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DZIENNIK
l:ODZKI
Agresywna polityka ·1zraela

Minister

spraw zagranicznych
otępiona w ONZ Norwegii
złoży wizytę wPolsce

W ponJedzl·ałek podczas -popoludnJcwych obrad
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zje
dnoczonych, m. in.
gh>s zabrał
minister spraw zagranicz
nych Iaaela Aba Eban.
Minister izraelski dal do zro
zumiema, iż jego rząd nie za
mierza liczyć się z żąd'lniaml
większości

państw

członkow

skich ONZ, domagających się
bezwarunkowego
wycofania
wojsk Izraelskich z zagarnię
tych te1 ytoriów arabskich.
We wtorek na przedpołud
niowym posiedzeniu Zg~oma
dzenia Ogólnego NZ zabierali
głos
pnedstawlclele Urugwaju
Chile 1 W. Brytanii.
Delegaci obu krajów Amery
kl Łacińskiej dali wyraz zaniepokotenia w związku z pogłębiając"
się
przepaścią
w
:poziomie rozwoju gospodarcze
go I ~topy życiowe}
między
krajami uprzemysłowionymi a

22 grull1ia - 4 stycznia

ferie zimowe
Ministerstwo Oświaty I Szkol
alctwa
Wyższego
ustanowllo
już termin ferii złinowych
w
szkółach
podstawowych,
łt
ceacb r.gólnokształcących. szko
łach
zawodowych Oł"8Z w zakładach
Jcs:<ta!cenia naur.zycieli. Trwać one ~ą od 22 grudnia br. do ł stycznia 1968 r.

krajamt, które wkroczyły De
rozwoju.
Brytyjski min!ster spraw za
granicznych, Brown, wypowie
dział się za zwiększeniem roli
ONZ w uregul„waniu sytuacji
na Bll&lrim Wschodzie. Nie po
lemizowal on ze stan:>wlskiem
Izraela przedstawionym w po
niedziałek
prxez ministra Ebana, ale w praktyce przedwsta
wiał
się temu
stanowisku. P'>
wiedział,
że Izrael
musi się
wycofać
z zajętych terytoriów
arabskicłl
i że jego
sąsiedzi
muszą uznać prawo Izraela dO
istnienia.
Delega·•
brytyjski
wystąpił
stanowczo przeciwko dokonanym przez Izrael zmianom sta
tusu Jerozolimy. Apelował on
także
o szybkie otwarcie Kanału Sueskiego.
BroW'l zapewniał,
te 'ego
k~aj
pragnie, by bombardowa
n1a DRW zostały przerwane.
Z dalszyr.h jego wywodów wy
nlkalo Jednak, te zdaniem rzą
du brytyjskiego sukces w ure
gulowanlu
problemu W ietnamu zależy od stanowiska DRW.
a nie Stanów ;?:jednoczonych.
Brown wypowiedział się ~a udziałem
ONZ w ul'egulow111nlu
sytuacji w Wietnamie.
Delegat brytyjski powitał opracowanie projektów układu
o niecm,przestrzenianlu
broni
nuklearr'ej I wyraził nadzieję,
te układ taki zostanie w na!
bliższym
czasie zawarty.
Brown wypowiedział ~ za
~opuszuenlem ChRL do ONZ.
drogę

Rozbmrowa i modernizacja magazynów
Ochnma powietrza. przed zanieczyszczeniem
Gospodarowanie funduszem bezosobJwym
Zaopatrzenie rolnictwa w pasze treściwe

Uchwały
W dniu 26
roku, odbyło

wrzesrua 1967
posiedzen.e
Ekonomic7mego Ra~

Komrt.etu
dy Ministrów.
Celem dalszego zwiększenia
powierzchni magazynowej w
jednostkach obrotu artykuła
mi za.opabrzema materialowe>-oocbniczn.ego w pcrzemyśle i
bodx:Jiwnictwie - Komitet Eko
notniClllly Rady Ministrów po
wzią.ł uchwale ustalającą doda1ik.owe zadania w zakires•e

Spółdzielczość

mieszkaniowa
ostatnio decyzje, zmie
rzające
do usprawnienia rejestracji kandydatów. zasad przyj
mowania nowych członków oraz przydzia<u i zamiany mie
szkań.
Bliższych
Informacji na
ten temat udzielił przedstawicielowi PAP wiceprezes Centralnegc
Zwi;;zku Spółdzielni
Budownictwa
Mieszkanioweg.>
Tadeusz Lewandowski.
Przyjęcia
do spółdzielni bę
dą się odbywać tak, jak do
tychcza• - w zasadzie dwa ra
zy do roku. Przepis ten nie
dotyczy członków. którzy ma
ją
otrzymać
mieszkania spół
dzielcze poprzez zakłady pracy
w ramach
zawartycb umów.
podjęła

W momencie
przyjmowania
do spółdzielni społeczne komisje miP.szkaniowe będą ustala
ly kąlejność przydziału miesz
kań.
Decydować
będą
nadal
kryteria potrzeb ludzi oczeku
jących

mieszkań.

Pierwszeń

stwo n:uszą
mieć
naturalnie
cl, którzy opuszczają budynki
rozbierane,
zajmują
pomieszczenia niemieszkalne, nadmier
11ie zar;:eszczone ltd.
Novum polega
na tym, że
z każdym otrzymującym mieszkanie z budownictwa
powszechnego spółdzielnia obowią
zana jest zawrzeć tzw. porozu
mienie wstępne
(najdalej
w
trzy miesiące od daty przyję
cia do spółdzielni). W porozumieniu zostanie podany przybliżony
termin (rok) przydzla
lu mieszk:tnia, a co ważniej-

KERM

badowy do 1970 r. nowych
magazynów
oraz rord>udowy
i
modernizacji
niek:tóry~h
magazynów
ju2 istniejących,
będących
w dyspozycji tych

jednostek.
Na wniosek prezesa Cen1:ralnego
Urzędu
Gospodarki
Wodnej rozpatrrono rozporz"l
dzen.ie ustalające zasady określa.nta wysokości kair
niężnych

<AI

wymierzamyoh

pie-I
za-

Da.ls.zy ciąg na str. 2

Na
zaprO&Zelllie
m.trustra
spraw zagranicznych A. Rapackiego pnebywać będzie w
Polsce w dniach 9-13 li6to;>a
da z ofucjalną wizy-U! min·ster
spra.w
za.gra.ni.C2lllych
Norwegii - John D. Lyng.

i

M„a_w,•

w Warszawie
We wtorek rozpoczęły się w
Warszawie obchody „Dni Moskwy" zorganizowane z okazji
50
rocmlcy Wielkiel Rewolucji Patdziernlkowej.
W

godzinach porannych przy
do stolic:; moskiewski „Po
pr>yjaźnl"
z sekretarzem
Komitetu Moskiewskiego KPZR
Leoriderr Borysowem. Pociągiem
tym przyjechało ponad 30? osób, reprezentujących
różne środowiska stolicy Związ
ku Radzieckiego.
był
ciąg

Handel
Wschód-Zachód
W PatY'Źtl odbyła aię w tycb
dniach konferencja
prezes6w
izb handlu zagranicznego Cze
chostowacji, Polski, Węgier i
Zwilłzku
Radzieckiego · z przed
atawicielami
państw
zachodnich, skupionych w Międzyna
rodowej Izbie Handlowej (CCI).
W spotkaniu, w którym ze
strony Polski uczestmceył pre
lteS
PIHZ, A. K. Adamowicz,
przewodniczył
prezes
Biura
CCJ R. von Schroeder (NRF),
z udziałem sekretarza l!:eneral
nego CCI Waltera Hilla oraz
innych osobistości.
Przedmiotem konferencji by
prot>lemy polityki bandlo·
wej
oraz środki
pozwalające
na rozwinii:cie
międzynarodo
wej wymiany. CCI nosi się z
zamiarem
1:orgaoizowania po-dobnego spotkania
w marcu
przyszłego
roku,
z udziałem
repl'ezentant6w kraj6w wscbod
nieb w celu przedyskutowama
niekt6rych aspektów docyczą
eycb
1tosonków
handlowych
między
krajami socjalistyczny
mi
a krajami
o gospodarce
wolnorynkowej.
ły

sze porozumienie będzie za cym zawaleniem) bez narusze
opatrzone kolejnym numerem. nia kolejności przydziału mteTen n<>wy przepis, który bę- szkań dla pozostałycb
człon
d7.le obecnie obowiązywał we ków.
wszystkich spółdzielniach.
ma
Plany przydziałów mieszkań
charakter zasadniczy, szczegół
obejmować
będą
również
listę
nie dla miejscowości, w któ- warunkową osób, które otrzy
rych okres oczekiwania na mie mają mieszkania w danym ro
szkanle
jest jeszcze
niestety ku, o Ile spółdzielnia uzysk:i
długi,
wynosi np. 5-7 lat.
I do dy~pozycjl
więcej
lokali
~-k ""'~~ ~~-ektór~ spół.~;zl~!!'!.e.JV~ ..~iż pl g"?:lgą~9. . l!{.z~ni~

JijraW,11ielie rezdzialat
', 9*io2kat\ ~p6lilzie1Ciycll

Warszawie, Krakowie, Wroeła
wiu, Grlańsku czy Lublinie nie
w stanie Już obecnie określić, ile będą bUdQ.1."ały
miesz
kań np
w r. 1972
czy w r.
1973. Dlatego też w porozumie
nlu wstępnym podany termfn
(rok) m<"że mleć tylko charak
ter orl<>Ptacyjny I pomocniczy.
Natomiast
Istotne
znaczenie
ma numer kolejny zawartego
porozum;enla. Spółdzielca więc
ma zagwarantowaną „kolejkę"
Jest ona ostateczna i nie może
być
zmlemana.
Przyjęty system jest na tyle
elastyczny, że w pewny<"h wy
jątkowych
przypadkach zezwa
la na przyspieszenie przydziału mieszkania (np. w przypad
ku gdy dotyczy to członka za
mieszka>ego w budynku grożą
są

śll człcr:kowte
umieszczeni na
ll~cie
zasadniczej
zrezygnują
z przydziału lub nie obejmą
czekając.-ych
na nich
mieszkań.
Te „warunkowe„ osoby
rekrutować się
będą,
oczy.wiś·

cle, spośród spółdzielcćw,
z
którymi zawarto porozumienia
wstępne
zaopatrzone kolejnymi numerami.
Dr-uga Istotna zmiana dotyczy odbywania tzw. minimalnego stażu kandydackiego. Do
chwili cbecnej obowiązek ta·
kiego stażu (przed upływem
którego nie można było zostać
członkiEm
spółdzielni)
ustanawiały
w poszczególnych miastach
oddziały
centralnego
związku
spółdzielni
budownictwa rr.!eszkaniowego w poro-

Obstrzał artyleryjskir
bazy marines

•

.
•
czechosłowack1ego

Deleeac1a
0
wArty~! 0R!=~aZgromadzenia Narodoweeo
~cb~esOO: c:er;:::~
Na

obszar

km

spadło

o

prom.leniu

przybędzie iułro

2.5

ok. 1 tys. poc:is-

W czwartek przybywa do
Polski na zaproszenie Sejm.i
PRL
delegacja
Zgromadz~
nia Narodowego
Czechosło
wackiej
Republiki
Socjalistycznej na czele z przewodniczącym
Zgromadzenia Narodowego,
członkiem
Prezydium KC KPCz Bohuslavem Lasztoviczką. Będzie to
druga po wojnie wizyta człon
ków Zgromadzenia
Narodowego CSRS. Polska delegacja Sejmu odwiedziła Czecho
~łowacje w
195ll r.

ków z dział t rakiet. 2 żoł·
nierzy Z<>St.alo zabitych a 202
rannych.
Amerykańskie

eamolotv
z
lotniskowców
W2l!lowily naloty na szlaki lto
murrlka.cyjne w pobliżu Hajfongu.
Bombardowanie tego
rej()IDU ma na celu sparali:fowanle pracy tego jedynego
portu morskiego DRW.
9tartujące

Pod(l)Yżka płac i rent
wZwiązku Radzieckim
niekt6rych arlop6w-Wzrost zasiłk6w
chorobewycb
Obniżenie wieku emerytalnego
Komitet Central.ny KPZR
radzieokl podjęły
u„O krokach zmiei-za-

sil:kl z

tytułu

:zrlolnośc.i

czasowej

nie-

do

pr-acy.
Uchwała przewiduje podinie
sierue rent 1 obniżenie wielru wymaganego do uzyskania renty dla inwalidów waj
9kowych i kołchoźru.ków oraz
wprowadzenie
za.sil'ków
dla
tnwalidów
od
dz1eciń!rt;wa.
Obniża Slie wymagany do uzyskania renty S'tarczej wie.robotnic pos:rczególn:v.cb przed

do dalszego ZJWięk.sze

rua dobrobytu nModu ra.dziec

kiego".
Zgodnie z uchwałą, miremalma pła.ca robotinli!k.ÓW i 11rzęc:hników
Z09t.a.ruP. podniesio
na od 1 stycznia 1968 r. do
60 rubli mies1ecznje.
W pierwszym półroczu 19SS
roku W'llr()<';ną średnio o 15
siębiormw
przemysłu
teks'.yi
proc. zarobki robotrui!ków zanego z 55 do 50 lat oraz kolt.rudnion ycb
P'ł'ZY
obsłudze
choiników - mężcz}'7lll z 6S
obrabia.rek w za.k:badacli bo1do 60 oraz kobiet z 60 do 55
dowy m.aszyin i w za.ldadacn
lat.
metalowych.
VVpcowadza e:.e ...~~~~~~~~~~~~~
dodatki do flell..q,ji i ro:i:v.erza
ulgi dla ooób pracującycłl w
wielu dziedzinach ~-ki

w

nowo

nych

wschodu

PROCES

zagoopoda.rowywa-

okręgach
i p6łnocy.

daleloeg.o

lWbolniloom i l!l"Zędnilrom.
którzy mieli dotychczas pra-

ey 15 dni ~b.
nie
l)rzeprowad2l0na

Zoei..-

dalsza

obrrlżk.a
\ zminna pod.a.tk~w.
od wynagrodzeń dla niekt6-

rycli kat.egorti robotnikbw i
Ul'7Jędnik6W. Podnosi się za-

,,la

Debray•a

boliwij&ką.

Od rana wzmocnione poste"
wojskowe
strzegły
budynku
w kt6rym
uwięziony
był Debray
l ł wsp6łoskarżl>
nych,
runkł

złość

uciekał szalupą

I

wreszcie
do

(w
możliwości

pracą

szvmi

krajami.

Dnia 26 bm. odbyło alę plenum KC KPZR.
Na plenum
rozpatr-..ino referat sekretarza
generalnego KC KPZR, Leonida Breiniewa
„o środkach
7.mierzającycb
do
dalszego
zwiększP.nia
dobrobytu narodu
radzieck iegou.
Plenum w całej pełni zaapro
bowało
opracowane prze11 Biu
ro Polllyczne KC KPZR kroki
zmierzające
do
dalszego
zwięk57~nia
dobrobytu oarodu
radzieckiego.
Plenum rozpatrzyło referaty
zastępcy
przewodniczącego
Ra
dy Ministrów ZSRK, przewodniczące"o
Państwowego
Komi
tetu Planowania
ZSRR, W.
Bajba„nwa „O projektach pań
stwowego planu rozwoju gospo
darki narodowej ZSRR oa rok
1968 I planu rozwoju gospodaT
1<'
narr.dowej ZSRR na lata
1968 i 1970" oraz ministra fi•
nans6w ZSRR, W. Garbuzowa
o projekcie budżetu państwo
wego ZSRR na rok 1968.
Plenum
zaaprobowało
projekty planów rozwoju g<>spodarki narodowej ZSRR na latP 1968. 1969 i 1970 oraz projekt
budżetu
państwowego
ZSRR oa rok 196&.
Plenum zwolniło A. SzeJepl"a 11 ł'bo,,.iązków
sekretarza
KC KPZR w związku z wybra
niem go (W lipcu 1961 r.1 na
Wszecbzwląz

kowej ( .entratnej Rad,k6w Zawodowych.

.lwią~

Układ

o nieproliferacji

I

Jak sie przewiduje, Komitet
Polityczny zajmie się również
Innymi zagadnieniami dotyczą
cymi powszechnego I całkowi
tego rnzbroJenia, zar6woo
w
dziedzinie broni konwencjonal
nej, jak ł nuklearnej.

Dworek dfa Pana Wołodyjowskiegc

problem zamiany
przepisy zobo

mieszkań.
Nowe
wiązują wyrażnlc

dzielni
wiania

rolnicze I kulzapoznają

się z
posłów w terenie. Przy
czyni się to niewatpliwle do
dalszego
zacieśnienia
przyjaznych więzów między na-

oraz

Prowadzone
rokowania
w
sprawie zawarcia układu o nie
rozpowszechnianiu
broni nuklearnej przeniesione
zostaną
wkr6tce z Ge1lewy na forum
Komitetu Politycznego
Zgromadzenia
Ogólnego NZ,
w
kt6rym
są
reprezentowane
wszystkie
pail.stwa członkowskie ONZ.

Bałtyk

19 bm. statek PŻM "Modlin"
pr:!!ez
morze.
„ Wypotyczył"
płynący
ze
Swinoujścia
do przycumowaną do brzegu szaGdyni napotkał w odległości lupę I wypłynął
pod osłoną
7 mil cd brzegu dryfującą po
nocy na Bałtyk. Na szc•ęsc1e
morzu szalupę, a w niej 16·
dla lekkomyślnego chłopcP d<'
letniego
chłopca.
Niezwykły
strzegli go marynarze.
Przy
żeglarz
został
przywieziony na
podróżniku
znaleziono m. In
pokładzie
„Modlina" do Gdydwa bo<"henkl chleba. gumę dr
ni l tam ustalono okollc.-znoś
żucia
I aparat fot:>grafirzny.
ci niefnrtunnej wyprawy. Ry . - - - - - - - - - - szard Telefin, zamieszkały w
Swidnlcy
uciekł
przed kilkoma dniami z domu. Przez Poznań
i Warszawę
dotarł
do
Szczeclr:a. W Swinoujściu pod
jął
próbę
dalszej
ucieczki

:l!umi•mlu z prezydiami właśel
Wych rad narodowych. W prak
tyce korzystano z tego prawa
zbyt czesto I nie zawsze potrzebnie. Przedłużało to okres
gromadzenia środków na wkła
dy mieszkaniowe I zaciemniało
obraz 'lktualnego zapotrzebowania na mieszkania spół
dzielcze Dlatego w przyszłoś
ci mtn;malny stat kandydacki
wprow'ldzany
będzie
(decyzją
centralnego związku, a nie je
go oddziałów) tylko wyjątko
wo. Ograniczy się go do miej
scowośc1
w których naprawdę
będde
to uzasadnione. W
pozostałych
miastach staż ten
jeśli
dotychczas obowiązy.
wał
- upłynie z końcem 1968
lub 1969 r. (zależnie od tego.
czy ustalony został na dwa czy
trzy lata). Nie jest to oczywiś
cle r6\vnoznaczne
ze s:krócenlem samego okresu wyczekiwania na mieszkanie.

przemysłowe,

turalne

w ONZ

mamie''
przez

z

prtedstawicielami naszego ty
cia politycznego, odbędą podróż po kraju. podczas której odwiedzą m. in. ośrodki

przewodniczącego

We wtorek
w małym mia"
steczko
boliwijskim
Canuri
rozpoczął
się
pued trybunaIem woJskowym proces młode
co tiloz,ofa traocuskie11-0, Rer;l
sa
Debray'a,
oskar:ione1:0 o
wsp61dz•&łanie
a
partyzantką

I

wo korzystania Z 12 dni IUroeun1e, będzle obecn·e
przyslugiwal u:rlop _ obejmuja-

Jopu

Parlamentarzy§cł
azecbosłowaccy
przeprowadził
rozmowy z posłami na Sejm,
spotkają
się
czołowymi

Pienum KC KPZR

Przedłużenie

rząd
chwal~
jącycb

do Polski

zarządy

spół
załat
istniejących

pozytywnego
miarę

l w uzasadnionym
przypadkach) wniosków o zamianę,
a oddziały związku do prowadzenia ewidencji o'>b. które tego pragną. W gre
wchodzi 111rzydzlał innego m!e
;zkania w zamian za zwolnienie dotychczas
zajmowanego.
względnie
wymiana mieszkań
między
spółdzielcami.
będzie
także
zamiana

Możliwa

jednego
mieszkania na dwa mniejsze,
np. w związku z rozwodem.

Wprawdzie w powie§ei Sienkiewicza dworek T< e tlinga
do którego pr?ybywa Wołodyjowski na elekc;ę - um1ejscowiany byl pod Warszawą, to realizatorzy n o wego
polskiego filmu pt. „Pa.n Wolodyjowski" wybrali łódz
kie Łagiewniki, gdzie trwają prace bu.dowla.ne przy m::.kiecźe dwc>rk'l.
Pierwsze zd.ięcfo do filmu „Pa.n Wołodyjowski" rozooczną się w
końcu października w
Kra.kawie. Rolę
tytułową film"· opartegn o scenariusz Jerzego Hoffma.n.'l
i Jprzego Lubwskiego, odtwarzać będzie Tadeusz Łom
nicki. Reiy«er\a, Jerzy Hoffman, zdjęcia Jerzy Lippman.
Film n.a ekranach oglądać będziemy mogli w końcu

1969 r.

Tekst f foto: ANDRZEJ W ACH

Uchwały

dKR~T NA-JWA!N IEJSZ-Vrn+ DEPESZ
G-~WILI

Z OSTATNIEJ

Cl Na godzinę 1
w nocy z
wtorku na środę, według czasu warszawskiego zapowledzia
no spotlcanie sekretarza generalnego ·ONZ, U Thanta z mlnistrarnt spraw zagra"nicznych
c zterech wielkich mocarstw Związku
Radzieckiego, Stanów
Zj ednoczonych, Francji i W.
Brytanii
oraz z delegatami
tych państw w ONZ.
Cl Premier
Indii, pani Indira Gandhi, jest oczekiwana 20
października
w Zjednoczonej
Republice Arabskiej. Jej wizy
ta tr ać będzie trzy dni.
Cl
Sekretarz generalny KC
KPZR, L. Breżniew, przewodniczący
Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR, M. Podgorny

Yłieczna

Mar len a
na Broadwayu
Licząca
63
la.ta Marlena
Diebrich oświadczyła, że zamierza wys·ta,pić po raz pien>v
szy na noWC>jorskim Broadwayu z lroncertem składają
cym się z 22 piosenek poooo
nym do reci.tailu jaki za.prr>ZJen.towa!ła w
kilku stolicac'°•
świata w ostatnim roku.

I

rstel a·2

(A)

i przewodnicz ą cy Rady Ministrów ZSRR, A. Kosygin spot
kall si<~ we wtorek z prezydentem Pakistanu,
N. Ayub
Khanem.
Cl 26 bm. przewodniczący de
legacji polskieJ na XXII sesję
ONZ, wiceminister spraw zagranicznych
Józef
Winiewicz
odbyt rozmowy
z przewodnic z ącym
delegacji
belgijskiej
min. spraw zagranicznych Bel
gii, Pie rre Harmelem oraz z
przewodniczącym delegacji ZRA,
min. spraw zagranicznych Mah
mudem Riadem.
Cl W dniu 26 bm. szef obser
watorów ONZ,
generał
Odd
Bull, spotkał się z izraelskim
ministrem
obrony
Dajanem.
Półtoragodzinna
rozmowa dotyczyła sytuacji na Kanale Su
eskim j „środków, które mają
zapobiec wznowieniu incydentów w tej strefie napięcia".
Cl
Do
Wrocławia
przybyli
we wtorek przedstawiciele pla
cówek dyplomatycznych I han
dlowych 20 państw akredytowani w Polsce. Celem 3-dniowej wizyty na Dolnym Śląsku
jest
zapoznanie
gości
zagranicznych z dorobkiem gospodarczym
i kulturalnym.
jak
również
znacznymi możliwoś
ciami eksportowymi woj. wro
cła wskiego.
(k)

daJS'Zy aikrt: wyk0tnaiwczy do
ustawy o ochirOIIlie powtietrza
atmosiferycM€<go przed zan,P.czys=.eniem.
Na wni<J6elk przewodn.icrz.ą
ceg.o Komi<tetu Pracy i Płac
powzięto
uchiwał.ę
aik!buaJizu-

D-OM:ończerui.e

ze stir. 1
kładom za prz.elcroczenie iJoś
ci pyłów dopuszcza.lnych do
wydalania do powietrza atmo
sferycznego.
W
przy;padku
wymierzenia ka:ry pieniężn.aj
zaikładowi
pociągane
będą
równocześnie do odpowiedzial
ności
karno-adrnin:i.<otracyjnej

oooby
bań.

fiz)'ClZllle

winne

Rozporządzenie

jącą
zasady
gospodaxowan::i.
bezosobowym funduszem płac

stanowi

Dwaj dyplomaci
indonezy jscg

czym

wydaleni z Chin
Minl•terstwo Spraw Zagranicznycb ChRL w nocie przekazanej ambasadzie indonezyj
skiej w Pekime donosi A·
gencja Nowych Chin uznało
charge d'affaires Indonezji
w ChRL i II sekretarza amba
sady za personae non gratae i
zażądało
ab3• opuscili terytorium Chin
najpóźniej
do 29
bm.
Nota stwierdza, że stosunki
między
obu krajami znajdują
się
„na granicy zerwania".

I ... Zmarl
I.!!:... Mrozowski

W
antu wczorajszym zmarł
utalentowany poeta i prozaik
- Wacław Mrozowski,
Urodzony w roku
1912
w
Chełmie
Lubelskim, tu kończy
szkołę 1 tu również nawiązuje
za pośrednictwem Kazimierza A'ldrzeja Jaworskiego kontakt.y z Kameną i Awangardą
Lubelską
spod znaku
Czechowicza.
Tom jego wybornych wierszy pt. „Mosty nad życiem".
którymi zadebiutował w roku
1933, został życzliwie przy jęty
przez krytykę, co też zachęciło
go do dalszej pracy twórczej.
Po
wojnie
mieszkał
przez
kilka lat w Wałbrzychu (gdzie
napisał
tom wierszy „Liryki
dolnośł'łskie"), po czym, na sta
le przenosi się do Łodzi. Tu
też
powstały
m. in. jego tomy wierszy: „Drugi brzeg" i
oraz tom intere ...
0 Akwar!um"
sującycb
wspomnień
pt. „Cyganeria".
Ostatnio
pracował
nad zpstawieniem
wspomnień
łódzkich.
Niestety, książki tej
nie zdołał już dokończyć.
Smierć
Jego
jest poważną
stratą
dla łódzkiego środowi
ska twćrczego i dla licznych
miłośnil<ów jego rzetelnego pisarstwa.
(M. J .)

Pod znakiem szlocznych rói
si

łudę

skiśn i e!

być zrealizowana przez a.k·
torów wspóctworzącyi:h spektakl. W przeciwnym wypadku,
zami.ast
rozkwitnąć n-i
scenie,
„Skiz"
po
prostu •.•

8

i

zakła.ma.nie

mie&zczań

Bardzo znamienna jest teź
relacja Zapolskiej
na
temat
lwowskiej
premiery „Skiza„:
„Skiz" to bardzo piękna, ale
bardzo t1·udna sztuka ..• Ją trze
ba um!eć grać tak, jak tu
grali we Lwowie.
Tu
cały
wieczór był jednym triumfem
dla mr.i" i dla aktorów. Ale
grali dystyngowanie, elegancko
zrobih z tego cacko prawdziwe tacy byli wykwintni
i dyskretni w swym komizmie .•• ".
Niestety, trudno teraz powtórzyć, że a.r t yści Teatru. No~eg<>
zagrali „Ski.za" „dystyngowanie i elegancko", że
byU „wykwintni i dyskrehi
w swym komizmie".
Bodaj
symboliczina dla. caŁości spektakW. jest tu jeg-0 pierwsza
scenka. Młoda pa.ni Mu.sz,k.a
uciekając
przed
ścigającym
ją w po.koj1A. ·µa.nem Talem rpzbawi-Ona rzt1Jca na kanapę bukiet róż. Róże te są
sztuczne.
przedstawieinie też
stoi
pod
znakiem
pewne1
sztuczności.
Niemal-O wpłyn~ł
na to f<Lkt, że trotry nooze
rzadko dziś gra.ją stare sztuki
oolonowe,
wymagające
odrębnych sposobów
prowa.d.z~
nia. dia.fogu i innej wagi •••

skiej kołtunerii. Nie ma te±
tak
sz,okująco
dra.styczny.:h
efektów ja.k ten w „Kobiecie bez skazy'', kiedy to pani Rena. wolia brutaLnie do
zakochamego w niej mlodzień·
ca, który .odtrącony u•
mieszka.n~u jej przy.kŁada 8"bie do s-kr<mi lufę rewt>liweru:
,,Na schody z tym!"
W „Skizie" (który w.szedł
teraz
na
ajtsz
Małej Sali
T eMTu Nowego) toczy się aikcj a wśród pikwntnych syttutcji i grzesznego fuowfowainia - w zgaro mnym klimrocie. Jego odmiemw tonacja. draimatycz111a przypoonina,
że w erosa.eh swojej młod.cś:i
świetna a utorka „P.anny M-iliczewskiej"
przeł>Y1Qała
t:J
P=yżu, gdzie mi<:tro możność
poznać specyfikę teatru. francuskiego ..•
„Skiz" trochę „nieprzyzwoita"
i
przewTotna OtpOw i eść
sceniczna o miło=~j
rrrze dwóch pa.r małżeńskich,
za.kończona.
ciepłą
a.fi-rma.cjq
trwaiości

zwią.zków

małżeń

jest sztuką salonowopsychologrozną, i tak też muskich -

Tak więc, clJ,w.i lanni, nieco
zbyt sztuczna i deklamacyjna jest w interpretacji Boh ·
dany Majdy wyrozumiała,
ma.dr.a pa.ni Lulu, inspira.toTka
głównych
tu
poczynań.
Siwiejącego lowelasa Tola gra
zazwucza.j aimti.nt.
Zbigniew
J6zef01Wicz
to utalentowany
a.k.tor cha.Takterystyczny. Tu
w akcie I, jest nieco me.wiarygodny, kiedy uwodzi niedośwfudczomą Muszkę i, niby
ja;kiś
wyrafinowany
Piu.ma.lion, k.ształtu;e jej menta!ność na swoją m-Od.lę ..•
Bardw
przyjemna
jako
Muszka jest Iza.bella Pieńkowska.
Interesująco
przedstawia
proces
budzenia się
zmysłów
kobietki
rzekomo
bez temper-011nentu i przeobr.:i.żenie
się
jej w
żywi-Oławo

Wczoraj odbyło się posiedzenie Sekreta.na.tu WK SD w Ło
dzi na temat działalności Izby Rzemieślniczej i cechów w zakresie organizowania
inwe;;ty cji rzemieślniczych ze środków
własnych.

W przedstawionyni
przez
Wojewódzki Komi tet ma~eria
le naświetlono sytuację w za
kresie
inwestycji
własnych
rzemi-OSła na terenie
mfasta
Łodzi i woj. łódzkiego. podkreślając. że inwestycje są jed
nym z warunków R_rawidło
wej realizacji programu rozwoiu rzemiosła
usług
w
bieżącej 5-latce.

I

łódzki

łódzkich

ra.ie t>u tej zooa.dm.iczP.j
dla,
„Mo-ra.ln-OOci
pani
Dulsk.iej"
dema.ska.torskiej pa.11ji, z jaką G-ibriela Za.polska a.taJwje ob-

1967/1968.

W trakcie O<!rady przedyskutowano najważ:niejsze kie
runki inwestycji
rzemiosła.
W pierwszym rzędz!e dotyczą
one
inwestycji
lokalowych
oraz wyposażenia warsztatów

Dnia 26

1967 roku,
cierpieniach zmarł

Mrozowski
POETA
O tł!'f boli!snej straele dla
kultury polskiej, powiadamia

z

głębokim

••••••••••••••„
w

I

dniu 26 września 1967 r.
w wieku lat 50, po
i
ciężkich
cierpie-

7.marł

krótkich
niach

żalem

września
ciężkiej

lat 56

1967 roku
chorobie,

S.tP.

Henryk
Nowak

Elżbiety

ordynator oddziału położni·
czo-ginekologicznego, dłu~o
letni pracownik Szpitala
Miejskiego w Sieradzu.
Eksportacja zwłok z domu
żałoby
odbędzie się
w dniu
28 września 1967 r., o godz. 11
do kościoła parafialnego w
Tuliszkowie.
Msza święta i pogrzeb odbędzie się o godz. 15.
O tym zawiadamiają pogrą
:teni w głębokiej żałobie
ŻON A, SYNOWIE,
SIOSTRA i BRAT.
Dnia 25 wrze$nia 1967 roku
nagle nasza nąjdroż
sza Matka

zmarła

Regina
lajnberg
Pogrzeb odbędzie się dnia
„ o godz. 15 na
Cment:uzu
Komunalnym w
Łodzi,
o czym zawiadamiają
po!;'l"ążeni
w głębokim smutku

27 września br

CORKA, SYN, ZlĘC
i WNUKI.

PRACOWNICY WYDZIAKOMUNIKACJI PREZYDIUM RADY NARO·
DOWEJ m. ŁODZI.

ŁU

JAGOSZEWSKI

PIOTROWI FRYDRYkierownikowi Wydziału
Komunikacji Pre:i:ydium
Rady Narodowej m.
Łodzi,
wyrazy
głębokiego
współczucia
z powodu z.tODU
Inż.

CHOWI,

C6rki
Ell:biety

Pogrzeb odbędzie się dnia
27 września br., o godz. 15,30
z kaplicy cmentarza przy ul.
Ogrodowej, o czym zawiadamia pogrążona w smutku
ROD ZIN.A

składają:

S.tP.

Jerzy
Kozanecki

ŁODZKIE.

Dnia 23

rze-

ma-

(x)

WYDAWNICTWO

zmarł, po
przeżywszy

moż

Podjęte na posiedzeniu de
cyzje i wnioski zmierzają do
zabezpieczenia peł1llego wykonania zadań planu 5-letniego
w tym . zakresie.

Wacław

Córki

MIECZYSŁAW

września

długich

po

ograniczonymi

LEK. MED.

W dyskuoji podkreślono. że
mimo !>tworzenia korzystnych
waruruków sytuacja w tym za
kresie nie od;wwiada jeszcze
faktycznym potrzebom. Stwier
dzono zbyt małą inicja.tywę
rzemiosła w kierunku podejmowania iruwestycjj w ramach
indywi~ualnego
budow,nictwa
miesZJkaniowo - warsztatowego. paiwilonowego I spółdziel
czości
mieszkaniowej. 2lwrócono także uwagę na trudności
w modernizacji zakła
dów rzemieślniczych, spowo-

Inżynierowi
PIOTROWI
FRYDRYCHOWI,
kierownikowi
Wydziału
Komunikacji
Prezydium Rady Narodowej
m. Łodzi wyrazy serdecznego współczucia z powodu
zgonu

sztuki Kr11styna Sznerr.
W roli nieskomphkowanego
prostolinijnego
kresowego
hreczkosie;a Witusia. wystąpił
A'!ldrze; May.
Trudno tak zagrane.go „Skiza"
nazwa.ć · ewenemente-m
tea.tra.lnym,
Ale pubUczrnoś ć
pny,imuje sztukę dobrze: b~
Za.poi.ska to jednak Zapolsk'l.'

dowane

liwościami nabycia przez
mieślnika nowoczesnych
szyn i urządzeń.

rzemieślniczych.

„•••••••••••••„

za,borczą
koch(J/J'l,kę.
Jedna.kże
i tu zdarzają się oierk.i, które
skor11gować
po-winna reżyser

rzemiosła

tematem posiedzenia WK SD w lodzi

w przedsiębiorsbwac.h państwo
wych.
Komiitet Elkonomdcmy Rady Ministrów, na Wl!liosek mi
nisbra przemystu sp<)Żywcze
go i skUJpu, ust.aJił plan z.a.1.>paitrzenia ro1niotwa w pasze
treściwe w
roku
gOS!pOdar-

zamJe.j

lllllllllllllllllllllllRlllllllHtnnlHHIRlllHIHHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllRHllnlntllllHll lHlllntllHllUllllHlllHllRllHHlllHlllllHlllllll

Na

KERM Inwestycje

składa

SEKCJI TRAN•
SPORTU TOWAROWEGO
WOJEW. ZWIĄZKU
ZRZESZE!il PHiU
w ŁODZI.

ZARZĄD

tmlHlllHllllllllllllHlllHIHlłllllRHHIHllllHllllHllllllDllHllllUIDllffllllUll-lltHUlffllllllHlllllllllllllHHllllHntHllllUlllllHlllHHtnllnHntnltltl•HHl~llllllHllHUamttn•t•Kil•-····-•nttlllllllllllltHl~llłnnt•lll-------

Ił SPORT • SPORl • ·SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

Dziś Piłkarze ŁKS

lłłstr.zuwłe łńegów

· przełajowych CRZZ

Mecze ŁKS jak i na

Łodzi

2rojq zPolonlq sa

Polonia (Bytom) gromadziły zawsze zarówno w
tłumy kibiców.
Przyjemna dla oka gra
z reguły w ST-Ybkim tempie, gwara!lzawodów. Sądzimy, że i dzisiaj kimieli możność obejrzeć ładną grę.

Sląsku,

zespołów, prowadzona
towała
dużą
atrakcyjność
bice nas?ego zespołu będą

obu

Rozegrano finały wojewódzkie
Jesiennych
Biegów
Przełajo
wych,
zorganizowanych
przez
CRZZ.
We wszystkich etapach
tej imprezy na terenie Łodzi i
województwa
startowało
37.930
osób. Najwięcej uczestników było ze zw. Zaw. Budowlanych.
Wyniki
finałów:
Dziewczęta
500 m S~cmperska (Włókniarze),
juniorki 600 m Zielińska (Handel
i Spół.), seni<>rki 800 m Cecuta
(Budowlani).
Chłopcy
1000 m Piech (Gosp.
Komun.), juniorzy 1500 m Malec
(Włókniarze
m.),
seniorzy
2000 m !\'owak (TKKF woj.).
Zwy cięzcy wezmą udział w finałach
biegu CRZZ, który odbędzie się 15. X. w
Krakowie.

ŁKS,

się

z

niestety,
trudnościami

nadal boryka „obrotowego" Banasia.
kadrowymi.
Mecz ligowy rozpocznie

się

o

będ-zie
grał
Sadek, a pod godz. 15. Jednak radzimy przyjść
dużym
znakiem zapytania stoi na stadion przy Al. Unii dużo
udział w tym meczu Kowalskie- wcześniej (o godz. 13.15), by zogo i Szadkowskiego, którzy od- baczyć
ciekawy
młodzieżowy
czuwają
kontuzje nóg.
Lekan mecz.

Nie

ŁKS

czyni wszystko, by ci dwaj
zawodn!cy wzięli udział w dzisiejszym spotkaniu, ale sprawa
wyjaśni się dopiero przed meczem.
Polonia zademonstrowała astat
nio słabą formę przegrywając w
Krakowie z Wisłą. Jej mocnym
punktem jest bramkarz
Brol.
Zwrócić także należy uwagę na

(C)

W romoch jubileuszu KS .„Gwardio"

Zła postawa reprezentacji Polski na meczu z Francją skłont
ła wreszcie PZPN do przeglą
du mlodóeży piłkarskiej, nawet
na najniższych szczeblach rozgrywkowych.
Talentów
poszukuje się już teraz nawet w ligach mif;<lzywojewódzkich i to
naszym zdaniem całkiem słusz
nie. Właśnie dzisiaj w przedmeczu spotksnia ligowego grać będą
przeciwko sobie dwa zespoły złożone właśnie z najlepszych
zawodników
wszystkich
lig
międzywojewódzkich. Z Łodzi do
27-osobowej
kadry
powołano

-~zu piłkarskie~o

zawiadamia,

że wejście

na

try-

cia KS

jubileum,u
„Gwardia" zorga.nl-

mat-Ocy-

w

!imprez

spor-

towydl na sta.dłollilllłe Orła.
•
·
,.,,...,,_.a
Prog:raan PNJe-.U..,,,., poka.z tresury psów milicyj-

i

nycll, ~g'.l'Qlliie 1Jlell'ml 1>iłł karskiego m!ędzy dzielmllkarza;md,
a. d'liałaicrzam.i KS
„Gwardia" - pt'!lldot samo: lotu, który z.rmei n& boisko

ł piłkę,

flagę

• „ ••„ . „.....
.D:.
kwia.o/

or.11Z

2 DZIENNIK-LOO.au

228- (6466)

b,.,."""
.,...,..e

·· ·
OCZywll5CJe

ł
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się

do Meksyku

za pras.za

Już

w sobetę Bieg

Szlakiem Barykad

T. Nowkki

ł

:

popułan!iośei.

~do

~gu

dobie~ lrońoa. słari nana terenie SKS „Spow Helenowie w iroobogodz. 15.30. Meta. znaJduJe się na. stadionie St.MW przy ul. Teresy.. Bieg.aere na mecie OC'Zlekli.wMli bę
d~ o godz. 16.1i6.

turaiej pocieszenia
w Tiblisi

stąPi
łem"
tę o

W Tbilisi zakończył się mię
dzynarodowy
turniej tenisowy.
W fin&le gry pojedynczej męż
czyzn Mctreweli (ZSRR) pokonał
swego rodaka W. Jegorowa
6:1, 6:1, 6:2.
Nasz reprezentant T. Nowicki, wyeliminowany w I rundzie,
wygrał
następnie
turniej pocieNa stadionie Stariu odby- szenia.

wać się b~ jed0001.reśnie
rozgrywki
ligowe w szachach. Łódź repre- ł oielmwe mooŻe lekikOllJtletycr.··
zentowana
była
przez
dwie ł ne o awans do I li.gi. Starmu
mec-L
drużyny: Startu i Anilany.
pilkairski. Na sędzieg~ głów- ł
start bronił tytułu wiceml- ł tować będą nasłępują.oe drunego 7J3Pros"llOOJO po,pula.rnego ł strza Polski, ale niestety, zajął ł żyny: LKS, Wairsza.wia.ttka..
Cra.oovia., Shl,sk (Wiroeław),
a.k:tora. St. MiiJrulskiego ostatecznie 5 miejsce, przegry(Puzrrań)
i
Skra
klpt. Kłoss&.
ł wając
nieznacznym stosunkiem ł Orkan
p~
Diied!Zlidnej im- ł pu~ów z drużynami, które za- ł (Wa;rsm.wa).
prerz.y G g8ldZ. 111.
(a) ł jęły leps~e miejsca. Anilana na
Dwie na,Jleipme dr:użyny 7
12 startujących
drużyn
zajęta
ł
tego sześci.6llleaziu zasłu7'3 na
4 11 miejsce i tym samym spad ta
awans.
m)
„~··••+++•
z ligi_
'11)

g<>,
1
Głównym punktem p1'0g"l"la-
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osobowa ekipa polska

udaje

20-•e- klubow"·
a n:·=:::.ł Tylko tal•
szachiści Startu :
odbędą, się wyścigi
I ,.d ł
.~:~y~b p~~ sr.::; ~::s~~~~ z~~~;: : IJłlZOS I w ł ze •
ł wtrałroyjnyoh
Sumańs:kliegio
Goł.of1•. ł
Zakończone zostały
ł

+:r:n=
•
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buny od ul. Karolewskiej zostaje zamknięte. Korzystać należy
z ostatniego wejścia za tunela63 osoby liczyć będzie ekipa\ źli się bokserzy, pływacy, skocz
mi na Al. Unii. W związku z polskich sportowców,
trenerów kowie <kl wody, kajakarze, strzel
tym nie będą wpuszczane żad i lekarzy, która udaje się
do cy, zapaśnicy oraz 5-boista none samochody).
Meksyku na III, ostatni już re- woczesny Sajdak.
(k)
k<>nesans
preeclol-impijski,
TegoW pozostałych meczach ekstra„Tydzień przedolimpijStarł
klasy grają: Górnik
Wisła, roczny
ski" odbędzie się w dniach 1 Legia
Katowice,
Odra
Gwardia, Ruch - Pogoń, Stai - 29 października. Będą to wielkie zawody we wszystkich praśląsk,
Start na swo>m boisku przy
Szombierki Zagłębie.
wie
ctyscypU.naeh olimpijskich, ul. Teresy organizuje 27 bm. o
(DIS)
a udział w nich
zapowiedzieli godz. 16.30 masową imprezę lekczołowi
SP<>r·towcy
z całego JGoatletyczną, zapraszając do uświata.
działu
w niej zawodników ze
Najlić7<niej
reprezentowani są wszy~kich klubów z terenu Ło
w ekipie ciężarowcy. Lekkoatłe dzi i województwa.
tyka reprezentowana będzie przez
Dl·a kobiet przewi<lziano nastę
9 osób, z szermierzy wyjoeżdża pujące konkurencje: 100 m, 300
ją:
Andtzejewski, Nlelaba., Li- m. i skok w dal, a mężczyźni
Ocłiyra
1 N<>- startować będą na: 100 m, 4-00
Bieg
&ziłalk!iem
Ba.ryką<J sewski, Różycki,
••
wara. Ponadt<> w ekipie znale- m, 1000 m, w dysku, kuli i sko
wszedł już do iradyeji sporku w dal.
ł
tu łód7Jkiegio. Od killw lait
Zgłoszenia
przyjmowane będą
ł organWo<wana ta. ogólno,polska impreza. lekkoatletyC7llla
U:1!Jgt'ał w dniu zawodów do godz. 16.
ł z.a. każdym razem zySkiuje na

St. Mikalski (kpt. Kloss) ~:~;E:y~trg;~::~:: ::~ i

sędzią

SPORT • SPORT •

„Kukułeczka" płaci
za pięć trafień zwykłych 5.495, za cztery trafienia pre
miowane zł 308,
za cztery
trafienia zwykłe zł 118, za
trzy trafienia premiowane
zł 20, fa trzy trafienia zwykłe
zł

-

Zł

Na

żącej

8.

główną

wygraną
w biegrze przypada 450.000 zł.

Komunikat „Totka"
PP Tctalizator Sportowy zawiadamia, :i:e w zakładach pił
karskich z dnia 24. 9. 1967 r.
stwierdzono:
10 rozw. z 12 trafieniami
wygr. po 16.458 zł, 116 rozw •
z 11 trafieniami wygr. po
1.418 zł, 1.107 rozw. z 1l) trafie
niami - wygr. po 148 ·zi.

*

*

„

W
zakładach
Toto-Lotka z
dnia 24. 9. 1967 r. stwierdzono:

2 rozw. z 5 traf. prem. wygr. po 974.866 zł, 58 rozw.
z 5 traf. zwykł. wygr. po
33.616 z! . 4.424 rozw. z 4 trafieniami wygr. po &el zł,
103.655 rozw. z 3 trafieni;,rni wygr. po 28 7.ł •

a

pięć

minut przed otwarciem

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
naj\viększej placówki
Handlu Meblami
h·a ndlowej w Lodzi przyrzeka poprawę

PDT ,,Unimersal"
· Tutaj także będzi e można otrzymać
futra,
kapelusze,
czapki itp.
Również i
na III piętrze,
gdzie kończymy naszlł wę
drówkę
po
„Uni wersalu"
stoiska Sił już prawie całkn
wicie urzC1dzone. Przycicrna !q
wzrok dywany (na zdjęmi.),

I

personelu. Warto tu doże przy ~toiskach, szcze.gólnie
pamiątkarskich,
za·
trudn i ono absolwentki Technikum Handlu Zagraniczne17c
ze znajomościlł jęzuków ob·
cych:
m. in. angielskiego,
hiszpnńskiego i niemieckiego
Niewqtpliwie wszystkich ło
go

dać,

Wcwraj w WPRM odbyła. się konferencja. prasowa., na
której poinformowano d·.dennikarz;y o posunięoiaćh te10
pr.i:edsiębiorstwi~ mających na celu usunięcie niedooliu•
nlęć wskazywanych prze-i; „Dziennik Lódzki". W konfo·
rencji wziął u<l7Jał także z~a dyrektora. d/s ba~ullu _detalicznego Centrali Handlu Mebla.mi w Warsza.w1e, Jozef
Ogrze ba.cz.

Jaik
stwierdził
dyu:~ktor
J . Ogrzebacz, przyczyną kło
potów, jakie łodzianie mieii
z zakupem mebli w oota.tm'Tl
cz.asie, było QJ>óźnione oddanie do użytkt:.: „Domusa", zatłoczenie magazynu przy ul.
Brukowej oraz olbrzymi napływ klientów do „Domusa".

Towarzystwo Opieki

P

Niepodległości
podłużna
sylwetka

lac

4.

olbrzymiego gmachu, ciqgnC1ca się od ul. Pabia-

ny rozruch - d<Jstajemy się
na I piętro. TutaJ króluje
szkfo,
przepiękne
kry szt o ly
(na zdjęciu), vorce!rma, artykuly gospodarstwa domowego.
sprzęt
zmechanizowany (lJdówki, odkurzacze). Również
znalazlo się tu stoisko „FotoOptyki", „Jubilera" oraz elektryczne, muzyczne i telewizyjno-radiowe. I tu trwa;ą
jeszcze
gorq czkowe, ostatnie
przygotowania przy urządza
niu stoisk.
Na II piętrze wszystko już
jest niemal zapięte na osta:ni guzik. Gdzie nie spojrzy-<z
- odzież. Wybór ol,brzymi, Ja·
ko że nad poszczególnymi stoiskami
patronat
obJęli
tak
znani producenci jak Bytomskie Zakłady Odzieżowe ornz
Bydgoskie i Zgierskie ZPO.

nad

nickiej aż do ul.
Rzgowskiej. Bar „Rary.tas'', a dalej imponujlłCY „Uniwersa:"
pierwszy tak reprezent11cyjny Pow.~zechny Dom Tow 1rowy w Łodzi. Przez szer?kie okna na parterze wid'lt
krzqtajCICY się personel „Uniwersalu", który jest zaję~y
ostatnimi przygotowaniami do
otwarcia Powszechnego Dofiranki, jedwab, len, bawe!mu Towarowego. Nastąpi ono
na, tkaniny dekora cy jne„.
jak już informowaliśmy 30 września w późnych godzi·
głośników
raz po nz
nach popolu.dniowych.
rozlegajlł
się
kolej-ie
Na 5 minut przed otwarcien1
dyspozycje. „Untwersal"
odwiedzamy tę nowoczesn1,
posiada centra!nlł dy•dru.glł pod względem wielko~
pozytornię, dzięki której moż
ci w kraju (po warszawskim
na kierować praclł olbrzymieCDT) pla.cówkę handlową.
Dyrektor „Uniwersalu." mgr
Tadeusz
Kubiak
informuje:
koszt budowy wraz z wypo·
sażeniem okola 100 mln zhtych, zatrudnienie okola 7')()
osób,
kubatura
powieTZch"'ti
55
tys.
m3, przewidywany
dzienny u.targ 3 mln zl, zaś
masy
towarowej
zgromadzi
się o wartości 130 mln zł.
. „Uniwersa.i'' będzie czynny
od godz. 9 do 19.
Pytanie najważniejsze:
co
będzie można tu kupić? Do·
słow n ie wsz11stko poza 111 eblami i artykułami moforyzacy1·
nymi.
wtedzanie „UniweTS11!u."
rozpoczynamy od part<?•
ru.. Wlaśnie w tej chwi·
li kończy się tu ukla·
danie
towarów na pólkach-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Na parterze m. in. znajd'!
illllllllllllllllllllm1111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111m11111111111111111111111111
się branże perfu.mer11 jno-ko ~
me tyczna papiernicza, chemiczna oraz zabawkarska. W
stoisku zabawek zwraca uwagę
olbrzymi asortyment począwszy od lalek, misiów, 11
skończywszy
na koniach na
biegunach. Raj dla dzieci. A
oprócz tego - galanteria skórzan.:i, obuwie tekstylno-guWe wczorajszym plenarnym nad 15 mln. zł. Z 1095 po>tumowe, koszu.le, bielizna poposiedzeniu DK FJN Łódź łatów wybe>rc;_zych (893 z obec
ścielowa itp. Dlugość sal w
Górna. oprócz licznie zebra- nej reszta z poprzedniej
„Uniwersa.lu." wynosi
baganych przedstawicieli aktykadencji) do realizacji pe>zotela, około 120 m, a szer!lwu
dzielnicowego uczestniczy- stało 151 czyli nieco ponad 23
kość 40 m. Dobrze trzeba s'e
li także wiceprzewodniczący proc. Gros z nich dotyczy gonachodzić,
aby
dotrzeć
RN
m. Łodzi - E. Wróblew- spodarki komunalnej i m ies.z
wszystkich stoisk.
ski, posłanka na Sejm - H. kaniowej,
Ruchomymi
schodami
Golińska. sekretar~ KŁ FJN
Wiceprzewodniczący RN m .
właśnie kończy s!ę drugi prób
A. Wesołowski Tematem Łodzi - E. Wróblew3ki pozy

Z

Z

Z obrad DK FJN - Górna

W

połowie

kadencii-

pro1ram wyborczy zrealizowany w 62 proc.

do

•++++++++++••
ł

Z kuponem
: „Dziennika Ł6dzkiego
•

•n11U Noc spow1·edz1·

ł

•

'1

ł

ł

11

••

H.
ł

dO Teatru Powszechnogo ł•

ł

już informowaliśmy, ł
Powsri:echny dla ucz.-.
50 roeznicy Rewolucji ł
Październikowej
przygoto: wuje obecnie prapremiel'ę ł
ł sztuki Aleksieja
Arbumwa. ł
„Noc spowied7Ji" w reżyserii ł
•ł Ryszarda. Sobolewskiego.
Pragnąc umożliiwdć Czy- ł
• teLn ikom „Dziennika Lód.?.· ł
ł kiego" obejrzenie tej :zma- ł

Jak

•ł Teatr
lll.enla

posi~dzenia była ocena reali-

tywnie o~niając realizację
zacji programu wyborczego programu wyborczego zakoń
i postulatów za okres. połowy czył swoje wystąpienie apekadencji.
Iem. by każdy dobrze w dalszym ciągu pracował na poPr e>g ram wyb orczv
z Os.t a l
zrealizowany w 62 proc. Tyl wierzogym sobie o_ddnku.
ko w latach 1965--n7 wybudo
(a)
wano 9 tys. nowych izb, z.ma!~~;;;;;;;~~;;;
dernizowano
2.800 starych,
odda·no 4,5 km 9iecl wode>ciągowei. 4,3 km - kanaliza
cyjnej otwarto 4 nowe gko!y
podstawowe. 6 przedszkoli, 1
przychodnię rejonową, pawiJon
onkologiczny, 2 urzę-dy
poczto_we. 17 sklepów. Za kJ
1\i:a tygodni zakończona zostanie budowa
wiaduktu na
Rzgows!!;iej, i za kilka dni
otwarty zostanie ,,Uniwersa!".
Warr.oś~ cz!nów .społe~zny.ch
w a~CJI upi.Jtlcs zama dz!elmcy
wyruos!a w tym okresie po-

ł komi tej . sz:t':1k:i współczesne·+,...••••••••++••

ł

go radzneck!1ego pis arza będziemy zamiesrozać k.Upo!llY,
• upoważniające do na.bycia
ł biletów ulgowych na „Noc
ł spowiedzi".
Dziś zamies>:.czarny pierwszy kupon. Upo• ważnia on do otrzymania
ł dwóch biletów ulgowych na
• „Noc
S'i)OWieci!Z.i",
kitór"j
ł prapa:emiera
odibęd!z.ie
si~
30 września br.
Przygof.owujemy
równlcż
wra.z z Te:ttrem Powsuebł nym
jeswze inne niespoł dtlankJ dla. nas--J.ycb Ozyt~lników.
Bliższe
~goły
• wkrótce.

i
„

~
ł
ł

K U P O N

ł

upoważniający
do nabycia
dw6eb biletów ulgowych na.
sztukę A. ArbUW<wa. „Noo
SJ>i)Wiedzl"

ł
ł

Imlę

• • •

i

nazwisko • •
,
• • • •

Adres

~

• •
• • •

• ,
ł

ł
ł
ł

ł

......................,.....
•

(j. kr)

ł

• •

• • • " • •

i „ ł
•

- No, p y tal cię pan dzi·
siaj?
- P11tal, a•le się do ni ego
nie odzywałem .za tę p 0tprzed
nia dwójkę!

Zwierzętami

I :a~~~Y~!e:p:e:

nad
: Zwierzętami Oddział w Lo• dzi oraz łódzkie schronisko
9 dla zwleną.t apelują do
• wszystkich właścicieli psó'V
: o zaszczeplenie kh przeciwO ko wściekliźnie w terminie
o do 30 września br. Towa.rr.y0 stwo zwraca się szczególnie
dz in.n cieszy, ie wrPszcie dn- • o dopełnienie tego obowiąz
czekali ś m11 się
Powszechnego : ku ze względu na zaistnia'y
o przypadek wścieklizny u koDomu T owarowerio z pTawdzi wego zdarzenia. Nareszcie bę 0 ta.
O
Przy okazji prosimy wlaś
dzie można w jednym gm.•CD cloieli psów o prowadzenie
chu., bez bieganiny od sklep1i
: swych ulubieńców na smydo sklepu, czunić najważnie J·
ft cz.y i w kagańcu dla uniksze zakupy. Obu tylko zao~ nięcla
wypadków pokąsań.
patrzenie dopisalo, nie tylko
: Zwracamy się też do rod7Jw dn iu otwarcia.
• ców I
S'Łkól o poucz.enlc
JERZY KRASKOWSKI
• dzieci, ze psa nie wolno
Foto: L. Olejniczak
drażnić.

Ocena stanu przeciwpożarowego
tematem obrad DRH
1111

Łódź-Polesie

Na weu>rajs'.ltj scs.U DRN Lódź-Połesle rorz;patTYWano
pmblem
l;-ezpiemeństwa
przeciwpożarowego dzielnicy.
Sytuację scharalderyzowala. przewodniC"Ląca. Pre7~ DR1'J J, JUaekiewiczowa..

W okresie ostatnich 12 micna Polesiu z.da.rz.ylo sie
przes.zlo 600 pcxżarów, a S1traty 9ięg aj ą przeszłe> 2 mln z!.
Radny Z. Kobt.IB zabrał gh;s
w
imieniu
trzech komisj::
porządku publicznego, gospodarki komunalnej oraz gospodarki mieszkaniowej, ur ban ·styki i archi tektury. Pootulował on m. in. zmianę pokrycia dachów w budynkach znajdujących się w rolmczej częś
ci dz.ieLnicy, upoirząd:kowan:.e
dróg biegnących do zbiorn:ków wodnych oraz poprawienie
lączności
telefonicznej
centrum z peryferiamL
Po
dyskusji Rada podjęła uchwalę w sprawie dalszej poprawy

S'ięcy

bezpieczeństwa

przeciwpożaro

wego. · Zobowiązano m. tn.
MZBM do opracowania planu
łLh."Widacji w latach 67-68 komórek na str~hach. klatkach
S'Chodowych, a także komórek
zx:lewa.S1towa.nych
i
gara:ży
drewnianych. Wydział Gos;:iodarki
Komunalnej
zobowiązano
do
za.instalowania telefonów
na
RetkL•i
oraz rozpatrzenia możhwoś<: .
przystosowania
prywatnycb

S1tawów
sadzawek na Retk_ni oraz na Nowym i Stary~,
Złotnie do celów gaśniczycn.
(kas)

~~l\.

"'~

':-••.-.~-mN•------o
Inauguracja
„Studium
dziejów Wielkiej Rewolucji po przerwie wakacyjnej o godzinie 18 w Klubie TPP-R (Narutowicza 28).
W programie:
odczyt mjr mgr W. Majewskie
go „Wklad ZSRR w wyzwolenie narodu polskiego" oraz film
fabularny.
Cl W ŁDK
(Traugutta 18)
czynna
jest wystawa
prac
uczniów Technikum Fotograficznego do 30 września włącz
nie w godz. od 12 do 18.
Cl „Czyny nierządne i walka z nimi" - to temat zebrania dyskusyjnego w lokalu Ra
dy Adwokackiej (Piotrkowska
nr 63) o godz. 19.15. Dyskusję
zagaił adwokat J, Leszczyński.
ci

Z1~ęcia

(dzielnica
I ska
29)

małoobrazkowe

Polesie, ul. Gdań
ul. Lorentza od
nr la do 4.

Temu naplylWowi nie byll w
stanie
sprostać
pracownicy
te.I placówki ani transport.
Na skutek art)1t\llu w naszej
gazecie przy pomocy
Centrali, dodatkowych funduszów i dodatkowych środków
transportowych sytuacja zmi~
nila się znacmie. Dyr. T. Jachol z WPHM stwierdził, że
w tej chwili nie ma już zaległości w dostawie mebli d?
klientów. Realizowane są bieżące zamówienia. Uporządko
war10 magazY1I1 przy ul. Bl"l•
kowej (dziennikarze stwierd7.I·
li to nao=.ie). gdzie urządz'>
no na parterze halę sped:r·
cyjną z wydzielonym pomieszczeniem na meble sp:rz,edan~
Od poniedz.ia1Jru czynny jest
już z powrotem (co post'Ullo ·
waliśmy) specjallstycrzmy sklep
z meblami kl.lchennymi przy
ul. Bojowników Getta 31 1 a
od dziś komis przy ul. Rzgo-wskiej 2. W ,,Do.musie" wy·
stawiane będą tylko taklie
meble, które są w magazy·
nie.

Kas.

MIKSERY.„
„.garnki, roboty i inne urzą
dzenia kuchenne sprowadzono
wczoraj do „Domusa", które
ustawiono w kąciku zamienio
nym na nowoczesną kuchnię.
W kuchni tej naczynia ustawiały
instruktorki z .Ośrodka Gospodarstwa Domowego Ligi Ko·
biet. W czwartek między godzinami 16 a 18 nastąpi poj<az
korzystania
z
nowoczesnych
urządze11
kuchennych, połączo
ny z dPgustacją m. in. kurcząt
z rożna.

no zoo„.
.„nadszedł

wczoraj transport
nowych ptaków ze Związku
Radzieckiego. Wśród nich znalazły się kazarki, coś pośred
niego między kaczką, a gęsią,
gęsi śni~żne i gęsi górskie. No
we nabytki czują się dobrze,
ale dapiero po kwarantannie
udostępnione

ci.

będą

publicznoś

SEZON OGORKOWY„.
.„notuj ą sklepy nasienne. Ale
w skl~ple wzorcowym CNOS
przy ul. Piotrkowskiej 80 sporo było jeszcze wczoraj ogrodników nabywających <:ebulkl
tulipanów. Najmodniejszą odmianą jest obecnie „Oxford".
Niestety, wczoraj tego gatungu już nie było. Jak nam .powiedziała
kierowniczka,
ogó·
Iem sprzedała już w tym sezonie 20 tys. cebulek tulipanów i zamówiła
dodatkowo
jeszcze 10 tys.
PRZEZ ROZTARGNIENIE„,
„.!~dzianie
często gubią rozmaite przedmioty, które trafia
ją do Biura Rzeczy Znalezio·
nych. Bardzo rzadko przynoszone są tu pieniądze. Wczo.
raj oddano jednak portfel z
grubszą gotówką. Znajduje się
w nim kilkaset złotych. Zguba
czeka na właściciela,
(Kas)

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.

ZGIERZ - 3 morg! zieKOREPETYCJI:
mate·
mi sprzedam.
WiadoOGŁOSZENIA DROBNE
matyka, fizyka, udziela
mość:
Aleksandrów,,_______________________ magister. Tel. 533 _20 ,
22 Lipca 12. Wichrowski.I
~OKOJE,
kuchnię OWCZAREK
(czarny
2:sJiAzilimi na terenie ,,OSĘ-150" tanio sprze- 2
r·.cdzi
okazyjnie sprze- dam. Tel. li,71-31.
częśc10we wygody, sta.'. grzbiet)
zaginął.
Tel.
rtam.
Wiadomość:
No- „JAWFi 250",
przebieg r~ budownictwo, zamie· : 14 -93, godz. 1()-18.
,vosolna Stokowska 16. 13.000 km sprzedam. nię na pokój, kuchnię, ~AN Kaczyński, Złotno
l ' UPIĘ 'd "k '
..
ć- Tel. 257-72.
43257 g bloki. Tel. 375-88, do 73, zgubił książkę mel43m gl dunkową.
43190 g
;lna" ' i zi ~~M~~~~l~~a?.~ POKOJU sublokatorskie- 15 ·30 ·
Bielsko • Biała, skrytka 1; 0 dla studenta I roku POKOJU niekrępującego PO~OC d<:mowa do 7pocztowa 213
7046 k w ·okoll«y Al. Politech- poszukuje student. Ofer le:tmego d~iecka potrzeb
TELEWIZOR i radio _ niki - poszukuję. Ofer- ty „43191" Prasa, Piotr- ~a. Pablamcka 200, m. 5,
dobre lub
uszkodzone ty „<.óOH7" Prasa, Piotr- kawska 96.
~odz. 17-19.
43181 g
kupię. Tel. 496-39, godz. kCViSJta 96.
WARSZTAT
mechan'k' POMOC do . d~iecka. po13-16
43213 g
·
i i trzebna.
Łodz-Teofilow,
.
' l . DUZE pokoje, kuch- p_ciazdowej
Wacława Rojna 42 m. 41, bl. 247,
AK~RDEON . „Weltm~.- r.ię, bloki, zamienię na Garn~arka,
Łódź,
Sre- Kołaczek.
43175
ster
120 basow, zamie- 2 pokoje kuchnię i po- brzynska 21, tel. 572-96
g
i~ię
na mniejszy
lub kój, kuchnię, bloki. Tel . .-·znowił działalność uslu POMOC domowa dochoc.kazyjnie
sprzedam. 525 _58
od la
w nie- gcwą.
43126 g dząca potrzebna. TagoWiGckowskiego 65-19.
dzielę do 15 '
43256 g ZMECHANIZOWANY
re ?a.. m.
Nowe
•
•
za- Hokicie, po 38
godz. 17.
l1UTRO szt1:1czne sprze- SAMOTNY
poszukuje k!ad
stolarski
sprze- PRACUJĄCA
1
.1 am.
Synkiew1cz,
tel. . 61
i
dam względnie przyjmą jstudlu301-16 godz 11-19
wsp nego
pom eszczeól 'k
,
ąca
poszukuje
samo·
-·- ' - - - · -- -· - - - nia
sublokatorskiego. ws~ m a. Warunki dv dzielnego pokoju subloM~SZYN~: . gabinet'?wą Oterty
„43153"
Prasa, cmowf.enla.
Oferty - katarskiego
(umeblowa• S1manco
i dz1ewiar- Piotrkowska 96,
.,43197
Prasa,
Piotr- nego) w Łod· . 1 b
ską 80 „Ka szubka"
kawska 96.
trasie Andr / '
u Kna
0
spr zedam.
Łódź,
Al. ZYRARDOW - 3 pokoje
.
Lu kl
ze ow ,~
Kościu szki 22-79, prawa kuchnię.
nowe budow- ~ZKOŁA tanców . <;Yr1:11- Pr~zs · ,Oferty
„43294
oficyna, I p.
43185 g ~ictwo z c.o., garażem ,.kiego, Łódź, K1l!nsk1e. a, Piotrkowska 96.
- -- - -- - - - - - zamienię na podob- go 46 • tel. 335 - 42 - kur- GOSPOSIA do lekarza
BIED ERMEIER
auten- ne ewent. w starym bu sy dla po7ząt~ujących. potrzebna.
Zgłoszenia:
tyczny garnitur, 13 sztuk <lownlctwie
w
ł.odzi. Zapisy codziennie.
Narutowicza fll m 2
sprzedam.
Wiado- '::'el. Łódź, 203-88, godz. FRANCUSKIEGO udziela ,
'
· '
mość: t el. 220-92, po 17. ~-19.
43154 g magister
uniwersytetu DZlE!IH~IKARZ
poszuRENAUI.T - Da uphine :ITIESZKANIE w som-l!rancuskiego. Tel. 431-10. kkujje mebklrękputjące~o po•.
.
o u su o a orskiego z
ta n bard zo dobry - polnie pow. Koło, za- l~OREPETYCJI z mate- możliwością korzystania
sprzedam, Piotrków Try mienię
na . mies ~kanie ma tyki udziela student- z
telefonu.
Oferty
hunalskl,
tel. . . 25-43. w Łodzi, Jozef M!elcza- ka. Ofarty „43180" Pra- "43373" Prasa, Piotrkow
DZWOJ!ić po godzu11e 11. rek. Łódź, Rokiem ska 22 . sa, Piotrkowska 96.
sk~ 96.
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