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lityczni,
gospodarczy
społeczni
ziemi lubelskiej.
Obecny był min. finansów Jó
zef Trendota,
który
wygłosił
okolicznościowe
przemówienie
otwierające tegoroczny
Miesiąc

trzęsie nie

ziemi

Afryce

Uroczyste „Gaudeamus igitur"
obwieści
dziś
rozpoczęcie kolejnego, 26 w Polsce
Ludowej roku akademickiego.
Do dalszej nauki w 103 wyż
szych uczelniach cywilnych i
wojskowych przystąpi ok. 320
tys.
studentów.
Centralna
inauguracja odbędzie się
w
murach największej w kraju
uczelni technicznej Politechniki Warszawskiej.
Minęło już

25 lat od chwili
startu szkolnictwa
wyższego
w odrodzonej Polsce. Rozpo-

Przedstawiciele ZMS i ZSP

z wizylq u I sekrelorzo KL PZPR
Józefa Spychalskiego

!':łnrłPP.('\<:i'll ~

nr?ehi,:.diPm

robotniobozów

szkoleniowych oraz naukowych,
jak również stanem bazy socjal
nej u progu nowego roku akademickiego.
Józef Spychalski
przekazał
całemu
środowisku studenckiemu życzenia sukcesów w nauce
i pracy społecznej.
W spotkaniu uczestniczyli: J.
Niewiadomski przedstawiciel
Wydziału Nauk.i, Kultury i oświaty Kł:. PZPR, J. Matyjaszczyk
przewodniczący
ZŁ
ZMS, Z. Gąsiorowski - przew.
07<: ZMS \ W , F.klPrt
nr„• - I
wodniczący RO ZSP.
„(o)
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Członkowie KPCz zapoznają się

zprzebiegiem obrad plenum KG
poświęconego

października

Rok XXIV

1969 r.
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Wypowiedź

DZIENNIK
tODZKI

:

Przed nowym rokiem akademickim

ku

1

przed kamerami telewizji

38 września, w audycji „ Wieczorne
razmowy"
wystąpił
przed kamerami Telewizji Polskiej Wiceprezes Rady Ministrów Stanisław Majewski.
Mówiąc o szybkim tempie Di\·
szego
rozwoju
gospodarczego,
wicepremier skoncentrował się
na występujących obecnie trud
nościach
; napięciach, powstałych zwłaszcza w
wyniku suszy. Na pierwszy plan wysuwa
się problem zaopatrzenia w wa
rzywa, owoce i ziemniaki.
Wicepremler stwierdził, że zostały przez rząd
podjęte decyzje dotyczące dodatkowego importu owoców i warzyw. Jeśli
idzie o
ziemniaki, to opracowany został szczegółowy plan
zaopatrzenia
rynku miejskiego
w
ziemniaki
konsumpcyjne.
chaczy wyższych uczelni. Na
Będzie on realizowany w pel1 roku studiów stacjonarnych nym
zakresie.
St. Majewski powiedział,
że
rozpoczyna
naukę 47 tysięcy
podeJmuje się
działania,
by
absolwentów szkól średnich,
poprawić
zaopatrzenie ludności
którzy pomyślnie przebrnęli
miejskiej w
masło.
Niemniej
jednak nie będziemy w stanie
(Dalszy ciąg na str. 2)
1 w najbliższych miesiącach za·
----------------------------------.,

sprawom kadrowym

września

częła go w 1944 r. w niesłychanie trudnych
warunkach
uczelnia, utworzona na skraw
ku wyzwolonej
ziemi lubelskiej.
Dziś _ każda stolica woi· e-

wództwa ma już co najmniej

jedną uczelnię.

kształcenie

W. Gomułka przyi·ąt'

·kadr na poziomie
a
akademickim odbywa się rówmez w
wielu miastach powiatowych,

• • i·l ZSP
prze dstaw1c1e

w których działają bądź samodzielne uczelnie,
filie
szkół wyższych, których mamy już kilkanaście.
Szczególnie
głębokie przemiany objęły polskie Ziemie
Zachodnie i Północne. Na ich
terenach działały pod panowaniem niemieckim zaledwie
4 szkoły wyższe i 6 półwyż
szych. Uczyło
się
w
nieb
przed samą wojną niespełna
6 tys. studentów. Dziś liczba
uczelni na tych terenach prze
kroczyła 30, a liczba studiują
cej w nich młodzieży 14-krot
nie przekracza stan przedwojenny.

bądź

Powojenny rozwój szkolnictwa
akademickiego
zamyka
się imponującą liczbą pół miliona
dyplomów
wydanych,
absolwentom wyższych uczelni. Ogromne zmiany nastąpi
ły w samej strukturze naszego
szkolnictwa.
Szczególnie
uwzg!ędnia ono zapotrzebowa
nie gospodarki na kadry „oficerów produkcji". Co
trzeci
student przygotowuje się
u
nas do zawodu inżyniera.

W tym roku - w 10 politechnikach i 8 wyższych szko
· łach

inżynierskich

będzie

kształcić

się

ok. 120 tys. osób, z
których coraz
więcej otrzymywać ma w przyszłości dyplom ukończenia tzw. studiów
zawodowych, a więc inżynier
skich.
W uniwersytetach zainauguruje rok akademicki ok.
90
tys. słuchaczy studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych; w uczelniach ekonomicznych ponad 30 tys. osób,
podobnie w wyższych szko

się

Prochy gen. Kleeberga
wróciły
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Dyscyplina w zakresie produkcji - to taki.e prawidłowa
gospodarka w dziedzinie wydaj
naści pracy, a przez wydajność
rozumiemy przede
wszystkim
należyte wvkorzystanie maszyn
i urządzen, dobrą
organizację
procesu produkcyjnego, sprawnie funkcionujące zaopatrzenie.
Pełna
realizacja planu, dyscyplina w tym zakresie, jest jednym z istotnych motorów naszego
rozwoju
gospodarczego,
dynamiki dochodu narodowego.
Chodzi przede wszystkim
o
to - powiedział na zakończenie
wicepremier
aby wdrażać
do naszej gospodarki narodowej założenia przyjęte zarówno przez V Zjazd PZPR. jak
i przez II Plenum KC. Ozna·
cza to kierunek na
wzrost
efektywnosci naszej
gos podarki, na osiąganie szy bszel'(o wzro
stu
drogą
selektywnego
rozwoju.

Podróż lunonauiów

do kraju

I

~~

bezpieczyć
takiego wzrostu spo
życia masła
ja.Kl obserwowa11ś
my w ciągu
bieżącego
roku.
Substytutem masła Jesl margaryna, ktorej spozycie mogłooy
znacznie wzrosnąc. Przemysł po
dejmuje wysiłki, aby stale poprawiac jeJ Jakość.
Nie
przewidujemy
żadnych
zmian cen, zadnych podwyżek,
a w szczególnoSci nie zamierzamy reguiowac sprawy dostoso•
wania popytu ludności na masło do jego podaży metodą pod
wyżki cen. Absolutme wszelkie
tego rodzaju supozycje są bezpodstawne oswiadczył wicepremier Majewski.
omawiając
następnie
zagad·
nienia przemysłu, St. Majewski
ośw1adczył, że choć ogolna dynamika produkcyjna może być
oceniana
pozytywnie, to jednak obserwujemy szereg zja•
wisk, które
swiadczą
o ty_!11,
że przynaJm'1iej w
części zakładów przemysłowych nie jest
dobrze z dyscypliną produkcyj

ciach „Lata 69", bogatego w po
żyteczne
i interesujące formy
pracy społecznej studentów, o
doświadczeniach pierwszego ro
ku realizacji praktyk robotniczych, o samorządzie studenckim oraz o planach i zamierze
niacb swej organizacji w no ...
wym roku akademickim.
Podczas spotkania omówiono
szereg
problemów
rozwoju I
szkól wyższych, pracy ideowowychowawczej wśród studentów
i realizacji
nakreślonych
w
uchwałach V Zjazdu PZPR re
form rozszerzających uczestni·
ctwo młodzieży w samorządzie
uczelnianym.
n1odyl 1ku .ia r,· m
system stypendialny i system
praktyk studenckich.
Władysław
Gomułka
podkreWe wtorek
zostały
sprowaślił
szczególną
odpowiedziatdzone do kraju prochy bohater
nosć stkół wyższych i orgamza
Lunonauci
amerykańscy
skiego żołnierza kampanii 1939
cji studenckich za kształtowa
roku gen. bryg. Franciszka
członkow i e
załogi
„Apollo-U"
nie
socjalistycznej
postawy
ideowej młodej inteligencji POI
Kleeberga,
opuśc'.li w po ni edziałek ośrodek
skiej. Społeczeństwo nasze nie
kosm iczny w Houston,
uda j ąc
Gen. Kleeberg, syn powstańca
~zczedzi i nie bę 7i e szczędzić
się
w szeroko rozreklamowaną
z 1863 r., był dowódcą ostatnierm;wój szkolnicpodróż dookoła świata. W czago
zgrupowania
regularnych . środków na
twa
wyższego,
ttoszczy się j sie swojej 38-dniowej podroży
wojsk polskich walczącego
w
A}rl„ l n \ \.ollin~ W
1q1;; .,.
c;~mofł7.iełn~j
grupy 1 q coraz lepsze w)•posazenie rty ! ~ rm coiro r g
aktyczne i n:tukowo„bactaW\...te
towarzysi w:e
swych m•lzonek
operacyjnej „Polesie"', która sto
ozkól,
o
warunki
bytowe
stuj
odw i edzą 22 kra.ie Ameryki Ła
czyła w
dniach Z-5 paździer
\entów.
Potrzeby
rozwoju
kra
cińsk'.ej,
Europy
i Azji. O pro
nika
pod
Kockiem
bitwę
z
Ja, zwłaszcza konieczność sz_Yb : pagandowym
charakterze
tej
dwiema
dywizjami zmotoryzokiego postępu naukowo-techn\CZ · imprezy śi.,viadcz:v fakt.
że
z
wan)'mi Wehrmachtu, zakończo
nego, nakazują
konsekwentne I kosmonautami udała sit:; równą pełnym
sukcesem taktyczkontynuowanie
wysiłków
na
n'.eż
grupą
wysok ich funkcjonym. Mimo
wygranej bitwy,
rzecz unowocześniania
proce:
gen. Kleeberg z braku amuninariuszy Białego Domu Pierwsu kształcenia i wychowania
cji i perspektyw dalszej walki
szym etapem podróży astronaustudentów oraz wiazania go z
musiał podjąć decyzję kapitu!atów
jest Meksyk.
potrzebami praktyki.
cji. '.Z.marł 5 kwietnia 1941 r.
w oflagu w Dreźnie l tam Z(!:'
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mm11mmm
stał
pochowany.
Przy dżwiękach
marsza ia·
łobnego
Chopina samochód z
urną
wyrusza z lotniska na
cmentarz wojskowy na Powąz
kach.
Urna z prochami gen.
Kleeberga
złożona
zostaje w
domu przedpogrzebowym.
5 października w 30 rocz·
nicę ostatniego dnia bitwy pod
Kockiem urna z prochami gen.
Kleeberga przewieziona
zosta·
nie do tego miasta i wystawiona na widok publiczny. W
Kocku odbędzie się manifestacja
antywojenna, a następnie
urna wyruszy na lawecie armat
niej na cmentarz w Woli Gułowskiej. Tam, razem z żołnie
rzami poległymi w 1939 r. spoczną
prochy ich bohaterskiego
dowódcy.
W związku z inauguracją no
wego roku akademickiego I se
kretarz KC PZPR, Władysław
Gomułka przyjął przedstawicie
li kierownictwa Zrzeszenia ~tu
dentów Polskich z przewodniczącym Rady Naczelnej St. Cio
ski em.
Przedstawiciele ZSP poinformowali 1 sekretarza KC o sy
tuacji i problemach środowi
ska studenckiego, o osiągnię-

w Pradze odbywyjaśnił on rozbieżności jakie
zebranie aktywu cztonpowstały
między
KPCz i jej
ków partii. W zebraniu uczest
sojusznikami, rozbieżności, któ
niczyło przeszło 12 tys. działa
re często on sam powodował.
czy KPCz. Referat na temat
Na konferencji prasowej dla
wyników
wrześniowego
pleprzedstawicieli prasy kapitalinum KC KPCz. wygtos1ł czło
stycznej, przewodniczący czenek Prezydium KC KFCz Lu
skiego Urzędu d/s Prasy 1 J.nbomir Sztrougal. Stwierdził on,
formacji Józef Havlin przedsta
że
partia rozpoczęła
rzetelną
wił
wyniki plenum wrześnio
naprawę
błędów
okresu przed
wego. Oświadczył on m. in.,
styczniowego
a
jednocześnie
że Komitet Centralny dał wie!
łach rolniczych.
usuwanie
prawicowooportuni„
ką szansę A. Dubczekowi, poNajwiększym przeżyciem bę
stycznych naleciałości, jakie na
zostawiając go w
swych szere
ctzie inauguracja roku akadegromadziły się w ciągu minio
gach. Prezyd ium KC KPCz po
mickiego dla tych, którzy donego półtora roku.
wierzyło mu pdpowi edzialne staj
Kierownictwo KPCz
panuje
(Dalszy ciąg na str. 2)
piero otrzymują indeksy słuniepodzielnie
nad
Sytuacją.
Uchwały wrześniowego plenum
stanow : ą
odpowiedź
na naj.......................
~......'"''""-'-'_ ______
....._
___
........
~
..................
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--..,,,--._,--._,
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bardziej palące problemy i po ~'----~
zwalają partii na
przejście
z ~
pozycji obronnych do polityki
aktywnego działania. L. Sztrou
gal ocenił również wystąpienie
Tehll.f
A. Oubczeka
na plenum KC.
Wyraził op i nię, że przemó·nie„
nie to w kilku punktach wyraźnie różn i ło się od stanoVw iska
Komitetu
Centralnego.
Dubczek nie docenił
wpływu
sił
prawicowych w roku 1968,
określając
ich działalność japaździernika
ją próby ucieczki, aby nniknać niemieckiej
ko przemijającą i marginesową
niewoli. Kilka kutrów i motorówek wyrusza w
na tle wielkiego prądu odro- S
morze.
Motorówka straży granicznej „Batory" S
dzema. Jedna'kże nie potra f'. ! ~
Od świtu trwają walki na Helu. Ataki niedobija do Szwecji,
on odpowiedzieć, dlaczego nie ~ mieckie na linie polskiej obrony pod Kuźni~
zlikwidował
>eh w odpowiedcami
nie przynoszą
żadnych
rezultatów.
Niedziela w Warszawie była dniem żałoby.
nim czasi . Podstawowym błę
Artyleria
przeciwlotnicza zestrzeliwuje dwa
Hitlerowcy świętowali zwycięstwo. W Alejach
dem A. Dubczeka jest, jak oniemieckie bombowce.
Niemiecki poławiacz
Ujazdowskich
Hitler
przyjmował
defiladę ..,,
świadczył
Sztrougal, niezr:>Zu- S min M-85 tonie na wodach przybrzeżnych na
Wehrmachtu I SS, których przemarsz przez
mienie
przyjac ielskich
wysił
skutek wybuchu polskiej miny.
Polskę znaczy)y łuny pożarów i krew tysięcy S
ków
kra jów s o cjalistycznych, ~
niewinnie pomordowanych mężczyzn. kobiet i S
zm ' erzających
do
rozwiązan ' a
Dalsza walka wobec ogólnej sytuacji woje.!J.dzieci. Ulice były opustoszałe. Okna zamknięt
~
tych problemów, których Kr>C z ~ nej, a także wyczerpywania się amunicji i żyw
Dowódca floty
e.
sama nie umiała rozwiązać. Nie S ności staje się bezcelowa.
kontradmirał Józef unrug 0 godz. 8 rano zwraO godz. 17 Polskie Radio nadało krótkofalów S
ca się przez radio do niemieckiego dowódcy
ką ostatnią audycję podającą, źe Niemcy wkro
S z propozycją podjęcia rokowań. Niemcy przyj- czyli do Warszawy. Audycję zakończyły dźwię- S
mują propozycje z ulgą, gdyż zdobycie Helu
ki „Warszawianki".
S było bard~o trudnym zadaniem. Sforsowanie
W dalszym ciągu, w gorączkowym pośpiechu S
polskich pozycji na lądzie nie rokowało sukcewładze miejskie załatwiały
ostatnie sprawy
S su, w związku z czym zaszłaby konieczność do
przed prze.ięciem
zarządu
przez okupanta:
konania desantu morskiego, który musiałby
M. in. wypłacono
pracownikom 3-miesięczne
pociągnąć wielkie straty.
pobory, aby ich ch-0ć częściowo uniezależnić od
W wojskowym szpitalu
w ..,,
władz niemieckich.
"'
Wymiana
o godz. 14. W dwie
w·ieczorem o dd zra
. ły grupy gen. K leeberga, ~
~
Denver W Colorado Prze ~rowa~
d ó. ognia
· · · ustaje
·
dzono serię transplantacji. ód ~ go zmy P zmeJ memiecki
trałowiec zabiera
maszerujące ze wschodu, zajmowały Kock S
zmarłego
pacjenta
pobrano ~ z redy portu na Helu polskich parlamentariui okoliczne miejscowości położone na północny
dwie nerki i serce. Ner ki prze- ~S szy. Po rokowaniach, które toczyły się w
hód od
· t
c zo ł owe o dd zra
· ł
~
.
"' Grand Hotelu w Sopocie, podpisali oni kapituwsc
mias a.
y grupy z ~
szczep1.0no
dwóm chorym
w . ..,
k h h
łatwością zniosły patrole niemieckiej dywizji ~
.
wieku lat 40 1- 44 , a serce 48 _ 1~ 1acJę na warun ac
onorowych. Obrońcy He~
~ lu rozpoczęli nisze-zenie broni, amunicji i sprzęzmotoryzowanej, która maszerowała z Dębli· ~
.
1etmemu męż cz y źnie.
~ t
B t .
na na wschód z zadaniem
powstrzymania nie "'
1
Przeprowadzon a
w
Denver ~
u.
a eria cyp owa na Helu została wysadzorozpoznanej dotycll.:zas grupy ool•l<ich wojsk.
transplantacja serca
była jużlS na w powietrze.
tego rodzaju na ~
Wieczorem oficerowie i nuyna.rze podejmua. DĘBOWSKI . ~
146 operacją
29

ło

wicepremiera Majewskiego

rozpoczyna nowy rok akademicki

Jutro
6
stron
~I

studenckich
praktyk
czych,
osiągnięciami

t.ódź, środa

320 tys. studentów w103 uczelniach

W nocy
z poniedziałku na
wtorek
południowo-wschodnie
wybrzeża
Afryki
naw i edziło
grpźne trzęsienie
ziemi.
Trzy potężne fale wstrząsów
trwające iolkanaście minut ob j ęły
tereny położone wzdłuż
wybrzeży
Afryki od Kapsztadu do Durban.
Wśród ludności Kapsztadu wy
buchła
panika. W przerażen' u
opuszczała
ona domy i wybie
gała na ulice.
Według
ostatnich Informacji
napływających
z Kapsztadu,
zginęło 10 osób a wiele odniosło rany.

Wczoraj I sekretarz KŁ PZPR,
Józef Spychalski w związku
z rozpoczynającym się rokiem
akademickim
tradycyjnie
już
spotkał się z przedstawicielami kierownictw
organizacji
młodzieżowych '.Z.MS i ZSP.
Podczas spotkania omówiono
główne problemy
działalności
polityczno-społecznej
ZMS
i
ZSP w łódzkich uczelniach. I
sekretan Kł:. PZPR interesował
się w
szczególności
formami
pracy politycznej w środowis

• Problem zaopatrzenia ludności
• Bieżące zagadnienia przemysłu
• Nie przewiduje się podwyżki cen

- - - - - ---
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Wczora,, w Domu Technika
się
uroczyste zebranie
plenarne
Stowarzyszenia Włó
k(ennlków Polskich. Otwierając
obrady prezes
ZG SWP, inż.
odbyło

Wręźel
powitał
przybyłych
gości, a m. in.:
I sekretarza
KŁ PZPR J. Spychalskiego,
ministra przemysłu lekkiego T. Kunickiego, przewodniczącą
ZO Zw. Zaw. „Włókniarzy" -

M.

B,

Natorską,

przewodniczącego

Prez. RN m. Łodzi - E. Kaź
mierczaka. Referat obrazujący
działalność SWP w 25-leciu PRL
wygłosił
sekretarz
generalny
ZG SWP, mgr inż. T. Białobrze
ski.
Członkowie SWP a jest ich ·
obecnie ponad
16.000,
skupionych w 406 kołach, czynnie uczestniczyli
we
wszystkich 1
przedsięwzięciach

przemysłu

lekkiego: od uruchamiania zdewastowanych
przez okupanta
zakładów por.zynając, na wpro
wadzaniu najnowocześniejszych
włókien syntetycznych kończąc.
Obecnie,
jak
podkreślił w
swym wystąpieniu minister Kunicki, działalność Stowarzyszenia,
szczególnie w dziedzinie
doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników tego prze
mysłu, nabiera ogromnej wagi.
Zadania
przemysłu
lekkiego I
wymagają
kadry wy~oko wykwalifikowanych
fachowców. >
W końcu rpku ubiegłego pracowało w tym
przemyśle
1.soo
osób z wyżseym
wyksztake..

I

niem, w 1975 roku liczba ta powinna
wzl'osnąć
do 18 .000, 2
tym, że okola B.000 os ób winno
n1ieć
wykształcen i e
techniczne.
Podstaw owym celem dz i a łałnoś
ci przemysłu lekkiego jest zaspokajanie ilościowych i jakoś
ciowych
potrzeb
rynku wewnętrznego a jednej strony,
a rozwój eksportu - z drugiej.
W realizacji tych dwóch zadań
pomoc
ze
strony SWP
jest
szczególnie
potrzebna
l
jak
stwierdził
minister
okaże

się

niewątpli-

wie bardzo cenna. Do wniosku
tego skłania historia dotychczasowej działalności SWP.
Pierwszym
przewodniczącym
(Dalszy ciąg na str. 4)

Zainteresowanie
Izraela Maltą
Wielu obywateli Izraela wy
kupuje . ziem i ę wystawrnną na
sprzedaz przez Maltai1czyi<ów.
Operacje te nabierają powszech
nego charakteru.
„Al Ahram" zwrócił n iedaw
no uwagę na to zjawisko wska
zują_c, _że Izrael zmierza do wy
kupienia
znacznych
terenów
na wyspie, ażeby przekształcić
je w swą bazę na Morzu Sród
1

ziemny~

ł

zabiegają
CDU
i
SPD
iotnictw a USA
.o

w Wietnamie płd.

koalicię

łat polskich barwników
Efekty kontak tów
polsko-czechoslowuckich

75
. ,w

W Klubie MPiK

Folklo r
sieradz ki
proWczoraj w gościnnych
gach Klubu Ml'iK Towarzystwo
inaugurowało
Sztuk Pięknych
imrok kulturalno-oświatowy
pn. „Reg;on s~eradzki" .prezą
W programie znalazło s:ę ~vszy
stko czym charakteryzuje i mo
poszczycić Sieradzkie, a
że si~
kolek
więc pokaz interesującej
i
ej! tkanin, ludowe melodie
przyspiewki, prelekcja dyrektora Muzeum Sieradzkiego
tradvZofii Neyman o
mgr
c jach i kunszc :e rekodzieła tka
ck '.ego w tym regionie.
W imprezie uczestniczyły rów
zespołu
przedstawicielki
nież
tkaczek ze wsi Monice, z jego

kierown iczk~ ~ Józc!ą Hałada.
która mów ~ła n hist.or ii, zespo

osiągni~ciach.
tkan\n ogladać mo
wszyl'cy za;nteresowani od
gą
dziś W Klubie MPiK.
(hosz.)

łu

i

jego

Wystawę

il

Pokazano

artykułami

przemysłowym;

Hirosz imy

I ciąg

pewnym stopniu
kadrowa
obsadą
z
trudności
i przyczynią .
punktów
tych
dla
się dG wzrostu ich obrotów.
W związku z tym zarząd „Spo
dalszego 1
potrzebę
Iem" widzi
rozwoju sklepów ajencyjnyc,h. •.
Obecnie ajenci prowadzą ok. 1
a
punktów,
małych
2,5 tys.
społemowska sieć handlowa liczy ok. 14 tys. tego typu płaco- !
wek.
rozwiązuje

w

I

TOTO-LOTEK
z
piłkarskich
W zakładach
dnia 28 września br. stwierdzo
rozw. z 1% trafieniami wygrane po 2.228 zł, 1.139 rozw.
z 11 trafieniami - wygrane po
17ł zł, S.330 rozw. z 10 trafieniami - wygrane po 23 zł.
89

I

I
I
I

I
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Małego Wyścigu
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Ministerstwo ZdroOpieki Społeeznej pow ciągu ostatnietwierdziło, n
go roku zmarło w .Japonii na
leukemię ezwo<'o dzieci, których
jedn" lub oboje rodziców, uległo w swoim czasie radioaktyw
bombardowania
nym skutkom
Hiroszimy, na wet jeżeli dokto•
rzy uznali lek za calkowieie
wyleczonych.

j

Pokoju do mistrzostw a

li

poważnych

obrażeń.

e

wzniecił
3-letni chłopiec
wczoraj pożar w zabudowaniach
paw.
(K:eUin
A. Szczesniaka
ciach na
Spłonął
Radomsko).
J>Ow
budynku mieszkalnym.
żarze jego sprawca i inne 1-roczne dzieeko doznali poparzeń
i w stanie ciężkim przewiezieni
zostali do szpitala.
W Cieszęcinie pow. Wie•
ruszów S-letnie dziecko poc!pa·
budynek mieszkalny z oliło
borą pod jednvm dachem ora1!
2 stogi. Straty 35 tys. zł,
2 stodoły drewniane l czę
ściowo 2 obory spłonęły w PoStraty
lichnie pow. Radomsko.
- 50 tys. zł. Przyczynę pożaru
(kl)
ustal.i komisja.

e

zachmurzenie
Dziś w Łodzi
umiarkowane, przejściowo duże
z możliwością przelotnych opadów. Temperatura maksymalna
Wiatry umiarkook. 14 st. C.
wane. Jutro pogoda i temperatura bez vvi.ększych zmian.
Słońce zajdzie dziś o 17.n, a
jutro wzejdzie o 5.43,
<>bchodza Danuta,
Im:eniny
Remigiusz i Sławomira.

(w tym jedna trzecia na stuw unidiach inżynierskich),
11,5 tys„ a w
wersytetach WSE - 3,5 tys .• W uczelniach
indeksy
rolniczych otrzyma
blisko li tys. młodzieży, w
medycznych
akademiach
blisko 4 t~. przyszłych lekarzy i farmaceutów. a w 16
artystycznych
ucl'!elniach
778 potencjalnych plastyków,
i aktorów. Rok
muzyków
akademicki zaczyna się również dla 1800 nowych studentów Wyższych szkół pedagogi
cznych oraz 3,5 tys. słuchaczy
nauczycielszkół
wyższych
skich.

1)

prze?. egzaminy wstępne i dozaszczytu złożenia stu
stąpią
Jest
ślubowania.
denckiego
ich więc o 5 tys. więcej niż
w roku ubiegłym. Oni to wła
śnie będą mieli okazję zainau
gurowania nauki w kilku nowyższych
powstałych
wo
uczelniach, filiach szkól wyż
szych, bądż na nowych kieuruchastudiów,
runkach
roku
nowego
od
mianych
akademickiego.
W politechnikach i WSI roz
poczyna naukę na I roku pra
wie 16 tys. nowych studentów

SPORT

l

studentów

tysięcy
str.

e W Łagiewnikach Nowych
jadący bez prawa
pow. Łódź
jazdy motocyklem St, Wojtczyk
zjechał na lewą stronę jezdni i
zderzenie z samospowodował
Motocykli•
chodem osobowym.
sta doznał ciężkich obrażeń.
e W Wysokienicach pow.
K.
Skierniewice motocyldista
wpadł do przydrożnego
Supeł
oraz
motocykla
rowu. Kierowca
jego pasaż"r St. Wach doznali

jordańskiej
armil
we wtorek, że wojjorostrzelały
ska izraelski<!
Marhaba, leżącą
osadę
dańską
w pobliżu okupowanych wzgórz
Golan. Ogień ten trwał około
30 minut, Artyleria jordańska
przeciwnika
baterię
zmusiła
jocdańskie
Siły
do m!lczenia.
nie poniosły strat.
te
podaje,
MENA
Agencją
bojownicy z Arabskiej Organi
zaatakowali
Synajskiej
zac}i
.izraelskie linie zaopatrzeniowe
i komunikacyjn<! na okupowA
nych prrez agresora ziemiach
Synajskiego. W cza
Półwyspu
s ie tych ataków przeprowadzo
zniszczono skład
nocą.
nych

Japońskie

ze

Kronika wypadków

Rzecznik

dalszy

(Dokończenie

amunicji na wschód od Jil1 Bal
lah.
Ta sama agencja podaje, :!:e
wladze okupacyjne
izraelskie
usunęły siłą z miast Nabll.:s i
Dżenin kilku arabsk ich nauczy
cieli, zmuszając ich do przejł
Jordanii.
terytorium
cia na
Na polecenie władz izraelskioh
Nablult 4
eście
i
m
w
zamknięto
szkoły i aresztowano około !OO
osób. W m iejscowym wi~zie
niu przebywa ponad 100 A~a
t>ów.

stwierdził

wi& i

320

no:

s!ę

p~a

konferencję

Trage dii

I ~:~ar&:.w::ś::f. b:~~=r:

SPORT

SPORT

B
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„Kukułeczka" płaci.„
. .. za pięt trafień zwykłych 7.%00 zł, za cztery premiowane
- 1911 zl. za cz.tery zwykłe ~
99 zł, za trzy premiowane 20 zt i za trzy zwykłe - 19 zł.
Na główną wygraną w biezą
ej grze przypada 265.ooe zt.

SPORT •
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1 "~ ~koło ~ tysięcy zawodmk~w
Piękna kariera kolarska Pawła Kaczorowskie60 oStrzel_ało
w wiei k1e1 1mprez1e propagandowe i

B. Rogals ka
pobiła rekord
J. R'ajsów nlJ
W Pabianieach odbyły się zawody lekkoatletyczne drugiego rzutu
mistrzostw Gkręgowych. W kia-

zwyciężył

21eSpół MKS Stal Radomsko -

Prowadzący

• * •

Od

drużynowej

mieniące

z

z pon ie działku na
W nocy
wtorek liczne grupy komando
sób arabskich przeprowadz:ly
równoczesny atak na kilka izrael
skich pozycji wzdłuż Jordanu.
rze"czni„
oświadczenia
Według
ka partyzantów palestyńskich,
na
przeprowadzono
ataki te
!OO-kilometrowym fronci<!. Roz
one w poniedziapoczęły się
łek o godzinie 17.30 czasu GMT
szturmem na izraelskie po2::ycje w północnej części doliny
Jordanu, a zakończyły we wto
rek nad ranem, zdobyciem przez
Ob07.U
El Fatah
bojowników
agresora koło Tel Salam.
Po zdobyciu obozu partyzan
ci przebywali tam blisko 2 go
dziny i w tym czasie wysadzili
w powietrze szereg izraelskich
obronnych. Na masz
urządzeń
cie wywieszono flagi: pale<tyń
Jednostka
skich partyzantów.
bezpiecznie powrópowstańc?.a
c : ła do bazy.
Według oświadczeni.a rzeczni
bojowników palestyńskich,
ka
do starć
równocześnie
doszło
z jednostkami agresora w rePoMorza Martwego.
jonie
wstańcy zniszczyli izraelski po
sterunek obserwacyjny w miej
sawda, ostrzeliwując
scowości
stanowiska
rak ietami
również
wroga kolo miasta Nablus.

b. mm.
że
wyjaśnił,
sową
spraw zagr. J, Hajek nie zabie
rai głosu na plenum. W przeciwier\stwie do n:ego O. Czersprawę
zdał
nik szczegółowo
ze swojego udziału w rozwoju
Jego
w roku 1968.
sytuacji
i
przemówienie było uczciwe
dlatego właś
godności,
pełne
nie powierzono mu ponown ie
misję utworzenia rządu. Na za
ko-ńczenie J. Havlin stwierdził,
przewodnidotychczasowy
że
czący Urzędu d/s Prasy, Jaroslav Havelka zostanie powolany na inne odpowiedzialne sta
nowisko, natomiast federalnym
Urzędem Prasy i Informacji kie
ruje tymczasowo wicepremier
Karel Laco.

niemal wszystkimi kolorami tę
czy. Warto odnotować, re spo
:zaprezentowanych wzośród
rów tkanin, na jpełniejszą pale
z
zakladach Toto-Lotka
W
Jubilat,
przedstaw i ł
tę barw
czyli ZPB „Boruta" w zg :erzu,
obok oczywiście reprezentan•..
polskiego
tów n iemal całego
barwnikarskiego.
przemysłu
rozw.
grane po 479.431 zł, 190
Goście zwiedzili także wystg
z 5 traf. zwykł. - wygrane po 1
wę obrazującą dorobek polskie
około 12.509 zł, 13.512 rozw. z 4
go i czechosłowackiego barw- I traf!en:ami - wygrane po 256
n ikarstwa. Wystawa i towarzy I zl, 249.738 rozw. z 3 trafieniaszące jej :mprezy, tak " charak I
mi - wygrane po 14 zł.
terze naukowym jak i han<:llo j
konców.l'>,ę
wylosowaną
Na
pełn.ej\zą
na
pozwoliły
wym,
1 banderoli " nr 3930 odnalez,o
prezentację polskiego doro!:iłu
wielo
kuponów
211
"gółem
no
V.: tej nadz:'.'ryc zaj ważnej lj\ąlę .
pro<l11kcJi , przynosząc rol"-j zakładowych - premie po 2.00-0
zi
24 kupony J ednozakładowe
zł,
n i eż wiele korzyści ekonomicz- prem.ie po 500 u.
nych. (er)
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syfikacji

suknie

Dotychczasowe doświadczenia
wykaspołemowskiego
handlu
zują, że przekazywanie ajentom
sklepów spo:lywczych i
małych

koman dosów arabsk ich

1)

jak l Józef Smrkovsky zachoswoje mandaty deputowują
wanych do Zgromadzenia Federalnego.

sklepów ajeucy jnych

z NRD l NRF, Bułga
W. Brytanii,
rii, Szwajcarii,
Chil" i Indonezji.
wystawy
W czas.e u·wania
się także polsko-czeodbyło
sympozjum nachosłowackie
ukowe, podczas którego omóśw..iatowego
nowości
wiono
przemysłu barwn ikarskiego. Naj
jedm i ały
znaczenie
większe
w robonak przeprowadzone
barwnikarskiej
grupie
czej
polsko-czeRWPG, rozmowy
temat dalszej
chosłowackie na
tych
przemysłów
współpracy
dwóch bratnich krajów.
Wczoraj odbylo slę oficjalne
i uroczyzamknięcie wystawy
jubileuszowych. Na t~
stości
ren wystawy przybyli gospoda
i ziemi łódzk'.ej z
rze Łodzi
I sekretarzami KW i KŁ PZPR
J. Muszyńskim i J. Spychal
przewodniczącymi
oraz
skim
Prezydiów WRN i RN m. ł,o
dzi - Cz. Sadowskim i E. Ka~
obejrzeli
Goście
mierczakiem.
„rew;ę barw", czyli pokaz mo
praktycznego zastosożliwości
wania polskich barwników na
zaprezentowanych
modela ch
przez I Jom Mody „ Telimena".

dwóch tygodni trwa
nia polsko-czechosłowackiej wy
stawy barwników, zorganiz0wa
nej w Łodzi w budynku „Che
m1koloru" z okazji jubileuo;;zu
zakładu
!)aistarszego
75-lecia
barwniki
produkującego
zg:erskiego „Boruty", Z\v!edziło ją ponad 96 tys. osób. Byli
to w pierwszym rzędzie najbardziej zainteresowani polski
przedstawimi barwnikami c:ele przemysłu lekkkiego, che
micznego, centrlll handlu zagra
niemego, technicy i inżyniero
w :e. Znaleźli się także liczni
niemal
całego
z
fachowcy

str.

którym będzie
na
nowisko,
swoje dowykorzystać
mógł
świadczenie l swoje zdolności.
Jozet Havlin oświadczy! rówDubc•ek
nież, że zarówno A.

Więcej społemowskich

świata:

ciągu

z FDP

(Dokończenie ze

& Inzagranicznych
spraw
pczyszłvm
nych stanowisk w
koalicyjnym.
rządzie
Partia wolnych demokratów
FDP powzięła we wtorek decyzję wszczęcia rokowań z parSPD
socjaldemokratyczną
tią
w celu utwoczel)ia koalicji rur
dowej.
CDU i kanPrzewodniczący
clerz federalny K. G. Kiesinger przedstawił we wtorek wieFDP
przewodniczącemu
czór
Scheelowi propozyWalterowi
utwonenia rządu koalicyjcję
nego CDU/CSU - FDP. Zakomunikowano o tym w Bonn po
rozmowie jak;i przeprowadajJi
przedstawiciele obu partii.

Uwaga komentatorów polityeznych śledzących powyborcze
konsultacje w NRF skupia się
przede wszystkim na FDP, która ma podjąć decyzje, z którą
partią wejdzie w skład nowej
O koalicję
rządowej.
koalicji
z FDP zabiega pn.ede wszystkim Partia Socjaldemokratycz na, która najwcześniej wystąpi
ła z tą inicjatywą i która zaprzywódcy
Już
proponowała
FDP, Scheelowi, tekę mini•tra

Z poniedziałku na wtorek amerykansk1e bombowce strateg:czne B-52 kontynuowały nalo-1
na przypuszczalne pozycje '
ty
w górskich rejo- 1
partyzantów
nach leżą cych na południe od
w,
zdemilitaryzowanej _
strefy
sum:e w c:ągu ostatnich 10 dni/
odrzug:gantyczne
8-silnikowe,
1
przeprowadz!ły 17 nalo-1
towce
bombardowań
dokonując
tow,
dywanowych w prowincji Quang
I
Tri.
llanotowano ·
W pon iedziałek
1
w
lądowe
starcla
takż" dalsze
Wietnamie południowym.

Sm iale atak i

Z Czechosłowacji

Zmasowane naloty

17D

pkt„ przed Lechią Tomaszów 155 pkt. i Włókniarzem Konstanty-

nów - 15.2 pkt. W klasie A, zwyci~źyli lekkoatleei MKS (Górnik
Łę<:zyca) - 142 pkt., przed WłókPabianice - 137 pkt. i
niarzem
112
Włókruarzem Aleksandrów -

WK.ZZ, LOK i „DL 0

trenuje pod okiem
Nazwisko Pawła Kaczo.-owskie- kolarzami
go zaczyna coraz ściślej wiązać St. Turaja.
P. Kaczorowski zaczął szybko
su: z kolarstwem torowym i szo
wybijać się z tłumu rówieśn,isowym.
lic,~c.y
k
-~ni
Miody ten zaw""
..,.
obecnie 10 lat rozpoczął swo J ą
karierę sportową w 19i5 r., star
tując w Małym Wyścigu Pokoju organ'zowanym przez ŁOZK'll
i , l)z!ennik Łódzki". Na P. Kaczorowskiego baczną uwagę zwró
cit wówczas trener Mieczyi<ław
Ulik. Kaczorowski zapisał się do
Gwardii i obeen ' e razem tz Rubinem, Szałapskim oraz O ręmbskim i wielu innymi zdolnymi

KaC20rowsk: jest członkiem kadry narodowej, przygotowującej
Jak spodziewaliśmy się, prosię do startu w 1972 r. w Moimpreza strze1ecka
nachium, Tego zdolnego i sym- pagandowa
WKZZ
przez
kolarza :oobaczymy organizowana
patycznego
•
.„
.
.
.
.
na olimpiadzi<! na starcie wy- z
ob':'LOK i „Dziennik Lodzk.1
d t
.
1
duze
terenie
naszym
na
dziła
~f~~ i{;;!Y'7'~':e~~:f~ln~! wysd~~:
zaintere~'"'.anie.
żynie reprezentacyjnej.
Jak oswiadczył . nam wezoraj
J. NIECIECKI
korn~sarz. . _zaVfodow strzeleckich
p. P. Sllw1nsk1, dotychczas strze
l~lo. juz około s tysięcy zaw~dmkow. Impreza me zostala Jeszcze zakończona. Wpływają ll;o
lejne zgłoszenia. Strzelania odby
wają się niemal coc!ziennie na
ł
wszystkich strzelnicach w Łoc!zi
czą

Mi'sfrzosfwa Europy
W koszykówc e

Jutro udaje się do Berlina r":'
Łodzi,
jumorow.
prezentacJa
Tkto
i
Be l
g
0w
r ime
ra roze ra w
gau dwa spotkania bokserskie.
Do reprezentacji Łodzi zakwa&
lifikowali się: Borkowski (Gwar
Dziś na tafli lodowej w PałaParafianowicz (Włókniarz
dia)~
Pabianice), Kopec II (Gwardia), cu Sportowym nastąpi inauguraWarto
Roszpondek (RKS), ;Pacholski. II j cja se7,onu hokejowego.
(Włok-, zaznaczyć, że w bieżącym sezoStarc~yi:ski
(Gwardia),
marz Zg •erz), Dziki . (Gwardia), nie zobaczymy w Łodzi niemal
Włoch (RK.S), Olkow.icz . (Gwar-1 wszystkie nasze czołowe drużyd1a), Błazeiewsk1 (Olimpia Kar- ny hokejowe.
.
~zn:ce), Wójcik (Gwardia), PawPierwszy mecz rozpocznie się
lak (Gwardia) i dwaj pięściarze
spotkaniem zgierWlazlik i Walczak ok' go1z.w 19
Widzewa lókniarza z Cracovią, a
mistrzowie spartak'.ady. Brak s iego
w drużynie Goski, który jest na o go~z. 18.3U Legia grać będzie
zrupowaniu przed meczem junio z Ba1łdonem.
mecze eliminacyjne o
Są to
NRD i Piecha z
rów Polska Puchar Polski.
RKS.

. •
.
Na ringu
w Ber11n1e
. .
odz1an1e
wa 1
.

pkt.

ków. Na:fW'iększym jego sukct>'
'
'f'
s:ę
sem było zakwa l i Jkowame
Polski, która
d-0 repreze11tacji
startowała w Brnie w mistrzastwach świata. Kaczorowski star
w rozegranych w późnych go- tował w naszej drużynie, która
13, 72 •
została na s-~
sklasyfikowana
Rogalska uzyskała w pchnię<:iu dzinach nocnych spotkaniach o m iejscu. Wart<> jednocześnie nad
startował
drużynie
w
te
mienić,
mistrzostwo Europy w koszykówk d k
t t
ku!l _ 12 72 J
• również !nny ze zwycięzców Ma'
o re or o rę• . es
ą
MieczyPokoju
Wyścigu
lego
~zec~oNeapolu,
m~czyzn, w
gu i lepszy wynik od rekordów zy 1
ciowyeh takich lekkoatletek jak/ smwacia pokonała Hiszpanii: 97 .SO sław Nowicki.
. (53:29), a w Casercie Jugosławia I Rekord życiowy P. Kaczorow. c· hó
__ „ laty W . •
skiego w wyścigu n-a ł km wy.
.
.
1ac wa1sowny 1
p,~
z Bułgarią 76 · 60 <33 · 26 nos i _ 5.03,0 _ wówczas gdy na
wygrała
ny.
d
·
·
'
reKor
Zielinsk•ego
do
le7.ący
Biland w oszczepie u~kała
lepszy
'eł
·
jest
p 0 l5 ki
~J~
e
n•ewi
38,23, a Matusiak wygrała skok w
45 8
jeszcze nie
· Kaczorowski
·
dai - 5,51 przed Kamińską - 5,48.
zdecydował się, czy będzi e spe(n)
. cjalizować się jedynie w wyścistę gach na torze czy też wybierze
&potkał!.
W Magdeburgu
ucze-I' szosę.
dawni czołowi kolarze - w Poznaniu byłem druł(i za
stnicy Wyścigów Pokoju: Piet Da
W · Bydgoszczy
mistrz olim- Czechowskim.
men (Holandia) pijski z 1960 r., Wiktor Kapito- wyp rzedził mnie tylko Polewiak,
gimnastykują
3
wyścigi w okręgu.
now (ZSRR) , były mistrz swia- Wygrałem
mistrzem
(Holandia), Jestem trzykrotnym
Nijdam
Henk
Od dziś w każdą środę o go- la
torze i s70
junio_rów na
Włoch Polski
Włoch TRomeo wVenturell.li,
startowałem . w.
ostatnio
·
M
l
t
A
·
·
dzinie 19.30 wznawia się gimna- L'iv10
.
.
. .
e- s:e.
n a
ęgier
rape,
1
rekreacyjną dla pań z gyerdii, Pollak Stanisław Gazda i , Szczecinie,„ zwycięzając_ w10::i::sci
stykę
Przywitał ich serdecznie gu Gwardn na dystaz":;~2 T m.
ognisk TKKF „Kaczka" i ZNP inni.
sta~::;
„Nauczyciel". Dotyczy to rów- dwukrotny mistn: świata i zwy- ! u.zysk~Jjc czas,,,..j-;ł
Szałapski.
nJ.eż ognisk "Ekran", ,,Aatena" ~ięzca Wiścigu Pokoju AdGlf I ~~~yj';!~~e1ce klubowy się
do oObecn.ie przy1<otowuję
chur (NR ).
Dawne "asy" Sl>O'M<ały s;e na-,statniego ..,, tym sezonie !<tartu
i „Książka".
J)!'OWacl:zi Elzbieta slęonie w wyściiru na 3C! km I>" na to~>„ " nustniostw_o Polsk i
Cwiezenia
N1e wiem
P :erwsze w wysc11(u parami.
Magdeburga.
gimnastycznej ulicach
Jędruch w sali
z_aiął Holender 11'.iJdam kogo mój trener Tura1 wy:mllPałacu MłodzieżY (ul. Moniusz- miejsce
przed Starnsławe!'t). Gudą i d\'u- 1ezv mi za partnera.
~ że P.
l(im :a:~ ,.. ~ rem. _ Od ~
ki 42).
Najlepsze wyniki osiągnęlli: wąsik na 400 m - 51,6, Frankowski
na 100 m - 10,9, Krajewski na 800
m - 1.57,3, W kuli Biskupski

c:

>·

Weteran •. na szos1·e J:

„Kaczka'' i „Nauczyciel"
sit:

I

;,,;;i .

I

2 DZIENNIK ŁóDZKI -:-233~ ~

.

lDZIS•,

•
olwurc1e

•
sezonu hoke1oweao

I

i na terenie wo.jewództwa łódz.
k.iego.
·
Czekamy jeszcze na zgłoszen:a
z Łasku, Kutna, Zduńskiej woli i Tomaszowa.
Jak dotychczas najlepiej spisu
ją s i ę zawodnicy z powiatu łódz
Startowało 950 osób, a
kiego.
zgłoszonych jest jeszcze 400 osóh.
Na terenie m. Łodzi prowadzi
dzielnica Łódź-Górna. Startowało już 450 osób, a strzelać b.;dzie jeszcze około 300.
. . .
.
.
Finał tej wielk1e1 imprezy rozegrany zostanie 12 pazdzcernik•
na strzelnicy LOK na W10zew1e.
Nie trzeba chyba dodawać, że
w finale udział wezmą najlepsze
(n)
zespoły.

KOJOne CRZZ

.
prowa dzą w Ka1ISZU

Na torze kolarskim w Kaliszu
rozpoczęły s i ę zawody między re
.
MON
CR z
.
.
1
Z •
prezentaciam1
ze startu zaStartu. W wyścigu
zwyc1·~z·ył
trzymanego na 1 km
"
czasie
w
Kierzkowski (CRZZ)
Kotlińskim
przed
min.
1.13,5
(CRZZ) 1.13,9 min. oraz Kaczkowskim (Start) - ten sam czas.
W wyścig"' indywidualnym na
4 km najlepszy czas uzyska! Kluj
(MON) 5.20,8 min. przed Bek iem
.Jankowskim
i
5.21,0
(CRZZ)
(CRZZ) S.27,8 min.
W sprincie najiepszy wynik uW rewanżowym meczu piłkar- derers pokonali szwedzką dntżyzyskali reprezentanci CRZZ Kotrozgrywek o nę Nori"koeping 1:0 (0:41).
z cyklu
skim ,_,,_
sk1· i· Bek - po 11 .....,..
·
n
li·
*
rozepuch.ar miast targowych
granym we wtorek przy świetle
Ateny
piłka.-zy otimpiakosu
eilektrycznym w Chorzowie, miej
16
scowy Ruch pokonał cz<>łowy ze~e~~gos~~;~:~=
;~g:o~::!a:,,en~
WieClub
Sport
spół Austrii
I deń. 4 ' 1 . ( 2 :o~. Pierwszy mecz wy towuje się w Katowicach do śro
g~ah. wiedenezyey 4:2 ... Chorzo- dowego meczu o pucbar zdobyw- .Łódzki Automobilklub . zorgawianie dmęki lepszeJ rO'ZJtl1cy bra ców pucharów ~ Górnikiem Za- nizował na Pl. Narutowicza w
Grecy przybyli z najlep-,Toma.szow 1e. p·erwszy na naszym
brze.
~k awansowali do. II Mlndy.
skrzydłowym terenie wysc1g gokartów.
aktualnie
szym
Automr.
w rewanżowym mecz-u r rundy Grecji - Botinosem , który n'.e Z\i.ryciężyli członkowie
2)
l) J, Grabowski,
zdobvwców pucharów występował w pter\1llSZYl?I meczu bilklubu :
pucharu
Zasaaa..
3)
Wierzbicki,
i.i.
Giir:aildem.
Sliem.
pilk.arze ~
1

l

p

I k a n o z· n a
*

*

Startowały

gokarty

* * *

:wu......

c..

••••••••
•••••••••••••••••••••
••
•• Wsz.,,stko
••
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Murowana

oszczędzaniu

jutro, 2 października bT.
z naszymi Czytelnikami
przez NTU 303-04

bez

w godz. 13-14.30
będz:ie:

mgr

dębów

EMANUEL
~BIERZ<,'ROWSKI

Oddziału

dyrektor I

w

[!)

: [!]
:

: !!J

E(!)

I

: [!]

ie

PKO

X
X

Łod~

Usługi PKO

~~:~:~~~a::sy

lI X
X

wewnąirnakładowe

Jak założyć a.jell(lję PKO
Książeczki mieszka.niowe:
;
i wieloletnie
;
Nowe zadania PKO

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

X

czerpniętych s głośnej ksiqżki
S. Grzesiuka.
A oto nasze wrażenia z próc

tego musicalu: „Boso, ale w
ostrogach" jest nie pozba-tpione
swoistego folkloru miejskiego
or'az stylizacji utrzymanej w

przepuszczają do mienkań w~l
Na razie Z:apobiega s~ teocie,Planie
tzw.
mu stosując
. tych ścian styropianem - specjalnym tworzywem umiefizczonym na siatce metalowej•i otyn
kowanym.
jeszcze
była
Komunikacja
Achillesa"
„piętą
niedawno
funkcjonuje„.
Dąbrowy, dziś
ona prawie dobrze • . Pisząca niczekała na
artykuł
niejszy
przystanku (róg Dąbrowskie
go i Kilińskiego) 15 minut, aż
na horyzoncie ukazał się jeden z czterech linii obsłu
tramDąbrowę gujących
Łączą osiedle z innymi
waj.
częściami miasta także autobusy. W budowie majduje się
arteria idąca ulicami: Tatrzań
ską, Kopcińskiego. Uniwersytecką na Doły, mająea za trzy
lata połączyć południe miasta
z północną jego częścią.
Problem zaopatrzeJtia mieszkańców rozwiązały ww, centra
handlowe, w sumie jest ich 4
na
jedno
(trzy na Południu,
Północy) •
PoNa Osiedlu Dąbrowa łudnie znajduje się Zł poje4ynusługowo
pawilonów
czycb
handlowych. Niektóre o ciekawych konstrukcjacla architektonicznych, np. cała uliczka buprzypominających
dynków
grzyby, czy
swoim kształtem
Handlowy
Dom
Spółdzielczy
na osiedlu
jedyną
mieszczący
urozkawiarnię i re•taurację nieco armonotonną
maicają
chitekturę Dąbrowy. .Jeśli chodzi • placówki handlowe, to są
one w stosunku do planu, sbudowane ju:l w " p.roo.
Osiedle posiada 6 szkół podogólnoliceum
stawowych,
elekkształcące i technikum
tryczne. Posiada także dwie
imponująoo wyglądające przy
chodnie lekarskie. W projektach budowy na 1971 r. prze-widuje się jeszcze kino panoramiczne na 600 ~b. liceum
ogólnokształcące i dwie szlro-1
ły zawodowe. Nie przewiduje
się natomiast budowy żadnego
licząc
sportowego,
obiektu
mieszkańcy
chyba na to, że
mogą korzystać z odległego ośrodka „Młynek;'. Mieszczące
się przy blokach place zabaw
dla dzieci i ogródki rekreacyj
mieszkańców nie są
ne dla
chyba miejscami mogącymi za
poti:zeby"
spokoić „sportowe
olbrzymiego osiedla.
1 jeszcze jedno - słownik języ
ka polskiego podaje, że „dąbro
wa'' nie ozna.cza nic inneco, jak
tr,lko las dębowy. Nie :aauważy
hsmy w murowanej Dąbrowie
a~ jed11ego drzewa dębowego!

„To jui: 8 lat minęło - mewi s-ca dyrektora i/s ekonoMiejskich ll, mgr Józef
micznych Dyrekcji Inwestycji
od chwili rozpoczęcia budowy Osiedla 1000-leBucki cia Państwa Polskiego". Przez okna' ~abinetu dyrektora
drugie eo do wielkości
widaó jak na dłeni ogromne okna.
Przez te smme
łódzkie osiedle.
po Teofilowie DIM II mieśei się w sta(„szewc chodzi bez butów" rym IH>mu) a lat temu wida.ć byle jak okiem sięgnąć
tylko pola i gospodarstwa rolne.

kategoritich 'llłOWOCZemej muzy
jazzowej.
ki rozr11wkowej
Wiele w nim piosenek - przeboj<)w.
Rękojmią walor6tD artyst11cz
nych widowiska 1q nauym zda
niem realizatorzy: inscenizator
i reżyser R. Sykała, scenograf
M. Stańczak, choreograf B. Fijewska oraz klerownik muzycz
ny B. Pawłowski oraz odtw0rc11 głównych ról M. Szewczyk
(o)
i W. Skoczylas.

l\liestetlJ, jeszcze nie

goć.

zaczęła

zmiemac
radykalnie
po123-hektarowa
oblicze
Osiedle posiade
wierzchnia.
dwie częsci nazwane: częścią
Południową (na niej rozpoczę
to bttdowę) i Pół.nocną. Jeśli
chodzi o „Północ", to realiza.
torem zabudowy prócz Dyr.
Inwest. Miejskich jest także
RSM „Bawełna". W sumie po
stawiono na obu częściach ponad 200 broków mieszkalnyc h,
a mieszka w nich 40.568 osób.
Jako jedyne osiedle w naszym
mieście sostał:t zbudowana Dą
browa w całości metodą „wiel·

Pierwszy mieszkaniec dzisiejszej Dąbrowy, wprowadzi!
grudniu 1962 r. i tak
się w

„B.oso, ale w ostrogach"
W sobotę - 4 października ro Teatrze Powszechnym odbę
dzie się -prapremiera musicalu
R. Pietruskiego i K. .Wodnickiei z muzykq J. TomaszewGle w 01tro. ikieg-0 NBoso,
aach", opartego na wqtkach za

nazwaną

koplytową'',

zresztą

„metodą
osiedla Niestety, na skutek
dużego tempa budo.
wy, a co za tym idzie, Qiedosta
techniki
zgłębienia
tecznego
ściany suzytowe
metody
bloków zbridowane w pierwprzemarzają i
latach,
szych

patem

od

Dąbrowa".
zbyt może

I

wszędzie •••

Kolor1Jłerq już ciepłe
W

ubiegłą

llłupek

sobotę

rtęci

o godz. 21

wykazywał

11,2

5,3,
1topn1a c, w niedzielę 10,2 st. C.
poniedziałek w
W tych warunkach zdecydowa
no się na rozpoczęcie ogrzt!wa
n ia. Jak nam powiedział wczo
raj dyrektor Szeda z Zaktaąu
Sieci Cieplnej, w poniedziałek
do ok. 30 proc. kaloryferów
Wczoraj
dotarlo jut ciepło.
pod wieezór było to odczuwalne niemal wszędzie.
Jednakże tu i ówdzie do po
budynków upragjedyńcsych
nione ciepło je•zcse 11ie d<Karło. W obieg• znajduje się 441
tys. m s'""śc. w04ły i jest niemożliwe, aby ta masa od l'a'l.J&
F,....a rozrugorąca.
się
stała
potrwać kHka dni.
ehu n>86i

r19.o-dxieri nie0ie
„

okazji ZS-łecia
Wystawa
•
MO i SB - otwarOie o godz. 16
·
w LDK (Traugutta 18).
4 WieczóT poświęcony twwS • .Jesienina - o godz..
ezośei
18, w Klubie TPP-R (Narutowipołączony a prelekcją
r ~„ :Jl!),
pro!. W. Popowa i Wyświetla
niem filmu.
• MDwie mamy - 4w6ch ej
film prod. jugosl., w
eów" dyskusyjnym klubie filmow.Ym
przy „Energetyku '', o godz. 19.
radiototograficz• Badania
Polesie (Gd a ńska 29)
-: ul. Zakątna od nr 31 do nr 415

•

sygnllsą
poządalłe
Na:oiOrządów re,ouów.
przyp0miCzytelnikom
namy icll telelony: rejon pOI
n.ucny - 511-21, śródmiesc>e &•3-15 i poludaie - łH-22..
Gospodarki KomuWydział
nalnej l :w ; ęszkaniowej 1.«kże
w poniedziałek wydał polecenie uruchomienia lokalnych ko
tlowni. Akcja podłączan a Lrwa
Wc.rocaj
do srody włącznie.
na 2111 ke>tlowni lokalnycb j :z:
dala cay.nnycb <>erom1>a więk
ruchu.
szość była ju:i: w
W naj1n11ieł clogodaej syklacji 1'1lale•li ...ę mieitzkańcy do.
mów, k.t.Ure do nieOawoa po&iad:Uy IA>kalne c.o„ a obeco>e
&ą do Elekt;cociepo<lląc"a"e
płown.i l roboty uie M>litaly je
szeae ukończone. Na MZBM •
admini•Lrację domów spada Od
zdopingowlluia
powiedzialność
wykouawców - Miejskie Przed
siębiorstwo J.lultalacy jne dcl jak
najssybszeco uk01łczenia robot,
Ciepłoej
Sieci
Zakład
aby

ro wtedy
cło
~zym

ly

W sobotę - 4 października, o
codz, 21 iaauguracja klubowej
występy
jesieni towarzyskiej:
konkursy, niespoartystyczne,
dzianki, dalsze szczegóły wkrót
ce.

Bilety de nabycia u kierownika klubu,

dobroci dla

I

--

zwierząt"

towarzystwa. Wpłacaj\ je
moli:Da w dniach o.i 1 paid>ler
nika do 15 Jłstopada br. na
konto Dr 1-9-lZJ!Ml, PKO I OM
eełe

Warszaw• z zaznacaeniem
przekazie:

„Miesiąe
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H. DEMBOWSKA

I

POMOC domowa eto dzie
jednorodzi.nnyl
J)OMEK
eka
potrzebna. Lodz,
sprzedam lub z dopłatą
OGŁOSZENIA
DROBNf
z
Piotrkow10ka
pokoje
10, m.. 24
2
na
zamienię
Oferty „7fill3"
kuchnią.
GOSPOSIA
~:iebna.
Prasa, Piotrkowska 96
Wrze„MOSKWICZ
~HAł..żBJliiSTWO
M"
całOll Warunki dobre.
brzo- sprzedam na C'lęScl liub!k<>w•e spóldz.. mies:ikanio śnieńska 1911, Jn.
1'el.
SYPIALK~ (złota
52~-os
'16664
i
xn.
pok<>ju
za) :Narutowicza 71,
w
ca~i. Mlirarska 7, weJ posll.Uku}e
rok.
na
sublokatorskiego
g
m.
'ICOi2
1'1
jasn<>,
(świstaki)
do
OPIEll.:łlNKllij;
Fl.JTRO
niemo_Oferty „764180"
Prasa. w Jęcia przyjmę.
na wzrost „TRABANTA 51"
bułgarskie,
Julianów, Macl<iewie2!1l 34-7
średni sprzedam. Młynar sprzedam.
Wólczańska P i-0trkowska
po
76195
l'l
&ka 89, m. :;, godz.. 16-17 &2, m. li, MM. 370-13
własooMIESZJir.ANlli:
rewolwerową „OPEL"
TOKARKĘ
dobry i ściowe - 2 pokoje, ku- DOBRA maseynistka zasłaa
typ „Rn-14" przelot 20 maszynę dziewi.arsltą 8/70 chnię z wygodami .kupię. mieszkała w Osiedlu lm.
l>rasa,
„76115"
mm - sprzedam. Zakład - spr-zedam. Tel. Hl-25 Oferty
Reymonta (już zatrudn10
Piotrkowska 9ł
&!usarski, Lawinowa :aa
na na stałe) do pracy
biało1112"
„SYRENĘ
potrzebna.
docywczej
URZĄDZENIE do wyro- czarną z
mal:ieitstwo
spczedain. C..glą ~ODlli:
„7Mł7"
Prasa,
członkowie Ofer\y
bÓW wafli (d1a lodów) dać: ir'od.y, soboty, nie dzieckiem,
32$-57
poszukuje Piotrkowska
- ku~ię. Tel.
dziele po godz. Hl, Wró- spółdzielni
ego
i
torsk
pokoju
subl<>i<a
17
m.
wskiego
3/5,
ble
fotograficzny
APARAT
,.SPOLli:M" Wojewódzka
rok. Oferty
"7612''' Spóldzielnia
„PE:NTAKON„ - natych „WARSZAWA Jd-39"
Spożywców
miast !rupię. cena obo- sprzedam. Dzwonić
tel. Prasa, Piotrkowska 96
w Poznani u unieważni a
jętna. Tel. 4118-90 od go- 2Sl-34
161.JO g POKO.ll.J n>e umebbwa- pieczątkę o
brzmieniu:
'M09ł g
dziny 16-20
Wojewodzka
telefone)U w „Społem"
z
GAR.AZ pilnie wynajmę nego
pilnie lub
SpożywSZYNSZYLE
okolice Srodmieffiu lub na Ba Społdzielnia
kupię
Biuro
Handu 6.
sprzedam. Tel. 308-28
nynku Bałuckiego. Tel. łutach posZtikuje lekarz. CÓW
Powstańców
ul.
Pr„sa,
Poznail,
Oferty
16129"
g
„
76186
FOTEL dentystyczny po- 574-70
7390 k
Wlkp. Za"
Ofert)' POKOJ, kuchnia w blo- P iotrkowska H
kupi(l.
Iowy
..,76098° Prasa, Pl.otrkow- kach na rok do wynaję UCZENNICĘ student- ODSTĄPIĘ 511 proc. uska IH!
cia. Pl-itne z góry. Ofer kę
mieszkanie - działu w firmie cheroicż
na
oferty
Poważne
PERKUS,JJli „Szpaderskin ty „70597", Prasa, Piotr- przyjmę, Podrzeczna 19, nej.
sprzedam. Kierasitiski, kowska 96
76131_g „71111~" Prasa, Piotrkowm. Ili (front)
96
ska
Ciasna 14, po l i 76117 g
kuchnię, MATEMATYKA.
POKOJE,
2
Tel. RABKA-Zdrój, KoSci uszCOCKER Spaniel 9-mie- holi, rozkładowe, parter 272-85, Balcerek
76181 ki 1, pielęgniarka An ;e
rodowodowy 72 m kw„ wygody s1ęczny,
angielski, la Chuchrowska przyjzan11enię ~lSZPANSKI,
sprzedam. Dzwonić 574-il śródmieście,
muje dzieci na wypo:::zy
7&194
na 3 pokoje z .kuchnią początk1, zaawansowani, ców , Biuro Handlu &.
po 15
Oferty indywidualnie, grupowo,
wygody.
skór
do
SZLIFIERKĘ
młodziet,
dzieci. ra2 doskonałe wyżyw iePłlotckow- chę\nie
kupię, tel. „~180" Prasa,
(garbars.k~
Pomoce płytowe zapew- nje zapewnione
76196 g ska 96
566-98
2 UCZNIOM(com) pokój ' nione • . w godz. ra!11'J'ch, PRYWA'.l':NE Biuro Maurządzoną I
SPRZEDAM
NEPTUN"
w1eczor: trymonialne
Siarczana 214 , •połudmowych,
odstąpię.
hodowlę norek lub p r zyj• m. 26
Gdaitsk, Sniadeck ich
nych udz1ela lektor. L1
Górna
75071
. .g powa 1, m. 25, tel. 384-05 klerowane przez psychol
<
:roę wspólnika. Lódź, Kra ·
76177 g 1MIESZKANIE własnosc10 godz. 18-19, Ankudowicz loga, pomyślnie kojarzy
kowska 70
małżeństwa od 1920 roku
·
SAMOCHOD osobowy za I ~e trzyp<>kojo.we ,;- ku
.
_
Pra NIKMI.ltClil. Ge bel. Ma-,
graniczny fabr y.czn ;e no p1ę. Oferty „161171
S~K_Qł. A . Cyrulsk:1ego rynarska §, m. 19
• T 1 1sa. Piotrkowska 96
d ·
_
Lodz, Kilmsk :ego 46, tel.
-e ·1
sprz am.
W'Y
Komplety przyI STUDENTKA poszukuje POMOC domowa na sta 335-U.
405-411 po godz. 18
m!ow ŚTódmieśc!u. łe potrzebna. Nowopol- spieszone tańców
„CHRYSLER" 7-osobowy J'<)koju
Zjlplsy <=-o· l
~dzieżo~
a,
a.
1.
zka
JlllW,,
„'l'SIW79„
spraedaJD .ira 1 oterty
lASł r. Jm&.&
T
.....
.._, __ .
-+ ·.:111~ t '
~- Pr1 P

I

Pląnty, Warszawa
Poznan - Jezioro
Malta, a t.ó<lt? Łódź ma Rudzką Górę, której walory postanowiono wreszcie wszechstronrue
wykorzystać. Niedawno, towarzy
sząc gospodarzom miasta w raj.dzie po największych łódzkich
budow<ich, zwiedziliśmy także i
obecnie jeden z
Rudzką Górę większych obiektów pracy spo-

Kraków ma

PO X

DNIACH

przerwie
Po &-letniej
znowu pracować a.le
po 2 tygodniach zachorow~łem.
Przesłałem już do Układu kilale zasiłku. nie
ka zwolnień,
ot~zym_uj,ę. Martwię się co bę
dzH?, Jesli choroba przedłużv
się, bo kończą mi się ostatnie
ZW.:

zacząłem

I

oszczędnośei.

RED.: Nowo zatrudniony pra
cownik uprawnień do :zasiłku
nabywa dopiero po 28 dni„ch
zatrudnieniu.
pozostawania w
·wynika z tego, że Pan zacznie
otrzymywać zasiłek, ale dopiero od 15 dnia choroby.

dziś

Od

Starówk-ę,

~

dooroci dla.

fo)

zw1eiząt".

Da

Ma też swoją wymowę f•kt,
jest
komisarzem w y sta wy
Jerzy
utysta-plas t y k
Frątczak, który informuje oas:
reprezentac y jna
to
„Będzie
unikatowaj
tkaniny
wystawa
stanie
i przem y słowej, która
mo żli
naszych
przeglądem
się
produkcyjnych i wzorwości
nictwa przemysłu włókiennicze
~o. Odbędzie się ona w Manche
sterze w City Exhibition HallHall w
Tonman
Deansgate
dniach 8-18 października.
Poziom eksponatów - wysetroskliwie
lekcjonowanych
jest (moim zdaniem) bardzo wy
soki, tak że godnie reprezento
one tkaninę polską
będą
wać
za granicą'"' .
dodać, te na
jeszcz.e
Trzeba
wystawie ~a
manches terskiej
w ierane będą również tran5akcje przez nasze centrale handlu zagranicz™'l'l'O·
Oby transakcji tych było lak
że

łódzki

najwi.ęcej?

M.

J.

Zimowy raj na Rudzkiej Górze

łecznej

I

WKlubie Dziennikarza

Podobaie jak w rok• ubie-1
1tym paidzlernik jest „Mieai'l
cem dobroci d... zwier'"'łt". w
Towarsystwo
zwi"tzku z tym
Opie.ki nad Zwierzętałlli zwraea
się d• a1iłośnik6w zwierząt z
. d a tk'aw. na
wp ł acania
a pelem

Polska Izba Handlu Zagcanic:rnego wraz ze Związkiem Pol
skicb Artystów Plastyków orcanizuje w ramach „Dni Polskich" wystawę tkanin unikaw
towych i przemysłowych
kolebce świa
l'-tanchesterze towego włókiennictwa.
w wielkiej imprezie tej b ie
ne udział 121 autorów z całej
polski, którzy zaprezentują 350
eksponatów. Niezwykle poważ
reprezentowane
nie i licznie
jest (i słusznie!) łódzkie ;rodo
wisko plastyczne. W dziale tka
dominuią
niny przemysłowej
%decydowanie jego prace, poważny je<>t również jego udział
w prezentacji tkaniny unikato
wej. Wśród kilkudziesięciu innycb wymieniamy tylko tych
M. Chmieliń
kilka nazwi!fk:
Kramar7.A.
ska-Ciesielska.
J. Tworek-Pie:rz
Gruszczyńska.
I. Gniatgalska, s. Sikora,
czyńska, R. Korbik, H. Kubik.
palowa
W sumie więcej niż
to eksponaty łodzian.
prac -

I

I

w

w

mógł do tych domów dOJ>ł'OWa
lisic ciepło.
Naturalnie w dalszym ciągu
co dzieit o godz. 21 obserwuje
się termometr. Gdyby ociepliło
się i przez 3 dni temperatur a
o tej godzinie wyn i osła powyogrzt>żej 12 stopni C, wtedy
wan ie będzie przerwane. Kto
wie czy to nie nastąpi, bo w
prognozie pogody na paździer
ni}< pod kon iec p ierws zej dekady tego m i es i ąca przewiduje
w okresie tzw. „bah iego
się
lat.a" bardzo ciepłą pogodę.
(kas)

pro•ua, aby nie od
więc
Me
r~kłaauacje,
ra~u aktadać
Lygod1ua. t>opie
około
ed"~ekać

.Jest

„Miesiąc

łódzkiej

Wystawa wManchesterze

Dąbrowa

Na ten temat

rozmawiać

Pod znakiem tkaniny

łodzian.

Uporządkowana

i podwytszona Rudzka Góra bę
dzie w pnyszłości prawdziwym
zomowym rajem dla m ieszkań
ców naszego miasta. Przewidziano tu m. i.n. urządzenie skoczni
I tras nar<>iarskich, torów sanecz
kowych, baro-kawiarni, a być
planemałego
nawet
może
tarium.
warto
Górę
Rudzką
Na
się

będzie

wybrać

także

aleurządze niu
Po
latem.
zasajek, ustawieniu ławek ,
dzeniu kilku tysięcy drzew I
k r zewów Rudzka Góra , jako
świetny punkt w idokowy będzi e
(może u1ubion y m?)
doskonałym
miejscem wycieczek 1 spncerów,

gdzie z tarasu

mieszkaniowe należą do · najwi ększy ch I
rozwijaj11cych
najintensywrtiej
to
Potw i erdzają
się w Polsce.
odpowiednie d a ne na rok biedziała
300
okole
ż ący. Spośród
spÓłdzielni
kraju
w
.1ących
mieszkank>wych RSM •. Lokator "
- posia
miejsce
drugie
ujmuje
za
dając li tys. 165 mieszkań Warszawską SpÓłdzielnią Mieszmieszkania),
863
tys.
(26
xaniow11
RSM „Bawełna" zajmuje 5 miejsce z 8719 mieszkania mi.
Warto tu zaznaczyć, że kiedy
w roku 1900 WSM dysponowała
spółdzielnle

przy

Kiedy? Jak na" po informowano w Prez. DRN - Gorna, przy
którym działa specjalny zespół
Rudz„przebudową' '
kierujący
mniej wii:<:ej za
kiej Góry dwa lata. O ile oczywiście la ic j a
t y wa społeczna dopisze. W prze
widyw anym na 18 m ilionów :i:ło
tych koszcie całej inwestycj i 6 milionów sta nowi pomoc pań
stwa, a po z os tała częś c robót.
około 12 m ilionów zł.
wartości
wykona na zostanie w czy nie spo
łec znym. D wie tr ze cie teco zadania z o s t a ło ju ż zrealizowane
przez młod zi eż I pracownlkow
fabryk z Górnej . którzy w sum ie przepracowali na Rudz ki e j
Górze w iel e t y sięcy 1todzin. Dz i ę
ki temu m. in. s k oczn ia narciar
ska i tory saneczkowe maja by ć
go t owe jeszc ze tej zimy. Na
k a wia rn ię i d alsze a t r ak cje ttieco poczl"k a my. ale za to pa n ora mę

ł, od 7J
j uż

gra tis -

Łódzkie spółdzielnie
Łódzkie

kawiarni

~zklance chłodnego napoju, podziwiać bę d z , em y roz.legł.ą panoramę Wielkie) Lodzi .

m oż n a

nodz 1w\> ć
(sł)

od zara z.

mieszkaniowe

18 ty,;. 816 mieszkaniami, to „ Lo
miał ich tylko 4206, a
kator"
„Bawełna" zaledwi e 3316 • .Lak z

dynamika wzrostu
widać
ilości m leszk ait ksz ta łtuje s i ę na
łódzkich.
s.pÓtdzielni
korzyść
Pod tym względem RSM „Ba-

tego

zajmu j e czoł owa nozvc 1 ę
w kraju us tępują c j edy„i e spół
dzielni Osi edle Młodych w ~
znan iu . Dr u gie miej sce w Łodzi,
szóste w kraju zajmuje RSM
a dalej kolejno :
„Przyszłość",
„ J,okator" I Łódzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa..

wełńa"

(sł)

Co z nabojami do autosyfonów
Kilkakrotnie pU,aliśmy o branapełnian i a
do
ku 11abojow
autosyfonów. Braki te wys t ępu
ją zwlaszcza w czasie pięknyeh
upalnycb dni. Czy sytuacja ta
utegnle poprawie?
wyjaśnia dyrekcja
Jak nam
MHD Art. Chemicznymi i Gospodarstwa Domowego w Lodzi,
jedynym dostawcą nabojów do
autosyfonów są P<>znaitskie ZaTerenowego.
Przemysłu
kłady
Ni.c więc d.7.iwnego, że moc pronie
tych zakładów
dukcyjna
zawsze pokrywa potrzeby krajowego rynku. W wyniku licznycb starait i interwencji w ro<>kresie od
w
ku bieżącym,
MHD zalipca
do
stycznia
.kupił znacznie więcej nabojów
aniżeli w analogicznym <>kresie
roku ubiegłego (w 1968 r. 756.244
804.593 szt„ a w 1969 najwit::kszych
szt.). W okresie
upałów, tj. oo maja do lipca br.
471.555 nabojów,
otrzyma!iiśmy
podczas gdy w tyt)'.l samym oubiegłego tylko
roku
kresie
'J/17.628 szt.
Mimo tego - niełatwo było
naboje w jednym z
otrzymać
6 punktów ich WJ'Illiany prowaDlatego
d2'0nych pruz MHD.
też dyrekcja tego przedsiębior
stwa zwróciła się o pomoc do
„Spojnia " ,
Spółdzielni Pracy

dla chuliganó w

która posia<la punkt usługowy
zajmujący się naprawą autosyfonów o r az napeł n .t a ni em naboi. I tylko w Spółdz i eln i „Spójn ia'', przy ul. Buczka 23, motna byto n a wet w okresie największych upałów ot rzymać naboje do autosyfonów. Rz"CJ: jasna. j edyn y w n aszy m mies c1e
p u nkt usługowy „Spójni" spra.
<1 kr,)
wy nie rozwUizuje,

.

Spotkanie
,
1aguarow
Do tej pory zoo miało j,ednego jaguara - sami cę otrzymaną
2 Warszawy. Ostatnio za.1$:upio·
no samca w Holandii. Przez pewien okres zwierzęta te przebywały w sąsiadujących ze soWC11:oraj po riu
kldkach.
bą
p ierwszy spotbły sill na jednym wybi egu. Nie było z tyra
żadnych
może

rów.

już

kłopotów.
oalądać

Publkzność

parą

jągua-

(k)

~
PDMIESC IE

!~!~ ~~~!:S~~h-:ę':~!,~hYwy_r

Prezydium RN m. ł:.odzi
~prowadza postępo:-ivanie przywykrospieszone za mektora
czema w okresie od l października do konca grudnia.

br.

bryków i awantur.

Tryb przyśpieszony obejmuje
sprawców: wywołujących zakłó
ceni.a porządku publicznego w
sta nie nietrzeźwym oraz zakłó
cenia ciszy nocnej; dopuszcza-

sprawców
wobec
stosuje się
czynów chuligaitskich· nie mających stałego miejsc~ zamieszkania łub stale zrnieriiających
sta łego
bez
pobytu;
miejsce
określonego
I
miejsca pracy
źródła utrzymania oraz w stosunku do nałogowych alkoho(o)
lików.

Postępowanie

przyśpieszone

Klient ma zaws.z e rację .••

Niekiedy jednak płaci 2 tys. zł grzywny
pamiętać, że
więe warto
młme hasła „klient ma zawsze
moi::na z:apłaracj~" nie~y

Lucjan Wożniak (Orla I!) wy
brał się po zakupy do PDT „unieee
niwersał". Z tej okazji

Tak

narozrabiał.

ci4

---

Kolegium k-a wy-

Jllli.

~---

,.

o

01

~·

(W)

- Posiedział4byś eh.of jeden
tcieezór w ttomu! Ci4,gle tylko
gdzieś I.a.ta.si i l.a.ta.s:ii!

~~1 -~-.m..-~ ~

działaczy

Odznaczenia dla
WAZNE

TELEFONY

Info rn1CLcJa telefoniczna
Straz Pożarna
Po gotowie Rat unkowe
Po g.>lO " ie MO Ol 400-00.
lnf o rm atJa PKP
Intonu acja PKS
dr o ~ O\\ a

Pomut

pog ulo w1e

PZM

ENERGETYK - g. 19 „Projekcja DKF .,Dwie mamy , dwóch
ojców"

03
88

09
5UO•OO
581-11
265-96
198-so
l3~·3J

cntrge1yczne

oświetl.
ulic
lJsł. Ł L„~ P
Ośrodek
Inform.

Po guto \•!; e

~20-89

Ośt' ndek

198-10

ir.r

t.Odzk1
Turystycznej

359-15

T EA TRY
TEA TR WIELKI
godz. la
Carmen"
TEAJ.t( , UWSZEC HNY - nieczynny
T ł.,\TH
~OWY
godz. 19.15
uKs !~życ

n ieszczę śli-

św ieci

wym"
MAL.\ SALA - godz. 20 „Kaprys''
T h~\TR JARACZA (W sali Tea
tru
Rozma1tośc1)
godz.
19
„B allada o tam tych dniach"
TE ATR i.JS - godz. 19.15 ,.Jadz~a
wdowa "
OP ERETI~A -

godz. 19 „Skrzy
dlrnv koc hanek'
ARLE.IU N godz. 17.30 „Wes o~a
maskrtroda"
TEATR PINOKIO - godz. 17.30
„Pierwsza przygoda Pifa"

MUZEUM HISTORII Wt.OKIEN
NICTWA
(P\otckows ka
2112)
czynne godz. 10-17.
MU ZEUM SZTUKI
(W i~c k').''1 sk iego :i6)
czynne od godŻ.
9--15.
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
i ETNOGRAFICZNE (Pl. Wo\
no śc1 l4) czynne od godz..
11-17.
MU ZEUM
HISTORII
RUCHU
REWOLUCYJNEGO (Gdańska
13) czynne godz. 10-17.
MUZEUM KATEDRY EWOLU·
CJO NIZMU UŁ
(Park S ienk iewicza)
czynne
od i;to<lz.
10-17.
ŁOD ZKIE zoo czynne od
godz. 9--18 (kasa czynna do 17)
I N A

BAŁTYK naszą
erą"

„Milion lat przed
od lat 14 (USA) g.
10, 12.15, .,Kleopatra" od lat
16 (USA) godz. 14.30, 18.30

POLONIA - „Kobieta wąż" od
lat 16 cang.) godz. 10. 12.30.
15, 17.30, 20
WISŁA „ Alfa, Romeo i Julia" od lat 16 (węg.)
godz.
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
WŁÓKNIARZ
„Bun·t
na
Boun;y" od lat 14 (USA) g.
10, 14, 18
WOLNOSC
„Panna młoda w
żałoloie" od lat 18 (franc.) g.
10, 12.30. 15, 17.3{), 20
ZACHĘTA

Rob in
(ang.)
17.30, 20

T ATRY

„Wyzwanie
Hooda'
od lat
godz.
10,
12.30,
1

LETNIE

-

STYLOWY LETNIE • ne
KINA

-

dla
11

15,

nieczynne
nieczyn-

,,Sm ie rć

I

Ind:ani-

na" od lat 11 (rum.) godz.,
10, 12.30, 15
„Kowboju,
do
d zieła" od lat 16 (ang.) godz.
17.30, 20
HALKA „Pan
Wołodyjowski" od lat 14 (poi.)
godz.
16, 19
I MAJA - „Królewski urlop"
od lat 14 (bułg.) godz. 15.45,
"Sekrety wiernych żon"
od
lat 18 (wł.) godz. 17.45 , 20
ŁĄCZNOSC
„Anna Karenlna" od lat 16 (radz.) g. 18
ŁDK
.,Polowanie na
muchy" (poi.) ad lat 18, godz.
14.30, 17.15, 20
„MaskaMŁODA GWARDIA od lat
H
rada
szpiegów"
12.30,
15,
(ang.)
godz. 10,
17.30, 20
MUZA ,,Czekając na życie"
od lat 16 (ang.)
godz. 15.30,
17.45, 20
OKA
„Jak ukraść milion
dolarów" (USA) od lat 14 g.
15, 17.30, %0
POLESIE - „W cieniu debre-

~~ ~7:ze1';'a"

(USA) od lat 14,

POPULARNE „R2eczpospolita babska" (poi.) od lat 14
godz. 15, 17, 19
PRZEDWIOSNIE „M;ędzy
wrześn iem

MUZEA

I[

GDYNIA

a

majem"

~

go<iL

DYŻURY

TV

l

I

I

I

I

I

I

l

I

I_____

dr P. Prindisza - honoroweg 6
prezesa SWP, J. Spychalskiego

W

związku

odżałowanego

I

:r.e

śmiercią

Dnia 29 września 1969 roku
zmarł, pneżywszy łat 62, naj
ukochańszy Mąż, Ojciec i

nie-

Kolegi

Mieczvslawa
I
Kubi-aka

serdeczne wyrazy współczucia
RODZINIE Zmarłego składają:
ZARZĄD, RADA, POP
PZPR, RADA ZAKŁ.ADOż

I

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dziadziuś

S. t P.

.sław

Stan.I

Zoti•a
Slaskt"
Ral-Cherl
•

Pogrzeb odbędzie się Z października br.
godz. 15,30 z
domu żałoby przy ut. Motorowej 5 na cmentarz Zarzew,
o czym powiadamiaj~ przyjaciół i znajomych

„

dniu 29 września 1M9 r.
zmarła, po długo-trwałej ehe•
robie w wieka lat 53
S. t P.
W

ŻONA.

WA, KOLE ANKI ' i KOLE
DZY z DZIEWIARSÓK1EJ
SP·NI INWALlD W
„ZORZA" w ŁODZL

CÓRKI, SYN,
SYNOWA, ZIĘCIOWlE

Drogiemu Koledze dr ZDZl
RYBARCZYKOWI
wyrazy głębokiego współczu
cia z powodu śmierci

Mgr JANlNIE PATYNOW·
SKIEJ
wyrazy
serdecznego
współczucia z powodu zgonu

I

I

Poarzeb odbędz1·e s1·ę .,.. s··o
a
~
dę, tj. 1 października bY. 0
godz. 15,30 z kaplicy cmentarza na Dołach, o czym z.a'\\ria
damiają pogrążeni w głębokim smutku

TELEWIZJA

CORKI, 7'1ĘCIOWIB,
WNUCZKA i
RODZINA

f :ro.oo
„Alba '
Regla"
film
ab. prod.
węg. (z Poznania).
11.30 Przerwa. 14.25 Politechnika

POZOSTAŁA

i WNUCZKI

batka przy samowarze. 18.25 Prze
bój za przebojem. 19.00 „Młodość
króla Henryka IV" _ odc. 19.:!0
Muzyczne pojedynki. 19.50 Gawę
da M. Miklaszewskiej. 20.00 Re
m '. niscencje
muzyczn.e.
20.45
„Skradziony list" słuch. 21.10
Mój
magnet<>fon „z myszką".
21.30 „Swiartka" opow. 21.50
R. Wagner - „Tristan i Izolda".
22.00 Fakty dnia. 22.os aw:azda
siedm·iU wieczorów - Harry Belafonte. 22.15 Strzały w buszu.
22.2:; Z nas-zej taśmoteki.
23 .00
Miniatury poetyckie, 23.05 Muzyka nocą.
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Mat~a~~
- ku~
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Wolności 2, c :eszkowskiego 5, Rzgow :
ska 147. Z'elona 28. Tuwima 59.
Ll manows kie.&to -:n.
DYŻURY
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RADIO

KŁ
członka

l sekr.

l

od lat 11, godz. 16, 18
PIONIER „Synowie
Katie
Elder" od lat 16 (USA) god715, 17.30, 20
POKOJ - „Cl wspaniali męż
czyźni w
swych
JatającyC'h
maszynach" od lat 11 (ang.)
godz. 15, 17.30, 26
REKORD „Powiększenie"
od lat 18 (ang.) godz.
10,
12.30, 15, 17.30, 20
ROMA - „Ryszard Lwie Serce
I krzyżowcy" od lat 14 (USA)
godz. 10, 12.30, 15. 17.30. 20
SOJUSZ - „Dożyjemy do poniedziałku" od lat 14 <radz.)
godz. 17, 19
STOKI - „Sąsiedzi" od lat 16
(poi.) godz. 16. 18.45
SWIT - „Między wrześniem a
majem" od lat 11 (poi.) godz.
16, 18 „Gangster i urzędn ! k"
od lat 16 (USA) godz. 20
TATRY
Bajki: „Przyg_oda
żabki", .,Plastusiowy pamiętnik" ,
,,Ballada o króJewni~
Lilianie" , „śzegar z, kukulkk~
„Pan Malu k :ewicz' . ..Ho ns
pokus" g. 16, 17. DFP - 1969.
Od „Zakazanych
piosenek"
do „Pana
Wołodyjowskiego"
„Głos z tamtego św:ata" od
bt

SWP

PZPR, honorowe{Dokończenie ze' Str. ' l)
go
SWP i ministra
przem. lekkiego - T. KunickieSRODA, l PAŻDZUilRNIKA
die z op. "Jamaika". 9.00 TańStowarzyszenia został „niestrugo.
110
dz.iałaczy
Stowarzyszeee symfoniczne . 9.30 Wiad. 9.35
dzony
badacz,
wychowawca
nia otrzymało Srebrne Odznaki
PROGRAM I
„z;elone sygnały". 9.50 z
różpierwszych pokoleń inżynierów
1
Honorowe SWP.
, nych stron Kraju Rad. 10.10 Gra
włók ie nników" prof. dr inż.
Przemawiający
w
imieniu
od8.08
Wiad.
8.10
Dz~ń
dobry,
tu
zespół
klarnecistów.
19.25
Portre
Władysław
Bratkowski, zmarły
znaczonych J. Spychalski pod- Red .
Społeczna.
8.15 Piosenka ty literackie aud. 11.25 Echa
w roku 1966. W trakcie wczokreślił m. m., iż do prac Sto- dnia. 8.19 Melodie ·na dz·i eń do- europejsk i<?h
festiwali muzyczrajszego
uroczystego zebrania
warzyszenia
przywiązuje
się
w
bry.
9.00
„Idzie
jesień".
9.26
Od
I
nych.
12.05
z
kraj\l
i ze świata.
plenarnego SWP odsłonięto taŁodzi wielką wagę. Z tej racji, melodii do melodu. 10.00 Wiad. 12.25 J . Sibelius Poemat svm
blicę
upamiętniającą
działal
że
byliśmy,
jesteśmy
i
chcemy
10.05
„Przeb.eg"
fragm.
ll.00.
foniczny.
12.40
(L)
Komunikaty.
nosć Profesor". Działalność tę
pozostać nadal stolicą polskiego Dla kl. VIII „Od
Pozna1tia do 12.45 (Ł) „Redaktor prawny" omówił wiceprzewodniczący ZG
włókna.
Wszelkie inicjatywy Olsztyna". 11.25 Na kowbojską fe!. 13.00 (Ł) „Antykwariat mn
SWP, doc. dr J. Szosland. Po
SWP
zmierzaJące
do
naiefeknutę.
11.45
Publicystyka
między zyczny". 13.38 (L) Felieton. 13.40
dokonaniu aktu odsłonięcia ta12.05 Z kraju i ze ,.Nos" - fragm. 14.oe Wiad. 14.05
blicy, J. Spychalski złożył wy- • tywniejszego wykorzystania na- narodowa.
kładów i wprowadzania w życie świata. 12.25 Koncert z polone- Gra ork. Włościańska Namysłow
razy
głębokiego
uznania dla
zasad selektywnej gospodarki, zem.
12.45 Rolniczy kwadrans. 1sk1ego. 14.25 Koncert laureatów.
zasług
Profesora na ręce jego
spotkają się z uznaniem i po- 13.00 „Prawdziwy uc~ń" - siu„~. '14.45 Błękitna sztafeta. 15.00 Pn
mał ż onki Aliny Bratkowskiej,
pa1c1em.
13.20
swojskie
melodie. 13.40 W 1 ę południowy koncert. 15.36 Muzy
uczestniczącej
we wczorajszych
O randze
działalności
SWP cej, Lepiej, ta1:uei. 14.00 „Doku· ka chóralna XX wieku. 15.5~ Ile
obradach.
mówiła także w swym wys tąpie ment czy broń" - . rep.
14.20 li jest słowników języka polskiego.
Następnym
uroczystym
moniu B. Natorska, podkr eś lając 'Koncert
popołudniowy.
15.00 .16.0()
Dziennik.
16.10
Melod '.e
mentem była dekoracja zasłu ż o
szczególnie
cenną współpracę Wiad._ 15.05 <>;odzina <tła .ciziew-1 miast I stolic. 16.45 (Ł) Akt. łód7.
nych działaczy \ Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
i
Zw.
Zaw. cząt i chłopco"."'· Hl.OO Dzien_n>k. kie. 17.00
CU
„Czterej bracia
odznaczeniami państwowymi.
„Włókniarzy" w dzied zinie po- 16.10
Popoł.udme
z
młodosci:>,. I spod Kutna" opow. 17.1'5 (L)
Krzyżem
Kawalerskim Orde·
prawy warunków bhp w prze- 18.50 Muz. i . akt. _19.15 ReJdamo- Utwory g '. tarowe. 17.31>' (L) ,.W
ru Odrodzenia Polski udekoromyśle
lekk>m.
Dowodem
uznawy
koncert.
zyczen.
19.30
.~oncert
•
ta11ecznym
kręgu".
17.55
(L)
wano: w . Pallę i s. R:aepeckienia związkowców - włók.niarzy chopinowski. 20.00 ~ziennik. 26.25 ~ „Trzeci wymiar" rep.
18.20
go; Złotym Krzyżem Zasługi 4
była dekoracja Honorową Od- Zaproszenie do tanca. 20. 1. ~ro ' „SondaM przegląd
ekonom.z. Balawajdera, J. Drabka, I.
znaką
Zasłużonego
Działacza mka sportowa. 21.00 Ze wsi i 0 społeczny.
19.00 „Echa dnia".
Dudę, K. Gajera, K. Nasuctń
Zw.
Zaw.
Prac.
Przem.
Włók„ w.si. 21.20 Rozmowy o wychowa- 19.l'T Po wysU:pach opery
geskiego, S. SymonoWicza, E. Ur1
Odzież. i Skórz. dwóch działa- mu. 2i. 30
Slawn~ „ romanse - 1 nueńskiej
w
Poznaniu.
19.30
basia
i
J.
Zakrzewskiego.
czy SWP· prof. M. Chwaliboga ,,Perykle.s 1 Aspazia · 22.06 Kon- I „Tren" - słuch. 20.30 KarnawaSrebrne Kn:yże Zasługi otrzyi mgr W. Ałaszewskiego.
cert Choru Rozgł. Wroc.ławskiej : łowe fantazje. 21.00 Nowe płyty
mało 30 osób, w tym z Łodzi:
.
PR. 22.20 Z transkrypcji orkie- w PR . 21.:M Chwila poezji. 21.25
L . Batorowicz, H. Kwiatkowska,
Ostatnim ':'roczystym momen- I strowych L. Stokowskiego. U.30 . J"azr: od !rontu i od kuchni. ii.no
C . Niepsuj, T . Trojan, J. Watern wczoraJszego . plenum było : Odpowiedzi. z różnych szuflad . - ' z kraju i ,.., św i ata . 22.27 Wiad.
dzyński,
W. Więźlak, a Brązo
w;ęczen1e proporc?w przech~d· I Wł. Kopalinski. 22.415 w. Klsielew sportowe. 22.39 Lekcja jęz. tran
we Krzyże Zasługi - 2 osoby.
nich oraz dyplomow za w~poł- ski i M. Tomaszewski duet cuskiego. 22 45 Echa wagnerowAktu dekoracji dokonał mizawodmctwo w 1:'68 r. naiłep- fortepianowy.
23.00 II wydanie skiego Festi'walu Bayreuth . 1ps9 .
nister Kunicki, w imieniu odsz:l:'m . oddz>ałom. i kolom SWP. dzienn ika. 23.10 Muzyka tanecz- 23.!5 Uniwersytet Radiowy. 22.35
zn aczonych przemawiał inż. Ba~a JlepieJ
pracu3ącym1 okazał:\'. na. 24.00 Wiad.
IRyiQI. i p iosenka. 23.511 Wiad
się oddziały w
Częstochowie 1
"
lawajder.
Wręczono
także
po raz
Kaliszu,
najlepszym kołem PROGRAM 11
PROGRAM 111
kolo przy ZPW im. Koszutsk iej
pierwszy w historii Stowarzyszenia n a dawane, Odznaki HoVI Częstochowie.
8.30 Wiad. „ 8.35 „rod f3'bryC1:1!1.05 Quodlibet. 17.30 „Skandal
norowe SWP.
(.i<ll
nym dachem
- rep. 8.50 Melo- w Clochemerle" - odc. 17.40 M i ę'Złotymi
Odznakami Honorodzy „Bobino" a . „Olimpią". 18.00
wymi SWP udekorowano: prof.
---------------------------~-Ekspresem przet_ świat. 18 .05 Her
-

SŁAWOWI

MATKI

OJCA

SZPITALI

Z powodu
naszej szkoły

śmierci

ucznia

Mm:ieia
Komińskieąo

Wrocław-l a).
15.00 Politechnika
TV: Matematyka kurs przygotowawozy - . :Równania, cz.. II
(z Wrocławia), . :µ;.:ie
Przerwa.
1a.40 Dziennik · (W). 16.50 Dla dzie
j ci: „Trzeci ;.,.._waTunek" - film
prod. poi. (W).
17.15 Magazyn
ITP (W). 17.25
„Najmłodszy" program studencki (z Katowic).
17.50 Wi-adomości dnia (Ł). 18.05
„Bo<;i.any" .!Hm prod. bułg.
(W). 18.15 PKF (W). 18.25 Sprawozdanie z meczu :piłk>i nożnej
Legia (Warszawa) - UTA-AR / ~)
(Rumunia) (II połowa meczu) I
l runda Pucharu Klubowych Mi-

I!

I Klinika Poł.-Gin. im. Curieskładają:
serdeczne wyrazy współczaeia
Skł o dowskiej,
ul.
Cui:ie-Skłoskladajlj:
~
składają RODz:ICOM:
dowskiej 15 - p rzyj muje rodzą
,
DYREKCJA, RADA PEDA,,_
ce
I cbort! ginek'>log\czn:·e z i
KIEROWNIK, KOLEŻANKI
GOGICZNA oraz MŁORADA PEDA
dzieln i cy Górna oraz z rejono t
i KOLEDZY z I KLINIKI
GOGICZNA,
wych poradn i „ K" ul. Fornal- I
CHOROB WEWNĘTRZ·
DZIEŻ TECHNIKUM PRZJi:
KOMITET RODZICIELSK!l
sk!e1 27 i Gdańska 29.
NYCH AM w ŁODZI.
MYSŁU SPOŻYWCZEGO.
oraz MLODZEŻ VDI L.O.
ll Klini~
A•~
~ron (W).
~~ 19.20
u~o Dobra~~
• gram filmowy
Sterlinga
13 - P~.~~
przyjmuje
rodzą i~••••••••••••••·~~·-••••••••••••••••••••••••••••••~~w
ce
I chore g ' nekologicznie z
z powodu śmierci
Wyrazy głębokiego współczu
Kol.
dr JADWIDZE PIE- 1 noc (W).
19.30
Dziennik (W).
\lzieln !cy Sródmieście
z rej"":. I
cia z powodu śmierci naszego
TRZAK-MAKOWSKIEJ
' 20.05 Sprawozdanie z II połowy
nowy c h porad'l'l i „K" Nowotk
TOW. MGR
Dyrektora
wyrameczu piłki
nożnErj w ramach
60. Kopcińskiego 32 I Pbtrko·„ I
TOW. MGR
zy głębokiego W8półczucia z
Pucharu Zdobywców
Pucharów
ska 2~9
powodu śmierci
Europy:
Górnik
(Zabrze)
Szpital Im. H. Wolf, ul. La-,
Ollmp1akos
(Pireus) (z Chorzo..
g!ewnicka 34/36
przyjmu je
naszego byłego zastępcy· dis
wa). 20.50 c+ielda piosenki
(W}.
rodzące I chore gineko\og:czadministracyjnych wyra11:y ser
21.20 „Swiatowid" - magazyn wy
nie z dz'e\nicy Bałuty oraz z
decznego współczucia pozosta
darzeń
międzynarodowych (W) .
rejonowych
poradni .. K"
ul.
lej po zmarłym RODZINIE
składają:
21.50 „Klub
pro!. Tutk i" (W).
P iotrkowska 107, 1 Maja 52 1
składają:
22.05 Plac Teatralny reportaż
Kasp rza ka 17.
DYREKCJA i RADA RO·
ŻONIE i RODZINIE składają:
DYREKCJA, POP PZPR,
(W). 22.35 Dziennik (W). 23.00 Pn
Szpital im. H. Jordana, ttl
BOTNICZA PRZEDSlĘKIEROWNICTWO, POP
litechnika TV :
Matematyka Przyrodnicza 719 p rzyjmuje
BIORSTWA WODOCIĄPZPR, RADA ZAKŁ.ADO·
RADA ZAKŁADOWA i
kurs przygotow. (powtórzenie z
rodzące I chore i;t'. neko!'>g!czn'.e
GOW i KANALIZACJI
WA i POZOSTALI PRAWSPOŁPRACOWNtCY ze
Wrocław;a) . 23.35
Politechhika
z dz' el nicy W'.dzew oraz z reOKRĘGU ŁÓDZKIEGO.
COWNICY PSOiK w ŁODZI
s zpi•t a Ia im.
.
TV : Matematyka kurs przy.
jonowe j poradni .• K" ul. SreL
Pasteura.
goto~rnwczy powtórzenie (z
brzyńska 75.
Wrocławia).

I
I

STUDYJNE

STYLOWY - ,.Ukryta forteca"
od lat 16,
(jap.) godz. 15,
17,30, 20
STUDIO - „ Umrzeć w Madrycie" od lat 14 (franc.) godz.
16, 18, 20

•
ADRIA

Pożegnan ! e
z tytułem.
„Denuncjacja" od lat
lti (franc.) godz. 10, 12.30, 15,
17.30, 20
C ZAJKA ,,Pan Wołodyjowski" od lat 14 (poi.)
godz.
16, 19

I

Romana P1·e1rzaka

Romana
Pi*efrza ka

o J .c

A

· f 1111r11!111111111111111111101111111111111111111111111 OIUlllllll llllllllllllUlllllllllłlllllllłlllllllJllllllllll I li I I I li I llllll I li li 11111111111111111111liliIIIIli!111111 Hl lllllłll IHllllll lllll llllll llllłlllllllllllłllllll llll
Staszek siedział chyba z rok we Francji.
- Jaki Staszek?
- Maciejczak. Syn leśniczego.
- A cóż on robił we Francji tyle czasu?
- Konie objeżdżał. Jakiś bogaty gość go za-

Z. Zeydler-Zborowski

angażował.

-

Ale już wrócił?

Tak. Będzńe chyba ze trzy miesiące, jak
wrócił.
Porządne
rzeczy sobie przywiózł.
-

Obsprawił się.

STRESZCZENIE

POWIEŚCI

Sierż ant MO, Franek Ko~iuba znalazl przypadkowo w rzeczce zwłoki młodej i eleganck ieJ dziewczyny. Pod lewą jej łopatką tkwil
wbity po rękojeść n óż .
Franek Kociuba. który po raz pierwszy
mial do czynienia z morderstwem, zameldował o swym makabrycznym
odkryciu kpt.
Gr'abickiemu. Ten, trochę ironicznie, zachęca
go, aże by spróbowal znaleźć mordercę ...

Grabicki uważniej spojrzał na młodszego koWziął Franka pod rękę i odprowadził na
bok.
- S!uchaJcie, Kociuba!
rzekł,
znizaiąc
głos. Wy rzeczywJście możecie mi sporo pomóc. Znacie teren. Rozejrzyjcie się, pogadajc ie z ludżmi, posłuchajcie, co zaczną mówić na
temat tej zbrodni. Czasem rozmowa podsłucha
na w gospodzie może sporo dać. Utrzymujcie
ze mną kontakt. Gdybyście się czegoś dowielegę.

oo

dzieli, zaraz do mnie telefonujcie
Komendy.
- Tak jest, obywatelu kapitanie. Ale ruie
wiadomo, czy zabójcą jest ktoś z naszego terenu. Ja myślę, że raczej jakiś przyjezdny. Tyle
tych wycieczek tu się ciągle kręci...
- Często przyjeżdżają wycieczki?
- Bez przerwy.
Jak nie cudzoziemcy, to
studenci, jak nie studenci, to zakłady pracy.
Stale autokary i autokary.

- A skądże wy tak dobrze jesteście poinfMmow ani?
Franek jakby się trochę zmieszał.
No ..• znamy się nie od dzisiaj. Wiecie, jak
to na prowincji. Wszyscy się znają. Wdedzą są
siedzi, jak kto siedzi. Chociaż. teraz to powiedzenie trochę ludzie zmienili. Teraz się niówi:
wiedzą sąsied7.ii, za co kto siedzi.
-

Grabicki nagle zmienił temat rozmowy.

Dawno tu byli jacyś zagraniczni goście?
Grabicki.

- O ile dobrze się orientuję, to wy jesteście
synem koniuszego, tak?

- Nawet i teraz są Niemcy. Przyjechal'i na
polowanie. Siedzą już chyba z tydzień. Kozły

- Tak.
Mój o',jciec przeszło trzydzieści la\
pracuje w stadninie. Niedługo idzńe na emery-

-

spytał

-

strzelają.

Grabicki wyjął papierosy i poczęstował
Franka. Powiedzcie mi jeszcze,
kto z terenu stadniny wyjeżdżał za grandcę.
- Dyrektor jeździ za granicę. Nawet dosyć
-

Hm ... -

często.

- A oprócz dyrektora?
Franek zawahał się.
- Bo ja wiem ..• Słyszałem, że główna księ
gowa wyjeżdżała gdzieś na wycieczkę.
No ..•

turę.

- Zgodnie żyjecie z ojcem?
- A dlaczegóż nie miałbym żyć zgodnie?
Pewnie, że zgodnie.
- A wasz ojciec zna leśniczego, ojca Staszka Maciejczaka?
- Oczywiście. Ale nie rozumiem, obywatelu
kapitanie, co to ma do rzeczy?
Grab1cki spojrzał chłodno · na mówiącego.
- Nie musicie wszystkiego rozumieć. A więc

ustalamy, że rozejrzycie się po terenie i jakby
wam wpadło coś ciekawego, to dacie mi mać.
-T.ak jest!
-

Liczę

na waszą pomoc.

Zrobię co będę mógł,

obywatelu kapita-

nłe. Powiadają, że kiep ten, co robi więcej niż
może.

Grabicki uśmiechnął się. Zaczynał go bawić
ten wiejski mądrala.
Przede wszystkim musimy ustalić kto 20zamordowany powiedział, zawracając
ku leżącym na trawie zwłokom. Poproście tu
swojego ojca. Może on nam pomoże.
Stary Kociuba kręcił głową zaambarasowany i przejęty.
Po parę
razy powtarzał, że
nigdy nie
widział tej dziewczynY. i nie ma
pojęcia, skąd się wzięła w okolicy.
-

stał

- To nie ze wsi, panie kapitanie. Wygląda
na miastową. Może by dyrektor coś wiedział,
albo inżynier, ale ich nie ma.
- A gdzie są?
- Dyrektor wybrał się z Niemcami do lasu,
a inżynier pojechał gdzieś z żoną wozem.
Podczas gdy Grabicki rozmawiał z koniuszym, Franek rozebrał się i w samych tylko
spodenkach gimnastycznych wszedł do rzeki.
Zaczął mozolnie brnąć pod prąd, pomagając
sobie leszczynowym kijem. Miejscami zapadał
się prawie po pas w lepki, śliski muł, a miejscami, gdzie woda była głębsza, musiał przepływać kilka metrów.
Był dobrym
pływa
kiem, a woda w rzece poruszała si'ę leniwie.

(4)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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