZY3 . E
f,J>K pogoto„Lola" (franc.)
do orzeehow"
godz. 102
tel. 271-80.
Bałuty c!am. Oferty . ,55086" Pm "L/\C
óudowlany,
o- koje z wygodami Ofer- v.·ie niedziel•ne, Dynowod lat 16. godz. 15.15,
17, 19
Z. Paeanowskle j 3. ~a. P\otrkow9i<a 96
<>ród
owoco~·
l'i.oO, . 19 .45
l.594
m
.
ty
z
oµisern.,
STOKl - ,,Bajka o ca· t l
...
tti,
"05136"
PiotrkowSka
Pr.a
28-45,
--- - - „
24.6. Jak wy.zej
.. ,
sa, Piotrkowska 96
rze Saltanie" od lat 7 e · 541 - 96 · G-orna - Le • DOMEK
lc;I. 5"7-45
54765 g
własnoS<!iowy ~w. spnedam .
RaMł.ODA GW"RDJI\
_
(rado:.)
g. 14 , lS, l8 c 7..nic~ 2-4• tel. MO~l. 70 m kw.
w . ,ystk ' e ~zyl'>'ka 11 (Ri.lmwal
·eeeeeee eeeeeeee eeeeeeoe oeeeeOO I
.,Słodki ptak młodo- .,Tango dla o!edźwie- Pol"61e Al. I Maja wygody, c.o., garaz. 400 GŁOWNO-Zabr7eżnia (bli O
ści"
od lat 16 (USA)
•
dzia"
od
lat
lł
(cze
42.
~el.
34l6.Jl3.
Widz„w
ITI
kw.
ogrodu
- spr7eI{. 111, 12.30. 15
17.!'-0. w
ski) godz. 20
Kursy sto·c1·onarne ,. korespondenc y1·no
Szpitalna 6, tel. 271-53- oam. Wiadomość:
:
tel. ' ko 'tacji) piac zalesio- :
~4.6.
,,MÓJ.
pr"T.VJ.aciel
li
24.G. ,,Bai·ka
o car.ze Zgloo;zenia na wizyty w 3U-6H w godz. 14-18
ny
5.518
m kw sprze- lt
•. ,
domu
w godz.
10-16.
deUin" od lat 7 (USA)
Głow
•
przygotowują
Sałtanie"
do zawodu sekretarki, ••
godz.
16, •mbul•tori·· czynne do DOMEK - J'ednorodzin ny -d«m. t~!w iadomość:
d
139
-,,10~1 a
10
• tk"
12 • 14 · 16
· ~
t
18 " T ango dl a ni·ed Z•
fk"
f
.oo
go '· 10 •
Ł"0 d ·
F
•
·
~·
·
·
·
•
·'
"
Ił
·
maszynis
1-7.
Zabieg!
l,
s
pielęgnia.rspr?. ~m.
•
z,
ran- PUDELKI
„Głód"
piękne
od lat 16 (duń
po o
·· d · 1 · en· ogra 1 · itp.· In Iorroa- e
wie<lzia" godz. 20
ski·e
wykonuje s'.o
·k·1
w
eTSz.kanska
131
551()!
g
•
CJ!
„
u zie a I zapisy przyJmu3e se ueta- •
medal.snch s > godz. 18· 26
STYLOWY - STUDYJNE :ych punktaeh w g><xlz PLACE bucłowla·ne, bu- zt:~tych
sprzedam.
Kilifukieg-0
•
riat Stowarzysz enia Stenografó w i Ma 9
MUZA
„Drewniany
Przegląd
poolski"h
fil 8-Js· zgłoszeni.a na 7,a- dy.nki
Hl-14. Tel. 369-18
jeździce"
szynistek w Polsce Oddział w Łodzi, •
gó'dz.
15.45
mów orzedwojenny <'h t•1egi' w domu w godz. sDrzedam.go„podarcze
Zgie.rz-Chel„Po wielkiej
burzy"
„Halka" goc!.z. 14, 18, -1'7.
my. szutenb.ach, Łagiew PIRELLI 400X8
sprze- e
ul. Sienkiewic za 63.
e

wofrki
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Lodm ooień
s.zkolnego.

Dla

„cudowna

skrzynka'•,
„Figla.ro a
nutka 11
Rabusie"
.• W bibttotec„e". ..Chcę
być duży" godz. IO, 11,
12, 13, 14,
lfi, 16. 17
Kino filmów p.all>I<ich
„wn~ ech•" od tet
14 g<>d z. 18. 20.U
24.6. Rajtki god"Z. 16., 17
,„Wilcze echa"
godz.
18, 20.15
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Zł

wełniane

cenie do 40 zł,
ubraniowe bawelnlano.. zgrzebne I zgrzebne w kolorach gr.anat I
czarnym w cenie 58-66 zł za m,
ubraniowe 60 proc. czes.-zgrzebn e z elaną w kol.
granat - cena
192 zł za m
ubraniowe 60-70 proc. czeaankowe z elaną (kratki, paski, prątki)
w eenle 304-340 zł za m.
ubraniowe 100 proc. czesankowe w cenie 445 zł za m„
kol. marengo w odcieniu granatowym oraz tropiki w cenie 370 zł.

- -.
a

Tkaniny

bawełniane

mkn!owe drukowane w cenie od 13 do 30 zł
za m ,
\
koszulowe letnie w cenie od Ił do 29 zł za m.
.
bielone I drukowane,
.
popeliny koszulowe bielone, barwione I kołor.
tkane od 18 do 50 zł'
płaszczowe z elaną ,.Nlnon" t „Carmen" w kol.
zielonym, brąz, niebieskim, chabrowym I bla·
lym w cenie od 136 do 200 zł,
drelich bielony na ubrania letnie w cenie 22 zł,
pościelowe o szerokości 70, 80, 90, 200 cm w cenie 11-30 zł,
satyny barwione w cenie 20 zł za m. w kol. brąz I czarąym,
cajgi na spodnie turystyczne w cenie 32 zł za m,
tiarcerskle w cenie 20 zł za m w kolorze niebieskim l szarym.

~~:;ł.:::::;::::

Tk11ninv jedwabne

zł,

:::-:~~iezł,0•40

1

:d:::a
s:<ytony drukowane t w gładkich kolorach w
taśma spodnlowa z elany w cenie 2,80 zł.
cepie se do 16 zł,
.
- kapltułka biała w cenie 1-2 zł.
tafty w różnych koloraclł, w cenie 50 zł,
- gurt czarny l szary w cenie 1.30 zł,
płaszczowe o symbolu J2141 w różnych
kolo· - sznur do blelizny biały w cenie 1.10 z1.
rach w cenie 95 do 132 Zł,
- sznurowadła ' we wszystkich kolorach.
firanki raszłowe o szerokości 150 cm l soo cm
w cenie 21-56 zł za m .

Artykuły

asrartym«>nci e:

sukienkowe 40 proc. w kot. granat w cenie
53-100 zł za m.
sukienkowe 70 proc. z elaną w cenie 250 zł za
m w kolorach: szary, beż oraz kraty pastelowe,
kostiumowe od 50 proc . do !OO proc. w cenie
120-270 zł za m. w ró:!:nych kolorach - wełna
oraz wełna z an!laną.
ubraniowe o proc. po cenach obnlżonycb w

guma szelkowa w cenie 5-5,60

li.Ci

zapras-z,a do dokonania zakupów celem poprawy zaopatrzenia m.
Lodzi i województw a łódzkiego w tkaniny i artykuły galao teryjn„.
które hurtownia posiada w dostateczny ch ilościach I nerokim

Tkani ny

-

-

qalunl ervine

biustonosze z 'edwablu blellżnlanego, stylonowe, atlasowe w 150 wzorach. w cenie
17,6()-121 zł,
pasy gorsetowe z Jedwabiu blellżntanego,
stylonowe. atłasowe w 'r1 wzorach w cenie
41-90 zł,
- pasy elastyczne w cenie 180 zł,
- kołnierzyki w 37 wzorach w cenie 3,50-51 zt,
chustki do nosa męskie. damskie, dziecięce w cenie ~.5()-7 zł,
szelki roęskle. młodzieżowe. dziecięce w cenie 8,50-5 zł,
paski do spodni męskie I damskie w cenie 16,70-25,50 zł.
opaski żałobne w cenie 2.20 zł,
szale męskie ledwabne. bawełniane, wełniane, szale damskie
jedwabne I wełniane. szale dziecięce wełniane - w różnych wzo
rach I kolorach - w cenie od 26 do 810 zł .
apaszki Jedwabne. stylon<>we w różnycb wzorach I kolorach w
cenie 51-200 zł.
chustki meronowo-a rgonowe w cenie tl.50 zł,
czapki dziecięce 1 szkolne w cenie 1!,38-46,50 zł.
furażerki w cenie 19,50 zł.
podwiązki męskie w cenie U 1 12 zł,
gumy damskie do pasów w cenie 12,30 do 15 zł,
parasolki damskie, męskie. młodzieżowe - w rMnycb koloracb
w cenie 130 do 280 zł,
slipy męskie w cenie 16,90 zł,
workl do pantofli w cenie Jl,20 zł,
bluzki szkolne w cenie 130-162 zł,
krawaty z Jedwabiu naturalnego , z włókien syntetyczny ch I jed
wabiu sztucznego w 90 wzorach w cenie 17-82 zł,
berety I czapki szkolne w cenie 22-75 zł,
czapki wełniane niemowlęce I dziecięce w cenie 60-72 zł,
komplety wełniane niemowlęce oraz dziecięce w cenie 45-100 zł,
buciki niemowlęce w cenie 14-:33 zł,
flgopaski w cenie 70 zł.
rękawiczki stylonowe bawełniane, wełniane, dziecięce, młodzie~owe, damskie t męskie w cenie 18-65 zł,
kapelusze filcowe damskie 1 męskie w cenie 66-150 zł,
kapelusze damskie ze słomki białe I czarne w cenie 120 I 140 zt.

-

n1e! maszynowe matowe I nabłyszczane w
cenie 4.ł!>-13.30 w asortyro„nci e kolorów,
moulloa w asortymenci e kolorów w cenie
2.2.~

7.ł

bawełna do cerowania w
lora~b w cenie 1-2,40 zł.

podstawowy ch lto-

kordonek w cenie 3,55-15,10 z1.
atłasek z importu I orod. krajowej w asor·
tymencle kolorów w cenle 1,00--1,90 'El.
- nici lniane matowe - gotowane soo gr. w eenle 25 zł,
- nici lniane bielone nabłyszczane 50 gr. w cenie 7,90 zł,
- przędza szewska z Importu 40 gr_ w cenie l,50 zł.
- nici do obrabiania dziurek !Oli m , w cenie 3,40 zł.
- nic! do szycia ręcznego matowe I nabłyszczane w asortymenci e
kolorów w cenie 5,15-t!l.30 za szpulkę.

Guziki
bluzkowe, sweterkowe. sukienkowe, płaszczo·
we damskie ! męskie, ubraniowe I spodniowe.
metalowe ozdobne. blell:!:nlane, koszulowe.
z surowców: galalitu. mocznika. bakel!tu, po- ·
!!estru. oo!lkaprlam ldu, polistyrenu. orzecha,
olóclenne t metalowe - w dużym asortymencie kolorów I wzorów.

•
Gnlonlerio ro• zna
fiszbiny, klamry, spinki mankietowe , sprzącz.
kl spndnlowe. zapinki do podwiązek. zapinki
do biustonoszy, druty do robót ręcznych, Igły
do szycia ręcznego I maszynoweg o. szydełka.
zamki błyskawiczne o różnych długościach, w
dużYm wyborze
Wzory do wglądL1 posiadają oraz zamówienia przyjmują:
Hurtownia Wyrobów Wetnlanyeh, Bawełnianych I Lnianych
przy ut. Wróblewskie go nr 3/5.
Hurtownia Wyrobów Jedwahoiczo -DPkoracyJn ycb
przy ul. Kopcińskiego 73/75.
Hartownia Artykułów Galanteryjn ych przy uL Gdatiskiej et.
A
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„Paged'',
eksportem

propozycj.t
biorcom 111owycłi
półtowanyskim, p6ł
ot,
A
spotkarn.iom.
handlowym
mimo to w prnk tyce na.'>U'
W)'Toł>y oka7JUją stlę być tak
atrakcyjne, iż trudTIQ nie zaumów
konkretnych
wierać
Tak też było i tym ' razem.
um<>w:v eltsportowf'
Tarr~owe

za:mująca

i

ilmportem
przetWi:>rÓw
surowców
c-zerww
drzewnych iest
w za.o;adzie po harndlowych
roz;mowach. Teoretycznie Ta„
gi mają służyć wy3ondowan.iu opinii na rok orzyszly,
odnaszy>m
przedstawieniu
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__.___,___________________.._.

stoisk obuwniczych na III
Życzymy pomyślnych zakupów.
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do

odwiedzenia

PROGRAM I
JO.IO Ola dz,ieci w wieku pr-zed
s2lkoLnym „Tajemnic~:y: węzel " &!uch. 10.2() Melod ie ludowe. 10.40
Piękne dn i lata w melodrl 1 p io
sence. u .oo ,,RGzgłośnia HaTcer
slal". 11.411 „Anegdoty 1 fa.kty".
12.Hl (L) "Wesoły
12.05 Wiad.
autobus". 13.10 Gra Pol.ska Kaprogramu
Nowości
13.40
pela.
III. 14.~ "W Jezioranach". 15.00
Wiadomoś
Koncert życzeń. 16.00
16.05 Tygodniowy pr7.egląd
ci.
Wydarzeń m i ęd z ynarod. 16.20 „Ta
17"05
słuch.
cy prawdziwi"
ro zrywkorrie)odii
~wa<lrans
Wych. 17.20 Te m a ty mor:;;.kie w
muzyce. 18.00 Wyniki Tot o-Lot:k.a. 18.05 R.adiow.a list.a p <zebojów. 19.00 K.aba.-ecik re:<:JamoWy. 19.15 „Przy muzyce o spor
c i e". 20.00 ,,S !edem dni w kraWiad.
2026
I na świecie'.'.
sporto•\ve. 20.31 ,,Matysi.akowie ".

ju

polskie wiad. sport. 22.211 (Ł) Lo
kaLne wtad. snm-t. 22.30 Utwory
mistrzów bar<>ku. 23 .:i:l Na do·
br.a.noc. ZJ.50 Wiade>mo5ci.
PROGRAM lU

17.30
rytmy.
!7.05 N iedzielne
odc.
„.Mój syn me>rdercą?"
18.00
17.40 „Mój m.agnetofO'l1".
Ekspresem przez świ.at. 18.05 Po
li h y mn i.a nie c.ałkiem serio. 18.20
soleniz.antem
pod
Tawerna
m.agazy.n . 18.35 Sylwetka piosen
Matt M<>n'ro. 19.00 Pakarza „Fiat Millerada os:i:ustów
cento"

-

&łuch.

19.30

Mi.ni-max

piętrze.

I ELEWIZ;JA

RADIO I

melodii. 8 .29 „ W JezioT an.a.eh".
9.00 Utwory Straussów. 9.20 Ke>n
„Nagi
10 oo
cert rozrywkowy.
sad" - tragm.. 10.20 Muzyka lu
d<>w.a różnych narodów. 10"45 „Z
niedawnej przeszłości". 11 .00 Pa
znanych e>rk. I s<>l.stówrada
11.45 Porady prakwktuozów.
12.05 W iad.
tycz.,ne dla kobiet.
1:.10 Ko.ncert z polon<OC1.em . 12"45
Rolniczy 1<,wadra.ns. 13.00 Ar ie z
oper kompozytorów słow iański ch.
płyń".
wianeczku,
,,.Płyń
13.20
„ Więcej, lepiej, taniej""
13.~
14.0-0 Kultura pilnie pos<iukiwana. 14.20 Z nas7ych - sal kOllcerto
wych. 15 .00 Wia<l . lli.05 z życia
Zw. Rad.z. 15.30 Dla dzieci „Af e
odc.
ra w Złotym Plastrze" pow.!6"05 Non stop Studia Rytm.

czyli m i niomum słowa, maksi
mum mu~yki. ~21).00 M:eszane uwodewil. 2(J.29 Ren.c
cz-ucie" sans gitary. 20.39 Spiewają Wan
20.55 Spotka·n1a na ferma- 16..2'5 .,N.a. wi·rażu". 16.50 ,.D zień
dy.
21.45 dzisiejszy 1 my". 17,00 Nem ste>p
cie 21.25 Jam ulat.w;o.ny.
Fa·kty Studia Rytm. 17"15 Kl.a.sówka z
22.00
tygodnia.
Opera
Wiadomości.
dni.a. 22.<n Gwi.azcta si.~c1 ·m1u wie technikL 17.25 R.adiostop z me22.20 Pogwacki o tym lodią. 17.'1 Nauka i refleks je.
czorów.
PROGRAM 11
i owym. 22.35 Zapomrna.ne. przy 17.55 Wiad. fa.oo Na zolnicrskiej
18.30 Re p "
Poetki polskie. est".ad:zle muzycmej.
23.00
8.50 <'L) Kon<:ert życzeń. 9.55 (Ł) pomina.
ma 23.05 .. Muzyka nocą". 23.50 Na dźwięk. z rv Bałtyck i ego Wys„,Spojr zen i a i reflek sje'' cigu Przyjaźni. 18.40 Muz . I akt.
10.15 (L) Pora.nek lite- do·bran<>e €u>lew.a Tom Jones.
gazyn.
19.05 „Z ksi ęgarskiej !<idy". 19.17
racko-muzyczny. 11.42 (Ł.) Pro12.10
Wi.ad.
12.95
ia.
gram tygodn
TELEWiz.JA
ś~Niecie".
w
„O ezym mówią
8.30
arcłll.telrtur'y"' Zespół Pieśni i T.ańca „Mazow„z.abyt'ki
12.30 Poranek symfockzny muzyki r<>man.tycznej. 13.30 „Poo- (Kat.). 9.00 TV ktł!"S roLniczy (W}. s:re". 20"00 Dziennik. 20.29 W iad.
radziany" sport. 20.z;j „Wojsko, strategia,
m i krofoni e". 9 . 3'5 „Przyp<>mi.namy,
przy
wieczorek
15.00 Dla dzieci ,.Podróż do z.a (W). 9.45 PKF (W). 9.55 Bezpo- obr001ność" . 20.41 ooo sekund 7.
transml.sja z L>r<><!zystoś o·k. V. SLlvestra. 20"5'1' Wi~zor
słu śred'lli<ł
czarowa nego królestwa" ch<>wisko. 16.00 (L) Wynik! „Ku c i otwarc ia b.asenu przeładunko ny koncert życzeń. ?1.25 „P i"ęć
kułecziki". 16.02 (L) Koncert ży wego w $winoujściu (pnzeo: Szcze minut o wyche>wami·u "', 21.30 Ka
16.30 Ko.nce_rt c-hopmow- cin). 10.50 „Start i meta" - pro lejdoskop kulturalny. 22"00 Aud.
czeń.
ski. 17.00 W iad. 17.05 Wars·z.awski g.ra.m "P<>rtowy (W). 1L50 Dzien dokumentalna. 22.30 Rewia p i·oTygodn ik Dźwiękowy. 11.:io Re- nik (W). 12"00 „Oblężenie Nou- senek. 23.00 II wydanie d <<ie<nwia p iosenek. 18.00 Wieczór lite viers" - film z ser ii: ,.Prizygo- ni'k.a. 23.HI Wiad. spoct. 23.15 Z
mus7..kieterów" (W). a·rcyd?:ieł Bacha I Ha<>ndla. 23.45
.racko-muzyczny" Z0.30 „Ze świa dy trzech
(W). Melodie na d<>branoc. 24.00 Wiad .
„w sta·rym kinie"
ta opery". 21.00 Dzie.nn ik. 21.22 12.25
Olimpiady Wledzy
Finał
Muzyka taneczna. 22.00 Ogólno- 13.20
PROGRAM H
Spolecro<>-Pe>lityczn~ organizowa
a.«i
8.35 Fala ~.
B.39 Wi.ad.
n-ei przez ZMW (z Poznania).
F. Pourcela i
14"15 „Przemia.ny" (W)" 14.45 Te Grają e>rkiestry
atrzyk dola przedszkolaków. An Mantovaniego. 9.05 Koncert estr.a
„Filipinka i de>wv. 9.:W Wiad. 9.35 Umwersy
na Che>r<>d<>wska Kar<>linka" <WJ. 15.25 „Kowal" tet Radiowy. 9.!>5 Mu?yka bale,.,,NO<! Kupały"
10.25
reportaz filmowy (W). 15.45 ,.Zaw te>wa.
w niedzied.<:"· Telewi7.yjny fragm. pOIW. J. I. K:.as zewskiesze
Wlocla go. 10.45 z tw0rczości K. Sa i.nt·
Turniej Miast. Płoci< Dz iś temoeratU!t"a m.aksymał- wek. 18.0S „Salem paaia W7.dęc- s.aensa. 12"05 z kMju 1 z:e śwla
na WY'J10Si ć będ zie 22 st. Za- kiego" - oper.a komiczna (W). ta. 12.30 (L) „Melodta, rytm i
1
;
13.15 (L)
Namystowsl<i<'go.
K.
wa
"05
20
Pomań).
i
połudn iowych możliwe prnelot D7.ienni.k (W-wa
program .,Mikrofon w służb i e rolnictwa"
„z wizvtą u was" ne O!)<ldy lub buTZe.
umi.arkowane, połud rmTvw•k""""'
Wiat~
poga<l. 13.25 „Torebki z kar- ··, (z Gd.ans·k.a). 21.05 ,
•,
Jutro ni eco „Z<>haczyć Wenecję I um'!"z<'ć" melkamf' - fragm. e>pow. 13.45
n iowo-zachodc le.
film. fab. proo. fra.ru:: . (W). K onc.,..rt dl.a wczasowiczów. 14.45
bU.'fZe
m o.tliwe
chłooiniej,
Ta.raskonie"
w
„Tarta.riin
22.30 Niedz!cla sportowa (W).
pn:elotne opad y.
fra gm. 15.00 Pi<'Sni .. o sooótkoDT;ś zachód słońca o l\'Odz.
15.20 ..,z g itarą
święc ie.
PONIEDZIAł.Elt, 24 CZERWCA w y m
20 .06. ju t ro wschód o 3.22.
PO<!
15 45
· "
(Dz iś im i<"'!li.ny obchodzą Wa'll
~~~ rt~isco" .. 1s'.óo ~~~
PROGRAM I
da i ze.non, jutro Jem i DaB.20 Wląz.anl<a 16.07 Utwory klasyków. 16.4e (L)
B.00 Dziennik.
nuta).
~!.Ol

~Rad 1 ovar iete".

22.01

KO'D-

ce-rt ork ie stry PR. n.oo II v.rydanie d zienn ika. 23.10 Wfaa0moś
ci sportowe. 2:1.15 Jazz w wvk.
23.30 Rec ital
różcnych zespołów.
f<>rteq:ii <>'llowy John.a Ogdona. 24.00

11

t~:r;ga~a n~~~all~·9.4ol9~ie\~;

~j:~rc:~:e. n:;wi;:~n1:'

do Polski

z Polski się

Klientów zapraszamy

zl

ym

Akt. lód7.kie. 17.00 (Ł) Felieton.
17.10 (L) Muzyka lekka. 17.30 (L)
17 "45 (L)
amatorskie.
zespoły
Piosenki rad iowej listy przebojów. 18"05 (L) Aud. oświatowa.
18.45
R.adioreklama.
(L)
18.20
Kurs jez. ros. 19.00 Wiad. 19.CY7
„Fili191nki

redivivae'•.

19.3-0

„Kart"

na UKF. 18.20 Nie tylko Lady
18.30 R<>gawęda.
Hami.J.ton man Waschko i jego płyty. 19 .00
Odc. „Przygód dobreg<> wojak.a
Szwejka". 19 .3-0 Lud zi e kabaretu - Jan Pietrz.ak . 19.45 1+1 o

sporcie.

20.00

Rozgłośn ie

na

Ut<:F. 20.20 ,.Siła pe r„-wazji" humoreska. 20.35 PlY~• nasze !
naszych przyjaciół. " 2 ~ .00 Kalejdos koo PC>S<>jdona. 21.20 Muzyka
z jednej płyty. 2L46 Opera tygodn ia - G. Verdi - „Rigoletto". 22"00 Faktv dnia. 22.07 Gwia z
Trio
da si edmiu Wieezorów
Ram.sey Lewisa. 22 "15 Nie c7yt.a
22.~
to po~łuchajcie.
liście
Dla ciebie, dla mnie, dla was.
23.00 Poetki pols kie - H. Ras zka. 23.05 Muzyka nocą. 23.50 Na
The Sh.adobrano<: gra zespól
dows.

20.10 Muzyka
słuch.
nawal" r oz rywkowa . 20.30 Notatnik kul
turalny. 20 "4S Muz. roLrywkowa .
21.00 Z kr.aju l ze świata. 21.27
W i.ad. sport. 2L30 W. Lutosław
dyryguje swoimi utworami.
ę,#::i
K. N<>w:ckiego.
Wiersze
22.01
TELEW'IZJA
"J.11 D. c. ke>ncertu. ?2.47 Chwi
16.30 ,.,Rogate bractwo" (G<l.)"
re>zryv•:
Melooie
22.50
la J>'rozy"
17"00 „Złoty Wa
Dziennik.
16"55
ke>we. 23.15 „Ambicje I starty".
23"30 Gra Katow i<:ki Zespół Ta· wrzyn" " rep. fil. 17"20 Kino krót
necmiy „Metrum". 2.3.50 Wi.iad. kich filmów . 17.5-0 Magazyn potechniC?.nego. 18"20 _A7.yst~pu
mut". 18 :65 ŁWD. 19.20 Dobranoc.
PROGRAM W
19.30 Dziennik. 20"05 Te atr TV.
17.05 Quodlibet - czyli co kto ,,Hiic;z.,pania w Danii". Ok. 21.25
pr z eszł o ść''
lubi. 17"30 .. Mój syn mordercą?" ,,N i ~r 7 e7~Wyc! -ężona
program dokum<'<Otalny. 2L50
- odc. pow. 17AO Kawa, szma- ragdy I ~ t i;ples". 18.00 Ekspre- D z iennik:- 2.2 "05 Program na jusem przez świat. 18.00 Tyd.zień tro.
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„Pagedlu" wyrażają się
tą ok. 7 mllll zł de-wizowych,
26 mln zł deim.portowe wiwwy<:h,

temu

się
TMld1!lo dmwić
zaintere„ponad!planowemu"
sowa·n.iu chociażby po obejrze
n1u eksipozycji meblL, mebli
to
Były
giętych. wikliny.
dopraiwdy majstersztyki st<>Iarskie pcrłącz,one ze smakiem
pro;ektat11,t.ów.
fantazją
i
Czę~

Wzorów dosta.i-czają

nam

Skandynawowie, ale z roku.
na rok rośn.ie i·lOŚĆ wz0rów
Polskim
polskich.
rdze:ini e
urząd.ze
pomysłem jest mp.
nie pokoju niemowlęcego -

wysokie,

łóżecz.ko-kołyska,
składane krzesełko

I

obszer
to w
kojec. Wszystko
kolorze
piękny>m pastelowym
zxlobioaie
szaraiweg'() błękiru,
„dz '. ecięcym.i" malu.nkaimd.
ny

A jeżeli już o kolorach JJtO...:
wa, to okaz.uje się, że nasi
mają
odbiorcy
za,gramic:z;ni
i.nteresu~ące
aJe
s•.okujące.
w
gusta. Ko:niplety mebli
kolorze czerwonym. biaiłym,
się

prezentują

błekitnym

wcale, wcaJe .. nairodowQŚciOWt>-o
PC>dobnie
upodobanie
kolorystyczne
można prześledvić w tra!llsak
Szwed7.l
cjacb wiklimowych.
u.podobali sobie meble wiklinowe białe, Anglicy ciemruiej
z wikliny gotowanej_
sze -

rynki

Nasze

t.>

meblarskie

poza wspomnia.ny>mi

już

kr;1,
Nor'Weglia, Holaindia..
)a·mi NRF, Fraincja. Wiel•ką .-.chotę
na meble wiklinowe mają Wło
Si i Amery"ka.nie. Ci ostiartmi
p<>dobnie z;resztą ja•k i Kanadyjczycy sa naszymi na·iodbiorcami koszy
większymi
wiklinowych.
k°"2yk6w
i
wyroby
rodzaju
Wszelkiego
7Jilaj<liują

slomia.ne
pyt· w

Wielki po-

Ang1ii.

Poza tym ,JkOtJSUmJPCY'jnym„
eksportem drzewnym prowadzimy sprzedaż przetwor~
pal)Jierowych; NRF jest po•
odbiorcą

ważnym

-ww.

stempli kopalnianych (3 mln
prz.vniO'>-ła
dewiizowych
zł
nam ta tra.osa.keja w Poz:naponadto
nim), ek900rtujemy
S>UJrOWą

wiklinę.

interesująco

przedimport „Pa.ged'lt".
to
dostawcy
targowi
Nasi
F in.lrundia, Au...t1'ia, Jugosła
Wia. Ku.piliśmy pa:oi.er, korę
korkową, tek i;urę, od10ady ce
1ulozy, no i oczywiście jugo-.
słow·iańsk.ie meble.
Równie

stawia

się

A więc równ.owai?a 7;QS1:a,ła
zachowana. Nie ucierpimy na
transakcjach „Pagedu".

•
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Wiecrorem

odbyła si.ę

nanda rodzinna..

Pani Celina wykaz.ała taką aktywność, że
111aiwet zmusiła swojego ooicialeg-0 mał:"żxl<n.ka
„kochanego
do zainteresimva.nfa się losem
Sta>s:iulka". Goutler spóźnił się troohę tłu
macząc się ważną konferencją. Damka chciał.a prz:ypirowadzić jakiegoś znajomego, k:ióry
;pra()()lwat w milicji, ale propozycja ta spotkała si ę z o~ó \nvm 90rzeciwem.
Po skromnej kolaoji., zakropionej leciutko
jaTzębi akiem. cale towarzy s t wo ulokowało !'lię
pokoju i zapanowała
w reprezentacyj'llYfil
grobowa cisza.
- No Więc ra<lf.cie ClOŚ - 'Zldffl!~owała się
W't"e97..Cie pani Cel<i!Ila. - Nie zebr:aiJrlśmy slę
tutaj na drwmkę.

Kcymin.ait

przykra

rzecz -

P'O'W'iedział

sentencjonalnie Wodziewicz i wootchnąt głę
boko.
Gottler uśmiechnąJ si.ę.
- Ty, Adasiu.. powinieneś za.pisywać swoje
złote myśli w pamiąr.kowej k~1ędze.
- A oo? McY.ie nie mam racji? Raz w ży
ciu trafiła mi się klróciutka O"isladika I mogę
was, kochani, zapewnić, że to me pirzyjem1nego.
konkretnie
porozmaWiali.byśmy
- Mort.e
o tej sprawie - zaproponow<>la Kasia. - Bo
w ten sposób do niiozeg-0 rne dojdziemy.
Wodziewi= znowu westchnąt.
- Któż to wie dokąd w ogóle dążymy,
dokąd xmiena cały świat?
l'OZk.azała
- Adasiu, idź się p=oopać
energiC2lnie pani Celina. - PO!'ad7ńmy 'tu oobie bez ciebie.
Adaś skwapliwie clżwi~ął 97/e niedźwiedzie
ksvtaJ.ty z rotela I ruszył do SW<>jeg-0 pokoju. Pa.ni. Celina patrzyła chwilę w ślad
a nasotepnie spojl!:zała po obeonycll.
:zia. nim.
- No więc? Rafałku , może lY,vś ty głos zabrał w tej sprawie? Liczymy na twoją rade.
Gorbł!ler ~awiit si.ę

w fif..elu I

wyjąl

pa-

p ierrooy. - No có7.... nie jest to w=ystklO n.a
pewno takie proste.
- Gdyby było proote, nie musi€'libyśmy S:ę
tt..lta•i dtisiaj naradzać - za'll'WaźyU logicznie Kasia.
- Kasieńko, jest.eś po prostu genialna.
- Ciema mnie ruowa uznamia. ale wolałabvm. 7,ebyś mi udzielił rady. Co według
przedpowinniśmy
ciebie w iej sytuacji.
Bo pnecież jakoś trzeba Stacha
~ę.W<Ziąć?
ratować. Nie mo:żemy go tak rostaiwić.
Wymyśl ClOŚ mądTego. Ra!ał1m ...: popTOsila pani Celina. - Ty jesiteś taki trrte1i,geniny, 7Jnasz się na tych WSZ';'"9tkidl pra<wru-

czych historia.eh. Na pewno wpadnie!IZ na
dobry pomysł.
Gottler siedział zamyślony. Wierrehem dl<>ni przesu.wal po gładko wygolonych policz.kach.
- Myślę., że przede wgzyst.klim naleźałoby
się roze.irzeć za jakimś dobrym adwok.a.tem.
Pani Celina z demprobatą rnachnęla ręką,.
Tylko pieniądze
- E tam_. adwokaci._
my
Jeżehl
z kieszeni potrafią wyciągać.
tutaj czegoś nie obmyślimy. ro żaden adwokat nic n.ie pomaże. Ty, Rafatku. masz więcej
doowrndc-zema w takich sprawach niż dziesięciu adwokatów.
przeceniasz
tirochę
że
- Mam wrażenie.
moje wiadomości z zakresiu prawa k:.aainego
Tak ezy i!nauśmiech.nąl się Gottler. czej adwokata trzeba bę;izie wziąć. Dobrze
by bylo się zorientować. dlaczego właściwie
Stach to zrobił. jakie mi.al motywy_?
- Wi~ ty wierzysz w to, że Stasiule4t.- ?t
- wykrzyknęła pa.ni Celi.na.
Wzruszył ramiona.mi.
- Bo ja wiem. Ta.k za Illic ni.e wsadzają
do Więzienja. Milicja musi mieć jakie.i pod.stawy i prolruratuJra także. Poza tym... cóż. .•
ja właściwie miałem ze Stachem zawsU> dość
konlakt. Trudno mi powiedzieć do
luźny
czego on jest 7Jdo!l!ly.
wy- St.a.eh n4e za.bil Chudeckiego!
Je."ltem Of'W'Ila , że Stach
krrzykmęla Danka. n.ie zabił Grudech-iego. Woj·tek. także nie
zabił.

Got:tller s'.cierował pytające gp<>j-rzertie
A ty, oo o tym myślisz?
Kasię. - Nie wiem! Nic nie myślę! - wybuchl'leDajcie mi wszyscy S!J-Okój! Chcę, żebv
ła. St.ach by'1 wolny! Ro2lUltnieoie?! Ch~ żeby
Stach był wo1nyl
na

Nie trzeba się denerwowac.' - powiedziala
Nerwy to najpam Celina. zdenerwowany nic
Człowiek
gor!'za rzecz.
mądTego nie wymyśl i. Prawda Ra.fatku?
- Je.."lt rzec.zĄ bez.""'!>orną, że tylko na zimno
pnymożna pT zcd. Sllęwzi ąć coś roz.sad.nego Jeżeli chr.ecie posłuchać
taknął Go'ltler. mojej rady ...
- No mówże nareszcie - zn;ecier:pliwiła się
parri C.ehna. - Co radzisz?
- Wydaje mi Się. że dobrze by było. żeby
Kasia zobac-zyla się z oficer'O'm, prCYWad.- ą
cvm dochod 7.eme w tej sprawie. W roz;moWie mcY.ie 91ę C'UE"l!,OO dow1edz-.eć . zdobvć iaktóre mogłyby 91<! przydać "d o
kieś dane,
obrony Stacha. Taką rm;mowe trzeba oczyv.iiście zgrabnie przeprowadzić i nie dać S<ę
Idź. KaSJeńko do mtlicji.;
" ponieść nerwom.
poproś -0 widzenie ze Stachem a przy okazji
porozmawiaj oob(e z tym oficerem. Coś ci
··
przecież powie.
- A czy mnie tam wpus!JCza?
tal!cie mają
- Na pewno. Sąd:zie, że oni
Becl-z:1e oobrz"'
ochotę z tobą porozmawiać.
je".i:eli od ciebie wyjdzie i.micja t ywa_ PO'Wleci?.:
mi, kochanie, -0 co wla.ściwi.e St..a.ch tak się
żarł z Grudec'kim?
- Nie mam pojecia.
- Ni.gdy nie rozmawialaś z n'im na ten temat?
- Owszem, pytałam go, ale mgdy nie chciał
mi nic powied.?:ieć. Zawsze Zibywał mnie byle
-

uspok ajająco

czym.

- Ciekawe. A p<rzecieź wszyscy Wiedzą, że
oni har<lzo źle z,e sobą ż:<"li..
- Z wieloma o'lobami żle żvje, ale jes7'1:Ze
n'koE?-0 nie zamordowałam - powiedziała pan.i Celi'lla. - Można kogoś nie lubić. ale to
nie Zill.aczy _
(38)

(Da.lsey cią,g na.9tąpi)
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