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Usług; dla ludności
w centrum .uwagi Sejmu
11 bm. o godz. 9 · rozpoczęło
sie pierw>ze w jesiennej se5ji
posiedzenie Sejmu.
Obrady
otworzył

marszałek

Czesław

Wycech. W p05iedzeniu uczestniczyli: Władysław Gomuł
ka
i
Józef Cyrankiewicz,
czł<l'llkowie
Rady Państwa i
rządu.

wstępie obrad Izba uczci
pamięć zm11.rłego posła -

Kazimierz.a
Kwiatkowskiego
z okręgu wybQrczego w Chrza
n~wie.

Z kolei marszałek Cz. Wycech udzielił gł06U przewodni
czącemu
Komitetu Drobnej
Wytwórcrości

. :· ·~
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DZIENNIK
tODZKI
.

Sejm goścH wczoraj prezydenta Francji

QI

~-

....-„

państwa, kJtóry Przemawia! w

Poniedziałek bY'ł przedostatnim dniem oficjalnej wizy~y
w Polsce prezydenta Republ'ki Francusklej generała Charles de Gaulle'a.
Najważniejszym
wyda.rz•'"
niem tego drua była wuy•a
szefa państwa francuikiego "'
Sejmie PRL. Z trybUJily sel·
mowej Charles de Gaulle 1

wygłosili

polskim Sejmie.
Następnie w gmachu Sejmu
odbyło się sp-0tka.nie Wladysła
wa Gomułki 1 Charles d 0
Gaulle'a.
Tego dnia - w godzinach
porannych - goście franCU9 ·y
m'iedzili &'tolicę. Obja.UI uik
Wars-zawy zakończyli przy uL
Pięknej, gdzie prezydent p<>-

przemówienia. Gen. de Gaulle
był pierwszym szefem obcego

tożył
kamień
węgielny
pod
przyszłą
siedzibę
ambasady

Władysław

Gom~

pokoju stanowi płaszczyznę
na rzecz utrwalenia
na której spotykajq się dziś ·Polska i Francja

działanie

.

Przemówienia w Sejmie:
WI. Gomul

Lecbow·czowi. który zło
ZYł In.formacje o aktualnym
stanie I zamierzeniach w za,..
kre3ie d<1.lszego rozwoju usług dla ludn<>ścl..
Wi

Marszałek

Spychalski
uda

się

do Belgii
Na
zaproszenie
rninis;tra
obrony narodowei Króle;twa
Belgii
Charles Poswicka 15
września br. uda się z kilkudniową
rewizyta do · Belgii
mi!Il..ister ·ObI'O'l\y narodowej.
marszałek Polski Ma·rian Spy
chalsk:i wraz z towa'l'zyszący
mi osobami.

O godz. 10.30 na salę obrad
Sejmu przybył owacy3nie wi
tany
prezydent
Republiki
Francji Charles de Gaulle.
(Informację o wizycie w Sei·
mie podajemy w ogólnym
sprawozdaniu z pobytu pre·
. zydenta Francji w Polsce).

Po pnemówien:u
denta nastapiła przerwa w
obradach. Po przerwie rozpoczęła się poselska
dy>kusJa
nad problemami usług,
Dziś

Sejm wznowi obrady.

Pham Van Dong;

~ezwarunkowe

.,

zaprzestanie

„bombardowań

D RW
moie lólWlć rozmowy pokol w

Te.IewiiZja amerykań;;ka
jak informuje z Waszyngto-

nu korespondent Reutera nadała w niedzielę
wywiad.
jakiego
premier
DRW
Pham
Van
Dong
udzielił
przedstawicielowi
amerykańtikiego r.owarzystwa telewi.zyjneg-0 ABC. Schoenbru
nowi. W wywiadzie tym pre-

mier Pha·l il Van Dong oświad
czył
dojść

ponownie, że aby mogło
do pokojowych rozmów
Stany Zjednoczone muszą bez
żadnych
warunków prze5tac
bombard<J1Wać
Wietnam pół
nocny. Premier
powiedział.
że jego kraj nie ulegnie szan
tażow:i „i nie będtie płaci!
okupu piratom".

Pogrzeb gen. J. Rómmla
n

bm.

mieszkańcy

War!IZ-8
wy odda.li o;tatni hołd bohaterskiellll.u dowódcy obrony
Warsz.a.wy w 1939 r. - gen.
dyw. Juliusrowi Rómmlowi.
Trumna ze zwłokami dowódcy armii „Łódź" i „Warszawa" wy5tawicma była w Sali
Kolumnowej Pałacu Pryma-

w

Warszawie. a
uroczyCmentarzu Komunalnym
(dawny
wojskowy). gdzie gen. Rómmel poch<>wany został w Alei

SO'W.skiego

następnie odbyły · się
stości pogrzebowe na

Zasłużonych.
Nad mogiłą

przemawiali:
prezes ZBoWiD min. M. Moczar. wicemin. gen. G. Korczyński, przEwodniczący Prez.
St. RN J. Zarzycki.

lnaueuracia szczytu
olrykuńskieqo

Stam.islaw
Grześ
(Avi'.1
Swidnik) zdo-Oyl Zloty Kas.'c
„Dziennika
Łódzkiego"
tL'
wyścigach m?tocyklowy<:h o
mistrzostwo Polski.
Szczegóły zamie&Zcumy ~"
stronie drugiej.

Foto -

A. Wach

Cesarz Etiopii Haile Selassie
dokonał
w poniedziałek wieczorem
otwarcia
konferencji
na szczycie Organizacji Jedności
Afrykańskiej
w Kinszasie.
W swoim przemówieniu wska·
zał
oo na konieczność 7nale·
zienia
wspólnych
rozwiązan
problemów, w obliczu których
stoi cała Afryka.
Na
konferencji
reprezentowanych jest 37 państw afryka!\
skich; 18 przez szefa pań
stwa lub rządu, a 19 przez
ministrów. Wśród tych ostatnich znajduje się pięć państw
arabskich Północnej Afryki. Z
państw
Czarnej Afryki przedstawiciela nie przysłało jedynie Malawi.
Delegaci rozpoczęli
obrady
przy 1irzwiach zamkniętych.

Zatrucia Rrzgbami
. Na Dolnym Sląsku zanotowano ostatnio
39 wypadków
zatrucia grzybami niejadalnymi, w
tym cztery
w3padkl
śmiertelne.

Panie marszałku.
Szanowni państwo.
Panie l panowie posłowie!
wielki to zaszczyt dla prezydent.a Republiki
Francu,;kie1
przemawiać w Sejm ie
Pol;;kiej Rzeczypospolitej Ludow ~j. Czy:Z można nie widzieć. przede
wszystkim w
tym niezwykłym wydarzeniu
dow<>du wzajemnego i gorące
go zainteresowania
naszych
narodhw na przestrzeni wieków? Z pewnością Polska i
Fran-cja nie zaws.ze zgadzały
się ze sobą. Nawet dz!sia; nie
sa J>Od kazdym względem oo
dobne; zwłaszcza jeśli chodzi
o charnkter ieb ustr-0j.6w. Ale
poZ>OStaje faktem. ze nigdy
nie przeciwstawiały się one
sobie.
Faiktem jest, źe sukcesy ł
niepowodzenia jednego z tych
krajów zawsze poważnie cią
żyły na tym. oo wpływało na
szczęście lub nieszczęście dru
giego kraju. Faktem jest. ze
ta stała i wspólna cecha ży
cia obu krajów
sprawdziła
się tragioznie w czasie ostat
n'.ej wojny światowej. Sło
wem. mimo odległości.
jaka
je dzieli. jak również mimo od
mien.nych warunków wewnętrz
nycb i zewnętrznych, cechują
cych je pod względem politycmym, Polska i Francja ko
cha.ją się i w:edzą instynktow
nie I w _oparciu o doświad
czenia., że losy ich są złąezo

litycznych, w Jakich się znajduje, iest równie pewna
jak zawsze
swej narodowej osobowości.
Istnieje wszystko, czego potrzeba, aby Francja miała zasadnicze zaufanie do dzisiejszej Polsk; i była gotowa zadzierzgnąć z nią więzy
rosną
cej współpracy. Tym bardziej,
że Francja ze swej strony przy
stąpiła
do dokonywania wielkieh
przeobrażeń
wewnętrz
OVch w dziedzinie materialnej,
socjalnej, technicznej i naukowej, które zapewnią zachowanie jej właściwych wartośĆi a
sto•unkach
zewnętrznych
w
odzyskała

zagłada.

piękną

stolicę.

olbrzymich
zniszczeniach
Polski widzę,
że
dziś
ma ona kopalnie
o wielkiej
wydajności,
potężny
i nowoczesny przemysł, rolnictwo, któ
re nie przestaje się doskonalić,
drogi, porty, lotniska
w pełnym rozwoju, szkoły i
uniW'ersytety wypełnione mło
dzieżą, której ambicją jest po
stęp. Widzę, że ma ona zwarte terytorium bez obcycb elementów etnicznych, z bardzo
słusznymi
i wyraźnie
wytyczonymi granicami,
na które
zresztą
Francja
zawsze
od
1944 roku całkowicie się zgadzała (rklaski),
Widzę wreszcie,
te
Polska
niezależnie od okoliczności po-

Panie prezyd.E!lllcie Republiki
Francuskiej!
"7Yisoki Sejmie!
Mając zaszczyt przemawi;ić
w imieniu kli...hów poselskich
wszys<t,kich partii wchodzących
w sklad Frontu Jedności N arodu pragnę przylączyć się G(>
serdecznych
S!łów
przekazanych panu. panie prezydenCJe.
przez marsza.tl<:a Sejm.u Po~
skiej Rzeczypospoli-1ej Lud-0wej i zarazem pragnę zapewnić
pana. że wysoko sobie
cenimy słowa przyjaź."l.i i vznama. które z tej tlrybuny
sejmowej skierował pan przed
chwila w imieniu FI'a.ncji Po-.:!
adresem Polski i naJ:odu pol9kiego.
Serdeczne przyjecie, z jaki'll
s·p <:>tyka się Pan, pa.nie prezydencie, wszędzie w naszym
lq:aju, jest d-owodem żywotno
ści bradycji przyjaźni polsltofrancuskiej.
jest
wyra.ze,n
przekonania, że pańska wiZyta ~zie owocna nie tylk„
dla rozwoju naszych wzajemnych
stOS'Unk~.
lecz ta.lcte
służyć będzie sprawie pokoju
w Europje.
Pańska osoba, panie
geaP.rale, łączy się w świadomości
Polaków z okresem najcięż·
S"Lej próby dziejowej dla ob".J
na.szych na.rodów, gdy wo.J.m
Francuzi i my, Polscy patrJo-

ct.

prowadziliśmy
wspólni~
wailkę na śmierć i Zycie z
mieokim najeźdźcą.

me-

Pan, penie prezydencie, 7.idosobie, 7.idobył dla Fra.l'leji
s2lCZegól.ne
tDJeJsee w
oorcu narodu polskiego dzięki
stanowisku, jak.ie pa.n w jej
imieniu zajął j<U2 w rolou 1944
i w następnych latach, a dzM
znOW'U konrekwentnie pof;WI"«'
dzR, w s.prawie gra.nicy zachodniej Polski.
Dzięki zwycięsbwu nad hl.·
tlerowsk:im faszyzmem, które
było naszym wsp61nym udziałem, ocalona Z'OStała Europa,
a nasze kraje odrodziły się
do niepodległego bytu. Okupione milionami ofiar historyczme wyniki tego zwycięstwa
stanowią
fundament be2lJ)1eczeńS'bw-a i suiwerennośd narodów Eurqpy i wszelka pról>';I
ńaruszenia tego fundamentu
był

groziłaby

wtrąceniem

świa1a

w otchłań nowej, stokroć bardziej niszczycielskiej wojny.
Usunięcie tej groźby 1 wgpólne działanie na rzecz utrwalenia p-0koju: - jak pan słusz-j
nie stwierdzil - stanowi pła-

n:a której spotyka.ją
Polska i Francja.
W tej sprawie Francja, kierowana
przez
pan.a., parµe
prezydeneie, podejmuje śmia
te i bildzące szacunek inicjatywy.
Wierzy pa.n w przyszłość naszego całego kontyn en tu, w jeg-0 w1ello.e morLJ\wości i przede WS'ZyS'tk.iro w
to, że maże on odegrać zbawczą rolę w zach-0wa.niu pok-0ju
światowego.
Podzielamy
pańskie · przekonanie
w tym
wz.gl<;dzie.
Przyjechał pan do Pol9ki jako jej przyjdciel. Obowiąz
kiem więc naszym jest p..,_
w iedzieć panu, jak my sami
widzimy naszą rolę w budowaniu bezpieczeństwa europej
skiego. nasze zadania i nasze
miejsce w Europie..
sz.czyzinę.
się dziś

W

pomiędzy - I
a II
światową Polska i Franz-wiązane były
sojuszem

okresie

wojną

cja
politycznym i wojskowym. Z
wielu względów. których nie ·
będę tu przypominał sojusz
ów funkcjonował źle.
A eo
najważniejsze,
nie
zdołał
uchroni~
ani Polski., ani Francji od katastrofy, od klęski
i okupacji hitlerowskiej. Nie
zdołał

obezwładnić

szaleństwa

germailskiego i · uratować pokoju.
Tamten okres dziejów Polski, okres jej słabości, beznadziejnyeh, sprzecznych z interesami naszego narodu, a także
z
Interesami
bezpieczeń
stwa europejskiego manewrów
w polityce _zagranicznej został
całkowicie
zamknięty,
przeszedł
do historii.
Z wielkiej
próby, jaką dla naszego naro•
du była samotna klęska wrzeł
niowa i grożąca wręcz biologicznym
wyniszczeniem
oku.
pacja hitlerowska, Polska Wy•
szła
jako nowe państwo ·państwo o
odmiennym ksztllł-

(Bl

Dalązy

eią,g

na str. 2

Transmisje
z po że gnania

prezydenta
de Gaulle'a·
Dziś o godz. 13.10 Polskie
Radio w programie II I w
programach wszystkich rozgłośni wojewódzkich oraz Tele
wizja Polska w programie ogólnopolskim
przeprowadzą
bezpośredn'ą transmisję z pożegnania
prezydenta Republi
ki Francuskiej gen Charles
de Gaulle'a.

Prezydent de Gaulle

Swiadczy o tym fakt, podto w imilmiu własne·
go kraju, te z takim zadowoleniem widzimy dziś
Polskę
odbudowaną,
a zwłaszcza jej
Po

całej

pełnego

Odnosi się . to przede wszystkim i oczywiście do Eąropy.
gdzie wszystko skłania Polskę
(Dalszy ciąg na str. 6)

kreślam

wzruszaiąco

moiliwoś~

\

stanowienia o sobie,
co pozwala jej podchodzi~ do katdego problemu hez · prżeszkód
I przesądów.
W Paryżu uwatamy więc, te
oba nas7.e kraje \ią szczególnie zainteresowane w rozwijaniu swoich stosunków eko·
nomicznych, kulturalnych i osobistych.
Dlatego tet umowy, które nasze rządy zawarły
Już
w tych
dziedzinacht
wydają
nam się bar.dzo waż
ne.
Jesteśmy
,fednak
również
pewni, ze Polska powinna być
dla nas
doskonałym
partnerem w wielkiej światowej rozgrywce drogiej połowy wieku, w której stawką jest albo pokó} i postęp dla wszystkich, albo wojna i całkowita

Ile.

I

Po potudniu przewodniczący
Rady Państwa wraz z mał
żonką po<iejmowaJ Charles, de
Gaulle'a i Yvonne de Gaull9
śniadaniem wydanym w 891wederze.
Szósty dzień wizyty w aasrzym kraju zak(>ńczylo przy~
jecie wydane przez prezydenta de Gaulle'a i jego małżo11.
kę w ich warszawskięj rezydencji - w pałacu wilanowskim.

W

prz d le
poniedziałek

rami TV I 11H&rafona11i radia

o godzinie

programie ogólnopol~kim TV nadanym
także
przez Interwizję i Eurow i zję
- oraz w programie PołskiE
go Radia nadane zostało ost.at
nie podczas obecnej wizyty _
w Pol.;ce publiczne przEmówienie generała Charles de
Gaulle'a.
18

w

Przybywając

do Polski pra•
gnąłem dać wam dow<>d przyjażn· Francji. Za.mierzałem zobae<zyć wielkie zmiany, jakich
d<>konaH u si&bie Polacy po
przezwyciężeniu z DOdiziwu
godi;ią

odwagą

„

niesłyeham.ych

cierpie6 wojennych. Miałem zamiar zacieśnić z polskim rzą
dem współpracę obu naszych
narodów! wreszc:ie pragnąlem
odbyć
rodzaj pielgrzymki do
waszego kraju, w którym słu
żyłem blisko pół wieku temu,
w okresie kiedy p0 125 lataeb
ro?.da.rcia i ucisku odzyskiwal
niezależność,
jedność
wolność.
Jeśli

chodzi 0 przyjaZfl wspaniale przyjęcie, które zgotowały mi wasze wielkie miasta - Warszawa. Kraków, Katowice, Gdańsk i wiele innych,
nadzwyczajna'. serdeczność, ja'ką
okazała ini W,d·ność, ogromna

fala okrzyków
skierowanych
ki. mej o5obie, a wydanych
na cześć Fraucjj prze.z niezli•
czone rzesze mężczyzn, kobiet
i dzieci polskich wszystko
to wykazuje jasno, że
kra.ie
nasze, od
wieków
związane
duchem i sercem. jednoczą się
dzisiaj tak Dl'OCDO ja.k nigdy.
Co do zmian przeprowadzo•
nYCh w waszym kraju, jakże są
imponujące.
ZObaczy!em,
że
Polska
odbudowała
się
po
straszliwych spus.toszeniach wojennych. że chociaż pozostała
wierna rolnictwu, które rozwi·
· ja się dalej. pasja.da jedno~eś

(A)

Dalszy

ciąg

na str. 2

•

Przemówienie

SKR~T NA-JWA!NIJEJ'BZ.YO# OEPESZ
Z OSTATNlfJ CttWI U
'J
pooiedzilHek . Pf'zeWod·10d powierzchni ZJ.emi (apage~
Rady Mmistrow ZSRR wynosi 386 ~. a najmniejsza
A.. .Kosygm przyjął na Kremlu (perigeum) 210 &m.
ministra
spraw
zagranicznych
ZRA, Mahmuda Riada, który ba
~szystkle aparaty i tvządzenia
wl w związku Radzieckim z 0 _ zamstalowane na sputniku „Koflcjalną włzytą. Tematem przepro smos-175"
funkcjOIIlują normalwadzanej rozmowy była sprawa nie.
zlikwidowania
słrntków
agresji •
Dziennik
bagdadzki
,.Al
izraelskiej oraz inne zagadnie- Dżumhurjja" podaje, że prezynia interesujące oba kraje.
dent Iraku Arif, zrezygnował z
•
W poniedziałek przybył na wizyt w stolicach arabskich, któ
wyspę Brioni,
gdzie znajduje re miał zamiar złożyć. Dziennik
się letnia rezydencja prezyden- nie podaje przyczyn.
ta Tito, z pięciodniową nieofi• w tych dniach
podpisane
cjalną wizytą przyjaźni prezy- zostało w Paryżu czechosłowac-1
. dent Czechosłowacji A. Novot- ko _francuskie porozumienie w
ny z małżonką.
Prezydentowi sprawie
współpracy
naukowoCzechosłowacji
towarzyszy
se- technicznej
i
przemysłowej w
·kretarz KC KPCz L. Sztrougal. dziedzinie telewizji kolorowej.
m 11 września wprowadzony
został na orbitę radziec~i sztucz
• Departament
Informacji
ny satelita Ziemi „Kosmos-175". chińskiego MSZ
wezwał 9 jaPrzy pomocy aparatury zainsta- pońskich korespondentów w Pelowanej
na
pokładzie
mikro- klnie i zażądał,
aby trzech z
księżyca
kontynuowane
będą nich opuściło ChRL.
badania przestrzeni kosmicznej.
•
Amerykańska
sonda księOkrąża GD Ziemię w ciągu 92,2
minuty.
"Surveyor 5" wylądoNajwiększa
odległość życowa
W;łła łagodnie
na powierzchni
Srebrnego Globu mimo usterek
tecfinicznych w systemie
paliwowym.
m w Gibrałtarze przeprowadzono referendum, które miało
zadecydowa Ć 0 przysz ł0 ści· t ego
terytorium - czy pozostanie we
W-czor.aj, w godzinach ran- władzy
W. Brytanii
czy
też
ny.eh przy zbiegu ulic Zwirki przejdzie pod zarząd hiszpański.
i Wólczańskiej samochód oso- Zdecydowana większość
głosubowy prowadzony przez .Jana jących wypowiedziała się za u· · k'1eg o, l a t 36 (K Ol'cza k a trzymaniem więzi z Londynem.
B ozyns
Ila) na skutek nieuszanowania
pierwszeństwa przejazdu zderzył si<;: z innym samochodem
osabawym prowadzonym przez
P1-0tra Zgierskiego. Ten z kor~
lei uderzył w trzeci, stojący
samochód · należący do Kazisłac1···
mierza
Grendera.
Kierowca
Bożyński i jego 12-letnia córka doznali
ciężkich obrażeń
ciała i p.rrebywają w Szpitalu
Wczoraj o god.ztnie 2.27 na
im. Brudzińskiego.
stacji kolejowej Otok w powiecie
poddębickim,
pociąg
Ila ulicy Zgierskiej 101 scho
towarowy relacji !Jllow;roclaiw
dząc raptownie na jezdnię po_ .TMnowskie Góry nie zatrącony został !"rzez samochód
,
osobowy 38-letni Henryk Rotrzy;m.al się iIJ'I'ZY syginaile „stój'
siak (Kasprzaka 28), który do\V wy.nitku czego na.,eohal na
znał bardzo ciężkich obrażeń inny pociąg towarowy stojący
ciała i przebywa w Szpitalu
na tyim 8 amvrr. iocze. Na '!kl:.'
im. .lordana.
tek :z;derzenia się pociągów 21
•

(B} Dolk.Qńmeai.e ze shr. 1
cie i pozycji na politycznej
mapie Europy,
o nowym ustroju. W drugiej wojnie świa
towej los Polski decydował się
na froncie wschodnim.
Obecne państwo rpolslcie 21rodzil<> eię z opłacanego rzeką
kJI"wi naszego na.rodu 21WYcię
stwa nad hiitlerowską maoh.iJ'lą
wojermą imperializmu i militaryzmu niemieckiego. Odrodziło się w nowych, sprawiedlhwyoh historycznie i z;godnyoh z wymogami bezpiecze6&twa całej Europy, gra.nicach.
Cieszymy s.ię, że właśnie Jilra.11
cja, dając wyraz zro.zumiema
ogólliloeuropejski ego z;naez;enl>tl.
grainicy na Odrze i
NYS"te
pierwsza S(p()śród W5Zystkich

W

n1czący

państw zachodnich uzmał:a ją
.za osiaitec:zną i nienan:.:sz.ałml;i.
Odrodzona P-O!lska wyciągnęla wszyst.k.i.e wniooki ze swych
dziejowych doświadczeń. F!Uo.damen.tailin~m spośród nich byJ•„

lo wejście na drogę pmyjaźni
i sojumu V!! SWYl!Tl wielkim
wschodnim sąsiadem - Zwiąrz~
kiem Radzieckim. S<>jlUS'Z. ten
lącznie z UJkładami 0 ,.,.,.zyJ'aź.-~
ni, wspóbpracy i pomocy wzajem.nej z :ilna'lyuni socjadistycJ:nymi państwami Europy śr-Odkowej, W'SChodniej i południ'>WeJ·, w tym z naszym ---'-od"""""'
nim sąsiadem
Niemiecką

Kronik a
=wypa dków

Republiką DemokJI"atyc2Jllą, jest
kamieniem węgielnym pol~tyki Polskiej Rzeczy,poopolitej
Ludowej i podstawową gwarancją jej bezpieczeństwa. umożliwił on Po'--- --'nalezt'euu
nie trwałego i """""
ważnego
mieJ·-

Z.derzen1·e poc·1!.'leo'w

na

*

Otok

* •

sca w Europie, kwego ojczyz.na nasza bezskutecznie poszu
kiwała od XVIII wieku.
Dziś Francja po raz pierwszy
może Układać przyjazne
stosunki z Europą wschodnią
bez dylematu wyboru między
Polską a jej potężnym wschod
nim sąsiadem Pomyślny w la
tach ostatnich rozwój stosun:
ków między Francją a Polską
i innymi krajami socjalistycz-

Wł. Gomułki

na barbarzyńska agresja ame,rykańska w
Wietnamie zatruwa całe życie międzynarodowe
i brzemienna jest groźbą no-

wych, nieobliczanych konflik•
tów.
Polska i Francja zgodne są
w tym, że trzeba bezzwłocznie
p!lłożyć
kres obcej interwencji w sprawie Azji południo
wo-wschodniej i zapewnić narodowi wietnamskiemu
prawo
da niepodległości i decydowania o własnym łosie. Zbież
ne w zasadzie są też nasze
stanowiska w sprawie pokolowego uregulowania stosunków
na Bliskim Wschodzie. Wymaga to przede wszystkim wycofania sił izraelskich z okupowanych terytoriów państw arabskich.
W Europie zewnętrzna ingerencja usiłująca wszystko podporządkować interesom globalnej
strategii
zaoceanicznego
mocarstwa, podsyca od wielu
lat międzynarodowe napięcie i
wystawia
wiele krajów
na
niebezpieczeńst\\-·o
udziału
w
konfliktach
obcych ich rzeczywistym interesom.
Polska Ludowa opowiada się
za
likwidacją
wzniesionych
przez zimną wojnę sztucznych
barier,
które
odgrodziły od
siebie
kraje
i
wschodniej częścizachodniej
naszego kon
tynentu.
Opowiadamy się za
tym, aby narzucony Europie
niebezpieczny podział na przeciwstawoe bloki wojskowo-polityczne ustąpił miejsca współ
· d rogę d o
pracy, któ ra utoruJe
zbiorowego bezpieczeństwa,
Oba nasze kraje mogą i powinny owocnie współdziałać w
realizacji tych szczytnych aspiracji.
Istniejące

różnice

społeczne

ideologiczne między kraja. naszego kontynentu
nie
zburzeniem pokoju.
Groźba dla pokoju wynika :i:
dążeń do przekreślenia rezultatów
wspólnego
zwycięstwa
koalicji antyhitlerowskiej nad
III Rzeszą, z roszczeń do nnia
ny terytorialnego status quo
w Europie,
......... „•y ·""'kój • """""ieczeń-.
1
mi

zagrażają

u

w<"l

~„

.... -

stwo w Eur<J!Pie mogą by~ zbu
dowalile tylko na fundamen„
tach integralności terytorial·

w Seimie

jesiteśmy ulożyć normalne stos.U1I1ki również z drugim
pańs<twem
:niemieckim
z
Niemiecką Republiką Federalną, jeśli jej polityka ipańsbw»
wa wyjdzie z nowycih, rea.li~
stycznych zalożeń.
Podzielamy w pelini pańsk'e
prze.kona.nie, panie prezydencie, że w :i.nte:resacll obu: naszych państw i nair-Odów leży
trwale
zbliżenie
pohtyczne,
zgodne z najlepszymi tradycja
mi przyjaźni
polsko-firainc:uskiej, wsrpa.rte szeroką wsp'>lpracą
gospodairczą,
naUlkO>Wl\
i kułturalną. Istotnie, trneba w
tych dziedzinach zrobić daileko

towi

więcej

niż

dotąd.

jamy do irozszerzenia wiz.a.jem•
nie korzystnej W\S.pól:pracy ~(ł
spoda.TCzej w dziedzilllie wymiany handlowej i naukowotechnicznej cxrae kooperacji w
różn)'IC'h

galęziach

przemysłu.

Współpraca

taka, łącząc ży
wotne interesy obu stron, umacnia wzajemne
zaufanie i
stwarza
trwały .
fundament

przyjaźni.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej
i
wszystkie
stronnictwa polityczne Frontu
.Jedności
Narode
wyrażają
ewo§e
zdecydowane poparcie
dla poczynań rządu polskiego
zmierzających do rozwoju przy
jaznych stosunków • Francją
i
zacieśnienia
współdziałania
obu naszych państw na rzecz
pokoju w Europie i w świecie.
.W ierzymy, że wizyta prezydenta
Republiki Francuskiej
przyczyni się
pogłębienia
wzajemnego zrozumienia, dalszego
zbliżenia
i
owocnej
współpracy
między
naszymi

~bliżerue

polsko-traneu&kie , oopowjadające
hi>S<toryC2lnie uzasadmonym racjom stanu obu naS'Zych krajów nie jeSlt dla nas
zwią.z.aine z
prrejściową
koniu:nktu:rą.
Wyrasta ono tak
z
dziejowych
doświadczeń,
krajał.cJli.
jak i z dążeń obu naszych
Pragnę
w 1m1eniu Sejmu l
narodów d-0 zapewmienia so- całego społecz
ństwa polskiego
bie pokojowej przyszłości. Rezłożyć na pańskie ręee, panie
gularne, szerokie kontakty i
prezydencie,
nasze
najlepsze
życzenia i wyrazy przyjaznych
konsultacje po1ityczne mog1:1
uczuć
dla
wielkiego narodu
tylko podnooić międz.ynairodo
we m.aczenie i efek!tyw.nośl' francuskiego.
Niecłl
żyje
przyjaźń polskonaszej współpracy.
francuska!
S=ególną wagę praytWiąziu•
Niech 7'yje Francjat

„

Prez. de Gaulle przed kamerami JV
(A)

DOllrończen~e

ze shr. 1

nie potężny, nowoczesny pr'Zemysł, że kopalnie węgla, hut-

nlctwo l"O'Lwijają się WZOTOWO.
Stwi erd'"'ł
· ogromny w7-roS t
""'em., ze
szkolnictwa i wyższych umeln<
su.rc>ko 0 twori;ył młodzieży dro
gę postępu, Przede wszystkim
jednak ujrzałem Połskę 0 jednolitości
etnicznej,
mocno
ugruntowanej w
obrębie jej
granic. Pe>lskę z jej tysiąclet·
nią wiarą, z jej nadzieja niezłomną, z jeJ· własn" odrębn_ ą

""'

duszą,

dym względem talk bardr.r;o do
siebie podobni, Dotyczy to ekonomii, kultury, nauki, d<>tyczy
to również i polityki. w clą•
· ków Dall'Ody nas.ze rugdy
··
gu wie
ze S<>bą nae waiczyty, wręcz
prze.ciwnie - sukcesy lub niepowodzenia
jedn"łlll>
narodu
zawsze były związane z sukcesami lub niepc>wodzeniami d:iu•
giego. Wykazała to wojna świia
towa, we krwi i we łza.eh -porażek. a potem w radości wy•
,;wolenia.

za-

n:e:.r_ae2.n. m.!~:'·~·. zp0j~~J·u,ykćt"~yę
jedynie ~e..;ni każdemu -':arod.owi samodzielność .stanowie-

Premier Jordanii Saad Dżumaa oświadczył, że propozycja prezydenta Jugosławii Tito dotycząca pokoju na B!i. mo~a
· - ł b y s łil'zyt!·
s k'1m W schodz.ie
za solidną J?otls\.a ę !l'l.)'b\cio;'!go
i
pokojowego usunięcia
skutków agresji Izraela.
Dżumaa podkreślił, że jakiP.·
ko 1wiek
rozwiązanie musi za·
· gwarancję
w1erac
że Izrael
f
'
w:'!'co a :filę z terenów
arahsk1ch zaJętych w czerwcu br.

niu,
porozumieniu,
wreszcie
d'ldęki współpracy wszystkich
narooów naszego kontynentu.
Mimo
ran
pozostawionychprzez
w-0jny,
mimo
rMlnlc
ustrojów.
I oto nadeszła chwila ~
odja7Aiu.
Pozdrawiam
tyeh
spośród was, eo przeżywali od·
legie czasy. w których wysła•
ny zostałem dv nich w ookre•
sie mojej mlodości; tych także,
co przeszli przez dramat, kt-óry
zniszC?.Ył nieomal WRM.a, -0je>z:y.
.
,,,n~ ' ,nio~ą; tych,, co urod2ili
się już p0 we>jnie. a w kiÓol')"Ch
dz1ęki ich młodości Połska pokłada swe nadzieje,
Wszystkim Polakom mówię z
J?łębi serca·
Z
. .
• d?!iękuję
wa m••
egnaJcie
·.
.· .
NJech ZYJe Polska, na~ drog.a. saJachetna,
waleczna. Poł·
ska!

Polska f F'ra~ja. hojnie wy-

posa.źone w

możliwoś.ci i

1
x!tmlfee/zi:r~~~r:
k <;':~w~;:~~ :;!:1~ozbi~t~f
egł
u~=z:
~':~i~:k~~~;:r
;::ł;;tf~~~
~~eh
s;~~~nmościeur:~~
~~~~==:a:~=~~~:i~~;~!i ~~try" ws~:~~pi~os:::~;li ~f~1ro!a":
stanie nietrzeźwym motoJ~ktrowóz.
Ze.rwaa~a zos.ta.Ia
Europie.
&kich,
włącza,jąc
obydwa
my, Fra.neu'Zi jesteśmy pod kaź
prawdę tylko dzięki <>dpręże-

w
eykl,
Tosik,

najec!'iat na Genowefę
która doznała ciężkich
potłuczeń i przebywa w szpltalu w Łasku.

• *

•

W Bielawach (pow. Łowicz)
Stefan Stępniak prowaqząc mo
tocykl, zjechał rapto.wnie ma
lewą stronę jezdni i najechał
na przechod•ącą Marię Przyganlałę, która z ogólnymi obrażeniami ciała •tprzewiezi.ona
została do szpitala w Głownie.

We- .wsi

„
•;i;>.roh\lSZCZewice
* •

(pow.

Łódź) samochód osobowy „Sko
da" prowadzony przez Romana L·amorskiego
potrącił rowerzystę .Jana Kujawę. W wyniku wypadku Kujawa doznał
ogólnych obrateń ciała i przebywa w szpitalu w
Zgierzu.
Winę za
wypadek ponosi
rowerzysta.
(Z)

też Slieć trakcyjna v!az us11kodzooy tor na "-d<.:inku 200 me

prezydencie!
Wyso~i
Przemówienie
moJe
w !:udziach n,ie rozpocząłem od krótkiego przy
pomnienia historii. żaden nabyPrło.zyc~"""" w~""'· bada ród, nikt z nas, od historii
~J„J
.TIP""~~
oderwać się nie może; gromaspecjal:na komrisija DOKP 7
dzi ona doświadczenia zbioroG<iańlSlk:a.
(%)
we, w niemałym stopniu kształ
tuje nasz 1posób myślenia i
._
•
reagowania.
Ale przecież od
167
Z~
tego co . minęło, chociażby to
były
karty
najwspanialsze,
Wczoraj ina terenie wojewódz
waźniejszy jest dzień jutrzejszy.
Odpowiadamy
przede
"--'-ki-:-0
miały mie3'sce
twa l UULJ .~
wszys-nn ,.. „szt-•
~t pr:qrszłodwa rpoża.f'y.· W Rów.ll'ym· pow. lici, ka niej kierujemy
nasze
Sieradz, w gosipodairs'twie Kamyśli i dążenia.
zimierza
.Aintooik,a
Slplonęle
Swiat współczesny przeżywa
~todola. Straty wynos(U\ około! nieustannie groźne napięcia i
ł
R
·
·
·
RogóżI
wstrząsy
ślepym
30 tys. z .
owmez w
, dążeniem powodowane
do
zdławi'eni·a
si'lą
- ·
nie pow. •uvw1cz
s pl:onęła s t
wyzwoleńczych aspiracji narodola. Nal""~ła ~~ -'- Stam1dów
,.
ustanowi"eru·a
nad
n1'n11·
~
':"~ ......,
słaiwa Chmurskiego.
(Z)
obcej dominacji. Stale nasila-

trów.

państwa niemieckie. W naszych czasach, które aik.tt:.:alnie
najwymowniej znamio0nuje agresja amerykańska w Wietna.mie, w sytu:acJ'i dopóki u-

Panie
Sejmie!

Ofiru:

O

kład S'ił ~;eTaĆ będzie

przena rozwój i
kszt.alt.awainie się stosunkńw
międzypaństwoiwych i międzynairodowych, tylko ta;ka kOlllcepcja rozw:i~ia problemu
Niemiec służyć mor!;e pokojom 1
'
u któran ......,...,..~ znaJ'dz•e
~- ,
-• """"'...,..,,,
•
się akceptacja isbnienia dwóch
rówmopraW\t\ycih pańsbw niemieckiclL
Polska, posiada od la.t u„
•--·-'-'
· ·
gru,n.,owane
Si.<J<>u:u..u przYJaz·
·
n1 1· SOJUIS2lU
ze swym zach--'
"'-'nim S"' 0 iadein, z N1'em1·""1<ą
..,..,
~~·
ReP11bliką Demokraityczną. G'l

możny

r.,g

I

.„.

...

I

<>-,
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K. Zawadzka i E. Bator zwycięzcami St. Grześ (Avia Swidnik) WZłotym
· •
· I
-k
L - d k- .
turnae1u
gry w badmin
ona
•• D z1enn1
a. o z ·~g~

SPORl •

Kasku

' Gwairdia IZOI!gainirzlow.aiła W!ZlOPo tych wyśmgaeh na sła.r-1 ostatnich meflrow trasy, wyn-0rowo IV eliminację mistrzostw cie stam.ęli ~Y najlepsi m-0 s~j około 24 km, nie oddal
motocyiklow)'IC'h Polski i wyścig tocy.kll:iśei, by wiaJez.:yć o pu- pierws:r.eństwa.
Najpowa,żnicj
hain<licaipowy
o
Złoty
Kask ehM p=bodni i o Złoty Kask za,gTa.żał mu A. Szmenda..
„Dzienniika
Lód:zJki(lgO".
Na „Dzien.nilra LócWkieg-0".
OstateCZill.ie mistrzem został
·
· l
G
•
S
maroie stamęla =ołówka motoPi erwsi.• ~e startu wynisz~1·~ S t;ani5
a.w
rz,.es z A.vti
widcyklistów polski.eh z wyjątkiem motocykJism na mot>Ora.ch 12~ ruk, a drugie mieJSce z.a.jął
joonego z faworytów jaikim oom, a. po pewnym czasie wy- A. Szmenda. z Bydgo=y.
był
:niewąlflplLw;ie
Mankiewicz sta.rt()waJy motory silniejsze.
St. Gneś w złotym kasku
z P(lZ)l1ania.
P-0 2 okrążeniach prowadze- przejechał, serdecmrie oklaskiW}"Ścigi -Odbywały się w cza- , nie 0<bjąl zeml:oroczmy 7ldobyw- wa.ny pnea; publiezn-ość, rundę
słe faitailinych WaruJillków' atmo- ~ pucha.ni St. Grześ i do hon-0r()Wą.
ln)
sfer)'IC'mycil.,
aile poszczególne
Jronlkwrencje
p:rz~owadrzane Piłkarskie
b""Y bardzo ""'ra:Wlt\ie i doniP
- ,..
., ..
sala w zupełności f.rekwencja.
•

I

obrachunk i

.<:dobywcy pucharów „Dziennika Łódzkiego" w turniejn gry
w badmintona. Z lewej - K. Zawadzka, a z prawej E. Bator.
Foto: A. Wach

N1'

kortach SKS ,.&polem"
rozegra.w: zostały finałowe spot
kania. masowego turmeju giry
w badmintona., zorganizowanego przez WKZZ i TKKF o puchary
„Dziennika
Lódzkiego"
i Oirniska TKKF „Ka=ka".
Do Nn.aJowej
walki
stanęli
reprez;enta.ncl Lodzi i wojewód·„
twa. lód:zkiieg.o, którzy poprrednio przeszli przm: sito spotkan
el.imina.eyjnyeh. W teg01rooam.ym
tumieju udZlial 'mllięło po!llad
6 tysięcy gra.m.y. Jest to ilość
poważna. Swiadazy ona. wybitnie o stałym wz:roście 7.alinteresowainia tą młodą
dysęyplinl\
sportu.
w lwttlrur~ Jrobłet pierwsze miejsce 2Jlfilbyla Krystyna
Zawadzka ze Zgierza., zwycię-

-2

I

żająe
Teresę

w ostatnim

fr~i~si::=i~~~?:
rowynn•i ,

ganni

0

a szczególnde wyściZłoty Kask
fuienm-

.

„

ka Lód?kiego •

"

Wynikli. · w ~yoh !ta
pojedynku
Korzeniows~ 11:5, 11:6. ' egoriach masz.Yin byiły :następuTrzecie miejsce zajęla W. Ko- · ące·
'
·
łodziejczyk, a czwarte J. Ko125 OOID
l') J, Brendler
rzeniowlSlkJa.
(Avia Swidnilk), 2) W. Kaw konkurencji mężctzyzn pucw:rOWSlki
(Legia Warr"Szawa) 3) St. GT2i6S (Avia $w.id
ehar zdobył Edwwrd Bator, ~Y
. '
eięża.jąc w finale Józefa Zaiwia.mik).
.
sę 15:0, 15:10. Trzecie miejsce
17.5 ~ .
1) st. GTześ
2Jai,jął J. Romanowicz, a. czwar(Avia $w1ómk), 2) Fr. A:r>ma
ta (SHL. Kielce). 3) J. Mate - J. Wa.iere'llak.
ciejewskii (iAIP Byógos>zicz).
Spotkania sędzfowalił:
jedna
z najlepszych badmintonistek w
250 ccm _ l) A . Smnenda
.
Polsce B. Zat.opia.ńska, mgr T.
(AP Bydgos2X!Z), 2) J. WieZatopiański oraz St. Pła.tek i
teska (A.P Sląsik), 3) Z. KuWł. Ju.w.ezak.
charskii (ZawiStLa. Byd,gosz,c-L).
Ponad 250 ccm Puchary
Ogniska.
1) J.
'.llKKF
Brendler
(Avia
,,Kaolllci" p~ne dla na.jSwidn'1'),
(AP Byc'!młc>dszyoh
7.alWOdników otTZy2) A. SZlmenda
.
mali: Bogusława Płanek j Ma„
gosz.cz.), 3) Z. Lewandowski
rek Brzęcizkowski.
(nł
(AIP BydgOOz.<::Z).
DU·~- t.01>1m1Cm~Zl5-~

Jutro Start era z Włókni·arzem

.
.
Dwa oblicza miał mecz ŁKS
- Wisła. Pierwsze - to duza
przewaga łOdzian, do moment"
k~mtuzji Sad_ka, dr~gie ostatme d":'adz1esc~a mmu.t s!'otkama, kiedy Wisła, maJąC hczebną
przewagę
nękała
atakami
bramkę LKS.
Bilans? Mimo dużej prz7wagi
łodzian zdobyli 001 tylko J_edną
bramkę, ~ przyznaj~y szczerzP..
ze w koncowych mmutach meczu
mieliśmy
obawy i o ten
wyn1k.
.
. .
Na. temat
um1ejętnosc1 st~zt'Ile~kich naszego ataku p1sahsmy
ju~ wiele. .Jak do tej pory WY,·
raznej poprawy n~dal nie w1dać.
Cieszymy się jednak ze
zwycięstwa LKS i czekamy na
dalsze.
I jeszcze jedna sprawa. Dużo
zlej woli wyka;tał w. tym mec~u pra\•:y obr.onca Wisły :-: Momc9, ktory . Pilnował . Gapmsk1ei.:o. Kazda mterwencia Momcy,
l:iedy przy piłce był młody !odzi.anin, kończyła się ordynar-

\nyrn„
f<;'ulem.
kow1anm

Tym właśnie kra

starał

się

nadrobić

braki szybkości. Dlaczego sędzia
odpo:-viednio nie ukarał Monicy
- me w1emv.
.Już po raz
trzeci piłkarz~
Włókniarza (Pabianice) sprawiają
swoim k•bicom milą niespodzian
kę. Remis uzyskany z Garbarnią . zespołem · zawsze niebezpiecznym, wywindował pabianiczan
na 10 miejsce w tabeli Oby tak
dalej. '1-ymcz'asem łódzki Start,
mimo r.kźle zagranego meczu w
Wałbrzychu, poniósł porażkę i w
tej chwili zajmuje 14 lokatę.
Do bezpośredniego
pojedynku
d"'óch tycb. naszych drużyn dojdzie już jL''ro. Mecz rozegrany
2ostanie na stadionie Startu przy
ul. '.I<>resy. Początek spotkani~
- godz. 1s.
Dobrą ' pa;~ę lrnntynuuje łódzki
WllJkniarz. ?o zwycięstwie 1:0 w
Watszawie rad Legia lb włókni"
rze objęli przodownictwo w tabe.i ligi m!ędiywojewódzkieJ.
6msł

SPORt •

spartakia da
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armii zaprzyjaźnienycb
za~od~ilz~iekof~:.:t~~eneto~~~~%

o mistrzostwo armii zaprzyjaźnionych. We wszystkich konkurencjach
triumfow':'li reprezentanci Czechosłowa.cil!. zdobywaJąc maksymalną. ~losc punktów
30. Dalsze mieisca zajęły: 2)
ZSRR _ 18 pkt, 3) NRD _ 17
pkt, 4) Polska - 17 pkt, 5) Rumunia - 8 pkt.
·

Smolik

zwycięzcą

Międzynarodowy

wyscig kolar
ski o nagrodę „Karkonoszskiej
Prawdy" zakończył się zwycięstwem
reprezentanta
CSRS .Jana Smolika.
Trasę
długości

fi~.;i~w~i:.;1;:1r~ał~w:;:ą r:

deka Wenczela - 3:14,53. z Polaków najlepiej wypadł Szurka,
zajmując 15 miejsce, Gawliczek
był dopiero 66.
W wyścigu startowało 105 koJarzy z Czechosłowacji, szwecji,
Szwajcarii,
NRD,
Polski,
Austrii i Holandii.

· Zwycięstwo

lekkoatletek Francji
Lekkoatletyczny trójmecz drużyn kobiecych Francji, .Jugosła
wii i Włoch zakończył się zwycięstwem
Francuzek. Pokonały
one .Jugosławię 65:52 I Włochy
79:38. W meczu Jugosławia
Włochy wynik był 66:51 dla Jugosławii.

W biegu na 800 m Nikolic (.Juuzyskała 2.06,7. W skozwyciężyła Trio (Wło
Skok wzwyż r.akoń
czył się zwycięstwem Hrepevnik
(.Jugosławia)
170.
gosławia)

ku w dal
chy) 6,35.

Ste i• przy b1dkacb
z piwem. Nuda. W nie••łpliwie sympatyczny
spes611 śpiewa o nich
piesenkę ·Wojciech Mły
narski. I to jest kres
jakieikelwiek pośred
ni'e j nawet s y mp ati i
skierowanej w ich stro-
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Sied miu sel
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potężne mury„.

stan błog.ieg<>
śmy poipaść w
mówić o .s<połecznym proble7 kuirsów przy Urtiw€!I'S<ytecie
mie młodzieży niczyjej. dlaspokoju. Ty-lko ok. 15-20 pr<>e.
RobCY!miczym. Do końca kiJkumłodzieżowych spra.wców prze
tego tak zawzięcie dys•kutujezdobywania '·nm!es!ęcimego
„niaz.yja"
młodzież
dobmęla
to
my nad n1ą.
stępstw
t.eresującego zawodu:,
nie p.racują.oa.. nie uczą.ca
polowa. Otrzymali śWliadootwa
Chwała i za.=yt łódzk:l·:j
Te dwadzieścia proce,1t
milicji, że pierwsza w kraju
się.
z kuratorium i pracę z Ufl"Zt;7.aczęla wykolejeńców W)"P•r•>w roku ubiegłym 7lllacLylo je<f
du zatrudnienia. Do tego sawadzać na iudzi. Nie jest jedmego Ufl"Zędu miUcja .s<kierona.k 560 osób. Jest ich niedużo.
jednak ·maJcsy-malnie
nak pewne czy sama mi.Jic-)a
potrafią
wała w laitach 196:>-66 ponad
nę.
„umiejęt
zdoła sprepairować na użyt~k
siedmi.uset !imlych amator'>w
wykorzystać swoje
jak:
młodzieży takie wzorce i 1d•?„
leklkiego życia. 1307 ulok:owaności". I nie WStZy&ey iotr S. ma w tej chlwili ok.
aly, które przyćmiłyby sławę
są tak.im1 ,.dżenbl
ntt w Ochobniozych Hu!cach
widać 30 lat, W całym .s<woim ży
lekkiego życia. Jeże1i zdajemy
menamd" jak Piotr S. Wlamv- · Pracy. Część z nich działa przy
ciu pracował może dwa la
sobie sprawę, że Wllek:s~I'
wame kioskowi, s.praiwcy rozłódzkich za<kladach przemysło
ta, może 'brzy. Piotc S. ma żo
lud'lli wyno•i
młodych
tych
wych. Po p<ra€'byci111 9-mde!Męcz
bol aw .•.
nę, dzieoko. Kocha ioh oboje,
złe naiwy>ki wlaśnde z najt>J ri.
Nie nie robić, wesoło ty.;,
nego S'ta6m uczestnicy hud'c•'lw
kocha matkę, nie kocha tylko
środowisk»
szego ot.oczenia,
mobV>Waiją prruwa sitalych p.raoa~abiać, tra.fić do zaikładu
µre.cy. Przez pewden czas mai rodziny. to chociaiŻ bardw
- tak mniej
OOWlniJków.
tka UJ'brzyimywała go z 800-zło wyebowa.~ego
n;Ę
podoba.
aspiracje
wyglq.da.ją
to nam się nie
więcej
towej pensjd, potem uitrzyrrnytacy, którzy po paru
Są
możemy żądać z.byt wiele oo
tych młody-eh ludzi. Od cza.su
wała go żona, a pa:zez pewi~n
Kodo
przychodzą
tego otoczenia. Wręcz odwro>oo czaS'U uda się uciec i wte- miesiącach
czas ma11<.ka wtrzymywała jemendy z kwiatamL Są joonak
nie - przybywa nam po pr<>dy sława 7..aipe<W1ll.nO'fla. Ca.Gł
go, żonę d drz;ieako. Piotr S.
kórzy w u=ędzrie zatacy.
i
stu jeszicze jeden kłopot m;dicja na nogaoh i dooiero
je.sit mtodym, ele ganckim, zdoi
trud.njenia stwierd'.za.ją - „co
trzeba. sit: zająi' nle tyiko mło
ujllllJUjącym czlowi~:
nym i
1000 złotych? - szwka.jcie S'fr
dziieżą, a.le i jej środowiskiem.
coś się
kiem. Lniteres1UJje &ię Hteraitubie ifl'lnego fraijera". Szsuka !!t~
...warsza,w11kiej Starówki nie obronią cię p-rzed wdzię
Dobre rady to jednak j•:.7.
r.ą. Nie j~t broń Boże żad
więc, bo 11".dzie do ;pracy pokiem jej mio?s<kanek. Już Anusia w „Ogniem i mieNa 57.czeście dzieje się nie
oddzielny proble,n.
zupełnie
Wytworny
ipn-.estępcą.
nym
W ezerwen mieUśmy
trzel:mL
tyiliko to. Na s=zęście. mjmo
czem" śpiewała: „Przez mur, żelazo, w serce się wrażą
uPokazaliśmy zjaiwisko na
dżentelmen, który posiada a442 miejsca pracy dla
Lodzi
w
Kupida ostre strzaly".
że ta'k iah niewielu, pot.rakitożytek tych, kt6trzy nad me"..ospiiracje absolweilJta. wyżsTLej
młodocianych, a. w kolejce po
Sokołowski
CAF Wafl'lO ich serJo. Zabrała s·ie d"
dami opanowania go powifl'lm
uczelmti., 111ie aa111e mu jedJnak
nią i;tał... jeden.
tego mHicja. Nie sama oczvsię zaetarnaiwiać.
byiło otrzymać św'iadectwa doj
snę więc „:uirodzomym
Podaje
Wliście. Ws.póln.ie z or!?arniT>iPosiadil jedmą, najrzalośd.
w niedzielę" pracę i
IWONA SLEDZ.INSKA
cjami mtod:t.ieżowymi gpołecz
ważniej=ą w jego mmdemamu
nym1, ws.póln.ie z sądem. kttumiejęrtm.ość ratorium, wydziałem zatt'UUllllllllllHllllllllWmHllHllHIHllllHllllllHllllllHllHllHDłlHłmHHlllllHllHIHllllllllllHllllHllHlllllllllllllllllllllllllllllUllllllllHllHllHHUIUł
nien:ia.
pod sam 111.os. Nie W\Szyistlk.lni
się
Raturne'k nstmdeje. Wyipada!Q t.o odpowiada. Cz,ęść nie w;by tY'lJlm tych ludzi ZITIU&ić d~
Weclrug orientacyjnych dad'Zli, n.ie ohce zobaczyć jedykOllitY111uowania nauikL a po- nej szainsy.
nych. w p;rzyszłym ll"Olm wśr'id
t.em do p.racy. Pier'Wl9Ze w t<i57.400 młodych łodzi.am w wieor!O mażliiwe - mÓWii się przeCała ta dzia,fałność nie jest
ku od la.t 14 oo 17, ok. 1.280
Tak np. :zxlaruem fasłu.
o obow1ą7lkiu szkolnym
cież
Apetyt rośnie w miaTe jedzenia.. Im boga.Ima i ba.rwskderowana wylą=rue pod apoza zasięgiem pracy
będzie
w
wejdzie
Niedrugo
chowców posiadamy obecnie
17.
lait
do
niejsa;a nasza kolekcja. tkanin bawełnia.nyeh, tym gloś
dresem tych nieliC?Jnych 700
i nauki. Ok. 500 n.ie z wlasir!'>j
wzorów
KER1\T
grupy
wszystkie
rozp-O!t'.Ządzenie
żY'Cie
niejsrz.e utyskiwania, że nie w~ko co w kolekcji jest
w przeszło siedhniusettyisiec7w.uny - jest to mlodZJiei., ktc.a wiec
alduMnie modnych,
w sklepa.ch.
ra z :taikich czy i111Jnych przy- o obowiąziku kształcenia zawo nym mieście. Lim.niejszą grus7ltt.lką
il!lspiirowane
wzory
dowego wall."Szawskiej młodz!e
młodooiallli spra.wcv
n.tz
pę
CZY11i nie może skończyć szkocuskiej „Carlin". Nawiąza:n1e
Alciiua.lnie przemysł ba.weł
wzm:y plyinme1
meksykańską.
ży dJO lat 18. Je..<>t to pr7.eds!~
młodo
lrta.n<>wią
przestępstw
do pracy.
ły ani przJ'\'S:tąp.ić
ze specjaJizują~ą
kO!lltalktów
niany jest w stanlie produkowiz;iecie rewolrucyj1I1e. ailf> n;<!kwia.t-0we - od najdro'bnie;efa.ni moralnie zagrożeni. Jesz
PlralWlC12ńiwych „urodzonych w
,,.1„ty nie po~zec-h1I1e. W Lo- c-ze nie przekroczylii pierwsze- wa.ć tkaniny drukowa.ne, ba.rw się we wzornictwie finną szych ty>pu „łączki" do duniedzielę" będzie niewieliu czytamy w interesująco opra
nie tkane i ża.ka.nfowe w blijodełki
egzotycznych,
d7li trzeba więc, jaok na ra.7jc,
żych.
go progu, jeszcze chodzą do
siedmiu.set. &kąd wJęc procowanym. ozdobionym próbka
sko 4,5 tys. wzo.rów i 25 tys.
metodą la.!!'Odnej perswarz.,il 7Al
itp. Pojawiły się także w ilrosz.koły, jesz.cze rodzice zast.a„mło
blem - ;powie k;to.ś Taki
„Informa.t.O<rZ"
tka.n i!ll
mi
J>OtZ.yeji kolorystyC7Jilych.
4'hęoać do zdobywania. wiedzy.
lekcji nowe grupy tka.Din nawiają się jak by ich najdziciy niczyjej", nad czym
WzollLictwa. CLPB", odegrało
jes-t stan kolekcji. na którą
I to nie tylko tych móędzy
bardzo efekJWwnych i orygilepiej ulokować w zyciu.
tak zawzięcie dysku!tujem;;,
wzcr:g1ówn:ie
role
tylko
nie
poważną
się
bardzo
s•klarlają
i
17 a 18 I'Olltiem życia, ale
nalnych. Np. tziw. tkaoina gaM
ni też jedrnaik ma.ją prawo ja·
dlaczego nieliczna ~ ma
w jakościowym roziwojru nanicze pomysły 51 plastykówtyoh miliodszych. Obow•iązE>K
zejska - na sukienki · bluzwyboru i problem w
kiegoś
rangi problemu
do
tllra&mć
baważ
jako
przemysłu
wz.ornictwa,
szego
projektan.tów
obowią:zJkiem ale zaiw&Ze zma1ki, pUrowa. - na sulmie i kotym, by nie wybrali W7,0ri1
5!P<>leazrn€'go. To ~ man:i:izgru;powallycil w
ne źródło inspiJracji dla plawełnianego,
dą sdę tacy, którzy niewiei.,.
stiumy, tka.Diny łącz.one z ela
„niedzielnego marginesu". i,iv
lleS..
styków, kolorystów i techno19 pracowniach plastycz.nych,
sobie z niego robią.
ną, kanwowe, krepowe tt;p.
ideał n .kladu wYchowawczego
logów. Taik np. sugestie zaale i projektantów za.grarnici.Rraiwda, malI"~ll'tES 1111~
Nie znaczy to oczywiście,
W la.tadl 1~ umO'XliwiO i Piotira S. nie był dla nieb
s7JCZ:wzbogaciły
ay. A jedinocześnie mQl'lgines no 00.lszą IIlaUJkę 261 nieletnim
graniC7Jile
nych. W kolekcji są bowiem
w-mr..,
bawellllianym
w
że
silniej<:.zy niż pierwsze uczcigóloie kolekcję tka.Din sukien
W'r»l'Y
równi<'ż
wykorzysta.nł'
{OroCŹ:lly. Przyglą.da.jąc si~ innym
nicbwie wszystko jest bez za
spoza nawia..<oU. W rokn.t ubiewie zarobione ty;:iąc z;lotycll.
zapocząt;kowując
kowyoh,
otnymane np. z firmy franNiektóre grupy tka9ta.tystyiirom !!"Ówniaż; moglibJ"rzutu.
głym dla 270 2l0!."ganizowano
I dlatego glówn;e mOŻemv
wzowprowadzenie ·nowych
nin przezna.cr.oonych dla okre9"rów o motywach o.marnenta.lonych użytkowników wymaga
nych. meksyl,l;ańskich, op- i
zgodnie z tendencja.mi
ją Łodzi
wystę
pop-artu, przyczyniły
urozmody
świa.towej
datnie do uro-zmaiicenia a.sormaicenia zarówno pod wzglę
- C'Oici obecnie ~słów włoskich: Alberte
i
pikowych
tkanin
tymentu
dem struktury ja.k i koloru.
Biasi, Ennio Chiggio, Eduardo Landi, Ma.nfrea także uatrakażurowych,
Swiatowe· wzornictwo Zl'Iliede Masironł, crlonków grupy ,,N". która zadekoracyjtkanin
cyjnienia
rza bowiem do CO!I'az. Wi<l!ksze
prę.z.emtowa.ła w sa.laeh muzeum swoje dzieła.
nych, które stają się moc-11<1
go udziału tkainiln o sipecj alpro~ramową.
GTu.pa „N" 7,a.jmu.je się s:r:tuką
strona kolekcji.
i
splotach
:nych ciekawycn
w-ykorzy;itując osiągnięcia. fizyki . .Jest ło skrajtu'„budowie",
orygionalnej
Porówna.nie a.ktuaJneJ kony odła.m mala.rstwa - na pogra.niczu nauki i
dzież koloryzacji, nie mówiąc
lekcji z W7Jorami zagra.ni~
sztuki. Określeniem dla. J>OIS'LUkiwa.ń tych arudrzia1e
o zwięks•zonym
już
ny-mi S'kła.nia do op.ty-mistyez
Grupa .,N"
tystów jest „nowy wizualizm".
tkarnin o szlachetnym wykoń
nyoh twierdza.ń: wskazuje na
wystawach
jest la.uTealem wielu nagród na
czeniu. Z tej racji np. suge
szybki W7Jrost )>()'Liomu i rozświatowych. W Polsce występuje po l"t'<z pierwruje się koni€Czno6ć uirozWŁOTDictwa
krajowego
wój
właśnie w Muzeum Sztuki w Łodzi.
szy maicenia w naszej kolekcji
wzrostowi
d7lieki
głównie
Na zdjęciu: Ennio Chiggio pny swyeh pn.rukienkvtkam.in
struktury
kw.a.lifikaeji plastyków-projrk
cach z i:oną Nedi Chiggio.
wych drukowainych, bądż pota.ntów i podniesieniu możli
ltoanyslowfoz
CAF tkanin
koloryzacji
prawę
przemytechnicznych
wości
!l)I'zeznaczonych na męsk<ie k<>
sz;ule, k.tórą ocenia się jako
„zbyt zsizarzalą".
Niezależnie jednak od wyew'len lumł:Rci fa:b'rtfkmn.t jedwabi P"~ ~ ~a maiteriałtL, la· 1rozem z nmn wlla,ścicłeile f(l)b,r yk t'i>- nia (co m« po.7WĆ oolDWfonm.y wpływ
stępujących tu i ówdzie brazw'T6oil się do w.iebk-iej akb()lf"ki two oibliiiczyć, że podiwmłoby to o- btylnych pod wszystkimi długości>a- na samwpoo21Ucie i humor... całego
można rzec jedno; gdyków
ml t gzeirokościami geogr01ji-Ozm.ymi otoczenia).
Sary Be'1"711uJ;rd z prośbą, żeby '/n'oty fabryka.ntów telvstyUów.
by to co w kolekcji było na
jego
pieczętują
fakty
Dwa
Ziemi.
;
sal
•
jest
M.oda
lcde}nej 'TOI.i wszył.a llOlbie suik.nię
rynko, byłoby dużo lepej ni.il
to długQ§ć,
„Tuż Md k<lłafl.ll!mii" ro21przest-nz.ein,iia ~~ sz;;::::t~ą na; klęskę. Po kilku sezona.~h prób, w.z żóttego jed:waiMu.
jesi- Stan zao?atrzenia rynt11
zebrała na.jwięce; głosów
która
ja,k.o • a;woZ~k pól-maxi.
Dlaczego wło.śntie z żóltego? -' be2'Względ!7W§ciq powsz~j epide- został ku w t.kaini:ny bawel:niaifle odd osatr1WlmJ.o<ny WS'Tód proJektantów, a aai.kiecie. MINI są dobre cUa ban-dow
ć ...,.,,
!
h
.
.. N"'·t
-•"n...... n. - Ponieważ mii.
mziwUa się
biega rtiekoczysbnie od wzo1El! " mlodych i ta:kfch, których s11lwetka
t 00 "k
·
nae c ce P ynq """' pra I k · ta lrob
~"'
„· ~·P.
,~
a
n~
yg
iec.ego
.
WlfP"OOWlooiwaiem tll'Siqice metrów ;e- ak-tua.I.ne; dl-ugości $JJĆld.ni>c i saierÓ- an ie
technologicznych
i
niczych
przypomina ra,cze; chiopca niż dziewpa:ryzanek
proc.
85
ze
'potwierdoziła,
t1'Udno
drtv(!Jbm w tym k-Ol!-Orrze i nie mogę \l«>ści ramion; w
przemyislu baJWelmożliwości
1967 'Toku
od
„Dloczeg0
czynę. PÓŁ-MAXI...
kto·- w wieku od 20 do 50 lat• stanowczo
,__ .._. t
,_...
....
'ć
...
.eh -zedc.ć. Gr.ooi mi ntżrn4' będę WyOvrazi
aro
eCU "
"
nianego. Szacu111kowo ocenia
" "
SIOvle mwuą NUVle ę,
~,.-•
ze
ero- razu Me krymotim.y? - za.pytała 45uzen,i,u a
się P1'Z
~ę f'(J, by wyszła na sipa.cer w ubraniu
'!'1'u.mł od~ać wb<ie życ~,
się, że około '70 proc. za/Warjedm.a z ankietowa.nych,
złośoiq
'li·
w
czy
obojęitniie
_
1947
roku
z
2 małe dzieaz-. Tyl.loo pama orrwze mme
tych w kolekcjj wzoa:ów tkaletnia. lekalrka. - Dość diugo czeka...___
.
.
~.- .
w. o.·1 ce n1-zn.e3,
u.rabować
nin zmajdu:je się na rynku.
oo myślą inine, te poroiżej diwu- łyśmy, żeby nam pozwolcmo skrócić
..,,......,..,,.
o;-Y w p oz>naint>U,
liczba niewiele
ogólna
Ta
dziest-ki luv z szóstym i dal- su.kie.n ki, i ll!bsolu.tnie nie mamy wMd CłJll<l.e albo Gdan&lvu.
Sairo Bannhan'd ~am dę
jes.=ze mówL Może być
azymi kr.zyżyl«Jiml na loo'f"ku? mia;ru. z !>OW1'atem ich podłużać".
Jcrmoiec
Nł>e wiem, ozy J>MYSkł
f-Olbrykanvtem. K<Iiz.aMl sol>ie uszyć -Olok.ai :praiwdopodobnie jeS't tak, ż~
Z pa.'Tyskłch tl'łoollauatek, ~ piąta
Talk toozy się śwmtek mody. La:znłq oaw.tę w k~ kaiozeń.cóto i u.ka- Jooque$ De!la}l;a.ye, ~ prcwie
1e 30 ;proc. - których nie ma;
przypada w 'W'iększości wlaś111ie na W"U>T'f najciekawsze '
najbardziej poszukiwane. Tale
więc równocześnie z podnosze
111iem poziomu wzorniobwa trze
ba by podnosić... poziom obro
tów tkanmami z nowych sull"OWców i o nowycli roZJWiąm
ni.ach pfasty=ych. Tkalll.inami o ja;kich mairzy klient.
„Dłu(1U! d<i dzień „Modoa Polsloa" również odamikieteroim:
rP.een=n- 001.viadczyla
zdta mi 1ll miej 1'MZ de6ka.cJi COlrnUJie dłwgkh", jaJk pisizq
I. D.
jew>SflLcMw-al się w la.men/ty fa- kie-oki? Dl<LC.zego nie, każda zmiaina s?onł ta.;n,iki rerprezent.oicy jn,ej
F'lłlinc®se. Na,stępnego d.nda paJTY'8kie oi w<iodq.cej.
kolekc.; i
elego:rvbki jeźd!ziły od sklepu do skle- bryl«Jm.tów ';L'elen i jedwaibi, terga- ;est dobra. ••• ". Z pań, które ukoń sienno-zimowe;
sannego lów i nyfonow, orrga:n.d11n t welu.„ów. czyly pól wieku, co trzecia oceniła. Oczekujemy jej z wiclkq eiiek<lwopu w poozukmvamiu ta.kiego
jedwa-Oiu., a w tydl'ień później lyoński dla 1otórych po raa: tnooi :ro.pawia- że pól-maxi lepiej ma,9kują br(JJ1oi ktą, tl/'m b.Mdzie;, że na międzyna
pr-Odwceirot bvl bog.aitsz11 niiż kw.dykal- da st.ę 'f"Olk cMtdy. Faktem jest, żi> fi.gwry (za.pormmdały, bieM.czkd, że d·o rodowej wystcuwie w Moskwie pok<M!
S!pOŚ?'ód
a trokte; dłiugości musi · być twlia ja.k polski oceniicmo TWJjwyże;
•próbowal n.aorzwcić po.ryżll'llkom wiek ..•
uczestniczących.
sześciu
dw·udZ'ieosotu
Ta amegdnta przlJ'PO'!nina mi się, ile- wra.z z ndmi oo.lemu kobiecemu MIJi't- u osy ... ).
grwpu
„środ'kowe;
zaDior
Przedstll!woioief,ki
rod:ziimy
iwna.wet
1>0niże;
Lecz gdyby
s:wknie sięgajq.ce
kroć „wielcy kr<1>wcy" z 'Pl"O>WeflO @m:e- tu fałdo- wieku" czerpały airgwme-nty z innej poJtrzyl mę na pa.Tyskiego Deilah,a.y'n,
9Wbo
spódnice
gu Selvw.am.y (na lewym brzegu - 'Tive Wu>y lydki,
mieszczą się oo n.aijwyżej wame, taJ.ię wą.siką, jak u osy i bu- beeozki. Patrzqc na u.bramie, ja.ko na nie zrezygnu.;emy z odsłoniętych koga1LChe -

dzieje
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Tylko dla kobiet?

Mini czy pól
o mm

-maxi

Polskie

,)l;:rutiqwe.s", w których ,,pootępowd"
dyktrotorr.zy mody sprze(\l;iją krótiki-e sew
rie oo sklrormniejszych modeii cerrvie od stu oolarów WZJWyż) - ttsiłiują lansowacć toaletu dł'UOlie do 'DOwwy łydek, peine fald, plis, fa).'/xJJn
d tym !pOdobnych o-nna.mentów. G<l.yby
'loo<biety dały się na U1 namówić, zamM-st 90 centymetrów podwójnej s.ze-rokośoi, mwsialyby zu.żyć n.a suki-kę

fioote

dele

ra.miiona..

Pierwsze

taikie

mn-

kwietniu
je9zcze w
pcikoa:ał
rok'U, na.zywając je ,pk'1l1.czmoi:-

1966
ciowymi". W tirm sezonie pra1w·ie DnW.wa jeg.o k·olekcji za;krywala . modeilwm nie tylk-0 koolana, lecz i <ioreiszty, zost<JIW<iia,jąc na
polo.wę
l»"ą
widoku· ja,kieś 10 centvmetTów no;ii
powyżej kostki. Ale wydaje się ppa
pan Delahaye pnzegrał,
w .n.e,

w

praktycznego
problem wyma.g-0ijqcy
rozwlq.za.nla. mówiły, że krótlete sukietnki i plaiszcze sq: a) tańsze. b)
praniiu~
wy.god.oniejsze (w nosze>n.iu,
c) pozwa.la,ją na popra,sowaniu),
śpi.ech i 9wobodę ruchów, d) zmttszają kobietę d,o zachow.amia srezu.płej.
,zwinnej sylwetki, e) pozwalają loobie
w gra.nicach ta•kiego samego
cie częściej ami.ieinri.o.ć ubTabtlidże>tu

iain.

A

te

z

-.s, który.eh gy!wetka

«id.niej w trochę
wyglądają
dodadzą 2,
dW.żs.zych sukiem-ka.eh -

i nogi

ce<ntymettry, prO(p01"C]omail'"4e do
tuszy i wie•k u.
Ooz1J1Wiście, wpros:t p1'0IPOTC/onainłe.
Matermaty;ka. je8t '71Jiezbędma nie ty.fko rprzy egZMnimoch na politechni-

3, 4

kę.

JRJENA

FRĄCKOWIAK

żubry

czuią się dobrze
w Bułgarii

masywie leśnym
W starym
w pobhzu miasta Razgrad (Buł
garia) żyje stad<;> żubrów przy
wiezionych w 1959 roku z Puszczy Białowieskiej. Stado li.Ćzy obecnie 15 sztuk. Zwierzę
ta zaaklimatyzowały się dosko
nale w ogrodzonym· rezerwacie
na obszarze 70 hektarów.
Z żubrów pr7.ywiezionych dei
nojuż
się
urodziło
Bułgarii
we pokolenie. Stado powiększa
się z roku na rok.

obeirzvnawlelkq
rewie
modV
festiwaau w Moskwie

ładź

7
\\

szgstkie dzieci

Handlowy

prezentowaną
zakońacyla

W<"Zoraj

się

w

Moskwie

impreza

nie

ma.ją.ca

w sobie dotychC'Las równej
Festiwal Mody, który odbył się
z okazji 50 rOC'Ztlicy Wielkiej Rewolucji S-0cja.Jistycz;nej. Polska była jednym z ~6 państw, które brały udział w tej giga.n ·
tycznej imprezie. Zawieźliśmy mi Moskwy i pokazaliśmy kil.kaset modeli damski<>h i męskich na wszystkie oka.zje.
Redakcja
chcąc

„Dziennika"

umożliwić

łodzianom

obej,rzen ie
naszej
moskiew:!ikiej kolekcji - zwrOc:ila się
do kierownika polskiej grupv
festiwalowej , dyrektora tód7.kiej „Telimeny" mgr Be>Jesłarwa Ossowe1kiego z
propozycją
zorga.nizowainia
takiel
wyjąt.kowcj
rewii w naszvm

Dziś natomiast garść ciek3wostek o
m()Slkiewskim
~
stiwalu i naszeJ kolekcji. Mos kwa w dniach festiwaJu su. la się miejscem rendez-vous
mody całego świa ta. N1ekL6re pańs twa przedstawily swoje kolekcje jako całość. i.nn.a
- jak np. Francja - zaci<>monstrowaly kolekcje ;>Os?.czególnych domów mody. Cha
rakterystyczne, że mkt nie
pokazat
swoich
modeli
w
sposób tradycyjny, polegaj'icy na spokojnym przechodze
niu
modelek
po
wybiegu.
Modelki tańczyły . jeździły na
r frwerach. graly w piłkę . St>ra
wialy wrażen i e ,że jadą 11.:1
na:rtach, czy grają w hokeja
NiemaJ że każda rewia była
OO.rębnym w idowiskiem oryg'nalni e wyreżyserowanym.
Podczas pokazów w zaipl~
rzu pa.n.owała a ·tmosrera -praw
dziJwej przyjaźni.
W szys tk e
ekipy psomagaly sob1e na.wzajem . Zdarzyło się, że chłopie<'
z Mos.kwy demonstrował am~
ryikańsk ie stroje w... ?Olsk1111

ObuW1U.

NR.Sza

kolekcja bardzo Sl!:
pod obała.
Na wszyst luch pokazach
były
komi>lety
widzów. Któregoś dnia przys7.ł••
n:;, pokaz LTzech kosmonautów: G :i ga.r in, Leonow i By·
ke>\\"&kii z malżonkami.
Pe>
!'PW ii spotkali się z twórcami
nas zej
kolekcji,
wyrażaj<łC
swoie ~nanie dla polskich
m<>deli.
Francuzi. po obej:rz.entu na
m,iesme.

Dyrektor

OsS'owsici
nnsze pi o i „Telimena" Y..01"ganizują imprezę,
jakiej rui.-.
sze miasto w clJz.iedzinie m ..,_
dy jes.zx:re nie w1dzialo. N:-i.otua-ałinie jak zwykłe - :przP
widziaine
są
niespodz.i.ank:.
<Mzie i kiedy odbędzie s'P
ta irewia - -0 tym naipis7Rmy w najbliższych dniach.
zgodził

się.

Już

niedługo

-.UOllHlllUIHllHIHmlf•ll,lllflllUll

(kas)

Folio -

pię"

Mimo bardzo nie sprzyjającej
pogody w niedzielę wieczorem
rozegrał
się
turniej
załóg
i

"Próchnika"

„Ollmpii

0

zainl

cjowany przez redakcję „Gło
su Robotniczei(o" na wzór telewizyjnego turnieju miast. Tnr
niej obejmował 16 konkursów
długofalowych
i
błyskawicz
nych. Imprezę sędziowało jury
złoi.one Z pt:Zlldstawicieli ZWiąz
ku
Zawodowego
Włókniarzy.
redakcji „Naszego życia" i TV.
Wystąpili także
znani aktorzy
estradowi.
-

oslągaJąc

zwyciężył

przyjmu1e

ł5

DESZCZOWA

POGODA-

JłO.J<>WA

ŻONA.-

... ob. Aniela Piotrowicz, zamie
szkała przy ul. Obr. Stalingradu f3, postanowiła załatwić swe
porachunki z mężem. Spotkaw
szy go na ul. Tuwima przy
Poczcie Głównej,
rzuciła si::
na niego, stłukła mu okulary
masz Uniwersa.I!
i . podrapała twarz óo krwi. Do
plero intE-rwencja przechodniów
I milicji ostudziła wojowniczo
nastawioną
l<;obietę .
Finał
tego ·~jścla rozegra się wkrótce
w Kolegium Karno-Administrn
cyjn:;m.
PRZ'YLJ?l>lALISMY

SłĘ •••

... w;ozoraj do gmachu Poczty
G•ówuej.
Swieżo pomalowana
c:r.ęsc
elewacji budynku prezentuje się bardzo ładnie . Szko
da t:,' 1 k.o, że zaromniano o umie:::zt"zeniu 'Nyv'th::szek ostrz~E:ającyt h
przecuodniów
przed
pot::rudzeniem
i.'Wieżą
farbą

ŁAWKI,

ANI

Z kuponem

gą

KOSZA!

„DŁ"

P:NRĘ."

_.stanowili wczoraj chłopiec i
o godz. 16.30
Pijany, co
cl:lwila przewracający się męż
czyzna prowadzony był przez
swegc jak się okazało kiłkuletniego
syna.
Oby w tym wypadku Jabłko
od jabłoni daleko odleciało.

męźC1!YZlla idący
ul.
Kilińskiego.

(J.

-·

chłopców

1

się

więc

zgłaszać

chłopcy

w wieku 12-16 lat, mający od
powiednie
warunki fizyczne,
uzdolnienia
muzyczne i
zainteresowania teatralne.
Nie szukaj groty Ali Baby Dla informacji podajemy, że
zajęcia
na studium odbywają
się w Teatrze Wielkim 4 razy
tygodniowo po trzy godziny, w
godzinach popołudniowych.
Zgłoszenia
przyjmuje
biurfl
Stowarzyszenia POA (ul. Piotr
kowska 65).

do Teatru Powszechneqo

Karty wstępu wy1osowałi:
Z. Szulc, E. Kokocińska, I. lutkiewicz, I. Szymański
W sobotnim i niedzielnym
losowaniu nagród w TeatT7..'!l
Pows;z.echnym be2lpla'1:ne, dwuosobowe karrty wstępu na :;ir.-,
łniery wyilosowaJi: ZOfia S'.llu!c
(Gxaibowa 6), Elżbieta. K<>kł>
clńska (Pod.r.zeczma 9),
Je~
Jutkiewioz (Solna 15) i Jan
Szymański
(Próchnika
46) .
Kainty te są do odebrania w
kasie teaibru w godz. 10-13 1
1~19.

Dziś
pOlllownie zaimieszcza' my lru,poo uipowarżniający do:l
nabycia
u;lgowyoh
b1iet6w
oraz do losowania nagród.
Prosimy kupon wyciąć, wv~
peln:ić i
po okazaniu w
kasie przy kupnie biłet6w -·

IUJPON

ubrań.
NrECC>DZłENNĄ

wrę

Jak się dowiadujemy - studium óaletowe przy łódzkim
Teatrze Wielkim dysponuje jeszcze wolnymi
miejscami w
klasie męskiej. Na naukę mo-

„Olim ·

N.a ul. Łagiewnickiej
przy
Dolnej znajduje się przystanek
tramwajowy.
Inne przystanki
zaopatrzono już w daszki lub
ławki. Tu nie tylk:> nie ma
ich, ale brak nawet kosza nc
śmieci. Dlaczego?

Zwyc1ęzcon;i.

Studium baletowe

Sqqnalą
ANI

(42 pkt.).

czono nagrodę w postaci 25 tys.
zt na cele socjalne ufundowaną
przez Zarząd Okręgu zw.
zawodowych. „Olimpia" otrzy I
mała
nagrodę
Ministerstwa
Przemysłu Lekkiego w postaci
sprzętu campingowego.
(a)

CEGIEŁ •••

... sprawiła, że wieltt mk!szkań
clw miasta postanowiło zaopa
trzyć się w parasole. W
związ
ku z tym sklepy prowadzące
sprzedaż
parasolek i parasoli
zanotowały
wzmożony ·
ruch,
np. w punkcie sprzedaży para~olek przy Łódzkich Zakładach
Budowy Maszyn, ul. Kilińskie
go 170 do godz. 15 'Ptzedano
50 parasolek i 30 parasoli.

J. Schiff

W lurnieju załóg
zwyciężył ,,Próchnik"

„Próchnik"
punktbw STOS

szej kolekcji wyrażall się "
mej barozo pochlebme. Pow·
tarzali często op1.me, że je·
steśmy
w
dziedzin ie
mod;,•
Francją Wschodu. Niezależn f'
od
festi.wąlowych
pokaz-'" "
Polska dala specjatlną rew.~
w moskie wskim Domu 07.i (>n·
nika.r za.
g-dz1e za<i~monsLr<'
wano najbardziej 'm1ałe modele. Bardzo podobał się np.
model
męs.kiego
smokinga.
wykonany z ::zarnego weluru
z biała kokardą. W M oskw·"
nazwano ten model Puszlnn
U nas w klraju nosi na:L.W<'
Mick1ewicr..
Nasza kolekcja, to w d11 żej
cześci
zastuga łódzkich
zakładów pracy. Obok „Tehmeny", wiele modeli dostaTczyl.i: Centralne Labora.torium
Przemysłu Odz1eżowego.
Z.P<.l
im. Próchnika
(fan.tastycz.n~
modele
męslcich
płaszczy).
Centralne Labora.torium Prze
rnyslu 07.iewiarskiego, „Olim;>ia" (piękne dz1antny), „ Wolczanka"
(ikosz;ule).
„Fenik~„
1poncz.ochy), „Femina"
(bielizna), Zakłady im. Buczka
(!':ka.r pety). Zalklady im. Wróblews>kie!!O (krawaty) i Zak1a<ly „Lido".
Z wojewooztwa łódzkiego „Sira" w S1erade;u. Zaklady w Aleksandro
wie (pończochy)
i
Zaklady
Wola" w Zduńskiej Woli
., Modelk1 od stóp do głóV-'
byly ubrane w polskie wyroby z polskich surowcó w
Chelmek" zrobił
wspaniaJ ,~
~buwie, a ka1pelusze pracownia „Telimeny''. Wszys'f.ko łAl
zobaczymy jlllŻ
wk.rótce w
Lodzi. Sz.cr,egóły czytajcie w
następnych
.lll\liffierach nas-i:ego pisma

do ~„
premiero-wyeb kart W'BteP11
i do -byeła alp.,..,b llłleapowahl.la.J~

..• ;

t6w.
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wrzucić

do specjalnej skl'Zyn-

ki w hallu teaitru.

W bierżącym tygodniu teatr
wystawia „Klub kawalerów •
- M. Bałuckiego (we wtorek),
,,Moone . uderzenie" T. WilFsa (rw czwairtek i piątek) ora·1.
„Derby w pałacu" - J. Abr<1mowa (w sobotę i niedziele:
osta.tnie przedsta.wienia.).
Jednocześnie
jinformujern3'
naszych Czytelników, że w bl~
żącym
tyigodiniu
kończymy
nas.z konk:Ulrs.
(W)

W

Dom DLiecka
• •••
pro pon u Je
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• 101 nowych autobusów dla lodzi
• Pro~ekt generalny sieci wodociągowej
~ Usprawnienie -pracy miejskich pralni
WC'1.hraj
na
posiedzeni•11
Komisji
Gospodarki Komunalnej i Komunikacji RN m.
ł..odzi radni zapoznali slię z
p<rvjckitem terenowego planu
l(·.>sipodarezego i budżetu m.
l,odzi na rok przyszły ora,7
podistawowymi zał<l'Żeniami na
rok 1969. W gospo<larce ko1„u.nalnPj rok przys7..ly pr7.ynie~ie pewną poprawę w ko"1Unikacji
miejskiej.
Lódi
otrzyti a
101 autobusów, w
tym 51 planowanych, a 50 -·
to retrompensata za. 30 wag<>now t.ramwa.j<>wyeb, które na
de.idą do0 Lod21i dopiero
"'
rokt• 1!'69.
W roku przyszłym wyda
się na kaipitalne remonty 93
mln. zt (w tym rok.u 84 mln
zn. W/buduje s<ię dalsze pod
11itar.ie trnkcyjne dła MPR
rozbuduje się zajezdnię tra.Il'
wajową
w
Chocianowicac11
=az !Ozp-OCZi11.ie bu.dowe zaje7..dni a.utobusorwej przy ~11
Limanowskiego i Grunwal07!kiej. Zakończy S'i.ę budowe bd
zy MPO.
Rok przy52lty będZJe rolctem
tTudnym
w
zaopatt'ywa!lJ ~!
mias t.a w wodę. Deficyt wody 57vbko się poglębia i dopiero rozpoczęcie budowy w
1969 r. zbi0!'11'lli.b Sulejów ł.<idź. którego pierwszy etap
:ros-ta11Jie z.a.końCZ'OITlY w 19111}
roku
poprawi
S;y'tuację
na
tym odcinku. Wczoraj na t>O siedzeniu komisji 210Stał r07patrumy
pr~ekt
generalny
n:i.ejsikiej sieci wodociągowe}.
Przewiduje się, że w 1980 r.
Lódź będzie posiadała 639 lrm
sieci
wodociągowej.
mia5'"1'>
liczyć będzie 812 tys. I{l:ieB:~
kańców, a z wodoci.ągów IN
rzy;s~ać będzie 91
lu~--1

proc.

'11.0SCJ..

W czasiie posiedzenia komisji przedstalwion-0 :inlormaci.i
o załatwianiu skarg i wniosk.ów ludności w I pókooz1.1
br.
Rzecz chaxailct.erystyczna_
iż 9tosunkow-0 najwięcej sk~· g
wpłynę!<> na dy.rekcję miej•
skich pra:lrri. W I pólrocm
trwa1 kapitalny remont oddziallu pralniczego przy ua.
Wólczańskiej jedynego, kto
ry jest nastawiony na prze111ys-lowe
świadczenia
usług
dla luóności. Remont będzie
ukończony
15 września br.
W tym cza;sie salony pralni-

Medale za dłu~oletnie
pożycie małżeńskie
Onegdaj

w

Prezydium

DRN

Lódź Polesie odbyła się mila
uroczystość
wręczenia
medali
„Za długoletnie pożycie małżeó
skie". Wiceprzewodniczący Pre-

zydium

DRN

-

W. Gutowsl:i

udekorował
tymi medalami 77letnią Helenę i BI-letniego Kazimierza Załęskich zam. przy Al.
1 Maja 36. Przeżyli oni 55 lat
(Związku małżeńskim. Oo licznych
gratulacji dołączamy I swoje.

w

o.

górę

Rokrocznie
kilka
tysięcy
łodzian podnosi swoje kwalifikacje
uczęszczając
do szkół
dla dorosłych bądż też na róż
ne kursy dokształcania z-awodowego. Oto kilka informacji
zebranych przez „Dziennik" oa
ten interesujący wielu naszych
C~ytelników
temat:
e Stacjonarny kurs dla kle
rownictwa
bezpośredniego
z
zakresu organizacji i kierownictwa - ori~anizuje w listopadzie br.
TNOiK w Łorlzi
(Główna 23, tel. 353-55). Zajęcia
raz w tygodniu, 4-6 godzin
120 godzin wykładów i zajęć .

nasze

są

kr.)

e

za

będzie

wykonaną

u.sługę

przy odbiQi!'ze bielizny, ery
ga·rderoby, a nie z góry, jak .
to ma miejsce obecnie.
kil".)

u.

słychać

Co

„

gród:
wartości

trzy
~Y
towarow~
po 509 zl ufundowa--

ne pn.ez dyrekoJę „Uniwersa-·
lu" i trzy zegarki na rękę
dar
Ha.nd\owegit
Domu
Dziecka. Listy prosimy na<lsyłać
na adres:
„Dzienn: te
Lódrz;ki", PiOltrkows'ka 96, z
dopiskiem
„Wszystkie dziec.i.

nasze''.

są

(kl-)

no Rzgowskiei?

Siedem tygodni przed zakończeniem
budowy wi duktu
31

paździ em.ika

budowilall'li

op=a.ją

olbrzymi plac budowy na Rzgowskiej . W tym
upływa termirrl oddan\a
do użytku dnlgiego wiaduktu
łódzkiego.
.Jaik
przebiegają

dniu

prace?
Zalrończ.ofto już

roboty pny
jeZJdJn.I poszer:ronej,
przebiegającej pod wiadukitem
uliq Rzgowskiej (iw obrębie
obszaru,
którym
dyspoaiuje
PKP).
Obecnie
'llkłada
się
cl!OOn~i i
m;ta,wia sl'lłl{>Y oświetleniowe. Lada drz.ień n.a
plac budowy weidą brygady

bud<YWie

1,5 km

.,
nap1sow

W „U111irwersailu" - łód:zlkim
Powszecllnym Dornu Towarowym - .pr:zyS'tąipiOlllo j'UIŻ ..:l-0
po.rz.ądkowalilda. Willętrz. M. !in.
rozw.:i€Si się tu wiele tablic
z napisami i111formuijącymi; łą
croa ich długość wynosi 1,5
kL!ometra. Ciekawostka ta uzmysławia w peWlll.yim &lx>pru u
wielkOOć tej wiellk:iej i nowo02'.esalej ~laic:ÓIW!ki ba:ndl<YWeJ.

Lódzk:iegio Przedsiębio.rs'hra
Og;rodniczegQ ce.Iem zas.ialllia

z

trawy n.a skaa"pa.ch.
7 tyigodini, krtóre nas dzielą
od ukończenia budowy, to okires wyitęronej pracy. Załoga
sponad 7 pirzed.siębiorstw ko~jących pracuje na d.w:e
2llllda111y. NaijpoW'a.im.1ejsz.e za.dania stoją w tym okiresie
praecf pracow1mkaol1l:i Płuokliego
.P:rzed&ięhionstlwa robót MostowyOO., klt6irzy ~ą. :niebaiwem do 'Zlllbe!bon<iowamia. pl~
ty nośnej ostartm.ieg-0 StegmElD!hi;

w.iadulctiu.
M1.18Zą <liDii. zakończyć p.ra~
załogą
„El.ekibromonta-

JX'zed
żu",

kltóra

wy'k-00& OSW!ietle--

nie i bryigadamrl. MPK. które
po 20 w.raeśnia 1Prrzy5ltąpią de
zakladain.ia to!r 7w.
0

(IP) !

(<W)

Morze na Matejki
W
ulica

niedzielę

Matejki

przed

południem

zmieniła

swój
tu i morze, były
góry, oll>rzymie lasy,
domki
campingowe i harcerskie na-mlo
ty. Wszystko to wymalowali
kolorowymi kredkami na asf~l
cle mali uczestnicy konkursu
na najładniejszy rysunek o te
matyce wakaeyjnej.
Konkurs
zorganizowało
terenowe
kolo
TPD nr 6 przy współpracy ko
mltetu blokowego nr 21 i koła
LK przy tym bloku.
Impreza stała się prawdziwą
atrakcją
nie tylko dla dzieci,
ale i ich rodziców. Każdy z
uczestników konkursu
otrzymał... llzaka, a od ORMO dru
. ki planów lekcji ze znakami
drogowymi.
(k)
wygląd.

Było

- To ja oszczęd:uvrn nawet na tr(l!Trl.wajach, <i ty
wyrzu.c<i&Z pieniądze na ta·k -

sów·ki?!
-

P1tsst! Jadę na gapę •••

swoie kwalifikacie!

Wskazany dla
pracowników
komórek
produkcyjnych
głównie
mistrzów. Kandydatów
zgłaszają
zakłady.
W
więk
szych przedsiębiorstwach kur
sy mogą być organizowane na
miejscu.
Stacjonarny kurs organiza
cji pracy biurowej dla sekretarc); - organizowany równie;
prze> TNOiK. Zajęcia 2 razy
w tygo dniu. Czas trwania 10
miesięcy .
Szkoły
dla
pracującyc'tt;
niedzielna (Jaracza 26) przyjmuje zapisy uczniów do klas
IV, V, VI i VII, w godz. od

e

cze nie mogły nadążyć z wykonywa.niem
zamówień.
Od
1 stycznia przysZlłego roku
mają
wejść
w życie nowe
przepisy obowiąziujące mieJskie pralnie.
Nastąpi
generalofle ustalenie ternu.nów w
pralniach - 12 dni, a w cza...
sie szczytu - 18, w ekspn~
f'U'...,,.cii 3 dni, a w superek9)'.>resie 6 godzin. PlaClĆ s14';

:l. początkiem roku sz.k<Yln •~
g-0 „Dzienniik Lódzk:i" wzmoWi! akcję pod hastem „Wszystkie dzieci są nasze". Nowością
jest zawooonowailli„
jednolitego.
o obr o n n e iro
ubrania dJa pierwS"Za.ków, tak
aby można icb ~ odr&im.ić
od innych uczniów. Aby ich
strój 7.muszaJ zarówno kierow
c~ jak i przechodnia do opic>ki i troski o dziecko idące
do szkoły.
Nasze prQPozycje to kolorowy beret lub chu.s-tkia
~dla
clz;iewczy'l1.ki) na głowę, w tej
samej barwie opaska na re-ka wie i znak na tom.istrzP.
Modele takie ~ezen„tujl\ w
naszym mieście 'br;ay domy
handlowe
,.Unilwersal".
HDD oraz „Jaś i Małgosia"
Dziś
prz.eds.tawiamy naszym
CzY'telniJcom pirojekt Handlowego Domu Dzieaka. Czeleamy na wyiporwiedzi. Chet.ri •twidzimy również i'llne propozycje.
Prz:YJ)()mtnamy,
7ewś:ród
tych, kitórzr nadeś'
swoje oceny i uwagi rozlo:>oowa.nycli zostanie sześć na-

zwykła
(Oł>r.
Stalingradu 27) zapisy do klas jak wv
żej
w poniedziałki,
wtorki,
środy i czwartki, w godz. o:l
16-19 oraz dwuzmianowa (Piotr
kowstca 249), zapisy we wtorki, środy, czwartki w godz.
od 8-19.

10-12;

e

Korespondencyjne LO (Kop
cińskiego 54, tel. 204-90) zapisy
do klas VIII, IX, X i XI, W
godz. od 9-15, w środy I soboty - w godz. od 15-19.
Kursy języka rosyjskierw
w RSK (Więckowskiego 32, tel.
229-74), I, II i III stopnia, za- .

e

pisy codziennie w godz. 18-21.
Klasy: fortepianu, akor·
deonu~
skrzypiec, gitary, mao
doliny, instrumentów
dętych .
śpiewu solowego i baletu oraz
zajęcia
umuzykalniające
dla
przedszkolaków
organizuje
SPOA
(Piotrkowska 65, tel.
232-0Jb zapisy w godz. 9-16.

e

e

Kursy !<;roju, szycia, racjonalnego żywienia - ZD LK
Polesie (Wólczańska 90) informacje tel. 316-68.

e

Takie same kursy - zo
LK Sródmieście (Parkowa 4),
informacje tel. 227-52.
(wl

Już W piqlek Ijedzie~v
Z Dziennikiem i "Orbisem"
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WAZNE TELEFONY
Curie-Skłodowskiej
15-

I.

..rzyjmuje rodzące l cho
re
ginekologicznie
z
.
~rJzj,
.
,tzielnicy Górna oraz z
dzielnicy Batuty Z rejoStraż pożarna
oa
nowych
poradni
.. K"
Pogot. Energet.
334-28
przy ul. Llbelta, MaryInformacja telefon, 03
.
l " narskiej i Z. PacanowInformacja PKS
265-96
lat 16 (USA) godz. 14, "Marysia l Napo eon <klej.
Informacja PKP
581-11
17. 20
(pol.) od lat 16 godz. Szpital
lm.
MaduroPogot. Oświetl. Ulic 220·~9 POLONIA "Wyrok '" 15.30, 17.45, 20
WIcza, Fornalskiej 37 _
Pogot. PZMot.
533.-09
Norymberdze" od lat POLI?SI~ (Fornalskiej 37) przyjmuje rodzące I CbO
16 (USA)
godz. 9.30.
"NIedzIela
W
Now)'m re
ginekologicznle
z
TEATRY
13, 16.30, 20.
Jorku" (USA) od lat dzielnicy Polesie oraz 7
rEATR WIELKI (Pl. Dą- WISŁA "WIeczny ka16. godz. 17, 19
1zlelnlcy Baluty z cejobrowskiego)
godz. 19 lendaJ'z" od lat
16 POPULARNE . (O,grodowa nowej poradni "K" przy
Halka"
(bułg.)
godz. 10,
U.
18~. ',',Gd y mlłosć prze- ul. Bydgoskiej 17, T .. TEATR
POWSZECHNY
14, 16. 18, 20
mIJa
(jug.) od lat 16. roszowSkiej I z dZielnicy
(Obr. Stalingradu
21) WOLNOSC
"Wester·
g. 17, 19
Widzew z Rejonowv Po
g. 19.15 "Klub kawaleplatte" (panorama) od l'RZEDWIOSNIB Cle rom radni .. K" pr~y ul. Wy.
rów"
lat 14 (pol.) godz. 10. ski ego 74-76) "DarlIng" sokiej 12.
TEATR JARACZA (w sa12.30, 15, 17.30, 20
(ang.) Ild lat 18 godz. Szpital im. H. lordali Teatru Rozmaitości. WŁOKNIARZ
"We- 15, 17.30, 20
na, ul Przyrodnicza 7-9
ul. Moniuszki '-a) sterplatte" (panoram,,) ł'IONIER
(Franclszkań- _ przYjmuje rodzące !
g. 19 "Mój biedny Ma
od lat 14 (pol.) godz.
ska 31)
"Chewsurska cbore glnekologl=nle z
rik"
lO, 12.30, l;;, 17.30. 20.
ballada" (panorama) od .:Izielnicy Sródmleścle z
TEATR NOWY
(Więe- ZACHĘTA "DzwonnIk
K"
kowsklego 15) g. 19.15
z Notre Dame" (pano- lat 14 (radz.) godz. 18. ,ejonowych ~oradnl ..
"Sonata Belzebuba"
rama) od lat 16 (fr.)
18, 20
przy ul: PIOtrkowskiej
MAŁA
SALA (Zachod- godz. lO, 12.30, 15, 17.30. POKOJ
(Kazimierza 6) 10'1 1 PIotrkowskiej 269
nia 93) g. 20
"SIU by
20.
50 lat
kinematografII oraz z dzielnicy Bałuty
panieńskie"
TATRY-LETNIE "WiradzieCkiej. .Wojna
;,ejOnowych
poradn~
7'EATR 7.15 (Traugutta l)
kingowie"
(panoram,.)
czyma
wspolczesnych:. K
przy ul. Sędzlow
g. Ja "W czepku nro(USA) godz. 19.30 (kl"Czyste niebo" od .lat Sklej 16. i. SnycerSkiej J.
dzona" (przedst. zam- no
czynne
tylko
W 16 godz. 15.45, 18, 29.15 U
Klmłka
Poł.-qin.,
knięte)
dni pogodne)
Itylko 1 dzień)
AM, ul. Sterlinga 13 YL WY
LETNIE
k
przyjmuje rodzące I cho
OPERETKA
(Północna sr
O
.
. -;; REKORD (Rzgows a
2) re
ginekologicznie
7
47/51) g. J9
"Domek
"Wczoraj, dZIŚ, jutro
50 ~at
kinematografii 'I:rlelnicy Sródmleścle "
trzech dzlewesąt"
(panorama) (wł.) gOdz.
radZIeckiej:
Wojna 0- '''jonowych
poradni
TEATR ' ARLEKIN (Wól111 (kino czynne tylko
<:zyma
współczesnych: K" przy ul
Kopem<:zańska 5) nieczynny
w dni pogodne)
"Lecą żurawie" od lat ~'klego 32 i Nowotki 60
TEATR PINOKIO (Ko- ADRIA. (P~otrkowska 150) 16 godz. 10, 12.30, l? oraz z dzielnicy Widzew
pernika 16) godz. 17.30 KlOO fIlmo",,: radzieckich, 17.30. 20 (tylko 1 dzlen) z
rejonowych
poradni
,.Rubel samosiejek"
50
lat
kInematografu ROMA (Rzgowska nr 84) K" przy ul NIcIarnIaradzieckiej.. Szołoc!,ow "Gentleman z Cocody" ~ej I Zbocze' 18.
MUZEA
na
ekranIe:
"CIchy
(panorama)
od lat 11
Chirurgia
Południe _
Don" I seria od lat 16 (franc.) godz. lO, 12.30. Szpital
Im.
Pirogowa,
MUZEUM HISTORII WŁO
(radz.) godz. lO, 12.30,
15. 17.30, 20
ul. Wólczańska 195
KIENNICTWA
(Piotr15, 17.30, 20
SOJUSZ (płatowcowa 6)
Chirur ia
PÓłnoc
kowska 282). Wystawa ~ZAJKA (Alek.san<;,,~ow- 50 l~t . kinematografii Szpital 1m
Biegańskie
" Włókiennictwo
wczoska 161!) "Zołruerkl od
radzIeckIej: .wojna 0- go, ul. Kniaziewlcza 1-5.
raj",
"Gobeliny
Gał
lat 14 (wł.) godz. 17. czy~a
WSPołczesnych,;
Laryngologia: Szp. Im.
kowskich"
czynna g.
18
"SwIatła
w
oknacb Pirogowa,
ul. Wólczań10-17.
ENERGETYK (Al. Poll- od lat 12 godz. 17. 19 ska 195.
.
MUZEUM KATEDRY Etechniki 17) nieczynnt> STYLOWY • STUDYJNE Okulis~yka _ Szp. im.
WOLUCJONIZMU
UŁ GDYNIA (Tuwima nr 2)
(Killńskiego nr 123) - N. Barhckiego, ul. Kop(Park Sienkiewicza) Program kina studyj- nieczynne.
(program C'ińskiego 22.
czynne godz. 10-17.
nego "Gdy odlatuprzeniesiony
do
kina
Chirurgia I laryngoloją bociany" (panorama)
.. Gdynia")
gia dzieCIęca:
Szp. im.
MUZEUM SZTUKI (Więc
kowsklego 36)
czynne
od lat 14 (radz.) godz. STOKI (Zb~cze) "Morder Konopnickiej, ul. SporlO, 12, 14, 16, 18, 20
ca zostawIa ślad" (pa- na 36-50.
od godz. 12-18.
Chirurgia
szczękowo
MUZEUM
RUCHU RE- HALKA (Krawiecka 3-5) nora m a) od lat 16 (pol.)
"Tygrys
lubi
świeże
J:odz. 16, 18, 20
twarzowa:
Szpital
Im.
WOLUCYJNEGO (Gdań
mięso"
od
lat
16
(fr.)
STUDJ~
.(LUmUm~r
7-9)
Barlickiego,
ul. Kopclnska
13lCzynne
od
godz.
16,
18,
20
"ZYWI
l
martwI
I
se
skiego
22.
1.0-15.
l MAJA (Kl1lńskiego 178)
rla (panorama) od lat Toksykologia: I
Cen"Rio COnchos"
(pano- 14 (radz.) godz. 17.15. tralny Szpital Klinicznv
WYSTAWY
rama) od lat 14 (USA) 19.30
W AM, ul. ZeromskleJ:o
SALON
ŁTF
(Piotrgodz. 15.30, 17.45, 20
SWIT (BałUCki Rynek 5) 113.
kowska 102). Wystawa ł.ĄCZNOSC (Józefów 43) 50 lat
kinematografii
Nocna
pomoc
lekarEwy
Ulikowskle.j
~~. "Wielki skok" od lat 16 radzieckiej. . Wojna 0- ska,
Sienkiewicza
137.
"Głowy
"Pobtykl,
(franc., godz. 19
czyma. wspołczesnych: tel. 444-44 _
przyjmuje
czynna od godz. 11-19 LDK (Traugutta nr 18) "PokÓl przychodZącemu zgłoszenia
telefoniczne
SALON SZTUKI WSPOŁ
"Lebiediew kontra Le.
na świat" od lat 12 & na wizyty domowe leCZESNEJ
(Plotrkowbied.iew" (rad z.) od lat lO, 12, 14, 16, 18, 20
karzy W godz. 19-5. W
ska
86/88).
Wysta~..
16 g. 15.15, 17.30, 19.45
DYZURY APTEK
ambulatorium Internistygrafiki
Ewy
SlIwiń- MŁODA GWARDIA (Zlecznym
przyjmowani są
skiej czynna od 12-20. 10na 2) "Między lina- C'
k
kleg 5 Piotr na miejscu chW'zy z na
ZOO (ul. Konstantynow mi ringu" od lat 16 k le~ o~; T °Wlin
59 głyml
zachorowaniami
ska 8-18) czynne w /lo
(USA)
godz. lO, 12.30(' ~::n~wski~gO ~7 R~gO"; internistycznymi W go1
dzlnach
9-18
(kasa 15 1730 20
u
Pl W l' ś i 2 dzinach 1&-7.
czynna do godz. lB.3()). MUZA' /PabIanIcka 173) ~k. ai ~' 28'
o no c
• Nocna pomoc pielęg. "Niezłomny
Wiking" le o a
•
niarska, Al. Kościuszki
x: I N A
(panorama)
od lat 11
DYZURY SZPITALI
48, tel. 324-09 przyj(USA) godz. 15.45, 18.
muje zgłoszenia telefoBAł.TYK "lak zdoby20.15
I Klinika Poł.-Gln. 1m. niczne
na
zabiegi
d.o
to Dziki Za.ehód"
Od OKA (Tuwima
Dr
34) Curie - Skłodowskiej, ul. domu w godz. 19-4.
.
Pogot. Ratunkowe
09
Pogot. MO 07 400-00 500-00
Kom. MO m. Łodzi 292-22

CrJ~

7li,iBJ.~7

'g.

;,: ,,.'

HI

J

uż

za cztery dni wyjeż-

dżam y

za.powiedzianą

:na

imprezę
w
"niezmane" .
Przy.pomiiIlamy,
że
zbiórka
uczestników.
15 bm. przed
lokalem
"OI'Ibisu"
o
gOO?_
15.45. Punktualnie o 16 aut,okary wyruszą z Lodzi. Prosimy nie za.polnnieć
zabrania ze oobą k~t pływackICh
wCllględnie
kart w~dk~skich
Bez kaJl'1ty pływackiej' nie bedzie można wy1pożyczyć kajaku, a bez wędkarskiej lowl"
TY'b. Wszyscy natollllast bę<la
mogli do woli zbierać g;rz'lby w pjękm~h lasach otaczających ośrodek, kJtóry jest c&Iem naszej ÓWIU i !pół'dJni0wej eskaJpa.dy.

0-"

Prosimy tak nadsyłać odJpo-

"'r-

Radzimy wziąć :l.e
cieple swetry
możliw.!)
gt.mowe wysokie buty i ~
:>Jeprzemakalnego. Na grzyby
najlepiej
koazyczek.
Przygotowaliśmy tci wieJe konlmt'~ów
dla młośników grz.v't~()brlbnia.
W C2M'CiII"tek w .,Dl':lennJKu"
znajdzie si~ kupon. UCZC'l>tnicy naszej wyciecZiki proszPtli sa o wycięcIe tego ku'PO'
nu. wypeŁnienie go i pl'Z<"ch()iWanie. Na k.upony losowa·n a
będzie
specja1na
nagroda.
Każdy
może
:z:toży~

brze.
bą

nieograniczoną

ilość

ku-oo-

:nów.

Lo zoOaczenia

w

pia tek.
(kas)

L.

Foto -

Olejniczak

nikl'm wiele atrakcji. i wlerz.y
że

my,

nikt

na

pewno

010

będzie się :nudził. Sam ośr.>
dek położony jest malowniczo wśród tgla.styoh drzew ko'

lo

urcczego jeZiiora. Grzyby
nawet tuż !p1'cZ}' dom·
kach. Same domki są takżP.
j)(rzy1emll1e i na pewno każdy
!!'ooną

C7JUĆ

się

będzie

ZASIŁEK

w

!!lich do-

Hasło

tyqodnia brzmi: Szkolne od "AU do "Z";

na kiermaszu "Uniwersalu"

Konkurs
lagredy: bony lowarowe

SANATORYJNY

1000' zl

kupOnie i nadesłać
na adres redakcji (Ł6dż. Piotr
k()iWska 96), z zaznaczeniem
na kopercie: "Szuka.my haSła.
tygodnia".
Pro>:hmy 'Laik nadysłać odpo.
wiedzi. by dotaTły
one
do
redakcji najp6ź;niej w ponie.działek. kiedy to odbędzie się
l05()iWauie nagród.
Zlapraszamy do
udziału w
kol1lk;ursie.
(wił)

czooym

Na nas.z konkur9 pn. "Szukamy hasła ' tygodniaJ" riadeszło w ub. tygodniu 2.342 odpowiedzi. Nagrody wylosowa
li: .Janina Wójcik (Wojska Pol
skiego 18) bOn towarowy
wa~i 700 zł iDollato 80rysewicz (HutQra 3) bon
300 zł. Są one do odebrania
w sekretariacie dy!l'ekcji Pow
szechnego Domu Towarowego
"Uniwersal" w Łodzi (.pl. Niepodległości 4), k.tóry je ufun
dowal.
W bież. tygodniu rtloWlllliez
ukrywa.my - W notatce pra.so
wej lub artykule hasło ty
godnia. w POStaci tzw. obcych
wierszy. Prosimy je odszukać,
wypisać n,a specjalnie zamies'l:

N. P.: Otrzymałem skierowa
nie do
sanatorium
Poniewa,;
należy mi się IS-dniowy urlop,
za resztę przysługuje mi zasiłek.
nI' powinien on wynosić
jeślI mam na utrzymaniu tylko
żonę, która pohiera 600 zł reD-

Irvva

warlości

ty?

Odpowiedzi redakcji

KUPOJC
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RED.: Wysokość zasiłku szpl·
talneso jest zależna od stanu
::=D~:ł.
Z.
s.
Z
ŁODZI:
ProsImy
I>
rodzinnego pracownika. Pracow
telefoniczne skontaktowanie slE;
nik
mający na utrzymani ..
z nami, tel. 303-04 godz. 10-12.
przynajmniej jednego członka
(1169)
rodziny otrzymuJe 70 proc. po
Hasło ty,godnia bnzmi :
borów, samotny 35 proc. Przy
czem za pozostającego na u- . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . .. .
:::ł:: D :
trzymaniu
uważa
się
teg(\
.JEDZ owoCE!
co;łonka r~dziny, którego dochód TYLKO ' STARAN.N IE UMYTE
• i
w.asny me przekracza 600 zł
mlesl,!czme.
_
. . . . . . . ._ . ._
. ._ 1 0 :..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -_ __

••

I

: : : : : "•

: :
: : : : : : : : :

I

.
.

1I111"'lHłlH .........~I. . . . . . . . . .IIIIIIIIłIIIH..IIHIIIIII"IIHIIIIII\II\lnłllmłllIllIllUlllł1łlllHlmHłlmłlllIHllllllllllłllttlll1I1l1111t11I1I11IHIIHlłlllnIllIlIllIIllIllHllllmHIHllIIIIIIIIRIIIIIIIHlllllllllllllllllllllOmllllnHIIIIDHIIRIIHRIIHIIIIHlUlltlllllllllllilllIIlIllIIlIIlIIRIRru.

U

• •
koąo zqasDle
świalło

1. W dnia 12. t. 1:967 r. w godz. od 7 do la,
ulice: Opolska, Okólna, MOSkuilki, Herbowa, Ło
dzianka, Łupkowa, Kryształowa, Wycieczkowa, A.
Książka, Woskowa, Stasia, Pirytowa, KObaltowa,
Rubinowa, Szmaragdowa, Diamentowa, Szafirowa,
Rogowska, Boruty, St. Działka, Chromowa, Piaskowa, Wiewiórcza, Bocianta, KasztelańSka Od Wycieczkowej do Centralnej, .Jagodowa, Jastrzębia,
2ucza, zajęcza, BażancIa, 2ółwlowa, Modrzew,
Serwituty, Skotnlki, Nowe Lagi1'!wnlki i Laglewnicka od Okólnej do Jaskółczej.
2. W dnia 1% i 13. t. łH7 r. w ~z. '.w.,
ulice: Czechosłowacka od Ludwika do Oskardawej i przyległe, Piotrkowska, str. parzysta od Narutowicza do l)r 46 i str. nieparzysta od nr 31 do
nr 49, Nawrot, str. nieparzysta od Klllńsklego do
PKWN.
3. W dnłacłt od Ił do 14. I. 1967 r. w godz.
ulice: Podgórna, Zbaraska, Dąbrowszczaków, Ję
drowizna, Krzemieniowa, Listopadowa, Obłoczna,
Olkuska, Saneczkowa, Podgórze, Wichrowa, Bazaltowa, Dolina Kościeliska i Skalna od Dąbrow
Skiego do .Juhasowej.
4. W dniu 1 i 15. 9. 1~7 r. w godoz:. od 7 do 18,
ulice:
Nawrot, str. parzysta od KllIńskiego do
PKWN.
5. W dniach 15, 16 i 18. t. 1967 r. w godz.
ulice: Killńskiego, str. parzysta od Nawrot do nr
120 i str. nieparzysta do nr 125.
6. W dniach od 1« do 20. 9. 1967 r. w godz. od 7 do 16,
ulice: Pabianicka str. parzysta od Starorudzkiej
do Lukowej I przyległe.
7. W dniach od 16.9. do JG. M. *7 r. w godz. j.w.,
ulice: Liściasta od Zglerskiej do torów PKP, Osadnicza, Czereśniowa I pczyiegłe.
8. W dniu 17. t. 1967 r_ w godoz:. j.w..,
ulice : Stokowska, Doły, Drwęcka, Bystrzycka, Telefoniczna od Strykowskiej do torów PKP, styrska, Tamka od Telefonicznej do styrsklej, Lubecklego, Matejki od TelefonicznE'j d<> Nowotki,
Turnie, Wlślleka,
Halna, Wichrowa, Radziecka,
Kmieca, GIewont. Spartakusa, Br. Czecha, Wyżynna, Jadwigi, Wąwozowa, Morskie Oko, Chału-,
bińskiego, .Janosika od Chałubińsklego do Ireneusza, Ireneusza, Szczawnicka, Zbójnicka, Pstrowskiego, Koczaskiego od Obywatelskiej do toru
PKP, Obywatelska od Laskowicklej do zagrodnlki, Pienista, Tajemnicza, polarna, Dubois od Powiatowej do Lotniska i przyległe.

Dr DZIDKOWSKl ginekolog wznowił przyjęcia
po
urlopie.
Więckowskiego
38,
wtorki,
czwartki 17-18.
42343 g
Dr SIENKO
..-pecJaLsta chorób
sk6f'nyen,
wenerycznych lAI-18, KI
lIń'lokiego
132
40686 g
Dr ZIOMKOWSKt - spe
cjalista
chorób
wenerycznych, skórnych l&19, Piotrkowska 1iII.
ZAMIENIĘ
dobrze -prosperujący
zakład
w
Łodzi wraz z własnośc!o
wym mieszkaniem 50 m
kw. na domek l-rodzin
ny, względnie sprzedam
za
250.000
zł.
Oferty
,,42099" Prasa, Plotrkowska 96
KUPIĘ książkę telefonlczną
m. Lodzi z roku
1939. Oferty ,,37650" Biuro Ogłoszeń,
Warszawa,
Poznańska 38
6673
F'ORTEPIAN --;:-Ronisch"
krótki, stan bardzo dobry sprzedam.
Tel.
490-01
42133 g
ORGANY elektryczne - _
sprzedam. Zielona 53 m.
12
.2155 g
"WARSZAWĘ"- w
dobrym
stanie sprzedam.
Tel. _ 352-62
42095 g

'.w.,

,.W

OGŁOSZENIA

DROBNE

SAMOCHOD
"RenaultDauphine" okazyjnie sprzedam. Glówna 19, ga
raż, godz. _17-19 42006 gl
"JUNAK"
z koszem sprzedam.
Ląkowa
20,
m. 30 po 16
42120 g
-.
"TRABANT-601" najchęt
niej "Combi" kupię. Tel.
567-71
42153-42272 _ g

I

KAWALERKĘ

komfortona więk8ze
mieszkanie.
Tel.
560-47
42~29...L g

wą

zamienię

"I'EOFILOW - bloki spół
dzielcze, 2 pokoje, kuch
nię, zamienię na równo
rzędne
bloki
centrum. Oferty ,,42132" Pn
sa, Piotrkowska 96
l'OKOJ, kuchnię w dom
ku 2-rodzinnym z ogród
kiem
i pomieszczeniem
na
garaż
zamienię n~
pokój z kuchnią. Malow
ska, Krzyw,,-s
42134 g

UCZENNICĘ
do wsp61!lego pokoju przyjmę. Ma
ANFOROłopol~ka
._
4
_
_
_
_ 421~~
';,pecja.ltstów
,.2'dt'OWle" WlCZ wenerYczne, skór
wY'koou)e
codziennie na le.ao--19, Prócbnlka 8 STUDENT poszukuje po
WSlyst'kl.e zeb!eel
gm...
koju sublokatorskiego._
kol~cz:ne. Al. Kośdu- KORORsKA lekAln
ci-- Oferty
,,42138"
Prasa,
szkl ~
IS)J
~
Piotrk9Wska ~!'ł

!;POł.DZIElLN'lA

Lekat'L~Dr ladwiga

oSoloc..,.,...

KOBIETA
inżynier
poszukuje
samodzielnego
pokoju sublokatorskiego
z
wygodami.
Oferty
.. 42144" Prasa, Piotrkow
ska 96
PANIENKA
ucząca
się
i
pracująca
poszukuje
niekrępującego
pokoju
SUblOkatorskiego. Oferty
,,42154" Prasa, Piotrkowska 96

-------

POSIADAM lokal w śród
mieściu oczekuję propozycji.
Oferty ,,42135"
p"ra:,a, _ F'i?trk~~s~.~
DO matury i egzaminów
poprawkowych przygoto
wuje
magister.
Tel
351-18
42:>75 g
- ______
NOWOCZESNY krój dam
ski,
dziecięcy
opanujesz
pod
gwarancją
Wynalazek Mechlińskiej
Na~:ot 32.
41~.~g
PRAGNIESZ =ęśliwe
r:o małżeństwa? Na.pisz:
.. Venus" Kosza'l<!m., Kolejowa 'l, Swidroń. BIysira.wicmle
prześlemy
~~1owe adceo?y
5884 J1
WPISY na zaoczne (korespondencyjne)
kursy
kreśleń
maszynowych
budowlanych,
kosztoryscwania budowlano-montaż owego
przyjmuje, in
tormacji
pisemnych udziel a Zakład Szkolenia
:t.awodowego "WIEDZA"
Kraków, Westerplatte 1l
INSTYTUT -- c;t~
.'
L d .
paplerm.czy w
. o Zl umewaZDla zagubIOną legitymację
słUŻbową
nr
455,
Stanisława
Prejsa,
Aleksandrów,
WojSka
~~~skiego 66
42247_ g
tkaniny
zagranicznymI
~ gwarancją Cena 1 mb
20 zł. Zlecenia wykonuję w
jednym dniu. Marla Kulig. Wrocław-Krzy
ki, ul. Korfantego Zl
GOSPOSIA
lub - pomoc
domowa potrzebna. Tka
cka 25 a, tel. 214-17
UCZNIAdOZakładu kra
wieckiego przyjmę . Lódź
Frzybyszewskieg<> 27
UCZER - dO- krawca - pOtrzebny. Tuszyńska 37
UCZE1il' -do - krawcii- po.
irzebny.
Piramowlcza 7
m. 21
42194 g
OWCZAREK 'szkoCki "Colie" brązowo-biały 8-miesięczny.
Cena 1.680 zł,
Obr.
Stalingradu 94/13,
pe gadz. li2..
IMPREGNUJĘ

środkami

' ..............................
:

ZAPISY

:
•
:
•
•

KorespondenCYjnego Liceum
dla PracująCYCh w Łodzi, ul. Kopernika 2, tel. 307-2ł przyjmuje
jeszcze zapisy kandydatów Z Łodzi i powiatu łÓdzkiego do klas VIII, IX, X i XI. Informacji udziela i podania przyjmuje se-

:

kretariat liceum codziennie w godz. 1I1-Z0. :

O

Dyrekcja n

OgÓlnokształcącego

:

TECHNIKA mechanika na stanowisku mistrza remontów maszyn l frezera zatrudnią natYChmiast
Zaklady Tkanin TechnicznYCh "Zarzew" w ŁodzI,
ul. Wandy 8.
6454-k

:
•
.. KSIĘGOWEGO do prowadzenIa rozrachunków t
:
windykacji zatrudnI Ł6dzka Spółdzielnia Mieszka-"
•
uiowa w Łodzi, Jaracza 92.
6'568-k:
• • • • • • • • • • • ~~~~ • • •

i............................. •
p~::::::N:~:k:::.':~ po- i zJi~~~!tE:: i
Z A P I S Y

•

.'

5URSY SAMOCHODOWE

mocników monterów i spawaczy oraz cieśli dO. 8-20, łeL 273-ł3 oraz ul, Wspólna 8, ••
wykonywania rusztowań montażowych, zatrudni
W C'Odz. 16-20, tel, 533-09.
zaraz
na
korzystnYCh warunkach finansowych • • • • • • • • • • • • • • • • •~
PME i UP "Energomontaż-Północ", Warszawa Budowa EC III ŁÓdź. Warunki pracy i płacy do omówienia z kierownictwem budowy EC III, ŁÓdź,
PRZETARG
SwojSka 2a, (Łódź-Zabieniec).
6278-11;
Widzewskie Zakłady Maszy.n Włókienniczych .. WiKIEROWNIKA sekcji technicznej z wykształce fama" w Łocni, ul. Ar.mii Czerwonej 89, ogła
niem średnim technicznym lub wyższym i długo sza-ją J)rzetar>g na wykonanie 30.000 szt. tulejek
letnią praktyką w zakresie robót inwestycyjnych
metaloWYCh wg rys. 4YI562 wymiar 35 x 15F9 x 43
I kapitalnych remontów,
kierownika kawiarni i i s,ooo szt. tulejek metalowych wg rys. 4Y1240,
bagażowych zatrudni
Hotel "Orbis-Grand" w wymiar 23;&x l5,~ x 33 z materiału pOwierzonego
Łodzi, Piotrkowska 72 (wejście ul. Traugutta l).
(robota tokarSka) w terminie m-c pa1:dziernik I
listopad 1967 roku. Rysunki d<> wglądu w DZiale
TECHNIKOW na stanowiskach instruktorów techKooperacji. Oferty z pOdaniem ceny tulejek oraz
niczno-eksploatacyjnych, z-cę kierownika placówterminu wykonania należy składać w zalakowakI terenowej, kierowców z I, II I III kat. prawa
nych kopertach z napisem: "Przetarg na tulejki
na prowadzenie pojazdów mechanicznych, pomocmeta·lowe" w sekretariacl<! zakładu lub pocztą
ników kierowców z możliwością awansu na stanowiska kierowców, monterów podwoziowych i do dnia 23 września 1967 roku. Do Wzięcia udziału w przetargu zapraszamy instytucje państwo
elektryka
sieciowego zatrudni
niezwłocznie
Woj ew. Przedsięb. PKS, III Oddział w Łodzi, Gi- we, spółdZielnie I przedsiębiorstwa nieuspołecz
nione. Komisyjne otwarcI<! ofert nastąpi w dniu
balskiego 2/4. Warunki pracy i płacy do omówie25 września 1967 roku o godz. 10. SzczegÓłOWYCh
nia w sam. sekcji kadr. UWAGA: Dla wyrÓŻnia
informacji udziela Dział KooperaCji, tel. 392-02,
jących się kierowców, po pewnym okresie =su
lub 283-20, wewn. 48 lub 49 w godzinach 8,30-15,30.
Istnieje
możliwość
zatrudnienia w przewozach
międzynarodOWych.
6342-k Zakład zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub
odstąpienia od przetargtl bez pOdania przyczyn.
SLUSARZY na remonty
do nar~ziownl 1 na
produkcję, wzorcarzy, tokarzy na remonty 00 narzędziowni I na produkcję, wartowników d<> straży przemysłowej uposażenie wg nowej siatki
płac przewidUjącej wyższe wynagrOdzenie, szlifieZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA
rzy do narzędziowni - przyjmie zaraz
ŁÓdzka
POLSIHEGO
Fabryka Zegarów, Wigury 21.
6363-k
p r I: y j m u j e zapisy dorosłych I mło
dzieży z klas licealnych do zespOłów
KIEROWNJKA budowy posIadającego wykształceJęzyka:
nie wyźsze lub średnie technl.czne i ' uprawnieniaA~GIELSKlEGO, NIEMIECKIEGO,
budowlane,
rewidenta księgowego wymagane
ROSYJ'SKIEGO I FRANCUSKIEGO
wykształcenie wyższe
lub średnie l praktyka w
wszystkich stopni.
księgowoścI, murarzy, pom. murarzy oraz szklaI n f o r m a c j e: gmach X Lic. Og61norzy posiadających uprawnienia kwal1fik. zakształ-cącego, al. Kościuszki 65, telefon
trudnI natychmiast Przedsiębiorstwo Remontowo333-22 codzi~ oproez ~,iooSoboty
Budowlane Handlu 'Wewnetrzuego .... ·Iiodzio..' Pietr-· ! .
'lir gpiWja"<Oeij. 17'--119.

..
Studium

""",

"""""",.

Jąz, k6w

kows~ .~

Obcych

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9WEHNIIIK l.ODZKi

lJIl" - Zł5

.16453) li

Przemówienie Ch. de Gaulle'a wSejmie
{Dok<>ńczende

ze str. 1)

Francję
do
uzgadniania
swych poczynań w imię wła
snego bezpieczeństwa
i bezpieczeństwa
innych.

Otóż
prawdziwe bezpieczeń
stwo każdego państwa naszego kontynentu
nie powinno
oczywiście być wynikiem konfrontacji dwóch bloków
ze
skierowanymi przeciwko sobie
i stojącymi w pogotowiu siłami
zbrojnymi i antagonistycznych paktów.
Przeciwnie:
niech utrwali się między nami
od Atlantyku po Ural swobodnie obrana polityka ; tak
tyka
odprężenia,
porozumienia i współpracy.
Istniałyby wówczas wszelkie szanse. aby w powstałych

w ten sposób nowych warun
kach i atmasferze narody eu
ropejskie mogły w spólnie po
dejść do dotyczących ich pro
blemów. wśród których głów
nvm je~t los narodu niemiec
kiego.
Francja. która
tak jak
Polska. sasiadu.ie z tym wiel
k 'm krajem i zawsze. a szcze
gólnd.e w obecnym 100-leciu
poważnie ucierpiała na skutek germań.skich ambicji, podejmuje się .ied111ak po zała
maniu się Rzeszy i od momentu, kiedy Niemcy odżeg
nują się od jej złych czynów.
u trzymania ze swym są >.ia<lem
12:za Renu stosunków szczere-

go pojednania. RóW1!locześnie
stara s ie Ona umaoniać w e
ws.zys1Jlcich dziedzinach swoje
serdeczne
i
konstruktywne
kontakty z państwami wschod
ni~j i środkowej Europy, tak
jak to czyni z państwami Za
chodu. Czyż nie można ży. wić nadziei. że w ten sposób
ukształtuie się stopniowo dla
wspólnego bez.pieczeńs.twa ład
europejski, w
którym będą
uczestniczyły
który
bę<lą
sol'darnie
gwarantowały
wszystkie kraje kontynentu?
Ale czy dla osią~niecia tego
celu Polska i Frainc ja nie po
win,ny kroczyć razem drogą,
która doń prowadzi?

RAD IO I IEl. EW llJA
PROGRAM l

a.,oo

Dziennik. 8.15 „Od mela·
dii do melodii". 8.49 Mówi technik a.
9.0u
„Astronom-kaszte lanem". 9.30 Melodie
francuskie
9.40 „Nie bój się" - słuch. 10.00
„Bezsenna noc" fragm. 10.2P
Z muzyki polskiej. U.OO Ulubione przeboje. 11.20 (Ł) Koncert
rozrywkowy.
11.49 „Rodzice "
dziecko". 12.06 Wiad. 12.10 „Na
swojską nutę" ; 12.25 Roln. kwadr.
12.40 Więcej, lepiej, ti;miej. 13.00

czeń. 22.30 Chwila poezji.
22.35
Piosenki kabaretowe. 23.00 II wy
danie
dziennika.
23.10
Wiad .
soortowe. 23.15 Wydanie miesięcz

nika

„Jazz".

cuska. H.00

23.45 Muzyka franWiadomości.

PROGRAM U
8.30 Wiad. 8.35 Przegląd czasopism. 8.45 Gra ork. Ray Mar ..
tina. 9.00 Muzyka operowa. 9.40
Z ż:vcia Zw. Radz. JO.OO W1ad .
10.05 Od Straussa do Straussa.

,,Opowiesci
Koszałka-Opałka'' .
13.20 Z muzyki scenicznej. 14.oa

„zmierzch"
nowela.
14.lS
„Spo.rtowcy
wiejscy na start" .
14.30 Z estrad
i'
scen operowych. 15.00 Wiad. 15.05 „Młoda
naukll o starej nazwie".
15.25
Koncert solistów. 16.00 „Popołud
nie z młodością".
16.05 studic
Rytm. 16.20 „Radiostopem po m o
rzach, lądach i oc•anach". 16.45
Klub miłośników opery.
17.30
,.Naszym

zdaniem'-.

17.35

„Ska .

mieniałe
drzewa". 1-7.55
Wiad.
18.00 „Gorące rytmy". i8.43 Kw"
drans z dedykacją. 19.00 „Praktyczna Pani". 19.05 „Z księgar
skiej lady". 19.10 „Jedne życie"

aud. 19.30 Mel. rozrywkowe.
19.40 „Spiewy
robotników polskich".
Gyn~"

20.00

Wiad.

20 .31

„Peer
słuch . 21.13 Muzyka E.

Griega. 21.40 Felieton: „NotatniJc
kulturalny".
21.50 Koncert ży-

10.50 „Cichy Don" odc. 11.10
„ W obiektywie nauki". 11.20 Po
radnia Rodzinna. 11.25 Fragm. ba
letów. 12.06 Z kraju i ze świa
ta. 12.25 Na róznych instrumentach. 12.:;o „Swiatło idei" - fel.
13.00 (Ł) Komunikaty. 13.05 CL>
Kalejdoskop muzyczny. 13.40 (ł..l
Opow. J. Koprowskiego.
14.00
G. Enescu: II Suita D-dur. 14.3ól
„Zielone sygnałv". 14.45 „Błę
kitna sztafeta".
15.00 Koncert
estradowy. 15.30 „Order Podniesionej Przyłbicy"
odc. 16.00
Wiad. 16.05 Publicystyka między
narodowa. 16.17 Spiewa „Mazow•ze '. 16.35 „Powrót do cywila"
- fragm. 16.45 Gra trio J. Brodowskiego. 17.0l (L) Akt. łódzkie .
:7.n (L) „Zwierciadełka - czyli
galeria

fraszek"

-

'Ł·l

zachmurzenie duże z możli
wosc1ą
niewielkich
opadów .
Temperatura maksymalna około
17 stopni C. Wiatry słabe
i
umiarkowane,
przeważnie
północno-zachodnie.

Jutro pogoda i temperatura
bez większych zmian.
Słońce dziś zajdzie o godzinie 18.06, a jutro wzejdzie o
5.12.
Przypominamy, że imieniny
obchodzą dziś Maria i Gwidon. 23.5e
'

(Z)

~-~~,--~--------------------·

1·1.30

Wiadomości.

TELEWIZJA
8.40 „Ania idzie do szkoły"
film fab. prod. czeskiej (Pozn.).
9.55 Język polski dla klas licealnych (W). 11.55 Język polski
dla klas V-Vl (W). ' 12.30 „Przy
sposobienie rolnicze" (Ł).
13.lU
Transmisja z uroczystości
pożegnania
prezydenta Republik!
Francuskiej
gen.
Charles de
Gaulle'!' , przed odlOtFIJil d,Q Pą
ryża (W). 15.lD ;;tsrzysposobieniE>
rolnlczł'"
(L). 15.45 Politechnika
:rv (Wr:). 16.25 Politechnika TV
1Wr.). 16.55 Dziennik (W). 17.00
Dla dzieci: „Wesołe zajączki" film prod. radz. (W). 17.10 Dla
młodych

(W).

widzów: „Zrób to sam"

17.25 Telekram

,,Ania

li

aud.

Utwory kompozytorów łódz
kich. 17.50 (Ł) „Antykwariat mu
zyczny" - aud. 18.20 (L) Na antenie województwo. 18.45 Melodie
rozrywkowe. 18.~0 Mówi technika. 19.00 Wiad. 19.05 Muz. i akt.
19.30
Kalejdoskop
kulturalnv
20.00 M·•trzowskie interpretacje.
21 .00 z kraju i ze świata. 21.21
Sprawozdanie
z międzynarodo
wego turnieju bokserskiego. 21.40
~„„
due' fortep. n.55
Studio
piosenki. 22.20 Filozoficzne nowo
se! książkowe. 22.3.'i Muzyka karnen;;na. 23.06 Muzyka taneczna

idzie do

(W).

szkoły"

17.35
-

film

fabo . prod. czeskiej (W).
18.5>
„Nd przykład wiadukt" program publicystyczny (W).
19.05
Wiadomości dnia (Ł). 19.23 Dobra
noc (W).
19.30 Dziennik (W).
20.05 „Cmy" - film fab. ·prod.
franc. (Poznań). 21.30 „Panorama
Literacka" (W). 22.00 Dziennik
(W)- 22.20 Politechnika TV: Wykład z matematyki (powtórzenie)
(Wr.). 22.f>O Politechn1ka TV: Wy
kład z matematyki (powtórzenie)

J'alkze ważkim czyrunikiem
utrzymania i zaichowania pokoju we w;;zystk.ich częściach
świata byłaby Europa ·już
nie podzielona. Czyż byłaby
wojna w Azji, czy mielibyimy wojnę na wschodzie, gdy
by nasz kontynent zorgani.zo
wał

taką

współpra·cę?

Czyż

obecna Polska. której prz.ypa
da istotna
odipowiedzial n ość
w dziedzinie kontroli w Wiet
namie i Francja, iktóra poz<>sta'e szczególnie przywiazana
do narodów dawnych Indochin nie mogłyby_ torując dro
f!e. utrzymywać ze sobą kontaktów na wypadek.
gdyby
wyłoniła się możliwość przyczyn'enia się do położenia k<re
su dramatowi, to znaczy bam
bardowaniom i walkom na
lądz.ie i n~~ępnie do usunię
cia przyczyn, to jest obcej
interwencji i wreszcie do naprawienia potwornych s-pusroszeń dokonanych w tej strefie?
Jeśli
chodzi o bodziec, jakiego nasz kontynent gdyby był zjednoczony - mógł do
dać
postępowi
gospodarczemu,
technologicznemu
i
naukowemu całej ludzkości i jeśli Ch'>
dzi o jego udział w rozwoju
narodów . które tego potrzebuja. to oba nasze kraje. jednocŻac
swoje wysiłki w tej
dziedzinie, powinny dać tego
przykład.

Wydaj" się, że jeśli chodzi
o udzieJanie sobie wzajemne„
go poparcia w rozwoju włas
nych krajów, o przyczynienie
się do
jedności
Europy,
do
zapewnienia pokoju i postępu
wszystkich ludzi, to los ofiaruJe Polsce i Francji te moż
liwości
wspólnego i zaszczytnego działania.
Panie

posłowie,

posłanki
I
'anowie
takie działanie my,
jesteśmy gotowi pod-

Francuzi,
jąć z wami -

Polakami.

Dnia 11 wrze§nla 196'7 roku
zmarła, po długich i ciężkich
cierpieniach
S. t P.

Cecylła Dębowska
z domu URBANIAK
Wyprowadzenie

zwłok
nastąpi łl września br., o godz.
16 z kaplicy cmentarza rzym.kat. na Zarzewie, o czym zawiadamiają, pogrążeni w smu-

tku
MĄŻ,

DZIECI, MATKA
i RODZINA.

Koledze dyrektorówi dr
HENRYKOWI SUŁATOWI wyrazy głęb<>kiego współczucia z
powodu zgonu

OJC A

składają:

DYREKCJA, PODSTAW.
ORGAN. PART. i RADA
ZAKŁADOWA SZPITALA
im. l. BABINSKIEGO.

z narady w KŁ PZPR
• ktywi cJ ek partu
• Koncepcje gospodarow ni
Wczoraj
było

się

w

KŁ' PZPR od·

spoi;ka.nie aktywu
gospodarczego Łodzi, na którym sekretarz KL - M. Ku
liński omówił aktualną sytua
cję i bieżące zadania w c1.z.;edzinie handlu zagrani cznego.
Tej temaityce poświęcona bowiem była równdeż narada
sekretarzy ekonomicznych KW
p3'I'tii. ;aka odbyła się 5 bm.
w KC. Najpilniejszym zadaniem
stojącym
aktu.al nie
przed całym prze\nysłem jest
dalsza aktywizacja eksportu i
p~rawa jego
opłacalności.
Działające przy CHZ branżo
we komitety cLora~cze, anali zowałv
ostatnio
aktualne
możliwości w tym względzie
i •• wyszukały"
niemało
przeliczalnych na m:liony zło
tych dewizowych rezerw e1ks
portowych w poszczególnych
gałęziach
przemysłu.
Szozególnie
ważkim
problemem
jest zwiększenie eksportu kra
jowych
maszyn' I urządzeń,
j.a.ko
warunek
nieodzowny
tak potrzebnego gospodarce
imp<>rtu ty~b wyrOb&w z 21&·
grani cy. Jeśli chodzi o nalSIZe
miasto warto wspomnieć, że
obserwuje s i ę systema.tymną
poprawę opłacalnOści „lekkiego ekspi>rtu". Dla łódzikiego
przemysłu
pozostaje jednak
również
zad<aniem na)pilniej
szym i zarazem najtrudniej
szym roziszerzanie eksporUl
wyrobów
elekbromaszynowych. i>rodukowanych w 9 z.a
kładach.

W drugiej części wczorajszej
narady
kier.
Wydz.
Ekon. KL - K. Łukaszewski

Dnia

łl

września

zmarła

przedstawił

mereg

pootula-

tów pod adresem admia:tistracji przemysłu łód:z.kiego. Kon
cepcja gospodarowania zawar
w opracowanych
przez
zjednoczen.ia wstępnych zało
żeniach ro11Woju produkcji te
goż przemysłu w roku przyszłym nie jest w Łodzi do
pn:yjęcia.
Zakłada
ona bowiem wzrost zatrudnienia n:e
możliwy na naszym terenie,
charakteryzującym
się
brakiem. a nie nadmiarem rąk
do pracy. Gdyby przy Iliiej
„ostać"
trzeba by zrezygnować m. i·n. np z rozwoju ush.i,g dla ludnooci.
Dlatego
też zaJM;enia. do pl.a.nów produkcji łódzkich zakładów nJil
rok przyszły, na.leży w zjedno
czeniacb jeszcze ra.z przeanalizować „I>O'ł kątem" rozszerzania
produkcji
drogą
wzrostu
wydajności pracy i
rozwoju techniczno-techn ologicznego dane; bra.nży, a nie
drogą
doda.tkowego zatmdnienia. Zatrudnienie - z konieczności . PoWinno w Łodz i
w roku przyszłym
pozo•tać
na poziomie rOlku obecnego.
(id.)

ta

90 · rocznica
urodzin
Feliksa Dzierżyńskiego
w

Wczoraj

ZPB

im.

F.

Dz.ierżyńskiego odbyła się kon
fereru:ja prasowa w związku
z przypadającą
w
br. 90

rocznicą urodzin part.r<mia tYch
zakładów. Podcz.a.;; konferen-

196'1 roku

Barba ra
Habuz
nasza droga Dyrektorka, nieodżałowanej pamięci Pracownica Liceum Medycznego Pielęgniarstwa nr 1 w Łodzi.
Składamy hołd Jej pamięci!
PRACOWNICY i UCZENNICE LICEUM MEDYCZ·
NEGO nr 1.
W dniu 9 września 1961 roku

cji przedstawiciele
kierownictwa zakładu poinformowali dziennikarzy m. in. o ro?;woju przedsdęb '.orstwa w cią
gu mi!llionych 22 lart. M. i·l1-·
produkcja tkanin wzrosła z
ok. 20 mln. m rocznie óo ok.
36 mln. m. Rozwinął się ek;;..
port; wydatnej choć jEszcze
nJewys.tarcz.ającej
popraW.e
uległy warunki pracy zało
gi. Ro'llwinieto różne formy
świadczeń socjalnych.
Dziś

ku

z

o

godz.

Odbędzie"

długoletni

pracownik Dyrekcji
Inwestycji Miejskich
Łódź-Miasto I.
W Zmarłym straciliśmy eenionego pracownika i Kolegę.
Wyrazy głębokiego współczu
cia ŻONIE i RODZINIE

składają:

DYREKCJA, PODSTAW.
ORGAN. PART. RADA
MIEJSCOWA, KOLEŻAN·
KI i KOLEDzy.

(Wrocław).

związ

rocznicą.

się w sali Teatru
.,7;15"· uroczysta akademia.

(jp)

zmarł

kol. Ian Janka

17. w

wymienioną

„Dokąd

zmierzajq Chhly„
„Dokąd

zmierzają Chiny" -"
tytuł wydanej przez „Ksiąt
kę i Wiedzę" broszury, znane
go działacza
Komunistycznej

to

Partii Wie1kiej Brytanii, naczelnego redaktora czasopisma
„Labour Monthly" - R. Palme'a Dutta. Broszura ukazała
się w serii
„Problemy, pole•
miki, dyskusje".
-
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AGATHA CHRISTIE

- Tak.:: Naturalnie! Ale, wicizi pani nie
wszystkich stać na właściwą ocenę Geralda.
To intelektua1ista
zwoletmik
nieszablonowych, postępowych idei, które nie odpowia·
dają wielu ludziom.
- Aha„. Rozumiem. Dlatego trudn~ mu bylo dojść 1io porozumiE>nia z pani_ oicem.
Dziewczyna mocno się z.aczerw1emla.
- 'Ojciec był . niesprawiedliwy, mial li-czne
uprzedzenia. Drażnił ućzucia Geralda. Zachowanie ojca tak go zirytowało, że zniknął na
długie tygodnie i nie odzywał się nawet do
mnie.
„I prawdopodobnie nie odezwałby się lio
linia dzisiejszego, gdyby twój ojciec niie umarł
i nie zostawił ci grubej forsy" - pomyślał
inspektor Neele i zapytał:
- O niczym więcej nie rozmawiala pani z
painią Fortescue?
- Nie„. Nje zdaje mi sdę.
- Działo się t.o mt1iej więcej dwadzieścia
pięć po piątej. a
o szóstej pięć zn.aleziono

zwłoki pani Fortescue. Pani rue wróciła do
biblioteki w tym czasie?
Nie wróciłam.
Co pa111i robiła?
Ja? Wybrałam się fit mały spacer.
Do hotelu „Golf"?
No„. tak ... Ale GeralS& nie zastał~.
.
Aha„. Rozumiem - powtóraył mów :i..n..;
spektor Neele, tym razem akcentując koniec
rozmowy.
- Czy to wszystko? - zapytała Elaine.
- Tak jest. Dziękuję pani - odparł detektyw i podjąl, gdy dziewczyna wstawała z krze
sła: Czy mogłaby pani powiedzieć coś o
kosach?
- O kosach? Tych w pa~teoie?
;,Aha. Były też kooy w pasztecie" - pomyślał Neele i dodał:
- Kiedy to się ztlarzyło?
- Trzy... może cztery miesiące temu. Ojciec znalazł też nieżywe kosy na swoim biurku. Strasznie się wtedy złościł.
- Złościł się? Czy dorytywał też, kto to

mógł

-

zrobić?
Oc1Zywiście.

Tak„.

wiedział.

Ale nikt z nas nic me

A nie wie pani, czemu pan Fortescue
tak się gniewał?
- ~zemu? No.„ To był makabryeozny, głupi
dowcip.
Neele spojrzał bystro w twarz uiewczyny,
nie zauważył jednak objawów zmieszania.
- Aa ... Jeszcze jedno: nie orientuje się pan.i , czy i kiedy pani Fortescue sporządziła tes
tameI!lt?
- Nie mam pojęcia - Elaine rozłożyła rę
ce. - Chyba ·tak... Lulizi.e przeważnie robią
takie rzeczy.

Powinna, ale nie zawsze robią. Czy na
paru załatwiła te sprawę?
- Ja? Dotąd nic nie mia.łam... Cóż... tenri:
naitura1nię..•
Neele spostrzegł, że w tej chwili dziewczyna uprzytomndla sobie zmdainę własnej pQQ:ycji
materiaLnej. Wyczytał t.o w jej oczach.
- Słusznie - powiedział. - Pięćdziesi~t tysięcy funtów nakła~fa pewne o~owiąz~ .. Nakłada obowiązki i niejedno moze zrrueruć.
Po romtan~u z Ell.aill1e Fortescue ilnspek:t'1?
sied:2liał przl'Z !kiil!ka mimt.llt
pogrążony
w
myś1ach, za.prutrrony przed S'iebie. Miał ~ cz:ym
medytować. Twierdzenie Mary Dove, l2 około =warte<j trzydzieści pięć widziaiła w ogr?d?Jie męiiozylzmę, otwierało nowe mwliwości
- je2eil1 oczywiście młoda kobieta powiedziała pra!Wdę.
l'IIBpekto.r nigdy nie zaik!ladał
z ~óry, że czyjekolwiek słowa za.sług.t:.lją na
wiarę. Tym ra.zem wszaikiże nie pobrafil wymy~lić rorumnej przyczyny, dla kltórej
zarz'i,dzająca d-0mem mogłaby S'klamać. Wobec
tego przyjąć należy, że powied:zliała prawd~
i rzeczywiście wi~aiła w ogrodzie mężczyzne.
Z pewnością nie był to Lai!lcelot Fartesoue.
jakikolwiek domysł pa111ny Dove w tym wzg'ę
dzie W)l'nikmąl logicimie z istniejących okrilioz.'.lości. Nie był oo Lancelot Fortescue, lec.'l:
ktoś podobny doń z postawy i wzros.t u, a niewą1tpliwie wiele daje do myślenia fairot,
ze
o tej wlaśn\e porze jakiś mężczyzna przemY'kał ukraidlciem pn.ez ogród., chowając s;r;
z.a tywopo!Joty.
Ale nńe na tynn koniec! Mary Dave slysz.ata także od.głos klroków w koryt= na
piętrze, a Neele 2ll1alazl przecież ~dkę biota na dywa111ie w buduarze Adeli FOl'tesC".ie.
-

prrzy-kład

powęch-owal. myiilami do 7l!'lajdują
w tym buduairze ooxiobnego bi.Ull'eczka.. SlilCl2llly, podrabiany enty'k. Niebrudna clio
odki:"yoia sak:rebna szufladka. W S'L'Ufladce trzy
li.śofilti do Adeli Fortescue, skireślone przez
Vivmr..a Duibais.
Nie2llic=e listy miłOS':le
trafiały oo rąk ilnspekltoira w 1n'atkcie jego zajęć sl!u:żbowych: Listy namiętllle, i&otyC"Z'lle,
sen.tymen>taaine, ;pełne żalów. Zdarzały się r6wnież listy ostrorime i do tej kategorii wypadałoby zatliczyć trzy pochodzące ze sk:ryt'k:i
w ozdobnym bi11.llrec?Jku. Nawet odczyta!l1e w
s~~e, podc:a5' sprawy roz:wodQWej m~yi:>y
UJSC za d<7Wód czyst.o platoniC'Zlilych uczuć.

Detelctyw

cego

się

Plaitcmi.czne tlJCl2ll.lcie! W talkim przypadku!
Bod.aj to lictto! - pomyślał ;iinsp0kltor Neele
nde bez odrazy.
Kiedy 2l!1a.ia:zlł lfusty, niezwłocznie poS'lał je
W)"d2ialu Sledczego, gdyż w ówczesnej
sy'.uac-ji chod.21iło głównie o to, cey prokurator u.zn.a poszlaki za wystarczające, by wszcz.'lr.
śledzJbwo pr~ecirw Adeli Fortescue lub Adeli
Fot·tffcue i Vivianvwi Dubois łączn i e. Wszysbk·) zdawało się świadczyć, że Rexa Fortescue otruł.a żona przy wsr,:>ółud:ziale . albo
bez WS>póludziału loochanka.
Listy, choc'a:ż
ostrożne, jasno
WS'kaz.ywaly, że Vivian Dubois był .lrocha111kiem Adeli Fm-tescue. ale ich
treść nie za1wJerala ni.cz.ego, co dałoby .•i~
podciągnąć p00 termin „zachęta do z.brodni".
Oczvwiście „zachęta"
mogla V1<-ystępować w
rozmowach, lecz pa.n Duboi:s to człowiek ztyt
przezorny, aby czemuś takiemu dać wyraz
na piśmie.

do

(3!1)

(Dal~ ciąg nastąpi)

R"daguje kolegium. Redakcja (t wydawnictwo) - t.6dt, Piotrkowska 96. Telefony: centrala 293-00 łączy z wszystkimi
dztataml. Redaktor naczelny :125-64. z-ca redalrtora naczelnego 807-2~
Sekretarz odpowiedzialny 204-75, II sel<retarz 303-04. Działy: miejski 228-32 1 337-47, sportowy
208-"5,
czny 223 05,
228-32, wojewódzki 343-80 t 341-to
listów I Interwencji
343 80, ~ulturalny I „Panorama" 223-05. Redakcja nocna t79-7R. Dział <'.?głoszeń 311-50. (Za treść ogłoszeń społeczno-ekonomi
reaakcja
nie
·
Wydaje Łódzkie Wydawnictwo Pra;owe RSW „Prasa". _
P.<:kc:>plsow nie zamówionych redakcja nie zwraca. - Tylko do 10 wrzesnla można zaprenumerować „Dziennik Łódzki" cd powiada)
na IV kwnrtał br. (cena - 39 2'1), przesyłajac należność pocztą. na
blankiecie PKO na adres: „Ruch", Dział Prenumerat, Łódż, Kopernika 53. Konto PKO Lódż 7-6-579. Ograniczoną
Uość eg:!emplarzy można zaprenumerować równi:!ż u listonoszy I w urz~
dach pocztowych. Egzemplarze archiwalne „Dziennika" są do nabyria w sklepie ,.Ruc:hu" t.ódż. Piotrkowska
95.
•
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