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_M. Spychalski :-..-.
przqjąl

Przewodniczący

;;--

Rady Państwa
Marian Spychalski przyjął 3 bm. przebywającą w Polsce, na zaproszenie m inistra obrony narodowej
gen,_ broni Wojciecha Jaruzeldelegację Koreańskiej
skiego,
Armii Ludowej z członkiem BP
Koreańskiej Partii Pracy, mini-1
generastrem obrony KRL-D
łem armii Czoj-Hionem ńa ezele.
Przewodniezący

marszałek

Polski
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cowników naukowych i ponad
pracowników pomocniczych
prowadzi ozywioną działalność
Tylko w roku ubienaukową.
nauko14 pracowników
głym
wych otrzymało tytuły doktora
habilitowanego, 33 - tytuł dok
tora medycyny, a 5 - dok t ora
farmacji. Opublikowano w tym
okresie ponad 428 prac naukowych, wzbogacających rozmaite
dziedziny Wiedzy medycznej,
Uczelnia rozrasta się także im
ponująco w sensie materialnym.
Ośrodek
Utworzono ostatnio
Naukowo-Badawczy, oddano do
użytku dwa nowe gmachy wY·
działu farmacji, a dwa następ·
ne przekazane zostaną na je„
sieni przyszłego roku. Projekty
(Dalszy ciąg na stJr.
600
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Dziennik zachodnioberliński
o możliwości uznania
polskiej granicy zachodoiei
dziennik
Zachodnioberliński
„Berliner Morgenpost" w arty
kule wstępnym pt. „Zastrzeże
nia 0 stwierdza, iż w obecnych
rokowaniach koalicyjnych SPD
i FDP wysuwa się również jako
zadanie dla przyszłegó rządu
uznanie poi„
„małej koalicji"
s!'iej granicy na Odrze i Nysie.
Dziennik koncernu Springera
pisze: „Jakkolwiek z ostateczprogramu rządowe
ną analizą

lewicowej koalicji trzeba
go
Jeszcze wstrzymać się do czasu,, gdy zostanie on przedstawiony opinii publicznej, to Już
dzisiaj należy wysunąć przeciw
poważne zastrzeże„
ko niemu
nia. Nie obiecuje bowiem nic
dobrego fakt, iż komisje SPD
i FDP w swych rokowaniach
koalicyjnych mówiły o zawar
ciu z Polską ti-aktatu, w któ·
Nysy ma
rym linia Odry przy jęta ostatecznie jako
być
granica polska. Oznaczałoby to
dalekie wykroczenie poza dolewicy,
formułę
tycl\czasową
wedlug której Republika Fede
ralna powinna respektować liNysy aż do zawar
nię Odry z
pokojowego
traktatu
cia
Niemcami".
„Szokujący jest również fakt
stwierdza dalej dziennik iż komi„je SPD i FDP w swych
rokowaniach koalicyjnych po-

M. Schumann
w Algierii
M inister spraw zagranicznych
S chumann,
Maur !.ce
Franc„ i ,
pierwszym dniu
spotkał się w
swojej wizyty oficjaanej w Algierii z ministrem spraw zagra
nicznyeh tego kraju Butefliką.
Rozmowy dotyczyły całoksztat
tu stosunków między obydwoma
krajami. Omawiano m. in. spr a
wy odszkodowań za znacjonaliprzez rząd Algierii
zowane
przedsiębiorstwa trancuskiie.
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JO laf lemu

4 października 1939 r.
Bitwa pod Kockiem

trwa jui trzeci dzień.
In
C
entra ym punktem h>twy jest teraz Wola
Gu.low~ka_. Od r~n:' wojska niemieckie atakują
duzymi silami wies, które, bronią ułani z brygady. płk. Plisowskiego. WywiDzują sóę liczne
„ zabudowania
s t arc1a wręcz, a poszczególne
~rzecbodzą z rąk do rąk. zaciekle walki trwaJ'.l o cmentarz. i kościół, któr.e Niemcom udaje
się ~o.bl'.ć·. Wieczorem polskie oddziały w toku ci.ę.zkieJ walki odzy,;kaly część utraconych
pozycJi, ~ 1e nat":rcia n.a ~ości.ół i cmentarz załamały się w. nieprzYJacielskim ogniu.
Nieme~ nac~erają także na pozycje polskie
w reJome wsi Helenow, których bronią skutecz'!ie m. in. żołnierze 2 szwadronu 2 pułku
ułanow rotm. Jerzego Miellżyńskiego.

.:'li

uderzeniem

~ rozbić niemiecką

~

dywizję i otwwzyć

I

to-----------------
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zakończyła wizytę

wszechstro nnej

głębokim
Obie delegacje z
że
zadowoleniem stwierdziły.
i wszechstronna bra·
przyjaźń
między
współpraea
terska
PZPR i KPZR oraz Polską a
Zwiaz.k1em Radzieckim, oparta
socjalistycznego
na zasada ch
równości,
internacjonalizmu,
wzajemnej pomocy i solidarno·
ści, rozwija się pomyślnie , przy
nos i rosnace z każdym rokiem
korzyści obu narodom i dobrze
służy sprawie utnocnienia zwar
tości wspólnoty państw socjali-

stycznych.

D :i.11-0

~-Yri•u

W.

dążt.

niom do dalszego zacieśniania
wzajemnych więzi, rozszerzenia
wymiany informacji i doświad
obu partiami i
między
czeń
rządami.

Jeszcze wpaździerniku

wznowienie rozmów
w '5prawie

Bliskiego Wschodu
w drugiej
wznowione
zostaną rozmowy przedstawicieli
USA, ZSRR, W. Brytanii i Francji w ONZ poświęcone probleDomowi Bliskiego Wschodu.
data zostanie ustalona
kładna
przez zastępców stałych przedstawicieli wielkiej czwórki w
ONZ.
W Nowym Jorku,

połowie października,

Według AFP w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie
stanu USA do
podsekretarza
spraw Bliskiego Wschodu, Sisco
z radzieckim ambasadorem w
waszyngtonie Dobryninem • .
W czwartek Sisco spotkał się z
ministrami spraw zagranicznych
Izraela, Ebanem, ZRA - Riadem
oraz wicepremierem i ministrem
spraw zagranicznych Jordanii,
Rifaiem.
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swoim
wojskom drogę w kierunku Dęblina. Konlecz-

DOŚĆ szybkiego działania narzucał fakt, że na
nowa nienadciągała
tyły grupy „Polesie"
miecka dywizja.
Na fron<:ie zachodnim nadal panuje całkowity spokój. Wymiana strzałów jest sporadyczna.
W obozach dła internowanych ż ołni erzy wieść
. ·
mesie, że we Francji tworzy s i ę wojsko polzaczY'nają myśleć o uciec?,__ ·
ksk ie.h Internowanoi.
z o""zow I przedostaniu się do Francji.
ac
Inicjatywa oficerów i szeregowych zbiega się
z zarządzeniem nowego naczelnego dowództ wa
WP. Polskie placówki dyplomatyczne w Rumunii, na Węgrzech, w Jugosławii , Włoszech na
Litwie i w tnnych krajach otrzymują poiecenie, by ułatwiać żołnierzom ucieczki z obozów
i podróż , zaopatr°ywać ich w dokumenty, plen i ądze i cywilne ubrania.
W pierwszym rzędzie do Franc.ii mają zostać przerzuceni lotnicy wszystkich specjalnośoficerowie i żołnierze
młodzi
ci, następnie
wojsk technicznych. Rumuńskie i wegierskie
władze wojskowe patrzą na to przez palce.
Był to początek wielkiej odysei polskiego żołnierza po wojennyeh szlakach 11 wojny światowej.
R. DĘBOWSK~
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Ro..patr>zone zostały konkretne
problemy koordynacji planów
g-OSpodarczych PRL i ZSRR na
la.ta 1971-1975; wzajemnych dostaw w tym okresie surowców,
wymiany
maszyn i urządzeń,
i towarów konsumpcyjusług
nych, dalszego rozwoju specjakooperaeji produkcji
lizacji i
oraz wsp6lnyeh badań ni:.ukowych.
Obie strony ustaliły zleci~ or
ganom g-OSpodarczym i pia.no_.:
kontynuowanie prac w
wania
koordynacji pła.nów.
zakresie
daliny roz."I
mając na uwadze
wój współpracy i wzrost obrotu
oraz pogłębienie
towarowego
specjalizacji i kooperaeji, prze- I
de wszystkim w dziedzinie wy
twarzania maszyn i urządzeń o
wysokiej wydajn-0ści.

miejsca w rozmowach
zajęły sprawy stałego rozszerza
polsko-rania i doskonalenia
dzieckiej współpracy gospodar·
czej i naukowo-technicznej. obie strony wyraziły zadowolenie z osiągniętych rezultatów,
szczególnie w dziedzinie rozsze·
obrotu to·
rzania wzajemnego
warowego, W 1969 r. obrót towarowy wyniesie ponad 2 mld
rubli i przekroczy poziom prze
widziany w umowie wieloletniej
na rok 1970.

czasie wizyty, która przebrater·
w atmosferze
biegała
przyjaźni i serdeczności,
skiej
delegacja p a rtyjno-rządowa PRL
kierownictwem Koomówiła z
Partii Związku
munistycznej
ZSRR
i rządu
Radzieckiego
dalszego rozwoju i
problemy
st.osunków politycz
pogłębiania
łączą
nycb i gospodarczych,
cych e>bie partie, oba rządy i
narody oraz dokonała wymiany
pogladów na temat aktualnych
miedzynarodowych.
problemów
W

(Dalszy

•

udają

się

Z okazji uroczystości 20 rocz..
nky utworzenia NRD do Ber-

na str. 2)

Breżniew

L.

Gomułka I

ciąg

Br an

do NRD

prawie pewnym
kanclerzem NRF
Prezydent NRF, Gustav Heine
mann przyjął w piątek wieczopartii
rem przewodmczących
wolI
socjaldemokratycznej
Willy
nych demokratów
Brandta i Waltera Scheela. Poinformowali oni prezydenta o
zamiarze utworzenia rządu koa
licyjnego z udziałem SPD i
FDP.
Walter
FDP,
Przywódca
Scheel oświadczył na konferencji prasowej w Bonn, iż jest
przekonany, że Willy Brandt
glosowaniu
pierwszym
już w
przez Bunzostanie wybrany
destag kanclerzem NRF. Głoso
wanie odbędzie się w tym mie
siącu. Scheel poinformował, i?;
w trakcie dyskusji ustalono, że
obejmują
przedstawiciele FDP
koali·
rządzie
ewentualnie w
cyjnym teki ministrów spraw
wewnętrznych,
zagranicznych,
nauki i rolnictwa.
Jeśli rząd koalicyjny SPD FDP zostanie ostatecznie uforchrześcijańpartia
mowany,
raz
po
sko-demokratyczna
pierwszy od 20 lat przejdzie do
opozycji.

Wilson przewiduje
zmiany w rządzie
Harold
Premier W. Brytanio
Wilson udzielił w czwartek wieczorru:i wywiadu telewizyjnego,
w imorym stwierdził m. in., iż
„w najbliższych dniach" zostaną dokonane zmiany w ekip.ie!
rządowej.

Jednakże

odmówił on udziew
wyjaśnień

bliższych
lenia
tej sprawie.
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Delegacja WP
wyjechała do CSRS
się d<> Czedelegacja Wojska
Polskiego, na k1órej czele stoi
wie<?minister obrony narodowej,
szef G łównego zarządu Politycz
nego WP gen. dyw. Józef Urbanowicz.
Wojska Polskiego
Delegacja
we ź mie udział w obchodach 25Czechos łowac
lecia powstania
k iej Armi.i Ludowej oraz uroz okazj i 25 roczczystości ach
nicy walk o Przełęcz Dukiel-

W piątek
chosłowacji

*

udała

* •

do stolicy Czechosłowacji na uroczys tości 25 rocznicy Czechosłowaclciej Armii
delegac j a
przybyła
Ludowej,
arm ii radzieckiej, z min. obro
ny ZSRR, A. Greczką na czele.
W

lilna zaczynają przybywać delewielu
gacje i przedstawiciele
bratnkh partii oraz organizacji
Na

w Łodzi delePrzebywająca
gacja z zaprzyjaźnionego ;i: naszym miastem Iwanowa spotka
k ierowniz
się wczoraj
ła
ctwem KL PZPR oraz z człon
kami Prezydium RN m. Łodzi.
Następn ie goście radz ieccy zło
zyli wizytę w Wydzi ale Zdrowia Prez. RN m. Łodzi.
delegacja zwiedziła
Ponadto
wczoraj ŁZPB im. Obr. Poko
ju - gdzie zapoznała się z pra
przychc•Jni
przyzakładowej
cą
zdrowia
służby
przemysłowej
im. Jonschera.
Szpital
oraz
Dziś goście zwiedzą: La-bora.
torium Analityczne, przychodzdroshtżby
przemysłową
nię
wia budownictwa oraz spotkaZaw.
ją się z aktywem Zw.
{o)
Prac. Służby Zdrowoa.

ską.

społeczno-politycznych.

I

się

z kierownictwem

współpracy

W piąłek pn:ed południem powróciła do WarsZB.wy
delegacja partyjno-rządowa PRL pod przewodnictwem
I sekretarza KC PZPR - Władysława Gomułki i człon
ka Biura Politycznego KC PZPR, prezesa Rady Mirtlktóra przebywała w
Józefa Cyrankiewicza,
strów Moskwie z wizytą przy jaźni na zaproszenie Komitetu
Centralnego KPZR i Ra dy Ministrów ZSRR.

z Iwanowa

spotkali

PRL
w Moskwie

•
rozszer zenie

Onisze
---------

Goście

partyjno-rządowa

KRONIKI WRZE6NIOW.VCH DNI~§

S Na odprawie, późnym wieczorem, gen. Kle•i brygad swoją
§ berg podał dowódcom dywizji Koncentrycznym
S decyzję na dzień następny:
W5'l:ystkich oddziałów zamierzał
~

przyszłemu

Republiki Federalnej
rządowi
aby nie przeciwdziałał między
narodowo-prawnemu uzna.\.~ a-n· u
NRD przez inne państwa. Pro
to w prostej linii
wadziłoby
międzynarodowo-prawnego
do
uznama NRD przez Republikę

Iii

~

~~ ~

stanowiły

I

I

przewodniczący

oficjalną.

24 rok akademicki
Wczoraj odbyła się uroczysta
inauguracja nowego roku aka•
demickiego w łódzkiej Akade·
mii Medycznej, 24 w historii
tej uczelni. Przybyli na uroczy
stość przedstawiciele włada par
tyjnych i państwowych :1 I se
kretarzem KŁ PZPR - J. Spy
chalskim, sekretarzami Ki. i
KW - J. Mokrasem i E. Ga·
jewskim1 z-ca przewodniczącego
Prez. RN m. Łodzi - B. Wąso·
oraz rektorzy wszystwiczową
kich łódzkich wyższych uczel·
ni.
W swoim przemówieniu inauguracyjnym rektor AM - prof.
dr T. Pawlikowski przedstawił
imponujący dorobek uczelni. Na
AM studiuje aktualnie ponad
2606 osób, 73 samodzielnych pra

W czasie pobytu w Algierii
Rady Państwa
przeprowadzi rozmowy z przewodniczącym Rady Rewolucyjnej i innymi kierowniczymi oRepu
sobistościami Algierskiej
Ludowo-Demokratycznej
bliki
oraz zwied.zi niektóre ośrodki
i kultural
przemysłowe, rolne
ne tego kraju.

Jak jut donosiliśm,,, na zaproszenie przewodniczącego Ra
dy Rewolucyjnej, przewodniczą
Algiercego Rady Ministrów
skiej Republiki Ludowo-DemoHuari Bumediena,
kratycznej
przewodniczący Rady Państwa,
marszałek Polski Marian Spychalski uda się wraz z malz wizytą
do Algierii
żonką

Wizyta rozpocznie się w dniu
I bm. i potrwa 4 dni.

Delegacja

PRl

Marian Spychalski
uda się z wizytą do Algierii

==

mea

ministra obrony KRL-O

Państwa

Rady

piątek

Komi•etf1

Rady Pań-1
Centralnego SED,
Niemieckiej Restwa i rządu
publiki Demokratycznej, w naj . - - - - - - - - · · - - - - - - -...
uda się do
bliższych dniach
Berlina na uroczystości 20-IJ!· ,
delegacja partyjnoci:a NRD
rządowa P<:>lski:ej Rzeczypospoli- 1
pod przewodnie- I'
tej Ludowej
Komitetu
twem I sekretarza
Centralnego PZPR Władysława '
Gomułl<i i prezesa Rady Mini· 1
strów PRL Józefa Cyrankiewi-

Przedstawiamy
iułrzeiszq

„Panoramę"

cza.

Sekretat""Z generalny KC KPZR,
udał się w
Leonid Breżniew
piątek do Berlina na czele radzieekiej delegacji partyjno-rzą
dowej.

IGNACY KRASICKI pisze
•
o aktualnych problemach Al·
gierii. Całosć ilustrowana zdję
ciami naszego specjalnego wy
AN
słannika do tego kraju DRZEJA WACHA.
HENRYK ZAWIRA jest
•
autorem artykułu o jednym z
kampanii wrześnio
bohaterów
przytęciem
wej, skromnym człowieku, pa
triocie. Takich ludzi w pamięt
nym wrzesniu były miliony.
Jest to więc opowieść nie tylko o JANIE KAWIAKU.
„OKRUTNE LATA" - to
•
LESZKA RUDartykuł pióra
NICKIEGO o pierwszych laRynku
Komisja Wspólnego
tach utrwalania władzy ludowej. - „Bywało i tak, że ban
wykonawczy
. organ
główny
wia•
EWG, wypowied:lliała się w pią ; da przepędzała na cztery
try swojego herszta, a bywatek za szybkim rozpoczęciem j ło i tak, że „wódz„ ujawniał
negocjacji w sprawie przystą-1 się wraz z całym oddziałem
po to, żeby za miesiąc zebrać
pienia W. Brytanii do „szóstnową grupę i ruszyć z powroki". Komisja ostrzegła jednak,
tem do lasu".
zagraniczne W. Brytaże długi
„NA KRAWĘDZI"-stały
•
felieton JERZEGO KATARA·
nii oraz przyszła mędzynarodo
tym razem o
SIŃSKIEGO wa rola funta szterlinga, stanqna
oczekujących
ludziach
wią problemy, których nie moż
oklaski.
PONIATOWSKA
ALINA
•
na pominąć.
wysłannik
- uasz specjalny
W opinii tej komisja EWG
do NRD - pisze o przebudo·
zapowiada, że po przystąpieniu
wie Berlina w artykule pt.
W. Brytanii do Wspólnego Ryngalowego
„Przy wdziewanie
„Berlin to n ie
garnituru". ku, w kraju tym ceny wielu
tylko Alex i Unter den Lina~tykułów spozywczych powaz-J den. Berlin demokratyczny lime wizrosną.
czy sobie obecnie I.070 tys. mieto
Stolica NRD
szkańców,
miasto rozległe, o sze rokich
ulicach, zadbanej zieleni i
bogate,
trawn.ikach,_ miasto
ale ciągle Jeszcze dobier ające
dals ze elementy do nowego,
reprezentacyJnego garnituru".
• . A~t~rką rozważań o hipnozie 1 JeJ zastosowaniu w le„
cznictwie jest TERESA KU•

Komisja EWG
za

W. Brytanii

do Wspólnego Rynku
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„Monitorze Polskim" ukaprezesa
zarządzen i e
zało się
Rady Mi.nistrów w sprawie regulaminów praey w prezydiach
Regulamin y ,
ra<:1 narodowych.
uchwalone
być
mają
ktore
przez prezydia w porozumieni u
ze zw. Zaw. Pracowników Pań
stwowych I Społecznych i wpro
wadzone w życie w ciągu 6 m ie
określać będą warunki
sięcy,
zachowan ia porządku i dys cypliny pra c y w prezydiach rad.
Akty te będą m. in. określ a ć
należytej obsługi i inzasady
W

1

STROŃ .

Stały korespondent „PA·
•
NORAMY Dł." w W iedniu formacji interesantów. W szczepisze
JAN MOSZC'ZEŃSKI ok r eślać będą dni i
gólności
o zamku . Hartheim, w któ·
godziny p r zyjęć w pos zczególzamordowa
j
zy
r
p
hitlerowcy
ty
zasady
r.ym
,
wydziałach
nych
h tysi ą ce ludzi, w tym i wie
c z łonków
radnych,
mowan1a
lu Polaków.
komisji RN oraz członków saPOZA TYM W NUMERZE:
za sady
mo~ządu. m~eszkańców,
„JACY JESTESMY", „PARA·
udz:elama mformacj i o s t anie
DA ~WI~ZD''.• krzyżówka, hu
załatwi an ia spraw w formie pimor 1 wiele mnych atrakcyjtelefon icznej
us.tnej,
semnej ,
nych materi a łów.
lub telegraficznej . Reg1,1laminy
JUZ JUTRO RANO NOWA
ró wn i eż zazawierać powinny
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że 11~zysp1eszen1e procesu. in~e
gracJ1 powazme przyczyni się
do dalszego umocnienia i wzro
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siły wspólnoty państw socjali·
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wiadają się i będą się opowia-

oci;~1ają

inicjatywę

za likwidacją ognisk niebez
pieczeństwa wojny.
pełllą
Obie strony wyraziły
solidarność z bohaterską walką
prz<;:
wietnamskiego
narodu
ciwko imperialistycznej agresJi
USA. Polska i Związek Radziec
krajami
ki. łącznie z innymi
udzie·
socjalistycznymi, nadal
lać będą wszechstronnej pomowiet
narodowi
cy bohaterskiemu
namskiemu w jego sprawiedl.iwej walce, a także będą popierać dążenia rządu DRW i Tymczasowego Rządu Rewolucyjnego Republiki Wietnamu Połudureniowego do politycznego
wietnamgulowania problemu
skiego na podstawie propoz)'cji
nądu DRW i Narodowego Fron
tu Wyzwolenia Wietnamu Po·
ludniowego.
Zdecydowanie potępiając ni"·
prowokac. i
zbrojne
ustanne
laaela i jego dążenie do u trwa
zagarniętych
okupacji
lenia
przemoc,., terytoriów, Polska i
domagają
Radziecki
Związek
się wycofania wszystkich wojsk
izraelskich z tych terytoriów i
wprowadzenia w życie uchwały
z
Rady Bezpieczeństwa ONZ
dnia 22 listopada 1967 r. Obie
tk
·
·
t
1
~ r:~Y po~':~:~':\ ~ usznrą e':-a k~
P z iw
Je
.r J w . a
izraelskim ag~esorom i okupanzadeklapols~a
tom. DelegacJa
r~wała ~ełne poparc!~ dla wy1
rzą~u
prol?ozycJI
sił~ów

rzą

ob.~wią-

zek umacmac 1 tioskonahc or•
ganizację Układu Warszawskiego. Dopóki istnieje NATO. do
i
siły imperialistyczne
póki
militarystyczne nie wyrzekają
wynisię prób zrewidowania
ków Il wojny światowej, do·
póty Układ Waxszawski jest i
pozostanie historyczną koniecz·
nością.

w gloW ostatnich latach
in1periałizmu
strawgii
balnej
przeciwko systeskierowanej
kła·
socjalistycznemu,
mowi
dywersję
dzie się nacisk na
W tych warunideologiczną.
kaeh wyjątk,owo ważnego zna
ezenia nabiera wspólna walka
przeciwko burżuazyjnej i nacjonalistycznej ideologii, walka
o wychowanie mas ludowych
w duchu komunizmu i proleinternacjonalizmu .
tariackiego
PZPR i KPZR będą roszerzać
dziedzinie idew
współpracę
ologicznej.
ponownie podObie strony
że sprawą pilna jest
kreśliły.
umocnienie pokoju i utworzenie

Związku

szczerość,

Pelikan wyklucz ony z partii

Rezolucja plenum KC KPS
KC KPS n.a członka KC KPS.
Plenum KC KPS zwalnia na
z funkcji
ich własną prośbę
członków KC KPS towarzyszy:
Juliusza Turczeka, Milana Ga
racha, Jana Masnevo, Ladisla
VavreJuraja
Kosztiu,
va
ka, Vladimira Kraiczi i Vincen
ta Birosza.
zwalnia z funkcji członków
Prezydium KC K.PS towarzyszy: Samuela Faltiana w związ
ku z przejściem do· mnej pracy, Roberta Harenczara w związ
k.u z przejściem do innej pracy . oraz Antona Tiażklego i
Juhusza TUrczeka

Plenum KC Komunistycznej
Partii Słowacji uchwaliło rezo
lucję, która stwierdza m. in.:
Komitet Centralny Komunistycznej Partii Słowacji w całej pełni solidaryzuje się z uplenum
wrześniowego
chwałą
KC Komunistycznej Partii Cze
którą
z
zgodnie
chosłowacji
i
wszystkie błędne uchwały
i anuloodrzucił
dokumenty
wał ze względu na ich nieklasową i n iemarksistowską treść.
Plenum kooptuje Jako człon
ków do KC KPS Vasila Bilaka oraz 23 innych towarzyszy.
towarzysza Vojtecha
Przenosi
członka
Michalika. z zastępcy

·

Z fuokcSI sekretarzy ! człon
ków Sekretariatu KC KPS towarzyszy: Boguslava Gracu i
Juliusza Turczeka.
z funkcji członka Sekretariatu KC KPS towarzysza Miliana strgana.
Usuwa J ozefa )'lozb<>rila 1 Pa
vla Sztevczeka ze składu KC
KPS.
Plenum zatwierdza kandydaturę towarzysza B. Travniczka
na redaktora naczelnego dzien
Plenum za„Pravda".
nika
tow:,ikandydatury
twierdziło
Ludovita
rzyszy Jana Janika,
Pezlara l Miroslava Valeka na
członków Prezydium KC KPS,
a jako członka Sekretariatu KC
KPS towarzysza Jana Janika.

Kronika wypadków
Pietrusińskiego
ul.
• Na
przy Srebrzyńsklej, samochód
przeIXl21, nie
ciężarowy IP
strzegając zasad pierwszeństw a
przejazdu, zderzył się z motocyklem IL 9074. Motocyklista S.
(Franciszkańska 38)
Sosnowski
doznał obrażeń ciała i przewie
zlony został do szpitala.

• Na ul. Limanowskiego 198
wagon silnikowy tramwaju 2li4
wyskoczył z szyn i przewrócił
się na bok. Na skutek wypadciężkich
doznały
ku 2 osoby
obrażeń,

4

lżejszych.

• Wczoraj na ul. Pabianickiej 119 tramwaj 26/6 wpadł na
tramwaj 41/5. 3 osoby doznały
uPomocy
lekk ich obrażeń.
dzieliło im pogotowie.

POHOOA--

e

Wczoraj w woj. łódzkim
w
5 pożarów.
miało miejsce
Lipnicy pow. Poddębice spalił
się dach na budynku mieszkalStraty ok.
nym ! <>borze.
tys. zł. Przyczyna w toku uF.
Poszkodowany
stalania.
Miller.
W Rzejowicach pow. Radomsko spaliła się stodoła i oSzk-Ody wynoszą ok. 50
bora.
tys. zł. Poszkodowany S. Droizosz. Przyczyny pożaru w toku ustalania. ·
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Dziś w Łodzi przewiduje się
zachmurzenie umiarkowane, w
więk
przejściowo
ciągu dnia
Te-mperatura maksymalna
sze.
ok. H st. Wiatry umiarkowane,
zachodnie. Jutro nieco cieplej.
o godz.
zachód słońca
Dziś
17.15, Jutro wschód o 5.48.
(Dziś imieniny obchodzą
ciszek i Rozalia).

Z DZIENNIK:--=LÓ-.--Dc-::Zlil=-o-r-236--(65-_ff_)_

Fran

Radzie~k1ego,

uwagę poświęcono
z ozwiązanym

3

pełna

zgodność

pod War-

doroczna
konferencja dyrektorów i przed
stawicieli instytutów spraw mię
dzynarodowych Europy. W konferencji uczestniczą reprezentan
krajów Europy
większosci
~
Gowschodniej i zachodniej.
spodarzem spotkania jest PISM.
Główn, .n tematem dyskusji są
1
bezpieczeństwa
problemy
w Europie, zwłasz
współpracy
cza w związku z inicjatywą
zwołania europejskiej kon!eren
cji wysun ; ętą w apelu buda-

Delegacja
gościem

poglą

I

Polska delegacja partyjno-rzą
dowa w imieniu KC PZPR i
rządu PRL zaprosiła do Polski
partyjnodelegację
radziecką
zostało
Zaproszenie
rządową.
z zadowoleniem.
przyjęte

szyński

z

zapoznał

gości

problemami
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Ryszard Parulski zakwalifikosię do finałowej szóstki flow
recistów mistrzostw swiata
Hawanie.
odpadł drugi PoW półfinale
"Gwardii" przy ul. A. Struga 1. lak Woyda.
•
.ił•
Sędzią głównym wyścigu z ra
p.ątkowych spotkaW dwóch
i;gi piłki
I
mienia PZMot będzie p. Z. Ru niach o mistrzostwo
(n) ręcznej kobtet, Pogon :::.zczecm
dolf z Katowic.
wygrała u sieniespodziewanie
bie z mistrzyniami Polski - AZS
(9:6), a w Gdań
Wrocław 18:15
pokonał
miejscowy Start
sku

Anilany

wyścigó~

chłod
1g;eł

(M. KR.)

SPORT

Neapolu

wędliniarnię,
Fabrykę

składową,

I

· Codziennie napływaj!\ do se-11 wyścigu handicapowego • zło
kretariatu komitetu organizacyj ty kask „Dziennika Łódzkiego".
nego wyścigu motocyklowego o Bilety w przedsprzedaży będą
w sekretariacie
nabycia
Złoty Kask „Dziennika Łódzkie- de
go" liczne zgłoszenia zawodników z całej Polski. Jak dotych
Pałacu
czas zgłosili się motocykliści z: Dziś
Warszawy, Lublina, Poznania,
Ostródy, Olsz4yna i Białegosto
ku.
Ogółem zgłoszonych Jest Już
Niektórzy
42 zawodników.
li nich startowa.l będą w kilku
Dziś Inauguruje rozgrywki mi- nie lubią grać „z rozmachem",
kategoriach. Poznań reprezento
i
strzowskie ekstraklasa piłki ręcz szybko, na szerokich sala-eh
wany będzie m. in. przez Man- nej
w dlatego występ na płycie Pała
Występuje
mężczyzn.
Anilany
dla
jest
Sportowe.go
cu
po
których
z
zespołów,
12
nie)
kiewicza, Stachowskiego, Wiś
I li- czynnik iem sprzyjającym. Spot•
zakończeniu rozgrywek w
niewskiego i Grześkowiaka. Le dze
(miejsca od kanie zapowiada się bardzo ciepozostanie 8
·
b
·1
zglo
gia z Warszawy
zajmą kawie.
ract 1-6), a drużyny, które
Sl a
Uczestnicy spartakiady wchoKaczorowskich. Sporo motocy- miejsca 7-10 walczyć J><:dą z dzą
bezpłatnie, a młodzież szkol
terylig
II
czterech
mistrzami
·
·
•
kl" t ·
i
(S)
is _ow przyJedz1e z Lublma
torialnych o dwa poZO<itale miej na płaci a z!.
z Białegostoku.
sca w ekstraklasie.
pierwspotkanie
Najciekawsze
przyjadą
motocykliści
Zanim
szej kolejki mistrzostw rozegrado Łodzi - rozegrają oni w nie ne zostanie dzisiaj w Łodzi. O
Sportowym
dzielę 5 bm. w Gliwicach przed godz. 19 w Pałacu
upowszechniania
akcji
Do
ostatnią eliminację mistrzostw Anilana zmierzy się z mistrzem
strzelectwa sportowego włączy
Polski Spójnią G<lańsk. ŁodziaPolski.
spółdzielnie
się gremialnie
ły
Łódzkie wyścigi rozegrane zo
in walidzk1e.
Strzelania o zakwalifikowanie
I
staną 12 bm. na lotnisku. Posię do spotkań finałowych zaP
czątek imprezy o godz. 13. Pro
wodów zorganizowanych przez
gram przewiduje rozegranie 4
WKZZ, LOK i „Dziennik Lódz
ki" trwały cały dzień. Uczesto mistrzostwo Polski
niczyło 11 reprezentacji poszcze
golnych spółdzielni z tym, że
kazda druzyna liczyła po lU za
wodników.
W punktacji ogólnej zwycię
druzvna Spółdzielni „Har
żyła
nam" przed Spółdzielnią „Popomyślnie
koszykarze
Polscy
kój", H. Sawickiej, 19 Stycznia
PZB ustalił na ostatni kwar- przeszli przez eliminacje XVI Mi
i im. M. Buczka.
tał tego sezonu kadrę nar:>do- strzostw
Europy w Neapolu i
wą. Wśród najlepszych bokse- walczyć: będą w obronie brązo
W konkurencji indywidualnej
rów Polski znajdują się rów- wego medalu, zdobytego przed
najlepszyr_1.j strzelcami byli N.
łodzianie: dwoma laty w Helsinkach. Pola
następujący
nież
- 62 pkt, M. PalenRomański
Kardas, Grzegorzewski, Radzi- cy awansowali do
grona czteko - 65 pkt, z. Skorupa - 6'1
kowski, Rynkiewicz, Z. Filipiak rech najlepszych
drużyn euro- 69 pkt.
Kazimierski
J.
i
pkt.
i J. Filipiak.
pejskich, obok zespołu Związku
Radzieckiego, Jugosławii ! Czechosłowacji. W sobotę nasza re
prezentacja zmierzy się z Jugo
Ponadto odbyły sio strzelania
Zwycięzca
w półfinale.
sławią
"
Dziś o godz. 17 w sali Startu tego meczu grać będzie w nie2. wiatrówek: W konkurencji ko
spotkania
zwycięzcą
przy ul. '.I'eresy 56 rozegrany zo dzielę ze
b1et_ zwyc1ęzyła Grzegorc.zyk ~
Czechosło
stanie mecz o mistrzostwo I Jigi Związek Radziecki Pabianic, a w konkurencJi męz
Elta Łódt tenisa stołowego
wacja. Drużyny, które przegrają
czyzn Kordas. z P!otrko~a. _sta~
Stal St. Wola.
zmierzą się w pojedynku o brą
towało 95 osob z 15 społdz1elm
'
Jutro tamże o godz. 11 Elta l zowy medal.
województwa łódzkief"odz1
(mj
(n)
gra z Karpatami Kro:;llO,
go.

XVI Mistrzostwa Eurony

5 („Polfę".

nię

I

gospodar-

o godzinie 19 w

W clągu 9 miesięcy na 6 J'Ue
widzianych do oddania obiektów przemysłowych przekazano

łódzki.ei

z całej Polski zgłaszają się
do wy ś cigu oZł oty Ka sk „Dz ie nnika Ł ódz kie go"
I
Motocykliści

Wybudowano 4 sZkoły p0dsta
wowe i 6 przedszkoli. Przedszkole na Teofilowie B zamiast
w pierwszej połowie 1978 roku,
zostanie przekazane już w pai
dzierniku. Dwa mies ' ące przed
przekazany
został
terminem
pawilon telegammaterapii (pomieszczenie dla bomby kobaltowej). Z gmachów tzw. uży
oddano
publicznef
teczności
biurowce dla LZB, dla Łódz
Zakładów Chemicznych,
kich
dworzec PKS i trybunę na sta
dionie LKS.

bułgarska

ziemi

•

p!.a-

procentami

I Zakładv MeDziewiarskich
chaniczne w Rawiczu). Nie zo
stal wykonany obiekt CTO, wy
szczególnej precyzji
rnagający
robót budowlanych ze względu
na zastosowanie tam kablobetonów.
Jakie prognozy na przyszłość
Łódzkiego
wysuwa dyrekcja
Zjednoczenia Budownictwa?
Plan izbowy nie jest, jak do
te.i pory zagrożony. Istnieje n.a
tomiast możliwośc przemieszwykonania
terminów
czenia
kilku budynków, podyktowana
wykończenia
o jakośc
troską
ich. Istnieją możliwości przekroczenia zadań planowych w
budownictwie tzw. towarzyszą
Natomiast w budownicym.
czymi województwa oraz przedobawy
przemysłowym
ctwie
stawi! zadania NPG realizowapewne budzi stan zaawa.nsowa
ne w naszym okręgu.
okresem
przed
obiektów
nia
Goście interesowali się strukzimowym. Na ten fakt składa
partyjnych.
organizacji
turą
ją się złożone dość przyczyny:
ich pracą oraz działalnością oropóźnione o kilka tygodni wejś
ganizacji społecznych i miod.ziecie na plac budowy (przedłuża
żowych.
grypa, która
zima),
się
jąca
Delegacja odwiedziła równlPż
.zdziesiątkowała
I kwartale
w
PGR Rszew oraz zespól gosponierytmiczn".>ŚĆ
budowlanych,
darstw łąkarskich w dolinie Nedostaw materiałowych 1 przysiana w
ru, m. in. suszarnię
czyny natury organizacyjnej.
oraz doKaz1mjerzu Łódzkim
koniecz
Ponadto oczywiście gospodarstwo
świadczalne
do pracy
ność przystępowania
SGGW w Puczniewie.
Z
dokumentacją.
z niepełną
Dziś goście bułgarscy spotkają
licznych, rozpoczętych w 0<;tat
się z kierownictwem KM PZPR
inwestycji !6dz..
nim okresie
w Tomaszowie. będą obecni w
kich, wystarczającą dokumenjak nas poTZWS, w ośrodku hodowlanym
tację posiadały w Zjednoczen;u
informowano
żubrów w Smardzewicach oraz/
Jedynie ,.Strzelczyk" i faw kompleksie lasów państwo
(AP)
bryka domów.
wych w Spale,

Z trzydniową wi2ytą przybyla do Łodzi i województwa łódz
kiego delegacja Bułgarskiej Partii Komunistycznej. z zastępcą
członka KC BPK, kierownikiem
Organizacyjnego KC Działu
S. Genowem, w składzie: sekretarz Komitetu Okręgowego BPK
w Płowdiwie, A. Trajkow. inspektor Wydziału Organizacyjne
go KC BPK - L. Wasilew, instruktor Wydziału Zagranicznego KC BPK - A. Karłow oraz
sekretarz KD BPK w Sofii E. Lazarowa; gościom towarzy.
szy radca ambasady bułgarskiej
w Warszawie - M. Uzunow.
Wczoraj rano, goście bułgar
scy złożyli wizyte kierownictwu
KW PZPR. W czasie spotkania
I sekretarz KW PZPR - J. Mu·
skich
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Na 4 obiekty szkolnictwa wyż
szego przewidziane do oddan i a
przekazano 7.
w bież. roku,
w. tym --: dwa pawtlony osła
w ionej juz farmacji i niemn iej
znaną stołówki; studencką. PoWydziału
nadto 3 pawilony
Burtown i ctwa Lądowego PŁ..

mi esięcy

peszteńskim.

świecie.

SPORT •

Jabłonnie
rozpoczęła się

bm. w

•lę

kreśla

nu rocznego.

od budownictwa
Zacznijmy
W ciągu
mieszkaniowego.
łodzianom
oddano
18.047 izb m1esZkalnych, co sta
nowi 75,3 proc. planu rocznego, wynoszącego 23.957 izb. stan
zaawansowania w budownictwie
m1esz.kaniowym w innych rnia
zalestach kraju przekracza
dwie 62 proc. Z zadowolen :em
notujemy, ze budowlani woje
osiągnęli
łódzkiego
wództwa
wyn iki zbliżone do swoich kolegów z Łodzi. Przełamano miejmy nadzieję, że na dobre
raczej zie
czy
passę
złą
tradycje związane z tzw. budownictwem towarzyszącym (uo ile
wszelkiego typu).
sługi
w analog icznym okresie ub. ro
kU wykonano plan zaledw ie w
37 proc., o tyle w roku bież.
- po 9 m i esiącach wyniki o-

instytutó w

ma1ą-

dów i stanowisk obu partii i
rządów we wszystkich omawianycb sprawach, były pożyteczne i przyczynią się do dalszego zacieśnienia braterskiej przy
współ·
wszechstronnej
jaźni i
dla
polsko-radzieckiej
pracy
dobra obu narodów, wspólnoty
socjalistycznej, sprawy pokoju i
socjalizmu.
Dokonano wymiany informacji na temat prac związanych
z przygotowaniami do obcho·
dów 100 rocznicy urodzin Lelli·
na. Uzgodniono przeprowadzenie szeregu wspólnych przedtej ropoświęconych
sięwzięć
cznicy, obchodzonej na całym

obie
tuacji międzynarodowej.
strony uzgodniłv szere~ praktyktóre
przedsiewzięć,
cznych
za słuszne podjąć w
uważają
celu umocnienia pokoju i bezPRL i ZSRR w
pieczeństwa.
sposób zdecydowanv i konsepolitykę
realizu.iac
kwentny
pokojowego współistnienia. opo·

partii J. Pelikana, b. dyrektogeneralnego czechosłowac
ra
kiej telewizji, a w ostatnim okresie radcy kulturalnego amOd
basady CSRS w Rzymie.
czasu prowadzojuż
dłuższego
no partyjne dochodzenia w celu wyjaśn1enia i ustalenia sz."!zegółów aktywnej dzialalnoścl J.
Pelikana w prawicowych ugruoportunistycznych
powaniach
wraz z którymi nadużywał on
czechosłowackiej telewizji w ce
lu rozbicia partii i systemu socjalistycznego. J. Pelikan. któpowrócić do
ry powinien był
Czechosłowacji 16 września br.,
złożył
pozostał na emigracji i
prasie burżuazyjnej na Zachocałkowicie
oświadczenie
dzie
sprzeczne z polityką KPCz.

budowlani zakończy
kwartał wykonaniem
trzeci
planu w produkcji podstawowej w 74,2 proc. Zaległości w
pierwszym półroczu zostały nad
kwartale.
robione w trzecim
Istnieje więc jeszcze szansa wy
zadań
tegorocznych
konania
planowych. Najw : ększy n;edonotuje s : ę w Łódzkim
bór
Instalacji Sa
Przedsiębiorstwie
nitarnych i Elektrycznych, co
n ieco zaskakuje, zważywszy do
bre długoletnie tradycje zało
gi tegoż przedsiębiorstwa.
Jak wygląda wykonanie pia
nu w poszczególnych gałęziach
budowlanych?
działalności
li

Konferencja dyrektorów

cych ~a celu .pohtyczne uregulowame konfhktu bhskowschod
niego.
Obie strony wymieniły poglądy na szereg innych probleinteresujących Polskę i
mów
Wyraziły
Radziecki.
Związek
one przekonanie, te spotkania
cechowała
i rozmowy, które

Stwierdzając pełna jednomyśl·
ność w ocenie współczesnej sy-

W późnych godzinach wieczor
nych 2 października zakonczyKomitetu
plenum
lo obrady
Komunistycznej
Centralnego
Partii Słowacji. Głównym przed
miotem obrad plenum były zagadnienia, wynikające z wrzeKC KPCz i
śniowego plenum
realizacja wniosków tego plenum w warunkach politycznego
rozwoJU Słowacji, jak również
niezbędne wnioski organizacyjne i kadrowe.
Komitet Centralny KPS zatwier
informację Prezydium KC
dził
KPS o zadaniach wynikających
plenum wrześnio
z wniosków
wego KC KPCz; KC KPS w
powziął odpozw<ązku z tym
wiednie uchwały.
Sekretariat KC KPCz wykluczył w dniu 2 bm. z szere-gó·"'

przed finisz em

dla .;pr aniebezpieczną
becną
wy pokoju, sytuacją na Bli skim Wschodzie.

szawą,

budowlani

Łódzcy

I spraw międzynarodowych

Czechosłowacja

J.

Szczególną

zagadnieniom

miesiące

trzy

Łódzcy

Rady MiniPrzewodniczący
strów ZSRR, A. Kosygm przy
jął w piątek na Kremlu sekre
tarza ge1;1eralnego Socjalistycznej Partii Odrodzenia Arabskie
go, szefa państwa i premiera
Syrii, Nur ed-Dina Atasiego.
na czele
który stoi
Atas1,
delegacji syryjskiej, zatrzymał
do
drodze
w
się w Moskwie
Koreański ej Republiki LudowoDemókratycznej.
Aleks iej Kosygin I Nur edwymienili poglądy
Din Atasi
rozwoju
na sprawę dalszego
stosunków przyjaźni· 1 wszechm i ędzy
współpracy
stronnej
ZSRR i Syrią oraz na aktualne problemy międzynarodowe.

dać

du Fmland11 w sprawie ogólnaeuropejskie~ kon_ferencji i będą a~tywn1e działać na rzecz
szyb~.'e~~ _zwołania tej konfe·
rencJ1 1 JeJ. sukcesu.
_Główna. prz~słanką zapewnie·
ma . bezp1ecze!'stwa europejskie
go Je~t uz~an~e . przez NRF tak·
granic,
1stmeJąCych
tyczme
ustalonych '! rezultacie zwycięstwa. nad hitleryzmem, w tym
g-ramcy na O~rze. i Nysie. jako
ostatecznych 1 menaruszalnych,
a także uznanie faktu istnienia
nie~ieckich:
~ańs_tw
dwóch
wyrzeczenie s1e roszczen do wy
łącznej reprezentacji całego narodu niemieckiego, jak również
wyrzeczenie sie roszczeń wobec
uzna~ie
zacho~~iego;
Berlina
ukl_adu monach11skiego za mewazny od . sam~go p~c':ątku oraz
wyrzec:zeme s~ę . dązen _do po·
.
siadania _broni. Jądrowe1. .
Radz1eck1
Polsk~ i Związek
w _peł111 _zdecy~ow_ane s_ą ,razem
z in.nymi kraJ~m~ soc1ahst~cz~Ylll.J .i ~szys_tk1m1 pokóJ m_th}:
wzmesc
l'łcym1 slła!l'1 Europy
n_1eprz~zwyc1ężaln'.\ zapore przec1w s~łom agres11 i odwetu w
Europie.
bezpieczeńumocnienia
Dla
•twa międzynarodowego ogrom
ne znaczenie miałoby wcielanie
w tycie zasad zawartych w pro
wszystkich
do
jekcie „Apelu
pnedłożonym
państw świata",
sesji
przez ZSRR na XXIV
Zgromadzenia Ogólnego NZ.
Radziecki
Polska i Związek
będą kontynuować wysiłki ce·
Iem położenia kresu wyścigowi
zbrojeń. popierać wszelkie inicjatywy w tym zakresie. także
kroki rozbrojeniowe
cześciowe
o
układu
torujące drogę do
nowszecbnym i całkowitym roz•
brojeniu.

Do mety

Atasi

Kosygin

współpracy

systemu zbiorowego bezpieczeń·
strony
stwa w Europie. Obie

(Dokończenie ze str. 1)

Polska 1

Rozmow y

w

IO-kę

wał

Lechię

Dz ; erżoniów

• * •

11 :7

(7:4).

pił
nową
inaugurujące
ręcznej
rozgrywek w ekstraklaedycję

S bm..

odbyło

się

spotkanie

ki

sie siódemki mężczy'zn. W stoli:r:
wygrała
Warszawianka
cy
Grunwaldem Poznań 21 :18 (9:9).

. * •

Siatkarze polscy występujący
w mistrzostwach Europy juniow Rydze, w spotkanm o
rów
miejsca 7-12 pokonali Franci<:
3:0 (15:8, 15:6, 15:8) .

Klementie w
i Kurylenk o (ZSRR)
na łódzkim torze żużlowym

----

i

I

W ramach uroczystości !5lecia MO i SB łódzka Gwar
dia organizuje międzynarodo
we zawody żużlowe z udziałem zespołu ZSRR, w którym
m. in. wystąpią jedni z najświata
żużlowców
lepszych
Klementiew i Kurylenko.
Zawody odbędą się w sobo
tę 11 bm. o godz. 15 na torze
żużlowym przy Pl. 9 Maja.

Spotka nie
uczestników spartakiady
poniedziałek,
W nadchodzący
6 bm. o godz. 19 w sali łódzkiej

Filharmonii LKKFiT wspólnie z
ZŁ ZMS i WR OFSWFiT organi
zują spotkanie z lójłzkimi uczest
nikami I Centralnej · Spartakiady Młodzieży.

artystycznej wystąpią
francuska piosenkarka
Cembrzyńska,
Iga
Ch. Brisso,
Danuta Rinn, Janina Jarosińska,
w. Michnikowski, A. Rumian, w.
Antkowiak, irra zespół Wł. Korprowadzi
Konferansjerkę
cza.
dyr. M. Stefański.
rozprowadzają
wstępu
I Bilety
kluby sportowe.
. W

_części

un. in.:

I

lw25.-le.cie. L~
- „Dziennik ludzki
rozmawia zprezesem

I
-

UMACNIANIE SYSTEMU

powszechnej samoobrony

,
d
I naszym gIownym za an1em

ju

~

~

w

w.~ cym

~ Ligi
· ·
~

~ śmy

~

Jak wiadomo,

strzelnic na

związku z przypadająza kilka dni 2.:;-1eciem
Ob rony K raJu
· zwroci
• 'li
się z prośbą 0 udziele-

~ nie wywiadu na temat pra~ cy i zamierzeń organizacji,
~ d
z arzą d u W OJe·
~ o prezesa
~ wódzk1ego,
wiceprzewodni~ czącego Prezydium WRN
~
~ Edwarda Majka.
- Jak określiłby pan prezes miejsce wojewódzkiej or•
„
LOK
b ·
·
·
gamzacJi
, o eJmuJąceJ
swym działaniem Łódź i ziemię łódzk", w systemie pow
..,
szechnej samoobrony?
- Nasza organizaci·a i'est i·e
dnym z głównych uczestników
przedsięwzię'

działalność

„usługową".

Mam tu ha uwadze przede
wszystkim szkolenie kierow-

ców: zawodowych i amatorów. Przeszkoliliśmy ok. 13
tys. osób, które uzyskały pra
· d
wa Jaz y różnych kategorii.
Szkolimy także woźniców i
rowerzystów, co niewątpliwie
przyczynia się do podniesienia
b
·
· t
Aekzp_ieczens wa na
drogach.
CJą tą objęto ok. 250 tys.
osób. Prowadzimy także kursy, w trakcie których kierow
cy podnoszą swoje kwalifikacje i uzy skują wyższe katego
rie praw jazdy. Zaś poprzez
kl b
u Y motorowe, których coraz więcej powstaje
przede
· h , uczymy
wszys tk"im na ws1ac
k
ultury jazdy. Niezależnie zaś
od tego bierzemy czynny udział w dorocznym Tygodniu
K lt
u ury na Jezdni.

zmierzających

25-lecie", w pow.
rawskim,
bełchatowskim i wieluńskim
wybudowano
lub WY'I'emontowano i zmodernizowano sze
reg
tego rodzaju obiektów,
tak ważnych dla doskonalenia powszechnych umiejętności strzeleckich.
Nie można tu pomiiOąĆ fak
tu, że członkowie naszej organizacji w poważnej mierze
sami, społecznie powiększają
bazę szkoleniową
i materiałową LOK. Aktualnie buduje
się w Piotrkowie d Wieluniu
dwie bazy szkoleniowe z praw
dziwego zdarzenia w znacznym
stopniu
społecznym
t
sump em, przy pomocy organizacji i władz wojewódzkich.
- Jak przedsiawiają się za
mierzenia organizacji na najbi""
izsze l a i a.?
- Przede wszystk>im chcełęczyckim,

łaskim,

my, by zwiększała się ona liczebnie. Wprawdzie w ciągu
ostatnich 5 lat
podwoiliśmy
osiągając

szeregi

140

tys.

członków w mieście i województwie,
ale ciągle jeszcze

~mc::i~::i i;~:;ie;~'i:';fu 1;R!sp~~~:~~~ac~ięj;;~~~dok~~j~ w~~

na wsi i w szkołach istruieją
znaczne potencjalne możliwości zyskania
nowych człon-

ków. Na najbliższe lata stawiamy sobie ambitne zadanie
zorganizowania
kół LOK w
każdej szkole powyżej podsta
wowej. Chcemy także eo najmniej w 70 proc. objąć dziala.niem Ligi wyższe
klasy
szkół
podstawowych. W
I
kwartale
przyszłego
roku
·
·
chcemy zakonczyc· a k cję powoływania zarzą dó w groma d z
'·' h LOK st
to
· 1·
Nic
•
worzy
moz 1"
wosc lepszego oddziaływania
na środowiska wiejskie.
Zarządy te oprą działalność na
miejscowym aktywie, znanym
z ofiarności i inicjatywy.
W szkołach stawiamy sobie
za cel zapoznawanie młodzieży z historią wojska poprzez
spotkanda z kombatantami i
oficerami WP. Już obecnie każ
d
ku
tr d
·
h
ego ro
w
a ycyJnyc
spartakiadach
kościuszkow-

skich uczestniczy ok. 50 tys.
pmy bardziej czynnej współpracy
kuratoriów i komitetów kultury fizycznej
ilość
ta poważnie wzrośnie.
Sądzimy też, liż w 2:Wiązku
z zakończeniem reorganizacji
klubów
oficerów
rezerwy,
wyjdą one z okresu ,,l'aczkowania". Już teraz obserwujemy
dość aktywną działal
nosc szkoleniową i współpra
cę z jednostkami wojskowymi.
KOR stają się bazą insbruktorów
dla
masowego
szkolenia ludności w zakresie
samoobrony.
Jubileusz jest okazją do

zawody" w Duesseldorfie nie były bynajmniej
jedyną tego rodzaju im-

składania życzeń._,

prezą

z oka.zji ćwierćwiecza działałności Ligi przekazać napraw·
akt
dę szerokiemu
ywowi serdeczne podziękowania za dotychczasową
pracę,
życzyć
WSZV':tkim działaczom dalsze' go rozwoju naszej organizacji,
a przede wszystkim ży. .
.
d
.
czyc im wie1e za owo1ema w
tej bądź co bądź dość trudnej pracy społecznej.
S
d .
tecz
..__ b
pog1ą aJąc ws
"'"'"'e a
stwderdzić, że zrobiliśmy dużo pożytecznej roboty dla go
spodarki narodowej, dla spo
ł eczens
' t wa,
dla powszec h neJ·
·
samoob rony. N a~za orgamz~-

rewizjonistyczną

na polu sportowym, w ostatnim
okresie. Tak na przykład w
czerwcu 1968 r. w Berlinie zachodnim odbył się zjazd „Slowarzysze ma b Ył yc h organizacji
spo.rtowych Górnego Sląska".
Wzi ęli w nim udział przedstawiciele b. niemieckich klubów
sport(owyGc!1 w oksupowanej Pol
sce z
ornego
Iąska, Łodzi
Pomorza Gdań skiego, Wielko~
polski).
Włączenie sportu do progra
mu rewizjon istycznego w NRF
me jest przypadkowe. Inicjat.:>rem zjazdu w Berlinie jalt i
„~awodów" w Duesseld<>rfie byt
a . tualny prezes „stowarzyszema byłych organizacji spor to
wych Górnego Sląska" w NRF
dr Georg Niffka - aktywista
ziomkostw a ,,Górnos'lązako' w " .
Jak dowiaduje się Polska
Agencja Prasowa, w Głównej
Kom isji Badania Zbrodni H itle
rowskich w Połsce, Georg Jiliff
ka - były członek hitlerowskiej Jungdeutsche Partei i
NSDAP, SS-un te rsturmfuehrer,
którego gubernator Hans Frank
za zasługi dla hitleryzmu powo
łal na pełnomocn ika do spraw
sportu
w Generaln
G b
jest dobrze
znĄnye Jspołueczeern~1·

do przygotowania społeczeństwa w tym zakresie. Obe<'nie, zresztą już od dłuższego
- A czyny społeczne w caczasu, prowadzimy szkoleni!'
łym tego słowa znaczeniu?...
społeczeństwa,
by wiedziało
·
ł
ono jak ma si(l zachować na
Nasi członkowiie i aktyCJa zawsze czynme w ącza się
stwu pols kiemu na Sląsku.
wypadek
zagrożenia
lub
wiści włączają się do wszydo wszystkich imprez, świąt i
Jego aktywna walka przeciw
·
k f
t
··
stkich społecznych akcJ· 1·
I
uroczystości
ogólnopaństwoko państwu polskiemu datuje
ewen t ua1neJ
on ron aCJI„.
się od powstań śląskich, k ieSzkolenie to obejmuje 20 goprzedsięwzięć.
Jedną z barwych. Pragnę przy tej urody to walczył we Fre ikorpsie,
dzin wykładowych na masodziej znanych i ważnych jest
czystej okazji
zapewmc napo stron ie Niemiec. w 1933 r.
·
akcJ"a telefonizacJ'i wsi. Uczesze władze partyjne i admiz ostał członk iem hitlerowskiej
wyc h k ursac h powszec h neJ sa
organ izacji mniejszości niem iec
moobrony. Rocznie przeszkastniczymy w budowie dróg l
nistracyjne,
że na naszych
kieJ w Pols ce „Jungdeutsche
l m
k 60 t
'b Pr
zbiorników wodnych dla ceczłonków, na aktyw LOK w
Parte! - JDP". Niffka nalea Y O •
ys. oso ·
zy
żal do n ajaktywnie jszych dzia
czym szczególny nacisk kłałów przeciwpożarowych. Przo
każdej .sytuacji
mogą
!Ączy
tej organ1"zaci·1·. W 11·czk .
. i liczyć.„
.
a
dziemy
tu
na
środowiska
dują w podobnych
akcjach
- D zię UJę za lD eresuJącą
nych przemów ien iach gloryfiko
wiejskie, albowiem w mia- organizacje powiatowe w Wie
rozmowę„.
wal hi tlerowską doktrynę. W
1938 r. został gauleiterem JDP
stach funkcje te spełniają Za luniu 1 Tomaszowie.
Podejna okręg Sląska.
·
kładowe Oddziały Samoobro- muląc ogólnopolską akcję „500
Rozmawiał: J. POTĘGA
Rok później Niffka przyjęty
ny.
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~.:.._~.:...:..
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O ptakach

~

~

jesienią

zapałkami.„.
.

~

l~~
~

o

ro~

niego s:arszy Waldemar ~.
wkrotce
prze~ są~en_i.
pod zarzutem spowodowama groznego pożaru. I oni ba w i l i się zapałkami. Jest taka gra, której tajników
choćby ze względu na niebezpieczeństwo naśladowania - ujawniać
nie będę. Dość, że przy grze tej powstaje płomień, a zapalona zapałka
nie zawsze upada tam, gdzie sobie

staną

Jeśli więc

ci

ostatni

są

na przy-

DALEJ

~....:..:---.:..._....:.:._:_.:.:.:.:.::.

_______

z

*

wyso-

* •
się też

DARZYC
może (i zdarza się
niestety,
wcale
nie
rzadko),
że w „ubawowym
zapamiętaniu" igramy nie
tylko
ogniem, ale wprosł swoim lub cudzym życiem.
w jednej z podłódzkich wsi właściciel mocno zdezelowanego motocykla postanowił choć nikt mu
takich upraw n ie ń nie dawał

Są~ził_ - . jak . t"'.'i~rdził później .;:- ~e
sohdme się usm1eJe, gdy „koles me
zatrz;:ma sę . prz.e~
domem
narze·
czoneJ. BynaJmmeJ nie do śmiechu
mu było jed.na~, gdy kolegę z poważnymi obrazemam1 odwiozła karetka pogotowia, zaś nim zaintereso
wał się prokurator (!)
Warto dodać, że „kawalarz" nie
był dzieckiem. Wrócił właśnie do
domu po odbyciu służby wojskowej,
a majstrowaniu przy motorze przyglądało się kilku innych do rosły ch
ludzi, przed którymi Jan
T. nie taił zresztą celu swych wysiłków. Nikt mu n ie prze szk odz ił, nikt
też n ie ostrzegł
ofiar;)'. P1'.Z~d ~i~bezpiEOcz~ńst~em spo

c~a" wpadła 12-letni::" córka sąsiadow, która
w
pamcznej
ucieczce
spadł~ ze schod~w. Złamana noga,
szok 1 wstrząs mozgu
oto efekt
nie pr~emyślanego kawału.
Był 1 efekt drugi, rzec można
wtórny; proces przeciwko Tomaszowi E., zakończony wyrokiem skazu
jącym oskarżonego na 2 lata więzie
nia.
Ciężka kara za„. żart. Ale też był
to żart, który mógł kosztować Iudzkie życie!
•
GŁUPIE ZARTY, niebezpieczne
„kawały" (które trudno nazwać
kawałami) groźne w następstwach. zabaJIY:~ Qpłaka!J.~ bo!esne,

* •

Dzień powszedni Temidy

I Niebezpiec zne
~

dr4'>wka bocian4'>w do ciepłych
krajów odbywa się bardzo powoli. Czasem trwa Z do 3 mie-1 ~ kład (a tak było z wyżej wymienio5.ięcy. Powr4'>t do ojczyzny trwa
o wiele szybciej. Obliczono, że ~ nymi) „po wódce", a do tego na
od Kanału Sueskiego do Polski ~ „poligon ćwiczebny" wybierają sobie
bociany lecą tylko dwa tygod- ~ wypełnioną zbożem.„ stodołę, to nie.
~ wiadomo o nieszczęście
bm-dzo
WĘDRUJE

zi - zgodnie z art. 215 kk ka kara więzienia.

od

~ zaplanują grający.

~

BOCIANY,"

Dr<>&i, jakimi wędruje do ciepły eh kr aJó w na.sa. bocian l>ia-;
ły, zo„tały
bardzo
dokładnie
zbadane. Polskie bociany przelatuJą
przez Półwysep Bałkań
ski, Bosfor,
Palestynę, aż do
Egiptu. Stąd wzdłuż koryta Nilu przelatują do stepów Afryki południowej, gdzie wabią je

SMJESZKA

....

Głupie i niebezpieczne . zabawy to by~ajmniej wc:ile nie ~omen~ l~dzi
bardzo młodych, tych co to zwykle koJarzymy, sobie z gon1ącym1 piłkę
na ruchliwej jezdni dziećmi. Nie tylko np. dzieci ź Ie się mogą ba wić

~ 24-letm. Alfred D. oraz

~

olbrzymie ilosci szarańczy, która służy Pn za pokarm. Wę

Q

został do N ~ r.JAP ! mianowany
ss-untersturmfµehrerem.
Przywódca JDP na Polskę, pó
źniejszy SS-oberfuehrer Rudolf Wiesner p i sał do NSDAP
w opinii o Niff ce: „ss-untersturmfuehrer dr Georg Niffka
był
w na j c oęższym okresie
walki 1933-1939 jednym z naJbl iższych moich współpracown ików. Kierował on, jako mój
pełnomocn ik, organizacją JDP
na Górnym Sląsk u. swoją dzia
lalnością prop a gandową
zaslu
żył s i ę Adolfow i H itlerowi",
w 1940 r. dr Georg Niff ka po
wołany został na stanowisko
eł
·k
d
fu no~ocnbe':,era~n:rra~u~~~~l
(Sportbeauftragte des Generalgouverneurs). Na stanowisku
tym pozostał pr zez 3 lata aktywnie przyczyn i ając się do
wyniszczania życia kulturalnego i sportowego Pols ki. W
1"43 r
gł s "ł
· j k
h t "k
do f;o~toow';,c~1ę oJ'd~a~wo ~~.
w których służył ·do zak.....;-~.
~·~n.ia wojny.
w 1946 r. po zwolnieniu 2
niewoli amerykań6kiej osiedtil
się w Neustadt (Dolna Sakson ia). N iemal natychm iast wzno
w i ł antypolską i
neohitlerowską dzi ałalność. Utworzył w
Neustadt
lokalną
komórkę
·
k os t wa
"
·1 ąza k ow
' ",
ziom
„ G ornos
zos tają c
przewodn i czącym tej
organizacji. Niffka był również
w spó łzałożycielem partii politycznej
przes iedleńców
BHE
(Bund der Heimatvortriebenen
und Entrechteten). z ramierua
tej partii został radnym miasta Neustadt i aktywnym dzia
!acrem w szeregach neonazi11mu i neohi tle ry zmu w NRF.
Dzi ałaln oś ć dr Georga N1ffk"
' - to przykład
związku or•
ganizacji
rewizjonistycznych
w
NRF z nacjona lizmem i szowi
n izmem lat h itlerowskich, wY·
korzystywanego dla celów ai:itypolsk ;ch oraz polityki 00._
tu przeciwko Polsce.

~""''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""''~'''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''~'~'''"""~''''''''''~~,,~,,,,,,,,~~.......~~~

Przygotowujemy także mło
dzież do czynnej służby wojskowej, która - jak wiadomo
- we współczesnej armii wy
maga wysokich kwalifikacji.
Chodzi tu przede wszystkim
o szkolenie kierowców.
- Jaki jest udział Ligi Ob
rony Kraju w oddziałach samoobrony?
- Jesteśmy jednym z organizatorów terenowych oddzia-

ODLECIALY

Komitet Olimpijski przy•

dawało się, że władze państwowe i sportowe NRF potrafią
zapewni<i warunki dla przeprowadzenia igrzysk w duchu
szczytnych ideałów olimpijskich,
Tymczasem władze te usiłują wykorzystać również miejsce przyszłej Olimpiady dla propagandy rewizjonistycznej i
antypolskich manifestacji. Dowodem tego było m. in. zorga•
nizowanie właśnie w Monachium stałej wystawy miast pol•
skich, czechosłowackich i radzieckich, do których wysuwają
roszczenia koła odwetowe w NRF. Podobnemu celowi służą
prowokacyjne zawody sportowe z udziałem klubów, które
również reprezentują antypolską i rewizjonistyczną politykę,
Niedawno na Rheinstadion w Duesseldorfie odbyła się antypolska impreza rewizjonistyczna. W ramach jej miały
miejsce tzw. "mistrzostwa lekkoatletyczne", których uczestnicy reprezentowali: Górny Sląsk, Pomorze, Prusy Wschod·
nie, Gdańsk oraz inne ziemie, stanowiące część państwa
polskiego.
Organizatorzy nagradzali zwycięzców „dyplomami'', na kt6
rycb widniała mapa Niemiec z granicami z 1937 roku. Dodajmy, że moralnego i finansowego poparcia temu festynowi
rewizjonistycznemu udzielił komitet olimpijski NRF,

młodych ludzi. Nie wątpię, że

Tak, w tym przypadku
są 001e szczególnie zasłużone.
Nie ulega bowiem wątpliwaści, iż nie dzieJ·e się w na~
szym mieście i województwie
.
1 pożytecLnego,
nic ważnego
w czym
nie uczestniczyliby
członkowde LOK. Pragnę więc

Międzynarodowy

znał Monachium organizację Igrzysk Olimpijskich w 1972 r,

E. Majkiem_

szcze w 1963 r. Na przełomie
1968 i 1969 r. przeszkoliliśmy
szefów wszystkich służb TOS,
a ponadto uczestniczymy b ezpośrednio w działaniu 4 służb:
łączności, alarmowania, dezak
tywac ji i ratownictwa technicznego. Wynika to z ustawy
o powszechnej samoobronie.
- Liga Obrony Kraju jest
organizacją społeczną. W jaki
sposób jej członkowie, w t.odzi i woJewództwie uczestniczą w szeroko pojętych czvnach społecznych?
_ Prowadzimy swego rodza

~

organizatorem odwetowych imprez

e

łów samoobrony, które powstawały z inicjatywy LOK je

1

;;ł; ~n;;~~;i~~~ikuwGG

I ~ łatwo.
~

Tym razem sąsiedzi ugasili pożar
d
· b ·
t ·
prze
przy yc1em s razy po.
Najdalej odlatującymi ptakami są niektóre gatunki mewy ~ żarnej,
ale przecież znane są wyśmieszki, gnieżdżące się w Fin~ padki, że wiele jednostek strażaclandii.
Pode-z.as gdy większość 2 k" h
k 1 .
h
d .
przez parę
o eJnyc
go ZID
mew zimuje nad Morzem Sród- ~ 1c
ziemnym,
śmieszki lecą. trzy„
~ zmaga się z żywiołem ognia wyzwo
mając się wybrzeża Atlantyku,
~ !onym w wyniku czyjejś głupoty.
wzdłuż FrM>Cji i Portugalii, aż
I nikogo też ąie
usprawiedliwia
do Gibraltaru. Tutaj zbaczają ~
na zachód i przelatują w po- ~ po z or n a niewinność tej czy innej
przek Atlantyku, aż do wybrze- ~ niebezpiecznej zabawy.
ta Srodkowej Ameryki, aby z ~ Prawo J es• w tych wypadkach su•
kolei wzdłuż wybrzeży brazy- 0
lijskich i axgentyńskich powę ~ rowe, zaś powołane do oceny fakdrować na samo
pałudnie
A- ~ tów sądy rygorystycznie owe suromeryki. Ponieważ do orzebycia ~ we przepisy wcielają w życie.
tak długiej drogi J>Otrzeba wieW przypadku wymienionych igrale csasu. śmieszki nrawie natych ~
miast 1>0 doleceniu d<>
~ jących z ogniem podpalaczom grokońca
wędrówki wracaia ta samą drogą z powrotem do Europy,

0~ Jeszcze
·

0
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nauczyć
strzeńca.

jazdy swego 15-letniego sio
Dwa koślawe kółka wykonane na podwórku wystarczyły, by
„nauczyciel" orzekł, 1z
uczeń jest
pojętny L
wysłał go do sklepu po
piwo.
„Uczniowi" w
drodze
powrotnej
,,pomyliły się" dżwignie hamulca 2·
zmiany biegów, a że akurat pragnął
koledze „zaimponować" szybką jazd
• t
st ł
d
d
ą, zas en
a mu n a
ro ze
- dla obydwu jazda ta skończyła
si(l długotrwałym pobytem w szpitalu.
„Uczeń" wyszedł ze szpitala z
trwałym kalectwem, „nauczyciel"
d
· d UJe
· k arę w więzieniu!
·
o s1a
W
innym przypadku
odno~wanym przez sądowe kroniki kolega
chciał spłatać psikusa koledze. Tak
długo majstrował przy jego motorze, aż.- odłączył mu tylny hamulec.

??CC

igra~z i

wodowanym przez użyć tego słowa ca!*)

M

*

*

*

trudno tu nie

groźnego głup-

t.ODY Edison wykrzesał kiedyś
iskry z włosów swojej siostry.
Inny Tomasz E. rodfm z na•
szego miasta też postanowił przeprowadzić eksperyment ze swą młod
szą siostrą. Z tym, że sam miał znacznie
.
t mz
więcej la
liczył sobie w
owym czasie jego wielki imiennik,
zaś eksperyment
bynajmniej
nie
umacniał jego pozycji w nauce.
Po prostu z wydrążonej dyni, świe
czki i starego
prześcieradła, sporządził coś w
rodzaju stracha na.„
nietoperze. Nie wiem, jak zareagowałaby na ten widok siostra 23-letniego
„swawolnego
Tomka", która
szczyciła się swoją odwagą. Traf jed
nak chciał, że pierwsza na "stra-

związane

z nieodwracalną
tragedią skut ki i surowe kary.
A przecież czasem wystarczy tylko pomyśleć, by wszystkiego tego
uniknąć. Czasem
zaś
przydać
się
może dobra rada lub zdecydowana
· t
·
m erwe nCJa„. mądrzejszego.
Byłem kiedyś świadkiem, gdy l6letni wyros tek
odradzał dorosłemu
·· k
·
P•Ja owi w y bicie szybki w aparacie alarmowy m straży pożarnej.
Zwyciężył rozsądek, który _
jak
chociażby z tego przykładu widać
- nie zawsze idzie w parze z wiekiem. Podobnie jak i niebezpieczne
·
k" k
pozorom
-igrasz
nie i, są tóre - l wbrew
monopo e m najmłodszych.
JANUSZ KRAJEWSKI
"') Jan T. skazany został prawomoc
nym wyrokie m sądowym na 3 lata

a

czasem

więzienia.
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Za pół roku rusza budowa hotelu miejskiego

Konkurs"DŁ" i Zoo

Na

adreg
ul.

łódzk i ego
ZOO,
Konstantynows ka
8/10, wpłynęły juz propozycie
imion clla zw i er z ąt .
Konkurs
„Dt.." I ZOO trwa. Proponowane imiona
prosuny nadesłać
jednak najpóżn i ej do 6 bm.
Zwierzęta mogą
nosić
m iona dowolne. Początkowe litery
są
obojętne.
Naiezy
u01kac
:ednak imion ludzlcch. Prz> po
m1namy, ze na im ~ o.na czeka;ą :
7 lwów, )aguar, para nledźwie
dzi. dwie pary małpek , panda .
dwa lisk i , żółw olbrzymi i tap i r. Można nadsylac p.ropozycie im .on dla wszyslk .ch zwie
rząt, względnie dla wybran.vch.
llość
propozycj i Jest 111eo1tr aniczona. Radz1my , aby dt..ec1,
które chcą
wzi ąć
udzi ał
w
konkursie,
obejrzały
naJ p :erw
zw i er2ęta.
Na ich
kla t kach
:majduj ą się nap .sy z hasłem
naszego konkursu
„Czekamy
na im iona' '.
Uwaga! Kon iecznie do propozycji dołączyć kupon w~c ięty
z „Dzienn :ka Łódzkiego " . U-1
prawn fa on do wz i ęc ia udziału
w losowaniu nagród· aparatu
fotograf !cznego,
akwanów
z 'j
rybkami, papużek , ks i ążek 1 rn
cznych
biletów
wstępu
do
ZOO. Losowan ie nagró<! 1 u r o I
czyste zakończen i e
k()nkur511
<><!będzie ~ię 12 października w

łoga

zoo.

Na zdjęc i u mała 1>anda (sa miec) zwana rówmeż n '. edżw i arl
k iem bambusowym. Ma p lęk··
ne,
brązowo-czarne
futro 'Z
białymi akcentami. Jest. t o je·
dyny ok1<z tego gatunku, znaj
dujący s i ~ w Polsce.
!kl

łód zkiego

stwa Budownictwa Miejskiego
nr 1 pr zystąpi do budowy bo
telu, tuz prz.v ŁDK (Kilińskie
go 59/61). w rejonie ulic Sien
kiewicza i Traugutta . Ta s ama zaioga, która zbudowała
Teatr Wielki , która
w z nosi
gmachy przy ul. Głównej i
buduje szpital na Pabianickiej.
Kubatura hotelu
p r zek racza
łll
•:vs. m sześ c. ; wys okosć
15 kondygnacj i.
Kilka ap<1 r tamen tów ora z pokoje jedu o - i
dwU-Osobowe, ka ż dy z ła zienką,
radiem. telefonem (i instalac; ą
telewizyjną)
łączn i e
dla :197
o.;ób . W części gast r onom icznej:
na pa r terze przew~dziana duża
restauracja (200 mie.Jsc) 7 o brotowym kregiem t aneCCl' Ym. polaczona z du ż ym
cockta il-barem i kawiarnią dla 200 osób:
wszystko la pow : ązane z ogródkiem lnvtym szk1la nym dachem
I z
podświet lonym
basenem.
Można będzie z nieg o ko rz ystać

cały rak, W piwnicy: garaż dla
28 samochodów, wytwórnia wód

gazowych , lodów. c iastek . kombinat pralniczy. warsztaty hotelowe. NA ostatniej kondygnaeji przewidziano
um ieszczen ie
wózków. które
spuszczane na
~zynacl1
pozwolą
konserwow&ć
elewację, myć szyby itD.

Z ciekawostek bardzo istotnych: hotel miejski otrzyma
elewację w
postaci kurtynowej ściany aluminiowej, taką
podobno jak na ścianie moskiewskiego
gmachu
RWPG.
.Tej wykonanie wymaga dużej
precyz ji rnbót budowlanych.
Będzie
to
pierwsza
łódzka
ści a na kurt ,v nowa.

Duże

brykowana.

rozpiętości

nf"

zastosowanie
ni

:

konsLrukcyjurrlożliwiły

słupów

:-esta uracj.i.

w

nie
kawiar-

Dokumentację

instala cji sanitarnych (jest ich
10) powierzono zespoło

łączn i e
inż.

wi

ry

1

do wzięcia u1
Kto
k tedykoldziału w losowaniu nagród v..· 1 w iek na otwarteJ s cen ie Teakonkursie „DŁ"
ZOO.
tr u W ,elk :ego w Łodz i i dodatkowo miał o kaz;ę zw ied zi ć
w~ z ystk i e
za.kamark 1 tzw. zanazwisko
Imię
p lec za, przekonał su:, że z po
olbr zymi a w idownia ;est
I zoru
tylko n . ew . elką
częsc i ą
caloI ści. Teatr na:,z zalicza s i ę do
n<i j w i ęks z y c h
i
najnow oc ze śn . ej sz y ch w Europ '. e, jesli cho
Adres
dzi o wyposażen i e i m ozhwoSc i techn ic zne.
W poniedzi ałek, 6 paźd zi erm
ita, ek ipa Wytwó r n i
Filmów
Osw laLow y ch ro zpoczn ie w teQ t rze zdJt; c1a do f ilmu pod r oboc zym tytułem : „Teatr ~elk i w Ł.odz i''. Scen ar i us z I reall
zacja - Les zek Sk r zydło, zdj~
c 1a Seweryn Bącała.
Treśc i ą filmu będzie praca ludzi,
którzy zajmują się techn ic zną
stroną
widow lska , trud tych
wszystkich,
których nazwiska

.

. • ...
.'

..... ..

I
.,

Będzie więcej
pamiątek

leśnych.

(kas)

~:

PDMIESCIE

Ok?'oprnt
Jaka,

na

dziś

ślizgawi-

tam
llizgawica,
ba,ńce ;estem!

w

któ-

systemie

n igdy n ie
pojawiają
uę
na
af1s LQCh,
an 1 w pr ogramach
teatralnych.
Przy tej okazji
w .dz będz . e mogł oglądac kul i: sy
nowoczesnego teatru, zorientować s i ę w
jego technicz
nych możllwośc i ach. Film rnz
poczn le s i ę w ~omenc i e przer
wy m i ędzy aktami „Fausta".
Kame i y zanotują sprawną pracę ludzi pt zy
zm ianach dekoracji, k os t i umów,
rekw i zy t.ów
potr ze bnych
w
następnym
akc i e .
Praca na<i tym filmem n le
na lez y d o łatwy c h,
bow iem
e k ip a będzi e m o gła wyko r zys tać
na zdjęcia tylko noce i
n ieliczne luki między próbam i oraz spektaklami. Konsultantem, który bardzo w iele po
mógł
przy opracowaniu scenariusza, jest naczelny inżynier
Teatru Wielk iego - Jerzy Gum i ński.
\hosz)

ogrzewniczym
sporo n<>wośoi
rn. in. un1ieszczen ie pod Posadz:
ką w
res ta u<racji
i ka wiar ni
przyściennych
grzejników. samoregulację temperatury w pokojach dzięki zastosowaniu tzw.
czujek termostatycznych,
klimatyzację
n iektórych pomieszczeń. Przewidziano także cały
system zmierzający do tłumie
nia dźwięków.
Instalacji elektrycznych jest
ponad 30 (dzieło inż. S. Pław
skiego). Ukrycie tych wszystkich rur i przewodów wymagało

doskonałej

współpracy

wszystkich
zainteresowanych
projektem, a szczególnie J:łów
nego projektanta inż.
B.
Marszała. Projekt hotelu opar
ty jest na projekcie ws~ęp- ,
nym architektów J. Michalewicza, L. Mackie'*·icza, B. Mar
. szala i L. Łukosia.
Oczywiście nasz je<Jyny nowy hotel otrzyma wnętrza
godne swojego standardu. W
ich opracowaniu uczestniczy
prof. Bojkow.
{AP)
Fole - L. Ołejnicsak

URLOP PRZED WOJSKIEM
RD: Otr.iymalem J>OWolanie do

wojs.ka. Poniewai urlop wypoczynkowy
już
wykorzystałem
chciałem W'Jl:iać kilka dni urlopu

okolicznościoweiro.

Ile

dni

powinienem otrzymać7 Czy dostane z.a aie wyna.crodzenie?
REO.: Pracownik odchodz.,cy
do wojska w celu odbycta zasad
niczej służby w<>jskowej powinien otrzymać urlop, ałe bezpłatny w wymiarze 1-3 dni,
a
w wyjątkowych wypadkach d<>
7 dni.

Panie dyrektorze, zacznij
my może od spraw, które naj
bardziej interesuj:\ klientów
waszych sklepów.
- Wszystkie
wytyczne
II
Plenum zmierzające do intensyfikacji handlu mają na ce.,.
lu dobro klientów.
Najbardziej chyba jednak zainteresują ich takie posunięcia jak:
.A. ścisłe przestrzeganie zasady,
że
inwentaryzacje w
l>klepach
tzw.
wielobranżowych będą się odbywać przy
jednoczesnym utrzymaniu w
nich ciągłości sprzedaży;
.A. likwidacja
przerw
na
przyjęcie t!1'Naru;
.A. wywieszki w sklepach in
formujące z ilu osób składa
się personel z imiennym wyszczególnieniem każdego pra..
cownika;
A ściślejsza i częstsza kontrola wykorzystania czasu pra
cy przez sprzedawców;
Zmniejszy się więc zmora
roznego rodzaj.u wywieszek:
„Remanent'', „Przyjęcie towa
ru" itp. a w godzinach wzmo
żonego ruchu klienci sami bę
dą mogli skontrolować (s]>isy)
czy wszyscy sprzedawcy pca-

WAZl'IB

TELEFONY

lntormacja tetetoniczna
SI.raz

13
08

Pożarna

Pogotowie Ratunkowe
l'ogotowte MO 01, HG-Ge,

„

ii00-18

581-ll
lolormacJa PKP
265-96
lntormacJa PKS
Pomoc drogowa PZM
>9•-ae
l3ł-l1
Pocotow1e energetyczne
Pogotowie osw1etL 1Jl1c 220-89
Ośrodek lot.
Ust. L.t.SP lłi-10
t.ódzk1 Osrodek Inform.
Turystycznej

TEATRY
TEATR

ł

WIELKI godz. l i
„Kniaź Igor"
TEATR POWSZECHNY - rtodz.
19.15 „Boso, ale w ostrogach''
TEATR
NOWY - godz. 19.U
,,Szkoła

MAŁA

Ski

eo~ GDZIE~

-

.Jakie

opracował•
usprawnić

śei

w

JeszCH

MUZEUM S2TUKI
sk1ego 36)
czynne

godz.

20

n ~ eznajomy"

dniach''.

TEATR 7.15 - godz. 19.lS "Jadzia wdowa"
OPERE'rKA - j!;odz. 19 ~Skrzy
dlaty kochanek"
ARLEKIN - godz. 17.30 vFerdynand Wspamaly"
TEATR PINOKIO - godz. 17.lO
.• Pierwsza przygoda PUa"
FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I ORATORYJNEJ - kościół ewangelicki św. Mateusza w Łodzi, ul. P i otrko-N~ka
283 godz. 20. Koncert muzyki
organowej i chóralnej.
Zespól wokalny muzyki dawnej PSM II st. w t..odzi. Dyrygent Kazim ierz Dębski, solista Mirosław
P ietkiewi cz,
organy. W programie - Ano
n im, Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotuł, J. S. Bach,
F. Mendelssohn, B. P '. etrzak.
O. Messi aen, c. Franck.

&odz.

MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
I BTNOGRAFICZNB (Pl. Woi
nośc1 Ił) cz)"tlne od go<h.
10-15.

MUZl::UM
BISTORU
RUCHU
REWOLUCYJNEGO (Gdańsl<a
13) czynne godz. 10-1;;.
MUZEUM KAJ.'EDR Y EWOLU•
CJONIZM\J UŁ
(Park S1enk1ewicza)
C'Z}'n.Re
od &odz.
10-11:

zoo - C%Y'flne od
godz. 9-18 (kasa czynna do 17)

ŁODZKIE

artykuły

BAŁ TYK

„Milion lat ~zed
od lat tł (ang.)
godz. 10, 12.15 „Kleopatra" od
lat 16 (USA) godz. 14.30, !8.30
POLONIA - „Kobieta wąi" ód
lat 16 (ang.)
godz. 10, 1%.30,
naszą

-

erą"

15,

17.30, 20

lia"

od lat 16 (węg.)
12.15, 14.30, 17, 19.30

WISŁA

10,

-

„Alfa Romeo I Jugodz.

WLóKNIARZ
Bounty" od
10, 14, 18

WOLNOśC
żałobie"

IO.

12.30.

ZACHĘTA

Rabin
<ang.)

łat

·„Bunt
l>!I
(USA) g.

14

- „Panna młoda w
od lat 18 (franc.) C.
15. 17.30, 20

„Wyzwanie
HO<>da"
od lat
godz. 10,
u.ae.

dła

11
15.,

17.30. 20

TATRY LETNIE
nieczynne
STYLOWY LETNIE - n iec:r;yn-

ne
KIN A

STUDY .1M1I

„P1ętit<> Hiroszimy'" od lat 1a (jap.) eodz. 1ł.

STYLOWY

18,

20

HU ZEA

STUDIO „Powiększeni~ od
lat 18 (ang.) godz. 17.15, 19.30

MUZEUM R1STORII Wł.OKIEM
NICTWA
(Plot • knwska 382>
"zynne &odZ. 10-l?.

·~·

ADRIA -

Pozegnanle z ' tyW.

„Ryszard Lwie Serce
krzyżowcy" od lat 1ł (USA)
godz. 10, 11.30. 15, 17.30. 20
SOJUSZ - „Jak ukraść milivn
dolarów" od I.at lł (USA) g.

Iem:

„Denuncjacja" od lat
i•, l:ł.39, li.

CZAJKA „Pan WOłodyjowski"' od lat 14 (&)Ol~
Cod:&.
16.

Ul

ENERGETYK ~Oskar" (łr~
od lat 14, godt:. 17, 19
GDYNIA „Sm1erć
!ndlanlna" od lat u (rum.) godz.
10, 12.30, 15
„Kowboju.
do
dZieła" od łat 16 (ang.) lfOdz.
17.30, •

HALKA
„Niezłomny
Wiking" (USA) od la.t 11, godz.
16, 18, 20

16.

18.

„Anna ICarenlna'" od łat Ul (rad%.) a. 18
ŁDK „Wielki wąż Chingachgook" (NRD) od lat 11, god:t.
15.15,

17.30,

GWARDIA - Dl"P 1969 „63 dnj" od łat 1ł (pol.)
godz. 10. 11.lS, 12.Jo. 14. U.30,
11, 18.30,

ao

MUZA - „sąsiedzi" od lat )I
(pol.J godz. l<i, 18.łli
OKA - „Droga Brigitte" (USA)
od 18t 14, godz. us. 18, :aa
POLESIE - „Wspaniale wakacje" (rum.) od lat lł, g. 17
„Cena strachu" (franc.)
od
lat 16, godz. 19
POPULARNE - „Rzeczpoepołt
ta babska" (poi-) od lat M
godz. 15, 17, 19
PRZEDWl0$NIE
,.Człowid:
z Hongkongu" (franc.) od lat
lł,

godz. 15, :M.30, :IO, "W

peł

nym słońcu" (fr.) godz. 22.15
PIONIER - „Synowie
Katie
Elder" od !at lł (USA) god:i.
15, 17.30,
POKOI - „Królewski
tll'lop"
od lat 14 (bułg . )
godz. 1~.

'°

18, 30

REKORD - „Molo" od lat M
(pOl.) godz. 14, lS, lł, 1', li. JO

i---------------

Rosną

mury

fabryki domów
Dotychczasowe tempo
robót
przy budowie IÓdzkiej „fabryki domów" (jednego z czterech
ob.iektów tego
typu budow&nych aktualnie w Polsce) zdaje
s i ę gwara.ntować
dalszy, pomyślny przebieg realizacji tej.
tak bardzo potrzebnej miastu,
inwestycji. Oddanie Jej do użytku przewidziano na IV kwar
tal 1971 r „ natom iast p ierwsze
prace
rozpoCZf:to w s ierpniu
br. Obecn ie, po wstępnym przy
gotowaniu placu budowy, przy
stąpiono do montażu
konstruk
cj i bali głównej i budynku adm inistracyjnego.
„Fabryka domów"

na Teofi-

lowie zakład budowany na
dokumentacji radzieckiej i z

przeważając4

częścią

urządzeń

produkcji ZSRR będzie posiadał
moc produkcyjną 8.100
izb (nieco większych nit budowane obe.cnie) rocznie, co oznacza, mniej więcej,
ków mieszkalnych -

ł.'l

30

proc.

budynków

11-koudył'nacy jnych.
Zakład

będzi e

budyn
średnio

przy ze
wysolloicb

pięciokondygnacyjnych,

produkował

prefabrykaty o wysokim standardzie wykończenia, z wmontowaną
i oszkloną
stolarką.
stropy, ściany, klatki schodowe, ba całe tzw. bloki sir
nitarne z wmontowanymi na
m iejscu, w fabryce - wannami, sedesami i td.
Kombinat budowlany, które·
co najwa.żolejszą częścią będzie
„fabryka domów", obejmuje
ta.kie ślusarnię, bazę magazyno
wą i
transportową,
stołaxnię
i zaplecze administracyjno-socjalne ze stołówką i dwoma
hotelami pracowniczymi. Sama
.,fabryka domów" składać się
będzie natomiast z hali
głów
nej, betonowni, składnicy lfO•
towych wyrobów, magazynów,
bocznicy
kolejowej, urządzeń
rozładowczych itd. Koszt całej
inwestycji - ok. 4U mln zł.

I

ką".

"Pan

Maluśkiewicz",

„Hokus pokus" godz. 18. 17.
OFP - 1969. „Rodzina
Milcarków" od lat 12 (pol.) g.

•

lol, 20

•ttURY

APT EE

P\otT'kowska 2'35, N">watlrl !2,
89,
Przybyszewskiego łl. Gdańs•ka 90. Sporna
SJ, Wlelko.polska S3a.
Dąbrowskiego

DYZURY

19.ł5

MŁODA

lł.30

kli~n-

17.45. 20

&od:&.

-

wiające lepszą obsługę

tów przy jednoczesnym z.mniej
szeniu kosztów,
Rozmawiał: W. KAKOWS'.KJ

TATRY - Bajki:
„Przygl)da
Ubki", „Plastusiowy pamięt
nik", „Ballada o królewnie
Liltanle",
„Zegar z kukuł

wrzęd-

20

ŁĄCZNO$C

l'l,

STOKI „Kolumna Trajana"
od lat 14 (rum.)
godz. 15.
17.31. !O
SWIT - „Maskarada np!egów"
od lat 1ł (ang.)
godz. Ui.30.

powiąże

szereg innych natury organizacyjnej
pozwolą
nam
zwiększyć obroty o 90 mln. zł.
i przysporzą dodatkowo 3 mln
zł. zysku.
W naszej analizie handlc>wej
działalności
objęliśmy
wszystkie działy, inwestycje,
remonty, transport, gospodarkę materiałową i staraliśmy
się wyszukać rezerwy umożli

przemysłowe?

- Zamierzamy utworzyć re
rer:wy
pracowników, którzy
będą
kierowani do sklepów
w okresach wzmożonego ruchu klientów (przed święta
mi, nowym rokiem szkolnym).
Ruszymy wreszcie z mieJsca
sprawę zatrudnienia sprzedaw
ców na tzw. półetatach; zwię
kszymy ilość sprzedaży w za
kładach pracy i na kiermaszach; uruchomimy dodatkowe punkty sprzedaży;
poza
tym wcześniej będziemy rozpoczynać sezonowe zaopatrzenie sklepów w artykuły.
- Czy mógłł>y pan dyrektor przełicsya efekty tycb. po
sunięć na złotówki?
~ Nie wszystkie one dadzą
się wymierzyć w ten sposób.
W planach mamy również
dalszą
modernizację
naszych
placówek; tworzenie tzw. cią
gów sklepowych jak to zr~
biliśmy np. z ubraniami wg

ściślej

z wytwórcami precy-

zując im coraz lepiej i dokładniej wymagania klientów.
Te posunięcia oraz cały

zjednoczenie, by
zaopatrzenie ludno

I

16 (franc.) &odz.
17.30, 20

1 MAJA - „Gangster 1
nil<" od lat 16 (USN

ltlNA

„BJi-

TEATR JARACZA (W sali Teatru
Rozmai tosci)
godz. 16
„Ania z z :elonego Wzgórza"
g.
19
„Ballada o tam tych

od

9-15.

kob iet"

SALA -

(W!ęck'l'W

najważniejsze,

my się

posunięcia

&OMA -

l<IEDVV

rozmiarowzrost6w;
towary
b. atrakcy jne i deficytowe do
starczać
będziemy do kilku
lub kilkunastu wytypowanych
sklepów informując o tym kli.
entów przez ogłoszenia. I ao

cują.
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Dobre Interesy m. \1\.
w
dz1edzm ie pamią t ek zrobiła na
ostatnich targach w Poznan iu
łódzka Cepelia. Zakupiono pamiątek
przeznaczonych
11a
I
kwartał przyszłego
rokn u I
mln zł. Szkoda tylko, ze now<>
ści nie jest wiele. Wciąz ieszcze nie ma zbyt dużego wyb:>
ru w pam i ą t kach charak.t erystycznych dla naszego
m .asta
i regionu. Wytwórcy przyrzeka
ją jednak, że w tej dz ied zin ie
nastąpi zmi ana na lep&ze.
Jeśli
ehodzi o sprzedaż, to
nasza Cepelia zanotowała rek<>rdowy sukces. O ile w ub.
roku transakcje
opiewały ua
z mln zł, to obecn.ic osiągnęły
sumę ł,1 mln zł. Największym
powodzeniem cieszyła s i ę twór
czośc ludowa, a więc wyc;nan
ki, kowalstwo ludowe, wypłaty
ze
słomy
i serwetki z traw

Strzałk.O\VSkiego,

Z.

zastosował

Film o Tenlrze Wielkim
znalazł się

uprawniaJący

Kilka dni temu pisaliśmy jak realizują uchwały Il Pie
num KC PZPR łódzki handel artykułami spożywczymi
i gastronomia. Wczoraj przeprowadziliśmy na t e n sam
Lemat rozmowę z mgr Jerzym Brzoaowskim, Z-<Jłl d,yr.
Łódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlowych Artykułami Przemysłowymi. Podlega temu zjednoczeniu w
Lod:d 530 sklepów.

-

Pr zedsi ębiot·

Kon strukcja
g-irnchn
(autor
int. J. Frey)
jest ~zk i eletowa,
clęść wysoka calkow1cie prefa-

. . . . . . . ..

--

Od ogłoszenia konkursu na
projekt hotelu mie jskiego w
Łodzi minęło kilka lat. Dopie
ro obecnie pracownia IV „Mia
stoprojektu" kończy jego dokumentację. Za pól roku, za-

I

KUPON

Większe

** Nowoczesny kombinat gastronomiczny

• •
na 1m1ona

handel po Il Pleaam KC PZPR

obroty lllniejsze koszty

- kurtynowe ściany aluminiowe
* 15Elewacja
kondygnacji * Kryty oeród z basenem

Czekamy
Łódt,

1ł.ódzki

SZPITAU

I B;linlka POł.-Gln. Im. CnrleSklodowskie,i,
111.
Curie-Skło
dowskiej 15 - przy)muJe rodzą
ce I chore g i nek'>i<>Ci~nie z
dzieł'l\icy Gl>rna o.ra.z • rejon<>
wych poradni „K'" ut. F<>rnal.A<ie!

n

:17 I' Gdańske 19.

&;linfka Poł.·Gin. AM. nL
Sterlinga 13 - przyjml.l)e r00zą
ee
I
chore g l m!'kologieznie z
dzleln.lcy Sródmieście
z rejonowych J)Ot'adn.t „K" Nowotki
eo. Kopc·ińskJego 12 l Pi 'l'trkow
ska 289.
Sspłtal lm. ft, Wolf, aL
Ła
giewnicka słl3ł
przyjmuje
rodzące
l chore g;nek<>logle%°"e a dziehucy Balu1;y o.raz z
rejonowycb
p<>radnl „K'" ul.
Piotrkowirka 1117. 1 114a!a 5ll I
Kasprza le.a IT.
St:piłal
Im. R. .Jordana, al.
Przyradoieza 711 przyJmuJR
rodzące I eh<>re ginekohgiemie
z dzielnicy Widzew ocaz a rejonowej poradał „K„ at. Srebl'zYli&k.& 'IL

Smlelnlk
przed szkolą
Na nie zagospodarowanym pla
cu przy Technikum
Odzieżo
wym opodal zb:egu ulic Irysowej ·i Adm lralskiej mieszkańcy
okolicznych
domów urządzili ·
sob ie !>O prostu„.
zwyczajny
śmietnik.
Wyrzucają tam rótnego rodzaj_u śmieci oraz gospodarcze odpadki.
Zaśmiecony,

nie uporządke>Wa
dodaje
blasku
tu ładnej szkole. Smietnik przed szkołą jest
ny

teren

znajdującej

nie

się

przykładem
bałagan i arstwa
i
braku odpowiedzialności mies~
kańców za porządek ! wygląd
ich własnej dz'. elnicy. Straci„

Eśmy
już
wyrzucają

nadzieję,

że

ci

co

śmieci, sami kiedyzlikwidują. A może
straszący
swym wyglądem
teren
uporządkują
uczn iow ie
technikum - w czynie społecz
nym, właśnie na rzeez środo
wiska, a władze administracyj
ne Bałut um'eszczą tern tabli-

kolwiek je

cę

choćby

następującej

uZaśrniecan:e

wzbronione.,.

terenu

tre~ci:

surl")WO

Lzbk)

Mariaż gastronomii i „Estrady"

Spotkanie przy NTU 303-04

Wszystko o oszczędzaniu
- Córka Po skoń~nin nkopodjęła praci:. Czy mogę dalej oszczędzać dla niej na miesz
kanie przez mój zakład pracy?
- Aby nie utracić prawa do
prem li za systematyczne o s zczę
dzan ie. dalszych wpłat powinna
dokonywać córka poprzez listę
płacy w swojej instytucji.
- Proszę o radi:, jaki rodzaj

i wyplatami z ksią
do·
konuje się w nich wpłat za
radio, telewizję, światło, gaz,
czynsz mieszkaniowy spółdziel
czości itp. W przypadku jeśli
wpłatami

Podczas ostatniego cswartkowego spotkania przy NTU
na pytania naszych Czytelników nt. oszezędzania od·
Emanuel
mgr
powiadał
Zbierzchowski, dyrektor od·
miejskiego PKO w
działu
Łodzi.

pytań

Najwięcej

dotyczyło

„konkursu 300". Wielu czytel
ników sądziło, że aby wziąć
.w nim udział, trzeba koniecz
nie dokonać wpłaty na ksią
żeczkę PKO. Tymczasem konkurs dostępny jest dla wszy·
stkicb zarówno tych, którzy
dokonają wpłaty na książecz
kE: w pażdz1erniku jak i dla
jut
posiadają
którzy
tych,
pewne kwoty na książeczkach
PKO. Warunkiem niezbędnym
natomiast dla jednych i druzadeklarowanie
jest
gich
przetrzymania sumy zł. 300
(lub jej wielokrotności) przez
okres 3 lub 4 miesięcy. Deklaracje znajdują śię już w
wystarczającej ilości w oddzia
łach PKO, wszystkich placów
kach pocztowych i ajencjach
przyzakładowych.

ły

oszczędnościowych

żeczek

się

odbywają

wpłaty

' drogą

odpisów z książeczek, to PKO
nie pobiera opłat manipulacyjnych. Dotyczy to wyłącz..
nie ajencji i oddziałów PKO.

ksiażeczki

Wiele pytań dotyczyło książe
czek mieszkaniowych. Ta forma systematycznego oszczędza
potrącane z lilltY
nia (Wpłaty
pn.,.,, ł lata w kwotach
płac
miesiecznych nie mniejszych nd
zainteresować
winna
100 zł)
p0siadają
zwłaszcza rodziców
cycb małoletnie dzieci. Im dłuż
szy bowiem okres oszczed-zania,
premia za syste·
tym większa
Np. lKI ł latach
matyczność.
premia wynosi 2łOCI zł. po 5
6.000 zł
3.000, a po 10 latach plus odsetki.
A

jeszcze kilka innych
odpowiedzi.

oto

pytań i

S miesięcy
konkurs 380 mo
żna dokonywaó wpłat i wypła& • ksiąźecsek PKO?
- Można, ale stan wkładów
nie powinien być mniejszy od
W
kwoty.
zadeklarowanej
traci
wypadku
przeciwnym
się prawo do losowania nagród.

Sporo pytań dotyczyło aJencji PKO. Są one mikro-oddzia
łami PKO i mają bardzo sze
Poza
roki zakres działania.

małżeństwa

Ce się dzieje

I

premią

śli pobierajlł się młodzi,

je
z któ

posiada książecz
i prawo do
premii •a systematyczne osskę

każdy

mieszkaniowlł

czędzanie?

Do

-

Łodzi

- B.

Wąso-

ciąp

osoby myśla!y, te
Niektóre
w
deklaTując określone kwoty
prawo do
konkurs.ie 300 tracą
odsetek od tycb sum. Tak nie
~est. Prawo do odsetek pozosta·
J". Konkurs 300 daje dodatkonauzyskania
we możliwości
gród. Losowanie odbe<lzie się s
lutego 1970 roka w OW PKO.
I.osowane będa bony towarowe
wartości od 300 do 5000 zł. Ci,
którzy 1>rzetrzymaja zadeklarowane kwoty orze-z 4 miesiace
mają 1>rawo do wziecia udziału
samncbod6w.
10
w \osnwaniu
Odbedzie się ono 6 marca pnyszłego roku w Warszawie.

rych

wiceprzewodnicząca

Następnie

Prez. RN m.

obejmujących

-

także

przewidują
największego w

kraju
szpitala klinicznego, stalą rozbazy naukowo-badawbudowę
czej, a wreszcie budowę biblio
teki AM.

budowę

- Tak. Do losowania kwalifikuje się ostatnia zadeklaro
wana kwota.
w

ze str. 1)

inwestycyjne

Czy w ciągu października
zmienić kwotę zadekla·
rowaną na konkurs 300?
-

Czy

najwłaściwszy

Gaudeamus na AM
(Dokończenie

mogę

-

byłby

dla mojego 5-letniego dziecka!
- Radziłbym założyć książecz
ke tzw. wieloletnią . Daje ona
największe korzyści. Warunkiem
jest co najmniej 5-letnie oszczę
systematyczne
przez
dzanie
wpłaty co miesiąc kwoty SO z!
Przy
wielokrotności.
jej
lub
oHczędzaniu np. 100 zł w okre•
sie 5 lat premia wynies ie 1000
4.500
złotych, a przez 10 lat zk>tych.
KAS.
Notowała:
Foto: A. Wach

zawarcia
momentu
obydwie strony
premie, mimo że
otrzymują
przeznaczone zostaną
wkłady
na jedno mieszkanie.

Powraoający 11 zaitranicz·
l':ł.
~ nych wojaży łodzianie opo~ wiadają z emfazą o loka~ lach, w których i obsłUl:'a
~ świetna i rozrywka zapew~ niona. Tam sie można zaba~ wić!
spotka n tu
wczorajszym
Na
trojga gastronomii (restaur.wcje,
Esłódzką
z
bary)
kawiarnie,
tradą padały też przykłady kra
jowe. Taki Kraków, Warszawa,
Poznań... W tych miastach lek
ka muza n ie siedzi z 7..ałożony
ml rękami. Są kabarety, śpie
piosenkarze. W restaura·
wają
cji lub kawiarni człowiek nie
tylko podje sobie l popije, ale
I posłucha sobie piosenek, pop a trzy sobie, pośmieje się ..
W istocie ludzie szukają w
lokalach czegoś więcej, niż tego co mogą mieć u „cioci na
nie
imieninach". Co prawda
przeprowadzono dotąd wnikliwego •ondażu zapotrzebowań na
rozrywkę, ale niewątpliwie ono
istnieje. Przvkładem może być
choćby kabaret „Agawa", któ-

Klub studentów

•
po remoncie
plęk·
otworzył swe podwoje
środowiskowy
n ie odnowiony,
Klub Studentów Łodzi. Zmiepo remonc ie praw ie
s i~
niło
ws zystko - kolor śc ian i meble ; tak i e śc i śle obowiązyw'1ć
zas ada wpuszczania do
będzie
klubu - tylko studentów i abuczelni.
wyższych
solwentów
Ci osta t n i mogą „wyrobić" so
ble w se k r etar iacie klubu spe
cJalne karnety .
kierowHejduk Zdzisław
n i k „S iódemek" powiedz i ał, te
bardzo chc :alby, aby szczegół·
lat p ierwszych
nie studenci
mogli miło spędzić w klubie
Z atrakcji
swOj wolny czas.
zapow i edz i ał

występy

w.

narskiego, M. Rodowicz I
K . Sadowskiego.

Mły

tria

fil. ...

zowan.ia w „Agawie" kabareta
ry zdobył ju:i sobie popularność
„V Bena". Gospodarzem byłb:V
i stalą publiczność. Jeden kaba
popularny aktor - Ludwik Be
rei to jednak małe jak na 800•
noit, który przedstawiałby pu•
tysięczne miasto. Jeśli weźmie·
blicznoścl młodych aktorów tea
my też pod uwagę, że w ub. ro
trów łódzkich. Nam wypada
ku przewinęło się przez Łódż
dalszych wieści I uda
oczekiwać
turystów, lekka
około 50ł tys.
nego, próbnego rozruchu.
muza wyda się nam niezbędna.
L. HOSZOWSK.A
Przy okazji warto przypomnieć,
że wiosną 1966 r. gastronomia i
Rada Wychowania przy ŁK FJN
do kawiarń „ma„
wprowadziły
formy" estradowe. Jedna z
łe
takich imprez odbyła się w „Kę
sie" przy nabitej sali. Obecna
Zwracam się do Was z 11'>tam młodzież wypowiadała się
o wydrukowanie
prośbą
rącą
za kontynuowaniem podobnych
apelu do osoby, która zaopieprzedsięwzięć. Minął jakiś czas,
kowała s i ę moim pieskiem pe·
formy" znjknęły z ka„małe
26
on
Zginął
k i ńczykiem.
wiarń a na ich miejsce nie po
rudy, miał
mały,
września;
jawiło się nic nowego.
sierść na
mocno kędzierzawą
uszach i białą krawatkę. Pro·
Do trudnego prob1emu lekkoo odprowadzenie go lub
szę
myślnej muzy, godziwej rozryw
wskazanie miejsca pobytu; dla
ki, powrócono ostatmo. Przyosoby. która to uczyni, przewczorajsze, nie pierwkładem
ze swoich
nagrodę
7.naezam
sze spot kame, które miało do·
szkolnych.
oszczędności
prowadzić do sfinalizowania ro~
mów między Estradą, a ŁZG.
I. Lesiu
ktorej poświęcono naj
Sprawą .
ut. Gołębia 8, rn. f
uwagi, były jak się to
w1ęceJ
piemądze . Oby
często zdarza dwie zainteresowane strony wy
rażały chęc i gotowoś. ć, ale ... ,
Trudność w tym, że warunkiem
drugiego
jednego i
istnien ia
jest dochodoprzedsiębiorstwa
wość. Estradę, która ma pośred ·
a I1
gastronomią
między
niczyć
aktorami obowi~zują narzuty,
1 października bm. po wrautomatvcznie podbijające cenę
lopowej przerwie, nasz radMa swoje narzuty
występów.
Wniosek
również gastronomia.
ca wznawia udzielanie poobciążyć
pozostałoby
prosty rad prawnych w każdy wło
kosztami, przy rozsądnej, rzee:1
rek i czwartek, w godzinach
kieszeń kii
jas!l<l kalkulacji I 1G - 18; są one bezpłatne.
enta,
Rozrywka jest kosztowna, nic
się na to nie poradzi. Np. w '
Warszawie bilety na występy - - - - - - - - - - - - - - „Dudkau w kawiarni „Stolica"
kosztowały po 8ł zł. Oczywiście
cena pozostaje do dyskusji. Za·
powinna i z pewnością
leżeć
od kategorii lokalu i
będzie,
. •. przypomina swoim 1ympaą...
od wartości artystycznej pre·
inaucuracJi
kom " tanecznej
zentowanege programu, a takie
sezonu 1969/70.
od innych czynn.ików.
paidziernllra
ł
W sobotę od godz. 21 tańczymy, tań
Sam fakt wprowadzenia do
czymy, tańczymy... Poza tym
lokali gastronomicznych atraknauka
artystyczne,
występy
cyjnych programów rozrywkunajnowszych modnych tańców
wych nie wymaga szerszej ar·
i liczne konkursy.
gumentacji. Tym bardziej, że o
Są jeszcze do nabyeia bile·
potrzebie tej świadczy choćby
ty w szatni klubu.
wym a rłe już o wieczornej godzinie, bądź co bądź, najwię ·
k s ze po stolicy miasto. Sygna•
Jizowall to niejednokrotnie rów
nasi Czytelnicy, użalaJąc
n i eż
s ' ę na trącącą prow •ncją ma r t
wo tę .
Od stycznia przyszłego roku
RENCISTKA OB. I. R.: Prorozrywka zagości najpienr w
s imy o podanie adresu i na„Balatonie",
lokalach:
kilku
interwen io·
zwiska. Będz i emy
„Irenie", „Europie", „Tivoli" wymiany
bo obowiązek
wać ,
posiadają one odpowiednie wa•
pieców spoczywa na wynajmusię
Rozważa
runkl lokalowe.
natom iast naprawa na
jącym,
lokatorach.
te:l znakomity pomysł zorganl·

List Jarka

Uwaga, Gzytelnicy!

wiczowa udekorowała zasłużo
nych pracowników Akadem ii na
danymi im przez Radę Państwa
odznaczemami panwysok im i
stwowymi. Krzy:i Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski otrzy
mal rektor uczelni, prof. dr T.
Krzy:i Oficerski
Pawlikowski.
Orderu Odrodzenia Polski, prof.
dr A. Radzimiński, Krzyi Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol
ski - prof. dr M. Mazur. Złote
A.
docenci:
Zasługi:
Krzyże
J. Roi·
Głuszcz, K. Rybiński,
niecki, W. Sosnowski, prof. dr
R. Zielińska·Sowicka, dr dr s .
Działek i K. tlbysz-Jerzmanow
ska. Ponadto 4 osoby otrzymały Srebrne Krzyże Zasługi, a 9
przyznane przez ministra zdrowia odznaki „za wzorową pracę w służbie !tdrowia''·
Rozpoczynający naukę na I le
tach studiów beani otrzymal;i z
wydziałów AM
rąk dziekanów
indeksy studenckie, złożyli stu
Dziekani
denckle slubowanie.
odczytali następnie
wydziałów
n a zwiska najlepszych, wyróżnia
nauce jak i
jących się tak w
w pracy społecznej studentów
Akademii. Uroczystość zamknął
wykład inauguracyjny prof. dr
W. Musiała, poewięcony omówie
niu dorobku polskiej nauki mew okresie 25-lecla
dycznej
PRL.
fL. JU/D.J

Klub Dziennikarza...

Odpowiedzi redakcp

~~""'~~~~"'-"-"&.'-~~~~~~~,~~~
MURARZY. CIESLl, BETONIARZY. SZKLARZY,
ROBOTNIKOW NIEWYKWAUFIKOWANYCH,
LASTRIKARZY
lub Il kat.
KIElłOWCOW, • ł
zatrudni zaraz z terenu mibta Łodzi Łódzkie
Przedsiębiorstwo Budowlane PL „Południe" Ł6dź,
zgodnie z
płacy
Warunki
uL Milionowa 12.
Zbiorowym w Budownictwie. Zglosze·
Układem
nia PTzyjmuje dział kadr pod W/W adresem w
7160/k
godz. 7-15.

(ja.&i.nat
clzirurtjii

PRZETARG'

ho!>mf!-t71cznaj
Boya-Zeleńskiego

ul.

ZABIEGI OPERACYJNE

NA
Z

12

ZGŁOSZENIA

PR Z Y JM U JE

DZIEDZINY CHIRURGII
KOS METY CZ N EJ:

operacji odstających uszu,
operacji zniekształceń nosa,
usunięcia zwiotczenia powiek,
górnych i dolnych,
usunięcia blizn twarzy,
tatuaży

usunięcia

i

szpecących

blizn oraz
zniekształceń

.,..

zębowych

usys-

________________, ___....
PT Klienci
kaJą

bliższe

dzwoniąc

w

informacje

Łodzi,
Łódzkie Zakłady Sprzętu Pożarowego w
ul. Wólczańska 2łl ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonani e na przestrzeni 1970 r. usłu·
chromowania
przedmiocie
w
gi galwanicznej
dwóch detali blaszanych a mianowicie:
1. Listwy ozdobnej o powierzchni 4 dcm kw.,
2. Tarczy pokrętła o powierzchni 0,8 dcm kw.
przedstawia się następująco:
Wielkość produkcji
poz. 1. szt. 120.000
poz. 2. szt. 300.000.
informacji mh:lela dział zaopa·
Szczegółowych
trzenia Łódzkich Zakładów Sprzętu Pożarowego
w Łodzi, tel. 473-94 w godz. 7-15.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem:
„Oferta usługi galwanicznej" naleey składać do
dnia 8. XI. 1969 r. w sekretariacie zakładów przy
ul. Wólczańskiej 2-41. Komisyjne otwarcie kopert
nastąpi w dniu 11. XI. 1969 r. o godz. 10. Do uprzetargu zapraszamy jednostki uspodziału w
Przedstawiciele zgła
łecznione oraz prywatne.
dniu otwarcia kopert muszą poszający się w
podpisane przez
aktualne upoważnienie
siadać:
dyrektora lub dwóch członków zarządu. Zakłady
zastrzegają sobie prawo wyboru oferenta względ
nie unieważnienie przetargu bez podania przy7472-k
czyn.

pod nr 515-67

OGŁOSZENIA

godz. 7-Zl •

DROBNE

AN FOR O- 1 SPOŁDZIELNIA Lekarzy
lad wiga
weneryczne, Specjalistów „Zdrowie"
WICZ
~ skórne, lł.3~19, Próch·
usługowym
76563 g w punkcie
nika 8
spe- przy Al. Kośc iuszki 67
Dr MARKIEWICZ
cjalista skórne, wenery- wykonuje operacyjne uJĘZYKOW OBCYCH TWP
żylaków koń
suwanie
moczopłciowe.
czne,
Piotrkowska 109, szesna- czyn dolnych, wszelkie
Z ap I 17 na początkowe, saawanso·
ginekologiczne
zabiegi
osiemnasta
sta wane I konwersacyjne KURS1:'. Języka
oraz przeprowadza bada
OPERACIE żylaków, le- nia histopatologiczne i
aorielsklego, aiemleckleco,
czenie żył wykonuje Ga
binet Chirurgii Kosmet.y cytologiczne. Informacje
łraacuskleco. włoskiego,
7525 k
cznej Sp-ni Pracy „ Uro tel. 664-87
blszpa6skieco I rosyJaktec•
da I Zdrowie" w Łodzi.
przy ul. Boya-Żeleńskie- DOMEK do 200 tys. kudla dorosłych I młodzfe:t7 przyJmowa·
7426ł
7185 I< pię. Tel. 588-44
go l:Z, tel. 515-87
ne 9lł w godz. 11-13 ~ 16,30-19, Piotr·
cel SOl-M TWP oraa
kowska 68,
i
Andrzeja Słruga U (Szkoła).
STUDIUM JĘZYKOW OBCYCH

KURSY

I

••„ .•„ ••„ ..............„ .................

•
~Q=•
•
•••
PRACOWNICY POSZUKIWANI
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MECBANIK()W oraz techników z
technologicznych i
kilkuletnią praktyką do prac
konstrukcyjnych w zakresie zespołów do układów
hamulcowych l układów zasilania, z-cę kierown1)<a
zaopatrzenia z wyższym wykształceniem ekonomicz
nym, tokarzy pociągowych i rewolwerowych, ślu·
sarzy narzędziowych , zatrudni zaraz z terenu m.
Łodzi Fabryka Osprzętu SamochOdowego „Polmo".
ul. Kilińskiego 222. Zgłoszenia przyjmujf!
Łódź,
dział kadr i szkolenia zawodowego w godz. 7-15.
IN:tYNIEROW

6565.'.c

Związku

Nauczycielstwa Polskiego

dorosłycla
p r z y Jm u j e z a p I s y
I młodzieŻ"/ z klas licealnych

do

•••
••

zespołów języka:

ANGIELSKIEGO,

NIEMIECKIEGO,

I

FRANCUSKIEGO

ROS1:'.JSKIEGO

wszystkich słopnL

Informacje: gmach X Lic. Ogólnokształcącego, aL Kościuszki 65,
tel. 663-37, codziennie oprócz środy
i soboty w godzinach 16-19.

NAJWIĘKSZE SZANSE WYGRANIA

Krajowa

Loleria
•••
•
•••
•

-·-----·----·-=···-·-···
•

DAJE

Pieniężna

•W P AZDZIERNIKU DO WYGRANIA 9.400.000 ZŁ.
GŁOWNA WYGRANA

1.000.000

zł

MFW zaaprobował
plan wprowadzenia

„papierowego

Większy

wybór, nowe

Przemysł

złota"

Międzynarodowy

os t atecznie
Fundusz Walutowy
plan stworzenia
zaaprobował
zapasów tzw. „papierowego zło
ta" w wysokości 9.500 mln dolarów dla uzupełn iania świ at.o
złota I dewiz.
wych zapasów
Państwa członkows kie MFW w
będą
otrzymywać
l iczbie 113
z tych nowych reprzydziały
zerwowych aktywów proporcjonalnie d<> swego wkładu. P ierw
„papierowego złota"
sza rata
w sumie 3.500 mln dolarów ma
1
do dyspozycji
być <>ddana
stycznia przyszłego roku. Dwie
po 3 mld
następne raty, każda
dolarów. będą udos tępn i one na
początku roku 1971 1 1972.

nowych mieszkań
wszyscy ci, którzy pilanują w
uzupełn i enie
roku
przyszłym
lub zmianę umeblowania, będą
mieli - zgodnie z zapowiedziamniej kłopotów
mi handlu z zakupami. W 1970 r. wartość
z
ogólnych dostaw mebli
kluczowego. drobneprzemysłu
wyniesie go I importu 11,4 mld zł, podczas gdy w br.
na zaopatrzenie
dostarcza się
rynku meble wartości 10.5 mld
zł. Wraz ze zwiększeniem ogólnej ilości zapowiadana jest dal
sza poprawa w wyborze mebli.
poszukiwanajbardziej
D<>
nych przez klien tów zalicza się,
uobok mebll segmentowych ,
niwersalne nowoczesne kompieWłaściciele

Tyn·zIEN"" wTV

,,.,_,.,,,,,,,,,,,,,,,,__
~

~

O
I
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meblowy za owiada

SOBGTA, 4 PAŻDZIERNIKA
PROGRAM I

ty, stanowiące . pełne wyposaże
nie do dwóch pokojów. Warto
więc podać, że kompl etów „Ol„Walentyna" i
ga ", „Atos",
handel wewnętrzny
„Lucyna"
zakupił na 1970 r. ok. 100 tys., tj.
o 16 tys. więcej niż w br. Ulegn ie też poprawie zaopatrzenie w meble segment.owe projektu arch. Kowalskich, z f a bryki
w Wyszkowie I z innych zakła
dów. To samo dotyczy segmentowych mebli kuchennych, które produkowane będą w więk
szym wyborze wzorów i zostaną uleps2lOlle przez doskonalsze
wyposa ż enie wnętrz szaf i póprzyszły rok
Łącznie na
łek .
handel zakupił mebli segmentowych za 880 mln zł, podczas

ka taneczna. 22.00 Z kraju I ze
22.27 W iad. sport. i2.ao
św i ata.
Lekcja jęz. franc. 22.45 Radiovariete. 23.50 W iadomości.

I

8.00 Wiad. 8.10 Dzień dobry, tu
jest łeb w
gdy 1' tym roku
PROGRAM JU
8.15 Piosenka
za 800 mln zł. Sta- Red. Społeczna.
sprzedaży
handel dnia. 8.19 Melodie na dzien doranniej niż dotychczas
cenzurowana
Muzyka
17.05
9.GO
życzeń.
Koncert
8.44
bry.
mi
y
drobn
się
z ajął
meblarski
17.30 „Skandal w Clochestanowiącymi uzupeł „Uczmy się śpiewać " . 9.20 Kon- nym.
sprzętam;
Piosenki z
17.40
odc.
merle"
„Prze10.05
Wiad.
10.00
pokojów. cert.
nienie wyposażenia
fragm. 10.25 A . Dwo- „włoskiego buta" . 18.00 Io:kspreprzedpokojów, łazienek itp. o- bieg" Gienek
18.05
świat.
przez
sem
rza1c Serenada. 10.50 „Laboratoraz meblami dła dzieci.
18.20 Klub
o zaopatr zenie rium przyzakładowe " . 11.00 Kraj, czy Stefan - rep. 19.00
Jeśli chod z i
St. Bro
Krążka.
rynku w bieżą cym kw&rtale, na w któ r ym żyjemy. 11.20 (L) Kon Grającego„Kraków
wczorajszy w
11.49 niewski
o- cert o.rk. mandolinistów .
że nadchodzą
leży podać ,
Piosenki.
becnle więk sze partie meblli za- Rodzice a dZlecko. 12.05 Z kraju anegdocie". 19.15 Studio
wabi dziewczęta •
równo z fab ryk krajowych jak i ze św i ata. 12.25 Koncert z po 19.45 Muzyka w
zacz„Nowym
Wieczór
20.00
I
kwaRolniczy
12.45
onezem.
l
i z importu. w ostatnich trzech
20.30 Walter and Connie
mi esiącach br . handel otrzyma d ra ns. 13.00 „Włóczyki j Lampo". kU". Klub
Krążka:
Grającego
20.45
Roieimi
P
Chóru
Koncert
13..20
·
b
Tut1nas.
Teresa
owiem - j ak to niestety zwy s YJ.skiej. 13.40 Więcej, lepiej, ta- 21.00 Spiewa
dostawy z niektó- niej. 14.00 Czy znasz tę książkę? 21.20 Krasnolt•dkl są na SWiec1e
kile bywa - ów
nadrabiających
rych zakład
Koncert popularny. 15.00 - magazyn. 21.50 R. Wagner 14.30
W iad. 15.05 Godzina dla dziew- „Tristan i Izolda". 22. 00 Fakty
pod koniec rokU zaległości.
czą t i ch!opcow. 16.00 Ozien nik. I dnia. 22.08 Gwiazda siedm iu w ie
Popołudnie z m!odos~1ą. I c zorów - Harry Belafonte. 22.15
16.10
18.50 M u zyka 1 aktualności. 19.15 l „Młodość króla Henryka IV" dziś odpow i edź" odc. pow. 22.45 Dla zakochanych
„Dziś pytanie ,,.IT„,,,l',TllT„~
,.,,,,,,„„,,,„„„„,„,,„„„,,,,.„,,.„,„
po I dla zawianych. 23.00 Miniatury
,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,_
Wędrówki . muzyczne
19.30
20.25 poetyckie - „Wielki Testament".
DZlennik.
20.00
k r aju.
rumba, 23.05 W ieczorne spotkanie z Yves
„ Twist, madison, fox,
rock I slow". 20.47 Kronika spor Montandem.
-_
;z::I
spół1
ka
Pół
Pan
17.10
Dziennik.
17.00
na.
i
Siadami Len·
~ towa. 2.1.00 Podwieczorek przy mi
ka. 17.45 - Magazyn ITP. 17.55 - Film z seril: „wyprawy".
22.30 Rewia rytmow.
krotonie.
Kilka
18.25 - ŁWD. ld.40 - Spotkania z przyrodą. 19.05 wydanie dziennika. 23.10
S 2.3.00c. IIrewii
Dooranoc. 19.30 - Dzl.ennik. 26.05
słów o programie . 19.20 24.00 Wiad.
tanecznej,
D.
PKF.
- Film z serii: „Scigany". 20.55 - Swiatowid. %1.25
21.35 - Program filmowy . ~1.55 - „O muzyce mówią.„". 22.38
K
PROGRAM
SOBOTA - ' PAŻDZIERNIKA 1969 ROKU
S
- Dziennik. 22.45 - Program na jutro. 22.50 - Politechnika
Geografia dla klas Vll - Kontrasty klimatyczne
9.55 TV: Matematyka - kurs przygotowawcz y (powt.),
8.30 Wi-ad. 8.35 Aud. dokument.
1 roślinne Azji. 10.25 - Przerwa. 10.55 - Geografia dla klas
9.0o Muzyka dawna. 9.30 Wiad.
CZWARTEK - 9 PAŻDZIERNIKA 1969 ROKU
V - Człowiek zdobywa kosmos. 11.25 - „Okropna żona" "°'
9.35 Turniej pianistów. 10.05 Chó
Pro14.30 12.45 - Przerwa.
film fab. prod. czech.-NRD.
8.1"5 - Matematyka w szkole: Zastosowanie algebry wekralne pieśni lud. 10.25 „Nieduze
14,35 _ TV Kurs Rolniczy _ Przechowywan ie
gram dnia.
S
Historia
9.55
Przerwa.
8.45
miarowych.
zadań
do
torów
16.23
aud. 11.25 Poranny
kłopoty"
okopowych 15.lO _ Przerwa 16.2.0 _ ProJl(ram dnia.
10. 25
narodową.
I
społeczną
wolność
O
VIII
klas
dla
widzów:
12.GS Z kraju i ze świa
młodych
Dla
koncert.
16.40
t.WD.
Telereklama. 16.25
Przerwa. 14.25 - Politechnika TV: Chemia I roku. Drobina
- Poemat sym
Bax
A.
mupełn!ają
12.25
z
ta.
.Tak wynika
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- Co ty bredzisz?! - zdenerwował się StaC6żeś się takli ostrożny zrobił? Inżyniera
-

Z. Zeydler- Zborowski

boisz? A pies z nim tańcował. Ja tam się
nikogo nie boję. Mogą mnie wywalić nawet
i zaraz. Nie zależy mi. Robotę wszędzie znajdę. Nie takie znowu mecyje gnój spod kobył

się

wyrzucać.

Staszek ściągnął strzemiona i już miał doKartacza, kiedy Dobrzycki chwycił go
za rękę.
- Słyszałeś o tej babce?.
- O jakiej babce?
- No o tej, co ją z rzeki wyciągnęli.

siąść

STRESZCZEN IE POWIESCI
Sierżant MO, Franek Kociuba, znalazł przypadkowo w rzeczce zwłoki mlodej, eleganckiej
dziewczyny. Kto ją zamordował? Zagadkę tę
rozwiązać chcą sierżant Kociuba oraz kapitan
Grabicki.
W tej chwili akcja powieści rozgrywa się
Staszek siodła
w pobliskiej stadninie koni.
wlasnie Kartacza. Koń jest niespokojny. Staszek prosi więc przechodzącego Władka, aże
by „pomógł mu utrzymać tego wariata".

ni sportowej. Teraz obrządzał kobyły i źre
bięta, ale przebąkiwano w stadninie, że i w
bo coraz
tej pracy długo się nie utrzyma,
brał na
Skąd
częściej przychodził pijany.
wódkę, tego nikt nie wiedział, bo całą pensję odbierała za niego żona.
- Idż lepiej do domu i połóż się spać
Sam sobie poradzę.
mruknął Staszek. - Zaczekaj. Pomogę ci.
- Daj spokój. Pijany jesteś.
Dobrzycki roześmiał się hałaśliwie.
że sobie ździebko wypiłem?
- No to co,
Ale konia jeszcze potrafię utrzymać. Nie bój
się!

- Nie wiem. Coś mu do łba strzeliło. Nie
daje się osiodłać.
- E, bo ty się, idioto, za bardzo pieścisz
z bydlakami. Weź pałę, gwizdnij go między
ślipia, to od razu zrozumie.
Od Dobrzyckiego mocno czuć było wódkę.
dobrym jeżd?..cem i odważnie siadał na najtrudniejsze go konia. ale potem się
rozpił i nawet musiano go wyrzucić ze stajKiedyś był

Wszedł do boksu i mocno chwycił Kartacza przy pysku.
- Stój, psia twoja mać!
Staszek zdołał wreszcie dociągnąć popręg.
powieZa pomoc coś mi się należy Ja nie z tej stajni. Masz
dział Dobrzycki. papierosa?
-Mam.
- No to daj.
- Dobra, ale jak wyjdziemy na dwór.

mruknął niechęt- Coś tam słyszałem nie Staszek. - Nie interesuję się takimi sprawami.
- Podobno jakaś zagraniczna panna. Może
to przypadkiem twoja znajoma?

Staszek
-

spąsowiał.

Oszalałeś?!

A kto cię tam wie! Obijasz się po jakichś
Mogłeś ją gdzieś spotkać. No może nie?
- Odczep się ode mnie.
Ale Dobrzycki nie miał najmniejszego zamiaru się odczepić. Po wódce stawał się rozmowny i nie tak łatwo rezygnował z towarzystwa. Ciągle trzymał Staszka za rękę, nie
pozwalając mu dosiąść konia.
- Ludzie gadają, że tę babkę wyciągnął
twój szwagier.
- Jaki znowu szwagier? Nie mam żadnego
szwagra.
- Może by było lepiej, żebyś miał ••• - Dobrzycki przymrużył filuternie lewe oko.

Paryżach.

Upiłeś się i tyle. Sam nie wiesz, co
sze k. gadasz.
- Wiem, co gadam. Wszyscy już w okolicy o tym mówią, że twoja siostrzyczka kombi
nuje z tym cholernym milicjantem. Uważaj,
będziesz
bo ślubu nie będzie, a siostrzeńca
miał i to od razu w milicyjnej czapce. Ha,
ha, ha.„
Staszek zaciśniętą pięścią trzasnął w roześmiany pysk z taką siłą, że Dobrzycki zatoczył się i upadł, uderzając głową o boks.

. .
:[.

Pani Maria lubiła się martwić. Zawsze potrafiła znaleźć sobie jakiś powód, żeby pogrą
rozważaniach.
się w melancholijny ch
żyć
Mniej lub więcej wyimaginowa nymi strapieniami zatruwała życie sobie i otoczeniu.
Tego ranka była bardziej przygnębiona niż
kiedykolwiek. Patrzyła na męża niespokojnie.
Stefaniak był w wyjątkowo złym nastroju.
Prawie wcale nie spał tej nocy. Przewracał
po
chodził
wstawał,
bok,
się z boku na
mieszkaniu, pił wodę, zażywał proszki nasenne. Teraz, siedząc przy śniadaniu, spoglą
dał ze zniecierpliwie niem na zbolałą twarz
żony, spodziewając się, że lada chwila zacznie mówić swym jękliwym, żałosnym ·głosem.
I nie omylił się.
Co cię
kochanie?
- Oleczku, co ci jest,
gnQbi? Nie staraj się zaprzeczać. Przecież widzę. Całą noc nie spałeś i mnie budziłeś.~
- Przepraszam cię.
(7)
{Dalszy ciąg nastąpi)
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