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prząln1owang

przez

Jesienna sesjo Sejmu
budżetu

..,leszhańcóUJ stolicą

r zydent ·Francji Ch. de GaUlle

przybył

wczo raj do Polsk i
'łl. G ułka, E. Ochab i J Cyrankiewicz

powitali szefa państwa francusk iego na Okęciu
Przyjącie na cześć Gościa • Wymiana odzn:Jczeń państwowych
Na. za.proszenie
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Gaulle

wr.u

minister

strów

,

-

marszałek
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Każdy

prasy"
wkrótce
<A>

bawiąca
w naszym krlQG na
za.prosu.nie ministra górnictwa
i energeqrki
.Jana. lliQęgl d.elegaeża
bułgank.a
•
ministrem &Jłergetyki l paliw Kon
stantlnem Popowem.
Goicie

bułgaxscy

zapoznali

Ilię

•

roa

„iwielkleJ

światowej.

Nada.na
Prze'1'. AgenDalszy ciąg na str. 2
potem

zwOłana

zo;;;tała

11 bm.
Prezydłum
Sejmu ustałiło,
że oorządek dzienny · obejmie
in!ormacJę
przewodn i czącego
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Komitetu Drobnej
Wytwóro a.ktualnym stanie i
zamierzeniach w zakresie dał
sze1?0 rozwoJu usług dla Judnośei miast I ,qrS'i oraz dysku
sje po5.elską na ten temat.

;

czości

Pomoc krajów socjali stycznych

gółowe

pomocy

Rady

Plll:lkę

szvr _ w tej sesji posiedzeniem
plenarnym Izby, które wyz'la
czone zo~tało na ooniEdzlałek.

sesja

jeoienn.a
nieco
wcześniej niź zazwyczaj. Wią
źe gję to z wcześniejszym roz
poczęciem
pTac komisji sejmowych . a zwłaszcza z p ' erw

państw

już

donooiliśmy,
w
odbyta się na.rada

arabsk ich

Podstawow~

lu stabilizacji i ro:='OjU len
gospodarki oraz umocnie!W'
ich n.i ezaJ eżnośc:i narodowej.
Uczestnicy narady ośw:iaJ
czyli, źe gotowi są rozpa ·
trzyć w trybie dwustronnym .
lub w
Innej
odpow:iectn..<>:
formie. WS"pÓlnle z kraiam .
arab&k:iml konkretne k.rok:i dia
dalszej współpracy gospodar-

I

W toku .narady - stwierdu
kom-t.:nikat ogtOSIZO!ly w Beigra.dzie - przedstawiciele krc1jow biorących ud~ w naradz:ie
przedstawi.li
szcze-

l!_Z'l

Z KIAJU I ZE SWIATAF'
ep1dcłłla

przesady

Tegoroczna

Sejmu

jednak zada
niem dorocznej sesji jesiennej Sejmu jest rozpat rzenie
1 przyjęcie Narodowego Planu Gospodarczego i budźe
tu państwa na przyszły rok.
Duźe zainteresowanie wśród
Po ' !Ów wywołu j e to. że zgodnie z prol?'t'arnem w przedostatnim dniu pobytu w Polsce
prezydenta
Republiki
Francji gen. de Gau!le' a . Do
stojny Gość złoźy w1zyte w
Sejmie
podczas
plEnamego
oosiedzen.h1 Izby.

crej.
Narada upłynęła w ducb:.i
przyjaźni I
wzajemnego zr<>Na czele delegacji polskiej
zu.m i erli a.
9ta.I przewodniczący
Kom,sj1
Planowania przy Radzie Ml- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nistrow PRL, Stefan Jedrychows.ki.

SIRAT NAJWA!łllEJSZfCH
-łNdę

moment uroczystok
przedstawiciele ca-

obserw1.:ją
łej,
bez

krajow socjolistycz:nych w sprawie roz·
woju
stasllillków
gospodarczych z lcrajam.t arabsklmt.
W na.radzie brały udz.l.a.ł: Butga.ria, Czechosłowac3a, Jug<>sla wia, Niemi ecka Republika
Demokratyczna., Polska. Rumunia. Węgry i Związek Radziecki.

Mieszkańcy

• w

poaxl.raiwi.a tol;nie=y
polsku: „CwlErn żołn.Je-

Belgradzie

dzie Prezydenła Repoblliki Gilberi Peroł, adlutaoł preą
den&a - ppłk. d'F.serinne.
Na Jofni!lk1I Oke<De prezydenta tie Ga:alle'a poowitall:
I sek:retal2 iu.nite"- CenU'ał
ne„ PZPR - Władysław Go-

WTseieła

w.

doły oftejaln11 wil
zytę w Austrii premi.r Francji Georges Pompidoa w towa
· rzyatwle młnistTa apraw zal(ł'1;
nic:m1·cti
Mauriefl Couve de
Murville'a oru aekreta.rza ata
na " Ministeratwie Spraw Za
granieft>ycłl.
Andre
eettan-

stolicy zgotowali
prezydentowi de
Gaulłe'owi
'erdeczne przyjęcie.

udział
inni czl.onkowne najwyższym władz państwowych.

przeclsta.wieru :rhczlonkowie misJ
specjainej przy ooobie prez:rderuta Francji, którzy t.owa-

mu

~ć

ju.

W

9kład

sekretarz

dla

poglebien - ~

ekonomie!

ny<::h z tymi. państwami w cie-

'11.isjń wchodu:
Państwa

od Rady

Rady

NRD i .Bułgaria

e

pnedsięWZJ.ąć

p d rkl

stale w
czaS'ie pobyro w naszym kra-

e

e

mogłyby

ro:zszerz..enia
t
swoich &tOSIUll\Lków

Fundamen ty pod drugi

wieżowiec

Zafoga Łódzkiego Przedsiębiorstwa Budcnvnictwa Miejskiej;• ,
nr t przystąpiła do kopani!! fundamentów pod drugi 16-kcm·
dyg"l.<lcy;ny wieżowiec ncnveao !6dzkiego centrum, u zbiegu
ulic 'fraugutta i Ki!ińskiego . W gmachu tym o kubaturze sią ·
gającej niemal 50 tys. m sześ.; , i wysokości 70 metrów zna1da
wygndne po-mieszczenia dwie łódzkie centrale handlu zagro
nicznego: Cetebe i C:mfeXim. Zakończeni..? budowy obiektu m r.
rt.a.stipić za t-rzy latu..
CP J

nej przez każdy z krajów s<.cjaJistyC2'Jllych krajom a:rabsklim i dokona.li wymiany p..,.
glądów
na temat
środków .
k:tóre
kraje
socjalisty=~

będą

...,,..ilr••

e

iJllformacje, dotyczące
gospoc:La.rczej udzieio-

Gościowi
stają ta.lcie

wojem naszer bazy paliw-oJulian Horodecki., am:basllMr
C011ria.
energetycznej. W
prze
Pl'.>łsk:i
we "1-aineji
Ja.n
•
oneczeniem sądu okręgo
prowadHnych rozmów oqodDrubo :I gen. bryg. Wladysław
wego •
Hamburga wypuszczo
niono szeroki program -p6ł·
no w t)'cb chaiacb aa wołnoat
PolańskL
dziaiaoia w zakresie renroju
Rorzlbrzmiewają dźwięki Mar
energesyki ora20 zasady wsp6ł dwóell byłych ss-oweów, mim9
ił ialnłały dowody ich udziału
syiia.nki i Ma:rurka Dąhrow
pracy w dziedzinie
~
w
masowej
eksterminacji
lud
górniawa węg1owego.
Aóego. General Charles de
nołci
polskiej w czasie ul>ieW Pierrefonds
aiedalelro
głej
wojny.
Wypuszczeni
n"
Mont.reala doszło wtorek
wolnośł
zbrodniarze to
Otto
do start między mieszkańcami
Bantke l Wolgang Mobwinkel,
pochodzenia angielskiei:o ł tran
kt6nv
w
cnsie olrnpacjł peł
cuskiegc. W toku zajś6 wielu
nili r6tne funkcje w SS w
walczących
po ob• atn111ach,
wojew6d:ńwie lnbelakiJll.
jak rownieł poJicjaat6w - t o i
W drodze a Mo•kwy do
ło
raciilych.
Belpadu zalrzymał się w War
Incydenty
wybuchły
w ...,._
szawle minister
spra" aagraniku wstrzyma'!lia prv.iz radę
nicznycb Zjednoczonej
Repumiejską, Pierrefonda prae przy
bliki
Arabskiej
budowit. szkoły dla dzieel poMahmud
Salut n salw artyleryjskich
Riad. Miaistra 'lritał wiceminichodzenia francuskiego,
l licznu.• zgromadzeni mieszkań
ster .J. Winiewicz. Minister M.
Liberyjski parl_atnellł sa•
cy Sofii
powitali
w środę
Riad odbył d·łuższą, rozmn1'11) z
ap1obował
we wtorek projekt
pnybyla z oficjalną wizytą, do
wiceministrem
.J.
uchwały
Winie1'iprzewidujący
rozszeBułgarii· partyjno-rządową
deczem.
rzenie pasa wód terytorialnych
leęację
N1em1eckiej Republiki
z r-:-:ech do 1'1 mil.
Demokratycznej,
której
prze·
•
W Warsza'Włe
przeby-.ira
a .Jak podił Departament mlllister
wodnie7ą I sekretau Komitetu
handlu aagranic:mego
Obrouy USA,
przewodniczący
Centralnego Niemieckiej Socja
Socjałistyczn11j Republiki Rumu
kolegiwn szefów <istab6w, gelinyczneJ
Partii Jedności, prze
mi - Gbeorge Cioara.
nerał lt-"beeler, przeby-wa nd 3ł
wodntt'Z2.CY Rady Państwa Wal
Przep• owadd on rozmowy ti
sierpnia br. w szpitalu Walter
ter
Ulbricht
i członek Biura
minisuem
Trąmpczyńskim
aa
Reed w Waszyngtonie, a poPolity<:mego
SED,
premieT
temal b(eżących stosunków go
wodu ,..dolegliwości serca". We
Willi Stoph. Delegacja niemie
spodarr.:r.ych
i
handlowych
poi
dług
cficjalnego
komunikatu . sko-rumuńskich
.
eka
przybyła
w
celu podpisaoraz perspek·
atan „.11rowi3 cbore10 'jest zania ' ISałr;arią układu e przy
ww lcb rozwoj11.
dowalający.
ja~ni,
1'Spółpracy
l
pomocy
ro rn pierwszy od ,..,,.
W Atenach opublikowano
1':&ajemr.ej,
bucha konfliktu zbrojnego po
w środę oficjalny komunikat
W środę wieczorem rozpoczę
między Nigerią i
rebeliantami
Minist'!cstwa Spraw Z'agranicz
ty się rozmowy dotyczące dal
biafraiiskimi, lotnictwo
fedenycb, donoszący, it " dniach
szago rl'zwoju
dwu•tronnycb
ralne :tbombardowało we wto9 I 16 września br. odbędą si,ę
sto::unków między NRD a Buł
rek
stolicę
Biafry,
bugu.
rozmo,,.-y premierów Grecji
garią,,
i
problemów międzynaro
Bombardowanie to - jak 11odTurcji.
dowych , !)"tuacJi w międzynakrtllają
obserwaton:y Rozm.:>wy
nie
premierów
będą
rod<1WYm ruchu
robotniczym
wyrą<tziło
poważnlejtzych
miały na celu rozpatrzenie C'łj I kom!lnistycznym.
Delegacja
sz;cód materialnych, ani nie apo
łokszt'łltu
stosunków
greckuomawiała równiri układ o przy
wodowało
ofiar w ludziach,
tureckitoh, łącznie z problemem
jażni,
współpracy
i wzajemnej
było
natomiast przyczyną d.iCypru oraz ~fanę poglądów
pomocy, między NRD a Buł
ż:ej
p::tuiki w mieście~
na wydarzenia · mlędzynarodoga~ią,,
który ma być podpisaW dniach
od 13 do lS
WL
• ny 7 wxześnia.

e

po

rze0.

Rozpa1..-zan1e planu 1
na rok przyszły
Sprawy rozwoju usług

Prezy dent de Gaulle
złoży wizytę w Izbie

•

przed9tawici.eli

La..lande,

pr?.eWOdni~

honocowej,

następnie

Jak

dyrekt-Or
ga bineto
ministra
spra.w za.gra.nicrr.nych - mJnister pelnomoc:ny
Bruno de
Leusse, dyrektor spraw ea.ropejskieb w MSZ minister
pełnom-OCmy
Francois Puaux,
srz.ef pr<Kolcółu
miniS1er
pelnonrocuy - - Bema.ni Darand, dyreJdor depariameou1
prasy 1 informaeji MSZ
minister pełnomocny
Roger
Va.u.rs. doradca dyloma.tymnr
w 11nęd:zlle Preoeydenta Repa
bliki - Rene de Sami - Le-gier. ki~ dziam w Un111

mułkia,,

kompami

dla

puhtiJd
Bernard
TriooL
szef sztabo IJ60bistegv p~

e

tem

Maurice Couve de Mu.rvtt-

le, minister oświaty Ala.in
Peyrefitte, sekretarz generalny Urzędu Prezyden~
~

•

'W ~e Ecłwar·

da Ochaba odbiera raq,ort dowódcy
kompalll:id
booarowej
WP. Przeclloózi przed troa-

Edward Ochab z

Wyt,'eOIJ..
W powitaniu

Prezydenliowł

-

-

ma.lionką,

prezydent

ma.łżonką.

z

Pa.ństwa

F.dwanla

Gaulle

Izrael dopu~ 91~ w 09\atnicb dniach noagresji w Suezie i v.:
oobliżu
Port Saidu.
Ostatni Incydent jest
i uż trzecim w tym tygodniu w strefie Ka.naiu
3uesltiego.
Na "'kutek ostrzelania w poniedziałek przez
woj'S'l:a Izraela miasta Suez i portu Tewflk.
14 'lSoby cywilne zogtały zabite, 170 rannych,
w tym 87 ci<:ż;ko. Wśród ofiar jest wiele kot>iet i dzieci.
(B) Dalszv cla2 na str. t

wych prowokacjd i

podpiszq układ

owspółpracy i pomocy

Państwa

1

dla czworaczków I
I
We wtorek

n6Stąpiła

znacz '

na poprawa w stanie zdrowia
Ewuni

Kujawiti.sk:ej n.ajsłab;n:ej z poznańskich czwo
raczków. Po dz 1 es 1 ęc m dn. acn
kryzysu niEmowlę
po raz
pierwszy · r:>rzyjęło pokarm do
ustnie. Lekarze mają nadzieJę
że

oa~ępować

będzie

siała

poprawa jej zdrowia . Ba.>ta.
Jolaotyna I
Zbyszek czuJą
się znakomicie.
Całej
trójce
dop'suJe apetyt.
Do

Poznania napływają z
stron kraju wiadomości o dowodach seTdecznoś
d 1 pomoey dla czworaczków.
Wraz z źyczeniami nadeszły
równid pc:>darkl kompletne wyprawki od Rad,y Pafl·

· różnych

stwa.

Wypowiedź
Dziennik „Combat" zamieszcza w środę wypowiedź. kan·
clerza NRF Kiesingera. Tytuł
brzmi: „Polityka niemiecka .na
wschodzie Europy".
Kanclerz
porlkrdla: „Ta właśnie szczególna
chwila
odpowiedma
jest,
aby
przypomnieć
stanowisko
rządu
niemieckie-

Foto -

A. Wach

kanclerza Kiesinger a
go
w tych różnych sprawach~'
tj.
w
sprawach
„ogólo}·cb wytycznych
nas2e j
polityki w stosunku do wschon
niej F.11ropy o r az zakresu w
jakim może ona ulec ewoluc1i
w wyniku negocjacji".
Na

czym

więc

polega

obec-

na polityka NRF w stosunku
do w•cbodnieJ Europy, a ko11kr~tnie do Polski? K a nclen
oowołt• je
się
na swoje
popr LedniP. wypowiedzi, a miano
wicie n:ł oświadczenie złotone
,.na tr7eclm zjeździe przedsta•

(Dalszy

ciąg

na str.

S)

rezvfe

Incydent zbrojny
DOIkiończJeoie

(A)

Powitanie na lotnłsku Okęcie

z Paryża
be7;pośreckl;jej

o

żolJn i erze"

'. 'rzemówienle
1:. Ochaba
pańie

Przemówienie
Ch. de Gaulle'o,

prezydencie!

ści.
pańska

wizyta w Polsce, paprezydencie,
soonowi do·
niosłe wydarzenie polityczne.
POlSKę
i Francję łączą wielowiekowe
więzi
przyjaini i
wSjlólpracy. N.,. przestrzeni wie
kÓW nd,rody nasze nieraz walczyły r3mię w ramię o wspólne humanistyczne idealy wolno~ci i
postępu.
Szczególnie
głęboko zapisala się w sercach
obu naszych narodów tradycja
francu~ko-polskiego
braterstwa
broni
w
okresie
walki na
śmierć
życie
z barbarzyń
skIm najeźdźcą
hitlerowskim.
W lalach II wojny świat?wej
odważ,'y
głos pana, panie ge·
nerale, wzywający Francję do
walki vrzeciw najeźdźcy i okupantówl, budził szacunek i Się
boki
oddźwięk
w szeregach
żOlnielZY,
bOjowników
ruchu
oporu I całego
społec",eńslwA
polskIego.
SzaLunek i uznanie
budziło
równicz późniejsze' stanowirko
pańskie jako prezydenta Francji w wielu sprawach doniosłycl:I
dla bezpieczeństwa i
pokoju Europy.
Dzisiaj witĄ
my p:.na serdecznie, jako najwyźszego
reprezentanta wielkiego państwa i zaprzyjaźnio
ne~o
narodu.
Jestem przekonany, że w to ,
ku W;7.yty w naszym kraju pan, panie prezydencie, pańsk"
małżonka i towarzyszące panu
osoby będą mogły raz jeszcze
przekonać się o tym,
jak ży·
we są uczucia przyjaźni łączą·
ce naród
polski znaroden.
francu.kim. nie

Panie

prezydencie!
Wagę pańskiej wizyty i czekającycb
nas
rozmów pod·
kreśla takt, że przypadają one
w momencie, gdy rozwój wydarzeń
na arenie międzynaro
dowej budzi rosnącą troskę, a
wspóhl"i ałanie
państw
zainteresowanych w utrzymaniu po·
kOju posiada
szczególne znaczenie. Jestem przeświadczony,
że
pańska
wizyta w Polsce,
panie .. rezydencie, służyć bę
dzie
wspólnej
nam sprawie
umocr.ienia pOkoju,
że
przyczyni sie zarazem dO' dalszeso
zacieśnienia

na~ze

więzów

przewodniczący

Panie

Jestem niezwykle
rall,:te
mogę
w stolicy
POlski
serdecznie powitać
pana,
panie
pnzy<1cncie, pańską małżonkę
l towarzyszące panu osobisto-

łączącycb

kraje.
-NieCh żyje F'rancja!
NIech żyje przyjaźń i wspólpraca między Polską i Francją!
NieCh żyje pokójl

Rady

Państwa!

za łaskawe słowa
powitania, które wypowiedział
pan do mnie przed chwilą, a
które przejęły mnie dO' głębi.
Z jakimż wzruszeniem przybywam dl) Polski, do żywej, żal'
liwcj, przyjaznej Polski!
Dziękuję

Spotkanie
naszych narodów
jest h('wiem przede wszystkim
GWOCem przyjaźni, która łączy
nas od wieków. Wynika ono
także
i z naszej solidarności,
której dOWGdy - i jakież doWOdy - dały Polska i Francja,
sprzymierzone
od pierwszego
dnia o.tatniej
wGjny światowej,
kiedy
tO'
przeżywały
wspólnte bolesną
klęskę,
potem ucisk ciemiężcy~ zaciekły
opór, wreszcie radość zwycię
stwa, które Polska o~upiła na
sWGjeJ ziemi straszliwymi ofia
rami.
tłumaczy,
panie przewodniczący Rady Państwa, ser
dE'::zno~(:, z jaką Francja zwra
ca się dzisiaj do Polski, a rów
nież i wagę, którą ja osobiście
pr'..ywi'lzuję . do rozmów, jakie
przepr o wadzić
mam z panem
i ~ paliskiru rządem. Obu n,.-

to

szym
krajom chodzi oczywiście o rozwój współpracy kulturalneJ, ekonomicznej, techni-I
cznej I naukowej. Ale chGdzi
nam
także
o
uzgodnienie
akcji, w związku z zasadniczy
mi prublemami bezpieczeństwa
i pokOJU.
Z

tą

wiarą
POlskę

witam
niej FranCji.
Nier.h

żyje

i z tą nadzieją
w imieniu but,
I"Gllkal
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Rozmowy
radl iecko-węRi9fSkie
6 wueśnia radziecka delegacia p;,rtyjno-rządowa, pGd prze
wodDlctwem
sekretarza generalnego
KC KPZR
Leonida
Breżniewa
przybyła
dO' Budapesztu.

Wczoraj rGzpoczęły się rozmowy
między delegacją partyjno-rządową Związku Radzie
eklcgo i delegacją
partyjnorządową
Węgier.
Celem rozmów jest zawarcie nGwego układu o przyja1.ni, w~półpracy
i pomocy
wzajemnej między
ZSRR j Węgrami.

sold'ańs H )

("Salut

Bez.poośredJruią
relację
telewizyj;ną ogląda1y m.iJ.iony ludzi
przez Eurowizję j In<ter'W:izję.
Przewodniczący
Rady Pań

stwa i prezydent Repoubldki
FranouskJej wygłaszają klI"ótkle przemówien.ia powitaJne.
OStatnie dwa mami,a SWE"g'o
p.rzemówJeruia
generaJ:
d",
Gaulle wygłasza po polslru,

Uroczystość

bowi,

d2Jienru-kall"ZY

kończy

żołln.ierzy.

w odkJrytym wo-

zie mMkii "Z-ił" zajmują miejsca
Ohaa-les
de
GaJuihle
i
Edwall"d Ochab, Pqpr:zedzan'l
przez hOlllOiI'ową esk=tę motJocyik:lową 17 oficerów WP, w
mundurach galowych i białych klaskach, kolumna soamochodów
rusza
w
kiel"'\.olllku
Pałacu Wiola.nowskiego rezyd'encjd gen. de Gaulle'a w
czasie jego pobytu w stolicy.
Wszędzie

tłumy

witających.

N a transparentach: "Niech ży
je ws.półpraca Pols'ki i , Francji na rzecz ooprę!Żenoia i bez

w

pieczeństwa

"Nien=zaJmość

Ewropie",
istniejących

granic waJrUIll,klem pokoju
i bez.pieazeńs1iWa w Eurqpie",
"Agresja
arnery1k:ań5lka
w
Wien,am-ie - grożbą dla świa
towego pokoju"_
Pierwsza officjalllla CZ)"l1IIlOŚĆ
prezydenta
de
Gaulle'a
w
Warszawie - to złożenie wień
ca na GTobie Niez:nal'legQ Zolnim'za. J€SIt to nie tylko przewidziana przez protokół ceremOlllia, ale - i to przede
wszystkim
akJt
glębook:o
symbollc2lny, przywodzący na
myśl

waJ!kę

Polska
ły

jak i

przeciwko

jaJką

=ÓWillo
toczyhditlerowskiemu

F1raaJcja

d2więk,acll

Gomuł

rOIlową.

na.je7Jd7;cy•

Przy

Władysł",wowi

wi, ja.k również Wiełki Krzyż
Orderu
Zasługi
ministrowi
spraw _granicznych Adamowi Ra,pa.clciemu.
Ponadto
zruróWiIW
strona
polska. jak i strona.
fraJ!ouska przyznały odznaczenia
innym oso-o'Om.
Poczas
przyjęcia
w pałacu
Rady Ministrów Edward Ochab
i Charles de Gaulle wymienili
toasty .
Edward Ochab pGwiedział m.
in,:
Na
tle
rysującycb się
między Polską i Francją zbież
nosci w wielu pGdstawowych
problemach międzynarGdowych,
odno,,"jone i umocnione przy ..
jazne
stosunki polsko-francuekie mogą
odegrać kGnstruktywną rGlę w nGrmalizacji ży
cia E.,ropy, w likwidacji wszystkicb pozostałGści wojny.
W
Odpowiedzi
Charles
de
Gaulle nawiązał do ostatniej
WGjny światowej i .twierdził,
iż
narody
francuski i polski,
wbrew wszystkiemu odzyskały
teraa
pokój,
uczestnicząc
w
tym .amym zwycięstwie z ty mi samymi sojusznikami. Dzię
ki terne Francja, decydując w
pełni
G swych losach, rozwija się nadał aktywnie w dziedZInie gGspodarczej' i społecz
neJ elllłll przyczynia się dO' zapewni.,nia postępu i niezałeż
Ilości
wszystkich
narodów
świata, PGłśka zaś - - wewnątrz
granic, które są i muszą pozostac jej granicami załe
czyła swe straszliwe rany, wykorzyst"ła
sWGje wielkie zasoby, dokGnała
takich pueGb rażeń. że - nie zaniedbując
poprawy
prOdukcji rGlnej stala się ważną pGtęgą prze-,
mysłGwą
i
potwierdza cor3Z
wyrażniej swą nsobGwoś6 na-

del'Hada
kompamii ,
honorowej
Gen. de Gaulle salutuje maszerujących
Na.stęprllie

Państwa

ce i J Ó7.efOlWi Cyra.nkiewiczo-

00 wywołuje żywą reakcję i
wśród
zebranych warszawia-

ków
i
wśród
zagraonicznych.

Rady

PRL udekorował prezydenta
Republiki Fram.euskiej Wif'lkim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski 01"IIIL pnekaT<l1
Wielki Krzyż Orderu Odrodunia Polski premierowi Franoji Georges Pompidou i ministrowi spraw zagra.n.icznych
Couve de Murville.
Generał de Gaulle wręczył
Wielki
Krz;yt Orderu Legii
Honorowej Edwardowi Ocha-

re!ewizyjtralOsmisj~
z powitania,
oglądamej we F1ramcj~, zaCiZYna się od słów:
"Cz.IOletn

w strefie Kanalu

wymiana od7lllaczeń. Prze

wodnicząoy

iJnfooma-

AF.P

oję

cja
nej

ak:

ze S'br. 1

(E)

W
stwo
ZRA

Dokończenie ze s br. 1
rzw1ą.ZJku z t ym lVLi<niSlterSpraJW
Wewnętrznych
wydało zall'ządz.en.ie, że

ze

względu na nowe agresyw
oI'le działania Izraela w sobre!ie
Suezu i w celu przygotowa:nia się na w szellkie ewentual
!Ilości WlPI'owadza się zaciemn ianie okiein i ma.lowamie na
niebiesko reflektorów sarnochodowych.
Zarządzenie
';0
obowiązuje w S1:oezie, Ismaili
i innych miejscowościacll stre
f Y Kanału Sueskiego. Również rOZJpOCZęcie nowego
roku szkOlnego w
lsImaili
i
Suezie =staro przes'Unięte O
jeden m iesoi ąc.
Po przeniesieniu w
stan

Odpowiadając we wtorek na
konferencji prasowej na liczn ..
pytania dotyczące
m07,lIwoścl
podję<.la
jakiejś inicjatywy po

Strajki

nauczycieli.
w USA
W
St.anach ZJjednoczonycb
rok SZlko1ny rozpoczął się ma
oowym straóik:iem naUJCZyCieh
w wielu miastach. Akcja ta
objęła
za(!'ówno
ndewieLkif'
miejsoowości, ja.k też olbrzymie ośrodlct nauczania w DetroiJt i Nowym Jorku. W stanie MichigaJn nauczyciele 27
oklI"ęg6w
&2lkolnych odmówil i
przystąpienia
do
zajęć.
W
Nowym JQl'Ikot:! strajk obejmu
je przypum=a1nie około 45
tys. mruczyoie1i a około 1.100
t)"ll. UCZiIliów będzie mialI)
niespodziewanie
przedłużone
wakacje.
Al\roja sbrajkuwa ma pocRoże ekonOTlliimlDe.

de Gaulłe zblilŻa się do pły_ illIIWUlHllIłIIIIWHlllllIIUIIIIIIHlllllllllHllftllłHnllftUlIWIIIMIHlIIIIIIIIHIIlHłR1ID
ty

Grobu

Noiezmanegp

ron,-.~

Zol-

clony szarfą

o barwach narodowych FramClji. Na szarfie
na.pis: "Le generał de Gaulle
pTesident de la Republique
Francarlse".

Przed

l11ra.ncji

l

t

odbyła

Na

na~tąpiło

I

przyjęcdem

UJqp6-.dko..
UJ

ul. FranciszkańSkiej
zderzenie motocykla
prowad70nego
przez Andrzeja
Górę (zam. Marynarska 3)
z
samoc'ICdem. Góra odniósł Gbrazenla ciała.
• Na Skrzyżowaniu ulic Lutomierskiej z Bazarową samochód "lężarowy potrącił 41-let
nią Eugenię
Cichocką
(zam.
Lutomierska 86). Doznała ona
ogólnych obrażeń ciała i przebywa w Szpitalu im. Biegańskiego.
Swiadkowie wypadku
proszenI są G zgłoszenie się do
•

W Pałacu Rady Minist:r~
na KJralkowsokim PrzIeodmieściu
Edward Ochab \V:['az z mat-I
żonką
wydal w
god2linach
wieczornych
przYdęcie
na

cześć prezyden<ta
jego rnaiżonkó..

-

.. -

sr,>OCzY1Ilku
dot.ychczasowegQ
mm wywiadu WOjskowego
ZM, Salaha Nasra,
jego
funkcje przejął miniIster obrj)
ny Aroil!l El-Howejdi.

• * •

Według
doniesień
bagda~iej,
następna

prasy
arabska konferencja na szczyoie
odbędzie się w listopadzie w
celu omówienia postępu
w
reaJilmcji re7.o1ucji podjętych
na osta.tniej
konferencji
w
Chartumie, M~niR·trowie spraw
zagl<lll1icznych
państw
arabskich spotkają się w
paź
dzierniku w Bagdarlz;ie,
by
p~zygotować
porządek
dzienny listopadowej
konferencji
IUl

szx:zycie.

~owy "pokO!oWY !"ane!,r'~7
Junly saJg'onskleJ.

werbli gen.

nierza. soldada wien.iec Opli!-

Sueskieąo

WKRD.
'Wł. Bytomskiej 110.
pokój 14.
• Na ul. Pabianickie3 28 ZOstał potrącony przez tramwaj
limi
4.2/2
Henryk
Grzelak
(zam. Lokatorska 19). Odniósł
on obrażenia ciała.
•
Na ul. Zachodniej przed
posesją nr 72 spadł ze stopni
tramwaju Unii 19/2 Jerzy Woj
ciecho\Vski
(zam. PIGtrkowska
5). Z obrazeniami ciała przeJ
wieziono go do Szpitala Im.
Blegan~klego.
(reg)

kojowej w Wietnamie, rzecznik
Departamentu stanu
USA oświadczył jak zwykle,
że Stany Zjednoczone nadal .. poszukują
pokoju", 1eżeli zaś chodzi
o
zamierzenia obecnych
władz
sajgońskich,
to na ten
temat nie może na razie ni"
powiedzieć. Powodem pytań by
la wiadomość o uzyskaniu pod
czas
wyborów w Wietnamie
południowym
znacznej liczby
głosów przez cywilnego kandy
data Truong Dinh Dżu, który
wypowiedział
się
za położe
niem kresu wojnie w Wietnamie, Rzecznik odmówI! wy
rażenia
opinii na temat zna·
czeni" tego faktu, dał jedn",k
pośrednio
do zrozumienia. że
jest to czynnik, który
rząd
saj~ońskl będzie musiał w jakiś
sposób uwzględnić.
Z

niektórych
komentarzy
korespondentów
w SajgGnie można wnioskować.
że
względny
sukces wyborczy
Truong Dinb Dżu nlespodzi2wanie skomplikował 'waszyngtońskie plan)' i
moze wpłynąć
na podjęcie - jakichś "pokojowych" manewrów.
amerykańskich

O możliwGścl
"pokojowych
manewrów" pisze obszl'rn\. W8
szyngtcński korespondent dzien
nika . ,New York Tlmes" Tom
Wickar.
Tutejst
pr:r:edstawlelele
kół
oficjalnych
wskazuje WI
cker - sądzą, że wkrótce Sal
gon przedsięweźmie jakieś po
kOJowe posunięcie. Istnieją jed
nak małe szanse, aby inlcjaty
wa taka
została
uwieńczona
sukcesem.
Jedną
z przyczyn
tego s~ oczywiste mankamenty
rządu
Thieu-Ky,
reprezentują('ego koła wojskowe, dO' któ
rych ani Hanoi, ani Narodowy
Front
Wyzwolenia
nie mają
zaufania.
Poza tym administracjI! John
sona
nie
wykazuje
żadnej
skłon11ości do przerwania bombardowań DRW.
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W nienzielę 10 bm.

LKS IJro Z Wislq
Jak już informowaliśmy, nie
dZIelny
mecz o mistrzGstwo
I ligi ŁKS Wisła stał pod
znakiem zapytania, gdyż krakowianie brali udział w turnieju
"Trybuny
RGbotniczej"
w KatowicaCh,
a półfinały i
finały
tej imprezy miały się
Odbyć właśnie w sobotę i nie
dZIelę.
Jednak w związku z
tym, :i.P. Wisła odpadła z turnieju "Trybuny
RGbotniczej"
meCz w niedzielę dojdzie dO'
skutku.
Spotkanie ŁKS Wisła roz
pocznie się o godz. 1~.
(mI

z. Clar.

Cieknwy snrawd~8n przed mec-zem

Kadra - LK
Wczoraj na boisku przy Ał.
Unii pierwszoligc>wcy ŁKS r'lze grali sparringGwe
spGtkanie
z piłkarską kadrą
narodGwą,
przygotowującą
się
do meczu
z Francją (17 bm. w Warszawic). ' Spotkanie zakończyło się
zwycięstwem
kadrowiczów 5:2
(2:~).

Wypiorczyk (Budowlani)
ładzia do AnRlii

Duże
wyróżnienie
spotkało
za
paśnika
łódzkich
Budowlanych
WYPlorczyka, Powołany on został
do reprezentacji CRZZ na
lekkoatletyczną k.ilka ~potkań, które w dniach
17-23 września br. rozegrane zo
Rekordzista I mistrz Łodzi w staną w Anglii. Łodzianin , wybiegach srednich Z. Ciara ogla- stąpi w wadze średniej.
(s)
,za wer bunek
młodYCh
zawodni!s-ów dą sekcji lekkoatletycznej Startu. Pierwsze kontrolne
biegi na 800 m i na 1500 m odb~dą SIę w piątek 8 bm. o godz.
17 na stt>dionie przy ul. Teresy.

młodzież

szkoli

•

*

Turniej piłkarski
o puchar ~)Społem«

Stankiewicz startujący w HalW dni.ach 8 i 10 wrze SOla br,
le (NRD) wygrał młot wynikiem na beizku "Społem" w Parku
:;9,28;
a Kurowski bieg na Ludow:\,'rr, na Zdrowiu rozegra800 m - 1,59.
ny zo&tanie CZWórmecz piłkar
ski juniorów o puchar 40-lecia
istnienia. SKS "Społem".

Celne wygrał
% Penarolem

W towarzyskim międzynarodowym spotkaniu
pUkarRklm,
jedenastka zdobywców Pucharu
Europy Celticu Glasgow pokonała w stOlicy Szkocji zesp:'>ł Penarolu Montevideo 2:1
(2 :0).

SPORT • SPORT •

w tu:nieju tym udział biorą:
Skra Warszawa, Concordia Piotr
ków,
RTS Widzew i drużyna
Jubilata.
Pierwsze spotkania (losowanie
przed z"wod!'.mi) odbędą się w
P~ątek 8 bm. o godz. 14 i. 16. W
medZlelę 10 września o godz.
mecz o trzecie miejsce
a
o
gOdz, 1245
o Pierwsze' miejsce
w turniEju.
izl

- 2 - DZI'ENNm-LOOZK(ur 211 (6449)
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Kadra: Kostka (GrotyńskJ) Piechciczek,
Gmoch, Oślizło,
Anczok
(Bazan) - - Brychczy,
Suski (Szmidt) Sadek, Lubanski (od 77 min. Domarski),
SZ'->łt"ysik, Gadoctra (od 64 min.
.Jarosil<):
ŁKS,
1!i1czyńSki Białas
(Hajduk), Gutowski, Szadkowski, Szefer Sarna, Kostrzewiński
(Wojtysiakl Nowak,
Studni orz, Stachura. Gapmski
(od IH min. Kowarski).
Sędziował
KarGlak.
Widzów
ok. n tys.
Mecze kontrolne z ud",iałem
kadry z reguły
nie są zb-yt
atrakcyjne, Tym razem jednak
kiblce łódzcy
mieli szczęście,
gdyż oglądaliśmy ciekawe SpGt
kanie. W dużej mieue zawdzię
czać to możemy ŁKS, który za
Krał
ambitnie, prGwadził
otwartą grę i tym samym zmuaił
kaórowiczów
do sporego
wysiłkU.
CO' prawc1a reprezen
tanci trochę się Gszczędzali, unikali ostryCh starć, momenta
mi grali wyraźnie na "zwolnio
nych obrotach", ale nie należy
się
temu dziwić, gdyż w
perspek'ywie zawodnicy
mają
jeucze jedną kolejkę ligową
oraz pGważne międzypaiJstw,,
we spotkanie.
Cóż można powiedzieć o kadrze? Nadal
Widać powazne
braki w linii ataku. Na dobrą
sprawę
do przerwy na dobrą
notę
zaSłużyli
jedynie Gadocha. Lubański, Sadek, Szołty
sik tylko momentami demonstrowali reprezentacyjną formę,
Sądzie. jednak należy, że w me
czu z Francją zagrają oni na
normalnym poziomie. TO' samo mO/. J1a po'wiedzieć o pomocy. An; Suski, ani Szmidt nie
poka>:"h
nic
ciekawego,
a
Brychczy "r~zegrał się" dopie

I

5:2
ro po przerwie. Najrówniej spi
sała
się defensywa.
W ŁKS najlepszym zawodnikiem nd boisku był Szefer. Nie
żle

wypadła

młodziez:

Gapiń

ski, Hajduk, Wojtysiak. Szcze
gólnie podobał się ten pierw·
szy.
Jak padły bramki? W 1 mln,
zagram" Lubanskiego do Sadka przynosi prowadzerue kadrze.
Riposta ŁKS następuje
już w
3 min. Po zagraniu z
prawej strody Nowaka do Sta
chury, ten ostatni głową loku
je pHkt;; w siatce. W 13 min,
daleki. silny strzał - Szefera i
Kostka wypuszcza piłKę z rę
ki. Jest 2:1 dla ŁKS.
W 17
min. wynik do przerwy ustala Lut;!ański.
Po zmianie stron ŁKS zostaje zepchnięty
do defensywy,
W 72 min. Szmidt centruje do
Lubanskiego, a ten głową zdo
bywa trzecią dla kadry bram
kę. Czwartą strzela Sadek. któ
ry wybitą ' przez Szefera piłkę
kieruje
silnym strzałem do
br"mki. Wynik meczu
ustala
w 45 min. Brychcz~ z podania
Sadka.
M. STOLARSKI

Z

Ulqcięst UlO

piłkarzy

ZSRR

W Turku odbyło się eli miDacyjue spotkanie
piłkarskich
mistrzostw Europy Związek Ra
dziecki - Finlandia. Zwycięży
li reprezentanci ZSRR 5:2 (3 :2).
Drużyna
ZSR~ zajmuje pierw
8ze miejsce w swej grupie ell
minacyj!:,ej, mając 8 pkt. przed
Grec,Ją 3 pkt.. Finlandją
li pkt. ~ Austri'l 1 pkt.

SPORT •

Czekamy na
Polscy

SPORT •

SPORT •

decyzję

PIHL

hokeiści

przegrall
z
Fakt ten na pewno dziwi klCSRS biców hokeja. Bo jak to, kadra
Polski przegrywa z młodzieżow
cami? Coz, kiedy kadra już nie
ta, która walczyła na mistrzostwach świata. Szereg zawieszeń
za niesportowe zachowanie wip.l
ce pr~erzedziło naszą reprezentację narodową. Już nie po raz
pierwszy
stwierdzamy,
że poZIOm starszych zawodników jest
UJ
dużo wyzszy niż
poziom świe
żo dokcoptowanych hokeistów.
W clJru,gim dniu mistr-z.ootw
Irola.r.>kkh
Łodzi.
byliśmy
Zatrzyma1my
się
nad
tym
św'iadt.1tami powitani a w Hele &twierdzeniem. Musi tu być coś
!l,QIWie w.icemistrza św1ata Wa nie w porządku, gdyż jak wi.
dziml' przede wszystkim Czechocława Latochy.
słowacy oraz także Niemcy
nie
mają
t.akiego problemu. Widać,
Serdeczne gratulacje za zdo że u n"s pracowano z hokeistabycie wicemistrzos.twa SWla- mi
jednokierunkowo, widziano
ta w k-ola,rstwie torowym złO tylko kad'ę, Kiedy przyszła awa
żył
W.
Latasze
prezes ria, .. ie ma po prostu kto grać.
ŁO.'lJKol. A. Kurzawa. NaNadał
kwestia startu iespolu
stępnie
Latocha
przejechał
polskiego na mistrzostwach świa
rundę h<morową.
t " jest dyskutowana. Turniej w
Pałacu
Sportowym
udowodnił,
że z tym zespołem,
jaki aktual
nie posiadamy,
nie mamy
cO'
pokazywRć
się
na arenie mJę
dzynarodowej. Jakie wobec tego rysuje się rozwiązanie? Zrezygnowar ze startu w mistrr.ostwach świata? Rehabilitować za
wieszon'l.'ch? Startować w aktual
Z okazji święta
"Trybuny nym s!;;ładzie?
DeCYZja PZHL
Robotniczej" zorganizowany zo powinna zapaść jak najszybciej.
stał turniej piłkarski z udzia(s,
łem 8 zespołQw I-ligowych.

młodzic:!.ową

'-:4.

reprezentacją

Powitanie

W. Latochy

HelenoUJie

Jurniej 8 zespołów
pierwszoligowych
GKS Katowice ków 1:0 (l :0)

Wisła

Zagłębie Sosnowiec bierki Bytom 2:4. (0:2)

Ruc'l Chorzów le 4~0 (2:0)
Górnik
Zabrze
Bytom 2:2 (1:0).

KraSzom-

Odra Opo-

Liga

okręgowa

Wczoraj w Kutnie odbyło shj
spotkanie
o
mistrzostwo ligi
o~rę g owej, w któr'ym miejscoWI C .tprni
odnieśli
za s łu żotl'e
zwyci<,:s two nad ChKS 1:0 (1) :0).
Jedyną bramkę zdobył Janicki.
~

Ile ma tak ie) dy k1si1 1 1illl ae:anlach ba1dla,
by nie padło w nłei słowo - lr11111ort. Zawsze
E-dzltś tam w łaA 11 ha przy zyn i kutkiw naJotylamy u nieszczęsne cztery kółka. frzedstawiclele handlu

· s119żywcze20 młwią wręc1,

J

•

'WOZ

•1

ie ten

traas,art i• ł im piątJM kotem u wuu - bardz.i•J prz uka za nit po111a1a. Ilia 1111 pieczywa
cji. Remontuje
I wy
raoo W Silt IC - Wild O, pie dllidll, Iii ma klepuje
transportowe Wil'aki
·
d
• W
jeżeli oczywiście jest gdzie
ge wi CIOłl
111 " w slanlł. arzywa i kiedy to wykonać. Każde
· I •• I· zm• li r towan - 1o P• de zIS tran- . jeprzedsiębiorstwo
pOSiada swo
pognił
warsztaty. Największym
spert1 stra iły witiość i Wiziox. Mięsa " tchną :~kc~;::,jce;~ J:!n~:chzd!,~:
ce" - nahuawd• debnleł pruwobna i• • nie- :~!óaw.lc;a 16'ra~~ansk"!s;!;
ed~ewi1d1lcb WIHlk łl Za~ra.ilt part .dle•r móiV handlowy przede wszystkim.
•
u
W łódzkim PTHW nr 3 pra
cze•oi
ta•
wi dać • d„,„
cuje ch_yba 3 techników ! je
Ił
"'
den lnzyn:er. Ten o!ltatni w
cały

się więc

••i•U

.„.„••„.

istę pretensji, oskarżeń
i umiejętnego wyłgiwa
nia się (bO i tak bywa)
z własnych win.
można by
ci ągnąć w nieskończoność. A
sądząc
z tego. że jest tak

L

właśnie

IUlllllllWUllHlllllllllDdlllllllll

: · wiadomości I
: gospodarcze I
I z Francji

i5S L.KANC0W
LICZ_BĘ 50
=ej.:..

5 Jipca
5 nia
5 i.e n

MILIONOW MIE
osiągnęła

I
i

Fran- 5

przypuszczalnie w koncu:
lub na pÓczątku sierp-

a

bież ącego roku. szacunek :
oparty został na aktuaJ„:

5 a yc t:>. sta tystykach demogra- ::
5 Uczny ch ONZ.
Od szeregu 5

5 lat przyrost naturalny Fran· ;:

5 cji wah a się wokół 500 tys. ;:
vsób rpcznie (wyjątkiem by-=
5!: \y lata 1962-1963, w których ::
5 wyno sił
po około 850 tys. 5
E osót).
5
5 W WYDOBYCIU RUD ZE- i5

e

5 LAZ1l., mimo

a j eszc2e

5 towt.

zajmuje

miejsce

~ieżącym

§ r ok":

: wyn iesie

już

i:

wcią.ż

5

notowanego

Ei od .kilku lat spadk11
! j e st niskoprocentowa),

w

(ruda i:

Francja

świecie.

czo-=

wydobycie

s zacunkowo

54

5 ton . . Więc ej rudy

5

\V
to

E

jak jest
można

przypuszczać. że nie
istnieje pqjęcie
trans.portu
handlowego. W Lodzi działają trzy s p e c j a 1 i s t y c zn e, ale tylko z nazwy przedsiębiorstwa tran ;;.p ortowe zaopatrujące handel. Dwa służą
sklepom spożywczym i n imi
głównie się zajmiemy. Wszyst
ikie cierpią na kł<>poty z bazą czyli samochodami. warsztatam.i. normami. zarządze
niami. wskaźnikami iitp, oraz
z nadbudową - czyli ludźmi.
Ilość samoctwdOw pOt blP•
dy, z roku na ro.k powiększa
się.
ich stan normalne, z
roku na rok pogarsza się. Po·
niewaz
przedsiębiorstwa
są
specjalistyczne jedynie ~ nazwy - obowiązują je te same
prawie normy i wskaźniki co
cały
Lransport. A że wielkie
samochody
jeżdżące
szerokimi
autostradami np. z Warszawy
do Gdańska mniej się niszczą
niż np.
„Nysy" z PTHW krą1ące
przez osiem godzln w
promicroiu 11 kilometrów
p•>
nie naJlepszych łódzkich uli·
cach to autorów norm I
wskaźn!ków nie obchodzi. Stąd
ciągłe
kłopoty
z ustalaniem
tywotnc-ścl
taboru PTHW.
Według normy samochody nie powinny się Jeszcze
na.dawać nawet do kapitalnego remontu. według trzeźwej
oceny sytuacji nie powinny
się już nadawać do eksploata

żelaza pro-i
tylko ZSRR i USA.
SUROWIEC ii:
ALUMINIUMiS'
5 - ~o jedna z ,,mocnych'' ga$
§ łęzi francuskiego górnictwa.::
l'okł:idy w
rejonie Baux na=
§ południu kraju
nalełl\ do!
= na j większych w
Europie (u- i:
§stępu.tą
jednak węgierskim 5

=

: du ku j ą

=

a

=w

! ki

zatrudniające

dG

pra - S:

5 cowr.ik6w, a więc stosunko- 5
5 \VO n i ewielkie, staoow14 we!
!: Franc.Tr około 60 proc. ogółu!

Ehak;adów tej gałęzi.
ii!
w SPOZYCIU MASŁA Fran=

=
5 ~ja

!

pozostaje wciąż na )ed~
pierwszych miejsc w§
o co zresztł\
mają E
; pr e_tei:sję francusc~ dietetY<:Y. 5
5:S po ży c1e to wynosi aktualnie . 5
5 w p .n ;eliczeniu na 1 miesakai1 i

§ n ym z
E ś wie c ie,

; c„ -

5 c e.:

10,5 kg

rocznie -

w takich

ni7

z

wędrówek

PO woi. łódzkim

wię5

krajach,!

zoślinnycn

olejów

E

wszystkim oliwy) - !
s1ede1n i pół kilograma rocz !
!nie na jeclne go mieszkańca. 5

=

!li
SAMOLOTOM „CA 5
=
HAVELLE", których popuhr =
=
DZlĘKl

sprzedaż

- których

E

;: wcią;: wzrasta - Francja j•st 5
;ednym z największych
na :i
: Swi e cie, obok USA i ZSRłt, !
eksporte r ów sprzętu lotnicze
5 go . \·\.' pł y wy za ten eksport:
;: !'>Jęg aja a ktualnie 2 miliardów§
j r a n ków
w skali roc-.nej.
i

!§

i

5

=

:
O 228 MILION O W
DOLA·=
:ERO"° zw1ększyty się zasotoy:
5 de wiz ow e francuskiego skar-2
:5 bu p ań stwa w l półroczu 5
5 er. w porównaniu z końce1n E
i: 1966 rok u. Ogółem rezerwy E
i5 wafo t o w e Francji - według:
i: d oni !'s i e ń prasy szwajcarskiej 5
:5 przekraczają
aktualnie:E
i5 war t oś <' 5, 7 mld dolarów.
:5
:
W: TYM ROltlJ FRANCJAi5
5V-Y l'HZED ZI ANGLIĘ w r<>zii!!
~ Jn.i aT ~ Ch
„konsumpcji" wyro-5
b ó w elektrotechniki i elek- 5
:: tronjki. Wynika to z bieżo\·
cych
statystyk
sprzedaty. §
SP rog nozy przewidują, t. 5

a

- llHlllU111DIDIUIJlllllllllllllQHlllHlfa

Na zdjęciu: zrekonstruowany Jl()rta,f wejśoiowy.
CAF fot. Rozmysłowicz

=

=

5 F r au.:: uzi zakup i ą
55 rok u towary tej

bieżącym 5.
branży (na

w

5

i!! uż}ftek clomowy i dla przej · !

5 :>iębi o rstw
S: wanoś ci

łącznie)

o

Kręcenie

w

się

osiem godzin

po

k6Jko
wąskich

prze~

uli-

a

równo1,3 mld
dolarów. 5
E W 1 ęks 7y zbyt w skali rocznt"j 5
przc, vidzia ny
jest wśród=
E lrraj<•w kapitalistycznych -!
=ty l k o w USA i NRF.
5
§!
(AR·WEZ)

S

aktualnie jednvm z najnii·
nych wskaźników na świecie.
(i)

i

t

W

rzech

ciągu

dni

na.jU!iższych.
Łódź gościć bę

dzie pediatrów z kraju i za
ranicy, W rc>Zpoczy-nającym
emę
dzisiaj XV Ogóln.opol-

kim

f

Zjeździe

czeirtniczy

Pediatrów u-

bowiem

ok.

1200

eka:rzy tej specjalności, w
40 przybyłych:
z
9ZSRR, Francji, WŁoch, Szt!'.~
tym

cji., Bułgarii, Czechoslowa~JI,
Indoii i NRF. Są wśród nich.

( • u.c.zeni światoivej sławy jak
prof. Studie-nm.rkin, prof. de
Toni, prof. Nelson, prof.
Vahlquist,
prof.
Laplame,
: prof. Lmdquis:t, proj. Kerpel
• Froniu.s,
prof.
Bratanow,
fłprof. Lebiediew i inni. Po9w ierzen-ie Mg(JJnizacji takiej
I • imprezu - po raoz pie"l'Wszy

I

Olbrz y mi postęp _ ja ki dokonał si ę na pr ze .>-trzeni ostat

XIV-wieczny zamek w UniE>jowie (WQj. łódzkie), p ołożo
ny w pobliżu Warty . a będą 
cy dawniej si Edz ibą bi skupów
kujawskich . kilkakrotn :e w
sweJ his.torii niszczony i odbudowywany. przeznacrony zo
stał ob ecnie na dom kultury,
wvpoczy ru!rn . tury s tyki f spor
tów wodnych . W ;e dnym tur
nu <le bPdzie tam mog ło wy
poczywać
125 osób

5

nieduża.

ema tyka XV Zjazdu na
daje mu wysoką rangę.
Dotyczy problemów
najbardziej aktualnych w pe·
diatrii. a zarazem niezwykle
interesujących
zarówno dla
lekarzy ja.k i szerokich rze'IZ
spOłeczeńslwa. Omówione zostana bowi em zagadnienia. ge
netyczne w pedia trii i zwią
zani' z tym zaburzenia przemiany materii oraz 1.agadnienia r°'twoju dir,iecka.

nie maleje, zarówno na!
5 Pur e: p e Js k ich, jak i też poza-5
e! e u ro pejskich
liniach
lotni-5
i

by zapymć dlaczego
czy nie ma w
tym przypadkiem winy dyrekcji. Być moze tak, ale nie
jest to tak oczywiste jak argu
menty typu praca ciężka,
a płaca w porównaniu z
Innymi
przedsiebiorstwami
„czysto"
transportowymi -

T

noś c.

:: czych

Można
odchodzą

wojnie Oddziałowi
f)P olskie!J'O Towarzystwa Peedi atrycznego, którv liczy jui
• 300 czlonk6w, jest dowodem
: uznani-a nie tulko dla tego
ośrodowiska ale i dla Łodi:i
:;n.ko ośrodka nau.katvego.

~ia

5 sp oro

Gdzie indziej
idą
tak:ł;e
cl,
którycn przedsiębiorstwo podsz1rnli, wyuczy, przekwalifikuje. Bardzo zadowoleni, z dob 7ym !achem.
idą
poszukać
inneg-o,
lepszego
chleba.
W
uhiegłym
roku z PTHW nr 3,
na ogólną liczbę 538 zatrud·
nionych, odeszło ponad dwu·
s!u pracowników. Ok. 70 proc.
z nici> zwolniło się na własną
prosbę.
W ciągu półtora roku
zmieniło
się
w tym przedsu:·
bi0rstwie 123 kierowców - 55
proc. ogólnej tch liczby. Szkodzi tn nie tylko personalny m
stosunltom w przedsięblor~twie,
szKodzl
także
samochodom.
Tak czcste zmiany nie wych<>dzą na dobre wysłużonym mechanizmom.

(Cb.)

nieb lat· w genetyce I bioche
m 'i, ~tworzył z jedne; gtrony nowe kierunki badań w
medycy nie z drugiej - moż
liwości wczesnego rozpoznawa
nia I leczenia szere ini wrodzonych wad i chorób prze.'.
mia-nv materii.
Nie sposób
ich zwalczać
tradycyjnymi
metodami profilaktycz:nym i nP
szczepieniem tak skutecznym
onv chorobach
zak a źnych.
Opracowyw anie
wciąż
nowych i dosk on a le nie już l ~t nii>
jącycb m etod wykrywania i
leC7enia tq~o ty pu schorze ń o czvm bę d z ie mowa właś ni e
na zie źd~ie. ma oe;romne zna
c zenie dla zdrow ia obeen v<'h
i przyszłych pokoleń. Dziś

ł..,rancuska

•

przewoz
cac„

nie nalety do przyjemnosci.
Wstawanie o drugiej w nocy nie ułatwia ży
cia.
Otrz,.mywanle za_robków
kierowcy kategorii Il, podczas
gdy ma się kat I l śwl~do·
mosć,
że jest to uzalezmone
jedynie od tonażu wozu, a nie
od
faktycznych
umiejętności
klerowc:y, również nie zachęca
tych pajlepszycb do pracy w
małotonażowym
transporcie
handlowym. Nikt w pracy zawodowej nie będzie się bawił
w fil„ntropię.
też

Kierowców jest w ogóle :i:a
mało, mogą więc
wybierać
pn:edsiębiorstwa oferujące im

najlepsze warunki. Tym bard ziel. że w trans]'.>Orcie handlowym
dochodzi
czynnik
o-dpowiedzialno6oi
ma.teria.1nei. zatrudniać moźna jedynie osobv nie karane_ nie fi
J!Urujące w
r€Jestrze skazanych MHW. Wymagania są
więc

duże,

bardzo wiadomo czasem kl.'o
tu zawinił.
czy
transport,
czy handel. czy jeszcze ktoś
trzeci. Okazji do usprawnienia organizacji or;lcy nie bra
kuje i n ie brakowało•.. Odgór
nie" można by to zacząć od
sprecyzowani 0
charakteru
tych prz„d - 1ęo1orstw. Nie mo
gą być w dalszym ciągu trak
tOWane w T..ależności od warunków raz jako handel. a
ra.z Jako &ransport. Albo wóz
Lvo
przewóz. Nikomu nie
powinno zależeć na specjali
zacji jedynie z nazwy. Na do
tychczasowym stanie M:eczy
tracą nie tylko wsp0mniane
przeds : ębiorstwa. ale również
handel. a także I klient.
IWONA

SLEDZIIQ'SKA

a

CZ)"' te Inia

w Krokowi

C.syte!Dla
Francuaka
w
Krakowie rozwija nad wyraz
ożywioną
działalność:
kursy
językowe,
wykłady.
pokazy filmowe, zapoznawanie
mieszkańców
miasta z
Języ:dem.,

bi&torią

t"go kraju pJ"T.yl<łady

l

kulturą

oto niektóre
pracy
ośrodka.

Aktuatnie z wykładów Ję3'7ka francuskiego korzysta oKOło
WO osób, a w llOWS'JD
roku szkolnym liczba ia Ziła
c:tn•e się powiększy. Pracow•
nicy
Biblioteki Francuskiej
szczególnie
żywe
kontakty
utrzymują z polskimi wykła•
dowcami języka Balzaca
i
Sartie•a w Krakowie ł WO•
Jewodztwie. Organizują spot•
kania. konsultacje, wysyłają
im płyty, taśmy magnetofo·
nowe i podręcznik i . Czytel·
nia
Francuska
dysponuje
siP.dmioma tysiącami tomów
ks1ą ż elr
z różnych dziedzin.
Wśró ·I
nich Jest równle:ł beletrystyka
dla dorosłych t
dzieci.
Na zdjęciu: w bibliotece ••.
CAF - Piotrowski

oferowane
warunki
Argument o niskich zarobkach można by uznać za nieaktualny
od 1 sierpnia
ob<>w\ązuie p0wszechna
regulacja plac w całym transporcie. Jednak, stomnek podwyżek płac w łódzk'm transpor
cie osobowym i towarowy):D
kształtuje
s:e 2:1. W konk retnvm
przedsiebiorstwiE
PTHW - 3. średnia oodwyż
ka b..."'d:z;ie stosunkowo niewielka.
A
co najważniej
sze.
mimo
szeregu
moż
liwośoi,
ja.kie
stwarza
nowy układ 11lac. w tym ko'.1kret nvm orzed,lehiorstwie be
dzie moźna iak na razie pod
w~, 7., z yć tylko s.ta,wki zasadn icze.
Finanrowe tarapaty są !fY?:·
nalem. że
orzedsiębior'>two
jak I inne te~o
rodzaju
przed.<>iebiorst wa nie ma oora
cowanego najwłaściw s i.e go mo
delu orga nizacyinee-o. Wszelk ' eJ?o rod zaju sp6:foienia do..
staw . czasem
kilkugodzinnE
pnestoje (a anlówka .• leci"). brak elasty=ości w co
dziennei pracy - oto sygnały braku tego mod.€~.
Nie

·Pedialrzy 1 dz

bowiem „punkt na.tarcia" pediatrii przesuwa się ze wspom
nlanycb ju:i eborób zakaźnych
na dziedziczne.
Dntgim istotnym ieoretycz
nie i doniosłym praktycznie
zagadnieniem będącym przed
miotem dyskusji zjazdowej,
je;n rozwój dziecka. W ciągu
O'>tatniego stulecia nastąpiło
og6Ine

przyśpieszenie

rozwoju

dzieci

0 po

i: j a k: tJSA, Anglia, NRF, Bel-!
=
i Holandia. RównoczeSnie !
5 Jedna k Francuzi zużywają 5

5 \przede

podzię

indziej.

•
Linia zyc1a

rcnmia 5

;;o

długoletnią praktyką
kował. po.;zedł l!(izie

•

Radzieccy demografowie opracowali tabliee pn:eciętnego
dahzego trwania
tycia dla.
§ zy wydobycia - z,s mln ton !i
osób
urodzonyeb w latach
r<>ku l~ - stawiają Fran 5
1896/97, 1926/27 i 1964/65. Pierw! cję pod tym względem na 5
51 m ieJs cu w świecie (nie }i„ 5 si mieli przed sobą średnio 32
! cząc ZSRR). Natołl!_iast w but i:
la.ta życia, drudzy - 44, ostat
e:niczej produkcji
aluminiu:n:
! jest Francja na 3 miejscu! nJ już 70. Wynika to przede
wszystkim z przenło dziesię
5 w śr{.d
krajów kapitalistycz- 5
5 nycb.
i: ciokrotnego spadku wskaźni
5 WE · FRANCUSKIM PRZE- S:
ka zgonów nie~wląt. Przed
! MYSLE TEKSTYJ,NYM kon- 5
I wojną światową wyno'llfł on
E cent racja produkcji n .i e po„ 5 at 269 promille, w ubiegłym
! czyniła takich postępów, jak 5
już
tylko 27. eo ~st
!! jacb
w innych
rozwiniętych Fabr;r5
kra-5 _roku
kapitalistycznych.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___._.._
j u.gosłowiańskim) 9

= i

d y rekcji. Zgłosił się fachowiec z wyższ:vm wykształce
ni€m. postawiłby może warsztatv .. na nogi". Górny pułap pensj i. ja1ka można było
mu
zaproponować
wynosił.
2.100 zł. No cóż. Inżynier z

mto:

i BOB.SYTY
!no WYTOPU

,,,...„„„.„„„.„„$

Wzrost obecnel(O
naszego
7-latka odpowiada wzrostowi
10-latka z roku 1880. a wsp6ł
cze>ne dzieci dziesiecioletn'e
są równe wzrostem dzieciom
14-letnim snrzed 80 lat - gło
si Wielka Ency klopedla Pow
szechna. r dodaje mech a·
nizm powstawania te go r-odzaju zjawisk nie je~t dotychczas wyja śniony. Dl a tEgo też
n i p spo,ób przecen ' ć materiałów ziazdowvch. które oma
wiaia wpłvw różnych czynników - iak no. wiek rodziców. snosób żywienia. warun
Id śr<>clowiskowp na rozwój dziecka. Bv zdać sobie
snra we o He dane
dziecko
je st
zaawansowane badź w
stosunku d-0 innych opóź nio
ne. przeprowadza się oc e nę
jel'o rozwoju . a wvn!'ki porów
nuje z normą ustalona dla
tei generacji.
Tego

typu

oorównan1 a
poucza
ie dzie
cf wi-ejskie jeszcze do tej !>!)
ry mimo pow.aine,;o wyrównania różnic ustępują
nod WZ!flędem szeregu cech
fizycznych dzieciom mie.i skim .
W
jednym z mater i ałów
zia z d owvch stw' erd za si ę m.
in .. 7.e d 7.ie ci w ie jski e z woj.
lub el skiego sa w p0równaniu
z mi ejskimi ni ższe. znacznie
szc7uplej'l'7.e i maja bard z ie j
1k reoa bud ,.,we cia.la. Zdanie
sobie · spr a wy z tego tyµu zja
ob ~ erw:icie są bardw
jące. Okazuje słę np ..

w:sk, określenie ich rozmiarów I znalezienie metod wyrównywania .• nierówności fi·
zycznych" j€st dla naszego
kraju problemem niewątpli
wie ważnym społecznie.
Doniosiłym
społecznie jest
takźe wiecznie aktualny problem
racjona.lnyeb podstaw
sir,tucznego odżywiania niemo
wląt. o czym również bę
dzie mowa na zieźd~e. Jest
to sprawa tym pilniejsza do
rozwiązania . że obserwuje się
w Polsce ,.tale zmn.iejszanie
często«ci t okresu trwanfa kar
mienia naturalnego. Jednocześn ' e zaś wiadomo. IŻ etap
niemowlęcy a więc I ży
wienie na tym etapie. w pew
nvm stopniu determinuje póź
niejszy rozwój dziecka.
Zasyl(nalizowana wvżej tematyka zj azdowa ł sam zjazd
lll'9 ~zczeg61ne znaczenie dla
Łodzi i zawiera c;zerel( doda~
kowvcb a9Dek tów. nie tylko
natul'v prest' żowel ale prze
de w~vstkim ,ocjalnej. Podkreślaja
to zru-ówno prze dstawiciele Komite tu Organizacyjnego Ziazdu
redaktor naukowy ł odoowiedzi al
ny .MatPriałów Naukowych"
a zarazem z-ca orzew Komł
tetu d0c. dr St. NOW.ak i
s e kretarz Komit€tu - doc. dr
B . Dębiec, )aJk I
Oddziału
Opieki nad Matką I Dzieckiem dr K. Chitruk.
l'.,ódź Jest miastem. w kt.6rym dzie<:ko musi stanowić

Cl

Dlatego tslklej wagi nabiera
w naszym mieście każda dy·
skusia naukowa
prowadząca
w konsekwencji do popra
wy tak tu niezbędnej dz ;a!alnoścl
profilaktycznej.
Składa
się
nań
cały
szereg
czynników od wciąż rozbudowuia,cej się sieci poradni
dla dzieci i żłobków. pof>rzez
ilość
łózek
pedia.trycznych
w
lecznictwie
zamkniętym
·(820) .
do
lloścl
pediatrów.
Obecnie 205 pediatrów - spe
cjalhtów I 36 specjalizujących
sie. 0 piekuje sie blisko 150.000
łiidzkicb dzieci w wieku do 1ł
lat. Różne mogą być mierniki
oceny skutków tej działalnoś
ci.
Niewątpliwie
i;-totne
jest zmniejszenie do minimum
z1awiS1ka ntedobOrów
wagowych u niemowląt znaczne
zmnie)szenje zachorowań na
krzyw;cę.
jeszcze znaczniejsze na krztusi~ czy- dur,
całkowite
wveliminowanie
błonJcy _
choroby
HeinegoMedine Itp.
Najistotniejsze Jest iednak
)JC)ważne ~mniejszenie umierał
ności niemowląt.
Wskaźnik
był ! pozostaje jeszcze w

ten

Łodzi

szczególnie

najwvższv

wśród

wysoki

miast

wy•

d z ielonych. Niemal najwięk
sza iest jednak również poprawa w tv111 względzie ł to
przy
jednym z nainiższych
w.;ikaźników Ilości pediatrów
(na 10.000 mieszkańców 2.5
w Warszawie - 5.8. w Krakowie - 3.2). Wskażnik umie
ralnoścf niemowląt siedem lat
temu wynosił w t.odzł
społecznej
49,9 (na 1000 ży-wycb urodzeń),
2 lata temu 41.4 a w zeNie ma w kraju i bodaj w
Europie drugiego miasta o tak · Szłym roku 'uż tylko (i jesz
ez'e)
34.5. W Warszawie
wvsok ' m zatrudnieniu nie tyl
natomiast 22.6 w Krakoko kobiet. ale kobiet ma
Wie - 27.3. we Wrocławiu t ek. Dla każdej
nonnalneJ
31.1. Powyższy przykład mOŻe
matki
zdrowie jej dziecka
być symbole m podwójnym jes t najważniejsize. Dla pracu
Jak wiele już zrobfflTle ł jak
jacej podwójnie
ważne .
wielp j=cze 1wstało do zro
Choroba. szczególn ie przewl e
bien i a.
kła jest tra!!e d ia ż vci owa a
zarazem
klę ską
zawodową.
L DRYLL

przedmiot nieustannej
uwagi
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-Bilans I p61rocza br~
Jak

ży.wić

• 1'obrze z budownictwem mleszkanlow„ m
•Zie z inwestycjami usługowymi
• Duże zaległości w elewacjach

dzieci

i młodzież Rzkolną?
Na ten

temat

odbędzie

się

Dziś,

'1 bm.
nasze kolejne spotkanie
PRZY NTU 303-04
W gooz. 13-IUO.
Na pyta.nia naszych
()zytelników
odpowiadać

mir Jadwiga

I-

będą:

Czesława

Mu szk a

- kierownik Ośrodka
Gospodarstwa Domowego
Ligi KobJeł
PROPONUJEMY
ł.iP)

AkcJa

TEMATY~

Znam:enic drugich
śniadań

'il!} C>Ły dz:iewczęta mogą się

odchudza-O
~

te
a
.,...

Sma.cznc surówki
Racjonalny jadłospis
SkutkJ niewłaściwego

żywienia.

...................................""........

ul.

co szczególnie zw.raca.no uwakoszte;TJ
gę na posie<lzeniu izb mieszkalnych opóźniono
roboty związa,ne z oddarue!Jl
do· użytku obiektów usługo
wych. Nie przekazano w I p1l
roczu br. ·salonu pralniczego

I

~

~,Aurora„
akcji „Atrrora" orga.inizowan!!j
przez Główmą Kwaterę ZHP,
Radę Ochrony Pomruków WaJk
i Męczeństwa I ZG TPP-R.

Pod znakiem przygotowail
do 50 rocznicy Rewolucji Paź
roz;poczyna sic:
dziern;i,kowej
nowy rok pracy łódzkich harcerzy. Zostal już wydany roz.
kaz specjalny Głównej Kwatery ZHP do ws.zystkich zu·
chów. harcerek, harcerzy i instruktorów w siprawie przystąpienia do ogólnoharcerskie.I

W Lodzi od 15 września do
13 października br. we wszyst.k.icb drużynach ZHP będ~
trwały przygotowa.nia do ogólnopolskich obchodów 50 r()C7,nicy Wielkiego Października.
M. in. harcerze zdobywać bcdą niezbędną wiedzę potrzt>bną do otrzymania. sprawnoś<>J
„Aurora", przygotują projekt
listu do pionierów-komsomo!ców radzieckich ~ też orga
nizacji oktiabriat Codpowiedmk
naszych zuchów). Poza tym
program ogniska
przygotują
poświęconego 50 rocznicy Re
wolucji Październikowej.

·nuc w łódzkim city
ak wygląda nasze centrum w nocy. Co dz!e;-i
się na ul. Piotrkowskiej
w god2linach kiedy większo;~
mieszkańców miasta śpi?
Piotrkowska to nie Piccadilly Circus czy choćby Maxszał
kOW5ka. Panuje na niej pół
mrok. Skąpa ilość neonów nie
oślepia nas feerią świateł, n;e
chyba, że ~ą
mrugają one pops<U.te - są statyczne, nieruchome, nie narzucają sie
przechodniom. O wiele lepiej
od neonów prezentują się oświetlone wnętrza i wystaV1.-y
sklepów. na których ułożone
są, często z dużą fantazją tkaniny. zasta.wy porcelanowe,
buty, radia, telewiwry Ud.
godzinie 22-giej. na Piotr
się
zaczyna
kowskiej,
nocny szczyt.
pierw~zy
O tej właśnie porze pusto9zeje większość kawiarń. koń
seanse w kinach i
się
czą
spektakle teatralne. Piotrko\v
S'ka się zapełnia na krótko, by
po pól godzinie opustoszeć.
Ludzie szybko znLkają w 00czny.ch ulicach. Niektórzy z
mieszkańców Lodzi dopiero o
tej pCl'I":re zaczynają sią bawić na dobre. W „Casainov:ie"
już prawie ;pełino, w „Savoyu"
i „Malinowej" także, o miejw „Bailatonie" nie ma na-

J

O

=

Grafika
.

Ewy

Sliwińskiej

Salonie Sztuki
(ul. Piotrkowską
Wspók~esnej
grafiki
wystawę
88) ot.warto
Ewy Sliwińskiej, absolwentki
wa•szawskiej Akademii Sztuk
która sztukę polską
Pięknych,
d'Jbrz" reprezentowała na ekspozycjach nie tylko w Europie, ale również w Azji. Afryce i Ameryce. Mi(!dzy Innymi w roku 1965 otrzymała onii
miasta Genewy na
nagro<łę
Wystawie
Międzynarodowej
Drzewr,rytu XYLON IV.
Ostatnio

w

~~}L4Pt
KRAWATY

PIJ WODĘ I MLEKO
TYLKO PO PRZEGOTOWANIU

wet co marzyć. W ;,Halce"
zabawa na sto dwa, w jedn<'j
z sal wesele, orkiestra robi
co może, by zagłuszyć ~wą są
siadkę z „Lodzirutlti". Nigdz:e
ani jednego wolnego miejsca.
Równ.feż młodzież niezorg;i„Tivoli", tam przeMoże w
nizowana będzie mogła zdobycież jest ogródek. Nic z tego.
wać harcerską sprawność „Au
takich jak my jest co nairora". W dniach od 14 do n
mniej z pół set.ki, którzy stopaździernika w ramach akcjj
ją przed wejśc;em łudząc sie.
„Pomost przyjaźni" sztafety
że może si~ uda. W ogródku
harcerskie przekażą meldunki
„Tivoli" wszystkie miejsca za
o wykonaniu zadań. 20 pa~
dziwnego: lepie;
Nic
jęte.
dziemika odbędzie się finał
powit>·
~wieżym
na
bawić si~
turn1eju wie·
chorągwianego
trzu niż w zamknietym, dudzy historycznej z uwzględnie
S'znym pomiesrezeniu:.
niem wiadomości o Rewolucji
Nagle poruszenie, z głębi
(j.k:r.)
Październikowej.
lokalu dochodzą podnie.sion!.'
a
głosy. Ktoś kogoś niesie właściwie wlecze po ziemi „DŁ"
do bramy. Jest pierw9za ofi:ira pijaństwa i awanturnictwa.
Facet z rozciętym i krwawią
cym lukiem brwiowym broni
si~, nie chce opuścić lokalu,
domaga !'tę ja.lnegoś rewanżu.
Długo me może się pogodzić
z porażką. Stoi przed bramą.
KUPON
awwnturuje S'ię i komuś tam
grozi. Tym razem interwencja
milicjanta była zbyteczna. p,,
upowat..nlający do IMowan1;.
turbowany mę-l:czy:zma - z:reprrmierowyeb kart wstępv
zygnowany, złorzecząc od.eh<>-. i do nabycia olgowyeb bile·
Ulw.
dzi.
klubie ,;pod siódemkami"
e •
lmł11
kTóluje big beat. Wpraw
dzie do rmipoczęcia ro:
~
•
ku akademicki..._go jest jes2JC~
•
miesiąc czasu, ale wielu st11~
dentów i pseudoott:.'denitów już
wróciło do Lodzi. Tu też pa• •
nuje ścis<k, a na pa>rk;iecie można tylko stać drygając w t a k t - - - - - - - - - - - - muzyki!..
Na ma;rginesie uwaga. Co
ma zrobić czl<>Wiek, który w
nocy po jedenastej chciałby
coś ciepłego zjeść. Czy istnieje w śródmieściu Lodzi taki
dożynki
lokaJ, choćby jaik.iś bar z goChyba nJ-i.
rącymi daniami?
Północ - spokój, rnic się nie
dl'.ieje; to chyba dobrze. MiW najbliższą niedzielę odbę
licjanci spoikojrue spaceruj:\ dą się wojew.Qdzkie dożynki w
jednego
po ulicy. Przez okina
Sieradzu. Dla łodzian zarezerz domów wypadają na uli~ę wowano około tysiąca miejsc.
„Gromada" orgaSpółdzielnia
słowa mamej pieśni masowej,
nizuje w związku z tym do
później śpie'WII!e „sito lat", na
nas<ZE'j Sieradza pociąg specjalny.
„przeo,>ija.my
koniec
sporo osób
już
się
Zgłosiło
babci domek cały". Oj tak m. in. wycieczki organizowaprzepijamy, przepijamy. W tę ne pr?ez poszczególne
rady
noc dość często wracaliśmy zakładowe. Są jednak jeszcze
(k)
do domu na chwiejnych no- wolne miejsca.
gach - wszak to było Stef.a.:1a
i tuż po wypłacie. 7.<resztą dl"l
nas nie jest ważne czy t.n
przed, czy po wyipłacie.
b.rarny domu na Piotrkowskiej.„ wysyrpuje się
gromadika rorz:ba.wiooych
nastolatków. Humory są doskonale, prywatka musiała sir:
widocznie udać.
Na PiotrkoWS1kiej już prawie
W ubiegłym miesiącu 7S'DiOcicho, pr.ruwie pusto. J esreze
towano w U>dzi 263 wypadki
tylko jakaś zaipóźniona para
dro,gowe. w tvm 143 poważne
U7Jbrojona w tram.eystor, z kt•.śmierć 6
Poniosło w nieb
rego wydobywają się dźwięk'
osób. a ciężkich obrażeń do„0o1;Konmrnkiej
przeboju:
66. MO zatrzymała
znało ny w kwia:taC"h", zapóźniem
73 .kierowców prowadzącvcb
przechodnie, konkretna roLpojazdy w stanie nietrzeź
mowa pod „Lodziainką" między
wym.
kobietą a mę>źc:zyimą dotyczaca ,,życiowych s<praw" .„ i t.'l
zarówno
Nietn:eżwość wszysitlro.
pieszych iak i kierowców Jesreze raiz, tym razem na
była jedną z glównych przy
Piot.rkowska
nasza
krótko.
czyn wypadków. Nieookoją
2budzi s<ię do życia między
ich iilość
że
cy je3t fakt.
orkie·
3 godizi'!lą kiedy milkną
nie spada. Sześć śmiertelnych
stry !I. pust.osz.eją restauracjP·.
to najwyższa liczba
ofiar · Wres:1JCie ulica zasypia.
w tym roku.
Wesoła, ale sipolrojna, byla
Tyle tragiczna statystyka.
ta noc w lódZJkim ci~y.
Wnioski należą do nas

Karty

W

.

(J.kr.l

wstępu

..

..

. •.
; : : : : : a
. .

Łodzianie
na

wylosowali:

iadq

We WC'ZJOl'aj~ losowaniu
nagroc w Teatrze P<Yws:zechnym bezpłatne, dlwuosobow<karty wstępu na premier,·
wylosowali: Malgomata Wo.1ciechowska (Więckowskiego 3il)
i Benedykt Westfal (Drewnow
sika 60). Są one do odebral!l!ia
w kasie teatru w godz. 10-13
i 16-17.
W =wartek i niedz:lelę TP.wystawia
Powszechny
atr
„Mocne uderzenie" - T. Willisa.. a w SIObo~ - .,Klub kawalerów", M. Bałuckiego.
kupon upoZamiC97.lCzamy
ważniający do nabycia ulgo-I
wyeh biletów na łe przedstawienia. oraz do 1-0sowa.nJa nsgród. Proolmy go wyciąć, wypełnić i wn;ucić do specjalnej
skrzylzti w haalu teatru.
('W)

S

zkoła nr 94 p!I'Zy ul Zacisze 7/9 - jedna z wi<>-

Cmentarna

złodziejka

posiedzi w areszcie
(Bazarowa
Teodozja Nowak
na
przychwycona została
grobów
z
kwiatów
kradzieży
przy ul. Ogrodocmentarza
wej. Kolegium Karno-Adminiprzy DRN Polesie
stracyjne

2)

złodziejk~
cmentarną
skazało
(W)
miesiące aresztu.

ł na 3

263 wypadki drogowe

w sieroniu

Z

Sześc os6b
poniosło śmierć
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KAMI~SKI

8wl

repertua,ru chuligiińzabtito
i
gier
przybyla nowa rozrywka. Ztib<Jwa w głupi telefon, wlaścm>ie - w podły,
teł ef on.
zły
nikczemny,
Chwyta dureń za słuchawkę
i zaczyna wydzwaniać, szcze
gólnie nocą do zna.jom{Jch.
i nie znajomych robie osób,
Budzi ludzi ze sntL i dost arcza im hiobowych wieści, Do
u.działu w tej zabawie angażowane są także redakcje
n-ocme łódzkich pism. Pewnego razu otrzymali~-my telefon, że zma-rl jeden z miedscowych literatów starszego
pokolenia. Pisarz ów znajdował sJę akurat na u.rlopi2.
Zanim spraiwa się wyjaśnila.
mnóstwo ludzi stracil-0 wieli
cennego czasu.
Nieda.wno jedna z mi~z
kanek Łodzi zbombardowana został.a wiad<nnością, że
mąż jej zginął w wypadku
Wiele <>osób tej nocy z tego
powodu nie spał.o. Przyjaciele wszezęli poszukiwania.
Powiadomioma zo.~tała mt:icja. Nad ranem wyja.śnil"

ŁODZIAN •••

Tł.·UMl?

wczoraj z zaintere„.śledziły
przygody kapitana
sowaniem
Klossa. Tym razem nie na 2kranie telewizyjnym. lecz na
roi:u ulic Kopernika i Gdań
gdzie zespół „Syrena"
skiej,
„stawki: większą .niż
„kręclł"
życie'".
KŁAMAł.

OLBRZYMI

ZEGAR_

nad punktem zeear•
mistrzowskim przy ul. Nowot(tut przy Pl. Wolności),
ki
wskazując czas z opótnlenlem
Potwierdza się
półgodzinnym.
więc przysłowie o szewcu bez
butów.
.„wiszący

MIMO

PRA WDZIWIK
POGODY-

LBTNIB.J

„.ani „Delikatesy", ant „warzywa I Owoce" nie oferowały wczOt"aj lodów na patyku,
czyli popularnych „Snietell:" i
te
„Bamb!no". Cieszy nas,
w
żyć
zaczynają
handlowcy
Kiedy
zgo:>dzle z kalendarzem.
jed:iak będą w zgodzie ze zdro
wym

rozsądkiem?

roz

GODZI~."

.„przed otwarciem sklepów pa
pierniczych ustawiały się przed
nimi n1emałe kolejki złożone
przede wszystkim z młodzieży
szi<olnej, Okazuje słę, te nie·
pomyślało
rodziców
wielu
pr'lezornle o zaopatrzeniu swoich dzieci w przybory szkolne
Nie
przed pocll:ątklem roku.
w . porę o
także
pomyślały
ucznlowsk!e
swoich kolegach
spółdzielnie szkolne.
ZE

CIASTECZKO

SLIWKĄ.

werobaczkiem
tłustym
nam sprzeusiłowano
wnątrz
0
dać \\"'CZoraj w uBalatonie • Di.>
transakcji nie doszło dzięki na
s":ej pt'zytomnoścl uinysłU. No
coż, może się I tak zdarzyć,
choć n!e powinno. otrzymaliś

.„1

DOMEM

Zahawa w głupi telef on
o

(LW.)

Foto - b. Olejrucza.1<

my clastko Inne. Dlaczego 'edn'lk ole pomyślano o tym, by
nas przeprosić?
PRZED HANDLOWYM

R~kontry

D·ękich

' dziękowanie książke P. Ber
manna - „Siódma minęła., os
ma przemi,ia.„" - ufundowaną przez Wydział Komunika·
c.ii Prez. RN m. LO<izi. Nal<!·
ialoby życzyć takich wla.Snir
lekcji wszystkim pierwsza.kom
wszystkich lódz.kich szkół.

dących szkól Sródmieś·
cia - włączyła się do nasze i
akcji. Wczoraj wychowawczy·
ni klasy I b - Maria Sochacka przeprowadziła ze swymi
uczm!a.mi lekcję o zasadach
Pomagai1
ruchu drogowego.
JanLna
nauczycielka
jej
Aleksandrowicz t przedstawiciel MO Wydziału dis Ruch~
por
Drogowego KM MO Jan Swiatły.
Ptinktualnle o godz. 12 45
parami, 40 pierwszaków z przy
piętymi do fartucha zielonym'
listkami - tutaj tak oznacza
się pierwszaików - ruszyło do
sali gm·n astycznej. W centralnym miejscu 14Stawiono stół
plastyczny do nauki przepisów ruchu dn>gowego - dar
MO. Przed nim na ławkach
posadzono dzieci. Sala wokól
udekorowana jest tablicami ZP
znak.a.mi drogowymi i plakatamt.
Najpierw uczn1Qwde wysłu
chali pogadanki nauczycielki,
potem por. Swlatły objaśnil
t.ekicja u.końc:eyłe
makie~.
się 7.abawarni mającymi na ~
lu utrwalenie w pamięci dzle
ci teoretvcznvcll wiadomoki
Byly to rai,a-ivy z kolC!l'OWYTTI
Jcrążldem w barwach u1!1C2lrlydl
zaświateł sygnalizacyj'llych,
bawa z &za.rfam.I (uczy prawidłowego wsiada.ma i wysiada·
nia z tramwaju i aUltobusul.
7..aoowa w samochody i mne-N astępna lekcja poświęcona I
będzie zarzmajomieniu dziec:! z
podstawowymi maikami drogowymi.
Nauczyclelce, która tak spra
wnie i starannie przygotowała
lekcję, wręazyllśmy jako po-

do Sieradza

J.

4

u

M. Wojciechowska i B. Westfal

I

po ulicach

Żeligowskiego.

do Teatru Powszechneuo

Z kuponem

się

poruszania

ZarY'S'OW1.Jje się również zagrożenie wykonania pia.nu inwestycyjnego w budowie ste.:1
kanalizacyji
wodociągowej
nej. Nie rozpoczęto w I pół
roczu br. budowy sieci wod<>c!ągowej na ulicach Zagramcz
nej, Mieszkalnej. Nowe Sa.d.v.
Matejki. a ka.nalizacyjnej na
pewnych odcinkach ul. Rzgow
ski ej.
Budza również niepokój powa.źn€' opóźnienia w r€'a.lirz;acj;
1nwe9tycji służby zdrowia. Ni<'
rozpoczęto nadbudoV1.-y jednego pietra ~itala im. JonschE'
ra i budowy żłobka w osiedli:
slaby jeE>t
Zbyt
?odgórna.
stan zaawansowania budoW"
sz;pitala przy ul. Pabianicki€'\
Nie będq;ie zrealizowany w
tym roku plan wykonania zaległych elewacji. Na 212 t~.
m kw. Vlrykonano w I pótrnczu zaledwie 15.200 m kw.. !
mimo że w ostatn1cb mies.ą
cach budowniczowie przyśpie
szyli tempo robót elewacy1nych. to jednak dQPiero w
przyszłym roku zaległe tynki
ZO<;taną całkowicie wykona.ne.
Na posiedzeniu Prezydium
z:wracano uwa.gę na zbyt nlSkie zaawansowanie robót w
czynach społecznych. :i,własz
cza w dzielnicy Górna I Sr"<!
mieśoie. Plan za I pólrocz~
wykonano w Sikali miasta w
47 proc.
w I półroczu za·
Budżet
mknął się po stronie dochotJ. 49.51
dów 1.219.620 tys.
proc. planu rocznego. Wvdatk!
tym ow
wynios.ly
natomiast
kresie 1.181.594 tys. zł. Najp<>ważniE'i"za pozycje w budż.
cie (779.582 tys. zl) stanowH:<"
wydatki na oświatę, k:ulturf.'
i z.drowie.

Nowy rok pracy harcerski ei

!Ili Rola mleka

Uczmy pierwszakó w

w osiedlu Podgórna, paiwilonu usługowego w osiedlu Doły, ka.wiarni przy ul. Naru~
w1cza oraz pomieszczenia 11w budynku pre;
sługowego

Sprawmxlanie z wykonania planu gospodarczego i budżetu RN m. l.odz:i za I półrocze br. było oma.wiane DA
ostatnim posiedzeniu Prezydium RN m. Lodzi.

Plan budownictwa mieszkaniowego wykonano z nadwyż
Przekazaino do użytku
ką.
11.746 irz:b tj. o 1.243 więcej
niż planowano, co oznacza wy
konaniie rocznych zadań w ponad 54 proc. Jednakże - na

Kicińska

asystent Oddzia.łu
Higieny ŻY'vienia
Stacji San.-Epid. m. Lodzi

i

Wszystkie dzieci sq nosze

się,

i

że

mqż

zdrów.

żyje,

„Ż<t'l't''

jest

się

calv

ud:ił.

Dowcipniś może być

z siebie
zadowolony i dumny. Zabakosztem.
ett.dzym
się
wił
Bardziej niech się jednak
cieszy, że me 2'0Stal ujawniony.
rzy e>kazji '):>O'W4nien sobie również uświado·

P

mić,

że

wyrzucił

DZIECKA.-

„.usta~ono

się

tym czynem po.za e>bręb ludzi przyzwoitych. Jeśli mial
na ten temat inne zdanie.
od dziś niech je zmieni. Ła·
twiej jest przecież okłamać
kogoś przez telefOITI. niż sa·
mego siebie.
- Cóż, tacy ;<ik on - tfl
osobnicy szczególnego typu·
ich swoiste poczucie humor·•
ma podloże dość patologie:·
ne. Właściwie to mi ich żal.
w ~pólczu.ję im f lituję się
nad nimi. Gwarantuję, żu
ąd11by Bell wiedział de jakich celów będzie UŻ)/tvtll
jego odk-rycia, kazalby je ~
po.tvrotem zakruć. OczywiściP
tylko przed nimi.

KAROL BADZIAK

~~~~~~~~~~~~''~"'''~'~~'~

stoiska ze spodenpantokaffii gimnastycznymi,
flami, torbami, beretami, koł
nierzykami i Innymi drobla7.gam! nieodzownymi w szkole
nienową:
choć
Inicjatywa.
g"dna jest podkreślenia, rozładowuje bowiem tłok w s\<le(al
_,
ple.

l.ódzld fryzjer

•
1urorem

na międzynarodowym
konkursie fryzur
W październiku odbędzie s ' ~

w Lipsku (NRD)

m1ądzynaro

dowy konk:ur9 fryzur o ,.Pu•
char przyjaźni". Niestety, w
toku eliminac;t k:rajow€'j ani
z łódzkich fryzjerow
jeden
me zakwalifikował się do Hl
osobowej ekipy. która bronM
będzie honoru naszego fryzjer
stwa na tym konkuTsie. Natomiast przewodniczący klubu
fryzury artystycznej w Lodzi
zaprosZQlly zosta? na :instruktora kursu szkoleniowego dla
naszej ekipy. Kl\!l"S ten odbę
d zi e sie w połowie wrześna.
Ten łódzki frvzjer zaproszony został także j?ko joror
M iedzvnarodowego Konlmrsu
(K.)
w Lipsku.

'
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Widzew i Górna, a choWAZNE TELEFONY
7
g_inekologicznie
re
Ol
Pogot. Ratunkowe
z
i
Polesie
dzielnicy
07 !ltl0-00 soo-oo
ł'ogot. MO
z
Górna
dzienicy
Kom. MO m. ŁOdzi 292-22
rejon. poradni •• K" przy
08
Straż Pożarna
6.
ul. Leczniczej
334-23
Pogot- Energet.
Szpital im. H. JordaInformacja telefon. OJ
ul. Przyrodnicia 7-9
na,
g"dz.
(USA)
14
lat
od
26'.-96
Informacja PKS
(kasa
9-18
dzinach
· • pr zyjm u~e ~ylko ro581-11
Informacja PKP
czynna do godz.' 18.30). 10, 12.30, 15, 17 .30, 20
MUZA (Pabianicka 173) dzące z dzielnicy_ Bału
Pogot. Oświetl. Ulic 220-s.q
„K"
z porad.ni
„Między linan1i ringu'' ly
533·09
Po;;ot. PZMot.
KINA
Sędziowskiej.
ul.
od lat 16 (USA) godz przy
„osiodłać
liAŁTYK
SnycerI
Turoszowskiej
·
15.45, 18, 20 .15
TEATRY
wiatr" (panorama) od OKA
34) •kiej, a ~odu1ce i ch?re
nr
(Tuwima
gbdz.
(USA)
f4
lat
POWSZECHNY
TEATR
dz1elpółnocy" gtnekolo_g1cz~ie . z
„Rewia
0
16.30, 19, 21
U)
Stalingradu
(Obr.
(NRD) od lat l~ godz. mcy Srod~1eście - ~ oo
„Wyrok w
„Mocne ude- POLONIA g. 19.15
Piotrul.
rndni „K ,
15.30, 17.45, 20
Norymberdze" od lat POLESIE wornalskieJ ~7) l<owska 269 z dzielnicy
rzenie''
godz. 9.30,
16 (USA)
z poradni uK"
(cze~ki) Gorna l'EATR JARACZA (W sa
pani"
,,Biała
Przybyszewul.
13, 16.30, 20
o::I lat 14, g. 17, „Pny pr~y
li Teatru Rozmaitoś::i,
„romcto Patvlko choHolta" 'kiego 32 ul. Moniuszki 4-a) - WISŁA gody Wernera
(USA)
1
lat
od
Juch"
g. 19 „Ogniem i Mie(NRD) od lat 16, g. 19 rP. ginekologicznie.
godz. 10, 12.30, 15 „Dar
czem"
Pol.-Gin .,
Klinika
Il
lini:" od lat 18 (ang.) l'OPULARNE (Ogrodowa ul. Sterlinga 13 - przyj
(WięcNOWY
'l'EATR
18) ,,Pluton 317" (fr.)
godz. 17.30, 20
kowskiego 15) g. 19.15
tylko rodzące z
r:mje
19
17,
g.
16
lat
od
„Wester·
„Blacharz burmistrzem" WOLNOSC
PRZEDWIOSNIE czerom nzielnicy Bałuty z poplatte" (panorama) od
(ZachodSALA
MAŁA
skiego 74-76) „Weź ją radni „K" przy ul. Ma
lat 14 (pol./ godz. io.
ni '1 d3) g . 20 "Swierszcz
Bydgoskiej.
(USA) •ynarsk!ej,
jest moja"
12.30, 15, 17.30, 20
za kominem"
od lat 16 godz. 15.30, Zul! Pacanowskiej i Li„Wel'EATR 7.la (Traugutta 1) WŁOKNJARZ
t.elta, a rodzące I cho17 .45. 20
sterplatte" (panoraina) PION IER
g. 19.15 „Paryżanin''
z
ginekologicznie
(Franciszkań- re
od lat 14 (po1..) godz.
<izielnicy Sródmieścle z
„Gentleman
31)
ska
10. 12.30, 15, 17 .30. 20
(Północna
OPERETKA
(panorama) t poradni „K" przy ul.
Cocody"
„Domek ZACHĘTA - „Dzwonnik
47/51) g. 19
godz. Kopcińskiego 32.
z Notre Dame" (pano od lat 14 (fr.)
trzech dziewcząt"
2
6
rama) od lat 16 (f".)
l'EATR ARLEKIN (WólWolf.
im.
Szpital
61
~Kazimlerza
15.
12.30.
IO,
5) godz. 17.30 godz.
czańska
w Nowym ul. Łagiewnicka 34-36 „Niedziela
17.30, 20
czarodzieja"
„Kłopoty
cho~e
Jorku" od lat 16 (USAJ r-rzyjmuje tylko
ginekologlcznie z dzielgodz. 15.45. 18, 2 o. 15
(Ko- "!'ATRY LETNIE - „w;TEATR PINOKIO
Wlcl;zew
(panoram") REKORD (Rzgowska 2) nicy
Bał';'ty,.
kingowie"
li.30
pernika 16) g.
kinematografii craz z <;1z1el~!cy Gorna
(USA) godz. 19.30 (kilat
50
'!Rubel samo~iejek"
w
przy ul.
(Pia,, no czynne tylko
WIELKI
Wojna o- z. poradni _„K
c)' Rit
radzieckiej.
Odi
dni pogodne)
g. 19
wspótczesnyoh. C1e~zkowsk1ego
czyma
Niepodległości)
przychodzące· 'Zansklej.
„Pokój
LETNIE STYLOWY
MUZEA
Południe
Chirurgia
12
lat
od
mu na świat"
„Jak xdobyto Dziki Za
godz. IO, 12, 14, 16, 18, Szpital im . Brudziński2chód" (panorama, USĄ)
MUZEUM HISTORil WŁ(')
go, ul. Kosynierów Gdyń
20
(Piotr- g. 19 (kino c7ynne tył
KIENNICTWA
skich 61.
ko w dni pogodne)
!<owska 282) . Wystawa
łłOMA (Rzgowska nr 84)
., Włókiennictwo wc- 1
Północ
Chirurgia
od Szpital Im. Jordana, ul.
zbiega"
„Twarz
„Gobeliny GL~!~ ADRIA (Piotrkowska 15~)
raj",
Przyrodnicza
. ~o~~~lch" czynna g. k!~o f~\mó':tn~~d:;i~~~~~ ~;~ {i, (~~A{s, g~gz. 10, Laryngologia:7/9.Szp. im.
„Ohr,a SOJUSZ <Platowcowa 5) BarlickiE'go, ul. Kopciń
radzieckiej:
MUZEUM KATEDRY ll'„Człowiek ucieka" (pa •kiego 22.
krew" od lat 14 godz.
l!Ł
WOLUCJONIZMU
16
lat
od
norama)
10, 12.30, 15, 17.30, 20
Okulistyka: Szpital Im
(Park Sienkiewicza) - CZAJKA
(ang.) godz. 17, 19.15
r Aleksandrowul. MilionoJonschera,
czynne godz. 10-11.
STUDYJ1':E
STYLOWY
„Synowie
162)
ska
wa 14.
MUZEUM SZTUKI (Wi~c
(Kilińskiego nr 123) Niedżwied-iiWielkiej
i laryngoloChirurgia
czynne
kowskiego 36)
albo gia dziecięca: Szp. im .
„Poniedziałek
cy" (NRD) od lat 14
od godz. 12-18.
16 Korczaka,
lat
od
wtorek"
godz. 17, 19
Armii
ul.
MUZEUM RUCHU RE· ENERGETYK (Al. Poiłgodz. 16, 18, Czerwonej 15.
(jugosł.)
(Gdań
WOLUCY~NEGO
20
l7) „Trzy plus
techniki
szczękowo
od
Czynne
13).
ska
Chirurgia
dwa" (radz.) od lat 12 STOKI (Zbocze 1) „Dzwo
im.
Szpital
10-18.30.
ny dla bosych" od lat twarzowa:
g. 17, 19
ul. Kopciń16, Barlickie!(o,
18 (czeski) godz.
GDYNIA <Tuwima nr 2l
WYSTAWY
skiego 22.
18, 20
(pa„Car i generał"
lnstyToksykologia 16 S'l UDIO (Lumumny T-9)
lat
od
FOTOGRAFIKI\ norama)
SAJ, ON
'ld lut Medycyny Pracy, ul.
brzeg"
(bulg.) godz. lO, 12, 14 . „ostatni
ŁTF (Piotrkowska 10~)
lat 14 (USA) godz. 17, Teresy 8.
16, 18, 20
w. Kapusto
Wystawa
19
lekarNocna . pomoc
•
pt. „Trochę Lonclynu" :rALKA <Krawiecka 3_5) . -30
137,
S1enk1ew1cza
lat 14 SWI~ (Bałucki ~ynek .·) ska,
od
,Bokser"
prac
wyS'tawa
oraz
przyjmuje
(pano- tel. 4ł4-4ł ,.Rio Coochos
(poi) godz lS. 18 20
fotogr. W. Dederko
telefoniczne
tgłoszenia
(USA)
14
lat
od
rama)
'
•
.
·
ocodziennie
c zynna
prócz niedziel w go- I MAJA .<Ktllńsklego n.~; godz. 10, 12.30. 15, 17.3Q. na wizyty domowe le20.
!<arzy w godz. 1~. W
syrenki
,,KochaJmY
dzlnach 15-19.
ambulatorium lnternistyDYŻURY APTEK
od lat 14 (poi.) godz .
(PiotrŁTF
SALON
16• 18 • 20
przyjmowani •ą
Więckow- <"znym
Główna 50,
kowska 102). Wystawa
Piotrkowska r.a miejscu chorzy z na
21,
pt. t-ĄCZNOSC (JózefOw ł1) s kiego
Ulikowskiej
Ewy
zach orowanlaml
N:>- t'lymi
Zgierska 146,
„ostatni zachód slofl- 7.25,
,,Polityki••,
,, Głowy
IPFelińskiego 'nternistycznymi w
12,
ca" od lat 14 (USA) wotki
czynna od godz. 11-19.
1zlnach 16-7.
(Dąbrowa).
SALON SZTUKI WSPóŁl godz. 19
pielę,;pomoc
N-0ena
.
I~)
nr
(Traugutta
t,DK
(PiotrkowCZESNEJ
Al. Kościuszki
niarska,
DYZURY SZPITALI
śwle:>.e
lubi
„Tygrys
Wystawa
86/88).
ska
przyjSliwiń- mięso" (fr.) od lat 16 Szpital im. Madurowi- 48, tel. 324-09 Ewy
grafiki
telefozgłoszenia
muje
37
Fornalskiej
eza,
19.45
17.30,
15,15,
godz.
12-1~.
od
czynna
skiej
do
zabiegi
na
:ZOO <ul. Konstantynow MŁODA GWARDIA (Zie przyjmuje tylko rodzą- r.1c:ine
Polesle, ctomu w godz. 19-4.
z dzielnicy
łona 2) „A to bistoria" ce
ska 6-10) czynne w li:<>
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:
JĘZYKOW
KURSY
:
OBC~CB

•

•
•

:

•e

rosyjskiego

:

młodzieży oraz

•

francusklege.

mleckiego,

•

I Inne dla

:

zlecenia na prowadzenie

:

zykowych pny zakładach pracy
łach przyjmowane 81\ w godz.

dorosłych

I

i

zespołów Ję- :

i szko- :
11-13, e
6359/k :

ska 68 I 115, teL

:

.
------.
.
.
: Stulliom Jązyków Obcych i

ł
ł

ł

+

MAŁżEN'sTwo

----~--------„

·~,..--

NAUCZYCIELSTWA
POLSKIEGO
p r z y j m u j e zapisy dorosłych i mło~zieży z klas licealnych do zespołów

ł

zamianę.
na
szkanie
P.
41976 „
Oferty
. rasa.
Piotrkow;ka.
5-izbowY,--wolny,
DOM
ogroz
własnościowy
1l arów sprzecJem _
dam. Dąbrowa 22 k.'Pa419li6 g
bianic.

ł
ł

Języka:

ł
ANGmLSKIEGO, NIEMIĘCKIEGO,
ł
ROSYJSKIEGO I FRANCUSKIEGO
ł
wszystkich stopni.
ł
ł I n f o r m a c j e: gmach X Lic. Ogólna- ł
ł kształcącego, al. Kościuszki 65, telefon ł
ł 333-22 codziennie oprócz środy i soboty ł
•
w godzinach 17-19.
ł
:

OGŁOSZENIA

-;~camlno''-do

DROBNE

ANFononr DZIDKOWSKI gine- or Jadwiga
kolog wznowił przyjęcia WICZ weneryczne, sk.'.>r
Więckow- "E 16.30-19, Próchnika 8
urlopie.
po_
(\wtork 1 , KORONSKA lekan
30,
sk1ego .
42343 g ~ekolog 17-JS, Zlelon.a 16
czwartki 17-18.

3 m
PIEC
w stanie bardzo dobrym
kupię. Tel. 462 _82 •
WŁOSY kupuje fryzjer,
41924 g
Kilinskiego 199.
truskawek
SADZONKI ·
odmiana Faworytki (Sen
ga Sengana) sprzedam .
Rzgowska
Wiadomość:
170 (ogrodnik):__ 41977 g
„
TAKSOMETR
1
Now;;~~e~~~a
sprzedam.
12, Tuszyńska. Od god7..
16.
41983 g

ty „42009" Prasa, Plot"!<owska 96.
POKOJE-,-kUchnię,
2
spółdzielcze zamienię na

najchętniej

kawalerkę

w okolicy Ronda Tit:>godz.
wa. Tel. 225-97,
7- 15 ·
• 2011 I!.

Wystarczy

w

miesiącu wrzesnm

,,KUK UŁ EC

1967 roku

w

postaci

GŁÓWNA

WYGRANA

PIENIĘŻNA

-

Tomqwz·---lllllllllH Hllml-

pfzezwycię·

minionych bólów, żalów
i rozpaczy w imię zwycięstwa
imię
w
życia nad śmiercią,
wy;;wolenia aktywnych sił czło
do budoniezbędnych
wieka
wy lepszego świata.

żania

częścią
oryginalną
Bardzo
Czernik<' jest opowiaksiążki
Fromenza
misjonarza dąnie

pochodzenia o we(i wymierającym) w
dżungli ple
mieniu Pigmejów, których pry
mit.ywna i bez,grzeszna egzykojarzy się misjonastencja
o
legendą
rzowi z prastarą
wizjach
o
tj.
preadomitach,
powoła
„pierwc;zego siewu",
nych r 7ekomo do życia przed
Adamem i Ewą.
polskier.o

getującym

afrykańskiej

głęb1

W

*

*

napierwszą
yróżniona
ogólnokrajona
grodą

kowej
tyka

wym konkursie w Opo1u p_owieść Anny Mar„Wczorajsze" ••) dosprawy
~komplikowanej

po::lzio:łu

narodowościowego,

spotykanego nieraz w autochrodzinach ślą~kich
tonicznych

400.000

ZŁOTYCH. §
i§

1111DRH111H111111111H11nnnnn~lll

M.

Brandysa oparta jest w głów
nej mierze na listach Kozietulski<>go, pisanych do siostry.
ziemianki spod Grójca. Trzeba podkreślić, Iż treść tych listów nie ogranicza się bynajlecz omniej do batalistyki,
bejmuje mnóstwo innych spraw
i tematów, co w sumie składa
atrakcyjną
i
się na barwną

NOWOCZESNY krój aam
ski, dziecięcy opanuje3z
Wyn~pod gwarancją.
lazek Mechlińskiej, Na41039 li!
wrot 32.
języka
KONWERSACJI
udzi E'l 11m.
rosyjskiego
420l3 g
Tel. 234 - 4t.

1~~~~-;;d~~:~':a pit~:~

dzisiejszego

dla

czytelnika ca-

łość.

B. D.
Spółdzielnia

„Ludowa

*)

dawnicza··~

zł.:
Łódzkle"t

„Wydawnictwo
str. 232, cena 14 zł.
•••) Wyd. „Iskry"
Cena 48 zł.
*')

Instytucie.

60 OSQbowa grUJPa honorowych krwiodawców z całego
. kraju. odznaczonych Złotą OdDawcy
Honorowego
znaką
&ię

w tych dniach

z Warszawy na wyci€<Zkę po
prograrrtie 10
W
Węgrzech.
dniowej wycieczki autokarr-owej przewidrz;iano wizytę w
Glównym Węgier
Zarządzie
skńego

Czerwonego

Krzyża,

'.ZlW'iedz;anie stacji krwiodawstwa w Buda~zcie, spotkanie z działaczami Węgierskie
go Cze:rv1•oneg-0 Krzyża oraz

Wy..,

str. 176, cena 10

tomy4

2

wyjaśniaią

Fundusz ryzyka
handlowego
na nasz koW odpowiedzi
mentarz w sprawie opieszałe
owoców
przeceniania
go
szczególnie importowanych, ood PP Warzywa,
trzymaliśmy
Owoce i Kwiaty wyjaśnienie
że fundusz ryzyInformujące,
ka handlowego jest przez to
wykorzystywa
przedsiębiorstwo
ny. I tak np. brzoskwinie prze
ceniono w pełni sezonu owocowego do 20 zł za kilogram,
przypadkach
a w niektórych
nawet do 2,50 zł za kg.
naszych
tym
Informując o
Czytelników, nadal twierdzimy,
zbyt
sklepów
kierownicy
że
pófno przystępują do dokona(witl nia przeceny.

Wągry

Wycieczka krwiodawców na
Krwi udala

*

Książka

współ~worzyli.

kilkudniowy pobyt 'WYIPOCZYil~
kowy nad Balatonem.
Wycieczik.a

zorgaruoowana
nagrodą

przez ZG PCK jest
najbardziej

dla

krwiodawców.

aktywnych
wyjaz~

Pr:zed

dem w siedzibie ZG PCK odbyło sti.ę ll!I'oczyste spotlka.nie
wycicczkowillcrz;ów z pracownikami PCK i Instytutu Hema-

tologhl.
Z

i

na wy-

Lodzi wyjechali

c iec:2Jkę

Bronislaiw Ma}lrowsld

Ba.rbaira Jankowska.

CK)
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wy- INŻYNIEROW i techników na staż I z praktyką,
~"PISY na zaoczne (ko- DYPLOMOWANA

inspektora kontroli wewnętrznej kierowców la•
'
dowaczy, monterów samochodowych, operatora na
koparkę i pom. operatorów oraz blacharza-spa.;
wacza zatrudni natychmiast ŁPTB w Łodzi, Gór6333/k
nicza 18/36.

chowa"."czynl zajmie . się
u siebie w domu dz1ećmi w wieku przedszkolnym. Tel. 420-37.
POMOC--domowa___
;~~~=cj~a~~s~ńlsnyzkcohlen'i'a- ~~.ale, na wyja>:d ~~
b
t
..arsza
np770 rze na.
Zawodowego "WIEDZA", Piotrkowwyk
7
• od m.
s a
Kraków, Westerplatte 11 · Lewandowska,
godz.'
42018 g
16.

kursy
respo~dencyjne)
maszynowych,
kreslen
kosztorvbuctow:Ianych,
snwama budowlano-montażoweg? przyjmuje, In-

=
-=§

"

Z A T

R U D N I M Y

ZAKŁADY WŁOKIEN SZTUCZNYCH
„A N IL A N A" w ŁODZI,

angielskiego i niemieckiego dla
inżynierów i techników.

I

wysoko r
ilość
określoną
zwłoc.Z?ym
)i
·
h ·
1f k
k
l mewykwalifikowawa 1 1 owanyc
męż- 1
nych pracowników fizycznych ~zyzn na. stanowiskach produkcyjnych 11
I pomocniczo-produkcyjnych. W
1
naści <;>d kwalifikacji i stanowiska propracowników 1
zarobki
dukcyJnego W granicach od 2.000 do I
1
N'
3 200 ł
iezależnie od powyższego
z ·
·
zakład gwarantuje swym pracowniko~l1
możliwość otrzymania przez nich mieszkania spółdzielczego najdalej w okrefl
sie 3 lat ZWS ANILANA"
re ektują
"
'k •
·•
wyląc
. zn~e. na pracowm ow stabilnych,
przeJaw1aJących tendencję do stałego
zatrudnienia. Chętni do skorzystania z
powyższej okazji, mogą zasięgnąć bliżk 01 ·
informacJ'i w dziale
szych
enia
sz
·
zawodowego l kadr, tel. 398-20, wewn.

!
1ł
ł

;

1
·

l
.
.

ł

i

zależ-

kształtują się

!
t

KIEROWCOW samochodowych z I i II kat. prawa
jazdy, ładowaczy i lakierników samochodowych
Transporzatrudni natychmiast
towe Handlu Wewnętrznego nr 2 w Łod•t", s
trze!~
czyka 29. Zgłoszenia osobiste kandydatów przyj6368-k
muje sekcJa kadr.

Przedsiębloutwo

Zapisy przyjmuje i wszelkich informacji udziela Ośrodek Szkoleniowy NOT

w Łodzi, pl. Komuny Paryskiej 5,
VI piętro. pokój nr 607, tel. 359-78 lub
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niekaralność.

pła-
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.
i. gazu

,1.••;:K:
•

ł
ł

•
ł
•

ł

ł

" ;i
n l!U

•+
ne"O
ł
fi
(propan • bntan) •
do but11· turystycznych •
~U i -""

ł

został uruchomiony przez

A
,.

ŁODZKm PRZEDSIĘB.

ł

i
ł

OBROTU

PRODUKTAMI NAFTOWYMI

ł
ł

ł W/w
ł

ł

ił

ł

714

. Jl BENZYNOWEJ nr
STAC

ł
ł

ul. WOJSKA POLSKIEGO

w ŁODZI,

ł

ł

.•

UWAGA!
czyn

Przypominamy,

technicznych,

punkty

ł

że

z

ł

ł

ł

ł
ł

ł

całą dobę.

ł

ł

68

jest bez przerwy czynny
codziennie

ł

ł

ł
ł

"CP N" W ŁODZI.
punkt mieści się przy

ł

ł
AGENTOW na prowizję do sprzedaży produktów '··
benzynowych na terenie 'ł
naftowych w stacjach
miasta I województwa łódzkiego przyjmie Łódzkie Przedsiębiorstwo Obrotu Produktami Nafto- ł
wymi „CPN" Łódź, Gdańska 70 . Od kandydatów
zawodowa w handlu,
wymagana jest praktyka

Warunki pracy i
dobra opinia,
6128-k
na. Piotrkowska 46 m. 23 cy do omówienia w dziale kadr.

=
§=

.

kreśleń technicznych i podstawowych
wiadomości z maszynoznawstwa dla
maturzystów oraz języków obcych:

...„„„„.,..,.„.,..,..,._.,..,..,..,..,..,.....
..,.„
·
~~ .

-

Międzystowarzyszeniowy
Wojewódzki
Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych przy OW NOT w Łodzi
9-miesięczne kursy:
organizuj e

INSPEKTORA ochrony p.-pożarowej z praktyką,
ekonomistów z praktyką do działów zaopatrzenia
! administracji oraz spawaczy acetyl. i elektr.
zatrudni Łódzkie Przedsiębiorstwo Obrotu ProdukBliższych
tami Naftowymi „CPN", Gdańska 90.
6373-k
informacji udziela dz. kadr.

!
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490
6492/k
•
wlasno~ł
.,..,..,..,..,.,-.
kupię. _.,..,..,..,..,..,..,..,.~.,..,.-.,..,.

Głów-

złożyć do jednej

ICSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH PKO
z wKŁADAMI PIENIĘŻNYMI.

§

konieczności

móść

kuchnią

podobne. Traugutta -16
Szuszkiewicz . . _ 41!87_g
poz kuchnią
POKOJ
•klepowe, 50 m2 w ozaul. Buczka
kolicy
m1'eszkanle
mieni·ę na
typu M-5 lub M-4. Oferty „42016" Prasa. Piotr__
kowska 96.
poszctM~ŁZEl'<STWO
ku.Je pokoju sublokatorOferty „42017"
skiego.
lirasa. Piotrkowska 96.
Prasa.
„42021"
oterty
Piotrkowska 96.
7.AKŁAD fryzjerski-Antaniego Wasiaka,
na 28, przeniesiony na
ul. Kilińskiego 124. tel.
42012 g
20 6- 48 .

z KI"!

lub kilku gier pięć pięciozakładowych kuponów, a następ
nie odcinki „C" tych kuponów przesłać do ŁGL w terminie do 3 października br., aby wziąć udział w losowaniu
dodatkowych nagród

M

,
W
POKOJ Z
'<ódmieściu zamienię na 1•
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ZWIĄZKU

N

pokoju. Oferty 5668 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2. - - - - - · - - - - - - - - - - - - . : . . : . . : , : . : . ; , . : _ _
SAMOTNEGO---p~~a KIEROWCÓW z I kat. prawa jazdy, konduktorów
zatrudni
Wojewódzkie
mieszkanie przyjmę. Spo i stratnika ochrony Przedsiębiorstwo PKS, l i Oddział w Łodzi, Wóller.zna 24a (Chojny).
- - czańska 249/251. Zgłoszenia przyjmuje sekcja kadr,
··DWOCH samotnych, pra
7-13.
6316-k
poszukuje po- pokój nr 3, w godz.
cujących
koju sublokatorskiego z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___:_ _ _ __

Lekarzy
,,Zdrowi""
5pecjalt.stów
codz.tennie niekrępującym wejściem.
••Ykonuje
Prasa,
„41995"
wazystkle zabiegi gi.ne- Oferty
l<ologlczne, Al. Kościu- Piotrkowska 96.
<zkl 111 ____ _ _1612 k SUBI,OKATORKĘ przyjOGROD 2.ooo 1112 w La- mę. Strzelczyka 15-45.
człon
sprzedam . !llAŁŻEN'STWO giewnikach '2309 g I kowle spółdzielni ajeszTel. 290-83.
poposzukuje
kaniowej
\
---·
DOMEK jednorodzinny - koju sublokatorskiego z
- wygodami na rok. Tel.
wygody
wszystkie
ul. 704-90 godz. 18-20Łódź,
sprzedam.
bezdzietno
32,
Grunwaldzka
41701 g ne, członkowie spółdziel
godz. 16.
poDOMEK I-rodzinny - (po- r.i mieszkaniowej -

ośrodkach TWP, Piotrkow-

17-19 w

a
latach przedwojennych,
Stanisława w
książka
owa
rzutującego na '!osy członków
formie
w
Czernika tych rodzin już po wyzwole·tryptyku ujęta opowieść
„ Trzewiczek" •) nie niu w · 1945 r. Autorka „Wczopt.
rajszego" dokonała egzemplifiz pewnością do utwonależy
ka•!ji tego problemu, opisując
rów dających się łatwo streszrodziny
dolnośląskiej
dzieje
w szczupłych
?właszcza
czać,
Interesująco,
bardzo
Lanbów
notatki sprawozdawramach
by
z kompetencją i można
czej. Najogólniej mówiąc jest
„z zaangażowaniem".
rzec
ciekawie pomyślana konto
udowadnia
"Wczc.rajsze"
frontacja postaw moralnych i
choć nie bez opoautorJ.:a obliczu
w
świat .:ipogląd owycb
rów odchodzi bezpowrotnie w
problemów świata powojenneupolskość
triumfuje
niebyt,
go. W tym celu autor sprowaosobiona w młodej generacji,
pewnego pensjonatu
do
dz~
dla ktorej Wroćław czy Op.ole
grono ludzi różnych kondycji
miastami rodzinnymi,
już
są
w wiql<szości obciążonych kom
polskim! bez wątpliwości i zapl<=ksan.1; bolesnych, czy wręcz
strzezeń .
tragicznych przeżyć wojennych.
Nie są od nich wolni ani wła
pensjonatu, ani jej
ścicielka
wychowanek, a i
młodociany
sam pensjonat nie jest byle
i
wspomnień
iłośnikom
jaki: znajduje się bardzo blihistorycznych,
relacji
obozu
h. hitlerowskiego
skc
poda~ych w żywej i ata zieOświęcimiu,
zagłady w
rakcyjnej formie, polemia pod drzewami owocowyMariana
cam i::orąco książkę
mi w sadzie tego pensjonatu
i in„Kozietulski
Brandy~a
swego czasu
była
użyźniona
ni" •••1. Jan Kozietulski (1781krematoryjnymi.
popiołami
1821), cczestnik słynnej szarży
Somosierra,
pod
szwoleżerów
Rezultatem rozważań i dysdo najponiewątpliwie
należy
przez
prowadzonych·
kusji
wśród
postaci
pularniejszych
tego trochę umieszkanców
udział
brali
którzy
Polakó·.v,
mownego pensjonatu jest niei ją
napoleońskiej
w epopei
świado
przychodząca
łatwo

I

SPOŁDZIELNIA

•et
•o
301-0ł.
•
••••••••••
•••••••••••••••••••••
•

Sprawy wczorajsze i. trochę . historii

I

ZIOMKowsru-··-=.
chorób wene
opecjalistą
rycznych, skórnych 16-j
19, Piotrkowska 59
Dr

ZAPISY na początkowe I zaawansowaangielskiego, nie- :
ne kors"Y Języków:

:

czekatq

PWSTiF p::>- --=:-::-::~:-==:............- - - - - - - - - - - spe-I STUDENT
PRACOWNICY POSZUKIWANI
niekrępującego
szukuJe

Dr MARKIEWICZ
o;alista chorób skórnych.
16-18,
wenerycznych
41161
PiotrkD'Wska 109

I

TWP

Książki

ł

przy-

sprzedaży

ł

ł

gazu płynnego napełniają wyłącznie
butle turystyczne o pojemności do 2 kg.

..l
•"'

wyposażone w

ł

zaworki przelewowe o
produkcji
„PREDOM-GA Z"
nazwie
6484/k
huty „Milowice''

ł

ł
.•

·--·-4
~···--~····-·
DZLENNiIK L0D71KI m- 211 (6449) 5

·

Zamiast wódek i seynek obrabiarki laserowe i

RADIO ·OIEl

llJ

kwadrans. 12.30 „Więce,, lepie,, 16.30 „Ciekawe ks!ątki".
16.40
taniej".
13.00 Popularne trag-, .. studio Propozycji". 17.00 Aud.
8.00 Dziennik. 8.1~ Gra Polska mflnty znanych symfonii.
14.00 „o kro\> od maszyny". 17.30 Mu
Kapela. 8.49 „U źródeł myśl~ ra- „Pisarz i ksi:;iżka" aud.
14.3'l zyka db tańca. 17.55 Wiad. 18.00
::jonalistycznej".
9.00
MelodiP Muzyka rozrywkowa. 15.00 Wiad. Koncert rozrywkowy. 18.43 „Kwa
rozrywkowe. 9.30 Pleśni chóral- 15.05 z życia zw. Radz.
15.25 dr an·' z dedykacją". 19.00
„7
ne.
10 OO „Obrońcy Westerplat- „Amatorskie zespoły przed mt- księgarskiej lady". 19.10 „Ludzie
te" fragm. 10.20 Muz. rozryw- krotonem". 16.00 „Popołudnie 7 i kontynenty". 19.30 50 lat ptokowa. li.OO Z twórczości wiel- młodoscią". 16.05 „Non stop Stu- senki tadzieckiej.
20.00
Wiad.
kich mistrzów. 12.05 Wiad. 12.10 dla Rytro".
16.20 „Radiostopem 20.30
Wieczór literacko-muzyczNa swojską nutę. 1%.25 Rolniczy po morzach, lądach i oceanach". ny. 23.00 II wydanie dziennika
23.10 Wiad. sport. 23.15 Muzyka
czeska. 24.00 Wiad.
PROGRAM ll
.!!,'I 11111111 UIlflllll!lllllllllIli Illllll llllff llllllli li lll Ili lllllll lłlllllli llllłl IIlillll Ili IIli llllll lll Ili
8.30 Wiad.
8.35 „8 godzin na
dobę".
8.55
Porar:iny kalejdo•kop. 9.łu III odc. rep. R. Samsela z i::ołudniowych
obszarów
Si
z dnia 31 sierpnia 1M'7 roku
zw. Radzieckiego.
10.00 Wlad.
10.dii
B.
liartok:
Koncert
na ork.
5Państwowego Inspektora Sanita.rp.ego dla m. Lodzi
10.50 „Cichy Don"
odc.
11.10
w sprawie wzmożonego nadzoru nad stanem
„.Postęp w
gospodarstwie domo=
sanitarno-porządkowym m. Lodzi.
5 wym".
11.20 Koncert 2yczen.
12.06 Z li.raju i ze świata. 12.25
Państwowy Inspektor Sanitarny dla m. Łodzi w wykona- §
Koncert rozrywkowy. 13.00 {Ł)
nlu Uchwały Rady Narodowej m. Łodzi nr IX/36/66 z dnia
Komunikaty. 13.05 {Ł) Rep. lite15 czerwca 1966 r. oraz planu jej realizacji zatwierdzonego racki. 13.20 {Ł) Kwadrans muprzez Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi w dniu 29 listozyki.
13.35 (Ł) Wybitni soliscl.
= pada 1966 r. po uzgodnieniu z Komendą MO m. Łodzi ko13.50 (Ł) „Co dalej w hodowli••
= munikuje, że począwszy od dnia 20 września 1967 r. do dnia =
·5 4 października '967 r. organa słuzby sanitarno-epidemiolo- 5 rep. 14.oo Tydzień Kultury Buł·
14.25 Rep. T. Zimec5 glcznej m. Łodzi z udziałem organów Milicji Obywatelskiej 5 garskiej.
inego. l~ . 45 „Błękitna sztafeta".
----=§ oraz Innych instytucJi nadzoru, przeprowadzać będą kontro- =-=§
le . stanu cżysfości ' dfaz przestrzegania przepisów sariitarno15.00 Muzyka Bi:azylii. 15.30 Dla
dzieci nud. „O Edwardzie Grie·
pQrządkowych na terenie miasta.
)ilu". 16.0' Wiad. 16.05 Pub!. mlę
5
Kontrole te . mają na celu spowodowanie usunięcia zanie- =
dbań sanitarnych jakie obserwuje się w mieście, co wiąże i5 dzynarc•dowa. 16.17 Pieśni fransię z zapobieganiem sezonowemu nasilaniu się cporób za- -==§ cuskiego ruchu oporu. 16.47 L.
Różyckt
Ballada na tortep.
kai:nych, występujących w okresie letnio-jesiennym, a prze17 .Ol (Ł) „Akt. łódzkie".
17 .15
--= de wszystkim chorób przewodu pokarmowego.
{Ł)
„Bawimy
się w
teatr" aud.
i5
Zaniedbania sanitarne i brud sprzyjają nasilaniu się tych 5
17
.30
(ŁJ
Gra
·trio
J.
Loussier.
5 ~m~.
.
5
17.45 (Ł)
„ Wypoczywamy przy
Kontrole nie. będą_ poprzed:pme wydawaniem tadnych do- __ muzyce'·. 18.10 (Ł) Magazyn dla
= datkowych zarządzen, gdyż przepisy sanitarno-porządkowe
kobiet.
18.15
(Ł)
„Przed koncer5 winny być dokładnie znane odpowiedzialnym za stan sani- 5 tem w Filharmonii".
Me5 tarny osobom i mstytuejom.
5 lodie rczrywkowe. 18.5018.45
„O Fa=:§ jących
W wypadku stwierdzenia uchybień sanitarnych wynika- ===-§ liksie I1zlerżanowskim" fe!. . 19.00
z niedbalstwa i niechluj6twa, osoby winne tych zaWiad. 19.05 Muz. i akt. 19.30 „O
-= niedbań będą zgodnie z przepisami prawa sanitarnego - suFran<'ję
walczyli
wspólnie".
rowo karane w trybie karno-administracyjnym (mandaty i
}0.05
„Opery w przekroju". 21.00
i5 nakazy karne, rozprawy przed Kolegiami Orzekającymi), a 5 z kraju
i ze świata. 21.27 Kro~-- w poważniejszych wypadkach - sprawy mogą być kierowanika sportowa. 21.40 Muzyka tane do Prokuratury.
neczna. 22.10 „Sławne romanse".
Instytucje I QSoby odpowiedzialne za stan sanitarno-hi- 22.30 Gra wybitny pianista bra·
§ gieniczny winny niezwłocznie przystąpić do działalności pozylijski A. Estrella. 23.00 Muzyrządkowej i sanitarnej tak, by wymieniony wyżej termin =5
ka taneczna. 23.50 Wiad.
rozpoc~ęcia kontroli stał się jednocześnie terminem dopro5 wadzenia mlasfa <;Io stanu wzorowej czystości i zgodności 5
TELEWIZJA
z przepisami sanitarnymi.
9.55 Illstoria (kl. VIII)
„Po<:!
~
W szczególności do stanu takiego winny być doprowad~o- _=§ Czerwonym
Sztandarem"
(W).
ne następujące obiekty:
10.55 Języ)< polski {kl. V) „Spotkanie z Seweryńą Szmaglewską"
nieruchomości zamieszkałe (podwórza, ścieki podwórzowe, ustępy, klatki schodowe, śmietniki);
(W). 15.'45 Inauguracja roku aka-,
demicklPgo P. TV (W). 16.25 Jak
ulice, place nieruchomości nie zamieszkałe, parki, skwer3, =
się
ogródki jordanowskie;
uczyć?
(W).
16.55 Dziennik
TV (W). 17.00 Dla dzieci: Kin:>
kina, teatry, hotele I budynki publiczne;
~ąplel.iska otwarte I zamknięte, zakłady fryzjerskie i =-= ?tyś (W). 17.15 „Nie tylko dla
=
srodki lokomocji (tramwaje, autobusy, taksówki);
~ań"
magazyn (W). 17.~
zakłady przemysłu spozywczego, a w szczególności: wy- =
„Splewnik Domowy" - St. Mo- 1
twórnie Wędlin I wyrobów wędliniarskich, przetwórnie
niuszki CŁ).
18.05 „Inwestycje" I
garmażeryjne, mięsne I rybne, mleczarnie i zlewnie mle?r06rnm pt. „Progi na Wi ·
ka, miejsca przechowywaaia i magazynowania wyrobów
śle"
{W). 18.35 Piosenki francumlecz: rskich, wytwórnie
Jodów, ciastkarnie i wytwór(W). 18.50 Program pub!. nie słodyczy, wytwórnie wód gazowanych i napojów ;
5 "kie
„Trzecia zmiana" (Ł). 19.05 Wiazakłady gastronomiczne otwarte i zamknięte, tj. stołówki
domośc1
dnia (Ł). 19.20 Dobrapracownicze, akademickie i inne;
noc (W). 19.30 Dziennik TV (WJ.
sklepy mięsne, garmażeryjne i ogólnospożywcze, kioski
20.10
,,Po
szóstej" Młodz.
;;;
sprzedające środki spożywcze,. a zwłaszcza napoje chło- --=
Klub TV (W).
20 .so „Skarbiec
dzące;
na
kółkach"
film
fab.
prod.
miejsca sprzedaży hurtowe.! środków spożywczych;
5 franc. (W).
2'l.3S Dziennik (W).
targowiska, a zwłaszcza stoiska mięsne I nabiałowe;
środki tr<msportu artykułów spożywczych;
5
zakłady przemysłowe sektora państwowego, spółdzielcze- 5
5
go I prywatnego;
5
=_=
biura f urzędy;
-==e
żłobki, przedszkola, kolonie I półkolonie, stanice harcerskie;
oraz wszelkie inne miejsca użyteczności publicznej.
Władze miejskie apelują do mieszkańców miasta i orga5 nizacji społecznych o wzięcie licznego udziału w wymienia- 2
zachn1urzenie niewielkie, przej
§-= nej działalności sanitarno-porządkowej.§--=
ściowc
umiarkowane. TempeUdział ten może wyrażać się pracą bezpośrednią przy po- rządkowaniu
ratura maksymalna 26 stopi1i
i upiększaniu miejsc zamieszkania i pracy, jak
Celsji.;sza.
Wia!ry
słabe Juo
5 również przez zgłaszanie się do Dzielnicowych Stacji Sani- 5
umiarkcwane. Jutro pogoda be3
5 tarno-Epldemlologicznych celem wzięcia czynnego udziału E
w1ększ~ch
zmian. Słońce zajE w. przeprowad~anych kontrolach.
S
dzie dzisiaj o godż.
18,18, a
-_§_
Inspektor Sanitarny
wzejdzie
jutro
o godz. 5,04.
dla m. Łodzi
(Przy
okazji
przypominamy,
~
1-ł dT JERZY ZA1"1SKI
że imieniny obchodzi
Begina
i ~elchlor.)
(reg)
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ultra~źwiekowe

Polski przemysł maszyn obróbczych
przed wielką ofensywą
Plan roku biciącego przew1
duje eksport naszych obrabiarek za przeszło 140 milionów
złotych
dewiwwych, w tyM
za blisko 50 milionów Uotych
do krajów kapitaJistyczmych.
Obok tradycyjnych już grup
maszyn obróbczych jak: obrabiairki kolejowe, ciężkie obrabiarki hutn:ic1Ze, obrabiarki <>g61nego pirze-zmaczenia prze-

mysł nasz zwiększy produkcję
maszyn do obróbk i plastycznej i do obróbki tworzyw s.ztu
cznych, a także obrabiaa-ek
elektro-erozyjnych. e lektrochtmicznych,
ultradźwJękowych,
laserowych iltp. Są to obrabiarki o wysokich dokładno
ściach,

niezawodności

i

kowych zapotrzebowaJ11ie na
maszyny obróbcze w świecie
będzie siale wz;ras;tać. Specjaliści pirzewidują, że w
roku
1970 popyt na obrabiarki w
krajach kapital\stycznych wzro
śnie o ponad 100 proc. w porowna:nict.:: z r okiem 1960, natom taet w krajach socjaJis•tycz:nych w związiku z szybszym
na ogół tempem rozwoju 1>10dukcj!i przemysłowej o blisko
200 procent.
Ą)duaJnie
w świecie prt>dukuje się oko!:o 2,5 tY'S. typów obrabiarek. w Polsce zaś
około 300. PlanCYWana ofensywa
polsikich obrabiarek na
rynki światowe pociągnie v.i
sobą
kon.iec:zmo-~ć rOZJbudowan ia zaplecza naukowego i ba
dawczego przemyslu maszyn
obróbczych.
Przewiduje sie
wiec Skierowanie do biur kon
l>tnrkcyjnych i zakładów badawczych przemys-łu obrabia!
kowego najzdolniejszych inży
nierów t konstruktorów. a tak
że maczną poprawę
wyposa:i'enia za'l)lecza w na.Jnowszy
sprzęt i aparaitUJrę badawczą.

wYSO-

kim stopniu a,ut-Omatyzacji.
Jak wynika z prognoz ryn-

V/ypowiedź kanclerza K'esineera
(Dokończenie

ze str. 1)

wicieli

„wschodnich prowincji
niemit~kich",
których mieszkaricy
zostali wypędzeni p<Jd
koniec
ostatniego
konfliktu
świat<>wego".

„W mojej deklaracji rząd»
WeJ położyłem nacisk na to,
:!:fi Niemcy w ciągu
wieków
stanowiły
pomost
pomiędzy
&:urop"
zachodnią
i
Europą
wschoc<nią i że bardzo chętnie
wypełoiać
będziemy
nadal tę
misję
nawet w naszej
epoce
stwierdza kanclerz oczyw•śc1e
zakładając, że
usunięty
zostanił! straszliwy mur nieufno:\ci, oddzielaJący nas od naszych wschodntclt
sąsiadów".
W celu usunięcia tego „muru ·'

kanc!Erz
proponuje „gwaranJ:e zrezygnujemy z użycia
- w stosunku do ZSRR,
Polski, C.zechosłowacji i innych
państw europejskich oraz „dru
giej cięści Niemiec".
Przechodzi on następnie
do
problEmu
stosunków
NRF r.
Polską. „,rragniemy i wszyscy c~łc;nkowie rządu federalnego •ą co do tego zgodni P<IJP.dVJnia z narodem polskim.
Pragniemy, by doszło to bezzwlocu1ie do skutku, ale nia
możem;I' dopuście do tego, że
by takie pojednanie
opierało
się na warunkach wytyczonych
jednostronnie". Kanclerz powtarza, 7e tylko „rząd reprezen
tujący całe Niemcy" mo7e pro
wadzić
negocjacje umożliwia
jące
„przyszłe stosunki z Polcję,
siły"

ską".
„Oc7ywiście nie motemy zamykac oczu na fakt, że niejedf!n D'ąż stanu świata zachodniego również uważa, iż zre·
z:vgno,,.anie z teryt-Oriów niemieckich na wschodzie stanowi cenę,
jaką
Niemcy muszą
Eapłacić
za wojnę rozpoczętą
I przegraną przez Hitlera. Nie
podzielamy tego poglądu".
Dalej kanclerz oświadcza, ie
„sytuacja nie może
pozostać
w ob~cnym stanie" I przyznaje, że „w przyszłości nie bę
dzie mogła po prostu powróci(: d<1
stanu
poprzedniego"
(tzn. <Io niemieckiego stanu po
siadania przed wojną). „Jak to
jeunak będzie wyglądało to
jeszcze tajemnica przyszłości".
Rozwi;.rzania, które nastąpią 0 w
ramach pokojowej umowy powinny być do przyjęcia dla zainteresowanych narodów - dla
narodu niemieckiego i dla narodu polskiego - a w ramach
tych rozwiązań
powinno być
uszanowane prawo każdego do/
ziemi, • której pochodzi" (jest

to zwrot, który odnależć moi
na w wielu
oświadczeniach
naJroz1naitszycb „z1on1kostwu 1
zr~eszen
rewizjonistycznych w
NRF. W zachodnioniemieckieJ
termrnologii
politycznej poję
cie to brzmi „Heimatsrecht").
Ta!< więc, tym razem kanclerz
NRF, wypowiedział się
l]ez niedomówie"d.

• * *

Rzecznik rządu zachodnioniemieckiego oświadczył w środr,
po południu w Bonn, iż kan
clerz NRF Kurt Georg Kiesinger nie udzielił wywiadu dzi<?n
nikowi paryskiemu „Combat"
Materiał zamieszczony w
„Com
bat" powiedział rzecznik opiera się na
przemówieniu
wygłcszGnym
przez szefa rzą
du NRF 29 kwietnia 1967 rokll
na
trzecim
kongresie
tzw
„wscilodnioniemieckich
przedstawidelstw
krajowych"
w
Bonn.
Rzecznik rządu bońskiego nP.
gując
fakt,
że
materiał opublikowany przez „Combat" jest
wywiadem, nie z:aprzeczył jednak autentyczności treści wypowiedz• Kiesingera.

Aktualnie za.Jmujemy dtiesiate miejsce w świecie w dzi"l
dz.inie
eksportu obrabiarek.
Istnieją w-&zelkie daine ku temu, by tę lokatę popraWić.
i;;oK.

W dniu 5 września
zmarła,
po ciężkich
niach, opatrzona św.
mentami, przeżywszy
najukochańsza Zona i
sia

S.

Wyprowadzenia drogich
zwłok nastąpi dnia 7 września
br., o godz. 17 z kaplicy cmentarza n,a Radogoszczu, o czym
zawiadamiają,
pogrążeni
w
nieutulonym żalu

na politechnice TV
w

7 bm. politelewizyjna rozpo-

C7JWarlek:,

czyna dru.gti
rok
łalnośd.
Poc:zą•
wszyswej
od dziateg~
dnia, codziennie - z wyjąt
k iem sobót i nied7.ilel - oc
godz. 15.45 do godz. 17 - nadawane będą dwa WY'klady
telewirz...yjne
z
przedmiotów
obowiązujących n.a I i II roku wyższ.ych S1tudiów te.:hn i=nych dla pracujących. Jako zasadę przyjęto powtarzanie wyik?adów tego sam~o
dnia po za.kończeniu ogólnegn
prog:rallJ!l\'
telewizyj111ego,
a
więc

·------------„

zwy-kile po 22.

Wyklady
dla
studentów
I rolru nadaiwane będą w
niedzia:Nti, środy i co drug-i
piątek,
zaś
c!Ja II roku
we wtorki, Cf1:W'aJl1ki i rów

po-I

nież

co ór<ugi

Pawlak

s d. DUDZIRSKA

nowego roku
techrnika

ł P,

Cełeryna

lnau~urac ja

196f r.
cierpiesakralat 58,
Mamu-

piątek.

MĄZ, CORKA,
SIOSTRA, SZWAGIER
i POZOSTALA RODZINA

W dniu 5. IX. 1967 r. zmarła
po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 53

S.

ł

P,

Myłyk

Marianna

z KOI.AKOWSKICH
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 7. IX. br.
o godz. 9 w kościele parafialnym św. Antoniego w Tomaszowie Maz.
Wyprowadzenie
zwłok
nastąpi
tegoż
dnia o
godz. 16 z kościoła parafialnego na miejscowy, cmentarz
katolicki, o czym zawiadamiają, pogrążeni w głębokim żalu

CORKA, SYN, ZIĘC
i WNUCZEK.

·-------------
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ROZDZIAL XIV

Przez dobre

dziesięć

sekund inspektor Neele

spoglądał ze z<iumieruem na starslzą panią.
Przychodziło mu na myśl, że biedaczka postradała nagle zmysły
- Kosy? - powtórzył wreszcie.
Pan.na Marple przytaknęła energionym skinieniem głowy.

- Nie inaczej -

powiedziała

i

zaczęła

recy-

tować:

- Nie wy.da.je mi się, . abym„. - bąkną~
z.bi;y z tropu Neele i nie dokończył, gdyz
panna Marple przerwala mu żywo:
- Na oklO liczy pa.n sobie trzydzieści p.ięć,
może trzydzie§ci. sześć lat. Kiedy był pa.;1
małym chłopcem, wypowiedziano. w:ojnę staro.lwieckim wierszykQ!ll dla dzieci.
Nat;;>mias1 d'la os<>by wychowanej jak ja na t~
kich wierszykach... Widzi pan, wzór, o kt?rym mówiłam, ma wymawę.
Jedno ~1~
zastanawia.„ panina Marple urwała,
DY
podjąć zaraz, jak gdyby zebrał'.'- odwagę_: :--;
Ma się rozumieć, to wielki ruetakt mO'W1r
o podobnych glu.pstwadt„.
-

Proszę.

Niech pani mówi, o C!ZY'l11

ze-

ohca.
- Dziękuję. Bard:m pan uprzejmy.
Powiem. Chociaż .:zdaję sobie sprawę, że jeste:n ba.rdzo stan., nie :najmądr-zejsza., a moje pomysły mogą nie mieć sen9U„. Chciała
bym zaipyt,ać, CLY w t.ej hi8torli nie natknął
się pan gdzieś na czaTDe ptaki„. na kosy?

Piosenka za szóstkę, kieszeń cy.ta i
Zapiekanych w cieście kosów menele trzy.
Przekrojono ciasto, ptaszków zabrzmiał chór;
Co za pyszrte danie na królewski dwór!
Król był w skarbcu, liczył tam pieniądze swe,
Królowa w komnacie bułkę z miodem je.
Służebna w ogródzie wietrzy ubrań stos,
Wtem przyleciał ptaszek, odd.ziobal jej nos.
- Wielki Boże! - zawołał eletektyw.
- Pasuje, co? - podjęła starsza pani.
W kieszeni marynarki nieboszczyka znaleziono żyto. Tak napisała jedna z gazet. Inne
wspominały o zbożu, ziarnie„. Ale to było
żyto, prawda?
Inspektor Neele twa.enlząco skinąl głową.
- • A widzi pan! - ))Olllchwycila triumfalll'ie star-9Za. pall1<i.. - Rex Fortescue. Rex z:naczy
król. Zginął w swoim gabinecie biurowym; w
skarbcu! Pani Fortes<~ue, „królowa" ja<ila w
komnacie bułkę z miodem. Cóż dziwnego, że
morderca ścisnął nos Gladys uchwytem llo
wieszania bieLizny?
- Zmierza pani do wni<Jsku, że to robota
szaleńca?

- Nie zrnierl.łljmy do wniosków pochopnie.
W każdym jednak razie cała historia wyglą
da osobliwie. Koniecznie musi pan dopytywać
o kosy. Znajdą się ~d21eś z pewnością!

W tej chwili wszedł do pokoju sierżant Hay.
- Panie inspektorze~ - zacząl z przejęciem
urwał spostrzegłszy damę w starszym wieku.
Neele zdążył tymczasem przyjść ao siebie,
więc zwrócił się lic panny Ma'l'ple:
- Barrdzo szainownej pani dziękuję. Interesui€ panią Giadys Martin, może więc życzy
pani sobie zobaczyć rzeczy zabrane z jej pokoju? Sierżant Hay P•)każe je pan.i. Niedlugo
będzie wolny.
Pa1!1na Marple zrozumiała, że ją odprawiono i wyniosła się z pokoju.
- Kosy! - mruknął do siebie Neele i zwró
cił się do mocno zdziwionego sierżanta: O
oo chodzi, Hay?
- PaJ11ie inspektorze) - zaczął znowu podz nie mniejszym przejęciem. - Niech
pain inspektor spojrzy: - pokazał coś, zawiniętego w przybruclzoną chust.kę do nosa. Znaleźliśmy to w malinach. Mogło zostać wyrzucone z któregoś okrw domu.

władiny

Żywo zainteresowany Neele objął wzrokiem
przedmiot, który sierżant umieścił prze& nim
na biurku. Był to ledwie napoczęty słoik mar
molady. Spoglądał nań bez słowa. Jego twarz
przybierała wyTM: oora.z bardziej
kamiennf
i. tęp.y, oo świadczyło, że detektyw błądzi myslam1 po manowcach ułudy. Oczyma wyobraźni
oglądał jak gdyby film. Widział nowy słoik
i ręce, które ostrożnie zdejmują pokrywkę.
usuwają nieznaczną ilość marmolady, mieszają z taksyną, wkłaciają znowu do słoika i wygładziwszy powierzchruię, słoik 7..akrywają. Wid:ziaJ to wszystko, przerwał jednak rozważa
nia, aiby zapytać podwładnego:
- Czy marmoladę wyjmują ze słoika ł podają na stół w jakimś innym naczyniu?

- Nie, panie inspekt01'7.e. • Podczas wojnyi
kiedy trudno było o wszystko, zaczęl.i pod.awać mairmoladę w oryginalnych słoikach i tak

już zostało.
- To

uprościło

zadanie.

Oczywiście

s.zep-

nąl do siebie Neele.

- I co więcej, panie inspektorze
ciągnął Hay - Tylko pan Fo.rtescue jadal na śnia
da.•ie marmoladę. I pan ParcivaJ, ale jego
nie było w domu. Pame jadaly miód i lilżem.
- Aha... To
dziej.

uprościło

zadanie jeszcze bar•

Po krótkiej przerwie urojony film jął snuć
się dalej. Stół, wokół niego domownicy przy
śniadaniu. Rex Forte~cue sięga po stoik z
marmoladą , nabiera rv7kę, kładzie na grzan
ce posmarowanej masfem. To rozwiązB>n1e dużo łatwiejsze, prostsze;
przyprawiać kawy w

nie trzeba
określonej

ryzykować;
filiżance.

Idealna, nowa meto.da podawania trucizny!
Co dalej? Drugi antrakt. Potem film traci nieco na wyrazisto5ci. Sloik z marmoladą ktoś
zastępuje drugim, z którego usunął dokłael
nie taką samą ilość. Okno uchyla się. Jakaś
ręka rzuca w maliny słoik.„ Czyja to była
ręka?

- Naturalnie musimy to posłać 1fo badimia,
się, czy w marmolad.zie są ślady
taksyny. Nie wolno pochopnie wyciągać wnios
ków - powiedzial Neele.
przekonać

-

Nie wolno, panie iJn.s pektorze - zgodzil
Hay. - Na słoiiku mogą też być odciski
palców.

się

(35)

(Dal-szy

ciąg

nastą.pi)
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