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Cena 50 gr

Zalogi Huly "Warszawa", FSO

EC-III
finiszuje!
Załogi

przedsiębiorstw

dujących

- III

.
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Elektrociepłownię

Bałutach,

na

a

pracownicy zatrudnieni przy rozruchu prawłaściwie

dobę.

już

okrąglą

Każaa

chwila jest na
wagę złota. Obecnie gros robót koncentruje się przy . uruchamianiu kotła
i członu
ciepłowniczego, którym popły
nie w · najbliższych
dniach
ciepło
do miasta.
Uwaga!
W1ączenie się EC-III 8.0 miej
skiej sieci ~ieplnej może spowodować pewne, przejściowe.
nie dogrzani e kaloryferów. Bu
downiczowie
EC-III dołożą
wszakże starań, by to niedogrzanie nie przeciągnęlo się
powyżej 8 godZin.
Uruchamianie
pi=wszego
kotła co jest kwestią najbliższych

.ma. -

Delegaci wybrani
na V
Zjazd pa.l:'tii sta.nowią wszechstronną

reprezentację
odZwierciedlają

całej

JeJ

społeczno - zawodową strukturę stwierdziła
Komisja

Tragiczne skutki
wojn" w Biafrze

200 tys. osób

z głodu
miesiąca

W komunikacie ogl<>sZOlOym
przez Radio Lagos władze federalne podały do wiadomoś
ci, że wszystkie obce samoloty
z
wyjątkiem
maszyn
Międzynarooowego Czerwonego. Krzyża lecące w kierunku Biahy zOstaną zestrzelone
przez lotnictwo federalne.

* * *

Jak podaje Agencja France
Presse na terenie okupowanym przez wojska secesjonistów biafranskich w paźd.zier
niku na skutek glO<!lu zmarło I
200 tys. Afrykańczyków.
I

Ma.ndatowa V Zja.zdu PZPR.
Komisja. Ma.ndatowa. uznała
też wa.żność wszystkich 1.764
ma.nda.tów.
W środę, \V trzecim dniu
V Zja.zdu "PZPR, przemówienia. powitalne wygłosili dalsi
przewodniczący delegacji brat
nich partii komunistycznych
i robotniczych: Pa.rtii Pracujl\cych Wietnamu, Na.rodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego,
KPCz.,
WSPR, Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej.
Pozostałą
część
zjazdowej
środy wypełniła. dyskusja.. Z
trybuny zabierało glos 21 delega.tów.
piastujących różno
rodne stanowiska. w pa.rtii, w
życiu gospodarczym i politY'JZ
nym kraju. Bezpośrednio po
,górniku strzalowym z kopalni
"Generał Zawadzki", przema
wiał sekretarz KC PZPR, po
rolniku - delegat górników ..•
Przemil'wjal~
luOOie związa.-

AIIAlllllllmUIllIlRJllftlllUlllRliIUIIIIll........nluuilllllllllllUIllIIllHIIIIIIIIIIIUIIllIlUl

HOW8 s\an~\a Wdolinie
WojosllM izraeilSlkie narouszyty we wte<rek trzykrotmie ma
elsko - jordańsri-:ą mię w.strzy
mania ognia. Rzecznik jardań
ski
po~nfoI1ffiO'WaJ. że trzeci
incydent zbroj,ny rOlZegraJ się
w późnych godzill1ach p~pooIiud
niowych. Stacjunujące na 0kupowanych
terenaoh syryjskich w rejonie AlI HilITlmeh w póŁnocnej części doliny Jordanu oddziały izraelSkie
otwO!"zyły ogień do

Jordanu

sil
jocdańSk.ich
Po _d.rI\lJgiej
stronie rzeki w rejonie Szik
'Al Baroo. Strona jordań
Sika odpoWiedziała
ogniem.
Wymiana strzaJów trwała 10
minut.
Podczas dwX:h :pierws.zycl!
starć
sPTawo1cowanycl! przez
Izraelczy1ków na l:iJD..ii WlstrZYmania ognia .." środJkowej Czę5
ci doliny JOr<:LtolllU strona ilZI"aelska zallOtorW'aJa
straty w
ludziacl! i sP'1"7.ęCie.

Plan lotu "Apollo

- 8"

1) zblirźenie się do Księżyca
We W,to·~.J- NASA zal--.mu"""'"
"""
nikowala, że ~tar.t .. A,pollo na odległość 315 km i prze8" z Priloyw,dk" Kennedy'ego lecenie ty liko nad jego częśw kierunk.u KsJęrż:yc.a jeSlt pla clą, a potem lot
powrotny
"' .
g
ku Zi~mi,· 2)
POZoSlto'~;e na
21
nowany na
gruunIa Q
o-~·
=~
dziJllie 13 mm ut 45 wedlJug orbicie okołoz.lemskiej na wy
g
~.sIU (i
G 745 cza$U
sOikości do
96.560 krrn i po
nasze o Cl~"o)
,J. "",zy· ń~~~a
new'neJ· lic:z;bie okrąz'€ń powrót.
mleJooowe...
oL"
~ "'-·ta- ...
ka''-l''na
A.p~"o
8"
Nan':Wl·,~ka
~'ń;on·""t,;w.·
Bor
.., .

,.~.

-

środę

w tr<zecim óniu
obrad V Zjazdu PWR, odbyły się pierwsze
spotkania
uczestniczących
w nim delegacji z~'l1ic:?mych z za1ogami polSlkioh
zakładów pracy. Załoga
baty
"Warszawa"
gości.la
u
siebie
członk.ów
deleg=ji
ra-

'u

'UOV

'' ''

~~.

W~~

na 00 d2lień z pracą ua.uczy
cielską,. . ze SIllkolnictwem - zawodowym, p~ysłem 1 tran
S/{)Oil"tem. Było to jeSILCUIe jed

ni

no potwierdZP.iŃe fa,ktu, na
które zwróciła uwa.gę KomiMandatowa, iż delegaci
na. V Zjazd partii stanowią

&ja

wsrreehs'troonn.ą

reprC7lenta.cję

całej pariii.
Za.kres poru....-za.nej

tematyki _ ogromny: kwestie ideologic:nne, problemy g_podall"crz.e i rolnictwa w skali (la.leg-o klra.ju, regł«lu czy fabryki. W
r ,n nej terż silmli
omawiano za.gadn1.enia. wycho
l.'
wania., kultury
i
na.u~.
Wspólnym niejako miamownmkiem dla. wszystkich wystl\pień
były jednakże spra.wy polity(l"l.
ne: kwestie
ULa.nga.źowani.a
i posta.wy moralno _ poliltycz

lleIi m:.lonków pail"tH Ws,k azywa

nego z widniejących 1lU haSie I, że Huta ,.Warszawa" jest
żywym przykładem braterSikiej
pomocy radzii'o<$:ie,j. Oto np.
w sltalowni pracuje szereg urządzeń wyprodukowan:ych w
moslkiewsikiClh
fabrykach. W
IDUŹ,rlj i praeowrJ. - radzieckie
prasy, mIoty, suwnice i 'manip.ulatory.
Wielu hUJtniikń<w L.
Breżniew
wypytywał o warun.ki
pracy. zaa'obki, o warunki ży
cia.
W wielkiej hali
wailcowni
zimnej taśm odbył się wiec
z udziałem n.iemal ca1ej zalogL
L. Breżniew WJ głOsił przy
jęte gorącymi oklas.kami przemówienie. Na pamiątkę poby_
1lU w hucie b. Breżniew otrzymał model walcarkI. Sam

członkowie najwyższych władz
city J'uz ponad 3200 samolopartyjnych. Rozpoczynają się
tów USA, zerwała się burza
o.braay trzeciego dnia V Zjaz
o.klasków
na cześć bohaterau PZPR.
Przewodniczy im
skich żołnierzy Wietnamu.
członek
Biura Politycznego
Stało się jasne - ko.ntynuoKC PZPR i sekretarz KC wał mówca że w wyniku
BOLESLAW JASZCZUK. Piel'
działań
armii wyzwoleńczej
wszym uczestnikiem dyskusji
agresorzy ponieśli wielką kle
jest I sekretarz
Komitetu
skę,
zmuszeni zostali
do
Łódzkiego
PZPR - JÓZEF
przejścia do defensywy. DeSPYCHALSKI. (Skrót wystącyzja o zaprzestaniu trwają
pienia J. Spychalskiego
zacych od kilku lat barbarzyń
mieszczamy na str. 3).
skich
bombardowań
DRW
Gdy przewo.dniczący ohrajest wielkim zwycięstwem nie
dom
Bolesław Jaszczuk tylko naszego. naroGu, ale tak
poprosił
o
zabranie
głosu
że
międzynarodowego ruchu
przedstawiciela bohaterskiego
pokOju, jak rÓWll'lież postępo
narodu wietnamskiego, sekrewych sił w USA. W związku
tarLa KC Wietnamskiej Parz tym sukcesem,
wyrażamy
pr.zekazał załooze
Sltatuebkę
tii Pracujących NGUYEN
szczerą wdzieczność
bratnim
Lenina i proporczyk .poVAN TRAN, wszyscy obecni
partiom i miłującym pokój
dobny do tego. który radziecw Sali Ko.ngresowej powstali
narodom za ich aktywną poka stac ja kosmiczna umiescizgo miejsc,
witającreprezentantal
wchodzące- __________________________________________________________
(Dalszy ciąg na str. 2)
I la na Wenus.
na
__
bratniej partii długo nie milk
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nącymi oklaskami.
trybunę

no na. ogromne
osiągnięcia.
uzyskane pod kierownictwem
partii, a równOClŁeśnie mówioSekretarz Wietnamskiej Par
no o potrzebie
~ujnOlŚci i
tli Pracujących
polikreślił z
ofensywności
wobec wrogiej
uznaniem, że pod kiero.wnicdzialalności politycznej i ideotwem PZPR klasa robotnicza
wej, przybiera.jącej roone f{)ll"
i narÓG porski pogłębiły swe
my, aJe
jedna.kie w swej
doświadczenia, rozwinęły swe
-antysoeja.łi&tyc2ll1ej
treści. W
uzcilolnienia, nie szczędziły sil
Wyaarzenia
ostatnich gos-z-eregu wystąfpień podkreślo- w budowie no.wego życia.
Iil.zin w Wietnamie zdają się
no z ca.łą siłą,
k>oniecq.n{)Ść
Gdy Nguyen Van
Tran.
wskazywać, że nastąpiło tam
da.lSlllej' kons..,:twenlIttej wa.lki
przec1lodząc
do omówienia
nasilenie dzi<lll:ań wojennych.
z rewizjonizmem i jegO no- sprawy walki naropu wiet-\ We wtorek siły narocilowosiclelatirl.
namskiego przeciwamerykań
wyzwoleńcze
zaatako.wały
6
W trrecim dniu
obradom
skiej agresji oświadczył, ' ŻE'
ważnych
obiektów wojskokolejno przewodniczyli: mAo- ~_Wl_·_etn_am
__s_k_i_e_s_i_ly~_z_b_r_o.;.jn_e_s_t_rą..:__w_=y_C_h__n_i_e..:p_r_z.:y.:.j~a_C_ie_J_a_.:.n~a.:.=.....:p:.:ł:.:a~-1
nek
Biuta
PoUtycznego r
r
sckreta;rz
KC
Bolewładz
- sław Jaszczuk,
ka.pitan Ze"
{ługj Wielkiej, dowódca mo-

nasilenie
działań CIlojennych
w Wietnamie

Skandaliczna decnzl"a

toro~a.

..Prosna."
JÓ'Lef
KIWZMWWicz,
I sekreta.rz
KW
w Krako,wie - Ozes1a.w Doma.ga.ta j I s~kreta.rz KW w
Byd.g~y - J(W,ef
Majchrza.k.
Zjazd wysłuclJaJ spraworzdania Komlisjj Manda.towej, dokima.} także wyboru 64-080blJwej KOID!isji Mat.ki.

Przebieg obrad
O g'01iZ. 9 w
prezydium
Zjazdu zajmują miejsca witani s&Gecznymi oklaskami

I

p~r'il

dZ!eokiej z be<l!Il.1dem Breż
niewem. Pracowlllcy FSO &pot
kall sie z de1"".i5acją N'l emieckiej Socjalisty=nej Partii Jed
ności eSED), a załoga płockiej
.. Pettochemi<i:'" z
delegacją
Bułgarskiej
Pa.rtii
Komunistycz;nej.
Niezwy1]cle "erdeczne powitanie zgotowr.h sekretarzowi
generalnemu KC KPZR i 1!Ilnym członkom delegacji pra
cownicy Hwty
.. WarSlzalWa".
Delegacji radzieckiej towarzy
szył
zastępca
czł<mka
Biura
Politycznego KC PZPR PiM.r
Jaroszewicz i I sekretarz KW
PZPR JÓzef Kępa.
W czasie 2TH;edZania pil'zez
gości
radzieck;ch
wydziarow
produkcyjnych, 'dobitnie potwierdziła się pralWdziwość jed

wspólnym mianownikiem dyskusji

1;0 zakończe

partii,

ciągu

na V Zjazd
w

Sprawy polityczne

tp)

w

deleeacje zaerani.czne

obrad V Ziazdu PZPR

Trzeci dzień

nie połowy I etapu bUtiowy
EC-III. Koniec tego etapu czyli QdaanQe dwóch koUów
i turbiny - przewiduje się w
przyszłym roku.

zmarło

podejmowały

DZIENNIK
tODZKI

w

szczególności

cują

i płockiej "Petrochemii"

Czwa.rtek, 14 listopada. 1968 r.
Rok XXIII
Nr 271 (6816)

O·'
li S6Stro n

bon skI"ch

F,·lharmonl·,· Narodowej'

ZespołOWI·

odmo'w:ono

WI·Z

•

Odmowa rządu NRF wyda_
nia wiz o.rkiestrze Fl1harmo_
nii NarOdowej, która
miała
udać się na tournee po tym
kraju,
wywołała zrozmniale
oburzenie społeczelistwa poiSkiego. W 'lJWiązku z tym gOd
nym pożalowania faktem odbyła się w środę w Fiłharmonii Narodowej konfćrencja
prasowa. na której kierowni_
etw-o oraz ozłonkowie zespolu
FN poi.nformowali opostępo
waniu władz NRF, wyrażając
ostry pro,t est p.l'!Zeciwko podObnej dyskryminacji pOlskiCh
muzyków.
Warszawscv fllharm<micy mu.

'

.

do NRF

kresie Od 31 paŹdziernika do
bm.
Rząd NRF uznał jednak, Że
wizyta pOlskiego zespołu, "ie
szącego się słaową na całym
niemal świecie, nie jest wysokiej ra.ngi wy<larztmięm kul
turalnym, nadają<: temu faktn
wi wyłącznie charakter rozgrywki politycznej. Rze,c z cha
rakterystycz;na, źe w okresie
półto'raroC2>nych
pertrakt"",ji
poprzedzaJ·ącuch
niedoszłu <lo
skutku wyjazd, ze strony ni..
mieckiej nie zgłosz;ono
żad.
nych zas'trzeżeń pOd a<lresem
polskiego zespołu, który z dn
żyro DOwodzeniem już 6 razy
24

J

południowym.

skowyżu centralnym, w pobli
żu strefy zdemilitaryzowanej
oraz w rejonie sajgońskim
Najważniejsza bi'lza amerykańska na płaskowyżu central
nym "Camp Holloway" w pobliżu Pleiku została ostrzelana z rakiet._ Nieco. wcześIłiej ,
oddZiały partyz:mckie zaa1ako
wały skład amunicji - 6 km
od Pleiku oraz instalacje woj
skowe w pe,vnej wiosce góralskie.i
oddalone.i
o 14 klll
tego
miasta.
Ostrzelane
też od
zo
z rakiet lotnisko w pobliżu .. Camp Holloway". Wiele samolotów zostało uszkodzonych
lub
zniszczOonych.
Rzecznik amerykański utrzymywal, że urządzenia bazy
,.Camp Holloway" doznały je
dynie "lekkich" szkód.
'
Po.ważne walki toczyły się
też ~ rejonie
An Khe.
'"
:f.
'"
stało

bazy

W
godzinach rannych w
• d
d
l
. d
..
sro. ę {;a. esz y Wla OmQSCl, że
amery anskie
bombowce
"B-52" przeprowadziły w nocy z wto.rku na środę 4 naloty, zrzucaJ·ąc ponad 500 ton
bomb
na prowl-ncJ"ę
Hau

J

I

Nghi? i Bien Hoa - o.koło 50
km od Sajgo.nu - i na pro-

wincję Tay Ninh wzdłuż gra-

rłaby w o o.kolice
24 ~_~m~a~n~,~Lo~~v~e:l~l~i....:.A~n~d.:e:rs::._ _ _...!.=~~~~~~=~~~~~~~:..._~li~k:::o:n.::c.:e:..rt::o:w:::a:::ć_.:w:..~N::.:R~li:."_.:W:..~O:-_...:.k~G::n::c:::e~'r~t~o~,w:a:I~~w~...:ty~m~~k~f~a~j~u:.~~~n~i~C~y~k~am~~bo~d:z~'a:l~l:sk~ie~j~._ __
grudnia
god~nieKsi.ęi;yca
7 minut 45
i tego dnia dOKonałaby 10 0brotów olwlCiksriężycowych, a 1I111IHIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIHlllllllllnllOllllllllllllllllHllllllllllllllnlllllllHllllnalllllllllllHIIIIIllIIlIIlIIlIIlIIlHlIIlIIllIIlIHllllllllllllllllllllollmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOlllllll1ll1111111111110111111111111111111111111111111111111.
następnie
Slk.ierowałaby
się
rzemówienie I sekretadzynarooowego ruchu robotzżywym oddźwiękiem' demolotu amerykańskiego, st"'qKiosk dysponuje także po~u Ziemi. Wooowanie w cen
rza KŁ PZPR - Józefa
niczego.
legatów i gości zjazdoconeao nad terytorium Wi"tnad 20 ty tulami dziennikóm
trum Pacyfilku naetąpilo.by 27
Spychalskiego otworzyło
Stqd jednym
z glównych
wych spotykajq się też
namu.
zagranicznych,
przy czym wie
grudnia rano. Przewiduje się
trzeci dzień obrad na V Zjeźmotywów dyskusji je~t m. in.
wszystkie te wystąpienia, któ
Dlugo nie milknqcq
burzą
le z ' nich to najświeższe
zresztą dwie SI:uomniejSlze wer
dzie partii.
sprawa jak to podkreślało
re dotyczą skutecznego przeoklasków
i
powstaniem
z
bieżące wydania.
sje, jerżeli wn
ma,kSlymałny
Stwierdzając, iż rekonstrukjuż wielu mówców aktywciwdzialania
krajów socjalimiejsc przyjęli delegaCi
ten
program okaże Silę .. niemoolicja przemysIu łódZkiego nieW Sali Kongresowej w czn.wy llwb choćb,<r ryzyko.wny";
rozerwalnie związana jest z
sie obrad działa równocześni/ł

P

rozwojem miasta i rekonstruk
cją
calej
jego
gospodarki,
mówca
zapoznal
Zjazd
ze
związanymi z tym pToblemami.
Tekst przemówienia I sekre
tarza Komitetu Łódzkiego pu
btiku;emy oddzielnie. W kuluarach Zjazdu było ono komentowane jako r z e t e l n 11
g ł O S P r a w d z i w e a o a 0s p o d a r z a.

Dziennikarze zachodni
wydaleni
z CSRS
Jak

donosi

Agencja

CTK,

władze czechosłowackie wyda.
Wy z kra,iu grupę ame·rykań

~::~~ni~a.r:;C~od.o~:~=~~k7!

lewizyjnych. Osoby te pru,by_
wają<:e w Czech08łow"",ji w
eh,.r3Jkterze turystów ",rzygotowywaly w czasie swego po.
bytu materialY, opublikowanie
który'ch · byłoby
s.pr~zne 2
interesami Czeeh08łowa.cji. Oso
by te filmowały w<>jska radzieekie i ich pf,z;emie52lCza.nie się Graz pewne incydenty,
które miały miejsee podcrzas

~~!~~; R~lU~~~~nityw P::!~:
obchodów

roc2lI1icy

Pa,ździ erni.\< owe,i.

Rewolucji

N

j

* '*

1!

t·

asza droga -- s wlerdzil m. in. J. Spychalski jest prosta.
Jej celem jest socjalizm".
Ten wlaśnie cel jest myślą
przewodnią wszystkICh wystq
pień na Zjeździe. I wówczas,
kiedy dyskutanci
mówiq o
problemach gospodarczych, i
wtedy gdy traktują o sprawach
ideowo - politycznych
czy też o zagadnieniach mię-

W IOZ11
· praSOWej...l
O

(

Od

nego
przeciwstawiania
si~
wszelkim wpŁywom rewizjonizmu i
zachowania pry ncypialnej
postawy
ideowej,
przy jednoczesnym
dalszym
umacnianiu
kierowniczej roli partii w każdej dziedzinie
naszego życia spo~ecznego i ao
spodarczego.

W wielu wystąpieniach moc
no akcentowano znaczenie jed
ności i solidarności krajów so
cjalistycznych.
Bo
przecież.
jak to stwierdzi! w swym reteracie Władysław Gomułka.
choć drogi do socjalizmu mogą być różne. to socjalizm
jest jeden.

* '*

*.

l

SpeCla nego

ID

kuluarach

wys l annik a )

stycznych wszelkim
knowaniom międzynarodowego imperializmu.
Mówi! o tym wczoraj między
innymi
sekretarz
KC
Partii PracująCYCh Wietnamu
Nguyen Van Tran.
Zebrani zgotowali mu na.dzwyczaj serdeczne
przyjęcie,
a przemówienie jego wielokroć przerywane bylo gorą<"lI
mi oklaskami. Przekazując wy
razy szczerej wdzięczności na
rodowi polskiemu za pomoc
i solidarność z walczącym na
rodem wietnamskim, przewod
niczqcy delegacji PPW ofiarowa! Zjazdowi na ręce Wladysława Gomulki puchar UlU
konany ze szczątków 3.100 Ra

tak bardzo przeczez
SlI mbo liczny i wymownu dar.

Z

* * *

ainteresowanie obradami
V Zjażdu PZPR zaró"'no w kraju jak i za gra
nicą WCląZ rosnze. Delepaci
dowiadują się o tym z naply
wa;ących na ich ręce i do
prezydium Zjazdu depesz . i
meldunków oraz z prasy codziennej krajowej i zagranicz
nej. Tutejszy kiosk "Ruchu"
zaopatrzony
jest
w
pełen
asortyment prasy centralnej i
terenowej ze wszystkich woje
wództw .
Są tu też obydwa
wydania "Dziennika Łódzki,,go", jest "Glos Robotniczy" i
jest "Express Ilustrowany".

kilka kamer telewizyjnych ł
filmowych. Wszędzie na
sa,li, w kuluarach i w bufetach kręcq się raz po raz biyska,jąc fleszami fotoreporterzy
prasy krajowej oraz dzienników i agencji zagranicznych.
Tuż obok Sali Zjazdu pełną
parą
pracuje liczna ekipa
Polskiej
Agencji
Prasowe;.
Stąd, prosto z Pala.cu Kultury
i Nauki - przy pomocy zainstalowanYCh tu da;lekopisóu'
idą w świat różne dla różnego typu prasy opracowania
pełne wenje, skróty i omówienia wystąpień zjazdowych
i różnojęzyczne wersje tych
opracowań przeznaczone dla
odbiorców zagranicznych.

Caly świat z uwagą śledzi
obrady najwyzszego parlamen
tu Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej.
JANUSZ KRAJEWSKI
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Trzeci
(Da:lszy

ciąg

:re str.

uściskał

Władysława

kę.
Następny

Gomuł

mówca,
inż. JANUSZ PROKOPIAK - przed!Sta
wicie! bUdowni.czyoh Wa.rsz.awy, dyrektor PBM Połt<d<nie
k001centM.rjoąc swą uwagę n~
potrzebach mieszkańców stolicy. kitóre wy.ma.gaja WZłlie
sienia w następnej 5-latce ..,..
naj mn.i.ej
90 tys. mieszlkań
wskazał n.a niedostateczn.y ~
stęp w
Ulprzemysłowienilu bud<>w:noi.ctwa.
S1.erodco omówH J, Prokopiak sprawę przygotowywania
nowych terenów pod przyszłe
osiedla mieszkani.owe,
któr<.
w ponad 90 proc. pow<Stawa~
będą na obSza·rach nie uzbroJo.nY'Ch.
JAN SOJA. gór.nil<: strzałowy
kopll'lni „G<:m. zawad'Z·ki" w
Dąbrorw!.e
Górniczej
omÓIWił
niektóre problemy pracy par
tyjnej I polityki kadrowej.
Góm1cy i klasa roootnicza
Dąbrowy
GórniczE(f zastanaw:.a.Ii się w toku
dyskusji
przedzjaroowej, na tle wypad
ków ma'fcowych, jak to sie
stało, że talk długo wrogowie
pa.rtii m~i UiPr.awiać swoją
dziata~ność.
Z.byt mało zrobiliśmy stwierdził mówca żeby wczclniej przec.iąć wrzód
na naszym ciele. Ten wrz6d
trzeba pl'ZCC!ąć do kozic.a, że
by nigdy już nle p001.Vtórzyla
się taka sytuacja, żeby nigdy
Już
ba.nkruci
poHtycz.ni nie
m~l!

naszej

par.t!l,· przec!rwko
kil.asie iobotniczej.
Na trybunę wchod.z.i JOZEF
TEJCHMA
sekretarz KC
PZPR. Stwierdził on, że materialne środki przeznaczane
na rozwój rolnictwa przyniosły
dobre efekty. ponieważ

1)

moc i poparcie w naszej wal
ce przeciw agresji amerykań
skiej. ?OO.stawę <io uregulowania calego problemu wietnarnskie~o stanowi 4-punktowy program · naszego rządu
oraz platforma polityczna Na
rodowego Frontu Wyzwolenia
Wietnamu Południowego. Zde
cydowainie domagamy się wycofania
wszelkich
obcych
wojsk z
południowej
części naszego kraju
oraz uznania prawa
narodu wietnamskiego do samodzielnego
decydowania o swym losie.
Nguyen Van Tran wyraził
wielkie zadowolenie z pomyśl
nego rozwoju braterskich stosunków między
Wietnaimską
Partią Pracujących
i PZPR
oraz między obu państwamL
Wśród
owacji
zebranych
g-0ść wietnamski przekazał na
stępnie list KC WPP do KC
PZPR oraz wręczył Władysła
wowi Gomu\ce podarek - pu
char wykonany ze szczątków
3100 samolotu amerykańskie
go, strąconego
nad Wietnamem. Wręczając list i dar,
Nguyen Van Tran serdecznie

popchnąć żadmej
c~ęSci
młodzieży
przec1wko

dzień

spotkały

się

z

żywą

oddolną

inicjatywą wsi.
W przyjętym

u nas systemie
wielopartyjnym
PZPR
ma na wsi sojusznika w Zjea
noczonym Stronnictwie Ludowym.
Większość członków naszej
partii wstąpiła do organizacji
w ostatnich 9 latach. Są to
na ogól ludzie młodzi.
Dlatego sprawą szczególnej
wagi jest ksztaltowanie
postaw nowych pokoleń, które
określać będą oblicze i pozycję partii w najbliższej przyszłości.
Na•leży je wychowywać
w
duchu
leninowskomarksistowskich założeń programowych, wśród których do
minuje organizacyjna w formie, a polityczna w treści zasada centralizmu demokratycz
nego.
Chodzi o wyrobienie
wyczucia odpowiedniego
korzystania z możliwości, jakie
stwarza centralizm aemokratyczny. 'l;rzeba jasno i wyraź
nie podkreślać, że bez centradizmu najlepszy nawet pro
gram może zawisnąć w próż
ni. Jest to tym bardziej waż
ne, że można się u nas spotkać z tradycyjnym nawet niedocenianiem dyscypliny. Jakiekolwiek jej osłabienie może
doprowadzić
ao
erozji
autorytetu partii.
Jesteśmy zdolni do obiel{tywnej oceny swej działalnoś
ci i potrafimy ją korygować.
Nie są nam więc potrzebne
żadne ugrupowania opozycyjne ani wewnątrz partii. ani
poza nią. A właśnie teorie o
potrzebie
opozycji UJSiłowal
rozwijać
wśród naszej
mło
dzieży rewizjonizm,
dzialają
cy w oparciu o koncepcje
burżuazyjne.

W

procesie wychowawczym

powinniśmy
przybliżać
mło
dzież do życia i rozwijać w

niej poczucie indywidualnej i
zbiorowej
odpowiedzialności
za życie społeczne.
W końcowym fragmencie se
kretarz KC PZRP stwierdził;
że przeobrażenia naszeg0 kraju nie znalazly dostatecznego
odbicia w sztuce i w naukowych opracowaniach.
Wydarz('nfa polityczne w kraju i złożona sytuacja między
·narodowa zdecydowały o wzmożon:ej aktywizacji wojew6M.kiej

obrad V Zjazdu PZPR
Komuniści
chcą ll.ldzielić

organizacji partyjnej - stwierdził I
sekretarz KW PZPR w
Bydgoszczy
JÓZEF MAJCHRZAK.
Wobec dywersy.j:nej
dzialalności
wrogich
Polsce
ośrodków stało się jasne, że w
walce tej stawką są podsta.wowe sprawy naszej partii i narodu. jego teraźniejszości i przy
sztoścl. Członkowie partii uświa
domili sobie. że płaszczyzną, na
której łączą sie siły wroga, jest
rewizjonizm.
Walka z rewizjonizmem - to
proces długofalowy. wymagają
cy dalszej wytężon-e1 pracy ideo
logicznej partii. Niezbędna jest
równocześnie wnikliwa amaliza
postaw członków partii. odróż
nia.nie tenden.cji rewizjonistyczny.eh od zaanJgaiżowainych postaiw krytyczny.eh.
Nie wolno
bowiem dopuszczać. by 'J)Od pozorem wa.llki z rewizjonizmem
tłumiono 7l<:łrową
krytykę par-

czeob.oalowaccy
popa1rcia wszySlt
ki.elllJU., co t.or<w1ał.o <kogę dal
szemu postępowi
społeczeń
stwa socjalistycznego, odrzucić
wszystko, oo &-..ało na drodze
tego rozwoju.
Dąrż.ą Oll1i do
zjednoczenia zdrowych sil w
pa!ftil.
Musimy wailczyć o to - po

wiedział następnie J.
t.enart
żeby na lllaszą poMykę nie
wywierały wiplywu sily antysocjalistyczne. Jesrteśmy św.i.a
domi, że siły te
istnieją i
in.ie wo1no icb lekceważyć.
Jesteśmy
przekona.ni, :ile
praezwycięiymy obeone trud-

-

n00ci. Jaiko k.:::-.a,j soojadistyczCSRS ~owiad.a stlę bez
Ulilltraeżeń po o1fu:oni.e sił socj a.lizmu. Przy1a:źń z ZSRR

;ny

tyjną.

uważamy

Drugi generalny wniO!Sek to konieczność stosowania sŁusz
nych kryteriów rpolityki kadrowej. z uznaniem mówiono na
spotkaniach przedzjazdowych o
ostatnich zmian·a ch kadrowych.
Wyraż.a<no powszechną opinię o
niezbędności
stawiania bardzo
wysokich wymagań w stosunku
do osób zajmujących stanowiska
kierown!cre. Ludzie, którzy pt-ZY
nieśli S>Zkod.ę partii i Polsce Lu
doweJ. nie powinni zajmować
stanowisk
kierowniczych.
W
świetle tej opinii zgodnie wyra
żalnej w dyskusji przedizjaz~o
wej, należy zmierzać do wymiany kacir wszędzie. gdzie to jest
niezbędine. wysuwając na <:dpowiedzialne starrowiśka ludzi zaangażowanych
Politycznie i o
wysokich walorach mora1nych.
Zastępca ozloOJka Prezydium
KC KPCz i sekretarz
KC
KPCz - JOZEF LENART przekazuje w
imieniu Komitetu
Centralnego KPCz pozdrowienia Zjazdowi oraz życzenia po
myślnych obrad. Narody Polski
i Czechosłowacji - stwierdza
mówca - są nie tY'iko sąsia
da.mi, ale !ąc:cy je
wiellkie
podobieństwo looów historycz
nY,ch. Polacy, Czesi, Słowacy
przez wieki ..oozyli wa.lJkę o
wolność, rotórą uzyskali w wy
nilm zwycięsiJWa
Rewolucji
Październikowej. W.srpó1nie to
czyli
wal.k.ę z hitlerowskim
faszyzmem, waikę w klt6rej
Związek
Radziecki
odegra!
g!&w:ną rolę, Łączą nas wspól
ne cele budownicbwa socja1is!ycznego.
Mówiąc o
sprawach
wewnętrznyoh
'::zechoslawa.oji,
J. Lenart stwie.-dził, iż K.POz
nie znajduje 61ię 0 beonie w
łatwej
SY'tuac1i. Stoi przed
lllią zadanie analizy rozwoju
sytuacji w oot..<rtnim
okresie
w kraju i
wyciągnięci.a
z
niej właściwych
w;niook6w.

za

kamień

w~iel

ny swojej pol.ityiki. Jesteśmy
za.Lnteresowa.ni w
UJmaoniantu Ukladu WarnzaiwskiEgo i
Tozwijain.iru. w,;ipółpracy w ra·
mach RWPG.
Jes.teśmy
zai.nteres:awani i
chcemy
przyczynić
się
oświad~

następnie

wśrod

oklasków J. t.t:mairt - do "ZlWO
łania narady ?artii komuini·
stycznych, która wplyinie ;na
zjednoozenie
.riuchlu kOin'lll'li·
stycznego.
W obradadl. V .Zj=rlu na-s!.ąpiła kr&!ika
pr.zerwa. Po
przerwie przew<>dru_otlwo oibrad
objąl: delegat woj.
SiZCZeciń
skiego
JOZEF KACZANOWICZ - kapitan Żeglugi Wie!
kiej,
aowódca
motorowca

„Prosna".
W imieniu Komisji Ma.oda.to
wej sprawozdanie złożył r sekretarz KW PZPR w Krakowie
CZESŁAW DOMAGAŁA.

Komisja Mandatowa stwierdzi
Ja, iż na V Zjazd partii wybrano 17.64 d~legatów, w tym 29~
bezposredmo na konferencjach
•-akładowych, w 264 kluczowych
zatda.dach produkcyjnych. Delegaci zostali wybrani w taj1~m
głoso~aniu i otrzymali wymaga

ną większość głosów. Najwięcej,

bo 1091 delegatów, tj. 61,9 proc.
ogółu. jest pochodzenia robot.niczego. Dalszych 535, tj. 30,3
proc. jest pochodzenia chłop
skiego, a pozostałych 138 delega
tów, tj. 7,8 proc. wywodzi aę
z inteligencji pracującej.
Wybrani delegaci reprezentują
wszystkie najważniejsze
gTUPY
społeczno-zawodowe i śl"Odowi
skowe. Jest wśród nich 631 robotni~ów. ll<ltrudni<>nych
bepośredn10 w produkcji. posiadają
cych wysokie kwalifikacje zawodowe. Wyl>rani na V Zjazd
delegaci stanowią wsz"1lhstronną. rc~rezentację całej partii, od
zw1erciedlają jej s!X>łec:r.no-zawo
dową strukturę. Wśród delegatów znajduje się m. in. HO me
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SPORT
ŁKS i

KTH

e

SPORT

SPORT
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SPORT

faworytami rozgrywek

łt

SPORT

łt

SPORT

łt

SPORI

·

··
.,fr urn1e1
li liga hokejowa rozpoczyna rozgrywkI badmintona
Niefortunny

&padek hokeistów
kibi
roo:

ŁKS z ekstraklasy, łódzcy
r > przyjęli ze zrozumiałym

goryczeniem. „Drużyna mająca
najlepsae
warunki treningowe
w Polsce spada z ligi"? mó.
wiono. Z tymi wa.runkami róż
nie bywa,
w czasie nasilenia
rozgrywek łodzianie wyjeżdżali
na lód do Opola, niemniej jed
na.k h<>keińi ŁKS wzięli sobie
te wszystkie uwagi ,„do serca"
i po.stanowili po rocznej kwarantannie na drugim froncie po
wrócić do ekstra.klasy.

A oto kadra, jaką trener Filipiak dysponuje w roa:grywkach II ligi: Kosyl Chodakowski, Szewczyk, Leszezyń
ski, Rakowski Parzynowskł,
Włodarczyk
Białynicki.
Lejczyk, Pokorski - Słowakiewicz,
Rożeń, Łagoda Urbański, Odo
rowicz. Stolecki.
W rezerwie pozostaje jesreze
D7!iPa'elewski,
który wraz
z
Włodarczykiem i
Pokorskim awansował
z zespołu
Juniorów
do pierws1.ej drużyny. Ponadto
cicszy·my się z powrotu Kosyla,
który wresreie p«>winien zrozu
miel:, że zbytnia nerwowość nie

dze
rozgrywek dwurundowych
bez zaliczenia punktów z pierw
szej fazy mistrzostw. Awansuje
jeden zespół.
A oto kalend.aMyk
spotkań
h&keistów ŁKS
w
I rundzie
rozgrYWek (system mecz re
wa.ll'Ż)

w

zsc

Z okazjii M f'OCZilllilcy Rewolu
ej; Paźd.ziernikowej i ctaa uc:z.c .,enia. V Zj<l2dJu parthl,
raid.a
zaklad<>Wa
i
ognisko
TKKF
„Giga"
przy
Zaikładizie
Sieci
Ciepln.e<j Łódź organizują n
Stocznia drużyn<>WY turniej badmintO<!'la
dost®ny dQa ws.zystk.icih. 'hwy
C•ięska d·ruży.na otrzyma puchar
ŁKS
przechodni
d'Y'!". mgr inż. z.
Sląsk
Szydy.

16-17 bm.
ŁKS
Gdarisk
23-24 bm. Boruta
30. 11. - 3. 12. ŁKS 7-8. 12. Bzura ŁKS
Tll!r1!lliej rozegrany zoota:nie 23
14-!l.5. 12. ŁKS 2mic~
i ~ bm. w sailii PI'ZY ul. Harrnaan·a 3.
21 - 22. 12. Sparta f..KS.
W sobotę ŁKS gra ze StoczZ.głoszenia
i bliższe ilnformanią o godz. 18.30, a w niedzielę cje
cod'Zi.e<nnie w godz. 8-15,
o goełz. 16.30. Oba spotkania w tel. 5127-U.
Ostatecziny
termin
Pałacu
Spo<rtoWYJn. (msl
zgłoszeń upływa z <Lni€'1Il 2() bm.

Nie są to obietnice gołosłow
ne. Swiadczą o tym dlugofalo popłaca.
we
i rzetelne
przygotowania
Do mistrzostw stanie 13 zenaszycll hokeist6w do sezonu.
Po przerwie rozpoczęli oni tre- społów podzielonych na dwie
grupy.
W północnej 'grupie gra
ningi trzy razy w tyg<>d.niu na
stadionie przy Al. Unii. n_astęp ją: ŁKS, Boruta Znicz, PruszSlą.sk
Wrocław,
Bzura
.. · ' wyjechali w połowie wrze- ków,
Chodaków.
Sparta Szczecin
i
ś.nia na obóz do Trzcianki i od
Stocznia
Gdańsk.
W
grupie
po
28 wrześni.a ro7JP0ezęli zajęcia
na IO<Wie. Treningi te są inten łudni:>wej: KTH Krynica, Odra
sywne, odbywa.ją się pięć razy Opole, Fortuna Wyry . Polonia
Unia
Oświęcim
Zaw tygodniu (cztery razy do po Bytom,
głębie SO\Snowiec.
:r.·awo'rytami
łudnia i raz po). Ponadto how grupa.eh są: . ŁKS i KTII.
keiści ŁKS rozegrali kilka spot
Do ostaroniej
klolej<ki
rundiy
kań
ioparringowych i wszystkie
Mistrzostwa II Hgi rozegrane
jesierun.ej roz,gry;wek mi.strzowwygrali uzyskując dwu.cyfrowe zostaną
sy5tmem czterorundowyniki. M. in. pamiętamy, z" wym. Dwie najlepsze drużyny skJch -- ligi ważą się losy pi:y
matu w tej kilaisie rozgryWlkowygrali oni ze swoim rywalem z każdej grupy
zakwalifikują
-i U
ligi Spartą S?JCzecin 14 :1 · i się do finałów. Zwycięzca fina- wej. O ty;tuł tziw. mistrza jesie
ni
waaczą: lider
tabeli Cra.co16:0.
łu
wyłoniony
zostanie w drovia posiadająca na swoim kom
cie 19 pkt. i wi'celid'6f - Gwar
dń.a, mająoa 18 pkt. Tak się zło
żyło, że w ostatniej kolejce .run
dy jesienllej
właśnie
te dwfo
drmtyiny spotkają się w bezpośrednim pojed'.j7.r>lrn, którego go
spodarzem będzie Cracovia. Trlld
no tut.aj o jakieś pro.gnozy Od
nośnie
re.zul.tatu,
ałe
naszym
ooaniem atut własne.go boiska
Z okazji obchodów 15-Jecia działy na.stępujące zespoły: wi
łódzkiego Sta.rtu, w
przyszlym
cemistrz
Rum.unii Asocia.ta. powhnien zadecydować.
LKS tym ra,zem wystąpi przed
tygodniu w naszym
mieśeie
Sportiva „Peni.cilina" (JaS.'Si),
wł,;sną ;publicznością,
mając za
rozegrany zostanie wielki mię
wicemistrz
Bułgarii Spartak
dzY·r;ia.rodowy
turniej drużyn
(Sofia), wicemistrz Polski Le przeciwnika poztllańską OJi.m:i>ię.
Srpot>ka•
n
ie
rozegrane
zostą:n1e
siatkówki żeńskiej.
Głównym
gia
(Warszawa)
oraa. Sta.rt
trofeum zawodów będzie pu(Gdynia), ŁKS, Wista
(Kra- w nJedizielę o god'Z. 12 na st·achar uf1111'1dmvany
przez seków) oraz zespół misWza Pol doi-0,nie p.rzy A!l. Unii. Łod'Zia
nie przed własną publicznośc i ą
kretarza KŁ PZPR, H. Rejski Sta.rt (Łódź).
.
spisują się lctPiej niż na wyjaz
niaka.
<!Jach, a
ooomyśl'fle
zakończ.en.ie
Udział
w turnieju 7,apo.wie„
r.tllnóy rpraez łódzką jedern.astkę

Cracovia czy Gmardia

mistrzem jesieni w li lidze?

Międzynarodowy turniej
w Lodzi

2 DZIENNIK LODZKI

Ili'

271 (6816)

siatkarek

pozostawiłoby

u kibiców mile
w.spom.:nienia
;na
długi
okores
rozstania z piłką.
Stad natom.iast wyjeżdża do
słabiutkiego Lecha i nie oowlnien
zawieść
n.acllzi«
swoich
sympatyków.
Pozostałe mecze
LI ligi~ Arkonia Unia, Motor - Piast
Tarnów
Gaorba.rnia,i Wojko~
Wice - Hutnik, zaiwlsza - G6r
nik.
W ekstra.klasie ISIP'raw.a tytułu
„m;strza jesien-i"
jest rozW'iąza1t1a.
Jedenastka
Górnilka
Zabrze nie dala żad'f!ych sza.os
rywaQo.m., n•ie p.rzegrywając w
tej rundzie a'fli jednego spotk.a
nia, jedyrnie ;pięć razy remisując. W
tej kolejce, prizedostat
niej
dJa ekstraklasy,
górnicy
spot'kają się u
siebie z Zag>łę
bie.m SosnOIWiec. Ponard.to w I
J.id ze grają: I<:aitowke RO'V
LegW. Odrra, Polonia - l>O:
goń, Sl.ąlS!k Szomblierki, WIS:..> Stal, Zagłębie Wlb.
Ruch. ()s).
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talowców, 59 górników, 2! hutni
ków, 70 włókniarzy. 33 kolejarzy, 36 robotników rolnych oraz
127 robotników kwalifikowa·nych
innych specjalności. Niemal połowa ogólnej
liczby delegatów
- 851, to czyr.ni zawodowo robotnicy i chłopi.
Różne środowiska partyjne inteligencji pracującej reprezentu
je m. in. 227 inżynierów i tech
nik6w. 65 agronomów o-raz in•
nych specjalistów rolnictwa. 95
pracowników nauki. oświaty i
kultury. 191 ekonomistów oraz
dziesiątki
innych specjalistów,
działaczy gospodarczych i admi
nistracji. W składzie delegatów
na V Zja~d są 293 kobiety.
W obradach uczestniczy 176 de
legatów - działa.czy rewolucyjnego ruchu robotniczego w o.kre
sie międzywojennym. Na Zjeź·
dzie znajduje się też 187 bo.iow
ników walki podziemnej z okupantem hitlerowskim, 90 posłów
na Sejm PRL, 372 radnych rad
narodowych.
Wys1>kie odznaczenia państwo
we posiada 1299 delegatów na V
Zjazd, wśr6d nich 19 odznaczonych jest Orderami Budownic:c.e
go Polski Ludowej. 214 Orderami Sztandaru Pracy I i n klasy,
80 pm;iada wysokie odznaczenia
bojowe.
Spośr6d wybranych delegatów
obecnych jest na Zjeździe 1759,
nieobecnych z powodu che>roby
- 5.
Komisja Mandatowa stwierdzi
ła prawomocność V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotczej.
MARiIAN
MISKIEWICZ I sekretarz KW PZPR w Op<>lu. Mówiąc o pełnym poparciu, ja•kiego k!łasa robotn.Lcz.a
udzie-lila pa.rtii w walce prze<!i'W'ko siłom reak.cji i rewizjonizmu w
okresie wy·padków
marcowych stwierdził, że obee
n.;e nailerży z wię~zą konsekwencją

rozwijać

ofensywę

ideOIJ.ogiczną w celu ogran.i<'z.a
ni.a jak·ichkolwiek moi.U.waści
aktywizacji sił aintysocjali.stycznycll. Wi<ąi'-e się z tym m.
in. oo.trzeba wzmocnienia balZy
technicznej środków masowego
przek.azu, a przede wszystk.im
radLa i telewizji. Nie m<iożna to
lerow.ać takiego np. stan.u, że
na ziemi
opols~iej
leipiej
słychać
radiostacJe zagraniczne niż kra.jowe.
Mówiąc dalej o polemice, ja
ką w tdlou dyskusji przedzjaz
dowej
na ziemi
opolskiej
podjęto z rewizjonistyczną pro
pa.gand.ą
negującą lcierow.niczą
rolę
partii, a zmłasroza ję.J
działa}ność w
d'Ziedzin·ie eko·
nomi=nej,
M.
Miśkiewi~z
stwier-drził, że tej
wr<>giej pro
pagand:zle wtórują
głosy
sił

odwetowych w NRF. Propagaooa NRF
laaisuje m. ia1.
bzdurne teorie, jakoby u źró
del rozwo.Ju naszego
kraju
kżaly
nie nasze przemiany
społeczno-ustrojowe,
lecz „zagarn.lęcie"
przez Polskę ".zw.
terenów wschod:nich da~-nego
państwa
niemieckiego. rze~o
mo niegdyś świetnie za,gos.podarowa.nych. J.ak bezpod.-,tawne 1 klall".ilLwe są te teorie.
świadczy chociaż.by to, że sam! poditycy hitlerowspy na•
zywaM obSzary obecnyCh wojewód....tw: olsztyńskiego, szcze
ciń'>kiego;
koszalińskiego czy
zielonogórskiego
„wschod!Ilim
pustkowiem". Mówca przyta.:.
cza liczne dane z hitlerowskkb publikacji, świadczące o
ówmesnym bezrobo.ciu i zacotan'Lu goopod.a«czwm n.a tych
terenaoh.
Fa•kt, że drzisia.j woj. opolski.e
zajmuje 3 miejsce w
kraju pod względem produkcji przemysłowej, prz.ypadają
cej na I mieszkańca, fakt, że
jest rej-cmem Lntensywr,ie roz
wlj.?nycti różnych dziec!zi:n go
sp<x!Hk! - jest efektem ofiar
no5<'i
klasy
robotniczej,
a
przroe
wszystkim wynikiem
us:um.ięcia kapitalistycz.nych sto
sunków produkcji.
Mlnęły
również
ra.z n.a zaw
sze czasy,
kiedy to rozwój
rolnictwa ograniczony był m.
in. cltlcmnością rynku, Chłon
ność
ry•nku
socjaJLstycznego
staJe i'flo;;pi.ruje potrzebę podnoszenia produkcji rolnej. Z
tej koniunktury
zdaie sobie
sprawę
rollnictwo Opolszczyzny i dlJ.atego również w tej
dziedzinie
osiąga
nie<wspń!
miernie lepsze wyniki w ,,,,..
róW1IJa.niu
z
okresem przerlwojennvm.
Dailszą cześć swego wystą:pie
nia M. Miśkiewicz
poświęcił
problemowi 7!mian w metOtlach
planowania
!
zarządzania
stwierdzając, że potrzebne jest
w tym w:z>g'lęd«oie nie ty)lco
komsekwentne działanie merytoryczne, lecz rów•nrież propagol!\llldowe.
Ziemia opalska stanowi teren w peł.ni zi,ntee:rowanv z
całością
naiszej socjaii.stycznej
ojczyzny. Jej mies·zkańcy zwi'I
zali ra.z na zawsze swą egzystencję
i przyszłość z socjalizmem i dlatego strzec będ11
kierownic'Zej roli partii - za.kończył M. Miśkiewic7
Wydarzenia marcowe wykazały mówił ze zi.azdowej trybuny dyrektor zespołu szkół :oa
wodowych w Siedlcach - WŁA
DYSŁAW SZCZEPAŃSKI wie
le niedomagań w systemie wychowamia l!laszej młodzieży.
Mówca zwrócił uwagę. że niedostateczna obecnie sieć szkolnictwa nie odoowiada ponadt "
terenowyim w<1irunkom demogra
ficznym i gospodarczym. Zajał
się również problemem młod7i<e
ży, która uł«>ńczyła szkołę pod

sta.wową 1 nie uezy się dalej,
ani nie pracuje. Młodzież taka
powinna się obowiązkowo dokształcać do 18 roku. życia.
Zdamiem Wł. Szczepańskiegg,
jak najszybciej należy oodporządJkować
wszystkie resortowe
szkoły
zawodowe Ministerstwu
Oświaty
i SzkoJ.nictwa Wyższe
go. Obecnie bowiem np. w woj.
warszawskim szkolnictwem zawo
dowy.m kieruje aż 17 resortów,
co u.Jemnie odbija się na -pracy
i prograanaoeh tych szkół. Pilnego rozwiązania
wymaga również problem warunków bytowych nauczycieli.
Znaczną
część przemówienia
poświęcił mówca inwestycjom w
szkolnictwie:
należy pr"zyspieszy(- nie tylko tempo budowy
szkół.
ale także internatów,
główini.e
przy liceach ogólnokszta.tcących.
Będzie
to miało
znaczny WPływ na zmianę skła
du socj.alneg.o przyszłych studentów.
Przewodniczący
obradom ~<}ziela głosu JERZEMU PIE'f\j KOWSKIEMU,
I sekretarzowi
Komitetu Zakładowego PZPR w
Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Jednym z głównych tema!ów
dyskusji przedzjazdowej w srodowisku
sto=iowców.
były
perspektywy d.a 1 szego
rozv:oJu
przemysłu okrętowego. Jestesmy
obecnie - stwierdza mówca w czołówce światowych ekspo~
terów statków. Aby utrzymać
tę pozycję naJeży podjąć jedno
znaczne decyzje
dla dalszego
rozwoju stoczni. biorąc pod uy>a
gę opłacaln•ość eksportu statkow
i zmaczenie, jakie gałąź ta ma
dla gospodarki narodowej.
Konieczność zwiększenia nakła

dów ;n,a rozwój przemy s łu okretowego uzasadniamy potrzebami
żeglugi
kraj<YWej i ofertami
a.r<matorów zagranicznych.
W przyszłej 5-latce powinmiś
my przystąpić do budowy r.·owe
go suchego doku - jest to naj
ważniejszy wniosell:. Jaki wpły
nął w
traikcie dyslcusji przedzjazdowej. Musimy też rozszerzyć

produkcję

wyposażenia

ok'rętoweg.o.

Postulujemy -

końcowej

pienia J.

stwierdził

części swego
Pieńkowski -

w

wystą

a·by w

uchwałach zjamvwych określić
kierunki
rozwoju
przemysłu
okr<:towego. Pragniemy w latach
1971-75 wybudować statki o łąez
nej nośności 3,5 mlln DWT. przy
równ<>C7leStl<ym znacznym podnie
sianiu ich jakości.
Tematem wystąpienia
JANA.
ŁA WNICZAKA I sekretarza
KP PZPR w Gostyttliu (woj. p0zna11skie),
były OtSi~ęcia i
trudności rolnictwa tego powi3tu.
~ta PKlP z 0.łs.zty.na
PIOTR GAUS
poinformował,
że roczne zadania tramspol"towe w wQlj. oJs:ztyńsldm
w okresie międ<zy IV a V Zjaz
dem zostały wykruume. Tram•
sport nasz nie zapewnia 3ed-<i
nak leS?.c-.;e nor.maJ.nej obs~
dy.namioz.nie rozwi(jalją.cej si~
gospodarki
województw.a ol·
sztyńskiego.

Postalujemy więc mówil
P. Gaus a.by potrzeby in.
westycyjne PKP ! PKS były
lepied
uwz:ględn!<>ne w przyszłym pla;n,ie 5-leotniim.
ANTONI MARZEC. I sek.reo.
tarz KP PIZPR W Puławacłl
wskazał w swym wystą.pieniu
na wielki awans m<iasta 1 po
wia.tu nrzede wszystkim w wY
niku budowy na ty.ro terenie
potężnego
lrombiina•tu che.ntiez
nei;o.
Drugą c;zęść swego wystąpie
nia poświęcił mówca trudinościom, na
j.akie natrafia budowa kombilllatu w Puławach
w związku z opóźnianiem si~
d06taw maszyn i a.pa.ratury.
Antoni Marzec wskaµł rów
nież na to,
że kombinat w
PU!awach cora•z bardziej wpły
wa na zmianę oblicz.a lubelskiej wsi.
Z w.ie1ką se'Xiec2lllością pow.Hali delegaci i goocie Zjaz
du wsit.ępiUjąc'i)go na t.rybuinę
<'Zlonka BiuTa Politycvnego i
seokretarza KC Węgierskiej So.cjalisty=nej Pa::tii
Robotniczej BELĘ BISZKU.
Komuniści

węgierscy

śledzą

z
zaint€resow.1 niem
wysi!..ll:i
mas pracującycll .Pobiki w bu
downictwie soc1ali-z,mu powiedział B. Bisozku. PrzY'Pom
nial także zawarty przez Pol
lilkę i Wę;!;Iy w 1948 rok.u odnowiony w maiu br. 1lklad o
:przyjaźni i
wooólpracy i pi>mocy wzajemnej, kt.frry slużv
umacnian.ii\1 naszeJ wsrpóloracy orąz ooz;Werciedla
naszfl
po_glądy na W:l',;ńlne internacjo
na.iiSJtyczne ob'l'Wiazki.
WSPR oparła siwą politylke
na generalnej
zasadzie że
:i:>=tia komunidtyczna nie 'może godzić się aini z praiwicowyrn a.ni z lewicowym oportunizmem. W tej
walce
na dwa fronty
rozprawi-Ono
się zarówno z rewizjonistycznym renegao::r11em. jaik i z
lewackimi blędamL
Bela B.iszku,
wsipominając
wydarzenia w Czechosłowacji
stwieTdzH, że ata~ sil kontrrt;'wo1ucyjnych za.grażały' tam
me tylko uiob:,'czom
CSRS.
ale także
t.a tereoom cail:e:j
wspólnoty socjalistycznej.
. J<ł)k poi•nfo=awano de!egat?w n~ Zjazd. pierwsze pos 1edz€<rue odbyła Komisja Sota
t:utowa. Obraóy komisji odbywały się ;>od przewodn.ic(Dalazy oia.g na str. 4)
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Program p rlii - programem
ludz
i
prac
y
Lodz
i
(Skrót wystąpienia

wp

Ogólne Qi'Ży-.i\llienie polityczne
;akie towarzyso::yło 1ej walce
, które rpomoglo pełniej z.oro.z11
:nieć
.srzeroki '71
ma:.."IOm, a
:wtaszcza klas1e
robotniczej.
..nię generaJ;ną naszej
partii,
:ało się potęż·nym czyrunikiem
;ktywizującym
ludzi pracy
:a rzecz roZ\voju społecznego
gospodarczeg,„ kraj1u.
Łód7Jka orga!~izacja
partyj:a wniosła do tych osiągnięć
Jiemaly wkład i przychodzi
Ja V Zijazd z powarżn)"tn do:obk.iem we w.o;zy.51tkich dzie·hlnacll swojeJ
dzialaliności.

z.a

czołowe osi.ą.gnięcia uważa
opracowan ~c kompleksowe

11y
- · ,programu moderni>2llłcji l
·e ·onstrukcji lódzkiej gospo:ar\. d i miasta jako
całości.
i rncją do \ego apracowa·1a \'byly Tezy
zjazdowe i
rczeŚ\ uejsze uch.wały Ko:ni te
i Cer.1 tralneg'> dotyczące roz
oju ~o;,podarc;;„go kraju.
Progrm:n nasz zaa'kceptowa·y przei:. konrc.re11cję łódzką,
x!pow.iada. w pelni
zalo:ż.e. oon Tez1 zjazidowych a więc
„eresom g0151podru'ki n.a:rod<>
1ej i

j editl\xz.eśnile mo7.liw<>ś

om i ainbicjom :masz.ego mia
·•a, .które
iuo<.truje w nim
ikże wieliką ' .s.za1nsę dl.a w las
:~o .roziwojtU.
Jego walora~i
jest lepsve wykorzyst;i1e potenojailinyciT możliwoo
.1 tikwiącyah
w
klwailifitkajach łódzkiej kllasy robotniczej, w rozwijaniu
postępu
\e<=nn.~ przez. lód~ite ośrodJki
naukowo - baóaJw'cze
ll'az w ogólnym 01Wansi.e 'kiu.l
:uralnym
sip<>leczeńsbwa lód:z
'°ego, a zwł.a<;JZCZa jego ml6Jzieży.

Program Mm. j'eSt rezt11l ta;tem
'racy tysięcy aktywistów w
iakladach produkcyjmya h, :zJjed
noczenia<:h, komisjach fP'I'Oble
:nowych :Lns\la.."l.cji partyjnych
, w radach !:la.rodowych. Zo!la! ponadto sikarumLtowain y na
!ilkU111asitu spotkaniach Ęgze
rutywy Kom;i;etu Lódzkiego
z pod9tawowyrr .i środowisika
mi zawodowymj i społeazmv
ni, w któryen żywy udzLal
wzięło tk.ilka tysięcy aktywiislów lód:Zlrdch.

W jego op1·acowaniu żywy
uózial wzięły rówinież resorty. Dlatego też dyskusja tocząca si.ę u nas nad Tezami
tjaooowymi
'.Ill()gla się olrzeć o konkireme zamierzenia
1ersipekitywiczin"', wypracowa1e w poszczególnyc h pr.zed:ębiorstiwach,
branrż.ach,
w
iospodai'cie m;ejskiej, w śr<>
dowislraoh zawodowych i SPOlecmyoh, Dyslktusja ta, praeaiknięta ideowym
zaaingażo.
l'aniem, slvu'J)Ha W'Olkól <>rgaruz.aoji tPartyj!lyClh
szerokii'
nesze bezpaTiyj•nyC'h i umocniła kierowmczą rol.ę
rpartil
w dziele dalsv.ego StOOjaltlstycz
nego rozwoju ;:-,ameg-0 kraju i
:niasta, które tutaj reorez-enlujemy.
•
Program
1\)'chodząc

nasz

budowaliśmy

z konkTetinej ana-

hey istniejącego stanu rzeczv

w. p:;:izernyśle i ,gospodarCP.
m1i-jslkiej, U1Względniając ;przv
tym sytuację kadrową oraz
tnożliwOO<:i budownictwa łódz...
kiego.

Z 3111a1i<Zy tej wynik.a, że w
najtrudniejszej sy Lu.acji Zlllajduje się w Lodzi
J)TZemysl
lek.ki. Wyczei1Panie
naLurr<11lnych rezerw ::n·odukcyj.nych w
tym przemy.5le, przy niskim
tempie .prac modernizacy j.nych
Spowodowalo. że przyiroS1t rpro
dukcji globaL'le j
w
latach
1964-1968 wyn.i ósł
zaledwie
8.5 proc, Wadliwa je.st ta1kże
strukbura tego m-zemyslu rozIViniętego 111admiernie w produkcji pólfubrykattów wtókien
n!CZyoh. a wy!rnzującego 111iedorozwój pmel wórstiwa tJk,a;nin
I dzian:iJn.
Przemysł

tE:'ll zaw iera jednak w robie poważne p<>len-

(Skrót

Realizacja nal>zych
zamiew dziedz: 1~ie rekons.trukcji przemysłu łódzkiego jest
integralnie
z.w ; ąza.na z planam1 rekons tr; kcj : m1ast a ja
ko całości. Już w tej chwil i
do.konaliśmy niez,będnych prac
przygotowawc zych w dosto90waniu infrascrukLury
miejskiej do potrrob
przemysłu.
W bieżącym od':.;:es1e, jak i w
latach nastę;:mvcb
dokonać
chcemy poważnegc zmniejS>zema dys'.ansu iaki nas dzieh
j e szcze od iru1ych miast wydzielonych w :oZJWoju
siec1
handlowej. gas.t.ronomi.i i innych urządzen
użyteczności
publicznej jak: opieka zd.rowotna, komu.1iii(acja, ośrodiki
kulturalne i ruk!reacyj.n e.
Pomyślna rt?dtlizacja bieżącvch zadań
produkcyjnych ,
jak i oprac-O"vV.:nie ambitnych
zamierzeń na najbli!Ższą, pozjazdr>wą pt"'L;v.s>zto.ść traiktuje
my w Lodzi jako konkret.ny
wyraz gl.ęboki-ego
zaufall1ia
do poli.tyki )'.>3Ttii i a.kceptacji jej k.ierurJcowych wytycz
nych przez ludzi pracy naszego mias ta. Dy sokus ja przed
zjazdowa, kierowana i inspirowana przez iódz.ką i nst aincję partyjną wyszła swoim za
sięgiem dale<!''J
pora ramy
dyskusji
ściśle
partyjnej.
Klasa robot.ni<.:IZa, tnteligencja
za·wodowa i twórcra, mlodzież
i kobiety w id.t.ą w s.ocjalizmie, w i;>Oj.us.zu ze Związikiem
Radzieckim - i innymi kraja
mi w;;.p ólnoty socjalis tycznej
jedyną gwaran-::jq szy bkiego
rozwoju kraju i jego bezpiecz.eńsitwa. MogU się 0 tym
przekonać naSl wrogowie w
dniaoh ma.rcowych i sienpnio
wych bie-Lącego roku...
Ma my dobrą atmosferę polityczną w n s.zym miescte.
3
S twierdzenie t<.>
dotyczy także
na.s zej mlodz:eiy studenokiej .
kitóra wiele się nauczyła i wiele
zrozumiała w -::iągu -Ostatnich
miesięcy. Mamy roonącą iloo
ciow-0 i jakoś<i.owo o.rganizację pa!'tyjną, która tkwi dzis iaj mocno we
wszyst:kich
środowiskach
zawodowych,
spolecznych i
ku'Lburaluych
miasta.

rzeń

st'.I'ukcję,

produkcję

m~łyby

podjąć

sizct.e góln.i e .pooz.Ulki
waiilych w eksµorcie i na ry.n
k'\l wewnętrzny·m
wyrobów
wlókienn.iczyo h.
W

iepszej
sy.tu.acji
pod
wzgilędem rezerw
produkcyjnych znajdowaą sj ę przemysł
elekt.ratech111iCZJny,
kitóry
przy ni ewiel'kioh
nakladach
i1nweslycyjny ch - osiągnął w
latach
1964-1968
przyros.t
produkcji global1nej w '\\"f'SOkości 93,5
proc. oraz
przemy91 mas 2ym1v.--y <> - 90 proc.
W tynl samY"ll czasie global
l!la wartość e~qportowa łódz
ikiegt> przemyalu jako oa~oś
ci wzrosła o 50 piroc. i wzrasta'la dWtUkrotr,ie szybciej n iż
iprodulkcja agói~.m. Zdecydowały ó tym w
zasadzie dwa
czynni.ki: stru':<:tu.ra
asortyment.owa wy.r1J<bów eksportowyah or.a.z wNost wydajnOtŚ
ci pracy, kitóreg-0
udział w
globa•l inym przyroście produkcjt wyniósł 79 proc.
W te) sytuacji, gros naszego wysiłku ;v latach 1969197Q
skier1Ujerny na dalsze
= •uchamia.nie re'LerW pr<>duk..
cyj111ych pr;z.ez polepszenie or
·~ ft'g ani.zaoJ'i pracy, na 1·nten•·y·
lkaci'ę procesO-..v mooer111 1
·rz.acyi·.
~
nych zwła·~~1
•
w p~zemy:śle
lekJkim oraiz na przyg-"~··a"""w
n.ie rekon.st:Nl;kaji najwaroiejszych dzia.Iów naszego . pr~-

Jestem głęboko pnekonany ·
V Zjazd i jego uchwaly
je1S1Zcze bardzioj umocnią kie
rowniczą silę
....na:.zei· ""rtii
w życiu narod;1 i poderwą go
dok no~ych
:-.adań i nowych
su ces w.

że

§w

ZG

'W ożywi-Ol!l.ej twórczej dy&- cz.yn:kiu
wplymę~y na dalszy
kiusji toczącej się w zakła- wziros.t wydajrvµści pracy. Za
dach pracy wykazywana jest gwaraintowało •.o pełne wykoduża i111icjail)"Wa i trooka ro- nanie pla111u roku 1967, jaik
· botników , ak t)''W'tl partyjnego, też rokiu bieżącego. Jednocześzwiązkowego oraz gospodar- nie obserwujemy takie pozyczego o wypraoowanie progra
tywne zja·w iska. jak zimniejsze
mu jak najleps-,.ego i jak najnie wskaźnika ~odzin postobard<ziej ~ek.ywnego wykojowych maszyn. godzin nadrzysta111ia :zmacznie ZJWiększoliczbowych ornz ws.kaźnika za
nyoh obecnie ś:'O<lków na inchorowalności. Następuje rów
wes tycje i mvdern izację prze
nież sito.pniows. poprawa jamysilu leklkieg•>. Pro.gra.my te
kości produkoi:.
za.wierają konlc'e1me zadaru·a
Nasz dorobek i ogromne
w zakresie p.:-prawy zaopa- przeobrażenia, jakie dokonutrzenia rynki\l
wewnętrznego ją się we wm;ysbk.ich clziedzi
i eksportu w !epsze jakościo nach naszego życia w całej
wo, bardziej ociwocze~me i po gospodarce narodowej
wiążą
szukiwane wyr.;yoy.
się nierozerwalni e z aktywZwiększone śro<lki na roz- nym udziałem w życiu gospo
wój i Ull10W-OC'..eśnienie prz.e- darczym, kulturalnym i spomyslu pozwalaJą jednocześnie łeczno-politycznym kobiet, któ
na znacziną i ba:rdziej rady- re dają trwały wkład w bu
kalną .poprawą waruillków pra dowę socjalizmu w naszym
cy oraz ro2lbu.dowę niedoota- kraju.
tecznego dotą<l za.piecza socjal
Najbardziej ~harakterystycz
n-0 - .kiultUTa1nego w zakładach ne zmiany w sytuacji kobiet
pracy. Dalsza
poprawa wa- ilustruje dynamiczny
wzrost
runków
pracy i wainmków ich zatrudnienia we wszystsocja1nyoh, ja•k terż wyikona- kich działach naszej gospon ie zadań ciążącyoh na prze- darki. Wystarczy wspomnieć,
myśle
leklkim w roziw-0ju i że w okresie ostatnich 15 lat
unowocześnieniu
prodU1kcji nastąpił
prawie
5-krotny
uzależnione będą od tego czy wzrost liczby kobiet czynnych
zdołamy priz,erob1ć i prawi- zawodowo i że w gospodarce
dlowo wy.korzy;;tać µrzeznaczo uspołecznionej pracuje już 3,5
ne na te cele środki, prakty
mln kobiet, to jest 38 procka i dotychc'1::190We d<>Świad- ogółu zatrudnionych . Kobieczenie wslrn.ziuJą bowiem na ty stanowią większość załóg
du'Żle trudności jakie mamy w W przemyśle lekkim, spożyw
tej dziedzimie. Jest
rzeczą r.zym, w obrocie towarowym,
konieczną, aby zadani.a ill1· w służbie zdrowia, ośw iacie
westycyjne rprzemyslu lekikie- i kulturze. Tej dużej aktywgo mające dulą wagę gospo- ności zawodowej
kobiet todarczą, jak też P<>Ważną ran- warzyszy c i ągły wzrost i do
gę spolecz.ną były należycie skonalenie
ich kwalifikacji
zatbezpieczone w mocach prze oraz poziomu wykształcenia,
robowych bi.ur projektowych
decydujących o ich pozycji
i przedsiębiorstw budowlano _ zawodowej i awansie społecz
montażowych przy
resorcie n y m . Kobiety ze średnim wy
budownictwa. Niezbędny jest kształceniem stanow i ą p-010taikże dalszy :-?Zwój i pomoc wę, a z wykształceniem wyż
dla res.ortu pl.'7.emysłu lekkie- szym ok. 32 proc. ogółu prago w rozibudowie własnej bazy cown ików o tym samy m poprojektowej i wykona;wczej.
ziomie
wvkształcenia.
W świetle
zar·.rsowanych w
Istone
t
znaczenie dla popra referacie na v Zja"zd pot rzeb
W':( wavunków
pracy będzie n:irszej gospodarki narodow Pj,
miała. realiz..'.l<.~a
programu
postęp
w
opanowywani u
s.topmowego
Slkraca.nia C?Jasu orzez kobiety nowych zawopracy. Jest to szczególnie wadów i w zatrudnianiu ich w
zne dla kobiet mających prze tradycyjnych dotąd męskich
cież ta.k barrdzn obciążony bu- nrzemysłach, jes t jeszcze nadżet czasu. Wartooć tego mo- dal n iedostatecznv_ Słuszne
gą najlepiej ocenić wlóknia- wiec jest dokonanie bardziej
rze, którzy od<.."ZU.li to jurż w
radykalnych zmian w strukpewinym sbapr.iu po zhkwiturze zattiudm~nia i szikoledowaniu pracy nocnej na trze nia zawodowego kobiet zgodciej zmianie w soboty. Nie nie z faktycznymi potrzebaP~iągnęlo .~ sobą zmniejszemi gospodarki oraz umiejętme w1elkosci produkcji ani
nościami zawodowymi i zdoipogorszenia ogólnych wyninościami
organizatorsk< '
ków ekonom1'cznyc h · w pros t
spo ł ecznym1· k o b'1et.
Wymka
·
przeciwnie
s t ą d po t rze b a
poczymone
·
mtensywn
iej·
„
usprawnien1·a
or g an1zaw
szyc h zmian me
·
· tylko w oro
c31
pracy ,
poprawa
k onf 1' l u sz k olmc
· t wa zawodowego,
serwacji
parku
maszynoale t;ikże w obyczajowości i
wego oraiz wy':llużenie wy;po- nawykach.

ne włókna synootyczme, obuw te gumowe, kr.óreg-0 p.rodukcja ulegnie o:-<lwojeniiu oraz
kosmetyki i ll!ektóre asO<I'tymenty farb i lakierów.

oja1ne rezerwy
pirodukcyj•ne.
które uruchomić można przez
wymianę sta.re50. mało wydaj
nego parkiu mas zynowego na
maszyny
nowocze s ne
oraz
przez zmiany strukturalne w
niektórych zespołach produkcyjinych, szczei;6lnie bawełnia
nych, które - poprzez rekon

zakładzie

i pracy kobiet polskich
ro wystąpien
emy iażycia
przewodniczącej zz Włókniarzy

I sekretarza KL PZPR J. Spychalskiego)

W ciąg.u mffilonych lat, jakle dzielą nas od IV Zja.zdu, a szczegó~ 1 e w ciągu oi'.atnich dwó.Jh lat przeszliś
my przez okre s wytężonej, bo
g&tej w polityozną treść pracy
partyjnej.
Reziulitatem tej
pracy jest
ideowa konsiol".-dacja
nas.zych
;reregów osiąg.n.ięta w toku
ostrej
wa'1k. z no:.icielami
pogłądów
rewizion.i.s tycznych
w samej part!! -Oraz z siłami
;beralno
0u·. 7.uazyjnym.i i
;Jery1kaI1110 - rea.kcyjnymi, ja
Je uja.wnHy Się · w tym czas ie
r niektórych okręgach śr-Odo
risk twórczych. na wyżs.zych
iczelniach i wśród pozos.ta'.\Ści dawnych klas pos.i.adają
cyah.

dbolmu

w

B. Natorskiej)

W kraju naszym władza
ludowa wykazała wiele trosski o stworzenie kobietom
pracującym odpow iednich wa.runków. w których mogłyby
one godzić pracę zawodową
z ich jakże ważnymi społecż
nie funkcjami i obowiązka•
mi rodzinnymi. Zrobiono także wiele w zakresie opieki i
ochrony zdrowia kobiet. Wyrazem
tego
jest
rosnąca
sieć urządzeń i obiektów socjalnych. a głównie placówek
opiekuńczo - wychowawczy ch
dla dzieci oraz rozwój przemysłowej . służby zdrowia·
Liczba dzieci objętych opieka różnego typu placówek
wychowania
przedszkolneg o
wzrosła do ponad 650 tys. to
jest ok0ło 30 proc. ogółu dzie
ci w wieku od 3 do 6 lat.
Co roku ponad 3 mln dzieci
i młodzieży korzysta z różnwh form wczasów i wypoczynku wakacyjne.eo.
Mimo tak znacznych osiąg
nięć potrzeby społeczne wska
zują na konieczność dalszego
ilościowego
i
jakościowego
wzrostu i rozwoju tych placówek oraz eliminowania wy
stępujących w tym zakresie
dvsproporcji w p-0szczególnyc h
r eionacb i gałęziach przemy-

słu.

Jeżeli

kadr~

OOp<>Wledmeg o rOZWOJU za. E:
piecza techn.i~neg~
oraz infrasit.Iiulktury miejskiej do p. od :
jęcia iil-OWych, p-0ważniejszych ::

zadań następnaj pięcialaitkL

. _Pr~gin~ przy tym podk:res11c,
ze Jeszicze
11iigtdy wtalkh1stori.ii. Lodzi
nie 'byiiśm
bar
dzo zaaiwainsow4.n i ~ oprac<>w~niiu ~()!10€IPCJjl rozwojowych
miasta i chyiba też po ra<Z pier
wszy dysp-0nujemy tak dużyro.i moźliwpściami a.by w ogóle podobne z.adarua wysunąć
i realizować.
·'-'ibal .
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chlub!!~
s~ę Ik~igowiK1 . z~s.pfl?111 pil
swoi''.:11· czasie Lódz•

tm

(ars izr

3b'

1

.igowym
~o~;t
so ie :;:,,yc .~u) noe. a ury spo weJ.
ti;atrem dramatycznym : Obec
me LKS
wypaal
- niestety
z ekstraklasy.
A teatry
łódzkie?
·
„Dzięki rzetelnej poprawn-0ści, z ja-

E ką realizują sw~je. spe~t~le, zajmują
:; one
teraz, zas.lu.zeme, . mieisce czołowe-.
;: Ale„. w drugie), ogolnopolskie j lidzP

§ t~tr~nej !" - takie sugestie wysuwali
;: mekto~?' k:?'tycy,
biorący udział w
5 ostatmei ses)i teatralnej, zorganizowa5 nej w Krakowie.

-

-'ad
1·~ąc,
na nowe -=w gr~"-i'e
"""
podwaw~'ski'm
~"
G ,.., 1n1e
pięci-0lecie zai-.., amy wzrost : przy te1 sposobności wiele
produkcji towairowej w poróWiilamiu do obecnei pięciolat
k.i. o
90 proc. przy
cie
zatr!Udtnienia o 7 proc.
Taik wysoki wzro9t produkcji
przy st'Osunikow-:; małym wzroo
cie zatirudnienia
o
tym., :że na ezolo łódzkiej gos
.
.
.
;po.dark.i
"""'~pu WYSIU'.i'amy_
techi111CZne-o pr-0blemy
koncen
„-- ":"
.
. . 0 :.
traoi:. l. .speciail.i:W-CJJ..
produ1Iroi1 orae: . OOJpawied;iieg.o
gos.podaro'll'.a<n1Ja zasobami Stły roboczeJ.
Zaik•l ada>my pirzy tym bliak-0 dwu- i półkrotny ~rost
produkcji w prV-l'ITlyśle ele<kitromaszynowym, dwuikrotny w
przemyśle chc miczinym oraz
około
proc. wzrost w prze80
myśle lekikim.

około

wzroś

świaidc-zy

Lód'ź

się w

pra~nie
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specj a lizować

produiKc ji
a.paratury
nisk;ich i wy;:;iokich
napięć.
maszyn włókiP.nniozych i obra
biarek, w których to dzialach
zebrała jwi: sporo cennych do
świadczeń i pos iada z aawanso
wane zat"'leoze
.oaukowo - tech
,„
n iczne, kadry i moce iprodukcnne, kltóre 'tlrz.eba będzie obecnie 1ntensywnie ;r-0z.budowy
w.a .
Prtzedmiotem
specjalizacji
pro dukcji w t>rzem~'śle chemicznJmll będą n.ada:l sz.lachet

. -

-

E
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E

E
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u
oglą"ali's'mv

ciekawych
sztu.k, prow~dziliśmy fnteresujące dy1<kusie, ro t~z pozwoliło mi zorientowar.
w sytuacji,
ostatnio w
krakowskich teatrach El rama.tycznych .
Przy
swego repertuaru
ł
,_
.<>i.Y1Y oni: -. podobn.ie
jak
1 .teat.ry lodzki.e n.ac1sk na uczczeni e
wielkich roczmc, świętowanych w tym
sezonie.
rodzinne
miasto
wysp1ans
· · Kraków
k'
1ego - ze szczególnym sentymentem przypomni 100-Jecie urodzin
autora „Wyzwolenia" .
Natomiast w
związku z 25-leciem PRL zaplanowano
zrealizowanie kilku polskich wspólczesnych , zaangażowanych pozycji. Nies tP.ty, kierownictwa literackie nie u s talilv
~u jeszcze pełnej listy tytułów. Wcią'-;,
Jes.zcze czekają one na jakąś sztukę.
!{l?ra swymi walorami
artys tycznymi
l ~deowymi pnelicytuje wartości tych.
ktore są już do dysnnzyci·i...
_
Mówiąc ogólnie, ,,bieżący
repertuar
se
k l
k' h
en
ra {OWS lC jest j e dnak ciekawszy od repe rtuaru teatrów łódzk i~h
(m. in.
„Anabaptyści" Diirrenmatta
,.Niewinne kłamstwa" i „ Cz arn a korne~
dia" Shaffera, „Bi-0grafia" Frischa).
Jednakże ważne j est nie tylko c 0 się
gra, ale i jak się gra. jaki kształt i?Jse.l'niza.cy,1"ny otrzym~
, a Spektakl i· z J"ak..,~
siłą przekazana nam będzie jego problematyka.
Poziom
pekt ,_.., "ak'
„ 1iś
s
a""", l ie og1ąua my
'!1 Krakowie,
był
na ogól wysoki,
en
Jednak i;~e ~.tanowi reguł?'" Taki np.
„Meteor Durrenmatta me był s pecjal-

się

układaniu

panującej

zresztą

p~

n:\'.111 ewenement.E'.m .tea.tralny1?· !'atomiast sztukę Rozewicza „Moia coreczka" uznać trzeba za
pnedstawienl e
wr~z doskonale, . w czym niemało zasł_ugi łloprego rezysera Jenego Jarorkiego.
Własme
· ·
d o br ego reżysera:
a Kra~~izza~~~~;. ażeby pozyskać grano inz prawdziwego zdsrzenia!
C-0 stwierdziwszy , przypominam
z
kolei, że w Lodzi niejednokrotn ie już
wysuwano postulat. by wzmocnić kadry miejscowych reżyserów. a tym samym podnieść rangę i możliwości artystyc;zne nas.zych scen dramat ycznych.
Nie S"""Ob
.
. .
t
k k
l ·
„~~
tme · zaznaczyc, ze ea trY
·
ra ows ne 5 ara3ą się wypracować

zaprzątnęłam

innymi uwagę naszego Zjazdu sprawami kobiet
naszych, które stanowią prze

cież

integralną

część

całego

naszego społeczeństwa, to tyl
ko dlatego,
że
w
naszym
e-0rlziennym życiu w n::iwale
obowiązków
zawodowych
i
społ ecznych nie możemy zapominać o ogromnej. podstawowej
roli, jaką mają
do
spełnienia
kobiety matki
wychowawczy nie młodego
pokol e n ia i organizatorki ży
cia rodz inn ego.
Nie umniejszając w niczym
ro 1·1 wyc h owawczei·
sz k o ł y,
młode p okolenie oodstawową
i najtrwal s7.ą edukację otrzy
muje w domu rodzinnym. W
tym rola wychowawcza matki ma przecież zasadnicze zna
czenie, z obowiazków
tych
nie można zwolnić również
matek pracujących zawodowo.
Stąd
rozwiianie
różnych
form pomocy kobietom pracu
jącym . i stwarzanie im warunków dla podnoszenia poziomu ogólnego oraz świadom o ści
politycznej .
sprzyjać
będzip corar JepszPmu wywią
zywan i u
sie z obowiązków
zawodow. ych. rodzinnych, 1'ak
też
aktn
. vniei·szemu
uczestn'ctwu kohiet w życiu spoleczno-po!ityc znym
naszego
kraju.

.
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naszym mieście, w' którym istnieje kilka teatrów dramatycznyc h, dyskutowano niejednokrotn ie o potrzebie
ich
„sprofilowania ". z tym naturalnie, że
nie wymaga się. ażeby linia podzialu
przeprowadzo na
była· z niewolniczą
" < ywnosc1ą.
• •
N'ies t ety. wszystko
•
,z,
skon~~~b~:: na. ~~ade~1ck~c~ dyskus3ac~.
stworzPnia u~cna~z ~o~~~~~ni ~r~oz~cJ.:
cie teatru par exlellence poc Jiar mges
P
ne o.
Ale wróćmy do Krakowa. Działa tam
takie Teatr Jednego Aktora i Teatr Faktu, pasjonujący się tematyką wybitnie antyhitl.erowską. Do tego dochodzą półamatorsk1 teatr Cricot n. interesuJ·~cv. przede
wszystkim środowiska artystyczne
„ i realizujący repertuar
czesto kontrowersyjn y

I BI•eg do doskonaI
profil, który u=untować
moz·„.
na. d~i~~i konsekwentni e kontynuowane3 lmu reper tuarowej, względnie odrębnen:iu stylowi pracy, a także eksponowamu stale pewnych zagaanień spo1ec:zno-polityc znych.
·
Kralrnwski Teatr im. Słowackiego (który
wkrótce obchodzić będzie ?S-lecie swej
działalności), lubi prezentować s7.tuki wie!oobsadowe, kładąc nacisk na wydobycie
ich walr>rów widowi•kowyc h i p!astyczn~ch. Dwie trzecie zaplanowanych przez
niego sztuk, to sztuki współczesne - w
tym połowa polskich.
Tea!"' Stary im. Heleny Modrzejewskie j
ora~
Jego druga scena - Teatr Kamera!ny - uwzględnia przede wszystkim reper
t'!ar . ,,liieracki", z troską 0 zaakce'ltowanie Jego wal.orów intelektualny ch. a tak.te
problem'.ltYk1, przeznaczonej w pierwszym
rz~dzie dla .Publiczności bardzie.i wyrobioneJ. N'.'tomiast dwa po7.ostałe teat.ry: Ludowy
' Ro7:"Jaitości,
maja i ambicje,
!JYć scenami
popularnymi
adresują ;iżehY
swoJe spektakle przede wszystkim do robotników ora7> mlO<lzieży, przy czym Teatr
Ludowy
głównie pozycje
współczesne,uwzględnia
tiatomiast Tea~ R~-a1' toś··1·
- klasykę.
...~···
~
To szukanie własnego oblicza
rzez
teatry krakowskie przypomina, żep·1 w
.
.
·
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oraz „Teatr 38" (kiedyś studencki) specjalizujący się w spel<taklach awa~i;ardowych o charakterze kameralny m. <\matorski Teatr Kolejarza pracujący już io lat,
ma w swoim repertuarze sztuki roz.rywkowe - głównie te, o dawnych. dobrych
tradycjach.
Kraków rozpisal ostatnio k-0nkurs na
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plenerową sztukę ludową. przystępuie §

do zależenia muzeum historii teatru
prowadzi naukowe badania socjologi::z:
ne wś ród wi dzów itd. A w szy s' ko to
sprawia, że w efekcie Melpom ena krak·ows;<a (zacze rpnę
z1·owu <'kr~:\le:iie ze
s łownic t wa s oortow <>.~"'l
w b '<>.~
-~- u· ,'.o
mety,
której na imię „doskonałość".
wyprze dza jednak Melpomenę łódzką.
. Ze stwierdzenia. tego nie wyciągajmy
i e clnak
mespraw1edliw ych wmoskow.
kr~ywd~ącyc~ na~zych łódzkich artystow . 1 rezyserow.
Tea•try
ló dzkie
pracuJ"., s urn1enme
.
. I. pochlubić się mog~ '? ie j e dnym godnym p o•chwa ly osiągm~c1em. . Chcielibyśmy jednak, aby
o.s1ągmęc1a te były i·eszcze pelniei·sze,
i eszcze d oskonals ze. tak ażeby nasze
s c eny dramatyc-zne powróciły .znowu do
polski~i ~~~~~clasy teat ralne] .
LAW JAGOSZEWS KI
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Trzeci dzień obrad VZjazdu PZPR
(Dokońcreni-e ze sbr. 2)
twem
Rym;a1xl.i Strzeleckiego.
O godzinie 13.30 w O'bradach
V Zjazdu PZPR nastąpiła 2godzinna przc.-wa.
O g.adz. 15.30 V Zjazd partii
wzmowił obrady.
Przewoonictwo obji\l I ookretarz
KW
PZPR w Krakowie
CZE~LA W DOMAGALA.
Poinformował on że w cza_
sie trwania Zjazdu nade.;.zly
depesze i list:· z pozdrowieniami i życz~niami owocnych
obrad od S>Zeregu pat"tii ko:n.unistyc-<1nych
i
robotniczych.
CzeS1ław
Domagała
udzielil
nas:ępnie gt~
Antoniemu
WaJa31z.kowi
sekretarzowi KW PZPR w Szczecinie.
ANTONI WALASZEK mówił na wstępie o słuszności
ko_ncep<::ji
politycznej
polskich. komunistów, którzy w
oparem o trwały sojusz
z
ZSRR stworzyli warunki powrofu Polski nad Odrę, Nys;. i B~łtyk. Była t 0 koncepCJa naJbardziej
patriotyczna
zgodna z żywotnymi interesa~
mi narodu.
Przypominając następnie pla
ny odwetowców z NRF, które ich reprezentant, Von Hasel streścił w słowach: „Nasze żądania terytorialne sięga
ją dalej, niż do linii Odry i
Nysy" - mówca stwierdził. iż
są to szaleńcze marzenia. Gra
nica na Odrze i Nysie nie może
być
nigdy przedmiotem
dyskusji. Bezpieczeństwo naszych granic splecione jest z
bezpieczeństwem całej wspólnoty socjalistycznej,
której
strzeże Układ Warszawski. Na
ród polski - podkreśli! A. Wa
las:-:ek
zapłacił w
przeszłości zbyt wysoką cenę za
lekceważenie przez rząd sana
cyjny niemieckiego imperializmu, aby dziś nie widzieć
w rewizjonizmie NRF głównej
!{roźby
dla
bezpieczeństwa
Europy, niezależnie od tego,
czy występuje on w postaci
otwartych roszczeń terytoria!
nych, czy też pod przykrywką
obłudy tzjAT. polityki wschod:iiej.
Na,wiązując następnie do dy.
wersji ideologicznej i.mper ializ
mu w stoounku do
krajów
socjalistycznych. mówca stwier
d1"1, że pal'tia musi pcowadzić
zdecydowana walkę z obcymi
nam
poglądami
i teoriami.
Przypo.mniał om
też, że w dy
skusji przedzjazdowej podkre
ślano.
iż
trzeba
do końca
ujawnić
korzen ie rewizjo[lizmu, .a jednocześn:e opracować
śrO<lki lepszego niż dotąd wy
chowania ideologiczm-ego mlodzi-eży,
wpływania
na p~ta
wy
twórców I kiszt<lłtowa.nia
ich związ,ku z socja.Ji„mem
na.rodem.
Kolej.ny mówca, I sekreta.rz
KomHetu Dzoielnicowego PZPR
Warszawa
Wola
JERZY
ŁUKASZEWICZ,

do

nawiązując

oodejmowanych

przed•sięwzięć

w

stolicy

z,mierzających

do
technicZll1o-o:ganizacyj.n ej
rekonstrukcoji brainż przemysłowych
stwierd,ził,
że ,wolski
i wa.rszawskli aktyw partyjny
uwiaża
za słuszne przyspie.szenie tempa tworzenia ·dużyeh
wieloz.akladowych
przedsię
biorstw _w celu lepsrego wykorzysta.nia istniej ą.cego potęn
cjału
wytwórczego i szybszego lilkwidowania nieekonomicz

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Grecja

Junta woiskowa

zatwierdza
reakcyjną

konstytucję
Wojslwwy reżim grecki zawe wtorek
nową
kon.stytucję,
w
sprawie kltórej od-było się 29
,pa:1'd.ziernik<l
pseud.o· referenbwierd.ził
reakcyjną

dum

kollltrioJ.owaine

przez

wtadz.e bez:pieczeń:stwa.
Konstytucja ta ma
wejść
w życie 15 listopada. Gabinet reżLmOIWY nie zatwierd?ił
jednak IO a•rtY'kJUłów ko.nsty
tucij, które m. in. dotyczą
woln-O!Ści
obyw.ate:l<Skiej or~
wy.bor-ów do parlam<;ntu.

Protest9
przeciw·
zjazdowi
neofaszystów

nego
rozproszenia bazy wytwórczej.
Wielokrotnie
przerywane
oklaskami przemówienie p-0święcone
problemom gospodarczym, politycznym i ideologicznym w:Yglosil I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie
WLADYSLAW
KRUCZEK.
Mówca stwierdzil, że samodzielny byt Polski jest nierozerwalnie związany z socjalizmem oraz z sojuszem z
Krajem Rad. Słuszność tej
koncepcji jasno wynika z fak
tów historycznych,
z drogi
p!"Zebytej przez KPP, PPR i
PZPR. Probierzem internacjo-.
nal istycznych,
zaangażowa
nych postaw jest stosunek do
ZSRR, poparcie dla światowe
go ruchu komunistycznego i
robotniczego. W pelpi rozumieją to i aprobują mówił
Wł. Kruczek
mieszkańcy
Rzeszowszczyzny, gdzie zakła
dy pracy odbudowano i uruchomiono przede wszystkim
przy pomocy sprzętu i wyposażenia radzieckiego. W imie
niu spoleczeństwa ziemi rzeszowskiej mówca złożyl za to
serdeczne podziękowania radzieckiej delegacji obecnej na
Zjeździe.

Walka

o socj.,.Ji,zm podKruczek rozstrzyga się na terenie ekonomicznym.
który trzeb.a wesprzeć ofensywrnym działa .niem
ideo•wo-politycznym. Nie :oawsze jedna·k dz;ałaliśmy na obu
tych frontach zgodmie z potrzebami. Swiadczą o tym fak
ty i postawy, jakie ujawniły
się
po agresji Izraela
na
k·r-ade · arał>.ski.e
w
czerw<:u
kreślił

r.

1967

Wł.

oraz wypadki

marcowe

w roku bieżącym. Ni-e demaskowaliśmy
konsekwe:i,t•n ie po
litycznych przeciwników. Zbyt
długo
po.zwodono im działa.i;
na szkodę pa ·tii I kJa.sy i:obotn 'czej.
Oka·zalo się, że
ideowa postawa I z.aangacżo
wa.n'e

pewnej

części

:ia.t:kow-

ców i li•teratów da•l-ek1e były
od pryncyp'al•nych stanowi:<ol<,
jakie powinni zajmować marksiści.
Część
z nich przemyślała
d<>tychez.asowe błędy i
zajęła właściwą
pozycję.
Niektórzy je<lrnak w dalszym cią
,ę;u

na

stoją

stainOl\ViiSku

rewi-

zjonistyczn:1'Jl1.
Agresja izraelska
wy<l.,,_
rrenia maroeowe wyraź.nie ujawniły
kontynuował
Wt.
Kruczek - gdzie jest przyjacoel, a gdzie wróg.
Doświadczenie, nie tylko nasze, .ale i partii w innych
krajach uczy, że walka z rewizjcmiz,mem je.st c:ężka. Samą krytyrką
rewiZjoni.stów się
nie zniszczy. bo oni jak kameleon zm:enia.ją się gdy widzą
zagrożemie.
Dlat(lgo też
trzeba być sta.le czujnym i
konsekwentnym, oceniać IU<l.zi
nie we<lług
słownych
deklara·cji. lecz faktycznego starnowi1sk.a.

Rewizjonizm, to ra.k na zdro
wym cieile pa.rtii, który trzeba leczyć la.ncetem - po:wiedzia.l W. Kruczek.
Wierzymy - za•kończył mów
ca - że nowo wybrany Komutet Centra.lny będzie konse.kwem.tnie
um.ac!l'liał znaczenie i kierowniczą rolę partii
przez stalą war!kę z obcymi
i szko<lliwym1
tendencjami
oraz

kh

nosicielami.

Kolejnym mówcą był minister
handlu
zagranic~nego
WITOLD
TRĄMPCZYNSKI.
Nakreślił on główne kierunki
naszej polityki handlowej w
na.jbliższych Jatach. poświęca
jąc szczególnie
wiele uwagi
sorawom poprawy struktury
eksportu i wzrostu jego opła
calności.

Opracowano
powiedział
minister - listę branż proponowsnych ao specjalizacji w
eksporcie. Brano pod uwagę
prze<łe wszystkim branże, mające
duże
możliwości
zbytu
swych wyrobów i dobre wskaź
niki
opłacalności,
a
także
branże, których wyroby stano
wią nośnik postępu technicznego w
całej
gospodarce.
Wśród branż takich znajdują
się przemysły produkujące sil
niki spalinowe, obrabiarki i
narzędzia,
silniki okrętowe,
maszyny budowlane, aparaturę cukrowniczą, farmaceutyki
i inne. W ciągu najbliższych
2 lat eksport z tych wytypowanych branż powinien wzrosnąć o 30 proc„ a do 1975 r.
prawie 2,5-krotnie.
Poli~yka

flpe<>jaJi,z acji eksportowej
stawia s.zczególnie
<>d1powiedziaJ•ne zad""'1la uuów
no
przed
pro<lrucentami
c:ołO'tllka.mi t20W. kdubu ek..~r
terów.
jak i pracowirri~aani
handd u

z.aigran!czrneg-0 ,

O >Je w naszyun
eksporcie
SJ)'Ołeozeń.stwo
NRF ·protedo
krajc">w
socjałistyczrny.ch
stu1e
przeciw wyz."laczonewieksxo6ć
stanowią maszyny
mu na 16 listopada zja.zdoi urządzenia, to w wywozie
Wi neofaszysrtów,
który ma
do rovwiiniętych krćlljów ka:pl
się odbyć
w mieście Siegen.
ta1istyc:oinych dooninują surowNa rece burmistrz.a i władz
"e i a.rty·kuly
rolino-spożywmiejsk1ch Siegenu n<:'dchoozą
c:oe, .a udziiał maszyn i urząlkeine
listy i telegramy z
rtrze•ń jest
jeszcze
niewielki.
ża<lainialIIli
nieu<l•C>Steypniania
Wyrnik;!! to m. im. z poli.tyki
neorfaszy:stowskiej
NPiD pe><lysk.ryminacytl•nej (wysokie efa)
milieszczeń
dila pr-z<01pr·owad.ze
stosowame<j przez te kraje. W
__
™_.-a__z_ja_ro_ru_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _n_::_sz.ej pol'iltyce ham!.low~ ?:ię
4
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4lJiemy preferować tych partnerów w stosun.l<ach z którymi struktu.ra towarowa kształ
tuje się dla nas - korzys.t nie.
z tego też punktu widizen~.a
•okować bę<l 0 z1emy
zamówieni.a
importowe n.a urządzenia Lnwestycyjne.
Na.dal będziemy
rozwijać
nasze stosunki harndlowe z krajami rozwij.njący
m\ sie, które mogą być o<lb1orcami
orzedc
wszystkim
"Przętu i.nwg_stycyjnego, a rów
..,oczciv-ie
dootawca.mi wielu
ważnych
dla
surnwców
I

nas

półfa·bryka.tów.

Podstawa
ltandlowej

naszej

Trąmpczyński

polity.kJ

podkreślił
mln.
- będzie głc">w

n'e rozwój stosunkQ.w z kra.l ami socjalistycznymi, a zwł~
"'c7..a członkami RWPG. Waz
nQ jest tu także specja·lizacja produkc·ji i rozwoj koo.pe
racji między naszyimi kraj.ami. rozwój
socjalistycznego,
mlędzynaro<lowego
pod1'iału
oracy.
Główmą
rolę
w tej
W!'półpracy
od~rywa
Związek

Ra.dlzieclct ..

Mówcą,
owacyjnie powitanym przez uczestników Zjazdu, był I sekretarz Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej
JUMŻAGIJN CEDENBAL.
Stwierdził on, że
V Zjazd PZPR stanowi :vaż
ne wydarzenie takze w zyc1u
międzynarodowego ruchu komunistycznego.
Mówca z uznaniem podk:reś
lil że PZPR konsekwentnie
w;Ystępuje na rzecz
jedności
szer:egów komunistów calego
świata.
PZPR zdecydowanie
broni zdobyczy narodu polskiego przed knowaniami sił
antysocjalistycznych,
przed
działalnością
oportunistów i
rewizjonistów
aktywnych
pomocników światowego imperializmu.
J. Cedenbał z wielkim uzna
niem mówił także o pomocy,
udzielanej przez Polskę i inne kraje socjalistyczne narodowi mongolskiemu w jego
drodze Glo socjalizmu. Pomoc
ta - oświadczy!
stanowi
symbol socjalistycznego internacjonalizmu.
Wypowiedział
się też zdecydowanie za zwoła
niem międzynarodowej naraay partii komU!llistycznych i
robotniczych.
.
Następnie Zjazd przystąpił
do wyboru Komisji - Matki.
Propozycje 64-osobowego jej
składu z członkami Biura
Politycznego KC: I sekretarzem KW PZPR w Katowicach Edwardem Gierkiem i
sekretarzem
KC
Zenonem
Kliszko przedstawi! I sekretarz Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR HENRYK SZAFRAŃSKI.
W
glosowaniu jednomyślnie wy•
brano do Komisji - Matki zaproponowanych towarzyszy.
Dalszej części obrad przewodniczył
I sekretarz
KW
PZPR w Bydgoszczy JOZEP
MAJCHRZAK.
Pierwszym
mówcą był TADEUSZ
WIECZOREK - I sekretarz KW
PZPR w Zielonej Górze.
TADEUSZ WIECZOREK oodkrciHł na wstępie, że w okresie
międzyzj.azid 0 owym
Komitet
Centra•lny
podejmował
słuszne
decyzje, koncen.trująe
swą
uwagę
na daJszym rozwij.a.niu budow·nictwa socjaU-

stycznego

i

urn.ą_oniani.u

kie-

rowniczej roli pa.rtii. Oparta
na niewzruszonej zasadzie se>j·uszu ze Związ)5_iem
Radzieckim ~ kr.aijami obozu socjalistyczrnego
polityk.a naszej
partii wyrM:.a :na.jleipiej intec
resy n.a•rodu i zabeZpieoza pol
ską
ra-cję
stamu.
Z pe'łnym
uznaniem spoleczeńslw.a Ziemi Lu~uskiej
spotkały
się
głęboka
trosk.a l podejmowane przez kierowni~two PZPR
wysiłki w
kier'lllnku u.macniania Jedności oboz·u socja•bstycznego.
W dysk1.hsji
pr:oedzja.zdowej
na Ziemi •L ubuskiej wyrażono
wiele t!"09ki o uruchomienie
istniejących
rezerw- gospOdarczych.
Na tle dotychczasowego, odbrzymiegr;
d-0rdbk.u pcxlkreślił
mówca wid.~i1my
ostrzej n•iż kiedykolwiek nicdocią.gnięcia
i sła•bości hamujące ~em.po
naszego m.arszu,
GłóWl!le z nich to słabości
naszej pracy ideodogiczrnej.
.;;7.czee;ólnie rniebez.p·! eczny jest
współczesny
rewi2joniz.m. Ma
on swoją bazę w drobnomieszczaństwie
i koołtuństwie, w
eiementach ohwieJnych i karierowiczoWISkich. Chodzi o to.
a·byśmy
wrogie
socjaHz.mowi
2ljawiska dostrzegali j,u.ż w za

w

lażku.

W n.asrej pr.acy i<leo.wo-<Wychowa'W!Czej
decydujące
znaczenie m.a n.aucz.ainie
z:.asad
m~T.k&ł7!J11u-deniniz.mu,

urnac-

niarnie centNili'l:mu demokratyCZllilego j.a•k o
pryncypialnej
za<Sady pa.rtii.
T. Wieczorelk za.pew.n :ł Z}az<l
o pelnyan poparciu zielonągór
skiej org.an•jzacji :pa;rtyj.nej cLla
linii generalnej U?rtii i programu z,awa!'tego w reiferacie
tow. Wiesła<wa.
LEON WANTUŁA - górnikl'iterat z kClfP. Chwa~owke mó
wH o 7.apotrzebowaniu na taką litera•turę współczesna. któ
ra by kwit'.\•rnuowała naHeipsze
tradyc;je literatury o-bywate.1skiej n,a:kłerowanej na probie-

Egipcjanka"

z'' doliny W achszg

my spoleczme, amali?Jując ~e w
spo.sób postępowy.
MARIAN PLEBANKIEWICZ,
I sekreta.rz KZ PZl'R w tarnobrzeskiej

„Siarce",

stwier„

rOO<>tnicy tarnobrzescy tak jak - dotychczas nie
zawiedrli partii„ -nie za.wiodą
je-j i w
przyszłości
bę ·;
zgodni z hasłem
„siarl<owcy
dził,

wie-rnrl.

że

partii'',

które

zrod:z.ilo.

podczas wyd.arzeń marc.!'>wych.
RoJrnik z Lulkowa, pow. Toruń ZBIGNIEW RUDNICKI
mówił
o osiągnięci.ach
produkcji rolnej
uzyskanych w
pow_i__ecie w okresie m1ędzyzja.z
dowym. Mimo nie najlepszych
gleb średnie plony zbóż z ha
w br. wyrni°"!!y 25,5 q, tj. o
4,5 q wi~cej niż w 1964 r. Po
dobnie do·bre rezu.1-taty osląg
niątO w ~bioI"ach roślln okopowych.
W efekcie słuszmej polityiki
;parti·i - stwiercl.ził
następny
mówca, górn.ik kopaJnl
rudy
miedzi
Lubir. TADEUSZ
KOSENKO - powstał na prastarej ziemi pi.a.stoWS:C•iej legni·cko-glogoWISki o.kr-:g
mis_dziowy. który nie tylko zmie
nił
zasadinicze oblicze regio„
nu, ale stworzył także w.a.run
kl .awansu dla wielu dziesiąt
kow tysię<:y ludz.i.
Jesteśmy przekonani, że następne kopalnie potrafimy z·bu
dować le.giej. szybciej i ta-niej
- powied.ział T. Ko.senko. główne
wy.sHk1
Doty-chczas
koncerntrowaQ!śmy
n.a termimo
wym - wykonywan.iu za<lań budowmictw<1
przemysłowego.
Obecnie więcej uwagi musimy poświęcić
także
zapewnieniu
zało.gom
właściwych
warunków by·torwych i socjalnych.
Po raz drugi w trzecim dniu
Zjazdu sala stała się widownią wielkiej manifestacji komunistów Polski i kilkudziesięciu innych krajów, których
delegacje goszczą na Zjeździe
- na cześć bohaterskiego narodu wietnamskiego. gdy na mów
nicę wszedł
DANG QUANG
MINH, członek KC Narolło
wego
Frontu
Wyzwolenia
Wietnamu Południowego.
Da.ng Quang Minh podkreś
lił, iż Polska
pod kierownidwem PZPR przeksztalcila
się w silne państwo o nowoczesnym
przemyśle,
rolnictwie i wysokiej kulturze.
Wzrasta też nieustannie jej
prestiż na arenie międzynaro
dowej.
Następnie
Dang
Quang
Mi•nh mówił o Jatach
walk
narodowoWyZwoleńczych
prowadzonych przez naród Jeti<>
się

I

Wlaclysław

Gomułka. dzięku

za podarunek, wymienił
serdeczne braterskie uściski z
Dang Quang Minhem.

*

*

*

Na tym, o godz. 19.45, zaobrady trzeciego
dnia V Zjazdu PZPR.
Kolejne posiedzenie rozpocz
nie się -w czwartek o gQd.z. 9
rano.

kończyły się

STAN SKI.

O Na U11icy

Trai.torowej„
na jezd,nie.
przez samo
ch6d 7-letnia Ann.a MoJik. Z
ogólnymi
obrażenia.mi
ciał:>
or·ze<Wiez,Lono ją do :;;zpitala
im. Ko·rczaka.
O 51-letni Stanisłlaw ~'<>rti.ma
wpadł na uldcy Og.rod-O<Wej :na
przejerorż.ający
samochód. Do-z.n<ał on ogól•nych
potłuczeń.
Pomocy udzieliło mu Pogotowi" Ratunkowe.
• Na ulicy Zgierskio1;j przy
Wojska Polskiego
potrąc_orna
zrotała Df'Zez samochód 21-letnia
Maria
Wojciechcwska
(Zgierska 2!1).
Dozniała
ona
11r.az.u twarzy
wstrzasu mózgu. Przebywa w S21pitalru im,
Ba·rlick•iego.
O W pnedszikolu pny Uilicy
Gdańskiej wybuc·hł wczoraj po
żar.
Wysokość str.at i 'R_rzy.
czy.rię poża·ru ba<la ko.mtlo;J.a.
O Swiadkowie wypad;J;:u, ja
ki miał miejsce wczoraj o:J<oło
godrz;iny 115 11a ulicy Zgiernk'ej
prz"'<i posesją rnumer 18. pro
szeni sa o zgłoszenie się do
KRD 7'1_0 w Łodzi,
u<i. W.
Bytomskiej oo J.ub telefonicznie pod

ąumer

5i16-62,
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DOLINY

ONA W PEWNYM

ROZWOJ REPUBLIKI TADŻYCKIEJ,

ZALEŻNIENIE

WACHSZY
DLA

I
I
I

STOPNIU

JEJ WKLAD W

KRAJU RAD ORAZ W W ALKĘ O UNIEJEJ

SPOD

WPLYWOW

KAPITALI-

STYCZNYCH MONOPOLI.
W lutym 1927 roku do Związku Włókniarzy Sredniej
Azji w Tadżykistanie nadsze<il list. A oto jego urywki:
„Drodzy Towarzysze! Choclaż pewne autorytety „ba-

wełniane" byly negatywnie ustosunkowane.„ my mimo
to znaleźliśmy zdaje się w Saraj-Kamarsku (obecnie
Piandżsku i Kurhan - Tjubińsku) nasz ratiziecki Egipt''.

Autorzy listu agronomowie: Artiiomow, Antonow i Szijan twierdzili, że 180-200 słonecznych dni, ja.kie panują
w ciągu roku w południowym Tadżykistanie, stwarzają
nieograniczone możliwości masowego uprawiania egipskiej bawełny. List koń<.-zyl się bardzo optymistycznie
i obrazowo:
„ Wyobrażamy sobie w dolinach Wachszy
i Piandży pola państwowych gospodarstw rolnych uprawiających „Egipcjankę"; dziesiątki tysięcy hektarów pokrytych bialośnieżnymi kwiatami bawełny„.".

Spełniło sii: marzenie agronomów.
Dolina Wachsriy
przekształciła się w racleieckl magazyn cienkowłóknistej,

I

I

wysokogatunkowej - i tak na świecie poszukiwanej bawełny. W bieżącym roku Republika Tadżycka dostarczy jej ponad 200 tys. ton. A jeszcze 40 lat temu Krai
Rael nie posiadał taldego surowca.

„Bawełniane" autorytety, o których wspommali w liś
cie Antonow, Artiomow i Szijan twierdzili, że „Egipcjanki" nie można uprawiać w warunkach klimatycznych
Sredniej Azji. Bardzo zarozumiali w swoich poglądach
na ten tema.t byli angielscy buissnesmeni. Jeden z nich
Smith, nazywany „królem Egipcjanki" autorytatywnie
głosił: „Tylko nasza firma lilostarczyć może Krajowi Rad
wysokogatunkowej odmiany egipskiej bawełny.„ Jedynie
klimat Egiptu pozwala hodować „Egipcjankę".

I

Sceptycy mieli oczywiście niemało argumentów. Znaleźli się wśród nich nawet pracownicy selekcyjnych stacji roślin z Turkmenii, gdzie klimat jest bardzo gorący.
Po wielu nieudanych doświadczeniach sl<racili oni wiarę
w możliwość uprawy egipskiej baWP.ln,y w Sredniej
Azji.

I

Artiomow i jego współtowarzysze pracy, przystępując
do eksperymentu wiedzieli, że nad problemem zaaklimatyzowania „Egipcjanki" pracowali m. in. tacy znani „bawełniarze" jak Szpilman, który próbował pobudzać :z:iarna „Egip<::janki" ao wcześniejszego kiełkowania; agronom Zołotow, którego doświatlczenia znane byly powszechnie w ZSRR; Szigajew i Pietrow. których prace badawcze cieszyły się nie-zaprzeczalnyrn autorytet.em.

Badania ich jednak nie wYchodzily nigdy poza Jaboratorfa i do.~wiadczalne poletka. Zasluga agron<>ma Artiomowa polega na tym, że przestudiowawszy dokładni'l
warunki wegetacji roślin w p<lłuóniowym Taclfykistanie.
odważył się wbrew naukowym autorytetom - wyprowacizlć .,Egipcianke" na dechkańskie pola.
Jak to si~ zaczęlo1 Leży przede mną list P. G. Arti1>
mowa przysłany w tych dniach z Leningraciu: „Przypomniałem sobj.e lłaleką przeszłość i moją mrodość - pisze
on. W 1927 roku po raz pierwszy w Tadżykistanie zasialiśmy 27 ziarnek egipskiej bawełny. Nasze poletko wyszukaliśmy we wsi Chałkajer. w rejonie Saraj - Karnarsk.im w pob1i:i.u granicznej strażnicy. W tamtych latach
tak było bezpieczniej. Poletko miało zapewniony stafy
nadzór".

I
I

I
I

Zasiewów dokonano w połowie maja.
Latem cz~ć
krzewów uschła. Pozostałe natomiast aaly po kilka pą
ków bawełny. Nawet w tym skromnym urodzaju 2~-letni
wówczas agronom Artiomow i jego współrowarzys21e pr~y
dostrzegli sukces. Przecież to także ważne
stwierd!zono
w praktyce, że „Egipcjanka" może rosnąć w Tadżykistanie.

I

P. G. Arliomow do dziś dnia zachował zdjęcie pierwszych k.Tzaków „Egipcjanki", które wyro.sly w 1927 roku.
One to właśnie były początkiem rozwoju hodowli tego
surowca w republice i w Kraju Rad. W latach 1928--1929
- kiOO.y były przeprowaclrzane artiomowskie fi.oświadcze
nia - Komunistyczna Partia i rząd radziecki wysunęły
bojowe zadanie:
„Osiągnąć bawełnianą
niezależność
ZSRR". Problem ten poruszany jest również przez Bruno
Jasieńskiego w jednej z jego powieści. Podkreśla on w
niej „że rozwiązanie zagaanienia as.ymilacji „Egipcjanki" oswobadza ZSRR całkowicie od bawelnianej zale~
naści i pozwala złoto wydawane dotychczas na import
tego surowca przeznaczyć na inwestycje w ciężkim prze-

I

myśle".

Kronika
wybiegając
nagle
potrą<.·ona
z:ostała

OBRAZUJE

GOSPODARKĘ
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==wypadków

„EGIPCJANKI"

NA ZAMOWIENIE „DZIENNIKA" -

NASZYCH CZYTELNIKOW DZIENNIKARZ TADZYKl-

kraju.
W obliczu boha-terskiej wal \
ki
patriotów wietnamskich.
rzą<i USA był zmuszony przt-r
wać bombardowania DRW
i
wyrazić zgodę na rokowania
z NFW Wietnamu Południo
wego.
Dang Quang Minh wyrazil
głęboką
wdzięczność
dla
PZPR, Władysława Gomułki,
rządu i narodu polskiego za
poparcie i pomoc dla walki
wyzwoleńczej narodu wietnam
skiego. Podobne wyrazy skierował
również elo obecnych
na Zjeździe przedstawicieli innych partii i krajów socjalistycznych.
Przekazał on również prezydium Zjazdu pamiątkowy
sztandar od KC NFW Wietnamu Południowego.
jąc

HISTORIĘ

NAPISAL -

Temipo rozprzestrzeniania s.ię „Egipcjanki" w dolinie
Wachszy jest zadziwiające: „Po 5 latach - pisze w liś
cie Artiomow - to znaczy już w 1931 roku obsialiśmv
nią 16 tys, hektarów ziem! w państwowych gospodarstwach rolnych. Punktem zwrotnym w historii radzieckiej uprawy cienkowłóknistej bawełny była I Ogólnorosyjska Narada nt. egipskiej bawełny, która odbyła sie
jesienią 1931 r-. „Egipcjanka" uzyskała na niei prawo
obywatelstwa.

I

Stacje

nasion selekcyjnych i laboratoria w Egipcie
dziesiątki lat chroniły tajemnicę aoboru selekcyjnego nasion. Głosiły one:· Lepszej bawełny niż nasza nikt nie
otrzyma. Mylili się „bawełniani królowie". W ciągu kilkudziesięciu lat władzy radzieckiej w Tadżykistanie wy~
hodowano wspaniale nowe gatunki nadzwyczajnej cienkowłóknistej bawełny. Należy do nich „5904-1".
która
całkowicie. zastąpiła oryginalną egipską bawełnę. Kilka
lait temu na plantacjach bawełny w dolinie Wachszy
zac.zęto uprawiać nowy jej gatunek. „5595-W". wyhodo·
wany przez członka Akademii Nauk Tadżyckiej SRR
W. Krasiczkowa. Pomyślnie przeszła ona laboratoryjne
i przemysłowe badania. Obecnie up-rawia się ją na tysiącach
hektarów pól.

I

W. DASZKIEWICZ

I

P.S. ;,Egipcjanka" znana jest również dob:rze w na&zym mieście. Rozgościła się ona na stałe w fabrykach
bawełnianych. W postaci sukienek „za grosik"
zdobj
zgrabne sylwetki łodzianek, a śnieżną bielą pościeli zaprasza nas oodziennie do snu.

I

I

I

AkcJa „oz1ec1dzlec1om" rozpoczęła

Nast maili Czytelnicy nie
zaiwied1li. Od , poniedziałku na
pły•w.ają
do red.akcji dary w
akcji

„Dzieci

-

dzieciO-m''.

Pierwsze
zjawiły
się
dwie
dziewczyn ki mieszk.ająre przy
ul. L.anowej 20-.a:
Grażyna
Stras.zek i Bogusława Raj,
Odwiedz;iły nas po raz pierw
szy, przynosząc paczkę z z.a
ba1W1k.ami,
l>iel>izną
i
obuwiem.
Iwona Ułańska
(Kłosowa
19) przekazała książki i bieliznę. Po raz drugi w ak.cji
„Dzieci--dz ;ieciom" bier.zę u.dział
'nita Barbara Woź
niak (Wókz;ańsk.a 15); ofiarowała
on.a od·zieó:, zabawk·i
i ksią:ż>ki. Od Piotrusia Kowalskiego (Jaracza 15) otrzy
m.aJiśmy
zabalwlki, książki i
odzież.

Przypomin amy,
źe
,,Dzieei
ttziectom" trwa.
Dary przyjmuje my codziennie w godzinach od 10-16
w sekretaria cie redakcji, Ul.
Piotrkows ka 96 (III p,)
(k)

Turvstvczne proiektv
Ciekawie
zapowJadają
się
projekty w dziedzinie roz.woju
turystyki i wypoczyn ku
na najbliższe lata.
Ostatnio
odbyły
się
konferenc je komisji
ra0.. narociowy ch
d/s
kultury fizycznej i turystyk\
Lodzi i
wojewódz twa, oraz
narady Wojewódz kiego Zespo
łu d/s Koordynac ji Turystyki
i Wypoczyn ku.
Opracowa ny
plan został przyjęty, a w naj
bliższym czasie stanie się on
przedmiot em rozważań prezydiów RN m. Lodzi i WRN
oraz sekretaria tów KL i KW
PZPR.
Plan obejm.uje okresy czterech 5-latek do roku 1985 włą
cznie. Do roku 1970 opraeuje
się

dokumentację

techniczną
Należą do

dla kilku obiektów.
nich: ośrodek wy.ixx:z.yn kowy
i park rozrywkow y na Zdrowiu oraz ośrodki: na Teofilowie - w osiedlu „Lokatora "
na Dąbrowie - w osiedu „Ba
wełny" i nad rzeką Jasień po
obu stronach nowej Ulicy Kon
stytucyjne j. Przygotow uje się
również dokumentację
dla ośrodka
wypoczyn kowego przy
SKS Start na Julianowie .
Realnych kształtów
nabiera
projekt
zagospoda rowania o-

nie zrealizowana uch(l)ała
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Zmiana adresu

kolie Smardzew a. W trakcie
opracowan ia znajduje się już
- choć dopiero w fazie wstęp
nej - dokumenta cja dla tego
obiektu, który ło<lziam.e będą
mogli
wykorzystywać >;arówno w lecie jak i w zimie.
Pod koniec przyszłego roku
przewiduj e
się
rozpoczęcie
budowy hotelu turystyczn ego
w Lodzi. Stanie on przy zbie
gu
ulic Zamenhof a i Koś
ciuszki (obok „Agawy") . Prze
widywane zakończenie budowy - rok 1972. W przyszłej
pięciolatce łodzianie powinni
otrzymać
zgodnie z planem
5 ośrodków wypoczyn kowych.
Ogółem
będzie więc wtedy
16 obiektów dla około 150 tys.
osób.
Przewiduje się ponadto dalszy rozwój
ośrodków
wypoczynkowyc ll w Parku 1 Maja
i na Młynku, a także w Artu
rówku i nad Stawami Jana.
Równocześnie

mają
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PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWN ICTWA MIEJSKI BGO nr

,I

3

•;

ŁODZI

•

zawiadamia, ze
z

dniem U. XI. 1968 r.

z uL

Goplańskiej

1•
I

,1

,I
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PRZENIB SIONA ZOSTAŁA DO
WIEŻOWCA

1
1

siedziba przedsiębiorstwa

„U N I BUD"

11
i

,I
,I

t
f

przy ulicy

Sienkiewicza 85 /87

powstać

baseny kąpielowe w różnych
punktach miasta. Projekty igą
w kierunku
zwiększania
obszarów zielonych wzdłuż dolin rzecznych - co przyniesie
lepsze przewietrz anie miasta ora>; zazielenien ie terenów wo
kół

I

XII, XIII i
Telefony: 332-08

Między
osiedlem Teofilów a
rozbudowującymi
się
zakłada

f
I

•
•

piętro.

f

Dyrektor

317-78
331-39

przemysłowych.

XIV

1
•

Naczelny Inż.
Z-ca Dyr. dis
Srodków Produkcj i

I
I
i
I

11

1
1
ma
321-52 Zaopatrze nie
1ł
pas zieleni.
283-08
do 17 centrala.
W'!>le z tych prac zostaniP
t
wykonanyc h w czynie społecz
t
NowY adres przedsiębiorstwa:
nym.
Przewiduj e
się
ŁÓDZKIB PRZEDSIĘBIORSTWO
l
wzrost wyjazdów na weekenDl.a skutecznie jszego za~BUDOWN
ICTWA MIEJSKI EGO nr 3 l
typu
urządzeń.
Handlowcy
dy
świąteczne
z 70 tys. os~b
pieczenia mienia państwow~go
przyszli, obejrzeli.. .
W 1965 r. do 120-130 tys. OS b
1 cisza!
ŁODŻ, ul. smNKIE WICZA nr 85187. :.
przed wł.aima.niami, Prez. RN
Czyżby to była tak skompllw roku 1975.
W związku z
m. Łodzi zoboW'iązało uchwakow.aina sprawa, że przez trzy
tym trzeba będzie usprawnić
łą nr lifl/654166 r. wszystkich ulata nie moO:na sobie z nią
przejazdy oraz pracę handlu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
żytkown.Lków
;pol=-órwek ban• • - • • • • .·
poradzić? (eo)
i
gastronom ii. W. KASPRZA K •
dlowyc.h do:
.---...,..-----------------------NAGROB KI WYkonan ie montaż :

mi ,,BCJ1ruty"
powstać

w Zgierzu

również

•
•
o och ron ie m1e
n1a

.„................................................................................................:.

w~ta;nst;
.ll~;~ch
°!:~=::
nych w wolno
stojących
pa-

wilonaocb. znajdujących się po
:i:a
nec:r;ywist ymi
ośrodkami
handlowym i;
w ś'ł'ódrnieściu i ośrodkach handlowyc h - do ustępowania krat innymi uuąd'&4'
niami zabezpiecza.Ją.cym! (urzą
dzenia przeciwwłamaniowe sy

Handel drobny

•
przemiesz cuinia noc
droitszych towarów :Ili wystaiw
do wnęł;riza. sklepu.
Post&nOMTien.i.a
tej uchwały
(insta'l<>wa nie urządzeń sygnaj -al mowych) na tere

WyWprawdzi e
w porównan iu
z Jatami ubi€głymi nastąpiła

gnałizacyjno-aJarmowe);

•
tów;

ołwietJania

w

nocy

obiek

~~~~~!o=~~~ ·:~~~~~~dl~Ni :.ro~i.
r

:•

przemysł I
•

-

Jak
wiadomo,
produkcja
drobnej wytwórczości,
która
w zasadzie jest uzupełnieniem
przemysłu kluczoweg o, posiada
charakter a przynajmniej
powinna posiadać wybitnie rynkowY. Jak więc
wygląda zaopatrzen ie łódzkie
go handlu w artykuły wytwa
rzane przez drobną wytwórczość m. Lodzi? Na to pyta.nie starano się W(!ZOraj odpowiedzieć na posiedzen iu Ko

e

ee

JUŻośrod:k!;J
trzeci

wędruje

proc.

produkcji
do
łódzkich sklepów) - to jedhand'lowy ch nie zaitnstialow ano
nak nadal występują braki w
nawet ur.ządren>ii
najprostsz.e
g<> i na1t.ań
.
szego
..
a sy>gn.ail.tz.ac
y·lzaopat rzeni u m. in.
w rozne
metalowe artykuły gospodarno-a 1a ·rmO"Wego.
tw
i
c·
_...
w łódr.dtiej Komendzi e MO
s a
omowego.
ieszy i=zorganizow ano nawet
(w r.
1:tak fakt, .że w ub. roku plan
ostaw
1966) dla :zaint&rcs- 0wa,nycb kon
rynkowyc h
został
rerencję
połąO'Loną
z prak. ,
przez drobną wytwórczość wy
tycznym
pok.a.zem
d.zią!_a.nia
konany w 100,7 proc., a warrodUicowa nych w kr.aju tego
tość dostaw rynkowyc h wyP

Karty rowerowe dla 16 tys. uczniów
A!t7y

'Ltn>niejszy~

lli:zbę
wycbzieci 1 zaipew
nić im ~ieczeństiwo na uli
cach; Wydział KO!IlJtrool! Ruohlu
Drogowego MO w por<YZ:urn i.en iu
z Kuratorou m Ok.ręgu
Szkolnegio,
inspektora tami oświaty
i lromendam .i dzielnicowymi MO w Ł<>d0i, roz;po-

padków

wśród

czął w l·lstqpadzie br. egzamJ
ny na karty rowerowe.
Do końoa tego roku powinno otrzymać k.a·l"ty ponad 16
tys. uc.Zl1Jiów kl.as Od VI do
VHI. Egza.miJny odbywają i;ię
w szkolnych
izbach harcerskich wypooażonycll w znaki
drogowe, stoły plastyczne !
i·n ne pomoce.
Talk szeroko pomyślane
l11lilny w szkołach podstawowych
odlbywają się
po ra-z
pieriws.zy w Łodl'l.!. (e, o.)

ag-zal

w

Filharmonii

Utwory kompozytorów polskich
w
piąt.ek i sobotę l6 i IS
listopada - o godz. 19.30, pro
11(ram koncertów w Filharmonii - 'łlWiąza.nycll z przypada
jącą w
tym tygodniu 50 roc>;
nicą
odzysmnia niepodległoś·
ci - zawiera wyłącznic utwo
ry komllozyto r6w polskich.
Orkiestra symfrui.iic'&na
Fil·
harmonii pód dyrekcją A. Ba
sztonia wYkona Tanibu.rett y -

A. Ja.rzębskiego,
łówna
wYkona

L. Grychtoz towarzys-re niem orkiestry d.wa utwory
..... Chopina:
Wielką fantazję
na temat pieśni polskich, op,
13 oraz Andante spianato i
polonez Es-dur, op, 22,
Na z.aikońezenie Koncert
na orkiestrę W. Laitosla.wsk ie.
go.

ni;:a

handlu

~
.._ __..,...._________
-"1~

~

e

Konferenc ja
popularno naukowa - o godz. 17, w ZL
TPP-R (Narutowic za 28),
tematy: „Optyntizm wychowaw .
czy a współtworzenie cywHizacji
socjalistyc znej"
oraz
„Obrzędowość
i obyczajowość
świecka w
rodzinie i szkole
radzieckie j" film.
Fłimowy wiecwr
dyskusyjny
poświęcony
„Hrabinie
Cosel" - o godz. 18.15., w ka
wi<irni LDK.
Występ
zespołu wokalne-

e

e

go

,,Decyn1y" , -

o

godz.

19,

w „sta.romie jskiej" (Pocirzecz
n<i 2).
•
.,Rola prasy
w 50-JecJu
Polski Niepodl~łej" prelekcja ired.. W. Urbańsk>lego.

w

łJDK

Ba Iatoni

a

Badania

~~. -Li~~~,:eś~~.<~~i:~~ ~
7

22 LbpC>a 1/3-8, IO Lute
3-7/9, Lumu:mby 31S-2S i
Małachowskiego
2-8;
Bałuty
(LLman-0w Sklego 4!1) ul, Lu
tomierska Jbl~134, Piwna 112, Bazarowa 2. Topolowa (si.a
r€' budiowinic two) i W. Pola Od
nr 9 d>0 17 ora?. od 2.."-38 (stare
budown'dw o); Widzew <Szpitalna 6) - ul. Batorego ';)l
do
kJOńca lj, ul, CJ<."ba.
6-217,

go
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OGŁOSZENIA

KOROJSISKA l~airz ginekolog, 17-18,
Zielona 16
&1344 g
Dr med. T. CHĘCINSKi
specjalista cborób skó
ry, weneryczn ych. 17-19,
Narutowic za 69
615'75 g
Dr med. SIENKO, specjalista - chol"Ób
skórnych,
weneryczn ych,
szesnasta osiemnasta
Kilińskiego 132
Dr med. ZIOMKOW SKI
specjalista weneryczne. Skórne. szesnasta
dziewiętnasta.
Piotrkowsk>a se
61412 g
SPOl:.DZIE LNIA
Pracy
Lekar:zy
SPeclalistó w
„Zdrowie" wykonuje w
punk~ie

usługowym

F

I

ludności.

Zlecenia na rok 1969 przy J. mu J- e

r.kBrM.r~WY:f:~z:;k~-e~~i~••
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DROBN E

„MOSKW! ICZA", „Octa
lub ,_,Wartburg a"
Tel, 497-70
„MOSKWI CZA 408" no
wego
lub
po małym
Pl"Zebiegu k:u,pię. Oferty z
poaall\iem ceny
„Gl1!74" Pirasa, Piotrkow
ska 96
GARAŻU w pobliżu Ka
s.przaka poszukuję. Kasprzak.a 64-a-29
GARAŻU na Polesiu lub
vr Sród'lill!eści u poszuku
. ię. Tel. 429-90
ST.UDENT pracujący po
szulruje poloo,ju z nlevi-ę"
kupię,

kreyu:jącyan

we(jściem.

Oferty
,,.&2034"
Prasia,
PiotinkoWISlkia 96
~-=-Ó~-,---o----POK J 25 ro kw. - użyiwalin.ość kumnl, wszy-stk.iich wygód . śródmieście 2lamienię n.a
pod<Jlbne lub po-k&j z
kuchll'.lią &l•bo k.aiwalerkę. Tell. :104-2'1 'PO godz.
16. Oferty ,;Sro26" Prasa. Piot>l'lklo<wska 96
• • • • • • • • • •

przy Al. Kościuszki 67
wszetkie zaibiegl gineko
logiczne or>az przeprowadza badania blstoipatologl.czne t cytologicz ne. Tel. 382-90
8033 k
~ · DQMEK l-irodaJinny l'llb
,
pół d~ku z ogródkiem
w Łodz.i lub otk.olicy kU
pię. Aid.am Ziobro, zam.
Bolków Ja'W'Onska 21 (wo ł
jewódiztwo Wrocl.aiw)
1'0RTEPIA N ~róUci „Ma
łecki" sprzed.am.
4.000

j~

Pracy .i
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węgierskie.~~żnapiv!
Wczoraj uczestni-
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do czezobowiązuje. Nic więc ••
dziwnego,
że od dawna już e

1111111

mierniki oceny

ROBOTY ZDUŃSKIE i

•

e

Nazwa „Balaton"

eh.ce wiedzieć
i każda dzlew
czyna" to te.mat spotka<nia
,., d •r A. B.a•rozews. kim o godz.
18, w KdoU.ł>ie I.iK (Pi<>trkowska 135).
„Ja.kość

.:

płytek

PCV, terakoty i ksylolitu

e
•

materiałów •:
powierzo nych
•
z

UKŁADANIE PODŁOG z

•.

eU

w degustacji
dań
przyrządzonych tu na recepturze kuchni węgierskiej. W
„Balatonie " odbyło się oficja]
ne przekazan ie do użytku kacika węgierskiego, który się
znajduje w dawnym sklepie
garmażeryjnym.
Koszt adapta<rji wyniósł około 50 tys. zł.
W ciągu dwóch tygodni urzą
dzono niedużą salkę, zaopatrzono ją w meble zdobione
ludowymi
motywam i
naszych
południowych przyjaciół. Jest to pierwszy w Lodzi lokal,
w którym bęcłzie
można otrzymać pięć drugich
dań i dwie zupy na recepturze kuchni węgierskiej.
W piątek - 15 bm., kącik
węgierski w ;,Balatoni e" bę
dzie ot.warty dla konsumen tów.
(j. kr.)

własnych i
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goś

~ crzy.m
każdy chłopiec
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e
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produkcji
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przygotow aniem
do sezonu
jesienno-
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również

(O)

o gaclz.
ta 18).

•
9

których wyrobach jak np. napoje gazowane, ocet, musztar
da, szczotki,
pędzle, kołdry,
meble, parasolki itp. - drobna wytwórczość jest produ· ·
centem
zaspok aiaJącym
w
znacznej
mierze
potrzeby
lócizkiego
rynku.
Pocłobnie
rzecz się ma z zaopatrzen iem
w artykuły z grupy „1001 dro
biazgów".

t~~f~~i:;Fi:~:E ~:X:tf ai~:Jfz~~i';g~:ł~ii--z_im_o_w_eg_o_.
....,a 'll<>bmaly mi>j.a
rok;; a w ain.\ jednym

e

nosiła 1.570 mln zł. Również
trzel)a stwierdzić, że w nie-

BOKSY-GARAŻE
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S::-=~ ~~~rasp~edam. Le~~ .·
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2 UCZENNIC E lub czło.n
ków spóldzieł<ni mieszka
r..iowej pr:zyjnnę do samod ziełnego pokoju. Pu
st1r;n.n.a 26
61829 g
MIESZKAN IE wytączo.ne
sood kwaterutlJk u
kupię .. Oferty „61853" Pra
sa, Piotrkows ka 95
8EZDZIET NE,
młode
mał2eństwo,

członkowie

spółdzielni

mieszka.nio we.j poszukuje sublokatorskiego pokoju z wy
godianni. Rutkovvska , tel.
395-85 We<Wlll. 21, godz.
8-16
61869 g
MAŁZENSTWO
z 4-lctnim dzieckiem, człon]{o
wie spółdzielni mieszka
n.i-0wej poszukuje pokoju na rok. Tel. 403-30,
wewn. 27, god•z. 12-15
'.\i.ATEMA TYKA korepe-tycj e, ma tu.ry, egza
miny wstępne, magister
skie. 257-ffl. Pluskowsk i
~'lATEMATYKA,
fizyka.
Skrzypek. 316-94
MATEMAT YKI,
fizyki
u<l.ziela mgr NiepokojCZYC•lci., tel. 5.13-20

INŻYNIER

k.iwizory.

Pruski

naprawia te
Tel.
i:ll-84.
5191a ii:

DZIEK.AN AT
Wydziału
Włók.
PL
unl€'ważnia
zagubioną legit. studenc
ką
nr 18190 Tadeusza
Bombrycha , Kutno, Krze
,s;ń„ka 1
'1!845 "
UNIEWAZ NlA się z.a.gu
bi-0ną pieczątkę o brzmle
niu: „Robotnicz a Spóldzielni·a
Mieszkanio wa
„Lokator" w Łod·zl. ul.
Roosevelta 9"
8244 k
SZKOŁA
Cyrulskieg o,
Łódź .
Kilińskiego
46.
tel. 335-42 wyucza najnowszych tańców. Zapisy codziennie
ZAKŁAD

Remontow o-Bu
do.wlany wykonuje budowy domków jed<noroclzinnych
I
goopodaTczych z materiia.łów wła
snych po ceinach przystępnych.
Na nawiąza
n'e korespoden cji n.a•leży dołączyć do ko!)e:rty
10 zł znaczkami .
Wlarlomooć
Lód·ź.
Nowotki
68
m.
1-.a Ja111 Lorek,
MATE~lATYKI,
łacill'.ly
udziela
na•uczy<::i.elka gaclz. 9-<11. Sp!"zedam
kao!:dą
il
Szemelowa ,
Piotrkow- biól"kowejość cegły roz61841 g
ska 4Q-6-b
ASYSTENC I Politechni - SOWOSCI Gab:net Gim
ki udzielają korepety- n.astykl ! MasM:u mgr
cji z mat-e.ma~yki, fizy- L. Latka,
Pio!r-kows ka
ki lekcjo, przygoto- 99.
tel. 218-5<!
poleca
wa;nie do matury. egz.a swoje usługi: glmnastyminy wstępne. Tele.foon ka j.ndywidua lna I higrzecznościowy 230-60 od gleniczna dla pań I pagodz. 16. Leszczewic z
nC>w, wyrównaw cza dla
dzieci i młodzieży,
MŁODA ze średn.im wy cja!na, pouraiZowa ; spe
makształceniem
p-r-zyjmie saż sportowy 1 s;>ecjal
p.racę po godz. 16. Ofer ny.
Godziny
pl"zyjęć
ty •„61873" Prasa.„ P>iotr 17-20
oraz
wtorki I
kowska 96
czwartki 10-13
81523 g

PRZETA RG
Zarząd Budynków Mieszkalny ch Łódź
Bałuty ogłasza przetarg nieogranic zony na sprze
daz materiałów pochodzących z rozbiórki budyn
ku na następujących warunkach : Oferent zgła

Miejski

s".3jący gotowość rozbiórki budynku, po zapozna
mu się z obiektem - złoży
ofertę z podaniem
ceny. wywoławczej oraz wpłaci wadium w wyso
kości 1.000 zł od 9biektu w kasie Miejskiego za
rządu Budynków Mieszkalny ch Łódź-Bałuty
ul
Limanowsk iego 111. Oferent po nabyciu budynku
zobowiązuje się dokonać rozbiórki wraz z oczy
szczeniem I wyrównan iem terenu do dll'.lla 15. XI!
1968 r.
Oferty z napisem: „Rozbiórka " należy
składać do .28. XI. br.
w
Dziale Techniczn ym
MZBM Lódz-Bałuty,
Limanowsk iego Ul, pokój
nr 6. Obowiązujące druki ofert m<>żna otrzymać
w Dziale Techniczny m. Budynek przeznaczo .ny do
rozbiórki: Krawiecka 18, murowany 192,0 m3. Ot
warcie przetargu nastąpi w dniu 29. XI. 1968 r
pod w/w adresem w pokoju nr 6, godz. 8. Zain
teresowanl winni osobiście uczestniczyć w prze
targu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetarii.:u bez podania przyczyn. W przetargu mogą
brac udzial pl'zedsięb!orstwa państwowe, spółdziel
cze J osoby fizyczne.
8249-k

PRACO WNICY POSZUK IWANI
INŻYNIERA włókiennika o specjalności farbiar
stwo względnie wykończalnictwo do działu tech
nologiczne go, przyjmą natychmia st Zakłady Prze
my•łu \\'ełnianego im. Gwardii Ludowej w Ło
dzi, ul. Wróblewsk iego 19. Zgłoszenia: dział spraw
osobowych I szkolenia w godz. 8-14.
7805-k

ROBOTNIK ÓW
niewykwal ifikowanyc h.
dwóch
palaczy na kotły niskoprężne. murarzy-ty nkarzy,
betoniarzy , ślusarzy remontowy ch, operatorów na
dźwigi wieżowe, ceramików , kierowcę na cląl:(
nik, zatrudni natychmia st
Łódzkie Przedsiębior
stwo Budownict wa Miejskiego nr 3, Łódź, ul. Gopla~ska 28. Wynagrodz enie według nowych podwyuzonyc h stawek akordowyc h. Przy pracach w
systemie akordu zryczałtowanego, za jakość i ter
minowość
przyznawa ne są premie w wysokości
do 40% osiąganych 2'arobków, Pracownic y niewykwalifikow ani w okresie Jesienno-z imowym mogą ukończyć
bezpłatnie kurs kwalifikac yjny w
dowolnie wybra'l1Ym zawodzie. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrudnien ia i płac; pokój nr 9, tel.
578-92.
7872-k
INŻYNIERA budowlane go
na stanowisku kier.
techniczne go, inżynierów i techników budowlanych z uprawnien iami na stanowiska ch kie
rowników grup robót.
techników budowlany ch
na stanowiska ch kierownikó w budów z uprawnieniami i bez uprawnień do pracy w zarządzie
przedsiębiorstwa, mistrzów budowlany ch z upraw
nleniami.
st. inspektora kontroli wewnętrznej;
murarzy-ty nkarzy, dekarzy-bl acharzy, operatorów
na sprzęt lekki, robotników budowlany ch - zatrudni natychmia st Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-B udowlane nr 5 w Łodzi, ul, Nowotki
247, barak nr 9, sekcja kadr. Zatrudnion ym spoza
terenu Lodzi zapewnia się miejsca w hotelu robotniczym oraz po 3-letnim nienaganny m okresie
pracy mieszkanie w budownict wie spóldzlelcz ym
przy czym przedsiębiorstwo dysponuje funduszem
mieszkanio wym dla pracownik ów.
7808-k
TOKARZY pociągowych, kowala, kierowcę samochodowego , elektromon terów, dozorców w służbie
dozorowan ia, zatrudnią ZPW im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Zgłoszenia osobiste przyjmuje
dział kadr Łódź, Żeromskiego 108 w godz, 8-16
działu

GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

z

_
wykształceniem

średnim 1 wieloletnią praktyką w spółd'Zlelczości
pracy, zatrudni Sp-nia Pracy „Przyszłość Robot-

01.icza" w Łodzi, ul. Piotrkows ka 105, Zgłoszenia
przyjmuje dział kadr
codziennie w godz. 7-15,
tel. 316-01.
7878-k
• • ••

„ ..... ....• • • • • ••"

MIŁĄ NIESPODZIANKĘ ZROBISZ
OSOBIE BLISKIE J, KUPUJĄC LOS

-,_;7

~~~~p~~GR'.ANTA
*

I

l'!:=======iL··;=======· . .

ł

KraioCllei Loterii PienDOOieżnei
9100

zł

1
1
„MOSKWli CZA 407" o;prze<lam.
Narutowicz .a,,
CIĄGNIENIE 20 LISTOPA DA BR.
:l:!--18
8
• g-Odoz. l&-l
0 t e1. porze przycho „MOSKWI
CZA 400" dzisz do domu!?
ed
Lódź R
srz iam.
'
zgow
Losy d-0 nabycia w kolektura ch Polskiego Monopolu
Przeprasz am
bardzo,
s a l53
61822 g
.
_
.
ale nie mogłem już dłużej
SA'MOCHO D ''.B:~W" (we ł
LoteryJne go, placowka ch „Orbisu" oraz kioskach
wytrzymać na ~wagarac
, ter.an
h!
!Pszost> I'~~elci sGp~e- ł
„Ruchu" na terenie całego kra:~u
a1m.
o rzei"""'s , me
"' •
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