Cena 50 gr

Wydanie A

M. Spychalski
w Berlinie

Niedziela..
ł oonied'T.iałek

Rok

Z oka zji uroczystości 75-lecia urodzin Waltera Ulbrichta , p r z.vby ł do Berlina przePaństwa
Rady
w o dnic zą cy .
PRL, ma rszałek Polski, Marian Spy chalski oraz pozostali . członkowie delegacji Państwa ,
Rady
~ekretar z
.Julian Horodecki oraz czło
n e k Rady Państwa, Eu2enia
Krassowska.

xxm

DZK I

Życzenia

I.

W. G omułki
i M. Spycl1alskiego

Loga-Sowiński gościem młodych przodowników

Młodzież

W związku z 75 roczni•
• cą urodzin Waltera CHbrich
KC
I sekretarza
ł ta
Socjalistycznej
ł Niemict.kiej
Partii Jedności i przewod• niczącego
Państwa
Rady
ł NRD, I sekretarz KC PZPR
ł Wł adysław Gomułka I przf'
Rady Państwa
wod n iczący
• PRL Marian Spychalski.
ł przesłali dostojnemu ju bilał towi, w imieniu KC PZPR
i Rady Państwa PRL oraz
• w imieniu własnym - najł serdeczniejsze pozdrowienia
• i najlepsze zyc'ienia.

Udział

500 delegatów, reprezentantów ponad 200-tysięcznej rzeszy młodzieży woj. łódzkie
go zorganizowanej w ZMS,
ZMW, ZHP i KMW przybyło wczoraj do Radomska na
siódmy wojewódzki Zlot Mło
dych Przodowników Pracy i

Posiedzenie rozszerzonego
prezydium OKP
pod
się
zastępcy

prze wo dnicząc ego

Ogólnopols k iego Ko m it e tu Pokoju prof.
posie.Je r zego Bu k o w skiego
d zenie r ozszer zonego prezydiu m OI< P.
O KP
prezydium
Członek
poinTr e pc zy ń ski
St anis ł aw
p r ezy d ium OKP.
formowr1 1
że w wyn ik u ini cj a t y w y p o ls'..;:o- belgijskie j z 1967 r zor2'. anizowan e zostało w Brukseli 12 maja br. przez belgijs potka niP
p oko j u
s k i r uch
dz i ałaczy z 9 kra jów europe j
s kich, n a k tórym zapa dła dekomitet\l
zwalania
cy zja
p rzyg otowawczego „ k o n f eren
rzecz
na
e u r o p ejsk iej
cji
i współpra
b ezp i e c zeństwa

ziemi łódzkiej •

s ci-alist cznej 01 z z

Pol ski w inicjatywach pokojowych

odbyło
Wczoraj
przewod nictwem

·

Sprawozdanie z posi e d zenia pre7..y dium światowej Ra
dy Pokoju, które odb y ło si ę
w czerwcu br. w Nikozj i , zło
żył sekretarz OKP Emil Woj taszek.
Tematem obrad prezy d i urn
była ta kż e sytuacja na Blisk im W schodziP

Powódź w

USA

Pow6di, która 27 bm. nawied'Zila

IUSA)

miejscowo ś ć

wyrządziła

Arlin ~t on

zna ct.ne

szkody na miejscowyn1 r.arkingu saniochotlowym. Ponad
140 samochodów zostało zn isz„

czonych.
CAF - UPI -

te le f oto

cy ".

Serdecznie i gorąco
Nauki.
powitano na zlocie przedstapartyjnych i
władz
wicieli
Biura
członka
państwowych:
Politycznel\"O KC PZPR, prze
wodniczącego CRZZ l. Logę
Sowi ń skiPt:ro,

wdzię cz
wy r azić
pr agnęł a
n ość za przygotowaniP w bi e
żą c ej 5-latce 1.5 m ili ona nowvch mi ejsc p r a cy dla mło 

W czor a jszy zlot
b y ! ocen ie d~·
r ealizac ji tego
j
t y chcza so we
prog r a mu oraz przyjeci u gł ów
n ych kierun k ów pracy orga
do
młod z i eżowych
nizacji
lud zi.

d yc h

p ośw i ęcon y

w

noey z

na

p i ątku

so bot ę

b ombowe d o k onano za m achu
go n a s t u dio tel ~w~zji f ta ą. .c u
'ikie; na p r z ed m i e ś r- iu P a r yż.a

Bc> ul ogne-.s ur -Sein e .

p oża r.
spo wo d owa ła
d osz c z ętn i e
biurowvch
m:esz-cze ń

szczy l

Eksp loz ja
k tocy zn i
k ilka poi-tu dia.

S t ra ty określa s:·ę ja,k o bard zo pow aż n e .
Te j sa m e j noc y ek s plodował
w y b uc h ow y p rze<I b '.u
ład un ek
r em

w yborczym

j edn~g o

ce-ntru m

d ydatów
c zn e g o

w

z ka n

d emok ra : y-

N !cei. - B iuro

zos t a ł o

. uszkod zon e . j P.<ł n akb y ło of:a.r w lud ziach .

o o ważni e

7.P. n ie

"

wykorzystuje wszystkie atuty,
aby ostatnia „lewa" przypadgaulliła w udziale blokowi
stowskiemu. Po wystąpieniach
UNR,
polityków
czołowych
sam de Gaulle skierował apt-1
swej
poparcia
o udzielenie

te·ch
konstrukto

robotników · stoc? niowc ow.

ników.

inżynierów,

tylko minimalną
tzn. 244 fotele w nn
Zgromadzeniu Narodowym
wym, ale około 270 lub nawet do 290.
Nie odrzucając z góry propo
zycji centrum usiłowało wy·

Nkaii

nie

większość

Problemy umacniania poi bezpi eczeństwa puze
blicznego na Ma zow szu,
szczegó lnym uwzględnieniem
form d z iałalnoś
społ e~z nych
ci oraz sprawowania przez
r a dv n a r odowe nadzoru w
tym za k r esie - był y w sabos es ji warszawt" t e m a tem
posie d z eniu
W
s ki e j WRN .
e r spraw
minist
zestniczył
uc
Miecz y sław
w ewnetrznych Moczar.
rządku

B. Sirhan

orze a
sedzią

trybunału
okręgowego

Nowoczesn a
farbiarnia
dla „ Sandry"

28 bm. po ra:i:
stanął
pierws zy
przed sędzia trybunału

okręgowe

go w Los Ani;:eles
Sirhan B. Sirhan,
oskarżony o za bój
st wo Roberta Kennedy'ego.
CAF - UPI
telefoto

Przed decydującym dniem

Przemówienie de .Gaulle'a
W sobotę w południe prewygłosił
zvd ent de Gaulle
krót kie pr2;emówienie w te~
do nalewi zji. francuskiej
rodu francuskiego.
Po przypomnieniu na wstę
pie wydarzeń majowych we
prezydent charakFrancji zadania,
aktualne
t e ryzując
przede wszystkim
p od k r e ślił
potrzebę jedności. W wyniku
niedzielnego
glosowania
powinien
mówił de Gaulle wyłonić się parlament „zdoi
ny do poparcia niezbędnej po
stałej
silnej,
dzięki
lityki
i zwartej większości".
mówił
KoniP.czne będzie podjęcie wielde Gaulle kich wysiłków w zakresie
produkcji, wydajności praey,
skutki
aby odrobić ujemne

konieczność
traktuJl\
z krajami socjalistycznymi.
Blok opozycji, na czele z
komunistyczną I jej
partią

nej

współpracy

najpoważniejszym

nerem -

Federacji\

współpart

Lewicy,

wielkiej batalii
targowali nie tylko udział w
rządzie ale I możliwość wpł"I'
wu na kształtowanie jego polityki. Jak wiadom!J, między
sojusznikami
ewentualnymi
rozbieżności
istnieją znaczne
zwłas zcza w dziedzinie polity
ki zagranicznej. Centryści są
polityki prozwolennikami
amerykańskiej, natomias t zwo
lennicy de Gaulle'a stoją na
stanowisku niezależności Fran
cji, odprężenia w Europie, i w
związku z tym jako jedną z
przesłanek polityki zagranicz

M.Mocz ar
na s sr li
w Warszawie

Ostatnia rozgrywka
partii do tych, kt6ryeh nawet
szantażowanie groźbą anarchii
i wojny domowej nie zmobili
żowalo do wypowiedzenia sir:
za dotychczasową władzą.
Premier Pompidou odżegnu
nd
do niedawna
się
jący
współpracy z centrum zaofc·
centrokandydatom
rował
wym utworzenie narodowego
bloku antykomunistycznego za
udziału w rządzie i w
cenę
przyułej większości parlamen
blnk
W ten sposóh
tarne.i.
gaullistów miałby szanse uzy-

W zamku książąt pomorskich w Szczecinie odbyła się
sobotę centralna akademia z okazji Dnia Stoczniowca.
Uroczy~tość połąc'Zona została z obchodami 20-lecia Słocz•
ni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.
Na akademię przybł członek Biura Politycznego KC
PZPR Stefan Jędrychowski.
Liczną rzeszę stoczniowców I przedstawicieli załóg eks•
dyrektor naczelny
ploatujących polskie statki powitał
stoczni - Stanisław Fortuński. Następnie zabrał głos Ste•
fan Jędrychowski.
Dziś przemysł
rów st".tków.
Jędrychowski
S.
in.
M.
z nie·
okrętowy jest jedną wysiłku
stwierdził, że miarą
licznych jeszcze - gałęzi prze
rzecz roz„
na
społeczeń s twa
maszynowego wyspi'cja
mysłu
woju kraju jest olbrzymia kwo
Iizowanych w produl<cji na eks
ta 1.730 mld zł licząc w ce·
port: około 2/3 statków przenach 1961 r. włożona w ciągu
jest na eksport,
znaczonych
20 min ionych lat (1948-196-t w
przeważnie do Zw. Radzfo~kie·
rozwój kraju, w budownjctwo
go.
szkol
komunalne.
mieszkaniowe~
Eksport statków t usługi sto
ne, ochro-ny zdrowia itp. w
remontowych stanowią
czni
zaspokaja nia hezpośred·
celu
naszych wpły
pozycję
cenną
olJywateli.
potrzeb
nich
wów dewizowych. Dlateg<.> po
gospodarczy, postęp
Postęp
okrętowego,
przemysłu
zycję
p<>dspołeczny i kulturalny producenta
jako światowego
może Polsce
kreśli! mówca · eksportera. powinn.i$my utrzy
zapewnić w obecnej epoce ty!
(B) Dalszy mąg na str. 2
ko ustrój socjalistyc~ny.
na prz~mysl stoczNakłady
niowy wyniosły 5,5 mld zł stwierdził s. Jędrychow„l<i. naszym dorobkiem
Wielkim
jest kadra wykwalifikowanycb
w

•«'-

Zamachy bombowe

we Francji odbywa się
ostatn ia rozgrywka wielkiej
batalii w y borczej . W głosowa
niu wył onionych zostanie dalszych 316 d e putowanych clo
parlamentu . w obecdej, n tu
której do zdobycia
r zc, w
zwykła
mand atu wystarcza
w 259 owiększ o ść głosów krę !!"ac h rywalizuje z sobą tyl
w 243 ko 2 k a ndydatów,
stogaullistowski
k a n dy dat
c zy po j ed y nek z jednym ry•
wał e m. W 117 okręgach będzie
to kan dy dat Federacji Lewicy
Demokra t ycznej i Socjalistycz
nej, w 102 komunistyczny, w
PSU.
14 - centrum, w 3 W 56 okrę gach walka toczyć
s i<; bę d zie między trzema kan
d y d at ami. W większości b~
dzie to przedstawiciel rządo
wy, wal<'zący przeciwko cent r u m i wspólnemu kandyda·
towi lewicy.
,;aullistów
mandatów
118
(n a 154 wyłonione w I turze)
zdobytych w pierwszej tur7.e
głosowania przesądza w znacz
nym stopniu o sukcesie więk
szości rz ą dowej. Tym niemniej
ki e ro w ni ct wo pa rtii rządzącej
nie w y klucza niespodzianek i-

1970 r. Kierunki te w imieniu Woj. Komisji Współpra
Młodzieżo
Organizacji
cy
wych prze dstawił na zloci e
(A) Dalszy <:1ąg na stir. 2

1

w Szczec inie

wi c epremiera

Z. Nowa k a. członków Egze kut y wy KW P ZP R z 1
kretarzem S. Jędryszc7akiem,
prze
członków Prez. WRN i
wodniczacym Cz. Sadowskim.
gości:
pozostałyc h
a wśród
przewodnicząceiro ZG ZMS A.
w ic eprzewodniŻabiń s kiego,
cz ąc eg o ZG ZMW .J. Grz y bnac1.cln i ka
]Jcę
zas te
czak a,
Z H P l\1 . \Vard<'ckiego. za• tep
ce szefa Gł. Zarządu Polit.
\\'P, prte w odnic ,ąc e i;: o Rady
Z.
g en.
WP
Młodzie ż o w ej
Sz v dlows k iei:-o .
Na zo r ga m zowa n y m przed
d wo ma la ty zloci e pr zod owni k ów w T omaszowie, o n :a
w oj .
młodzi eżowe
ni zacj e
konty n uujac wiełódzk i Pgo.
loletnia szta rPtę ..Młodżież wspó ln y
p r zyjęl v
5-l atce ''
prog r a m p n. „ P ięciolatc0 mło
wiedza i praca ".
do ści pror.ra m ie }
B iorąc w t ym
wspólod p ow i('rlz ia lność za rPa
spo ł eczno - go
zadań
l iza cje
spodarczyc h kraj-.: , ml,.,dzież

Francja

Dziś

a k de

!łłl ezerwea
1 lipca 1968 r;
Nr 155 (6700)

DZIENN K

W ,75 rocznice urodzin
W. Ulbrichta

Z okazji „Dnia Stoczniowca"

przystępuje

do drugiej tary 11
następującą taktyki\. Na naJ•
silniejszego kandydata lewicy,
wzirlędu na to, z której
bez
partii pochodzi - będą ~loso
i wyborcy
wać I komuniści
FDGS.
O rezultatach pierwszej tury zadecydował w znacznym
stopniu podsycany przez gaulprzeciętnego
strach
listów
głównie z proFrancuza
wincji - przed wewnętrznym
bałaganem. Ol:lecnie mają wic:k
sze szanse skutecznego wyra-

z którego Francja
kryzysu,
zaczyna w y chod zić. Chodzi o
to, by wzrost cen, inflac j a,
spadek w al uty nie przekreśli
zwięk
płac i
podw yżki
ły
społecz
świadczeń
szonych
nych. by nie pojawiło się bez
Rozwój przemysłu,
robocie.
rolnictwa i handlu francuskiego, powinny dokonywać
się w warunkach „całkowi
tej niezależności", ale jednoprzy „aktywnej
cześnie
współpracy z innymi kraja-

mi".
Prezydent de Gaulle ponow
nie scharakteryzował lansowaną przez siebie koncepcję
wszystkich
„uczestnictwa"
obywateli w zakładach i instytucjach, w których pracują i działają.

zenla swych oplnfi el, którzy
masowo protestowali podcza.•
ostatnich strajków przeciwko
wewnętrznej polityce de Gaul
le'a za reformami.
konieczne.
są
Reformy
sobie z tego
Wszyscy zdają
sprawę, każda z partii oferuje
swój model rozwiązania trudności. Gaulliści proponują ma
giczną

formulę

współwłasnoś

ci I „udziału" pracowników w
decyzjach dotyczących gospodarki i polityki. Centryści za
poim deklarując
rzucają
średnio swój udział we wła
są
nie
gaulliści
dzy, ze sami
zdolni do przeprowadzenia nif'
zbędnych reform. Partia komunistyczna - najsiluiejsza z
opozycyjnych - reprezentując
prawdziwe Interesy pracuJą
cych, uzasadnia, ze tylko rząd
demokratyczny z udziałem kn
munlstów będzie w stanie dorzeczywistych i pozykonać
zmian w politycl'
tywnych
na
Wskazując
wewnętrznej.
postępujące zagrożenie ze stro
siP,
która stała
ny reakcji,
kampanii
rządu w
filarem
FPK wzywając
wyborczej (Dalszy cią,g na str. 8)

W Aleksandrowskich :Zakła
Po6czoszPrzem y słu
dach
nicze1ro „Sandra" uruchomin
no w sobotę najbardziej no
tej branż y {arwnczcsną w
biarnię. Nowy oddział wypo
wysoko s prawne
w
sażony
przystosowany
urządzenia,
jest do !>arwienia przędzy i
chemicz
włókien
wyrobów z
nych , irlównie zaś syntetyków
takich jak elastil i elastor.
Oddaniem do eksploatacji
nowej farbiarni, zakończonn
proces modernizacji „Sandrv".

Delegacja KG WSPR
w Wołgogradzie
Węgierska

delegacja partyjprzewodpod
nictwem Janasa Kadara. I se
kretarza KC WSPR, w.3leciaw sobotę z Moskwy do
ł?

. no-rządowa

Wołgogradu. Goście węgi erscy

odwiedzą

również

stolic~

Estonii, Tallin.

Długoletnie więzienie
za szpiegostwo
W sobotę przed Sądem Ma·
rynarki Wojennej w Gdyni za
agentów
proces
się
kończył
amerykatiskiego wywiadu
Petera Pawelczyka i Władysła·
wa Ostojskiego. Sąd pod prze
wodnictwem kmdra por. St e·
oskazał
fana Dziubińskiego
Pawelczyka na 13
skarżonego
lat więzienia oraz przepadek
mienia. a Ostojskiego na 9 lat
więzienia,

utratę

pra w

publi-

cznych i praw honorowych na
okres 5 lat oraz utratę mienia
związanego z działalnością prze
Obydwu oskarżonym
stepczą.
zaliczono na poczet kary okras
tymczasowego.
are~ztu

• • •

Wyrok nie jest jeszcze prawo
mocny i w terminie 7 dni pod
~bą
ega .:askarżeniu przed
Wojskową

Sądu

Najw)·ższego.

nozau y

w

Polsce

W Pałacu Kultury t Nauikt
otwarto w sobotę wystawę d inozaurów z Pust y n i Gol;;. Wy
k o pali je polscy nauk owc y w
czas ie 3 w y praw palcontologicz
n yc h,

zo r gan izowa.nv c h

w

la-

tach 1963-65 przez P AN l MonNa uk.
Akad e m i ę
gol s ką
Wy.stawa pn:oop otapowyeh d i
w yda rz&>iem
n ozau rów je<st
n iecod zienn y m, P odobne kolelc
c je zcn ajdu.l ą s i ę t yln:o w kil
- US Ał
ś wiata
ku m uzeac h
Lond yn·ie , Brukse li, Be-r l: n :e I
M<'«kw ie. Czynna · bed z1e p rze z
cały

rok.

Przemówienie I. Logi-SocoińskiegocoRadomsku wysokikomisarz~~z
do· spraw uchodzcow
1

a

wstępie

Sowiń-

(SłrrótJ

I. Loga
uc.zestnikom
z!Jtu pozdrowienia ~ siow pierwszych SQ:eręgJtch budow
wa uznania za - ofi.arną
nlczych PolS\ltl
socjalistycznej.
pracę zawodową I dobre wynil<:i w nauce oraz podz ięk ował was•emu
pokoleniu mło-.
z.a obywatelską postawę ;,,· dzia
dych, urodzonych \ wyłalności społecznej, wytrwał-OŚĆ
chow.a.nych
w
wa.run·
ła
I
p
k
'
j
kach pai:stwa socjalistyd
w
ZUi
n u.
rze a.zu,e
e
·:vam stwie-rdz1i mówca
cznego, życie z.aoszczędizilo cięz
oraz całej m!odzie<ly zietnJ !ódz
kich prób I doświad.i:zeń starkiej wr.az z rerdeczmyrol poS"Zego pokolenia. ty„h, któ-rzy
zdrowie.liam! od Komi.tetu Cen
za tę dzisiejszą Polskę przetralnego naszej partii i osobilewa.Jl Jcrew, którzy za nią gl·
od
t~·.
w1·eslaw.a
pr~
nęll
I ty-h,
lrto·r~
S·c;~
~"
"'
~
"' w najwyższym
t'!"'lldzie I pc-świę<!<'niu.
wód!C'y naszej partii l na.rodu,
preyjaciel.a mlodego pokolenia
dając wzory równie wie!kiego.
Polski Ludowej.
Pozd.r awi.am
bo C'Od"Ziennego
bołlaterstwa
was l całą młodzież mi<tst 1
pr.acy. kładli 1>terws-ze
cegły
wsi ziemi łódzkiej w !mieniu
pod
odbudowę zburzo.n ego i
klasy roboJniczej 1 wszystkich
z.rujnow.anego
przez n.aJeźdźcę
ludzi pracy , w imie01iu c.ałego
domu ojczystego,
fundamenty
ruchu
zawodowęgoo l prezypod dzisiejszą Polskc:. Ta Poldium CRZZ.
sk.a w ta<kim nad1Utl2lkim tru
Łódzk.a
młodzież robotnic=
dzi.e w ywalczon.a I cdbudowaod pierwszej chwlli wyzwolen.a od samych podstaw, ta Pol
n.ia ojczyzny spod okupacji hi
s,:.a op.art.a na nowych politycz
tle.rowsklego
n.ajeU:źcy o.kTeno-ustrojowych zaoor!acb spra$liła pra.widłowo swoje miejsce
wiedliwości społeczn..,j, była w
w odbudowie kr.aju l st.a111ęla
stan<ie zapewnić w3m n::lodym
nowv sta·rt ~yclow~· z.a.pewn!ć
wa!T
powszechność dostępu
do nauki. z.apewnić r.obrodzlej
stw.>
J)raoey i ustahili:zowaną
pe,rspektywę
życiową ,
z.apewnić szerokie możhw<>ścl .awansu społecznego l zawodov.·ego.

N

ski przekazał

Gunnar Jarring
w Moskwie

Atrybutem młodego pokole•
•
nla pow!edz!ał
mó1>:ca Agenc1·a T ASS podaJ·e, ze · j~
·
·
-~ b
·
=• uczenie
się.
,.,.o
yw.ame
minister spraw zagranicznych
wiedzy i doświadczcn niezbędZSRR A. Gromyko podejmo
nych w samodzi'elnym
życiu.
wał w
sobotę
śniadaniem
Tę wiedzę d.aje "wam szkoła,
przebywającego
w Moskwie daje wam wychowanie spoi~
""rzedstaw1·c1·e1a
ne. dają w.am - w.asr.e młod'zieSpecJ'alneg·o
zowe
gaon·
j
•e
aj ·
sekretarza generalnego ON~
0>r
izae "'· .a.
n więcej zależy od w.as samych, od
na Bliskim Wschodzie ambawasrej - praocy nad sobą.
sadora Gunnara Jarringa. '\V
czasie śniadania, które upłyNajw.ażniejszą szkolą,
na1cenniejszym U_!liwersytetem żynęło w przyjaznej atmosferze,
c;., jest praca.
mJairnr.1'nAg. dGokroonmayl1~owyima1·amnby. pGo.jednym " wielklch wal.ot'óW
~
t e j pr.a·:kt Y.,.~,,..,
.
wyc h owawczyc„
glądow na prob1elll.Y pozostanej
S'Zkoły
życia je.st
spojące w związku z sytuacją na
łec'Z'lly ruc:h
socjałistycznego
Bliskim Wschodzie.
wspólz.awod'lllctwa pracy.
--------------------------------

„

Centralna akademia wSzczecinie
(B)

Dokończenie

ze str. 1

mać i jeszcze wzmocnić. Wa•
runkiem jest stały wzri>st wy
dajności. i- jakości
prITT~
na
pod~tawta•1łe postlępu Lec mezn".'
go 1 s ego u epsza.ma orga.nizacji pracy.
Obecny na akademii wice-

znacza ok. 70 proc. !!Wej produkcji ne eksport. Polskie stat
ki pływają obecnie pod banderami ponad 30 kra~ów świa
ta, w tym 10 państw socjalistycznych.
Połowa tonażu

naszej

ma-

Dla

mlodzleey blo-rąrel ma
sowy ud·li.al w ro.zwija.n.l u
różnych
form wspólza·
wodnictwa.
srez<.-gólnie

bryjga ?<:>w~o

j tyttuły
pra~f
soc
.a tstycz:n czynll1!klem
• es
to wspo
z.awodnlctwo
kszt.ał

1

0

towanla socj.alisty~!1ej po~taj
wy życiowej 1 szk ą rzete e
pr;~r.;i.ną
dźwignią d.alszego
ó
od .
rozwoji.;
wsp
ntr..wa w
je.go wyi.szycb łzaw
i dosk0<nalszych
formach st.eł si<;: rll'<'b zobowią
zań
produkcyjnych 1 czynów
społecznych. który z tak wiei
sil
ś .
i b
ktą
ą_. l 'f"sowo ci.ą
h ogac wem in c a.tyw tworezf roz
w.nął się obecnie l st.a e p~z;;
" 1""a na. ~ozmachu at P~ c
czynu ZJ.S'Z owegosl
~".'Zc~eni.a zbliżającego
ę
J.S<Z u
Pt~Rpierwszym miejscu wśród
podJ'ętych zobowiąz.ań
maJa-

t

zło się zwiększenie

produkcji
f>kspo•rtowej. Realiza-:j!ru czy~u
wpłynęła na przekrocz
e Pa
oowanego ek,21><>rtu już w 1
kwa·rtale br. w przemyśle ob·
rabiarek I narzędzi <> 13 proc~
faTb 1 lakierów 0 18 proc. i
w

przemyśle szkl.arskim

także '

18 J>t'OC. Wykmlyw.anie zobo
wiązań W znac~ym
stopn.iu
przyspieszyło dost.a.WY ekspor-

0

towe z wielu zakla-:lów rów·
nl ez· w nas t ~pnyc b
m'esi~
• ~ca.cl".
Nowym
j.aikościowo elementern w CZY!J;e zjazdowym jest
wzrost zobowią.zań.
mających
na celu wyższą Jakość. i no-oc esaiość
yrobów
w z
w
· h
k__
C.:ennym efektem tyc
zouvwiązań są trwałe usprawnienia, dotyczące organi.Ulcj1 pr.a
cy.. nowej technikl o.r.az suma
naby't ych nowych do.świadczeń .
Poz.wal.a to usprawn:.ać
naszą
gospod.arki:,
torow<tć szybciej
droa[
„ 1e\ r~"oju.
~"
Dorobek
nasze.g o na.rodu,
o..-;iągnięty na drodze socialistycz.nego rozwoju. w
ciągu pra1wie ćwterćwiecza
to przeprow.adzone w Polsce Ludowej gruntowne reformy społ~ne t poHtyczne. to
system n.a.szych sojuszów międzyna.rodowych . zabezpiec=jących nienarusz.aln<>ść naszych
grMlic. to dyn.amicmy rozwój
produkcji prremysłowej i rolnej, to bujny rO'Z<kwi.t ośwrl.aty
l kultury, StZybk!e postępy w
d'zied'Zinie
opieki
zd.rowotne.1
' społeeznel. ,
Już dziś w składzie n.aszej
partii zwiększa sie udz.ia'ł mia

~i:is~~cz::e:;;~~ił c~~t~!~~ ~~~~i~ :a~~~j:,:~ch P~~!~~~~ ~~~fYonw w;~:.al~~ 11!at;,,;:~
cia

przemysłu

stoczniowego.
Mówca podkreślił, że wysoką. pozycję i rozwój polskiego
przemysłu
okrętowego zawdzięczamy w dużym
stopniu
przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i jego pomocy. Około 440 1"ednostek zbudowany<:h w naszych stoczniach pły
wa pod banderą ZSRR.
Przemysł stoczniowy prze-

Państwa podjęła

Rada
ostatnio decyzje o przyznawaniu tytułu Zasłużonego Stocz
niowca PRL, z którym zwią
zane są liczne przywileje. Wi
cepremier S. Jędrychowski udekorował najbardziej ofiarnych stoczniowców Gdańska,
Gdyni l Szczecina wysokimi
odznaczeniami,
pr.zrznanymi
im przez Radę Państwa.

0

~~~~ów w pa~!~ęp~;~~ra"fa~~~

u<lzi.al młod·zieży do l.a.t 30 w
.• kJ.adzie pa•rtil wuastać b<:<izi"
je.<zcze szybciej.
·
W ciągu
ostatnich 4 mles!ęcy br. wstąpiło do p.a.rti.i 24
tysiące członków ZMS 1. ZMW,
z tega
ponad 16 tysięcy w
m'.esiacu kwietniu.
w mojej Podstawowej Organiz.acji Pa.rtyjneJ od p<:l<'z:ątku
tego roku wstąpiło w szeregi

pa·rtli 16' u.ndydatów, z tego
członków
ZMS.
Ma
to
wszystko miejsce bezpośrednio
po w;i.:da-rzeni?cb
marcowych.
Swiadczy to dobr-zc o naszej
thlodz.iety i o jej z.a.angali:owaniu. Do naszych z:ałóg dopływa n<>w.a ja.kośtjowo pod
,..,,
wzg.„vem
wyk SIZ tałce n'~
- zawo dowego kadra
m!O<lych pr.acown ików. W okTesle
ostatnich
pięciu lat
zas.adnicze
szkoły
1.awodowe ukończyło
840 tys. młodzieży. Pól mlllo·
na młodz1'""'y
zd~było
s' rednie
~~
v
ł
ogólne i z.awodowe wyks?.ta cenie i 140 tys, ukqńczy!o wyż
sze studia.
W tym czasie o 113 wz.rosla
Ilość pracowników ir.żyn ieoryJno-technicznych w
pr zemyśle
i budownictwie.
To wszystko
juź dziś ma
wpływ na j.akościowe
zmiany
w składzie n.aszych załóg, naszej klasy robotnicze).
ragn<emv wycb<>W.ać naszą
młod zie<i: w ducł>u patri<>ty:omu i Lnternacjcm.alizm"i
proletariackiego.
Nasze
cele WY·chowa•ni<a socjallstycznego mlodego pokolenia w duchu ldealów patriotyzmu I in.
ternacjonal.iznrn prolet.ariack1ego przeciwstawiamy burżuazyjnem<u nacjona•li"Zmowi.
N.acjonaliozm zawsze był ł jest
zatrutym bakcylem. wrogiem
ideologii. Jest 11.alrzędziem bur
żu.azji· 1 rea.kcji',
~·korzysty.• , jedności
wanym do oołabiania
i mi<:ctzynarodowej solidarności
ludzi pracy
bez względu na
Ich kolor skóry,
n.arodow·ość
czy wyznan ie.
Na za.kończenie swego wy-

p

stąp ien i.a
omówił

I.

Log.a-Sowiński

ost.atnle
wyd.a·rzenia
, .
polityczne w swtec 1e.

Kronika

=== wy pa d k , ,,.„

OW&I

We wsi
Dębowa
Góra,
Skierniewice n"l przejeż
d ża jący
motocykl prow.adzony
przez Wojciecha Madeja przewróciło się przydrobe drzewo.
Kierowca motocykla l pasażer Mieczysław Drożdżyńsk}
doz:naoli
poważnych
obrazen
„;a!a
przebywa.ją w
szpita-lu.
W
Zabo.stowie
pow.
Ł<>Wicz
0
pod
przejeżdżający sam·ocbód
wpadł.a
50-letnia
Stanisława
:Kow.alska,
która
poniosła
śmierć ne miejscu.
W PiotrkC>Wie, przejeżdża
0

o

pow.

j:Ocy ch~~~~u p~~fut~ic.;:0ąc~:

deusza Now.ackiego. który do2Jtl'3ł ciężkim o.!?_r;;<żcń 1 został przewieziony do sz.pit.al.a.
o N.a sku1e.k ni~now.a;.;.a pierwszeństw.a
przejazdu,
motocyklis<ta J.an K. spowodow.al zderzenie z innym motoT":l'a,i.,d~sza prKOIW. a~~ondi'~ K.pr~:
~~
zn.al poważnych obrażeń ciała
i zost.ął prz~ieziony d<> ąizpiuna.
(Z)

Polsce

•
tq W
Z WIZY
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z

Pol
wy;ioki )tomi-

Polisce S.a<'lruddlin ~
Kbałl
przyjęty został przez zastępcę

Sadruddm Aga Kb.an.
Naiz gość złooyl wil<ytę w
Ministerstwie Spraw Zagranicz
nych. gdzie odbył dłuższą roz
mowę z kierownikiem m;nister
stw.a wiceminstrem J. Winie.L...-wlczem ora« z kle1'-'WoiictWetn
departamentu organizacji mięrl zynarodowych
MSZ, tnfor„
mując
aktualnych P!'a<?.ach
0
swego ur 7~u. koncentrujących
się obecnie przede wszyst;l<lm
wokół proble1111ów
uchodtc6'w
Afryki t Azji, a także Bliskie
Wschodu.
omów!OlnO
rów20
n1eż sp_r.awy z:wlązane zie stosuokiem Polski do pr.ac urzędu kom:~.rza ONZ do spraw
uchodźców,
którego siedzibą
jest - jak wladom~ - Geoew.a.
w cza&ie swego pobytu w

Kom•....i,·
Plano"...:.-•a
"""'6 , da'
~.
"~""
.--•
K. SecomSlkiego.
Sadruddin Aga Kh.an wzlął
prócz tego udzial w Innych
spotkaniach m. in. z
grupl\
pracowników n.aukowych Pol•
•
t
t
t
S
M
'""z"'
sk1ego Lns Y u u
praw
,,,...
,
n.arodowych., z.a,jmujących
si'ę
problem.am! Azji 1 Afry·kl, z
gri:.pą działaczy polsi< ich z.am•
teresow.anvch
pr<>blematyką
praw człowieka o.raz pOdeJm~
va·nY był przez Zarząd Glówny PolSkiego Czerwonego KrZY;
ż.a.
.
w czasie k'!'ótkle:I podróży'
po Polsce nas-z g;ość odwied'Ził
Gd.ań9k l tere.n obozu Stuttoof, gd"Zie pod pomnikiem ku
czci zamor'dowanych ofiar na-

sce

kilkudniową wizytą w
przebywał

przewodniczącego

sarz ONZ do spraw uchodtców

-

Ignacy·
Doloońcumie

niu młodzieży do czekających
j
d - b d
• t
·
ą za an
u owmc wa socJaJistycznego, organizacje mło-

dzieżowe pogłębiać będą treści wychowawcze, kultywował%
związki uczuciowe młodych
łudzil z so_cjalisty.cdzłoną ?jczyezną
uczyc prawi
WeJ oc ny zjawisk zachodzących w
współczesnym.

Na aspekty ideowego prze
wodnictwa organizacJ'i młodzieżowych zwrócił w swym
wystąpieniu
uwagę członek

Biura
PZPR,

KC
CRZZ
L Loga-Sowiński. (Skrót prze
mówienia drukujemy obok).

Politycznego

przewodniczący

Wysoko ocenił realizację
progra;nu
„pięciolatce
młodości wiedza l praca"
przewodniczący ZG ZMS A.
Żttbiński.
Podkreślił on, że
konsekwentna realizacja wszy
stkich

zadań

sztafety zgodna

~:!i;m~ ~!~;j~~;~~ p~~~~

!V Zjazd

Krajowy

wiązankę

k:'Wia-

przodowników
winna

:re sbr. 1

przewodniczący zw ZMS St.
Pawlik.
Kontynuując
najlepsze
doświadczenia
ZMS,
ZMW i ZHP w przygotowa

świecie

złożył

Loga-Sowiński

młodych

gościem
{A)

zirzornu
tów .

PaństwO<Wel

całej

być przeniesiqna
młodzieży. Na tle

do
24-

letniego dynamicznego rozwa
j11 ludowej cjczyzny, St. Ję..1
drvszczak przedstawił następ
nie faliałe perspektywy stoją
ce przed młodym pokolwiC'm.
Polityka partii .stwarza r!ogodne w~runki do reali:'.ac,ii
programów
wychowawczych
organi~ji
Zna!azłc to

młodzi·eżowych,

m. in. wy··::.:z w
uchwałach
sesji
WK FJN
oraz ostatniego plenum KW
PZPR.
W czasie zlotu w Radom•
sku, 12 działaczy młodzie
żowych odznaczonych zostało
Złotymi i Srebrnymi Krzyża
mi Zasługi, a 33 osoby otrzy
mały
Honorowe
Odznaki
Woj. Łódzkiego. 25 członków
organizacji
młodzieżowych
Radomska otrzymało z rąk
I. · Legi-Sowińskiego oraz I se
kretarza KW PZPR S. Jędrysz
czaka legitymacje kandydackie PZPR. Zlot zakończył
się
złożeniem
meldunków
orgai:·i~cji
powiatowych oraz
przyJęc1em
programu działania na lata 1968-70 .

• .* *

ZMS.

W czasie pobytu w Radomprzewodniczący
CRZZ

sku

Rangę zlotu radoms:zczai'iskiego, odbywającego się w
przededni•1 rozpoczęcia ka•P.panii
zjazdowej,
podkreślil
także w swym przeJl'lÓWienlu
! sekretarz KW PZPR st. Ję-

I. Loga-Sowiński serdecznie
witany przez załogę zwiedził
przodujący w
wykonywaniu
zadań eksportowych
oddział
wyrobów
druci3.nych zakła
dów „Komuna Paryska".

dryszcu.k. Wysoka patriotycz
ne. ternpel'atura tego zlotu '[>O

M. KRA.JÓW~A
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iSPW•SPORi~•Srm•SPoet
Drozdowski
i Czapiński
w kadrze
młodzi

J.

Memoriału·

SPORT • SPORT •

Kusocińskiego

(Telefonem od specjalnego wysłannika)

plłkane

pabianickiego Włókniarza:
Drozdowzawody !~~tł.etyczne. _o Meski i Czapiński powołani zostali moriał
Janu.sz:a
Kusocmsk1ego
d~ kadry juniorów, która weź·
nie
mają
jakoś
szczęści.a
w
mie ud-ział -,.. turnieju skandyV'arsoz.awie. Przed
trzema łaty
nawskim.
lało
tu
ja-k
z
przysłowiowego
Ten interesują.cy turnii!J od·
cebra, .a wczoraj z.acząl również
będzie się w Islandii w clDi.aeb
p odać desz.cz i było niemiłosier
8-li i~ br. (m)
nie zimn'>. Ni'<: też driwn-eigo, że
ńa trybu111ach tego olbrzymiego
st.adionu
zebrała
się . nieliczna
ga>rstka widzów.
Przeży'1i.4 my
wczoraj wlecwrem kll·ka bardzo miłych chwil.
Pierws.:e ok'laskl i tó całkiem
zasiłużone,
zebrała
p~i
Irena
Szewińska. W
biegu nra 100 ro
W dalszym eląęu m!.ędzjna.ro
LJozyska!.a ona czas lepszy od re<tow~h za;wodów pływackich w
kord11 świata, róWt>o 11 sek .,
Rzymie, P<Jolak Langer ustanowił ale,
niestety, ten wspaniały czas
dwa rekordy Polski. Przepłynął n.ie będzie
uZTI.any. gdyż siła wia
on dyStams
1.500 m w czasie
t.ru był.a większa niż pr.zewlciA.11'7.22,ll. „Po drodze" La.ngcr poją to przepisy. Trzeba z peł4lym
b'ł
rek<>Ni
Po.liski na llOO m u-imaniem o;twietdttić, że bieg pa
osiągając 9.14,6~
ni Ireny przycpomnJ.ał nam n.a·j
piękniejStZe dni
z jej wspama- ~-lej kariery sport>O<w-ej. kiedy zdo
h)"'N<tła d~ Polski medale olłmpt)S'kie.
Ba.rdzo dobre Wł'.&eC>!Ue z.rooiła w Wa-rszawJe Cz. Nowal<oo.v.a.
Płynny krok, umi~~e rozWi:e
Piłka nm:n.a. C~orcti.a Pi<>tor- nde sił i zwyci~wo.
Cieszy nas róWID!eż to. te 'Wlt'a
ków - Z.n:i>oz I't'US>Jków god'Z. l'I,
Cza'l"D< Radomsko Legi.a I b c.a do olimpijskiej fO"my Pią~
godz. 1'7 (oba mecze o mistrzo- koWSki. Natomi..ast Baran do=ał
sromot>nej -kil-:skt w biegu na
sbwo ligi między<W<>jewódoz.klej).
1.500 ro,
~ okręgowa. Goóz. 18 Stairt
Pierwszy raz z.awod'Illlcz.ki nal-b- OTZeł, Pogąń Zd. Wooła
starl'O'Waly_ w
biegu na
Czerni Kutru>, M.arovJ.a Polo sze
1.500 m. Zwyciężyła I rekordzinili Piotrków,
Sta.l Kutno
stką
Pols>ki
została
Płócien:niczaik
Sikt:a Bełcllatów,
LKS I b
Bzura Oro.l'kóW. Godz. 11 Pi.<m' (ŁKS) - ł.43,2. R€1'łrel'3Cją żafWoo
COY.ia ChKs.d ów byli
cz.am l r eprezentta<nci
Pływaoie.
Ogólnopolskie za,w o Kuby: sprinter Ra>m1rez l mlo
ci.arz Samuel:
·
doy w Pal"k'll 1 Maja gOO~ 13.
Na zakończenie varto wspomLekka atletyka.
Mi$trzostiwia
wa OFSWFIL'T jUtBioróiw godz. 15 nieć, ze w tunelu zo.ąoanizowa
w Pabianicach n.a stadi:onie Włó no wystawę projektów pom'llliknia<rz.a.
ka J. Kusocińskiego, który sła
Spartakiada spółdzieloi inwa- nie niebawem w War~ie.
J, NIECIECKI
lidzkkh godz. 9, ul. Teresy 56.

Dwa rekordy Polski
Langera

t UZ.IENNIK WDZK.I m 155

SPORT • SPORT •

. .,

„

---~

SPORT •

SPORT •

SPORT

Piękny bieg Szewińskiej na 100 m. Wynik 11,01 Kozłowski i LZS Pawlikowi czanka
OKRASĄ PIERWSZEGO DNIA liderami IX Wyścigu po Ziemi Łódzkiei

na turniej skandynawski
Dwaj

...

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

(6700ł

lł'ł"N

I KI

mężczyzn:

m

l.500

1)

6.l.116
110

m
plotki:
1)
SitnJcyn
(ZSRR) 13,8, .
~ KO!odzi<!jezyJt
(Cracovia) 14,l
100 m m~ym:
1) Sapieja
(ZSRR) 10,2, 2) RamlTes (Kuoba)
10,2, 5) Jaiworskl (Energetyk Po
znań)
10,3, 7) M.ania'k (Polska)
10,4
skok w

dal mężczyzn: 1) Stal
mac·h (Górn.i·k Za~rze) .7.90
dysk mężcz",YlZJil: 1) Piąt'1<owski
(~ia
Wa.rsza.w>a) 60.!i4
4XlOO m mężezyzn: 1) ZSRIR
39,7, 2) Polslfa I 46,l
400

m

męż=y011:

1)

3.eoo

m

z

etap

(dndywftlualn!e
M.azowiecklej
do Noweg<>
Miasta długości
32 km wygrał
W. Kowałsk'I
(Włólrnia-rz
Ł)
36,26 przed w.
Kozłowskim 37,10 1 J. DuR.aVl'Y

MahlŚki

(L~gia
W-wa) 3:4'7,7
młot: J) Samuels (Kuba) 66.52,
2)
Ciepły
(zawisza Byd<goozcz)

Bał.achoiw

sk! (Cr.acovi.a) 416,1, 5)
(MKS AZS) 4ą,o,
6)
(Legi:a Wars:zawa) 46,8

Drugi

n.a cz.as) z

rzut osu:zepem:
1) J.aworsk.a
(AZS Poznan). 5.6.10, 2) K'aw~e-1
)<\'.iCZ (Ł~ Łódz) 1!4,0'J

MĘŻCZYŻNI

Dzisiaj rozegrano dwa ~
IX Kolarskiego
Wyścigu
po
Ziemi Łódzkiej.

Werner
Badeński

p.-=zil<odamt:

t)

Luerrs (Lechia 9<1ańsk) 8:38,0, 6)
Rębacz (ŁKS Lód'Ż) 8:45.6
(:W<;5.000 m:
~biv.a:ny,i,
gry) 13:53;0

•>

KOBIETY
5lk.ok Wf21WY& kOlbi«: 1) Malzer
(N.tD) 1.73, 2) Vałento·wa (CSRS)/
l.70, :l) Zielińska (War.vel Kraków) 1.70
100 m kobiet:
l) S:zew'lńs'1<.a
(Poło.nJa
WairSUWM) u.o, %) Ko
b!an ~Kuba) H,3, 3) Heldt (NffD)
11,4.
Rekordowy wyio<i.k Szewińskiej
nie został U'lltlany, gdyż prędkość wia:tru wynosi'ł.a 2,2 sek.Im
pchnięcie ku•lą kobiet:
Mich.a>!
cz.ak (Pol.oni.a W-wa) t4 .5'7
4YlOO m kobiet: 1) K~ -4ł;8 1
4) Pol'Sk~ I 4f>,7

Najlepszy strzelec

drużyn

II ligi naszeqo

okręgu

Marek Milczarek
w klasyfika.ej.i w HaU Z'dobY'liśmy tytuł mistrza
„Dziennjka Lód" Po!S'ki jutl<iorów.
- Czy pańskim mamem -.o
kiego" strzelców
bramek d.rużyn nenie drużyny złożonej z najdało
Il ligi naszego lepszych junioxów t.odzi
okręgu
dosyć za.wodni.kom jakąś korzyśl:._.
- BeziWz-g;lęd<nie tak. Mieliśmy
niespod.zi3Jllie
zwyciężył
mło zg:-al!ly,
dobry zespół, rozumiedy, - ut.alenrowa- liśmy si·ę na boisku
idealnie.
ny
za.wodnik jeszeze oo tej pory ~.am
łódalkiego
Star- brak obO'k siebie na boisku Gatu, Ma;rek Mil- pińiskoiego czy . TllrklewlC2l3.
Z
czarek.
Zdobył drugiej stro.ny w MKS Hal.a
on 9 bramek, w grałem z.•i;W's0e z TurJtiewieze!n
tym 7 w ron- w pr"'Zodzie. „na desancie''• Tedzie wiosennej. raz występ\ljąc w zespole UgoWezora1 „uól strzele~" d-TU wyro , gd'Zie trzeba pracC<Wać na
żyn II ligi okTęgu łódzJdeg.o go całym
boisku, odczuwam wyścił w
na'szej redakcji. Ma on raź,ne braki kondycyjne, M=ę
20 lal i jest UO?.niem
Techni- teraz sołi<lnie po.pracować nad
kum Ekonomic2'lll.ego nr l. Jest kondycją na ol:Jorz;i~ w Woj!kotO jego pi~y wywia<l w żY Wi.e.acll. Do tej P<>l'Y żał!u,ję jed
na!<. że nasi: ataik z MKS: Tor·
ciu.
- Jak zwykle, pierwsze pyła kiew.i<:z, Gapiński, Kowenlołd l
nie dotyczy pana kariery spor- Ja nie gra w jednym kJ.uł11e.
towej. Kiedy i gdzie roa.począ.ł
By! pan także ~an
tem Polski!
pan treningi1
Zaoząłem
treningi baird.zo
- Tak. Grałem t.Tzy mecze w
w=eśnoie, bo już w
10 roku ży reprezentacj'i
Pod.ski
juniorów.
ci.a.
Moim pierW1SZym kliu!beom z Rumtmlą
u.exnisow.aliśmy
u
był
W idzew, gd-zi.e oiłk.arsi<iego nich 2:2, z:dobyłem tam bra-miu:,
z Bułgar.a~
a•beoadla u-czyli nmie txeOOtr-zy: potem wyg.rathłŚmy
MU&i.ał; Kowa•lski i Gożd'Zi-k. Po ml 2:1 t "remlsowaliSmy z NRD
okresi.'e gry
w trampka·rzach. 1 :I. Moi·m marzeniem jest WY·
w reprezeont.acji Połski.
gr.ałem nawet troch~ w
TII li- stąpić
dze, .a potem
p.rzeszedlem do tym ra,zem już seniorów.
życzymy ·poW<>d;zenia.
MKS H<tol.a Sportowa.
Tak sie
'tm&)
;;k>żyro, ~ w Oikiresie mojej ~1.

W.

KOZŁOWSKI

likiem (o13aj LZS Paiwlilrowl•
cz.anim) - 38.01. ·
Trzeci etap rozegrano na ka
sie Nowe
Miasto Sierad-&
długości 155 km. Zwyciężył J.
Dylik (LZ..S) - 4.25,00 pI'Zed :ft.
Tłoklńskim 4.25,40 I R. sz.ałaPtSk'm (obaj Gwa.rdla
Łódź)
-

4.26,:n.

Oba

etapy
drużynowo
wy-.
LZS P.awlikowi"zanka.
Po trnec'h
~eh indywi·
du.a.lnie
prowadzi Kozłowski
(LZS) 9.13,13 przed Kowa•l ·
Slkim (Włókniarz) 9.13,14
i
Dylikiem (LZS) - 9.13.21. Zesopołowo: l) LZ§ PawlrkowiC'Zo!ln
ka 2'/.IYl,37,
2) Włók.niarz
ł..Odt - 27.54,1-0,
(m)
grał

Bałlf1:ki
Wyścig Przyjaź11i
W K06'Zal!inl.~
za.końezył
się
kol.a.eski IV Bałtycki
Wyścig
Przyjaimi.
Triumrowali kol.a.rze
oliimpljSkiej repr-errentacji ZSRR,
1'WYcięż.a.jąe we wszys.tkich lcla&yfikacj.ach.
In<lyw;.ctualnie wy~i,g wy.g ra!
zachar'O!W
przed
St3'Churą
(PZKOl).
Zespołowo ' zdecydowane
'ZJWY•
cięstwo
odnieśli
radzieccy oHm
pijczycy, wy:>rzedzając o ponad
18 min. Litwę t. Zespół PZKOl
zajął d~o ll<'.w.artę miejsce.

llllllllllllll

.„

O polskich lekarzach nasłuchałem się
już sporo zaraz po przekroczemu bram
Afryki - w Senegalu. O ich złotych rękach
== i rzekomo cza.rodzie1skiej mocy mówz się
niemal na całym Czarnym Lądzie.

czarownicy potrafią wiele cho.rób leoz.yć skl\liecznie. Szczegó1nie ziołolecz;nictwo jest im
doskonale =ane. Jego tajemnice są przekdzywane z pokolenia na pokolenie. Dlateto
leczenie
go nie zawS"'...e
jesit zwy>klym oozustwem i
WieloK.rotn!e
szarlatanerią.
czarownicy mają sobie
też
bezradności,
sprawę ze swej
w wypadkach. kiegłównie
1JI1terwenjest
dy potrzebna
cja noża chi:ru:rgicmego. Usiwtedy cl10rego odesłać
łują
nawet do białego munganga
monene.

rz cz e -y

8

sw1a

aiii

~g danych Opublikowanych przez Alfreda
Lihent?~~a "!1. jego p~acy „The Other Side
of COUl , swiatowe zydostwo w czasie od
do
przesłało
1949 do 1962 roku zebrało i
Izraela sumę 1.469 milionów dolarów. Pożycz
ki ~ d~tac~e rządowe Stanów Zjednoczonych, wpływy
z . ll.lenueckich odszkodowań, dary przyniosły Izraelowi n~ pru:strzeni lat 1949-1960 sumę pan.ad 3,5 mld
podkreśla
~olarow. ;1-iczby te mają dużą wymowę Ją _fakt, ze ~zr~el jest państwem utrzymywanym sztu
czme przy zyc1u, nie posiadającym żadnej poważnej
bazy gospodarczej, a to głównie z racji jego wrogoś
wszelką
przekreśla
która
ci ~o krajów arabskich,

W

~

-=

wspołpracę.

~imo potężn~ch środków finansowych, jakie otrzymuJe Izrael, me potrafi o.n rozwiązać swoich problemów społecz:no-gosp<>darczych. Zarejestrowano w nim
96 tysięcy bezrobotnych. Stąd niesłychanie ważny, ży.
wotny dla Iziraela problem - nawodnienie pustyni, w
celu zdobycia nowego areału dla osadnictwa.
• Dla kra_jów arabskich wody Jordanu mają jednak
Jeszcze większe znaczenie . niż dla Izraela. Jordania
i . ~yria to kraje rolnicze, bez żadnych dotacji i subsy
d10w z zagranicy pozwalających na zasookojenie niezb~nych potrzeb. Dlatego zamiar Izraela odwrócenia
wod Jordanu był zagrożeniem istotnych arabskich interesów.
.Dyskusje i kłótnie międ.zyairabskie trwały wiele la\,
nie przynosząc większych osiągnięc poza ramowymi
uruchomi!
Izrael
gdy tymczasem
uzgodnieniami,
sy~m przepompowywania wody Jordanu. Przed Arabami stanął problem wSPólnej obrony.
rozwoJ
obserwował
Izrael z wielkim niepokojem
procesów jedności arabskiej i pośrednio współdziałał
w d<;>prowadzenju do rozoadu unii Syrii z Egiptem.
Zwycięstwo lewego skrzydła Ba,ąs w Syrii, proces kon
solidacji sił ludowych w tym kraju, włączenie komunistów do działalności politycznej i ponowne z.bliżenie
z Egip~em, uznał za bezpośrednią groźbę dla swoich
planów. Stąd szereg orowokacyj.nych napadów zbroi
nycb na terytorium Syrii. Kiedy Syria podjęła walkę
sprawiedliwe
wymuszając
z „Irae Petroleum Co",
opłaty za korzystanie z rurociągów naftowych, Izrael
krajom a,rabzdobył pewność, że agresja przeciwko
skim uzyska aprobatę państw zachodnich. Celem icb,
tak fak i Izraela, jest obalenie postępowych rzadów
wyzwoleńmego
okiełznanie
na Bliskim Wschodzie i
ruchu rewolucyjne1to. Wiosna 1967 roku państwa zachodnie, głównie Niemcy Federalne i Stany Zjednosamolotów. czoł
czone, podejmują masową dostawe
gów, wozów pancernych i amunicji dla Izraela.
połowie
zrael zamierzał zaatakować Syrię w
izraelwojsk
Koncentracja
roku.
1967
maja
uwadze
uszła
nie
pografnicznej
skich strefy
w myśl układu z :::>ySyryjczyków. Egipt jest zobowiązany do .udzielenia jej porią mocy. Kair domaga się więc ~yoofania wojsk ONZ
ze swego pogranicza, wojsk, które stanowią dla Izraew swojej strefie
la osłonę, a z których obecnością
Izrael nigdy się nie pogodził. Egipt obsadza cieśninę
Tiran, blokując w ten sposób dostęp do zatoki Akaba. Obydwa posunięcia likwidują skutki agresji trójstronnej z roku 1956 i przywracają suwerenność Egiptu nad wodami terytorialnymi, które wbrew ekwilibrystyce propagandowej Izraela nigdy nie posiadały
statusu wód międzynarodowych.
przez imperialistyczne rządy, 5 czerwca
Zacl:;ęcony
1967 roku Izrael uderza niespodziewanie na Zjednoczoną Republikę Arabską. Jordan i Syrie. które ufajac
dyplomacji Stanów Zjednoczouych nie podjęły nawet
podstawowych zarządzeń o czujności bojowej, Dysponując olbrzymią prżewagą lotniczą, Izrael już w p;erw
szych godzinach rozstrzyga walkę, niszcząc lotnictwo
WIJ)rawdzie
trwały
i lotniska przeciwników. Walki
kilka dni, ale to już była tylko bezwzgledna, b.-utalwojsk
Jadowych
całopalenie
właściwie
na rzeź, a
arabskich, które Izrael niszczył napalmem.
Utarła się już w opinii światowej formuła, że agreelement
sja izraelska na Bliskim Wschodzie stanowi
globalnej polityki Stanów Zjednoczonych. prowadzonej z pozycji siły, zmierzające.i do konfrontacji z krajami socjalizmu i arabskimi ruchami wvzwoleńezvmi,
dla poprawienia swoich pozycji politycznych, gospodar
czych i militarnych.
Wydaje się jednak, że określenie Izraela, jako naimperialistycznych, w zasadzie słusz
rzędzia państw
ne, nie powinno przesłaniać własnej iniciatywy agresywnych faszystowskich rządów Izraela, którego poliekspansjoniztyka nacechowana jest bezwzględnym
mem, ideą budowy „Wielkiego Izraela" na obszarze
kolonialnej ~ominacji
od Suezu do Eufratu i żądzą
nad świ<a!em a•rabskim.

przez Izrael miała określ0111e
posteoowych
likwidację
polityczne oraz zabór dalszych
rządów w ZRA i Syrii
terytoriów państw arabskich. Państwa impeklęska
zakładały, że
Izrael,
rialistyczne i
opozycji feudalnej w tych
państw arabskich ułatwi
krajach obalenie p05tępowych rządów, restaurację wsteczmych struktur społecznych i uformowanie się nowych

W

wszczęta

(Dalszy

ciąg

na str. 5)

zakorzen:iOllle
wierzenia
przesądy;
fetysze. Niedawno na
'PI'ZY'kład

Dahomeju.
cego na północy
plemienia Holi wybuchła epiMimo usiłowań
demia ospy.
nie
jednak
nikt
leka·rzy
leczeniu,
się
po<i<lać
chciał
g<iyż

plemię

to

- Dr

Jerzy
przedsta,wil
Michejda.

żyją-

WŚI'OO

ospę

uważa

nie za ohQrobę. lecz za sizc.zęś
li we nawiedzenie prz02 dobre duchy. Holi nie chcieH
poddać się róirnież siz,czepiePrzegądy
ochronnym.
niom
nie p<>zwa.lają ;m na najdrobniejsze nawet ;kaleczenie ciała, co przecież pr.zy szczepie-

Obaj lekal!'ze

Ochrymowicz
przY'bys.za

mi

znają s'.ę

iesz-

cze z Wietnamu. Spotkali

się

też

w Kongo, gdizie Oohrymo
wicz pracowal przez ponad
diwa la.ta w odieglej od Kinszasy o tysiąc kilometrów Feszi. Obecnie jedzie jeepem
Nrigru,
do
Dahomej
przez
Mali i Czadu lll'opić z ramie111ia Międzynarodo·.ilej Organizacji do spraw Zdrowia oginis.~ malarii i mnyc:h epidemiL

pustyń i sawann. Z
wyprawy w busz wrócił dopiero co - gdy go odwiedZiidr Janus.z
łem w Kotonu Michejda.
d:żungli,

==
=
=
==
==

W Afryce dr Michejda przebywa już siedem lat. Pr-zed.
dwa Jata w
tern był pl"zez
Wietnam:e. Jest wię<> już dziś
chorób trowybi~nym znawcą
pikalnych i tutejszy<>h stosunWiększoSć czasu z siedków.
mi0u afrykansk1ch lat spęd.ził
w Kongo, w maleńkiej osadzie
- B>koro. W Dąhomeju pełni
sze
funkcję odpowiedzialną
rozw<>ju służby
fa programu

I ko11esp_o11denc1a
z

A FRYl<I I

zdrowi.a.

medycyny jest
A na polu
wiele do zrobienia. Istnieje tu
jedyn•e 6 szpitali., w. k~órych
pracuje w sum ie„. 18 lekarzy.
Nasz rodak 01pracowal między
i.nnymi ki,lkuletni program roz
woju dahomejskiej służby - zd.ro
wia. Je.go pełna realiuicJa wy
mag: na.kładów sięgających 464
mln franków zachodnioafrykan
skich (1 dolar USA - ~5-0 fr .) .
z inicjatywy dr M:chejdy pow
tutaj 14 aptek państwo
stało
wych - które w przec ;w1eń 
stwic do prywatnych - sprzepodstawowe le·ki po cedają
'1ach tylko niewiele wyższych
ni.ż fabrycz;ne.
okresie jego
W p ierwszy m
naj Nięcej
pobyt u w Afryce

niu jest 'konieczne. - Posfa~
nego więc przeze mnie pieimieniem Eauanio,
lęgniarza,
- mówi dr Michejda - poszczęką,
s trzeJi.li w nogę i
swzepić.
ich
usiłował
gdy
tylko dzięki ogromnemu
I
szczęściu: udało mu się stamtąd 2lbiec z życiem.
natornaaSlt ohodzi o
Jeżeli
czarowni1ków, są oni cz.ęsto
sprawcami zatruć a.Jkaloidami. Zdarzają siię również wy
okalecz.e11
trwaiych
padki
pl."Zez nic:h. I ;ak ieden z czarowników :z:robil choremu na
w
dziur
sze•·eg
p<:daczkę
wypędzić
u-o.lltJąc
czaszce
które
przez nie złe duchy,
jego 7.dame:n zawladnęly pacjentem. Jednocześnie jednak

mu sta ...
sprawiało
Trudno na
diagnozy.
je.~t rozpozn.ać odrę

trudn ości

w;,a.n:e

przyk!acl
u d·ziocka

murzynskiego,,

gdyż

lal oobie

o
on
ot>CYW:iada
Chętnie
swoich przeżyciach w Afryice,
a tylloo ty>ch najciekawszych
byłoby za wiele na opasie tomisko.
- MUJI"zynii ....: zdaniem Ochry
mowicza - lJU.bią się leczyć.
Bez żadnych oporów poddają
poza małymi wyjątka
s.ę chiruirgiczzabiegum
mi
111ym. Szczegóbme z tych plemion, wśró<l kitórych rozwijest maoowo tatuaż
111ięty
Bli'Zna po skalpelu
skóry.
jest traktowana jako orygiinaJ
111y element ta'ua·i;u. W przeciwieństwie jednak do IDuropejczY'ków ni~ ufają lekarzowi, który 2lbyt dl.uge> operu1e
lub przeprowadza wiele badań
przed postawieniem osta·teoznej diagnozy. Wiel'ki czall'owbowiem ZJnać
mik pmvinien
cho.robę zanim chory do niego przyjdzie. C'.,.zy lekarz zxio1będ1ZJie zaufani~ u swych czar111ych pacjentów, zależy przede wszys.tkim od pierwszego
zabiegu. Jeże1i się on nie
uda, niełatwo będzie leka.u.owi wkraść się ~ich ł<as•k. Zda
:rzają się n,aw~t Wy>padlki, że
go p-02Jbawić wtedy
.usi·l:ują
Wlaśme Oohrymowioz
życia.
Afryce
pracę w
izaozął swą
d.ramatyicznie. P ierwszy jego
pacjent - nie~leczalnie choll'Y - zmarł na stole operacyjnym. Na doi{:tora pa trzono
więc nieufnie, u.silowamo się
,go pozby,ć. D->piero Jl'l"zywrakob:ecie życie,
cając pe"W'Tiej
dzięki masiażow1 serca i oddantu jej własnej •kirwi, zdo-

==
~
wierć

cach

vieku temu - w SieloMI Oką - przy formu·
Dywizji im. T. Ko·
się I

jącej
ściuszki

=

służbę
na
powołując

zorganizowano

duszpasterską,

wojskowego dywizji
ka.pela.na
partyzanta z Poks. Wilhelma Kubsza,
lesia. Aresztowany przez Niemców w
i942 r. i osadzony w więzieniu w Ba·
ranowic:iach ks. Kubsz uciekł stamtąd
i przedosta.I się. do radzieckiego odzialu
partyzanckiego, w którym pełnił m. in.
dentysty.
obowiązki...
Awans na majora i kapelana Dywizji
przyjął

ksiąd.z-pa.rtY·

zant z radością. Od tej pory mundur
i sutanna służyć mu miały w jednako·
wym stopniu.
do
wygłaszanych
W przemóWieniach
żołnierzy w obozie sieleckim ks. Kubsz
stoterrorze
o
opowiada.I im o kraju,
sowanym prrez okupanta, o ar~owa·
niu duchownych i znacznej części inteligencji, o masowych mordach dokO!llY•
wanych na ludności polskiej, eksterminacji żydów, o bohaterskiej walce odpotrzehie kondziałów partyz;anckich i
tynuowania zbrojnego oporu. Odprawiał
spowiadał
też nabożeństwa,
opiekował się chorymi.

ciągu 25 lat Wojsko Polskie miało
generalnych dziekanów, którymi
pięciu

byli kolejno: ks. ppłk W. Kubsz, ks.
W. Pys7·
płk S. Wa.rcbalowski, ks. pik
kowski, ks. płk R. Szemraj i ks. pt:c
chwili
do
r.
1964
(od
Humeński
mgr J.
obecne.t.
Z

inicjatywy Generalnego
nakładem

wydawnictwa

ritas
są

ostatnio

się

wojenne

Warszawa

księża,

w

księży

1967

książka

„Wspom(Ca-

kapelanów"

r.).

większości

Autorami
czynni

jej

dusz•

pasterze pracujący nadal w Wojsku Polskitn. Np. ks. pik Kubsz jest obecnie
proboszczem

garnizonu

\Vro.cław.

Od Lenino aż po Berlin księża towarzyszyli jednostkom 'lfojska Polskiego, W.obywając za męstwo i odwagę or-

Mundur
i sutanna

żołnierzy,

W

l\"P

ukazała

nienja

Dziekanatu
„Caritas"

dery i odznaezenia. Na potu chwały poks. kpt. E ••
l~gł jeden z kapelanów Zarzycki, a kilku księży odniosło rany.
od Oki aż do Berlina
Szlak bojowy
wspomnieniach
w swych
przedstawił
ulanami
Z
ks. ppłk A. Łopaciński.
I Brygady Kawalerii parł z Lublina również aż pa sam Berlj,n ks. ppłk A. WY·
strychowski. O Drezno i Pragę czeską
z IX BrygM!ą Arfylerii Przesię
bił
ciwpancernej ks. ppłk F. Wojtyło, a pod

wyirobić

aU!Łocyte<t.

jak zwyczaje, i
zna=nie
afrY'kańskie switale
róimią się od naszych. Zwyikle - oprócz jednego więk
szego pawi,Jonu z salą operaskładają się z kilku
cyjną domków glinianych lub plecionych z J.ian. Chorzy pa:zebywaj ą tu .„ ?. całymi rodzi111ami ,doby!Jkńem i żywym inwentarzem. Rodziny trosikliwie się nimi opiekują, gotują im posiłki 1 SJp-elniają rolę pielęg.niarzy. Spią razem z
chorymi w jednym łó.ż>lw , lub
Nie opus;r,cz.ą
pod łó-.i:.kiem.
2lWOlnieniem
przed
szpitala
cl:J..orego.
Najczęściej w szpiotalach nie
jesit zachowa.ny podział na
oddzielne pomieszczenia dla
kobiet i mężczy.zn. O wiele
ważniejs,y jest tu podZiial ze
względu na pochodzenie plemienne i kllasiowe. Nigdy więc
Murzyn nie zechce leżeć w
je<lnej chacie z Pigmejem, a
ze
pa.n z plemienia Poelhl
Byłaby
s\\rym 111iew-0ln,kiem.
to dla nich w'el'ka zniewaga.
Wolą raczej umrzeć niż dopuścić do ta."xiej sy<tuac)i.
już
Na.si lekarze mocno
wrooh w krajobrazy afrykań
w ty>m
Pomogła im
sklie.
znacznie t:.m1e3~tność znalezie
nia kompromisu między an1ybiotykami a fetysizami, m;ed-iy tym, co tutarj choć pierwotir.e lecz mądre, a wiedzą
Wst;>ółczesnego mun.ganga moPodob.nie

0

Kościuszkowskiej

Uiadzielny
magazyn
„Dziennika
tó:'.zkiego"

Kiedy dr Michejda opowia..
mi o czarownikach., ~toś
nagle zapukał G.o drzwi i po
chwHi ukazal ~ię w niej ba.rwzrostu
śred.:i1iego
czysty,
męż,czy>z:na o Sl2l!>akowa tych i
krótko przystrzyżonych wło
sach. Na jego nosie Epoczywały grube, rogowe o~ulary.

dał

utrudniają

eczenie
mocno

afrY'kańskich

dostępnych

I

oj na
cele

na czar,n ej skórze nie
ta,two dostrzec. Poza tym ludzie zapada,ją tu -na z;upełnie
innP ch0oroby n.iż w Europie.
Bardzo rzadko zdarza się, a.by
Afrykańczyk miał zawał serca
lub zapalenie wyros~ka robacz
k~wego. Nie spotyka się tutaj
typowych dla świa1a
również
cywilizowa'!lego chorób - nerwicy i alergii. Spiączka, malafebra. ospa;
żó!ta
ria.. trad,
kwasziorkor (brak b;ałka), pa
oto prawd.zLwa plasożyty ga Cza•rnego Lądiu.

wysypkę

iejedmolk.rotn.ie w Kaobu .Konmerunie,
gach i Dahomej:u
przedstawiłem
ik:iedy
jestem Polaże
się,
kiem - moi .,.ozmówcy wymieniali natychmiast na.zWiska doktorów: Ochrymowicza.,
Michejdy,
JanczewsK.lego,
Oziewicza. 'Fa.."11era., Sierpiń
skiego, Nasilows!Geg-0 i wie1u innych.
Dzięki swej ogromnej wiedzy, prac01Wi•to.Sci, rozsądkowi
i właściwemu podejści!U do
ka.Wego pacjenta, szyhko zaskarbili sobie wdzięcznooć i
zaufanie na.jp.rymitywniejsa;ych
Wygirywają
plem ion.
nawet
„pojedynki" Z WSZech'.PO~Y
mi tutaj cza·rownikanii i samunganga
mi nazywani są:
nanboka lub mu:nganga monene. Co na język polski :przew pierwmożna
tłumaczyć
jako czarowSZY'ffi wypa.dk;u
nik, a w dl"'.:.;gim - wieoo
czarownik.
Udało m:i się sipotkać tylko
z dwoma polskimi munga!llga
Od innych dzieliły
monene.
mnie tysiące kilometrów nie-

.ne.ne.
MAREK REGEL

z IV
kii.
WP
Armii
ppłk J. Mrugacz. W walkach pod Bukpt.
ks.
także
dziszynem uczestniczy!
uz. J. Rdza.nek. Ks. ppłk rez. w. Bo·
dziak był kapelanem V Brygady Artylerii Ciężkiej, a ks. mjr re.z. P. Sąsiadek
- kapelanem podchorążówki w Riaza.
kpt. rez. s. Maty)asik był
niu . Ks.
kapela.nem 8 Dywizji II Armii.
Moina by tu przytoczyć więcej nazw·isk i wspomnień. Wylania 9ię z nich
obraz żołnierzy w sutanna('h. patriotyc'llnych i p06tępowych ludzi którzy
tworzyli w wa.runkach wojny htniejące
po dziś dzień duszpasterstwo wojskowe
w Ludowym Wojsku Polskim.
1
Generalny
Istniejący po dziś dzień
Dziekanat WP nawiąL11je w swej <lziachlubnych tradycji
do tych
łalnośei
wojskowi
Kapelani
księży.kapelanów.
aktywny udział w prabiorą wres7~ie
k<>mitctów
ca.eh spolecmych ZBoWiD,
Zrzeszenia Katolików
PCK,
pokoju,

i

Budziszyn

BrygM!ą

„caritas''

i

za.wędrował

Pragę

Saperską

in.

II

·

Kościół katedralny w Warszawie przy
ni. Długiej, odznaczając1' si'ę charakterysty·cznymi dwiema wieżami, j'est kościołem garnizono,w ym WP. Wisi w nim
zawierająca wykaz
tablfoa pamiątkowa
na
poległycb
kapelanów wojskowych

froru:ie i pomordowanych w obozach hitlerowskich w Jatach 1939-45.
Mundur i sutanna - te dwie ~da
wałoby się, różne dystynkcjP. i dwa róż·
ne emb!ematy potrafili połąc-zyć w jed·
ną całosć polscy kapelani wojsk.owi, zarówno w czasie wojny, jak i w latach
Pf!.koju.
ANDRZEJ TOKARCZYK
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W ... Był pochmurny
ranek 25
1462 roku

kwietnia

Mimo zimna i przenikliwego wiatru, w stronę nabrzelubiegli
ża brabanckiego
narzuciwszy na siedzie,
bie co kto miał pod rę~ą,
sąsia
krzycząc i nawołując
dów. Czegoś takiego jeszcze
gdańszczanie nie widzieli. Oto
statek
wpływał
portu
do
wyładowany solą
olbrzym - „Piotr z La Rochelle". Dłu
jego pokładu wynosiła
gość
43 m, a szerokość ponad 12 m.
burzy
Uszkodzony w czasie
„Piotr" pozostał w Gdańsku
i przeszedł na własność tutej~zych kupców. Zetknięcie się

Przed
w jakim stanie?
zniszczeniem,
ostatecznym
najcenniejszy $przęt i wypowywieziono
stoczni
sażenie
hale fabryczne
do Niemiec,
wypalone były do fundamentów, doki i tabor pomocniczy
zatopiono, dżwigi, wraki statków I kutrów zalegały dno
basenów portowych ..•

li

.„B4ł

20

t,aź

d z zermka 1949 r.
Ludzie, patrzący na niewiel
ki kawałek biało-czerwonego
płótna po.dnoszący się wolno,
wolniutko w górę nie potrze
bowali ukrywać wzruszenia,
nie tamowali go zresztą, nie
Podnoszono przecież
mogli...
po
na pierwszym
banderę
wojnie, zbudowanym całkowi
cie w polskiej stoczni, pebomorskim statku. Nie był wcale duży, ot, skromny parowy
Ale za to
rudowęglowiec.
w
wykonany tu nasz od stępki aż po
Gdańsku Sąsiedzi
masztów...
czubki
niedowierzaniem
z
patrzyli
jak braliśmy Się do roboty,
porządków,
do generalnych
z niczego.
do budowania Bo na dobrą sprawę nie byW porcie
ło właściwie nic.
szczecińskim ze 126 dźwigów
pozostało tylko 7, w Gdańsku
zniszczenia sięgały 80 proc. W
Gdyni - były niewiele mniej
sze, zaś falochron i urządze
nia przeładunkowe praktycznie nie istniały... A Świno
Ustka ...
Kołobrzeg,
ujście,

Ił „.Był

rok 1964

Wychodzący w Anglii dzien
„The .Journal
nik morski of Comerce anci Shipping Te„Jeżeli
pisze:
legraph"
przyznawano by nagrodę mię
które
państwu,
dzynarodową
osiągnęło

największy

postęp

w

dżwignęliśmy z ruin porty. A
samą żegluJ!ą ..• ?
nie od razu
Chwileczkę -

co z

chozbudowano Kraków
zaraz - skoro już mociaż wa o Krakowie, to pierwszym polskim statkiem handlowym, który przetrwawszy
wojnę na obczyźnie powrócił
21 września 1945 roku do kraju, był... właśnie MIS .,K:-aków" ... Po nim zaś, w niedłu
gim czasie wróciło do domu
jeszcze 26 statków polskiej
floty. W końcu 1949 r. liczyła
już ona 44 statki o łącznej
nośności ponad 200 tys. DWT,
przy czym tempo dostaw nastatków ze stoczni
stępnych
krajowych i zagranicznych systematvcznie r@ło. W jednym tylko roku ubiegłym pol
handlowa
marynarka
ska
otrzymała 24 statki o łącznej
nośności przeszło 220 tys. ton,
czyli dwukrotnie więcej niż
liczyła sobie polska flota w
roku 1946.
tonaż
Obecnie cały nasz
pełnomorski eksploatują dwa
armatorskie,
przedsiębiors~wa

!I

I=
=

=

:5

akocban.!...? Dziś, kiedy wido·k frezgaty po<! i>el;nymi żagla.mi nal<Yly .d<>
wielkiej rzadkości, kiedy pus-te mei;dyś obszary ocea.nów pokr yły gęs,to
.,.
5==
Wydawałoby
szlaki?
nawigacyjne
5,ię, że w epo.ce ok,rętów alom'?'wych,
w ciągłym
wodolotów i supertćllnkowców.
przewozu ~ pr.zeładuin.ku
wyści.gu z cza.sem
towarów. żegluga morska wiele slrac;ła na
romantyŻmie. Tysiące radio-latarni zai!f!st:ilo-

=
e

tj. Polskie Linie Oceaniczne i
Polska Żegluga Morska. Utrzy
one 33 linie regularne
z portów polskich do 5 kon-1
wybrzezach sw1ata
w.a..nvcb na wsz.ystk!ch
tynentów i 250 portów całe
pozwalają ka.pitanom szybko określać położego świata. Coraz szybciej roznie Ich statków. Ultr.adźwiękowe sondy ry wija się także polska żegluea :5 sują dokładny ob.raz mornkiego dna ... radary
trampowa, m, in. dzięki do- :=czuj n.ie wypatrują drogi, a przy weisc1u do
stawom z kraju i zagranicy =portu specjalne systemy prowadz.ema utrzywielkich masowców o nośnoś E mują • s·tatek na torze z dokładnośc i ą do kil·
5ku metrów.
ci do 24 tys. ton, a w przy- :5
Ciągle jed,nak nie brakuje ludzi, którzy noe
szłości nawet i 100 tys. DWT.
- umieją wyobra1Lić sobie życ ia be"l przestrzegłową
O naszej żegludze, sukcesach
ni wiei.kich oceanów i żagli nad
Wiek n:e odg•rywa tu żadnej roli. Rzec by
rybaków, którzy obecnie w
moza
tęsknota
szczególna
że
moż.na,
nawet
ryb
tyle
łowią
dni
w ciągu 14
rzem i samotnością ogarnia i pobudza do
ile w Polsce przedwojennej
będących już dob~e ·w latac~,
ludzi
czy.nu
roku, o
ciągu
w
łowiono
=a nierzadko i u sohyłku życia.
stoczni 5
naszych
przyszłości
Ka,oitan Joshua Slocum - czło,wiek, który
można by jeszcze mówić wie- , 570 lat temu pierwszy o.płynął świat na male. Jesteśmy obecnie w pierw § łym statku żaglowym miał na kat·ku pięćszej dwudziestce państw mor- 5 dziesią·lkę, kiedy decydował się na tę poruszył na swoim
W 10 lat późn i ej
skich świata pod względem i:' dróż.
po ra.z drugi.
wielkości tonażu floty handlo S .,Sprayu" samotnLe w_ świat
Vito Dumas,
równie-~
wej, znaleźliśmy się w pierw - Ponad 40 lat miał
któremu Towarzystwo im. Slo<:urna przyz,naszej dziesiątce kra.jów produa
świata",
tytuł „największego żeglarza
ro
nas~ porty
kujących statki,
który samotnie, na jachcie długości 9,5 mekonku- 1
podejmują skuteczną
pg_ najbacdziej
ziemską
tra, opłynął kulę
rencję z takimi wielkimi Hi!= bu.rz.liwy<:h obsu.rach południowego Atlantygd1Z.ie
ku Oce.•"nu Indyjskiego i Paoeyfiku,
jak
portami
granicznymi
'n iemal prrzez okrągły rok wi"'eją siztormowe
Hamburg, Brema, Rotterdam,
najwy-.<&ze.
i
na~dłuższe
są
!ale
a
wiatry,
iii
czy Antwerpia, a tempo wzro
Barstu naszej gospodarki mor- !ii PięćdzieS1!ątki do.biegał także Marcel
5 dia.ux, kiedy w roku 1953 kończy_! swoją R-letdziedzi- !! ni ą samotną podróż dookoła świata, odbytą
skiej jest w wielu
nach szybsze niż wynosi prze =na ja<"hcie jeszcze mniejszym ni.ż „Legh Il"
ciętna światowa.
Vito Dumasa.
rawie każdy z nioeh, wyruszając w
I pomyśleć, że jeszcze w
s.woją podroo zostaiwiat w domu koXVI wieku, poeta polski nie
bliskiego. Każdy z nich zdawał
goś
Klanowicz, Sebastian
jaki
iwbie sprawę~ 7.e być może ta pomógł napisać z przekąsem:
dróż życia bęclozle róW'I!ocześnle po5
dTóżą ostatnią. Pragnienie sprawdzei
„Może nie wiedzieć
5 ni.a siebie w warun•kach tł'udów i niebee.piePolak co morze 5 czeństw było jednak na ogól sd'lniejsze. Oto
5 jak pLsze o nim WU!iam Willis, który w ro-·
gdy pilnie orze ••• ".
ku 1954, w wi~ku 61 lat, od·był najdłuższą
prZE\}?łyiwaj_ą<: z Peru na
podiróż na traitwie ZDZISŁAW SZCZEPANIAK
mują

5

budownictwie okrętowym, w
to nie
okresie powojennym,
że Polska
ma wątpliwości ,
byłaby poważnym pretendentem do niej. Rekord osiągnię
polty przez stoczniowców
skich, a w szczególności przez
Stocznie Gdańska iest jednym
przemysłowych
sukcesów
z
ostatnich lat".
pochwal
Chwalą nas inni my się także sami. W przemyśle okrętowym nie mieliś
my przecież prawie żadnych
tradycji i doświadczeń. A jed
nak tylko jeden „Sołdek" ów pierwszy rudowęglowiec
- powstał w oparciu o doku
mentację zakupioną za graoicą.. Wszystkie następne statki,
(sł)
· ·
r z u...
a zbudowaliśmy ich w minio
nym dwudziestoleciu kilkaset • ...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w kilkudziesięciu typach, róż
w czerwcu dZo kosztown;;r i przynoszą
Uruchomione
nej wielkości i przeznaczenia,
zwią=e z otrzymaniem w1ubiegłego roku, stałe połącze cą duże straty". Wszystkiebyły już dziełem polskich kon
zy wjazdowej do Polski skró
1
1
Wystartrasie
na
do minimum.
cone
żeglugowca
nie
reżimo
mu winne są wład:z.e
I
struktorów.
paszport,
ważny
czy m1ec
wiz
odmawiaia
'We. które
Ystad w poŚwinoulście
Droga od „Sołdka" do nojest _
łudniowej Szwecji,
woczesnych wysoce uprzemyskand:Y\l,awskim
wjazdowych
miejsce na proa.by zająć
jak się okazuje _ przedmio
rybackich,
baz
słowionych
m-ie. WirLa wystawiana je1>t
turystom, a w szczególności
nie
trosk.i
tem szczególnej
trawlerów - przetwórni, szybwojskowym.
dziennikarzom,
w czasie rejsu za skromną
kich drobnicowców, masowpracownikom policji itp. itd .•
opłatą kilku koron.
tylko ze strony polskich placów czy trampów nie była
Więcei. nawet „oooby posiacówek turystycznych i żeglu
I
łatwa. Na pierwszy milion
idzie o opłacal
Jeśli zaś
wysokiej klasy apadające
finansogowych. Wyndkami
DWT czekaliśmy aż 12 lat, na
ność przedsięwzięcia, informu
wynje
fotograficzne.
raty
WYl!lli tej „kosztownej inJWedrugi pięć, a na trzeci... ju:i<
jemy, że wpływy dewi20We
puszC7..ane są w Swinoujściu
się
zainteresowali
stycji"
tylko trzy lata.
uzyskane z tvtułu eksploat.a
do
je
się
zmusza
i
ląd
na
„wyspecjalizowani
ostatnio
Ale zmieniły się i unowocji promu .,Gryf" tylko w
nic,
poWI"Qtu"... Słowem
z
monachijscy
ekonomiści"
nie tylko stocznie.
cześniły
u biegłego
miesięcy
ciągu 6
oczekiwar
dzień
lada
tvlko
tzw. rozgłośni polskiego rasię i rozbudowały
Rozrosły
roku pokryły w 70 prnc. wy
licytaej1
i
liniii
likwidacji
Niedawno
Europa.
dia Wolna
I
także polskie porty morskie,
datki poniesio.ne na jego zapr0<mu „Gryf", przy !>OllllOCY
s·tiwierdzili oni krótko i węę
.
które obecnie przeładowują
kup.
młotka.
„prom tur~tyczzłowato rocznie ponad 28 mln ton tol~
sezon
Tegoroczny
POmiedzy
kursujący
ny,
warów i przyjmują 12 tysiiiTymczasem od 20 czerwca
w
przewiduje urzewi~ien-ie
$wilnoujściem a Ystad, okacy statków ponad 40 bander.
1967 roku do 29 maja br. z
czerwcu - 9 tys. uasażer&w,
zuje sie być inwestycja barZbudowaliśmy „z oiczego"
usług tego promu skorzystaw lipcu - aż 29 tys., zaś w
okręto'Wy,i,..-~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-i
przemysł
nasz
ło 63 638 uasażerów przewiesierpniu około 18 tys. Zakła.
sa8.979
„Gryfem"
ziono
da się, że i:>rzez pomiesz.cz<'mochodów osobowych i poprzewinie się
„Gryfa"
nia
Tylko
nad 2800 ciężarówek.
w bieżącym roku 80 tys. pa<>d 1 stycznia 1968, a więc
w tiiw. „martwym sezonie'", sażerów i 13 tys. samocholicząc
nfo
dów osobowych,
przewiózł
„Gryf"
prom
towarów,
wielu tysięcy ton
15.561 pasażerów i niemal 3
a także bardzo opłacalnych
c1ęza<ro
tyg. samochodów
Na
uocztowych.
przesyłek
wvch i osobOwych. Na orzydotychpodstawie w)"ników
kład w kwietniu. planowano
należy
uzyskanych,
czas
pasaże
2600
przewiezienie
orzyouszc.zać, że z realizacją
rów, a by!:o ich 4600.
wskażruików
wysokich
tych
Jeśli idzie o SQJlllych Skankłopotów.
nie oowinno być
oni
dynawów. stwierdza1i'l
Chyba tylko takie, jakie już
zgodnie. że chętnie korzysta
mieisce w lLpcu ub.
miały
ja z usłul! nolskiego oromu,
roku. że odmawiano wejścia
uonieważ standard usług tak
na prom niektqrym turystom
hotelowych jak i ~astronomi
tyilko
ska1ndY'!lawskim. ale
cznych na ,.Gryfie" iest barz PQWodu ... braku W"lnvch
fiormałności
wy.ookli,
d:ZJO
(s. c.)
miejsc.

e=
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Piękna sylwetka. „Daru Pomorza" wciai wzbudza podziw.

z tym statkiem przez gdań
ckich rzemieślników wywoła
miejscowym
ło rewolucję w
budownictwie okrętowym. Do
tąd budowano tu jedynie niewielkie jednomasztowce, kogi i jolki, a dopiero po dokładnym zapoznaniu się z bu
dową „Piotra" rozpoczęto wodowanie wielkich, kilkumasz
z
które
karaweli,
towych
biegiem lat poniosły daleko
~ławę gdańskich cieśli. ..

I! „. Był
1945

30 marca

I'.

Wojska II Frontu Białoru
skiego po krwawym szturmie
wdzierają się do miasta. Na
Dworze Artusa
zniszczonym
żołnierze polskiej armii zatykają narodową flagę. Miasto
i port wracają do kraju. Ale

samoa 1 bi,j ąc tym samym rekord 6 ż~larzy
z Kon-Tiki.
poddać się tej próbie• . którą
.,Chciałem
każdy człowiek musi s obi:> pewi;iego d.n~a nakazać. chc iia!em poddać się kon1ecznosc1 prncy bez kresu, bez W}"PO<;!Y.nku„ . ską.po ~u;
prymitywnym P?ZYV!'~en1em, raiandżywiać
na potwO'rny
żywiolow,
żać się na ataki
strach przed samotnością ... ".
J<"st chyba także coś z pc.dobnej próby; z
atmosfery heroicznego spraw~z1anu własi:ego
podJ~tej
sw1ąt~
dookoła
„ja" w pod.róży
przez 50-lctn iego dzisiaj k!)t. i;.eomd~ Tellgę.
p1er;wszym
Jest
nie
Teliga
kpt.
Ale
i jedynym po.ls!kim- żeglarzem, jaki wp:sał się
na lis·tę samotmikói<N morrza. W 1932 r. n.a
wyru.szył w rejs dookoła
jaoehcie „Zjawa"
Władysław "'aświata harcerz z Gdy•ni do _kraju - na „ZJapowrót
gner, którego
wie III" - pr~rwała wo~na.
z W<ignerem spotkal się w r. 1959, w Puerto Rioeo Jerzy Tarasiewicz, który w.r<iz ze
swo.im kolc,gą. podobnie jak i <>n absolwentem szkoły morskiej w Gdyni - Januszem
Misiewiczem, przeply.nął AH.a.n.ty!k odkrY_Efj ło- ·
dzią ratunkową z „Batorego". Cel przysvv-.ecająoey temu ·-przedsięw:r;ięclu tak seba.Takt~
ryzował Taras.iewiez: „Chcieliśmy bard·ZO, bY
wy0><y·n pomógł ud<nrodni~ ~ym wszynasz
stkim którzy nie wierzą mor= l szalu,p1e,
że świat nie kończy się '? oehwi1ą gdy statek pójdzie na dno, i aby walczyli z ży
wtedy, gdy
straehem
i własnym
wiołem
przyroda karże im rpto·ł!ać swoje życie na
k i lkudziesięciu przemyślnie zbitych d-eskaeh".
Ten, z całą pewnością nieoozpieczny rejs udał
si·ę młodym m.arynarwm całk<>V)!icie. a dzielną „Chatkę Pu-chatków"„ która róW'!lież zniodobrze pod,róż, moż,na oglądac · w Musła
zeum Ma1rynarski Wojennej w Gdyni.
z całą pewn.ością trzeba by wiele t<l'lllÓW
dla opisania d.oświad<:zeń, I przygód setek
samotnych żeglarzy. Na ich liś<:ie z każdym
cora.z to nowe nazwi·
rokiem przybywa?ą
ska, choć samotna żegluga obok satysfakcji
i swobody niesie żegla.raom pr,zede wszystkim śmiertelne zmęczenie, nieprzespa.ne noc~. straeh, Dól i nagłe klęski spadająoee czę
sto o krok od zwycięstw.a - kiedy morze
miaż<lży wą.tlą łupinę na przybrzeżnych skałach. Mimo tego nie ma chyba miesiąca że
by gdzieś, z ja•kiegoś portu n.a świeeie, nie
lodzie, tratwy, czółna.
żaglówki,
wy.pływały
na któ-rych ~my>~ają się w św-iat ludrzie
w m oludizie z a kocha-n i
odw.aŻlni -
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Pończoehy PoUy były posurpane na k~
!-am.ach. Stanowiło to dowód, że żyta ona
dostatec=ie długo na to, żeby się powlec
podzielił teren
Dan
jes•zcze pa.rę metrów.
rumowi,;ka na małe, k-wa&ratowe odeimki i
pr zeczesywał je po kolei g-rabkaml. . Znal.ad
ka•hber 38,
pocisku rewolwerowego
łusk ę
guz1ik. Guzik
pr zvdeptaną pr·zee kogoś i zamord<>wainia
niedaleko od miejsca
leż.al
Polly i był z rodzaju tych.. ja.kie nosi się
smokingowej kamizelce.
p~zy
Nas tępnego dnia dr Haber udał s ię jesz•
cze raz na teren rumowisk i na C>C'Zach wiepróbkę
pobrał
lu zdumionych świadków
biota z m iejsca, na którym znale-ziosno śla
dy samochodowych opon. Zbadanie tej garziemi zlecil ! śmy 11ajlepszE>mu chE>miko•
śd
wi w mieście . Wynik: nie było to zwykle
ono ślady oliJWy, m 'Lni.atuzaw i erało
błoto,
rowe odpryski lakieru I opon; a wszystko
to pochodzHo ze stacji obsłuf!i s.amoc'· odów.
o jakieś pięćd.ziesiąt metrów od
położonej
m iej sca morderstwa .
Dan poobserwował to wszy-stko i sk'!"aW·
ki naskórka pod mikroskopem i doszedł do
wniosku. że mordercą był mężczyzna o oliw
kowej cerze i czarnych włosach, pochodzą·
c y najpr a ·wdopodobniej z połudn!owe; Europy. Ponadto stwierdził, że morderca przech odzil malarię.
dy Da11 zjaiwił się po diw6ch dniaeh
z powrotE>m. zwołał w n.a.szej reodaikcjj konferencję . Brali w niej udzial
przy drozwiach zamkn•iętycb - nad
burmistrz, prezydent policji, kierownik wyd ziału m0<rderstw i mój szef.
StalE>m za drzwiami z z.aciimi ętymi pięśc i a
mi i umierałem ze stra-chu, mod1lac sit:.. że
by bluff Da.n a nie został lada wwila zdemaskowany,
które
patrolowym!.
wozami
Wszystkimi
byty d-0 dyspozycji. ruszyliśmy w kierumku
i p0
najpiękniejszego nas'Z>ego przedmieścia
cichu otoczyliśmy jedną z najbardziej lu\ksusowych willi. Na-Ietała ona do pewnego
w średnim wieku, z pochodrzemężczyzny
Sycylij~ka. Miał on czasrne wl<isy.
nia a swoje wiel•kie piesriiądo:e
cerę.
oliwkową
na p!"Zemycie wódki. Jak się póź
zdobył
na malarię.
ehorował
niej okazało,
Emi1 Hard,isn i nie imał Solę
się
Na zywał
na żartach . Udawa<ł giełdsowego maklera, a
gangsterpot~yT!ll
był
w ro:eczywistośc\
skim bossem; ty'!e że <> tY'ffi nikt inie śmiał
n.ie było
też
I narziwisko Ha,rdisn
pi.snąć.

G

!'oto: A. Wach

NIEWINNY

Lew

był

Tołstoj

raz na p!L"e
mierze swej komedii „Owoce
oświaty". Sztuka miała ogrom
pubHCJZ11ość
powodzenie,
ne
wywoływała autora. Jeden z
aktorów rzekł ' doń:
- Może wyjdzie pan na sce
nę

TO

i: uśmiechem.

-

Niech

BEZGOTOWKOWY

śpiewają,

milioner
za
przebywając

jemy n.a siatce, w której jeden kwadrat ma 10 cm kw. 5
!Można go więc dostosować S
fiiturY,
każdei
prawioe
do
powięk:szajac lub =nsiejsza- !§
kwadraty przy przeno·
jąc
papier. E
na
szeniu „siatki"
Wykr6i układamy na Podwój
!n:ie złożonym materiale. tak, 5
znalazł
aby środek przodu
się w:OO!uż mieisca złożenia E
materiału. Jedyny szew bie- 5
tyłu E
środka
imie w7.dłuż
(próc.z krótkich ramion> i w
od góry E
n~m PoroStawiamv
nie zaszyte ok. 10 cm.
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SzE>f komisji morderstw, który g,rywal z
HardLnem dość często w pokera, był dla
gdy
nawet
grzeczny,
nie!(o uprzedzająco
piękną
prezenciie
ojcu w
HMdi'l1 z.robił
mu zaswinąć rękatWY.
kazał
f>o na co
trumnę? Jeśli nie to, ociaga-jąc się troohę. Siadów zadra'Pań
by spra.wic
jesrz.c:z.e ~kasz,
ręki
nie było widać. Na pnzegubie l~l
mu tę przyjemność?"„.
ninę.
bmydlką
jakąś
jed11a•k Ha·rdiln
miał
Jak twierd'Ził, pochod-ziła cma stąd, że przy
pl"Zela-t benzynę,
z.aip.ałsniezkl.
na.pełsn;asniu
która się zasoali!a I !)<)parzyła go.
Gorzelskź
~amochC>dów
trzech
Z o.pon wszystki<:h
Hardisna, funkcjona·riusze zdrapałi po grud.zie błota ! WSY'P"'ll je do małyeh WOTe<>Z•
ków. Na koniec pogirzeba<li trochę w Q€•rosmo~iągnęli
d'Zie i spod kr-z.alka bru
!!E: king.ową kann•ize,lkę.
przy któr~j brakowa-Io
=-~ jed;neg·o guO'Jilka. To wysu,rcszyło; Ha'l"dina
ares>ztowiasno I osk.adiono <> zasmordowasnlA
Z OGLOSZEIQ' DROBNYCH
Pe>lly McSta.nley.
Wk.rótce potem rozr>oczał się proces. Ohro
Spneda.-m albo ZMnien!ę
na k!westi-o~a W'S'Zyo;tkie dowody, bw!e1"
używiine Już trochę
I zaofiarowała cawymyśl011e
że sa
d.ząc.
su.mienie.
pod
którzy zeimaH
świad'ków,
tu.zi"'
ły
tej - nocy, kiedy
pr'Zysięgą. że Emll Ha-rdin
z:am.ord•owan<> Polly McStasnley, g,rał z n1ml
w p<>kera, co wyikluczalo jego udział w
mor dei st'W\i-e.
dowodowego
toku postępowasnia
Ale w
i w a>kwariwm malej rybie
:lecien z najleps>Zych kraw.:ów nowojorsk ich
lcońozy się
śwUJ.t
kamizelsmokingową
szył
że to on
zem.ał.
przy szysb ie
dJa Hard·iina. In.ny rzeczoznawca oświad
kę
ctZy!, że guzilk, roalezrony na m iejscu popemienia zbrodni, pochodził właśnie z tej
orzeczewydał
Trzeci ekspert
ka•mirzclki.
nie, wecl!oug którego ślady błota z•nalei>i'Oltle
przez policję na oponach samoch<><lu Hall"pochodziły z
rlina bez żadsnej wątpliwości
Na.wf!<t osiłek ma swoje
ulicy, która prowadził.a do miejsca zbrosłOOo-ści.
dni. C:owasroty przeprowad .zi~ n.a oczach sę
Bo gl.aszeU!C,
dziów prnysi ęglych dowód, że stl"Zępy n.aczasem llamlde Wdziom. kości.
skórk.a, zna,Jezi-one pod paznokcia.m i Pdlly,
!)<)rów za skó5trukturę
identyczną
miały
•
rą Hardina.
p"""7Jlalr
podstAwie
Na
To wystarczyło.
Emila Hard it)a w i nn y m
uznadi
przysi~gli
Jedno wielkie zmGrtwlenile
mordel'5twa popel>nionego na Polly Mcstanley i S>ka'llal i go na dożywotnie więzienie.
spęd.Ut mu sen z powiek:
wii:cej nie było
O doktorze Haberze j-uż
ehooi4ż wciąż jest
ogł-0men1e:
kupiłeś
„OŁy

byleby

Ojca g.a.zety

mmieściły

kie

Jean Cocteau odwiedził kie
dyś miasteczko swego d.zie·
ciństwa. Chcąc sprawdzić, czy
jest tu popularny, spytał ja
kiegoś przechodnia:
- Czv może mi pan pow1edzieć, gdzie jest dom, . 'l!1 ~t6-

doolawoom"„.

Dnia

ok1ar11.H

amerykańskie

SŁAWA

skąpstwa.

fra.neusld,
gra.nicą prueta.J żonie na l'OOZ
nicę ślubu czek nsa 100 tys.
pooa.łunków. Ta odpisała:
„Dziękuję ci, Jrochaime! Zatym cwkiiem na.płaciłam
5reym ·

REKLAMA

płacili!

OBROT

Oczywiście! - odparł ten.
Chodzi panu o ri:ez.nika,
o sklepika.rza? •••

Z

NAJWAŻNIEJSZE

ze

Cóż znowu! -

Znam.y ze

czy

Gdy doniesiono kardynało
lud śpie·
wi Maz~riniemu,
wa złośliwe piosenki skierowane przeciwko poborcom po
datków, odparł spokojnie:

odparł pi
Czv zawiniłem czymkolwiek wobec
nich, żeby się im kłaniać? •••
-

sarz

-

i anegdotki

się?

ukłoni

i

rym urodził się Cocteau?

PLOTKI

me

mO'l\ry.

czl-oswiekiem

uma.rl

;tt.ż

Ha<rdLn wniósł apelację, ale zainim proce<!
potoc-z yt się dadE>l. z<>ostał w w iezieoniu iOIP.dprzez
nożem
kuchennym
zakluty
czym
W tein
g,angstersa z konkurencyjnej bandy.

w nim czlowieik .
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więc

prawdę.

nie poslada~em się ze rzdu
Ależ, Dan To zna.czy ...
mienia i obuir.zeni.a. Musim mnie de>brze zrozumieć. Wiesz,
prszed paru laty mieszkałem w pensjo~e
I
nacie prowadizonym pr'lez ma,tkę Polly,
w dzieWC<Zynie. Była młOsda~
się
zakochałem
ślicZ<tla i naiSVl[pa. Chod'Ziłem z nią na wyś.
cfgi konne., do n<icnych Joka'1i. Prz<>Ze mni~
za pośrednictwem
facetow,
poznała
ta·kże
Tak :.•
których otrzymała pracę tancerki.
Nasszego romansu
to był początek końca.
i jej samej. Trafiła n.a l>ogatych męzczyzn.,
clio rąk... A po-•
rąk
przechod7.ić z
•.aczęla
stacza>tli'U
lud.,;i, który j-ej w tym
n'eważ
przeze mnie, ozułem
poznała
s:ę dopomogli
odpowiedszia.Jny za to, co się z
trochę
się
nią w końcu stało.
Ale przecież kiedy kładłeś ten guzik
na miejscu zbrodni, nie miałeś jes•cze żad·
nyclt podst.a.w do zamykania Hard i na
putl!kt
- . Mylisz się. M' ałem już pew;en
że
powieclz:iał.a mi
sama
Polly
wyjsc1a:
'
s.pra.wcą był Emil Ha.rdin.
- Ona ci powiedziała?!
- Tej nocy wyskoczyłem akusrat z maga
W drodiz<"
zynów do k-najpy n.a jednego.
z
dochodzące
powrotnej doslyszal<"<m Jęki
rui11. To była Polly. Umarła w moich ra„
mionach, ale pro:ed1e<m zdążyła mi powiedo:ieć, kto ją tak urząd7lił . Tyle. że to nl"E>
Ktoż
dowodowej.
wartości
ża<lnej
miało
by uwierzył c złowiekowi. którego wywalono z policji za p ijaństwo?... A w ięc muinne dowody. Fon ie·
ja·k ; eś
zdobyć
siałem
innych n ie było , musiałem Je sfabryW<1Ż
były one d~e
kować. I musisz przyznać niemal
charakte~
m ca.ly
pr·ze,konywające,
naukowy.
w skazamiu
pomogły
I rzeczywiści"
prawdziwego moroercy.
M. Ziemski
Tłum.
(„Magazyn Polski")
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°(przynajmniej
prosimy
zadania)

POZIOMO: 1. Łódź z motorkiem. 4. Dobrane towarzy
stwo, 6. Dolna kończyna, 7.
Nieruchomy znak wodny. 10.
klamra, 12. N=tka
Złota
kobieca z rękawami, 14. Porcja żywności, 15. Reoublika
w Afryce, 16. Król<l'W'a rozrywek· umysłowych, 18. Sofa z p0ręczami, 21. Przedsi~
nek w norcie, 23. Należności
dla ORS, 24. Koński szewc,
25. Twórca d7)ieł o tematy.ce
marskiej ••
PIONOWO: 'f. R'od-za.,- ~
~ói sędziowski, 3. Zamknie-ta gru-__ l~~!!!!B!!!!!!f!!!!!!!!rl!!l!l
ru scen.icmego, 2.

pa soołecz.na. 5. Mianowanie
na urząd, 8. Na zupę, 9. Serb

~tnie

przy amputacji, 20. Specjalista od zębów, 22. Przed kró·
Iem, 23. żona radży.
(„$WIT")'

z dapiskiem na ko•
dakcji
percie „zadania z dn. 30. VI".

•
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P

Pokarm dla zwiesoli, 13.
rz„t, 15. Autor •. Poematu pedagogicznego", 17. Urządzenie
Chirurg
19.
radiolokacyjne,
fr. (1517-90) pierwszy zasto-

(i'REMIOWANE

dzień
na
zwykle
kobiety
przed wyjaizdem trawi problem niekompletnej garoeroktóre
by. Dla Czytelniczek,
same notrafia szyć, proponujemy więc su:kn:ię, której 'WY'
nieziwykle
trwa
konam.ie
krótko, bo około godziny.
Radzimy uszyć ją z · wzo.o
rzys:tej tkaniny msłonowe.i, o
modnym, duż:vm deseniu. Sze
rokość tkaniny nowin.na wy1,10 m;
najmniej
nosić co
długość nie POwinna przeki!'a- •
zależności
czać 1.20 m. W
(len,
od gatunku materiału,
wydatek
ktreton)
bawełna,
będzie w graniwahać sie
cach 40-80 zł. Wykrói noda-

Ale

ski ta'niec ludowy. ii. Informacja lekarska, 12. Kopalnia

p

r

cała ar..ra dob,legla końca.
1
nie dt1a mnie.
To
zadzwonił telefO'll.
ewnego dni.a
Dan. „Sied2ę tu, na dwor-cu był
Jestem teraz prywatnym
wyjam!l. Jutro
"' LOIS .Angeles.
detektywem
mam do załatwienia służoową spraPomyślałem
Nowym Jorku.
w
wę
sobie: przepuszczę jeden pociąg l utne sobie z tobą pogawędkę". Naturalnie, na tych
miasSt znafa,zlem się na dworcu.
nie zapomnę , jake6 wte<!:r na~igdy
jedynym pUll1k
Pr'Zecież
krył tego Hairdi:na.
tero zaczepienia był wtedy ten guzik. Jak
t~o
dotychczas
ty to wówoza.s :z.robiłeś,
nie po,,jmsuję.
- Wcale to nie było tail<ie trud«le - Dan
J.a r>rzoo-ie<i:
ironicznie.
się
uśmiechnął
saon ten guzj!k tam pod!Oli:yłem.
na niego osłu.piały. Da'll. móPatrzyłem
wił dalej.
t wY•
- Dostałem się do wiilU Ha„dina
"'
kamkzeslkę
smokingową
mu
eiąginąłem
a kan11zelkę uszad'.y. Oder·w a!em guziik„
w ogrodZ'ie, Następn;e podrzuciłem
kryłem
Krawca.
morderstwa.
miejscu
g.uzik na
który szył smoking mogłem odszukać z ł.at
jego na2wlsko było wszyprzecież
"llV'Ością,
te do ubrania... Potem ud3'1o mi się wy•
opony jedsnego z wozów Ha,rdt•
„m.a,rować
pobranym z miejsca zbrod11i.
na błotem
Bez tych wszystkich poszlak IIa.rdiin nigdy
W rzeczywistości
by nie d<>&tał wyroku.
nigdy nie postała na
bowiem jego noga
tym rumowisku. To prawd.a, że on się poże go
kłódł z Polly, że ona się broniła i
Zga<l= się równiei, że on ją
pod'l"aspała.
w
zaciągnął
umier.ijącą
A•l e
zast~lit.
ruisny jeden IZ jego Judszi. On sam szybko
S<>bie
żeby
pokera,
pasrtię
zorgasn.11?.hWa~
mówHi
świadlkowie
Je1'o
"!ibi.
stworzyć

spo,;ób

NAGRODY

KSn\ŻKOWE

krzyżówki
rozwiazain.ie
za
z dn. 16. VI. br. wylosowali:
J. Pakuła, Łódż, ul. Brzozow
Piotrowski,
J.
skiego 7/13.
ul. Górna
Piotrków. Tryb.
ul.
Łódź.
16/3, B. G;erzek,
Cezak,
J.
20A/19,
Łanowa
Ozorków, ul. Zgierska 15, N.
Urbaniak. Aleksandrów Łódz·
ki, ul. Wieirz.bińska 25•

,

WAŻNE

'.rELEFONY

l!>formacja telefon.
Straż P<Yi:arna
Pogi:>t. Ratunkowe
Pogot. MO 07 400-00
Informacja PKS
J.nform.acja PKP
Pomoc d:rog. PZM

03
08

· 09
500-00
265"96
581-11
533·09

TEATRY
g.
TEATR WIELKI
19 „Cosi li'an Tutti"
1. 7. nieczynny
POWSZECHNY
TEA'.rR
g. 19.15 „Kawior i ka
szan.ka"
1. 7. nieczyinny
TEATR JARACZA (W sa
ul. Moniuszki 4--al
Il
g. 19 „W czepku u.ro-

dzona•,

1. 7. nieczynny
TEATR NOWY
nieczynny
niec-zyn
MAŁA SALA -

na

godz. 16
TEATR 7.15 „o krasnoludkach i sie
rotce Marysi••
1. 7. nieczynny
godz. 19
OP!:RETKA ci, Ewo"
„DUękuję
1. 7. nleczyn!la
godz. 11
ARLEKIN
„Stryjek Cap, Klip i
1. 7. j. w. .il·
Klap".
17.30
PINOKIO
nieczynny
MUZEA
HIS TORU
MUZEU!of
WŁOKIENNICTWA (ul.
Pio.trkoWska 282) l(cdz.
· 11-16. 1. 7. nieceyn-ne
MUZEUM RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdań
,ska 13) czynne w i::.
lG-17. 1. 7. nieczynne
MUZEUM SZ'I'liKI <Więc
kowskiego 36) czynne
<>d lG-16. 1. 7. n:ecz:yn
ne
ĄRCHEOl.OlllUZEUM
GICZNE i ETNOGRA·
(Pl. WolnoFICZNE
czyume U-16.
ści 14)
1.

7,

ni~~YruJ<>

KI N A
BAI.TYK ..,.. „Boho.terood
Telemarku"
wie
lat 14 (ang.) godz. 10,
12.30, 15, 17 .30. 20
1. 7. jaok wyżej
„Pamięt·
POLONIA
od
nik pani doktor"
łat 16 (fran\:.) god.z. 10,
12.30, 15. 17.:l<i. 20
!. 7. j.a<k WyŻej
„Ach d mło
WISI.A dzi" od lat 11 (węg.\
g. 10, 12, 14, lG; 18, 20
1. 7. jak wyzej
„BohateWOLNOSC
rowie Telemarku" od
lat 14 (ang.). gOdz. 10,
12.30, l5, 17.30. 20.
1. 7. ja.k wyżej
„Fa.oWł.OKNIARZ
Od lat
WTaca„
~as
go<lz. 10,
14 (franc.)

DYŻURY

C0?!1óZi1!?WY?
ko w dni oogodne)
1. 7. jak wyzej
LETNIE
rATR\'
.•Major Dundee" (USA)
godz. Z0.15 (Kino czyn
w d·nf pone tylko
godne). 1. 7. jak wyżej
mu„Irzej
CZAJKA
se(Il
szkieterowie''
ria) od lat 14 (franc.)
g. 15, 17, 19
1. 7. nieczynne
„Old
E1'ERGETYK
od
Surehand" (NRF)
Lat Il g. 17. 19
I. 7. nieczynne
Pozegnanle z
ADRIA
Regitytu!._em: „Ape
na" od lat 18 (wł.) g.
IO. 12.?.0 15 17 .30 20
!. 7. „Biały obłok" od
g.
(czechosł.)
iat 12
10, 12.30, 15, 17.30, 2()
„Wojna I
GDYNIA
pokój" III ez. on lat
11 (radZ.l godz. 10, 12.
14, 16, 18, 20, 1. 7. „Ha
tari" od lat 11 (USA)
g. 10, 13, 16, ;9
„Niezgrabne
HALKA 15.
godz.
słoniątko"
widowi•,Najwii:ksze
sko świata" od lat 11
15, 19.
godz.
(USA)
wi„Naj\\iększe
1. 7.
d<>wisko świata" godz.
16, 19
„Karaluszy1 MAJA „Na
godz. 15,
sko"
li
lat
od
pomoc"
(a•ng.) godz. 16, 18, 20.
g.
1. 7. ,,Na po.moc"
15, 18, 20
„Szatan
ŁĄ CZNOSC
od
r; siódmej klasy"
lat IO (poi.) godz 17.30,
od
hotelu"
„Ludzie w
lat 16 <USA) g. 19.30
1. 7. jak wyżej
„Twardzi lu·
f,liK
od lat 16
dzie" <fr.)
g. 14.30, 17 .15, 20
1. 7. jak wyzej
GWARDIA
MLODA
„Swiat grozy" od lat
16 (poi.) godz. 10. 12,
14. 16. 18, 20
J. 7. J<>k wyzej
,,Winnetou„
l\łUZA
11
lat
Od
HI seria
godz. 16.
(jugosł.-NRF)
18, 20, 1. 7. jak V1.'Yżej
g. 14 Bajki,
OKA
„Ringo K.id,• <USA) od
lat 14 gooz. 15 , 17.3iJ.
20. 1. 7. nieczynne
god-z. 14
POLESIE
Bajka, „Upiór z Mood
(czeski)
risvi!le"
lat 14 g. 15, ,,Darling''
(ang.) od lat 18 gooz
17. 19.15. I. 7. „Proces
Oscara Wflde'a" (a;ng.)
od lat 16 g. 17, 19
POPULARNE - „Po wiei
kiej burzy" (siwajc.)
od lat li g. 16.30, 18.30
1. 'I. nieczynne
PRZEDWIOSNIE - „Rze
ka bez powrotu" (USA)
todz. 16.
lat 14
od
18, 20, !. 7. ,,Kasia Bal
lou" (USA) od lat 16
g. 15.45, 18, 21>.15
„Awamura
PIONIER w sadzie" g. 14, „M1·
lość w przyrodzie" od
lat li (węg.) gooz. 15,
„Wielki wyścig" (USA)
od lat 11 godz. 17, 20,

1. 7. „Miłość w przyro
dzie" godz. 15, „Wiei
ki wyścig" g. 17 2<>
POKOJ - „Dwa jabłus~
ka" godz. Il. „Jak 7.do
Zachód"
byt.o · Dziki
od l~ 16 (USA) godz
16. 19. I. 7. „Jak zdo ·
Zachód••
Dziki
byto
gooz. 16. 19
KEKORD - „Ostatni Mo
Il
lat
od
hikanin"
(NRF) godiz. IO. 12, 14.
16, 1a, 20. 1. 7. „czt•
ry dni do nieskończo·
ności" od lat 14 (rum.)
g. I<>, 12, 14. 16, 18, 20
„Król puszROMA .czy" g, 10, 11, ,,Czło
wiek z Rio" od lat 14
(franc.) godz. 12.30, 15,
17.JO. 20, !. 7. „Galia"
g.
od lat 18 (f.ran<'.)
10, 12.;;o, i5, 17.3{), 20
SOJUSZ - „Wesołe mia

steczko"

g.

14,

„w

dziwnych „wie
od lat li (radz.)

krainie
rząt"

g. 15, 17, ,~Galia" od
lat 18 (franc.) g-Od.z . 19
„Czterej pancer
!. 7.
ni i piesH I zestaiw od
lat 7 (po.I.) „załoga",
i gorycz" g.
„Radość
17, 1.9
„Czarodzle)•
STOKI
Alladyna"
ska lampa
16. 18.
godz.
(radz.)
lat 18
od
„Matnia"
(ang.) godz. 10
1. 7. ja.k wyżej
S'l'YLOWY - STUDYJNE
Najlepsze filmy !<.rót·

SZPITALI

Ul. curie-Skłodowskiej
prz)"jmuje rOdzące
lS i chore gilllekologicz.nie
ul.
z dzlellnicy Górna,
Sterlinga 1:J - z rejonu
poradni ,,K" - przy ul.
i No22
Kopcińskiego
ul. Przyrod·
wotki 60;
z rej-0<1 u
nicza 7.9
przy ul.
poradni „K"
p;otr k owskiaj 107 i 269;
ul, M. Fornalskiej 37 z dzieJ.nł<:y Polesie; ul.
z
34-36 Łagiewnicka
dzielnicy Bałuty 1 WI·
dzew.
1. 7.
H. Wolf,
Szp.ital im,
ul. Łagiewnicka 3&/50 przyj.mule rod1ące i cho
z
gineko!ogicmie
re
dzielnicy Bału· ty ; Wl·
z
ora•z rodzące
dzew
dzielnicy Po-lesie z rejonowych poradni „K".
ul. G<lańska 29 1 Sre!:.rzyńska

75.

Pol •• Gin.
Klinika
I
AM, ul. CUiic-Sklodowskiej 15 - przyjmuje ro
chore gi<nekolo
dzące i
g;cznie z dzielnicy Gór
na oraz rodzące z dziel
nicy Polesie z Porad<l'.li
„K", ul. Fornalskiej 25.
Pol. • Gi.n
II Klinika
A..1\1, ul. Sterlinga lS µczyjmuje r<>dzące I che>
re gin.ekologieznie z dxiel
nicy Sródmi~ie z rejcmowy<:h poradni „K"
z ul. Kopcińskiego 32 i
Nowotki 60 oraz rodz.ąci>
z dzielnicy Polesie z Po
'"adni ....K", ul. 1 Maja 52.

Z sesii

DRN-Sródmieście

Jak załolwiano iDleresanlów?
Usprawnialrie obslugi lnte.r11santów oraz przestrz;eganie prze
załatwianiu
w
KPA
pisów
Prezyprzez agendy
spraw
DRN Łódź-Sródmieście,
dium
MZBM i MPRB nr 1 byto głów
nym tematem obrad wczoraj·
iszej sesji I>RN-Sródmiescie.

Informacyjtworzono punkty
ne, gdzie interesant mote uzy
bezpośrednio lub telefo·
skać
infoo-macje
wszelkie
nicznie
określonej
załatwianiu
przy
sprawy,

1961 r. zostały utworzone
przy prezydiach DRN di,ielnl·
cowe zespoły Komisji U»praw
Administracji Terenowej,
nień
które w lutym ub, roku zer
•taty przekształcone w dziel·
usprawnJeJ\
komisje
nicowe
administracji. Chodziło przede
ws-L-ystkin1 o ułatwienie i U·
prosz.:zenie załatwiania spraw
przy
w agendach Prez. DRN
usprawnja.niu
jednoczesnynt
i metod
techniki organizacji
pracy · biurowej.

podporządkowane

Sródmleściu

"- jak wyniz wczorajszej sesji - du
:to w tym kierunku zrobiono.
Jedną z form usprawnienia ru
którą
n.a
ehu interesantów,
uwagę,
szczególną
zwrócono
Jest in.tormacja wizualna. Po·
za tablicami infonnacYJnymi,
u·
we wszystkich wydziałach
W

kało

Ii"'iflm

z uJ . Piotrkowskiej 10'7
l 1-iotrko~kiej 269 oraz
rodzące z dzielnlcy Po·
,.K"
Poradni
7.
lesie
'1rzy ul. Kasprzaka 27.
Klinika WAl\f, ni. F<>'r
nalskiej 37 - przyjmuje
chore gi.n€'ko1ogicaue z
d'7..ielnicy Polesie.
Intormacje o dyiuracb
-,·(.pitałi innych specjaltel. 113.
naści -

ł-14-U -

-

I

15.,

godz.

wizyty

19-5.

• • •

W okresie wakacyjnym BI·
blioteka Uniwersvtecka w Ło·
dzi (Matejki 34/J't czynna b~
w poniedziałki, środy,
dzle:
sobOty w godz. 8-13;
piątki i
we wtorki i czwartki w g-Odz.
14-21.
Biblioteka Publiczna im. L.
Waxyńskiego (Gda1iska 102) bę
w dtt1iach od
dzie zamknięta
15-:n lipca, natomiast w dnfach
1-14 li.pc·a o.rarz 1-31 sierpnia
czynria będzie: w poniedziałki~
środy i piątki w godz. 15-21;
we wtorki, cz.wa·rtki i soboty
w goorz. s-15 .

KUPON KONKURSU
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O
domowe w
Na miejscu :~!~~:e~' „Chevro et
Lóclź 2,~a~u~~~
są chony <.lam
priyj~<)w~n.1
5 7.
55~2 g
'
cza f3
w Ile:> z.
Noc.na pomoc ple lęg•
Al. KośGiuszki WAŁ k0orbc.wy oo Skuniarska,
48, tel, 3?4·09 - >:gł<>sze t~ra „Pe-ugeota" kup i ę.
5551<> g
n;a telefoni<:zne na za. Tel. 422-47
t:"egi do domu w godz.I - - - - - - - - - CHOLNKĘ i wale)c spnę
I~.
3-bie,g<>weg-0
d-0
świąteczna pomoe le- głowy
kuska: dzielnica Sr6d- .. ~o9kwicza" piln~e. kuL..gler zPernak,
Piot-rkowslc:" p'<:.
mieście
Bałuty C'l_1ełmy. Lllpoiv.a 20~ tel.
102, tel. 2'71-80,
__554112 g
Pacanow!ikie.J 3. 163:1~3
Z.
DYżURY APTRJt
~. 54.1·96. Górna - Le- ~llESZKANIE własnościo
17.30. 28
12.3<>. IS
pokój z kuch.nią
cznk~ 2-4. tel. 440-62. we 1. 7. jak wyżej
Pk>t.rk-O'Wska 193,
N1· Polesie 2 pokoje. kuchnię
Al. 1 Maja lub
„Synowie
ZACHĘTA
r.ia mia.na 15,
R. Luk- il, ~el. 305-a:!. Widzew - kupię.
„'!_5162"
Oferty
Katie Elder„ od lat 16
se.mburg 3,
Rzgowska Szpitalna li, tel. m-53. P·ra.sa
Piot·rkowska 116
(USA) g. 10, 12 .30, 15,
51. Gdańsq 211, Naruto- Zgłoozęnia na włzyty w
.....:..'- - - - - - - - samUTaj
;,Sanjuro \Vicza '2.
10-ltl, l.OKALU prz.emyslowego
w godz.
domu
znikąd" od lat 16 (jap.)
50 m
powyżej
.1mbulatorla czynne do o pow.
1 7
g. 17.30, 20
• •
w dzie1nicy
Zal>it>gl pielęg;ola.r- !<w. (siła)
17,
1. 7. jak wyżej
Tu- skle
Piotrkowska 225,
poozukuJ<:.
w Wido>,omv
wykonuje 9!ę
LETNIE
S'l'YLOWY
Prasa,
;,5&298"
w ima 59. Pl. Woln-cści 2. ~ych punktaeh w god;r. Oferty
,;Piękna Ancelika" od
Przybyszewskiego U , Li 6-13; zgłoszon>a na za. Pio~rkows.ka ~
godz.
Karo- biegi w domu w godz. sumKOMFORTOWU
lait 16 (franc.)
m<i.nows!de,go 1,
20.15 (Kino c;zynne tyl
lews:ka 48
~l".
śródmieście
pokoj01We.
„mm111111111111111111111111111111111111111111111111111r111111111111111mm111111111111111111111111111111111m11111m1111111111111111111111n1mn111nn1111111111111 (podzielne na 2 nieu„le:t
ne) 7.amie<nię na 3-poko
)owe, równor z1;-dne. Ofer
ty „55.296" Prasa, Pi.o~r
kowska 96
plac lub DOM murowa.ny, nowy,
JULIANOW MIESZKANIE własn.ościo
możli.wością 4-ieibowy nie wyikoń<:z.o
z
połorwę
we !·u b dom kupi<: - wy
Po- ny, ·morgę ziemi, w tym
kupię.
bUd-OIWy Oferty Lódż
czierżawię.
Blisko
sprzedam.
średnicy wy•klucze<l'.li. O- sad,
55301 g
1, skTy~ka 22S
Prasa, Z.giel1Z8 • - · Wiadomość
.,,55o224"
ferty
Zg"erz, Sieradz.ka 11
Piotrokow&ka 96
S~MbTNY pi,!nie !)OSZU
I MORGÓW- ziemi: (prrz:y PILNIE- sprzedam - w -r::-o
kuje JX"koj·u z nie'kręp.u
6
na
jc,cym we-jściem
Konsta.nty;nowJe) sprze- dz.i' dom 1-rodzi•nllly, wla
z ogrodem.
u554:l5"
miesięcy„ Oferty
d.am. Łódź, Obr. Sta•L in- snościowy
Ste- 5 miesvkaii wodnych. Te
~radu 71/73 m. 49·,
P....:_asa, Piotrkowska 96
!;541<> g
5f>265 g !efon 394-43
fan Jamroży
SAMO'rNY poszukuje suh
DOMEK--jednorodziJnny 0,8 ha- d,.,iałk~Rudzie,
lokatorskiego pokoju z
Fran- sp.r-zedaun. Tel. 47J-4Q
Łódź,
sprzeda:m.
Oferty
tC'leto<nem.
d-0--w
OGRODNICTWO
c.iszk:ańska 131
„55467" Prasa, Pi<>trlrnw
DOMEK 1-rod-zi>nny sprze bry:m punkcie w Lodzi
sk.a 96
zaajendę. Lat')ieiw sprzedam. Oferty „55345"
d~m Spały
koło
LETNISKO
55304 g Prasa. Pi'°'trk-0wska 96
mcka 133
,-.ad Paicą. Tel. 472-78,
g
5524'2
po 18

cik", *Bajka dla du
fycb I n1alycb", „Raz.
1'aotem" go<lz.
dwa 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17. Kino filmow poi
sklch: „Poradnik matrymoniałny„ od lat te
(poi.) godz. 18. 20. 1. 7.
jak wyżej g.
Bajki
K ino polskich
16, 17.
IiJmów „Westerplatte"
od lat 14 (pol.) godz.
18, 20

Siedem wypcl.nionycll kuponów z rozwiązaniam.i 7 zadal!.
naszego konkursu prosimy te·
raz przesłać na adres redakcji
- ł.ódż, ul. Piotrkowska 96 w
tei:minie do 8 lipca br. Ro.z·
roz·
konkursu •tr•oygnięcie
losowanie nagród wśród tych
nadesłali
którzy
uc1<1:stników
odpówiedzi., na&Clł
prawidłowe
pi 10 li-pca.

lekarpomoc
NDC.IU.
ska, ul. Sienkiewicza 13'7

Bajkt: „ Ka· tel.
1 A l'RY sia ł Mtuczck"• ,.Rnbo na

(1. kr.)

tarcza
obok
wskazuje na kompasie k.ierun
ki geograficzne w tzw. podział
ee rombowej. .lu .się naZl!Wa
ta ta:rcza?

porad.n:. ..,K"

„Ma ... rejonowyeh

jor Dundee" (USA) g.
„Rzeka bez
1. 7.
21.
powr<>tu" g. 16. 18, 20
„Tajt:mnica
STUI>IO
zielon~go boru" g. 15,
„Pollyanna" od' lat ll
(ang.) godz. 1'1. 19.30.
g.
„Połlyanna"
i. 7.
17, 19.30
"Latarnik" g.
SWJT 15, „Winne-t-0u" l ~
ria od lat 11 (Jugosł . )
1. 7.
godz. 16, 18, 20,
„Winnetou" g. 115, 18,
20

świadczeń.

-

'!"9!'9...&A

godz. 19 w
O
NIEDZIELA.
Klubie Nowa Afryka (Zacho•
dnia J2) wystąpi·ą 2 duety ze•
„Czerw<>ne gożdzik i " :społu
s;óstr Dubrowin o.ra,z rodzen·
i
Mooyka
stwa Kaliń.'S'kich.
aran;i.acja 1'!1· Targowski.

Dziś drukujemy ostatnie za•
da.nie w konkuI&ie organizo•
wanym z ok.a.zji ,,Dni Morza".

mie..'<iąca

miies!ąca:

Sródmle§ci~
zobowią'Z:tło

sobie wydzia
i jednostki do załatwiania
łv
wszystkicb spraw, nie wymadoclatko·
zbi~..rania
gających
wych informacji I pł'owad-z:e
nia doch<>dzeń, w terminie 14·
dniowym. Termin Z·miesięc7AlY
przewidziany w KPA utrzyma
no tylko dla spraw wyjątko
wo trudnych do rozstrzygnię
cia i skomplikowanych. Powa'i
na rolę w usprawni~niu e>bslu
gi interesantów odgrywa likwida
cja zbędnych załączników i za
w agen·
Ogółem
świadcuń.
dach Prt!lt. DRN Sródmieścle
do roku 1966 zlikwidi>wano 74
rodzaju załąc:r.u.ilti I
różnego
W skali rocz7,aświadczenia.
zaWYniosło to 21 tys.
nej

Z Lodzi do ... morza

Szpital im. B. Jorda·
na, ul. Przyxodnlcza 719
przyjmuje rodzące I
,,Rzeka bez godz. 13.
lat 14 chore ginekologi-cznie z
<>d
powr01.u"
(USA) godz. 15, 17. 19. c'zielnicy Sródmieście -;.
kometrażowe

Prezydium DRN
w roku 1963

już

W

~tł\..
i(,~

NOWO

OTWARTY w.a.r-

~1;'t ty~ira~·~oc~:~~~

Url>ai
StyputkoW'S'ki
l' ód
l
N
· "'1<.
owoso ;na, 5.~ 6 z~
~~-

7

PRZETARG
Sp6łdzlelnla

Pracy „Tapicro:" nl. Roosevelta 2 w

Łodzi ogłasza p~zetarg nleograiniczony na dostawę
w bieżącym półroczu 8000 m kw. okleiny orzecho-

ZAKLAD wulk&!loi'?.a.CY1· wej. W przetarg.u m-0gą brać udział przedsięb i or
ny spr1.edam lub przyj- stwa państwowe, spółdzielcze l prywatne. orerty
Ofe-rly należy składa.ć do 8 lipca 1968 r. pod w/w adrc~
ws.pói.nika.
mę
55368" Prasa Piotrkow- sem. Zastrzegamy sobie wybór oferenta jak rów55343/56..168 n.ież un.tewac!:nienie przetargu bez podania przy.
ska 96
4927-K
2~ -CZERWC"A"" :i:a:gl nęta czyn.
s1,koco~zarek
~U<:z:ka
ki biało-rwy. Od•prOMra- _Ru-mmmmmnum1mu1111111111111n1111'
J::.
1u1111-nnN11m1nnH
za wynagrod•zeniem
C.:zić
teleFmdera
g
ron 542-1314 m. 1, 55453
;:.ooo- zł a:i,agrodydam za
zwrot zagubi onej obrącz
ki oznaczonej datą 1. 9.
1956. Lódź, Kopcińskie-go
~aa. ie1. 2as-11l, p;;Jusiń55477 g
skt
ZBIGNIEW--Wierzb1cki,
R zgów, zgubił 1;11wodowe
prawo_ ja.wy . ka·::_ 11_ _
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ZPO im. dr PROCBNIKA w Łodzi.
Kandydaci o wzroście 180 cm Club powyiei'l, zgrobnei' sylwdce i miłej powierz·
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=
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POMOC domowa do bez
~
•
„
. .
'lzietinego małzeństwa po E
chownosc1, mogą zgłaszoc się do wzor·
trzebna. Żeromskiego 31 j
cowni w/w zakładów, ul. Więckowskiego $:
5522ł gl
m. 7
4914-K §
43145, w godz. 7-15.
POIUOCdomowana sta §
::=
le potrzebna. Lódż, Fran E
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Na Polesiu nowy sklep rybny!
CENTRALA RYBNA W

ŁODZI

zawiadamia

PT Klientów, ie

uruchomiła

SKLEP RYBNY W HALI TARGOWEJ
przy Pl. BARLICKIEGO

Sklep jest zoopotrywaft}' we wszystkie asortymenty ryb świeiyc;h
i wędzonych oroz w konserwy i marynaty,
4859-K

DZIENNIK U)DZKtI nr 155 (WOO)
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-Ostatnia rozerywka wielkiei batalii
NIEDZIELA, 39 CZERWCA

PROGRAM I
11.119 Rotiglośnia Ha.rcer&ka. 11.4'J
Dyskusji c iąg da.ls.zy. 12.05 w;ad.
1%.10 „Opowieść o miłości kapitana Paara" - nowela. 12.40 Dm
Morza. 13.05 Gra Polsk<l Kapela.
14.30 „W Jezioranach". 15.00 Kon
16.05
oert życzeń. 16.00 Wiad.
Pne-gląd

wydarzeń

m:ędzyna•r<>

16.20 „Andun i n '.e<lż 
- słuch. 17.3-0 Kabareci'k
reklamowy. 17.5o Transm. /, zawodów o Memoriał J. Kusociń
dowych.

w ie<lż"

sk:ego.

19.JO

"Matys1ako-wie".

20.00 „S'.edem d'lli w kraju I na
św iecie" .

20.26

sportowe.

Wlad.

20.30 VI Krajowy Fes~iwal Pol
23.00
skiej Piosenki w Opolu.
23.10 Wiad.
II wyd. dziennika.
1mortowe. 23.15 Słuchamy jau;u.
Glossop.
Peter
Spiewa
23.40
:K.oo Wi.adogiooci.
PROGRAM ll
!.3') Wiad. 8.35 Rad :oproblemy.
9.40
ż;·,czeń.
I .SO (Ł) Koncert
,,NowLny 1 nowinki muzycz(Ł)
ne". 9.55 (Ł) Spojrzen ia l refleksje. 10.15 (Ł) Poranek lHeracko-muzyc-zny. 12.0$ v..- iad . 12.10
m iędzy na.rod.owa.
Publicystyka
13.30
symton.
Poranek
12 20
14.15
,.3X l5" znanych orkiestr.
Z nagrań wybitnych a.rtystów.
14.35 Dni Mona - ko=ert. 15.00
Dla d7.ieci „Wa•kacje z motoro-

Dzl-enintk (W). 11.20 „Ciekawe o- p<>Wieści" opow. 20.00 Jazz
(z Lodzi). od frontu 1 od kuoehnl. 20.35 No
lotników"
powieści
"Polska leży nad Bałty tatnik kulturalny. 20.4S Spiewa
l l.35
teleturniej (W). 12.35 jący aktorzy. 21.00 z ~raju r ze
k iem" 13.05 „Dom świata. 21.27 w :ad. sport. 21.30
(W).
„Przemiany"
„Pior- Koncert z nagr..ń W. Ork. Sym
al· n!e nas.z" z cyklu:
kiem 1 węglem" (z Krakowa). fonicrnej PR. 22.18 Audycja poPolitechn iki <'tyc-ka. 22.28 D. c. koncertu. 23 .08
„No•vy rok
13.25
„Sąd Zespół
13.55
Telewizyjnej" (W).
„No to co". 23.15 ,.Amfilm z serii bicje 1 starty". 23.30 Gra zESpól
przysl<:głych"
Ko
Te-atr
14,45
„Bonanza" (W).
instrumc-ntalny. 23.50 Wiad.
medii Wspó łczesnej „Czy to jest
(W). 16.00 VI Foot iwal
m iłoś ć"
PROGRAM m
Ope>lu.
Polskiej w
Piosenki
(„Spiewy l śpie·Nki" - amator·
17.05 Quodlibet - czyli e<> kto
zavvodo- lubi. 17.30 ,.Mój syn mordercą?"
zv.riąz.kfr..v
zespoły
~kie
wych} CZ Opola.'Kat. ). 17.00 Spra odc. 17.40 "Nasze słoneczni
z m iĘ-dzy narodo\~tych ki" i lnn<e piosenki. J R.00 Ekswozdainie
lekk oatlet ycZ111yr b o presem pr-zez świat.
zawodów
18.05 'l'yK'.lsoc:ńskie
Jan.us1...a
Memoriał
na UKF. 18 .20 „Spemony
d7.ień
go (W). 19.30 Dobranoc (W). 19.40 de>stojnlk" - gawęda. 18.30 ODzi<"!1nik (W). 20.15 „7.otnierz(' krzyk wojenny. 19.00 Odc. pow.
Orl€>go P'óra" - rep, (W). 20.30 „Pr zy!'(ód dobrego wojaka ~zwej
Polskiej ka". 19.30 P iosenki
VI Fe,;timal Piosenki
wiersze.
Ok. !9.4o P o.e;warki u Szymona. 20.00
w Opolu (z Opola/Kat.).
21.50 (w p rzerwie festiwalu)
20.20 ,.o
na UKF.
Rozgłośnia
22.10 ovc:znym st.a.rym kang'urze"
sportowa ~W).
Nied-ziela
(dals-zy ciąg) VI Festiwal Pio- b:ijeczka. 20.35 NaS7e płyty. 21 oo
sen ki Polskiej (z Opola{Kat.).
Klub we<rołel':o Rogera. 21.20 Mu
zyka z jednej płvty. 21.<Hi OpePONIEDZIAŁEK, 1 LIPCA
22.00 Fakty dnia.
m tygod'llla.
Gwiazda siedmiu wieczo22.07
PROGRAM I

„Za'ba·wy, zawody. wyprawy. przye;ody". 9.20 Koncert mu
zyki operetkowej. 10.00 „Ka«tki
z czasów g1rozy" - fragm. 10.20
15.45 Niedzielne ren. Pieśni Ka.nMy. 10.45 „Rm<ka7;Y
werem".
dez-vou.•. 16.02 (L) Koncert ży 1 meldunki". 11.00 Melod ie I pio
czeń. 17.00 Wiad, 17.05 Tygodnik senki.
!1.45 Porady praktyczne
17.30 „Ni0?-<1.pomnia- dla koo1et. 12.05 W;ad. 12.10 Kon
dżw iękowy .
9.00

rów.

Nie

22.15

czyta1:Scie

-

gł05y".

20.30

„Niezapomniane ;ert z

zaehmurzenle
Łodzi
D:o!ś w
charakterze
o
umia•r kowane
zm'ennym. Możliwe przelotne opady. Temj><"ratura rna.ksyrnalna
około 20 stopni. Wiatry dość sil
ne - stopniowo słabnące, zachodnie I poludniowo·Mchodnie.
Jutro zachmurzenie um i.arkowa

ne. Temperatura bez większycl>
zm!a.n.
Słońce dziś zajdzie o godzinie
2Q.04, a jutro w-zejdz,le o godzinie 3.25.
Im ieniny e>bchodzą doziś Emilia
(z)
i Lucyna.

to

po.sluehajcie. 22.35 PicsP'!lki fran
cuskie. 23.00 Wiers-ze spod żagli.
23.05 „Muzyka nocą".

„„„„„„„„„„„„„„„,

1=
:

I

TELEWIZJA

17.20
17.15 Program dnia (L).
'ka (W) 17 25
• · d ·
w· <l
d~tal~",
Q.~~~e
21.22 Kwa<l•ranJ;-. ;3.00 . MuzyKa. polsk~. „Cię~..arowe
obrachunki'' (W).
Dzienn ik.
21.00
głosy".
Łódz=kie wiadon1ośc1 dnia
,.. W~es tan c zy. l sp1e~a „. 17.45
Muzyka tanecrna. 22.00 Ogólno- 13.20
lep iej, taniej,· (Ł). 18 _20 „Miejsce na wczasach"
„Więcej,
sportowe. 13.40
wiadomości
polskie
18.45
22.20 (Ł) Lokal•ne wiad. <oparto- 14.011 Ro-zmowa o kulturze. 14.~.o _ proe:ram (z Katowic).
we. 22.:l!J Niedzielne spotkan:a z „z na'2ych si:_l konc<>rto_wych · „Eureka"
mae;azyn popularPoznań,
(W-wa.
lo;05 Z zycia zw. nr>-naukowv
W1a~.
muryką. 23.30 Meloo'.e na dobra- 15.00
Radz. 15„~„. „z . m~er J: Kaden- W-wal. 19 .:z 0 DDh;anoc (W). 19 .3()
noc. 23.50 Wiadomości.
17.05 W1ad . 18.00 Dziennik <W). 20 05 V Telewizyj
Bandrowski .
PROGRAM III
Koneert re>z,ryw«owy. 18.40 Muz. nv Festiwa·l Teatrów Dramatvcz
17.30 i ?.kt. 19.05 „z k"ięgar~k:e1 l~.- rvch: „Mądremu biada" korne1?.05 Niedz ielne rytmy.
odc. dy ·
syn mordercą"
~.Mój
Gviboje<le>wa,
19„ 17 ,.uwaga . n.ewyi;>al · dia Al<'ksandra
pow. 17.4() Mój magnc.cofon. 18.00 19 -20 ~ecita.1 P. ~!arie - spie- Pr7eklad .Tulian Tuwcm, reży19
40
18.05 wacZ'ki. k<inad~·J~kiej._
przez świat.
Ekspresem
S!yn seria Ludwik Rene. Ok. z:>.20
·
(W).
Pol ihymni.a nie całkiem serio. ne orkiestry. 20 .llO Dz1MJonik. 20.20 „ Panorama
L 'tera~ka"
23.05 Prorep. Wia<I. sport, 20.25 „Crns I lu- 22 _50 Dziennik (W).
żegna,j · tab orze 18.20
prDblemach ZBoWiD". gram na jutro (W).
18.35 Sylwetka p 'osen.-arza . 19.00 dzie o
20.30
„Pensylwania Station" - słuch. 20.41 Pi<>s<'n ki bez slow.
czy·li min i - w :eczorny koncert życzeń. 21.25
19.37 Mini-m..ax
ne

~kończenie :zie str. 1)
do głosowania na kandydata
wzywa do obrony
lewicy republiki.
Od decyzji wyborców, od ich
ezy
będzie
wyboru zależeć
kadencja następnego parlamen
tu stanie się okresem wewnętrznej odnowy.

poloneze m. 12.45 Rolniczy Z tac:~~~ci

~

:

~
:
E

słowa,

maksimum

muzyki. .. Pięć

20.20
20.00 Krzyżówka radi<>wa.
Wiefkie przeboje. 20.:>.5 Trębacz
z Nowego Orleanu. 20.55 Spotk.a
ni.a na fermacie. 21.25 Pcosen.ki
Jana I Iwana. 21.45 Opera ty22.07
godnia. 21!.oo Fa.kty dn ia.
Gwiazda

o

mimut

E
:

E
•

~

:

G A Z U:
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:

0

mum

p rzerwa :
w doplyw·1e
E

'
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ZaŁódzkie Okręgowe
zawia•
b'
.
:
gazu,
od 1orcow
: dam1ają
: że w związku z przebudoul.
na
: wą sieci gazowej
zostanie
E Rembielińskiego
gazu.
dostawa
: przerwana
: Orientacyjny termin trwaE nia robót od 1 do 31 lipC'a
: br.
4975 _K
:

E kłady Gazownictwa

dz.l'en n iika.

23.10 Wiad. sport.

23.15 Z arcydzieł J. Bacha. 2:1.45
Melodie na do.branoc. 24.00 Wiad.

se1ana Mont
22.20 Wschodnia
PROGRAM Il
Fl:'ancja
gawęda. 22.35
Blanc 11'.30 Wiad. 8.35 „Fala 56". 8.45
23.00 3'>(15 mi.n. ork. 9.30 Wiad. 9.35
piosence.
Wiochy w
Wiersze spod żagli. 2~!,05 Muzy- M"'lodie lU<lO'We. 9.55 Suity e>rkie

ka

nocą.

st-rowe.

TELEWIZJA
re8.38 „Królowie Wołg!" (z Wołgogra<l\l/Ka.). 9.00
portaż
Kurs rolniczy (W). 9.35 „Przypominamy , radzimy'' (W). 9.45
uMaskarada"

:til.m

z

serii

"Dac-h

10.25

mojej

ma-

my" -- opow. 10.45 Utwory kom
11.27
kan„<lyjsklch.
pozytQ>tÓW
Wariacje na temat Fr. Bridge.
12 05 Z kraju i ze świat.a. 12.25
Komunikaty. 12.30 (L) ,,Me(ł,)
lodia.,

rytm

i

pi'OSe11·!.:a· 1 •

głosów".
W bieżącym roku ,.Ruch"
innowapewną
wprowadza
łódzkich .i;akła
Szeręg
cję.

chańszy

Brat i

Wujek

S.tP.

12.45 Koncert

Józef

dla

Skupiński

JNZYNIER
starszy inspektor
dłulfoletni
Banku Rolnego w Łod:r:i

Czytelnicy!

Nabożeństwo

żatobne

odbę

dzie się 1 lipca 196Ą r. o godzinie 16 w kapiicy cmentarnej przy ul. Ogro<lowej,
po czym nastąpi wnirowadzenie

zwłok

na miejsce wie·

cznego spoczynku. O smutnym tym obriędzie powia.daSJOSTRA, BRAT
mia,ią
SIOSTRZENICE z IUĘ7.AMJ
i POZOSTAł., A RODZINA

Downar pomyślal chwilę.
- C7..ekajc1e. Zrobimy t.ak: wy pojedziec!e
do MHZ i do adminisitracj.i tego domu na
Spróbujcie zidentyfikować
Sagkiej Kępie.
która pisała do
:p'smo tej jakiejś Haliny,
Miecielskiej. Ba-rdzo prawdor-sdobne, że to
ta sama Zalewsika. ale musirny mieć pewJa tymczasem pogadam sobie jesizcz.e
nooć.
z RecUickim. Będę na was cwkal w komendzie.

•

•

•

Redlicki byl 7Xiziwiony ponownym :prz~
chan iem. Nie &podziewal się, że to nastą.pi
tak szybko. W jego oczach można było bez
trudu wyczytać pełne napieci.a oczek.iwMtie.
- Czy zma pan pa.nią Izabclę Miecielską/
- sovta:l Downar.
, - 'żnam.
I - Cey to dawna znajQl!Tlość?
· - Znam ją chyba z p&tora roku. MO'!e
trochę dłużej. Dokładnie nie :potrafię painu
powiedzieć.

- Tak. On Jan, a ona Halina. Pasuje, ro.;
warzyszu majorze. Słowo hon'>ru, że paS1Uje.
Zasiuwamy na Saską K~ i ka.ż.emy otworzyć to miesizkanie.
- Spokojnie, spokoj'Tlie - uśmiech>nął się
Downar, którego rozbai,tlił za.pał :pori..cznika.
- Bez situprooer1towej pewno&:-! nie możemy
włamywać się cl<> cudzego domu. Zalewsiki to
dosyć często sipotykame na.ziw1~ko , a kasztany w ogródku także o ni=YTYJ jeszicze nie
świadczą. Dużo może być dzieci na Saskiej
Kępie. które lubl ą zbierać kaszt.any.
- Ja bym bez żadnego namysilu jechał na
Nie ma
Sa!:1ką Kepę - mruknął poruoz.."1:1ik. co 9ię za~aJWiać.

:

Od szeregu lat, nasi najnarzewierniejsi czytelnicy
brak „Dziennika
na
kają
miejscowośw
Łódzkiego"
Od
ciach wypoczynkowych.
kilku lat istnieje możliwość
dokonania indywidualnej wcza
prasy
prenumeraty
sowej
łódzkiej. Zainteresowany czy
telnik musi w tym celu na
5 dni przed wyjazdem - jeŁodzi i forśli mieszka w
dyrekmalności załatwia w
cji „Ruchu" przy ul. Kopernika - a na 7 dni jeśli pertraktuje z którymś z powiatowych oddziałów te~o przed
wpłacić okreś
siębiorstwa !oną sumę i zostawić adres.
wszystkich
dotyczy
Rzecz
„odłódzkich
dzienników

po długich i ~ęikich
św.
opatrzony
cierpienia.eh,
nasz najukosakramentami

„Na
14.40
wc1..asowiczów.
fragm.
Kanady"
ścieżkAch
15.00 Włoskie ca.nto. 15.30 „Afry
ka śpiewa". 15.45 Ma;;azyn noW"l>.Ści. 16.00 Wiad. 16.07 KO'llcert
muzyki operowej. 16.4{ (Ł) Akt.
(L) „Zlot pr-zoló<l7Jkie. 17.00
Z dniem 1 lipca br. NTU do0wników" - rep. 17.!0 (Ł) „Na
17.30
i1nstrun1entaeł1".
zawiesza aż do odwołania różnych
swe codzienne spotkania z (f, ) Spiewa chór Pańs•tw . Szkoły
radioP1o<enki
(Ł)
17.45
Muz.
Czytelnikami w godzinach
wej listy pl"7<'hojów. 18 .o.• (L)
od 10 do 12.
wojskowy".
magazyn
„ŁÓ<fakl
W okresie ty!" wszelkie 18.~0 Akrualne wy<larzen!a. 18.45
kiero- „Ignacy
prosimy
zapytania
Sammelweiss".
F illp
wać do Działu Listów i In- l" oo Wia d. 19.07 Melodie lip<'oterwencji.
wego wieczoru. 19.30 „Temat do

Uwaga,

!
E

-A może pam pamięta w jakich okolicznoociach poznal pan panią M:ecielską?
ją na
P~alem
OWszem, pamiętam.
brydtż:u. u: mojej teściowej.
- Kto wtedy gTal w bry<liża?
potarł dłonią czol-0.
1 Root :cki
- To bylo tak dawno, parue majorne::: O .
ile sobie przy:pamtnam.„. to gral mąż mojej teściowej Adam Wodz:iewicz. Gebtl€'1', t.a
ale nie
p3ll1i i ja. Chyba ta.ki. byl skład,
przysi~ę ..•
- A c:zy :pam jeździ! na brydża do pani
Mieciehsikiej do Komorowa?
- Tak. Od czaru do czasu je.z.d!zliłem.
- Kiedy był pan tam ostałmd rarz?
- Ja.klieś diwa tygodlnie temu, może trzy_;
• - I kto wtedy graJ.?

-

Miecielska, dolcl.or Miroszewski,

Pani

i moja

w wyD.lkw łnadnośeł we-o
wnętrznyeh okai:e się łatwiej•
szy d• współpracy w ramach
się pn:ed•
okazały
EWG -

le

wczesne. Otóż dla wyrównania strat poniesionych wskutek &-tygodniowego strajku,
rząd francuski udzielił w róż·
nej formie snacznej pomocy
rodzimemu eksportowi oraz
ochritnne kwoty
wprowadził
Te protekcjoniimportowe.
styczne decyzje, sprzeczne z uEWG I podjęte bea
kładami
konsultacji s partnerami wy•
wołały ostrą reakcję ,,szóstki".
Ograniczenie Importu wywoła
ło teł nel\°atywną reakcję wie
do
należących
krajów
lu
zwołaó
GATT. Postanowiono
rad:r
sesję
nadzwyczajną
GATT w tej sprawie.
(C.)

na

Dnia 29 czerwca 1968 roku

Wiad. ~port. 13.05 CŁ) Gra
mus-<.kieterów" zeo;pól a.kordeone>wy.
~Przygod y trz~h
(L)
13.15
(W). 10.!5 PKF (W). 10,3() „Sport "Mikrofon w służbie rolnictwa''
i zabawa" (Berl in/Poznań). 11.10 - rep. 13.25 „Takie <llugie dzie
fragm.

~

:
:

z'

zmarł

13.0-0

(Ł)

citlstwo" -

i

:

•

•

Na marginesie niedawnych
wydarzeń we Francji wypada
fakt, i:e rachuby
odnotować
partnerów Paryża, iż de Gani

dów pracy posiada na terenie kraju wczasowiska. Wytyp'>wany przez tlyrekcję zaewentualnie radę zakładu,
kładową pracownik może zeod osób zainteresowabrać
nych wczasową prenumerata
„Dziennika" pieniądze, załat
wi.'.• formalności w „Ruchu"
i otrzymywać na swoje nazwisko już na wczasach kilka czy kilkanaście egzemplarzy naszej gazety.

wy'.!how.an iu".

weczorów.

si€'dmiu

~

E
:

;....,,..„„„..,„._.__._,...,

kulturalny.
Kalejdoskop
21.30
22.00 Au<I. ciokume'lltalna. 22.30
Rewia piosenek. 23.00 II wyda-

ni~

:

„na ]Jłęć
Prasa francuska
przed dwunastą" tak oceniała
przypuszczalne szanse kandy
datów. Opierając się na wyni•
kach pierwszej tury przewidy
wano, że ~aullistowska Unia
mogłaby
Obrony Republiki
r.dobyć jeszcze ok. 150 manda•
tów, Federacja Lewicy ok. 80,
Partia Komunistyczna ok. 40
a Centrum Demokratyczne bli
akade·
sko 30. Podkreślając
spekulacji,
charakter
micki
przewidują ja•
obserwatorzy
ko bardzo prawdopodobny
zwrot sympatii wyborców w
stronę opozycji.

ja

żona.

- A czy nie było inżyniera Grudec:kiego?
- Nie..
- Jest pa.n tego pewien?
- Najzupełniej. Dookonale pa.mię tam.
- Czy zna pa.n panią Witk<">"Nską?
- Tak, oczywi.śoie. Pani Mtecielsika u ni.ej
mieS>z.ka.
- Czy pa ni MiecielSka to t--i.dna., atrakcyjna kobieta?
- Raczej tak. Nie pierwszej już mlodości.
a .J e efektowna. Może się podobać. Bardzo
szykowna. Doskonale si<: ubiP.lra.
- A czy pan zna może pań91.wa, Zalewsikich,
którzy miesizkają na Saskiej Kępie ! którzy
wyjechali na placów'.kę za,gramczną?
- Nie.
nie słyszał?
- I nawet pa·n o nich
- Nie. nie slysa.alem.
Downar złamał zapa1kę, ktńrą zmalazl w
pzypielniczice. Widać byto, że n·iepoko1 go jaMoże mi pan jesrz.cze poW.e;
kaś myśl. ten
pa;nie inżynierze, co to za człowiek
Adam W'.Xlziewicz?
teściowej.
mojej
- To obecny mąź
- To wiem. Chodzi. mi o krótką cha:rakter)"Sltykę.

Redlicki wzn:.mył ramionami.
- Nie czuję się upo.ważniony do oceniania
l'll<lzi , a pGza t)"m nie mam zwyczaju obgadywać rodziny.
- To bairdzo cen.na zaleta ...: uśmiechnął
Wydaje mi si<: jednak, że w
się Downar. tym wypad'lru może pan z <'.zy9tym 9llITlieniem o<l<1tąp ić od swojej zaS1ady. Nasza rozmowa nie ma charakteru plotek kawiarnianych i mogę pa;na za·pewnić. Żf' to, co pan
powie, nie w:-•jdzie poza ściany tego pokoju. Inłeresuje mnie całe pat'>.Slkie otoczenie
i dlatego :pytam o pa'lla Wod.ziewicza.

plaż

jest skłonny po„Ruch"
nadto zawrzeć umowę z jedną osobą reprezentującą dany zakład na sprzedaż tzw.
Umowa ta
egzemplarzową.
potwierdzona przez
byłaby
zakład pracy. Kolporter był
by oczywiście na prowizji.
Reasumując:

wyjeżdżający

c:&yFWP
wczasy
na
telni k naszej gazety może za
prenumerować pismo indywi
na
wyjeżdżający
dualnie,
wczasy zakładowe - skorzy·
stać z prenumeraty wczasowej zbiorowej, jeśli znajdzie
się ktoś w instytucji, kto 7.e(a)
chce się tym zająć.

Dnia Z8 czerwca 1968 roku
lat 92
pTużywszy
nasza najukochańsza Matka,
Babcia i Prababcia
zmarła,

S.tP.

WŁADYSŁAWA
MIAŁKOWSKA
z domu KULESZA
Pogrzeb odbędzie się l lipca br. o godz. 17 z kaplic~·
Starego Cmentarza, o czym
powiadamiamy pogTążenf w
żalu
CORKA, SYN
i NAJBLIŻSZA RODZINA
Dnia 23 czerwca br. zmarł
tr~iczną, na posteprzeżywszy lat 56

śmiercią

runku pracy,

FRANCISZEK
KAZMIERSKI
I

W Zmarłym tracimy oflar·
nego I wzorowego długolet
niego pracownikaWyra.zy szczerego wspól=n
cia .!.ONIE oraz pozostałej
RODZINIE składają

DYREKCJA, PODST. OJIG.
PART„ RADA ZAKŁADO·
WA, RADA ROl>OTSICZA
i PRACOW:SICY ŁPBM or 1

- No c&ż - skrzywiJ: się Redlicki. - N iestety, na jego temat nie mogę powiedzieć
n.ie pozytywnego. Adaś bbi i!Obie popić, pograć w karty, zabawić siię. Pra·>IT<lę mówiąc
to niez:byt ciekawy typ. Dziwię się, że matka· mojej żony zdecydowała s'ę wyjść za
n iego za mąż. Sąd7..ę, że zaimponowało jej
ziemiańskie pochodzenie i tak zv,oa.ne „wielkopańsikie maniery". Adam ma ~rok.i gesit,
tylko brak mu pieniędzy na pokrycie tego
gestu. Ciągle mu się 2ldaje. 7,e jest wlaści
ciel€m folwarków na Lubelgzczyżnie.
- Co on wl.aśoiwie robi? L:zym Slię zajmuje?
Praktycznie niczym. Chodui na brydża.
narzeka na ci~kie czasy i ,,,:;s?JU:.'<uje naiwnych, którzy za.prosiliby go na obiad do jaDobr'ze się pr~zentuje, biegle
kiejś knajpy.
mów.i paroma językami i nosi sy~et rado•
wy, a to ciągle je9ZlCZe robi wrażenie.
- A pan QQtt.ler? Oo pan o nim może ~
w.i edzieć?

O. Rafał to zupełnie iil'l·n y tY'P ctlawi~
daje sobi~
Pracowity, przedsiiębiorczy.
radę w życiu. Cenią go tam w han.dliu za..,
granicznym.
- A jalcie stQBmtlc.i lącżą ,a.n:;. z panem

ka.

Gottlen~m?
- WłaśCiwie Jl'l'awie żadne.
rzadko się widujemy. Dosyć go
miły, komU111ilkatywny. dowc1;my,
w br'ydża.

Stosu:tlwwo
lubię. Jest
dobrze gra

telefon. Downar od razu :poznał
Olsizewskiego.
Towal"Z)"Sl2lU majorze, wszysibko gra. T'o
ta Zalewsika pisała do Miecielsik1ej. Miecielska od dlu±<1zeg" czasu nie ;x-kazuie s'ę W
Nie wiedzą, oo się z ni<\
miejsicu pracy.
dzieje. Mieli zamia.r zawiadomić milicj~
Zadzwonił

głos

-

(44)

(Dalsizy

ciąg

nastąpi)

l.ódt. Plotrkowska !18. '.Adres pocrlowy~ ,;DŁ", ŁMt 1. skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 łączy re 'lll'fty!Otk1mf działami. Redaktor
Redaguje koteg1um. Redakcja (t wyt1awnlctwof na-05, 228-31.
społeczno-ekonomla!ly
naczelny 325-64. z-ca redaktora naczelnego 307-29. Sekretarz odpowiedzialny 204-75. li sekretarz 303-04, Działy: miejski 228-32 I 337-47, sportowy 208-95
wojewódzki 343-80 I 341-10, l!Sltów I Interwencji 343-80 (rękoplsów nie zamówionych red. n.le zwraca), kulturalny I „Panorama" 378-97 1 223-05, fotoreporterski 378-97. Re<iakcja nocna 279-76.
Wydaje Łódzkie Wyd-awntctW<> Prasowe RSW „Prasa". Kolportaż I prenumerata: Pr-zeds. Upo~. ?rasy t Kslążkl
Dział oglos-zeń 311-50. (Za treść ogłoszeń redakcJa niP. odpowla da.)
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