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W niedzielę odbyły się w
Wojskowej Akademii Medycz
nej uroczystości inauguracji
nowego roku akademickiego.
Przybyli na nie: I sekretarz
KŁ PZPR J. Spychalski, se
kretarze KŁ i KW PZPR J. Mokras i E. Gajewski, prze
wodniczący Prez. WRN Cz.
Sadowski, wiceprzewodnicząca
Prez. RN m. Łodzi - B. WJł
sowiczowa, szef sztabu głów
nego kwatermistrzostwa WP
gen. bryg. M. Obiedziński.
(Dalszy ciąg na str. 5)
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go małżonki.
Po godz. 17 czasu lokalnego
prezydent
Huari
Bumedien
przyjął przewodniczącego Rady
Państwa
Mariana Spychalskiego, który złożył mu pierwszą
wizytę.

wo-Rewolucyjnej,
premier J.
Cedenbał, członek
Biura Politycznego
KC Partii Pracują·
cych Wietnamu, premier DRW
Pham Van Dong, członek KC
Rumuńskiej
Partii Komunistycznej, wicepremier I. Patan, za
stępca członka Biura Politycznego
KC Partii Pracy Kor~i,
wicepremier Czhwe Jong Dz1n,
członek Biura Politycznego KC
Komunistycznej Partii
Kuby,
minister Sergio del Valle Ju•
menez,
wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Związkowego So
cjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii G. Vlahov.
Przemówienie podsumowujące
wszechstronny dorobek
NRD
w minionym 20-leciu wygłosił
Walter Ulbricht.
W, ystąpienie
pierwszego
sekretarza
KC
SED, przewodniczącego
Rady

*

M. Spychalski
na
wstępie
przemówienia podkreślił, że w
historycznych losach narodów
pOllskiego i algierskiego znaleźć
można

niejedną

analogię.

Stosunki między naszymi krajami - kontynuował przewodniczący Rady Państwa rozwijają się pomyślnie.
Dla ich
pogłębienia i wzbogacenia wielkie znaczenie miałoby długoter
minowe, perspektywiczne okreś
lenie i<:h dałszego
planowego
rozwoju.
Spotkanie nasze ma przyczynę i miejsce dlatego, ponieważ
wiele nas łączy, wspólne są nasze cele i dążenia. Tak, jak w
przeszłości prowadziliśm:i;

walkę

o wolność i niepodległosć, tak
dz'.siaj wspólnie dzielimy głę
boką troskę ;., pokój i bezpieczeństwo, które są nadal zagrożone
przez siły imperializmu,
usiłujące narzucić
swą domi-

n~~<:. Bliskim

Wschodzie Izrael

pod opieką
kontynuuje

sił
imperializmu
swą zaborcz'.I i awanturniczą wojnę. Wspoln1e z

innymi krajami

Papiei

socjalistyczny-

11rz1i•ł

Ebana

w poniedziałek przed połud
niem papież Paweł VI przyjął
na audiencji iwaeiskiego ministra spraw zagranicznych, A.
Ebana.

Ostatni odcinek „z KRONIKl
WRZESNIOWYCH
DNI"
ze
względów technicznych zamiesz-1
czarny na str. 3.

Poniedziałek
był dniem polskim na międzynarodowej wystawie „Obuwie 69", która
czynna jest od 24 września na
terenach moskiewskiego parku
Sokolniki. Tego dnia nasz pawilon zwiedził premier ZSRR
- Aleksiej Kosygin, który wla
śnie
w poniedziałek .zapozna ...
wał ·się z tą wielką międzyna
rodową

1

Premier

•

Gorący październik

W poniedziałek rozpoczęło się
w
Rzymie
pierwsze plenarne
posiedzenie
międzynarodowej
komisji teologicznej powołanej
przez papieża Pawła VI w kwie
tnm br. zgodnie z postanowieniami Drugiego Soboru Watykańskiego. Komisja grupuje po
nad 30 teologów z 16 krajów.
Tematem
jej
trzydniowych
obrad, poza kwestiami wewnę
trznoproceduralnymi, będzie pro
blem głębokich sprzeczności i
roznic
zdań
przejawiających
się aktualnie w odniesieniu do
teologii katolickiej.
Przemawiając
w poniedziałek do zebranych teologów papież Paweł VI zapewnił ich, iż
uznawać
będzie
swobodę
formułowania
sądów i opinii w
badaniach
teologicznych.
Papież

dodał,
iż
uznawać będzie
również pluralizm w poglądach
teologicznych.
Jednakże
przy-

pomniał równocześnie o konieczności
zachowania podstawowych - prawd w doktrynach ka
tolickich.
Jak stwierdza poniedziałkowa
Stampa", posiedzenie ko0 La
misji
teologicznej
inauguruje
„gorący

październik

czyli okres
rania się

kościelny"

l{waltownego ście
całkowicie sprzecz-

nych
łonie

wWatykanie
poglądów
kościoła.

i

koncepcji w

10 bm. rozpoczynają się w
Rzymie obrady zjazdu europejskiego
zgromadzenia
księży
(AEP), organizacji, która stanowi wewnątrzkościelną,
zorganizowaną na skalę międzyna
rodową
opozycję
duchownych
wobec aktualnej struktury wla
dzy w kościele, niektórych założeń
doktrynalnych
i form
praktycznej działalności.
Istnienie tej opozycji niezależnie
od jej zasięgu obejmującego
w
Europie B państw
(Austria, Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania, NRF, Portugalia
i
Wiochy), jest zjawir
skiem równie nowym, jak rewo
lucyjnym, na stosunki kościel

ne.

Konserwatywne kola watykań
skie nie są w stanie rozprawić
z
wszystkimi przejawami
fermentu wewnętrznego.
Najważniejszym w
życiu kościoła wydarzeniem bm. będzie
synod uiskupów. Stanowić on
będzie sprawdzian siły poszczególnych tendencji w kościele I
w Watykanie oraz będzie okazją do konfrontacji tradycyjnych .. i reformatorskich kon-1
cepcJ1.
się

żywo

interesował się naszą produkcją,

poszczególne modele
obuwia i galanterii skórzanej.
Dłużej
zatrzymał
się
przy wy
stawionych modelach polskich
kożuchów.
Podobały
mu się
zwłaszcza białe kożuszki zakopiańskie.

r

świecie.

ZSRR bardzo

oglądając

W nocy z 5 na 6 paździer
nika zmarł nagle w
Rzymie
Renato Bitossi - przewod~czą
cy Swiatowej Federacji zw:iąz-l
ków
Zawodowych,
wybitny
działacz włoskiego i międzyna
rodowego ruchu robotniczego.
Wiadomość o jego przedwczesnym zgonie okryła żalob'\ ludzi pracy
we Włoszech 1 na
całym

wystawą nowości świa
przemysłu
obuwnicze-

towego
go.

R. Bitosst
przewodniczący ŚFZ.Z

i

jęciem

spotkało

się

również

sekretarza
KC
które było
długo
i gorąco
oklaskiwane
przez zebranych.
(Omówienia przemówień zamiegoz
czarny na str. 2)
•
W
godzinach
popołudniowych
odbyła się uroczystość
powtórnego odsłonięcia na historycznej
ulicy Unter den
Linden Pomnika Ofiar Faszyzmu i Militaryzmu. W asyście
tysięcy berlińczyków dokonano
tam równocześnie
odsłonięcia
Pomnika Nieznanego Bojownika Ruchu Oporu i Nieznanego
wystąpienie

PZPR

w.

I

Gomułki,

Podniosły

charakter
tegorocznego

w poniedziałek nastąpiło 11roczyste podpisanie wielkiego
kontraktu na dostawę naszego
obuwia dla Związku Radzieę-1
kiego. Kontrakt przewiduje do

stawę

8 mln par obuwia skórzanego i 1.150 tys, par obu•
wia tekstylnego.

Amerykańscy
przemysłowcy

w Polsce
Wkeminister handlu zagranicznego Michał Kajzer przyjął
6 bm. przebywającą w Polsce
grupę przedstawicieli
wielkich
amerykańskich firm przemysłowych, zrzes2l0nych w Mkhigan
Dtstribution
and
Productlon
Center of the North American
Continent.
Tematem rozmowy były możliwości zwiększenia polsko-ame
rykańskich obrotów handlowych
w zakresie maszyn i urządzeń 1
produkcyjnych.
ł

Ii

Zmasowany atak
lotnictwa egipskiego
• ugresoru
nu pozvc1e

Lotnictwo egipskie dokonało
wykryły w ub. piątek
grołny
w poniedziałek o godz. 17 czaspisek zawiązany
przez „Musu lokalnego zmasowanego atazułmańska,
Partie
Wolności"
ku na pozycje izraelskiego agre
przeciwko królowi Husajn<>wi i
sora po wschodniej stronie Kaobecnym władzom jordańskim,
nału
Sueskiego.
Atakowan_o - - - - - - - - - - - - - - - - przede
wszystkim
bazy wyrzntni rakietowych oraz stacje
radarowe. Jak stwierdził rzecz·
nik wojskowy ZRA, samoloty
izraelskie usiłowały przechwy• Dziś w Łodzi przy zbiegu
cić egipskie myśliwce bombarulic Al. Politechniki i Cieszyń
dujące,
gdy te powracały na
sklej kierowca wózka inwalidz
swe lotniska po wykonaniu zakiego spowodował zderzenie z
dania bojowego.
Nad Półwys
tramwajem, odnosząc obrażenia
pem Synajskim i nad Kanałem
ciała.
Sueskim r<>zgorzała wielka bi• Samochó<;I ciężarowy FC 5701
twa Powietrzna, w wvniku któzderzył się z samochodem osorej egipskie maszyny strąciły
bowym przy zbiegu ulic Tardwa aparaty przeciwnika.
gowej i Nawrot. Jadąca samochodem osobowym Danuta Wla
dyga (Przybyszewskiego 20) doW poniedziałek wieczorem raznała wstrząsu mózgu.
dio ammańskie nadało komuni• z tramwaju na ul. Koperkat jordańskiego
Ministerstwa
nika przy Towarowej
wypadł
Spraw
Wewnętrznych,
który
26-letni Bogusław Alet (Koperstwierdza, iż wła~ wojskowe
nika
55).
Mężczyzna
doznał
wstrząsu
mózgu.
• W Bartochowie, pow. Sieradz
dzieci podpaliły stodołę
ze zbiorami
Tadeusza Serwy.
Straty 50 tys. zł.
• W Rzeczkowie Kolonii pow.
U źródeł Wisły odbyła się uSkierniewice spłonęła drewniaroczystość
wmurowania
aktu
na stodoła ze zbiorami, należą
erekcyjnego pod budowę zapoca do A. Rudzińskiei;:o. Straty
ry - zbiornika - nowej, waż-1 20 tys. zł. Przyczyna w toku
nej inwestycji wodnej.
ustalania.
fltl)

Kronika wypadków

•

•

Nowv zbiornik wodny

święta

Ludowego Wojska
Polskiego

żołnierza.

sprzedamy do ~SRR

Zmarł

ml udziellamy szerokiego poparcia w tej walce narodom arabskiln, popieramy też wszystkie
wysiłki zmierzające do ustanowienia pokoju w tym rejonie,
który musi uwzględnić słuszne
(Dalszy ciąg na str. 6)

Gomułki

NRD wielokrotnie by
ło przerywane gorącymi oklaskami.
Przemówienia
gratulacyjne
wygłosili
również przewod·
niczący delegacji zagranicznyc~
uczestniczący
w
uroczysteJ
akademii, wśród nich
gorąco
oklaskiwany sekretarz generalny KC KPZR Leonid
Breż
niew.
Z bardzo serdecznym przy-

9 mln par obuwia

I

Przemówienie M. Spychalskiego

W.

Państwa

Premier Kosygin w polskim pawilonie

Przemówienie ff. Bumediena

się do M. Spychalskiego, prez. Bumedien powiedział m. in.:
Nasze obecne spotkanie pozwoli na wymianę pogll.ądów w
sprawie
zacieśniania
naszej
dwustronnej współpracy jak i
na temat sytuacji międzynaro
dowej, która skupia naszą uwagę; właśnie analiza sytuacji
międzynarodowej nakazuje wysunięcie postulatu
współdziała
nia i współpracy wszystkich sil
kierujących
się
ideałami
wolności i postępu na świecie.
Następnie H. Bumedien omówił dotychczasowe
osiągnięcia
g'>spodarcze Algierii.
'1ówiąc dalej o sprawach mię
dzynarodowych,
H. Bumedien
stwierdził: budzi
naszą troskę
loo narodów uciśnionych I skolonizowanych,
które walczą o
wolność i godność. Dlatego właś
nie solida·ryzujemy się całkowi
cie z narodem wietnamskim.
Jesteśmy jednocześnie po stro
nie licznych
ludów afrykań-

Breżniewa,

W PRZEDEDNIU SWIĘTA
JUBILEUSZU
20·LECIA
NRD, ODBYŁA SIĘ W PONIEDZIAŁEKW BERLINIE
UROCZYSTA AKADEMIA ZORGANIZOWANA PRZEZ KO·
MITET CENTRALNY SED,
RADĘ PAlfiSTWA NRD, RA.
DĘ
MINISTRÓW I KRAJOWĄ RADĘ FRONTU NARO·
DOWEGO NIEMIEC DEMOKRATYCZNYCH.

W akademii
wzięły
udział
czołowe osobistości życia politycznego NRD,
przebywające
O godz. 20 czasu lokalnego
w Berlinie delegacje partyjnow sali recepcyjnej Pałacu Lurządowe
pai1st" socjalistyczdowego prezydent Huari Bumenych, przedstawiciele licznych
dien wydał przyjęcie na cześć
krajów europejskich i zamorprzewodniczącego Rady
Pań
skich oraz tysiące
obywateli
stwa, marszałka Mariana SpyBerlina i wszystkich okręgów
chalskiego i osób towarzyszą
NRD.
cych.
W czasie przyjęcia R.
Długą i serdeczną owacją zeBumedien i
M.
Spychalski
brani powitali czołowych przed
wznieśli toasty.
stawicieli władz NRD z I sekretarzem KC SED, przewodni
czącym
Rady
Państwa
NRD
Walterem Ulbrichtem,
człon
kiem Biura Politycznego
KC
Program drngiego dnia pobySED, przewodniczącym
Rad)'.
tu M. Spychalskiego w Algierii
Ministrów
Willi
Stophem
1
przewidnje odlot do Konstanprzewodniczącym Krajowej Ra
tyny,
głównego
miasta
we
dy Frontu Narodowego Niemii:c
wschodniej części Algierii, a
Demokratycznych
prof.
Erinastęvnie
do Basi
Messaud,
największego ośrodka naftowechem Corrensem.
Demonstracją
mocnych
wię
go na Saharze.
zów przyjaźni łączących NRD
z bratnimi krajami socjalistydążenia
cznymi była też owacja, z jaką zebrani przyjęli pojawienie
się delegacji z tych:. kraJów_.
Polskiej
delegacJ1 party Jnorządowej .
przewodniczy I sekretarz KC PZPR W. Gomułka
i członek
Biura Politycznego
skich, uciskanych przez koloKC PZPR, premier J. Cyrannializm w różnych formach. Bę
kiewicz.
dziemy im udzielać pomocy aż
w prezydium akademii zado wywalczenia przez nie niesiedli m. in.:
przewodnicząp<>dleglości, odzyskania wolnoś
cy delegacji partyjno-rządowej
ci i godności. Jakże moglibyś
ZSRR,
sekretarz
generalny
KC
my nie
solidaryzować
się w
KPZR L. Breżniew, pierwszy
pełni z ludem palestyńskim, wal
sekretarz KC PZPR w. Gomuł
czącym ze
wzmagającym
się
ka, premier J. Cyrankiewicz,
rasistowskim
kolonial:zmem il' pierwszy sekr. KC Komun_~stycz
chciwą zaborczością terytorialnej
Partii czechoslowacJ1, G.
ną.
Husak, pierwszy sekretarz KC
Chcielibyśmy przy tej
okazji
Węgierskiej Socjalistycznej . Par
podkreślić
stanowisko
zajęte
tii Robotniczej J. Kadar, pierw
przez Polską Rzeczpospolitą Luszy sekretarz KC Bulgarsk!ei
dową, partię, rząd i naród woPartii Komunistycznej, premier
bec tej słusznej sprawy.
T. żiwkow, pierwszy sekretarz
Jesteśmy
przekonani o- KC Mongolskiej . Partii Ludośwtadczył mówca w zakończe
niu, że wizyta pana będzie m·ieć
dobroczynny wpływ na umocnienie
przyjaźni i współpracy
między Polską i Algierią. Słu
żyć ona będzie nie tylko interesom wzajemnym, ale również
sprawie
pokoju,
współpracy
międzynarodowe.1
i
wolności
wszystkich narodów.
kurtuazyjną

wnętrznych
H. Slabczyka, sekretarza CRZZ I. Sroczyńskiej,
kierownictwa KL PZPR, władz
administracyjnych
miasta,
stronnictw
politycznycą.
posłów na Sejm PRL, przeostawi
cieli
organizacji społecznych
i młodzieżowych, zakładów pra
cy. Obecni byli również przed
stawiciele Komisji Bezpieczeń
stwa Państwowego Litewskiej
SRR,
delegacja zaprzyjaźnio
nego miasta
Iwanowa
oraz
funkcjonariusze MO i SB z r-0dzinami i ORMO-wcy.
Uroczystość
otworzył
i powitał
zebranych I sekretarz
KL PZPR - J. Spychalski.
Referat okolicznościowy wygłosił
sekretarz KŁ PZPR St. Jóźwiak. Historia oraz dzia
łalność milicji i służby bezpie
czeństwa
jest
nierozerwalnie
związana z historią PRL -: po
wiedział mówca. FunkcJona
riusze MO, SB i ORMO ginęli
i przelewali krew w walce o
ludową ojczyznę. Pokonać mu.
sieli niedobitki faszyzmu i rodzime.i reakcji.
Dzisiaj dni walki mamy za
sobą kontynuował
mówca
- możemy być d11mni z osiąg
nięć. Miasto nasze zlikwidowa
Io kontrasty społeczne,
stało
się ośrodkiem kultury i oświa
ty. Historia MO i SB związa
na jest ściśle z procesami rozwoju Łodzi, jej przeobrażenia
mi społecznymi, gospodarczymi
i kulturalnymi.
Funkcjonariusze
MO i SB
oraz ORMO-wcy, których sl'eregi ciągle się powiększają sto
ją na straży bezpieczeństwa
i
spokoju obywateli, na
straży
socjalistycznej praworządności.
(Dalszy ciąg na str. 5)

swe 20-lecie

Przemówienia W. Ulbrichta, L

jedna z
Aldoje-

najpiękniejszych
budowli
gieru, stal się rezydencją
stojnego gościa polskiego i

nasze cele i

Zwracając

w przededniu 25 rocznicy
powstania
MilicJ1 Obywatel·
skiej i Służby Bezpieczeństwa
odbyła
się wczoraj w
Pałacu
Sportowym łódzka akademia z
udziałem członka Biura
Poli•
tycznego KC PZPR, przew11dni
czącego
CRZZ I. Logi-Sowiń
skiego, wiceministra spraw we

Uroczysta akademia w Berlinie
manifestacją przyjaźni i współpracy
wszystkich krajów socjalistycznych

witając

zainteresowaniem

święci

NRD

Państwa

Logi-Sowińskieg-o

w błękitnych mundurach

-s
Rady

Biura

Srebrny jubileusz ludzi

§

1

W spólne

Politycznego K.C PZPR 1.

DZIENNIK
- tODZKI

. ·--:r---

rozpoczął .wizytę w Algierii
Rady
Państwa Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej,
marszałek Polski Marian Spychalski wraz z mal
żonką i osobami towarzyszący
mi wylądował na lotnisku Dar
el Beida w Algierze 6 bm. o
godz.
11.30,
rozpoczynając
4dniową wizytę na zaproszenie
przewodniczącego Rady Rewolu
cyjnej
Algierskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej, prezydenta Huari Bumediena.
Na lotnisku powitał prz:!'l>Y·
łych: przewodniczący Rady Re
wolucyjnej, prezydent
Huari
Bumedien
w
towarzystwie
członków Rady
Rewolucyjnej
i rządu.
21
salw
armatnich
witało
marszałka Polski na ziemi algierskiej.
Po powitaniach
przewodniczący Rady. Państwa i
prezydent Algierii
przeszli przed
frontem kompanii
honorowej,
a następnie orkiestra ode gr Ila
hymny narodowe ob11 krajów.
Po kilkunastu minutach goście polscy zajęli wraz z gospodarzami algierskimi miejsca
w &amochodach, w pierwszym
- marszałek Marian Snychalski
i prezydent Huari Bumedien.
Na całej trasie
zgromadziły

udziałem członka

MO i SB, z

M. Spychalski

Przewodniczący

akademia z okazji 25-lecia powstania

12 października tradycyjnym
zwyczajem obchodzić będziemy
w całym kraju Dzień Wojska
Polskiego. Tegoroczne uroczystości obchodzone w jubilenszo
wym 25 roku Polski Lt.dowej
mieć będą szczególnie podniosły charakter.
We wszystkich
jednostkach
i garnizonach, oddziałach i pod
oddziałach
odbędą się prelekcje, wieczory wspomnień, odczyty,
referaty i gawędy.
W dniu 11 października w
przeddzień
Dnia Wojska Polskiego w szkołach i zaklatT!ich
pracy w całym kraju odbędą
się
spotkania oficerów
WP
oraz kombatantów walk z fa·
szyzmem. Zorganizowane zosta
ną nroczyste capstrzyki, przemarsze wojska i młodzieży oraz apele połączone ze składa
niem
wieńców i kwiatów w
miejscach upamiętnionych wal
ką żołnierza polskiego z hitlerowskim najeźdźcą oraz przed
pomnikami przyjaźni i brater
stwa broni.
·
12 pazdziernilra
zaciągnięte
zostaną warty honorowe przed
pomnikami pamięci narodowej.

Centralne
uroczystości
z
okazji Dnia Ludowego Wojska
Polskiego odbędą się w Warszawie.
W
następną
sobotę
przed
Grobem Nieznanego żołnierza,
Mauzoleum
żołnierzy
Armii
Radzieckiej, Pomnikiem Bohaterów Warszawy,
Pomnikiem
Braterstwa Broni,
Pon1nikiem
Żołnierzy 1 AWP oraz przed
Pomnikiem Wdzięczności przed
stawiciele
Ogólnopolskiego, i
Stołecznego Komitetu ł'JN, organizacji politycznych, społecz
nych i młodzieżowych, wojska
oraz stołecznych zakładów pra
cy złożą wieńce i wiązanki
kwiatów. Wieczorem
w Sali
Kongresowej
PKiN odbędzie
się uroczysty koncert.
W niedzielę, 12 października
na Placu Zwycięstwa w Warszawie uroczyste
ślubowanie
złożą
absolwenci
wyższych
sz.kół oficersk'.ch oraz słucha
cze akademii wojskowych mia
nowanych w 1969 r. na pierw
szy stopień oficerski. W ślubo
waniu tym udział wezmą przed
stawiciele kierownictwa partii
i rządu oraz Min:sterstwa Obrony Narodowej.
W stolicy
oddane będą 24 salwy artyleryjskie a także odbędzie się
uroczysta odprawa wart przy
Grobie Nieznanego żołn i erza.
Centralnym punktem uroczysto
ści niedzielnych będzie defilada absolwentów.
W niedzielę, w 25-lecie styn
nej bitwy stoczonej pod Grusz
ką przez partyzantów AL, odbędz:e się wielka manifestacjp.
antywojenna, w której
udzi ał
wezmą
przedstawiciele najwyż
szych władz partyjnych i woj
skowych.
Podobna manifestacja połączona z odsłonięciem
Pomnika Czynu Partyzanckiego
odbędzie
się w
Byczowskiej
Górze, miejscowości związanej
z istnieniem pam:ętnej „Repu~
bliki Pińczowskiej" skraw.
ka woj. kieleckiego wyzwolonego w 1944 roku na pewien
1~s i ~~~~
partyzantów AL,

Przemówienia w Berlinie
Leonid

Walter Ulbricht:
Przebyta droga
Walter Ulbricht dokonał bilan
su historyczneg o rozwoju Niemiecki ej
Republiki
Demokratycznej. Podkreslił on, że NRD
łączy ze Zw. Radzieckim, Polską
Rzecząpospolitą Ludową
i
Czechosłowacką
Republiką
Socjalistyczną
oraz innymi państwa mi w s pólnoty socjalistycznej
nierozerwalną
przyjaźń.
Ramię w
ramię oświadczył
mówca
żołnierze
armii
państw
Układu
Warszawskiego
bronią
niezawodnie zachodniej
g r anicy socjalistycznej wspólnoty pa11stw.
NRD także w przyszłości czyn i ć będzie wszystko, aby nigdy
wiecej wojna nie wzięła początku na zi emi niemieckiej.
Przewodniczący
Rady
Państwa NRD stwierdził, że roczny
dochód narodowy NRD
przekroczył
granicę
100 mld
marek,
a
tym samym zwiększył się czterokrotnie w
stosunku do roku 1949. Przemysł
prod ukuje
dzisiaj
pięć
razy
w i ęcej
11 i ż w
pierwszym roku
is tnienia NRD. Roczna produkcja
całych
kapitalistycznych
N iE>miec przed wojną wytwarzana jest dzisiaj w NRD w
c ią gu

IO

miesięcy.

d zi elcy

i

przeszło

połowę

cele

NRD

każdym względzie także wysiłki na rzecz ogólnoeuropejskiej konferencji bezpieczeń-

nadal w

stwa, w której NRD wzięłaby u
dział na równych prawach, mając
ten
sam status co inne
państwa
europejskie.
Omawiając z kolei dalszy rozwój NRD, budowę rozwiniętego
systemu
socjalizmu,
mówca
stwierdził, że NRD jako · pojedyncze państwo nie mogłaby
rozwiązać tych problemów. Może to jednak uczynić w
sojuszu ze Związkiem Radzieckim
i dzięki socjalistycznej integracji gospodarczej w Radzie Wza- 1
jemnej Pomocy Gospodarcze j.
Współpraca ta wykracza coraz
bardziej poza ramy poszczególnych zadań produkcyjnych i
badawczych i obejmuje w coraz
większym stopniu kompleksowe
procesy kształtowan ia systemu
ekonomicznego socjalizmu.
Ukształtowanie

rozwiniętego

systemu socjalizmu wymagać b<:
dzie dłuższego okresu - powiedział Ulbricht. Musimy zgromadzić ogromne środki,- aby stworzyć nowe siły produkcyjne na
ogromną skalę, aby w związku
z tym
zrealizować rewolucję
naukowo - techniczną i doprowadzić
stosunki
produkcyjne
socjalizmu do pełnego rozkwitu.
W systemie społecznym socja!izmu przypada państwu ogrom
na rola organizatorska i inspirująca. Jedną z najważniejszych
zdobyczy społeczeństwa NRD,
która zapewnia zarazem trwa!ość i rozwój
demokracji socjalistycznej, jest zrozumienie
tego, że władza musi pozostać
w rękach ~eh sił społecznych,
w których znajduje się obecnie.
W zakończeniu W. Ulbricht
wyraził przekonanie, że spoleczeństwo NRD również w przyszlości wspólnym wysiłkiem ił
wespół ze swymi przyjaciółmi
wykona stojące przed nim zadania.

Chłopi-spół-

robotnicy

w 20 rocznicq powstania NRD
Breżniew:

słowych

ciągu

Uroczystości

uzyskali jednak w wyborach
dwa razy więcej gło
sów niż w 1965 roku.
przeszło

Leonid Breźniew podkreślił, że
inicjatywa
członków
Uktad-u
Warszawskiego, którzy proponują,
aby
przedstawiciele krajów europejskich zebrali się
i omówili aktualne
problemy
kontynentu europejskiego, spotyka się z wielce pozytywnym
oddźwiękiem.
Obecnie nadszedł
czas, aby podjąć pewne praktyczne
kroki przygotowawcze
do zwołania konferencji ogólnoeuropejskiej.
Związek

Piłkarskie
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obrachunki

Chuligani •••

powieza rozza roz-

wojem
prawdziwie
dobrosą
siedzkich stosunków z wszystkimi państwami, wśród nich
również
z NRF. Jest rzeczą

świata.

socjalizm - powiedział Bre-~
n iew ~ zwycię ź ył raz na zawsze na waszej ziemi w myśl
w oli narodu NRD. Zdobyczy
socjalistycznych nie można odebrać masom pracującym żad
nymi środkami ani militarnymi, ani politycznymi, ani za
pomocą intryg i prowokacji.

zrozumiałą,

że

powitalibyśmy

z zado\voleniem zwrot w kierunku
realizmu
w
polityce
NRF ! bylibyśmy gotowi w
odpowiedni sposób na to zareagować.
Jednakże nasza
wal
ka z militaryzmem i duchem
odwetu - to nasza pryncypia!
na polityka i nie ma w niej
miejsca na kompromisy.
Widzimy również niebezpiecze11stwo
polityki
prowadzonej
na
Bliskim
Wschodzie
przez
imperialistów,
których
wspólnikiem i narzędziem stał
się Izrael kontynuował mów
ca. Pokój na Bliskim Wschodzie może i powinien być przy
wrócony. ZSRR, NRD i inne
bratnie kraje socjalistyczne w
sposób stanowczy i niezmienny

w Warszawie
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Radziecki -

dział Breżniew jest
ładowaniem
napięcia,

I

SPORT •

Przyszłość całego narodu niemieckiego
należy do sił postępu

ści

Utworzenie NRD było nie tylko przełomem w losach narodu
niemieckiego, lecz także bardzo
ważnym wydarzeniem w historii europejskiej
powiedział
sekretarz generalny KC KPZR,
Leonid Breżniew. Do pomyślne
go. rozwoju NRD przyczyniła
się
okoliczność,
iż od chwili
sweg 0 powstania NRD stała się
cElonkiem ukształtowanej wówczas
bratniej rodziny państw
socjalistycznych, aktywnym uc zestnikiem
ich w i elostronnej
współpracy.
NRD znajduje się
w liczbie dziesięciu najbardziej
rozwiniętych
krajów przemy-

rolni o
Ten, kto zamierzałby wyprów
bować trwałość naszej przyjaź
20 lat zbiory zbóż.
Po raz pierwszy w historii
ni i nienaruszalności granic nawraz
z
powstaniem NRD w
szych państw, powinien z góry
,. koncercie"
państw
europejwiedzieć, że napotka druzgocą
skich uczestniczy państwo nacy opór całej potęgi, powtarodu
niemieckiego,
którego
społeczeństwo podniosło do zarzam - całej potęgi sił zbrojsacty
konstytucyjnej politykę
nych Związku Radzieckiego
zagraniczną służącą pokojowi i
całej wspólnoty socjalistycznej.
socjal.i zmowi, porozumieniu mię
dzy narodami
i
bezpieczeńMówca ocenił jako niewątpli- .
stwu - podkreślił następnie 1
wy sukces sil demokratycznych
sekretarz KC SED.
w NRF wyniki ostatnich wybo25 rocznica utworzenia ONZ
_ stwierdzi! mówca _ jest dla
rów, w których odparte zonas zachętą, by zaapelować do
stały roszczenia neonazistów do
wszystkich państw i narodów
stania się do Bundestagu. Przy
Europy, a zwłaszcza do Niemieckiej Republiki Federalnej,
pomniał on jednak, że neonaziaby przez uznanie istniejących\,----------------------------------
granic w
Europie, łącznie z
granicami
NRD
i NRF oraz
·przez zawarcie układu o wyrzeczeniu się przemocy, dokonać
prawdziwego aktu odprężenia.
Niemiecka Republika Federalkowie najwyższych władz P":rUroczysta akademia zorganina musi w szczególności wytyjnych i państwowych, a m. m.
zowana 6 bm.
w przeddzień
rzec się odwetowych roszczeń
członkowie
Biura Politycznego
20-lecia Niemieckiej Republiki
do wyłącznego reprezentowania
KC PZPR - sekretarz KC Bole
Demokratycznej
w
Teatrze
Niemców i zrezygnować z wszel
sław Jaszczuk, sekretarz KC Dramatycznym
w Warszawie
kich zbrojeń atomowych.
Ryszard
Strzelecki,
minister
przekształciła
się w
manifeNasza
oferta
pokojowego
spraw zagranicznych Stefan
stację przyjaźni Polski i NRD.
współistnienia i stosunków doJędrychowski.
Reprezentanci
społeczeństwa
brego sąsiedztwa
na zasadzie
Warszawy, którzy przybyli na
Obecny był ambasador NRD
równouprawnienia i wzajemnetę uroczystość,
zorganizowaną
w Polsce Rudolf Rossmeisl.
go poszanowania oświadczył
przez ogólnopolski i stołeczny
Okolicznościowe
przemówiedalej Ulbricht - dotyczy także
Komitet Frontu Jedności Naro
nie wygłasza Ryszard StrzeleNiemieckiej Republiki Federaldu dali wyraz
swoich bratercki.
nej. ·
skich
uczuć ,; do społeczeństwa
Następnie zabiera głos ambaNRD także w przyszłym ·dziepierwszego w dziejach socjalisador R. Rossmeisl.
stycznego
państwa niemieckiesięcioleciu kontynuować będzie
Oba wystąpienia zebrani n~
konsekwentn i e swą politykę po
go państwa
robotników
sali przyjmują
1Uugotrwałym1 J
koju i bezpieczeństwa i w tym
chłopów.
gorącymi oklaskami.
Na akademię przybyli członduchu wszechstronnie popierać
zwiększyli

Władysław Gomułka:

Powstanie NRD
ważnym
wydarzeniem w historii Europy

popierają

państw

słuszną

arabskich,

o likwidację
izraelskiej.

sprawę

walczących

następstw

agresji

Jeśli
w
Azji południowowschodniej
oświadczył
dalej Breżniew bankrutuje awantura wojenna imperializmu
amerykańskiego, to jest to rów
nież
wynikiem braterskiej solidarności
państw
socjalistycznych, ich wspólnej pomocy udzielanej braterskiemu narodowi wietnamskiemu.

Mówca z naciskiem podkreślił, że naczelnym obowiązkiem
krajów socjalistycznych i wszy
stkich komunistów jest „strzec
jak oka w głowie wspólnoty
socjalistycznej, awangardy postępu światowego, trzonu frontu antyimperialistycznego, wzma
cniać
ją
pod względem politycznym, ekonomicznym i obronnym".

Wskazał też

potrzebę

SPORT

B

na
dal-1
szego pogłębienia międzynaro
dowego podziału pracy, rozwoju integracji socjalistycznej.
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20-0.ecie
NRD
stwierdził
mówca - dowodzi całemu świa
tu, że dzieło odważnie podjęte
przeL niemieckich komunistów
i antyfa szystów na gruzach hitlerowskiej Rzeszy, dzieło budowy nowego socjalistycznego, pokojowego państwa niemieckiego zdało w pełni
historyczny
egzamin.
Nowe demokratyczne państwo
niemieckie powołane do życ i a
przez rewolucyjne i pos t ępowe
s i ły społeczne kontynuował
W. Gomułka - oparło swój byt,
swoją politykę o przyjaż1'l ! sojusz ze Związkiem Radzieckim,
Polską Ludową i innymi pań
stwami socjalistycznymi, razem
z nim.i stworzyło nieprzekracza lną zaporę na drodze wszelkich
odwetowych, rewizjonistycznych
roszczeń niemieckiego imperializmu. NRD wrosła korzeniami
w strukturę polityczną wspólcze&nej
Europy, stała się jej
nieodzowną

częścią

si<: przykładem budowy takicb
Niemieca
Dziś realnym faktem - oświad
czyi I sekretarz KC PZPR jest istnienie
dwóch państw
niemieckich o
odmiennych ustrojach społeczno - gospodar•
czych i ten realny fakt musi
być przyjęty jako punkt wyjścia przy rozwiązywaniu wszelkich problemów
europejskich,
w tym także kwestii niemieckiej.
Ale dla nikogo nie może być
rzeczą obojętną czy drug ie pań
stwo niemieckie - NRF ma. być
państwem

składową,

czynnik iem pokoju
na
naszym
kontynencie. Bez udziału NRD
nie może
być
rozstrzygnięty
żaden problem
bezpieczeństwa
i pokoju w Europie.
bezpieczeństwa

żadne bezprawne
roszczenia
za<:hodnioniemieckich
kół rzą
dzących do przemawiania w
im ieniu całego narodu niemieckiego .~ie mogą przekreślić faktu istnienia
demokratycznego
i pokojowego państwa niemieckiego - NRD. Na fiasko skazane są też wszelkie rachuby, że
uda się izolować NRD od jej
naturalnych sojuszników - brat
nich państw
socjalistycznych.
Jedności dziaiania i zwartej bra
tersk iej współpracy krajów Układu Warsza wskiego będziemy
bron i ć jak źrenicy oka.
w. Gomułka wyraził następnie
przekonanie, że przyszłość całe
go narodu niemieckiego należy
do sił postępu i poko.iu.
NRD
otwiera
nowe
perspektywy
przed całym narodem niemieckim, stanowi jedyną alternatywę wobec
agresywnych i zaborczych dążeń tych militarystycznych i odwetowych kół zachodnioniemieckich, które dotychczas decydowały o kursie
poilityki rządów NRF. Ta nowa
perspektywa,
jaką
otworzyła
NRD,
znajduje coraz
głębsze
zrozumienie i poparcie równ i eż
wśród postępowej i bardziej dalekowzrocznej części spolec-zeń
stwa zachodnioniemieckiego.
Uchwały poczdamskie zakłada
ły przebudowę całego życ i a Niemiec na podstawie
demokratycznej I polrnjowej tak, aby
nowe Niemcy nigdy już nie stały s i ę groźbą dla ich s ąsiadów
i dla pokoju świata. NRD stała
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nam

przyświeca,

................................

z jubileuszem
MO i SB wiąże
się niemal bezpośrednio
los i
historia
sportu
milicyjnego. Zaraz po wyzwoleniu Łodzi powstal w
naszym
mieście Milicyjny Klub Sportowy, który organizując wiele im
pre•
wysuwał
się na czoło ~ow
stających
wowczas organizacji sportowych.
Na temat początku tego klubu,
który po kilku latach przekształ
ci! się w istniejącą dzisiaj „Gwar
dię" rozmawiamy z założycielem

jaźni.

Polska, która w swej tysiąc
letniej historii
musiała
stale
walczyć z
niemieckim
Dran~
nach Osten, o zachowanie swejlo
narodowego
bytu, docenia w
(Dalszy. ciąg na str. 6)

B
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ciem żużlowców jest pozyskanie lpaguj~n:1Y również . k~lturę fizycz
wielu tysięcy wiernych kibiców ną wsrod pracowmkow MO i SB
tego atrakcyJnego sportu.
oraz ich rodzm.
(n)
Obok sportu wyczynowego pro-

nasz sojusz o-

bronny ze Związkiem Radzieckim i innymi p a ń stwami socjal istycznymi w ramach Układu
Warszawskiego oraz wieloletnia
współpraca
na wszystk i ch polach, ukształtowały w świado
mości naszych narodów poczucie wspólnoty interesów i wzajemnego zaufania, przekształci
ły granicę polsko-niemiecką na
Odrze i Nysie Łużyckiej w granicę
trwałego pokoju I
przy-

Świąlo MO- świąlem Gwordiiloziś
,,,.,,,,,,,,,,,,,.,.·.······ ·.·.·.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,

militarystyczny~

ekspansjonistycznym,
czy
też
państwem
pokojowym,
Społeczeństwo Niemiec zachod
nich musi zdawać sobie sprawę
z tego, że jeśli jego
państwo
nie chce wtrącić Europy ponownie w kataklizm
wojenny, to
powinno ono uznać wszystkie
realia
istniejące w Europie i
wyciągnąć z nich
praktyczne
wnioski
dla swojej
polityki.
Uważamy, że dojrzał
moment,
aby czynniki oficjalne NRF dały świadectwo prawdzie o istniejących realiach, co wytrąci·
łoby broń z ręk·i
demagogom,
którzy zatruwają atmosferę europejskich stosunków przez pod
noszenie odwetowych roszczeń.
kwestionowanie
istniejących
gra.nic w Europie, nieuznawanie
NRD. pretendowaJtie do reprezentowania całego narodu niemieckiego, I którzy tym samym
okłamują społeczeństwo zachod.nioniemieckie.
Kolejny fragment swego vrystąp ienia W. Gomułka poświęcił
stosunkom
między
Polską
i
NRD.
Wspoona podst.iwa
ustrojowa
Polski
Ludowej i
NRD powiedział wspólne
cele I dążenia kierowniczych sił
obu naszych krajów PZPR
i
Niemieckiej
Socjalistycznej
Partii Jednośoi, wspólna ideologia marksizmu-leni.nizmu. która

doniosłym

i

pokoju
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w Helenowie

mis t rzos twa PoIsk.I

1

.

Dziś

w

godz. 16
parami o
tytut mistrzów Polski. Sen iorzy
startować
będą na dystansie 60
km z 30 lotnymi finiszami, a ju
niorzy na 30 km z 15 lotnymi fi
rozpoczną

lodza•on

Helenowie
się

o

wyścigi

meczu i wystawiając tym samym
§ze~c.·u
;::::.
niepochlebną
cenzurkę organiza. torom, nie mówiąc już o pracy
•
wychowawcze)
wśród
zawodn.iW
0
ni~';,",:a\ne szanse zajęcia pierwkow bałuckiej drużyny.
Wina, naszym zdan1„m, leży po
szych miejsc mają kolarze kluNa zakończenie sezonu lekko-, Wygrah
nasi
reprezentanci · bów łódzkich
obu stronach.
atletycznego w Bydgoszczy zor- 119:94 pkt. W druźynie Polski wy
Piłkarze
łódzkiego
Startu od
ganizowano ostatni mecz między stąpilo az 6 reprezentantów Ło• •
_
czasu do czasu dają swojego ropaństwowy Polska
Bułgaria. dzi: Maranda, R<;b~cz! Kowa~ic- .
dzaju „występy", świadczące o
1
k1, Wagner, Stęp1en 1 Golęb1ow
zbyt
tolerancy3nym
podejściu
ski. Niemal wszyscy uzyskali dodziałaczy tego klubu do spoi; t obre wyniki. Najciekawszą konku UJ
lft0
kę, wywołała awanturę zakłóca- wego
wychowania zawodn1kow.
rencją meczu był bieg na 3 km
jąc tym sportową atmosfer<; po , Ledwo. ucichła jedna sprawa z
z
przeszkodami
z
udziałem
m;w·1~t -'ll
baluck1m1 p1łkarzam1, minęły ter
strza Europy Zelewa oraz 2 reIli ~
miny zawieszert, ujawniła sit: na
stępna.
Chyba
już
najwyższy
.
Polski zakwalifikoczas, by położyć temu kres.
Józefem Kmieciakiem.
ostatnich metrach musiał uznać
wali się do finału mistrzostw
Nic nie usprawiedliwia również
_ Początki były trudne. zacz<:
!'l Oddz~a.ł _Łódzki Państ"'.owego wyzszosc mistrZa Europy przegry
świata
w klasyfikacji drużyorganizatorów
pabianic~iego liśmy od piłki nożnej i boksu. w
f Przeds1ęb1orstwa
To~hzatora wając zaledwie 0 1,4 sek. cza•
nowej. Polacy pokonali
dwa
Włókniarza.
Przecież
większość barwach naszego klubu walczyli
~Sportowego włączył się do na łodzianina - 8.40,0. Rębacz zajął
razy drużynę Węgier.
kibiców tego miasta,
to ludzie tacy zawodmcy jak: Rychtelski,
' szej
imprezy motocyklowej, trzecie miejsce.
w finale nasi J'loreciści walW wyścigu kolarskim o Pu- znani ze sportowej postawy. Czyż Wolak, Maciąg, Gałązka, Gieroń
'która odbędzie się w nadchoDoskonale zadebiutował w reczyć będą z reprezei;itantami
char Dowódcy Marynarki Wojen- nie mogli oni swoją zdecydowa- ski, waprzko, a w późniejszym
dzącą niedzielę na lotnisku.
prezentacji Polski semorów
W. , ZSRR.
nej zwycięży! Bielsk.j. Łodzianin ną postawą nie dopuścić do zajść? czasie N.iewadził, Debisz, Wieczo
Nagroda ofiarowana została Gołębiowski,
wygrywaJąC skok
Otrębski zajął 6 miejsce, a Szpak
wszystko sprowadza się do jed r<ck· Olejnik, M. Kac~!'"'arek, ~o~'!
dla zwycięzcy w wyścigu han- WZWyZ 2,07.
Stępień odniósł Brązowy
był 7.
nego naiwyzszy czas, by pra p1ersk1, Zachara, Piorkowskl 1
~ dicapowym
również zwycięstwo - 7,60. Wag- 1
innych.
Wokół
MKS i
•
żużlowcy stali z Gorzowa 1ca wychowawcza . przestała .być wielu
Gwardii skupiało się wielu wyNiedzielne ostatnie elimina- ner był drugi na lOO m przegry
•
zdobyli druzynowe mistrzostwo I sloganem, . by . głowny . wysiłek
cje mistrzostw motocyklowych wając z Cucnem o 1 dziesiątą se
Polski. zawoanicy Gwardii (Łódż) działaczy n1e.ktorych_ klubow skon bitnych dzialaczy i sędziów spor
1
towych
jak:
Swiętosławski,
Szulc,
~~
Pol!>ki
i
wyścig
o
złoty
kask
kundy.
Czas
Wagnera
10,7.
Ko
w II lidze zajmują 8 miejsce.
centrował
się
własme na
tym
Hanysz,
J.
Kaczmarek,
„Dziennika Łódzkiego" rozpo- walicki w biegu na 110 m. ppłł
W Rydze zakończony został
.
.
problemie. Na szczęsc1e dotyczy Kula,
, cz.ną się na lotnisku 0 godz. zajął 4 miejsce - 14,9 sek.
turniej piłki siatkowej junioMirosława .sarna ustanowiła 1to tylko nielicznych klubów w Frankowski, płk. Nowak, J. Ciu
rek o
mistrzostwo
Europy.
rekord.
Polski . w
p1ęctobo- Łodzi i wojewodztwie.
pii1ski.
13.
Bilety w przedsprzedaży
Jak dotychczas w reprezentaPierwsze miejsce
zajął zespól
JU kobiet, uzyskuJąc - 4733 pkt.
Do tych smutnych rozważań do
z biegiem lat powstawały nowe
są do nabycia w sekretariacie cji Polski nigdy nie występowaZSRR, a drugie Bułgarii.
Rekord ten iest o 122. pkt. lepszy łączyć należy żale na tema\ gry a zlikwidowano sekcje: piłkarską,
„Gwardii"
przy ul. A. Stru- lo z Łodzi wiącej niż trzech zaPolki zdobyły brązowy meod poprzedniego,. ktory · nalezał ŁKS. Społeczenstwo naszego mia lekkoatletyczną
i
szermierczą;
ga 1.
wodników.
dal, ustępując Bułgarii jedynie
do I. Szew.nsk1e3.
sta i wojewodztwa poważnie li- rozbudowano zaS kolarską i boróżnicą małych punktów.
barwach „Gwardii"
Hokeiści ŁKS
.i:ajmują w ta, czy się z powrotem tej . drużyny kserską. W
J. Kudra, J.
beli rozgrywek 5 miejsce. Prowa Ido ekstraklasy, ale porazek ŁKS startowa! m. in.
dzi drużyna Podhala, z którą ło • ' jest ostatmo tro7hę za duzo. ~te Grudman i L. Józefowicz,
Dzi:i „Gwardia" jest czołowym
dzianie przegrali 3 :5.
J ma co prawaa ieszcze powodow
do rozpaczy, ale postawa zade- klubem w boksie. Poważną rolę
Wczoraj, w sali
Filharmonii
Przemówienie okoliezno.ściowe
Bokserzy Widzewa w spotka ,I monstrowana przez naszych pił odgrywa w kolarstwie i posiada
odbyła
się wyjątkowo
mdła,
wygłosił
przew.
ŁKKFiT 1
n1ach o mistrzostwo Il hgl znaj-.I karzy w ostatnich meczach wska sekcji: żużlową.
pierwsza tego rodzaju, uroczysWacław
Zatke.
Na- 1
dują się na przedostatnim miej- zuje
że
w drużynie coś
nie
- Jakie są cele I dalsze pertość
powitania
tych
wszystkich
stępnie wręczono
medalistom I
scu .. Natom~as~ bokserzy Gwa:d_ii gra"'. Wnioski pozostaw1amy 'kie„ spektywy?
uczestników
Centralnej
Spartaw p1erwszeJ hdze są na 7 m1ei- rownictwu drużyny.
oraz
trenerom
i
kierownikom
- W boksie stawiamy na mło
kiady Młod:cieży, którzy zdobyli
scu. Prowadzi .zdecydowanie LePo porażce 0:1 ze Sląskiem d2lież. Chcemy utrzymać się w
ekip upominki ofiarowane przez
dla sportu łódzkiego medale.
gia P.rzed Hutnikiem.
ŁKS spadt na piąte miejsce w czołowej grupie najlepszych druŁKKFiT oraz WR OFSWFiT.
Za
stołem
prezydialnym
tabeli. Od lidera dzielą łodzian ż yn pięścrnrskich w Polsce. CieZmarł
nagle w Warszawie
w meczu tenisa
stołowego
miejsca zajęli: zastępca kierow
cztery,
a
od
wiceliderów
trzy
Wszyscy młodzi sportowcy byszy
nas,
że zwiększają się szerekierownik redakcji sportowej
Japonia pokonała reprezentaci<:
nika Wydziału Propagandy KŁ
punkty. Straty do odrobienia.
gi naszych kolarzy.
Nie trzeba
1~ se~decznie oklaskiw ani przez! PAP, red. Ryszard Defratyka.
Europy 9:3.
PZPR, mgr z. Lis,
E. Milller
Włókniari
po doznanej poraż zapominać o tym, że posiadamy
liczn ie
zgromadzoną
publiczZmarły był wybitnym dzien(WKZZ), dr A. Nonas (TKKF),
Koszykarze Polski zajęli os- ce i Garbarnią (przegrali łodzia olimpijczyka s. Rubina oraz mi
ność.
nik~rzem sportowym.
R. Balcerzak (ŁKKFiT), s. Matatecznie ł miejsce w mistrzo- nle I :2) zajmuje w tabeli ligowej strzów Polski Szałapskiego i wy
Po tej uroczystości nastąpiła
Był on rn. in. naszym koretuszko (WR OFSWFiT) oraz w.
jątkowo
uznolnlo ne"o P. Kacz:tstwach Europy. Zwyciężył zespół przedostatnie miejsce.
część artystyczna,
(n)
spondent em
z
Olimpiady w
1
Tychmanowicz (ZŁ ZMS).
rowskiego, Największym osiągnię
ZSRR.
·
ems1
Meksyku.

Dużo
się
mówi o pracy wychowawcze.i w klubach, o wycho
wywaniu w a uchu sportowym
zawodników 1 kibiców.
Jednak
od słów do czynów droga, przy
najmniej w niektórych klubach,
daleka. Swiadectwem tego były
niedzielne zajscia na meczu Włók
nian - Stan w Pabianicach,
Grupa nieodpowiedzialnych wy
rostków, sprowokowana przez zawodnika łódzkiego startu, Grusz
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Jak pomóc energetyce 1

samochodąwy
PYTA NIA ~al~n
1 niewesołe refleksie

potneb

elekłrycsnej

spodarki llarodowej w sakresie energii
1tępują właściwie od dwu lat. Dotyezll one tylke okresu
kilku godzin popołudniowo-wieczornych, kiedy te de
odbiorców ,,hurtowych", a więc przemysłu, dołącsaA się
miliony odbiorców indywidualnych, posiadacsy coraz
większej

ezy,

ilości

mikserów,

o zezyt y

lodówek, pralek. telewizorów, edkursa-

młynków, piecyków...

Wtedy właśnie

&.:f

występuje ów osławiony „szczyt" rysujący się na wykre-

L

sach

energię

zapotrzebowania na

elektryeznll

~

słromt1_1

(Od

•••

wznoszącą się krzywą.

niedoborów.
stopniu i najlepsze z mo
jest więc instalowa
żliwych
nie wielkich jednostek prądo
owa „koncentratwórczych,
cja" w produkcji energii elek
I czy nie nazbyt
trycznej?
pochopn'ie likwidowano i likwiduje się małe elektrownie zakładowe (w Łodzi np.
działa ich jeszcze tylko kilka
w największych fabryl!:ach)?
należą
Pozostałe z nich ce do różnych resortów S.'\
nie wykorzystywane.
dalece
Na 2 . ~0 megawatów zainsta
lowanych w tych elektrowniach aktualnie włączonych
jest do sieci tylko 1.400 megawatów.•)

energetycz..
rych systemów
nych Polska jest włączona.
Deficyt energii wynika m.
in. z faktu, iż na budowach
wielkich elektrowni w Łagi
szy, Sierszy i Adamowie na
„poślizgi".
stąpiły oddawaniu
„Opóźnienia w
do użytku każdego ze 125-megawatowych bloków budowanej obecnie elektrowni Siersza wynoszą od kilku do kilkunastu miesięcy. Jeżeli zaś
chodzi o jakość - poważnie
da się odczuć dłucotrwały po
urządzeń w Adamowie
stój
i Łagiszy, spowodowany złą
wyprodu
jakością walczaków
katowicką
kowanych przez
wie
jakość
hutę Ferrum. Zia
lu innych urządzeń zmusza
nas do przedłużenia niektórych remontów aż do okresu
zimy co dodatkowo pogarsza
okresie szczyw
sytuację
tu".•)
znane, zro
Poślizgi, pojęcie
zumiałe, takie z którym, nie
stety, musieliśmy się niejako
zżyć. Czy jednak nieuniknione, szczególnie w systemie go
spodarki planowej?

Otóż od
łek tej

dwu lat wierzchokrzywej „ wystaje"
ponad linię określającą r.dolkrajowych
ność produkcyjną
źródeł energii elektrycznej.
jest rezerwa
„„.niezbędna
mocy, wynosząca co najmniej
17 proc. w stosunku
jakieś
do przewidywanego szczytowego zapotrzebowania. W inny.:h krajach planuje się i
a my,
osiąga takie rezerwy,
rezerw takich nie
niestety,
mamy".•)
względzie
Różnica w tym
wynosi w tzw. szczycie zimo
wym ok. 800 megawatów, a w
sięgnie
czasie
najbliższym
1.000 MW. Przy czym nie po
maga nawet „import" orądu
międzynarodowej, z
z sieci
NRD, CSRS i ZSRR, do któ

Nie od dzisiaj ...

nym
Czy

Bez
argumentówW obecnej sytuacji, szczególnie w związku z wkrocze
niem w okres jesienno-zimo
wy i wobec deficytu enerwieczorgii w „szczytach"
nych, opublikowano ostre zarządzenie oszczędnościowe. Za
kłady przemysłowe otrzymały już tzw. współczynniki uenergii el e kdziału zużycia
trycznej w godzinach strefy
szczytowej. Ustalono więc linieprzekralimity
mity czalne. W wielu przypadkach
wymaga
zachowanie
ich
w
organizacyjnych
zmian
by
tak,
przedsiębiorstwach

-

Przewidywanie
połowa roboty

Zawsze bowiem, z niewielkimi wyjątkami, kryje się za
nieodpo„poślizgiem " czyjaś
czegoś
ktoś
wied z ialność nie dopatrzył, nie dopilnował,
źle przewidział lub wręcz nie
nie skoordynoprzewidział,
wał„.

R esta uracja „Stylowa" w Olsztynk u , poło ż onym przy ruch-,
Jiwej trasie Warszawa - Gdańsk
I Wa rszawa - Ols ztyn słynie z
dosk oi;iałej kuch ni, której spe-1
do
c jalnosc ią sa św i eż e ryby s tar7zane codz'. ennie p r zez ryb akow z okolicznych jezior.
Na zdjęciu: - karpie - kolosy
w agi 8-9 kg, złowione prze-z rybakó w w Szwaderkach, trafiają
do sł ynnej kuchni „Stylowej".
CAF - Moraz

I tu się rodzi pierwsze pytanie, w jakim s topniu możli
we jest planowanie w skali
energii elekkraju zużycia
trycznej? Jest to pytanie tym
ważkie, iż budowa
bardziej
nowej elektrowni trwa od 5
do 7 lat. Są to więc inwe stycje, które należy planować
wyprzedzez odpowiednim
niem. Z tego też tytułu jest
trudne, barto planowanie
dzo trudne.

z Iwanowa

zapoznają się

działalnością
służby zdrowia

z

Uw a ga

bawiącej

od kilku dni

delegacji z
m i eście
Iwanowa koncentruje się głów
związa
nie !).a zagadnieniach
nych z organizacją i działalno
zdrowia.
ścią łódzkiej służby
Wczoraj goście zwiedzili Inrejos tytut Medycyny Pracy ,
ul. Tunową przychodnię przy
ros zowskiej oraz szpital chorób

~s z :•m

płucnych

w

Łagiewn i kach.

Dziś przebywać będą w Szpitalu Onkologicznym I w przychodni przyzakładowej ZPB im .
(o)
Armil Lud.owej.

Komitet Pracy

Czy jednak planowanie takie jest niemożliwe lub czy
wynosić aż 1.000
błąd musi
MW?

Pytanie drugie •••
w kraju, i
Produkujemy
jest to ze wszech miar słu
szne, całe zespoły prądotwór
dla elektrowni,
k'otły
cze:
turbiny, generatory, transforwielkie
matory. Budujemy
elektrownie, w których insta
prądo
lowane są jednostki
twórcze wielkich mocy. Każ
de jednak urządzenie ma ..,ra
wo od czasu do czasu zepsuć
się. I im bardziej jest ~kom
plikowane, im większe ~bci~
żenia na niego działają, tym
większa.
ta możliwość jest
Awaria choćby tylko jednego
zespołu

prądotwór.czego,

jeśli

O

U

r IO P

K iedy pracownik traci bieżą
cy ul'llop, a kiedy zachowuje do
niego uprawnienia? Na pytanie
to od.P?Wiadaliśmy .Już naszym
nie1ednokrotnie
Czytelmkom
ich
wskazując, że in teresującą
k westię wyjaśnia ar „ 17 i 19 no
wej ustawy urlopowej.
Ale choć od wejścia w żyde
upłynęło niemało
w / w ustawy
czasu, Czytelnicy akarżą się, że
nadal odmaprzedsiębiorstwa
wiają im urlopów, gdyż i·n terniezgodnie z Intencją
pretują
ustawodawcy owe artykuły,
Zainteresowani oczywiście pro
te st ują, odwołują się do zakła
komisji rozjemczych,
dowych
i nterweniują w zarządach okre
gowych swoich związków zawodowych, p iszą skargi do różnych
instancji i w końcu urlop lub
ekwlw„lent uzyskują.
Ponieważ tych jało ·.vych I niniepotrzebnych sporów
komu
n ie ubywa , chcemy ułatwić łódz
k im :oak!adom pracy zajmowastanowiska I
n ie właściwego
z wyjaśn i en i em
z a poznać je
Komitet u Pracy i P ł ac z dnia
2 s ierpnia br „ znak U- SU7-210/69 ,
udostępni! nam
&tórego odpis

~

~

miętać.

JOZEF POTĘGA

cytaty I przyz wywia du ud z'. elonego p rzez d yr ektor a Zje
dn oc zen ia En erget yki mgr i n ż .
B artoszka p rze dstaB o les ł awa
w ' cielow i „ życi a G osp oda rcze go".
•)

Wszystk ie

kłady

po c h o d zą

;en

szczytoroku
wym punktem nasilenia
ruchu na jezdniach paryskich.
Korki samochodowe dochodzą
do granic niebywałych, policja
ma pełne ręce roboty.
Dlaczego akurat ten dzień?
otwiera corocznie
Tego dnia
swoje podwoje Salon Samocho
dowy, międzynarodowe świę
kółek,
to amatorów czterech
którzy ściągają tutaj z prowincji francuskiej i z całego świa
ta.
Obecny salon paryski, 56 z
kolet, przebiegać będzie pod
znakiem przeciętności. „Gwiaz
nie będą ani
salonu
dami"
włoskie „pociski międzyplane
tarne" o supernowoczesnych
nie
szybkości
i
kształtach
km/godz„
niż 250
mnie1szej
ani dostojne „Lincolny" i „Mer
cedesy", przeznaczone dla kogłów i rekinów
ronowanych
wielkiego kapitału, ale skrom
ne raczej wozy o przeciętnym
litrażu 1.300 cm/kub.
Zacięta walka konkurencyjna
rozegra się między trzema notych samochowymi typami
dów - między „Renault 12",
„Peugeot 304" i „Fiatem 128".
Przeciętna ich szybkość wynosi około 140 km/godz„ a wywystroje
miary karoserii i
wnętrz a mają zapewnić w porodzinie skła
dróży wygodę
dającej się z pięciu osób.
Dla Francji ta walka konznaczenie o
ma
kurencyjna
podobne
wię ksz e niż
wiele

Iringh
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Ponieważ
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'-"'°'k.i. nasze j , k roos t a t:n·1e
ni.ki" były dość obszerne - a nie chdeliskrótów, by nie zuboż yć
śmy dokonywać
Ich treści - nie mogliśmy w wydaniu nied:oielno-ponieclziałkowym zamieścić dwóch
odcinków, zgodnie z kalendarzem 5 i 6 października. Ostatni więc odcinek zamieszczamy dziś. Przepraszamy!
Jednoc:llE!Śnie Informujemy, :!>e sugestie
Czytellników nt. książkowego
niektórych
wydania „l<ronikd" przekazaliśmy do agen~
cji „Interpr"6S" w Warszawie.

~

6

rok1&.
zmagania w ubiegłym
Przeprowadzona latem dew1>luacja franka ma, jak wiadomo, na celu przede wszystkim
stworzenie lepszych warunków
dla eksportu francuskiego, a
ekspoTt francuski„ to głównie
samochody. Pojedynek pomię
„Peugeo~
a
dzy „Renault"
pozorny, a mo:te
jest raczej
mieć reperkusje tyiko na rynnatomiast
zagranicznym,
ku
„Fiat" jest konkurentem naprawdę groźnym, bo zagranicznym, i to jeszcze na domtlłf'
rwzez
utrzymywanym
złego,
rodzimą firmę „Citroen".
Kto ma walkę wygrać i
kimi środkami?
poprawi!
Francuzi - żeby
ekspOTtową swoją pozycję

„

muszą

1939

T.
paźdzzernika
~
Woj. Insp. Praey. Wyjaśnienie ~
Tego clnit detinłtywnie zakończyły się dzia~
to brzmi następująco:
;~
„ZCodnie z art. 17 u.stawy
1 ~ łania wojenne w Polsce. O godz. 10 rano pod

!:!.:'n!~Y~i:"i':,t;:~pa~':' _:;,P"oc:;:: ' ~ ~yoJ~W":,P'::!:fe~!Y ~~:;,'::!~~1;1e!k~~~~e o:i,:,aL

"'·
·
j enw,
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sytuacji na wszyst- ~
k ich odc inkach frontu od pierwszych dni h itlerowskim N iemcom nie udało się przeła- S
mać polskiego oporu tak szybko, jak zaplan-0- S
w a li . Rozbicie ka żdej polskiej dywizji - jak
obliczają fachowcy na podstawie strat i zużyc ia amunicji - wymagało 3-krotnie wi~kszego S
wysi tku, niż rozb icie dywi zji alianckich, wal- ~
S
czących na froncie francuskim w 1940 r.
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§
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S

żołnierz polski, stawiając zacięty opór i wat- ~

S

cząc do ostatka, zadał poważne straty agresorowi. Według ofiejalnych źródeł niemieckich S
W kampani jesiennej w Polsee poległo ponad ~
10,500 żołnierzy niemieckich, ponad 30 tys, było rannych. His torycy są zdania, że są to licz- S
by zaniżone. Obecnie na podstawie akt ni"- ~
~
I'
I
t b
·e k ' 0

§

:~ncie~!; ~~e~~c~~c~rap~~esl~:!a z!:~:f:Y~~ ~

S
ponad rn tys.
!<owych (Dz. u. Nr 12 poz, SS) ~ Do niewoti dostało się ponad 1.250 oficerów
w·ie lk ie . straty poniósł przeoiwn!k w sprzę- S
Z i przeszło 15.800 szeregowych. Ra:i:em ze swytraci prawo oo urpracownik
..,
.
Z
k
przysługując
lopu
S
cie: polskie Jotnd.ctw-0 i obrona przeciW11otnicza S
ego w ro u, Z mi t<>łnierzami poszedł do niewoli gen. Franł
tr
w którym następuje rozwiązanie ~ ciuek Kleeberg.
~
ich wi bomzes ze1i y 220 samolotów myśliwsk
j-'en- '-·-ła 35 dni. Tyle cza~ Kampa~ia
Kosunłm pracy, w razie:
toku ..,
Polscy żołnierze zniszczyli
bowych.
=• „Q „ wa
.„
r;,
walk klilkaset czołgów i samochodów pancer1) rozwi!łza.nia sto.-11 pracy ~ su wojsko polskie walczące w całkowitym osa"'
mechanicxpojazdów
innych
wiele
oraz
nych
Na<Wieje
najeźdźcy.
opór
stawiało
motnleniu,
Pnr• pracown·i ka w 4rodu wy ~
w
nych. Jak pisze płk Zbigniew Załuski
So~ na pomoc aliantów okazały 9ię płonne.
powiedzenia;
potrzebowa„Przepustce do historii'', Niemcy
2) rozwiązania stosunku pracy 1~ juszniey nie wywiązali się ze swych zol>ow i ąli 8 miesięcy na to, by swoje wojska pancerprzez zakład bez wypowiedzenial~ zań, a historia wykazała, iż system sojuszów
ne i lot nictwo doprowadzić do stanu, jaki mia- ~
~ sanacyjneg-0 rządu okazał się bez pokrycia. Za
z winy pracownhi:a;
S
ły w chwili najazdu na Polskę.
3) samowolnego porzucen+a pra ~ n i eudolną poll i tykę zapłacił krwawo cały naród
~ podczas II wojny światowej. życ ie straciło pocy przez pracownika.
Choć kampania jesienna była przegrana, na- S
Wygaśnięcie zatem lltoeunku ~ nad 6 mln obywateli polslcich.
r6d nie skapitulował. Już w ostatnich dniach
Dłucą listę ofiar zapoezątk1>wati polegli na
ze śmiercią : ~
pracy w związku
rozpoczęła się konspiracyjna działał- S
kampanii
Wieipracownika oraz wygaśnięcie u-1· ~ polach bitew Września _ 66 ,300 żołnierzy.
ność polityczna i woj&kowa. Społeczeństwo my- S
mowy o pracę z mocy prawa z ~ kie ofiary poniosła ludność cywilna. W Warślalo o dalszej watce z okupantem, wierząc w S
powodu tymczuowego arento-1 ~ szawle sginęło ponad 10 tyg. Oll6b. w maaoostateczne zwycięstwo.
głównie
dokonywanych
egz.,..ucjach,
wania, jako nie ujęte po-.•oła- ~ wych
1111
r;,
·
·
~
a,~. 11, DM! po- ~ pnes Wehrmacht, zginęło w tym okresie kilnym przepisem
Dla Polski wojna nie zakończyła się 6 paźwodują utraty prawa do bieżą-!~ kanaście tysl-:cy cywflnych osób.
dziernika 1' 39 r. Trwała ona n ieprzerwanie do ~
cego urlopu, w związku z czym!~
8 maja 1 ·• r . - do bezwarunkowej kapitulla- ~
Mimo ro"POCzęcia W<>jny w sposób podstęPiub 12
przyału~uje pracownikowi
CJ i hitle~owskich Niemiec.
ekwiwalent . pie-j~ ny, mimo wiellciej przewagi S'ił agrP.Sora, przejeg0 rodzinie
R. DĘBOWSKI
uzbroi
technicznym
sprzęcie
w
Wl>ZY9tkim
de
2
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z
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niętny
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produkować

wydajniflł

i szybciej. Klient zagranicz~
np. angielski, czeka na zamówionego „Fiata" najwyżej kiZ..
ka tygodni, podczas gdy realizacja zamówienia na wóz fra•
cuski trwa z reguły kilka mie•
sięcy.

achowcy, którzy rozwoprzyczyny tej fransłabości, gotowi
cuskiej
zrzucić całą winę na zbyt

F
są

żają

szeroką konsumpcję wewnętrz
ną,

że

ale nie ulega

u podstaw

wątpliwości,

całega

problemu
raczej pewnego rodzaju
zacofanie przemysłu francuskiego, a przede wszystkim złe
warunki pracy w przestarzafabrycznych,
łych budynkach
jak w paryskich
takich np.
Bovzakładach „Renault" w
logne-Billancourt.
Nie najlepszą aurę dla eksdziałalności tworzą
portowej
leży

również
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jest on wielkiej mocy, powoduje, szczególnie w szczycie,
i to w poważ r;,
pogłębienie -

Płac wyjaśnia

najbardziej „prądożercze" ui procesy technologiczne nie były uruchamiane
w okresach „szczytu". Zwięk
swno też liczbę zakładów objętych limitowaniem, włącza
jąc do nich także te, które
mają moc zainstalowaną 200
500
kW (dawniej powyżej
kW). Zarządzenia te w olbrzy
przypadków
miej większości
są wykonywane. Na pochwałę
zasługują tu „Elta", „Majed",
Łódzka Fabryka Maszyn Bu
dowlanych.
A więc można, bez uszczerb
dla produkcji zużywać
ku
mniej energii elektrycznej, a
jej zużycie rozkładać równomierniej w ciągu całego dnia.
i to jest
Dlaczego jednak po to by
pytanie trzecie gospodarować oszczędniej, trze
wielkiego
aż tak
,było
ba
„halo", dlaczego nie przewit e go już w trakcie
dziano
fabryki, c zy
projektowania
procesów technologicznych?!
Przecież nigdy i nikogo nie
rozrzutność.
będzie stać na
Szczególnie w obecnej sytuatrzeba o tym pacji warto
rządzenia

zień

5 październi
ka 1939 r. pod
dowo
Kockiem
dzona przez gen.
Franciszka Klee
herga grupa operacyjna „Postoczyła
lesie"
ostatni bój kam
pan ii wrześniowej.
Na
zdjęciu:
w
cmentarz
Kocku, gdzie lepolegli żoł
żą
nierze z 1939 r.

I

Goście

słuszne

stałego korespondenta z Paryża)

zadrażnienia

1połecz

ne w fabrykach, które kończą
się zazwyczaj strajkami na 1ka
lę masową, co, oczywiście, nit!
pozostaje bez wpływu na wydajność produkcji.
Wszystkie te sprawy docierają, oczywiście, do $wiadomoś
ci tzw. „przeciętnego Francubyłoby
ale nie sposób
za",
powiedzieć , że go pasjonują.
ma
Francuz"
„Przeciętny
swoje własne problemy i na
nich skupia całą uwagę.
Cóż z tego, że nowy „Peugeot" czy „Renault" jest stosunkowo ekonomiczny, wygodny i rozwi j a szybkość 140 km
na godzinę?
po raz drugi
Oto właśnie
drożeje benzyna. Oto właśnie
rząd wydal zarządzenia utrudniające kupno samochodów na
raty„. Oto właśnie rząd utrzynadzwyczajną
mocy
mał w
rzekomo podwyżkę podatku od
samochodów - tzw. „winietę".
Wszystko to razem stwarza
klimat raczej ponury i sprawia, że „przeciętny Francuz"
będzie zwiedzał tegoroczny sarozżalenia i
lon z uczuciem
rozgoryczenia. Je3li przyjdzie
a przyjdzie
odwiedzić salon na pewno - to tylkó dlatego,
że we Francji motoryzacja jest
już w tej chwtli jakimś potęż
nym stworem, który żyje wlas
niezależnie od
nym życiem,
realnej sytuacji ekonomicznej.
Nowe rozwiązania techniczne t nowe formy karoserii wy
wierać będą na zwiedzających
duże wrażenie, jakkolwiek prze
ważająca część tych potencjalnych nabywców będzie musiasię z losem t
pogodzić
ła
skierować swoje kroki do firm,
trudnią się sprzedażą
które
o
używanych,
samochodów
koncepcjach
zwietrzałych już
mechaniki i zewrn:trznego wyglądu.

MIROSl..AW AZEMBSKI

Chuligańskie wybryki
włoskich neofaszystów
Grupa chuLlganów z neofaszyorganizacji „Młode
stowskiej
Włochy" napadła w Rzymie na
kolportowaktórym
samochód,
k
no omunistyc2111y dz'. ennik „UChUlligani uzbrojeni w
nita".
pałki i łańcuchy rowerowe usilowali pobi ć szofera i kolportera, jednakże na pomoc zaatakowanym pośpieszyli przechodn ie i odpędzili napastników.
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Budownict wa

z PSS

KOMENTUJFMV

bowiązanie

odśwież„e
kożuszek

Jak

kszy kłopoł jest :i: kożuszkami
białymi
i
bardzo
jasnymi.
Właścicielki, a nieraz i włą
ściciele, chętnie zmieniliby ko
lor swym okryciom, ale i to
nie jest proste.

Pierwsze
jesienne
chłody
jak co roku tak i tym razem
spowodowały
tłok
w pralniach i długie terminy usług.
Klienci dżwigają ciężką, cie
płą odzież, wyciągnięte z na.
ftalińy misie, jesionki, płasz
cze, pelisy, no i kożuchy. Cho
ciaż o kupno kożuszka nieła
two, to jednak duża ilość ło
dzianek zwłaszcza nastolatek,
zgodnie z tendencją mody za<.
patrzyła się już w ub. roku
w kożuszki, zarówno krajowe
jak i zagraniczne. Mają one
jednak to do siebie, że po se
zonie świecą już wytłuszczo
nymi miejscami, zwłaszcza na
rękawach i przodach. Jak je

załogi, z którego to
że gafach dla Wy

prawdziwą

Z

przeczytały
informację

Około

115 tys.

wynikało,

zł

na budowę
pomnik a

która donosi, że rzecz
su: rozwiązania w
stolicy. Spółdzielnia „Zjednoczenie", która zaczęła czyścić
kożuchy w styczniu tego roku, obecnie wprowadzilą tak
że nową usługę ich farbowanie. Jednocześnie odświe
skiej,

doczekała

I

Honorowe Odznaki m.

e;łyc l1

t-· ~ ~

µr zy. t µta

j uż

do

rzywno-owocowe20 .

r.

ub. 5650 ton

ce

przy

ul.

Zgromadzi
si<:.
an:zeli w

wu~ce.1

pomieszcza

Rok1c1nskiej

kop-

oraz

magazyny przy ul. Konstytucyjnej;

dalsze

Łodzi

MO

Konkurs „Dziennika u i ZOO

gromadzeni:) zapasów zimowych
rlla łodzian. Informacii na ten
emat udzielił nam Jan Jedliń
<ki - dyrektor d/s hurtu waZIE:v!NIAKJ.
Ich o 10 proc

dla funkcjo nariusz y

Tvlko do

jak w latach uble-

ostatnio

w prasie warszaw

toriów (dwa na 120 studentów, jedno na 180) znajdu
jącycb się we frontowym budziału Budownictwa Lądowe
dynku. Wyróżnia się on kogo Politechniki Łódzkiej zorzystnie na tle innych tego
stanie przekazany w początku
rodzaju budowli w Łodzi cie
bież. roku akademickiego. Czy
ża się także zamszową odziei
- - - - - - - - - - - - - - - • zobowiązanie zostało dotrzykawą elewacją, swego rodzai zamszowe botki.
PodobnA
ju ryflowaną płaskorzeźbą. 6
mane?
odświeżyć?
usługi ma w tych dniach roznajlepszych tynkarzy z „JeOkoło 200 osób pracuje na
Jak dotychczas niełatwo sko
począć także Spółdzielnia ,.Al-,
dynki" pracowało nad nią po
trzy
zmiany.
Na
budowie
rzystać w tym względzie z
ba".
nad dwa tygodnie.
Główny
ruch i gorączkowa atmosfera.
szybkiej i dobrej usługi. NaZ Łodzi do Warszawy nie-projektant
gmachu
inż.
arch.
Na razie kompleks budynków
sze pralnie miejskie nie przyj
daleko. Zachęcamy fachowców
8.
Kardaszewski
spędza
na
liczy sobie 3 dwu- i trzykonmują kożuszków do czyszczeod pralnictwa, aby zaintereso
budowie bardzo wiele czasu,
dygnacyjne pawilony z wykoń
nia.
Spółdzielnia
„Czystość"
wali się tymi usługami i poSpółdzielcy z .,Surowca" . przy
nadzorując
prace.
Przyczynę
czoną już elewacją, oszklone,
nie podejmuje się z zasady
ak1vwovm
starali się wprowadzić je tak
udziale
młodzieży
dobrych postępów robót widzi
z
położonymi
podłogami
i
szkołneJ
zainicjowali zbiórke
tej usługi. Można skorzystać
że w naszym mieście.
przede wszystkim w zaanga- ·
ścianami wyłożonymi boazeria
makulaturv. a fundusze w ten
wyłącznie z usługi prywatnej
żowaniu się do tego
dzieła
sposób
~ebrane
postanowili
mi. Powierzchnia tych boaze
i to bez gwarancji. NajwięW. KASPRZAK
orzekazać
na budowe Pomnika
bez reszty kierownika budo
rii osiąga 2/3 boazerii wyłożo
Martyrologii Dzieci w Lodzi. 0wy
inż.
T.
Furmańczyka
i
nej w Teatrze Wielkim.
statnio przekazali oni na koncałej zatrudnionej załogi.
to budowv pomnika
llł.937 zł
Mniej zaawansowane są pra
(planowano uzyskać tot tvs zł). 1
Przewidziana
na
zapleczu
ce
przy
wykończaniu
3 audy(O)
hala
technologiczna,
gdzie
przyszli
mzynierowie
budowlani praktycznie wypróboiułra
wywać będą swoje umiejętne
z okazji 25-lecia MO i SB wy czak, T. Kolczyński, J. Kowaści, znajduje się
w stadium
różniający się w pracy zawodo
lewski, w. Kroczyński, W. Lawej oraz działalności społecz
fundamentów.
Ostatni pawisoń, R. Lewandowski, R. Łasz
nej funkcjonariusze milicji naczewski, w. Majowa, w. Majlon, który ma zamknąć caszego miasta otrzymali wczoraj
chrzak, L. Makowska, E. Mil1 łość przewidziany jest do bu- Odznaki Honorowe m. Łodzi. ler, Ił. Młodawski,
Jan Nowak,
W
obecności
sekretarza KŁ
dowy w drugim etapie.
Józef Nowak1 M. O!szewskl, Z.
PZPR - St. Jóźwiaka 1 człon
Pająk,
E.
Piątek,
J.
Pietrzak,
Budowlani dotrzymali więr
ków PrezycLum RN m. Łodzi W. Piłat, K. Pjanka, A. Pintesłowa. 700 studentów Wydzia
B. Wąsowiczowej oraz M. Jekiego", uprawniający do wzlę ...
ra, Ił. Pisarczyk, E. Prucbu1ew
żewskiej,
zaszczytne wyróżnie
cia udziału w losowaniu nagród:
lu
ski, S. Rybczyński, T. S;.Jski,
Budownictwa
Lądowego
nia wręczył z-ca przewodniczą
aparatu fotograficznego.
L. Skrobski,
ak~a·
E. Stanikowski,
przestanie znajdować się w sy
cego Prez. RN m. Łodzi - K.
riów z rybkami. papużek. ksiąCz. Stasiak, L. Stochmiałek, M.
tuacji
szewców
bez
Lipczyk.
butów.
Otrzymali
je:
1.\1.
Sztyler, Sz. Swiątek, S. Urban,
żek.
rocznych biletów wstepu 1
Adamczewski, z. Błaszczyk, E.
M. Włodarczyk, Maria Znojek
Nareszcie
dysponować
do zoo.
będą
Bogucki, S. Cieślak, H. Chylii1
i T. Zołek.
Losowanie nagród i uroczyste
tsbkl
lokalem z prawdziwego zda- I ska, H. Czarnecki, Cz.
Czech,
zakonczenie konkursu odbędzie
rzenia. Mówi się o 11 paż
Z. Czerkaski, Z. Czernik, K.
sie 12 paźdzoernika w ZOO. PoDol~ J.
Garbowski, F. Gierus,
dziernika jako o terminie ot
łączone to bedZ<e z przyjemna
J. Gliwińska, S. Góralski,
A.
imprezą.
warcia gmachu. Oby się udaGrabka,
<.:z. Gruchot, E. Grzy ...
CZl'.STOSC SPOZYWANE-1
Na
zdjęciu:
oczekujące
na
bowski,
ło!
W.
Jadczyk,
J.
Janik,
GO POKARMU
UCHRONI
im;ona małpki patasy. Ich ojR. Jastrzębski, E. Kacprzak, S.
(AP)
czyzną jest środkowa i wschodCli!
OD CHOROB a;AKAZKarbowiak,
E.
Kaźmierczak, z.
nia Afryka. Bardzo lubią przeNYCIL
foto L. Olejniczak
Kiełbik,
M. Kieras, K. KlimbywaC na drzewach. W niewoli
trudno się oswajają. Nasze ZOO I
.
otrzymało po raz pierwszy pa-,~~~'
-~~~
rę tego gatunku. Są to z;esztą
1

W
maju
ubiegłego
roku
wmurowano tu akt erekcyjny. Dyrektor przedsiębiorstwa
inz.
M.
Banaszczyk
ŁPBM nr l odczytal wtedy zo

Podobnie,

zazdrości4

łodzianki

otrzymają
bieżące1
sprze-

550 ton

pn. "Czekam y na imiona• •

sklepy PSS do
dazy detal:czne.1.
Powinno to
ookryc potrzeby i<lientów .
WARZYWA. Przvgotowuje się
ich 1317 ton. w tym cebuli 250
ton. kapusty 180 ton. marchwi
380 ton i buraków 180 ton. Poza
tym zakon:raktowano u dostaw
ców dalszych 1500 ton.
JABŁKA.
Zapasy w PSS osiągną
:no ton; dodatkowo zakontraktowano jeszcze !:ł70 ton.
KISZONE:
kapusta i ogórki.
PierwszeJ przygotowu;e się 1
140 ton ((plus zakontraktowanyc h
sou ton): drugich - 100 ton łą
cznie z zakontraktowanym i.
Tyle
z1emn1aków. warzyw t
0 0
owocow zrtaJdz1e się w naszy1n
W>polnym magazyn:„.
1<torym
- - - - F -t --Po-sm-ykl
ZciWtaduJe PSS,
Niezależnie od
tego - Jak co roku - ziemnia! Lódzka „ Wólczanka" otrzy- niczych. Swoją drogą ciekawe, część będzie miała charakter
ki rozprowadzane sa dla łodzian
KUPON
mała już po raz drugi
zamoza
że łódzki zakład szyje koszule
Jutro. 8 bm„ kończy sie terpo~reduiclwe1n
zakładów
sportowy, a
więc krótki rę
wienie
z dyrekcji
warszawdla Warszawy i Sląska, a lódz
pracy Juz l:t4 zakłady - znacznie
min nadsyłania odpowiedzi na uprawniający do wzięcia ukaw, kieszonki. (kas)
sl<ich
tramwajów
na
wykonacy
tramwajarze, jak dotych~zas
konkurs
więcej anizeli w ub. r. organizowany
przez działu
podw losowaniu nagród w
nie 5 tys. koszul dla tramwapn.aty u.mowy na aostawę .t.~1n
.• DŁ" l ZOO, pn. ,,Czekamy na
me
korzystają z jego usług; - - - - - - - - - - - - - - jarzy stolicy. W tej liczbie jest
a prezentują się oni - o czym
konkursie „DŁ"
in1iooau. Przypominamy. że bez
ZOO.
n:aków
dla swo:ch pracownitez
pewna
ilość
bluzek
dla
pisaliśmy
ko
niedawno - nie najimiennyeh
jest jeszcze: 7 lwów . .ia
kow (7500 ton). PSS - PSS-esem.
b1et
obsługujących
stołeczne
lepiej.
para niedźwiedzi. dwie Imię
ale JCSh są ku temu odpowied-1 guar.
nazwisko
•
MPK.
Zarówno
koszule
jak
i
„Wólczanka"
przygotowuje opary małpek.
n:e warunki. lep:e.1 m!eć włas
panda. 2 liski.
bluzki
wykonane były w ubecnie także koszule na karna
żółw
olbrzym! I tapir. Imiona
ne zapasy. Rok bil!zący bowiem
biegłym roku z niebieskiej po
wal
w kilkudziesięciu
wzomogą
być
dowolne, należy jed
- Jak wiemy • • !
nie był zbyt
s • ! •
peliny. Obecnie toczą się rozraeh z eleganckich, niemną
nak unikać ludzkich. Propozyprzychylny dla rolnictwa.
mowy na temat zmiany tkanicych
tkan:n
koloru
białego.
cje
prosimy
przesyłać na adres:
Poza tym PSS uruchomiła w
ny. „Wólczanka" zaproponvwa
Koszule na
uroczyste
okazje
dyrekcja ZOO. Lódź. ul. Kon- Adres
kilku swoich sklepach (po jedta androkoton.
ozdobione są żabotami, „szczystantynowska 8/10. Można zgła
nym w kazdej dzielnicy)
tzw.
w przyszłym roku „Wólczan
pankami" i zakładkami; część
ZD ZMS Polesie I PTT-K
szać imiona dla wszystkich .itapółhurtowa
sprzedaż
ziemniaka" dostarczy 20 tys. sztuk ko
z nieb posiada zamiast kołnie
• !
organizują w
tunków. względnie dla wybraregionle opoczyn
!
•
ków, warzyw i owoców: na Baszu! z niemnącej
tkaniny dla
rzyka golf. Już przygotowuje
sk:m w dn iach 10-12 paździer
nych zwierząt. Ilość propozycji
łutach (Sporna 72), Gornej (Pagórników Sląska.
Koszule
są
się modele koszul na wiosnę i
nika
br.
l
Rajd
Szlakiem Walk
jest nieograniczona.
bianicka 197/201). Poles:u (Braprzeznaczone zarówno dla górlato. Wykonane będą one m. in.
Partyzanckich. Uczestnicy rajDo listu należy dołączyć kuników pracuJących w kopaltysławska
8a).
Sródm'.esciu
z torlenu połączonego z bawel
du
młodzież
szkolna
i prapon wycięty z ,,Dziennika Lódzniach jak i personelu biur gór
(W<chodnca 57) oraz ·na Widzeną oraz lnu z elaną; duża ich
cująca
- zapoznają się bliżej
wie (Armii Czerwonej 52). Moż
z walką partyzantów Gwardii
na w tych sklenach zamawiać llllllllllUHlllll llHllllllllllllllll
lllllllllllllUlllll lWllllllUlllllllJ llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllllllDlll llllllllllllllU1 Ludowej oraz Armii Ludowej
I kupować ziemniaki
w 50 kl(
z okupantem hitlerowskim oraz
WAŻNE TELEFONY
workach (5 zł taniej niż w decja V-2''. 2. "Skok na Arnprzemianami jakie zaszły w otalu) oraz warzywa i owoce w
hem", 3. ,,Finale" godz. 16- ?.O
kresie 25-lecia Polski Ludowej
informacja
telefoniczna
03
25 kg skrzyniach (8 proc.).
non stop, ,,Siedmiu w blasku
na
opoczyńskiej ziemi. OrgamStraż Pożarna
08
złota" od lat 16 (wł.-fr.) g. 20
Niezależnie od PSS.
naszymi
zatorzy rajdu przewidzieli dla
Pogotowie Ratunkowe
U9
.zimowymi zaoasami za.tmuja sie
uczestników 6 tras pieszych i
Pogotowie MO 01, f00-00, 500·00
TATRY
Bajki: „Przygoda
.,Warzywa i Owoce" oraz chłod
3 rowerowe.
Na
zakończenie
klewicza) czynne
HALKA od
„Krzyżacy" od lat
Informacja PKP
godz..
581-11
żabki",
„Plastusiowy pam:ęt
nia. Miejmy nadzieje, że
w
rajdu - jego uczestnicy spot·12 (pol.) godz. 15.45, 19
10-17.
Informacja
PKS
265-96
mk'', „Ballada o królewnie
.,dniach chudych" bedziemy mo
kają
s'ę
12
bm.
w
miejscowoś
LóDZKIE ZOO I MAJA - „Wolne m:asto" od
czynne od
Pomoc drogowa PZM
598-SO
Lilianie'',
„Zegar
z kukuł
gli z tych
zapasów korzystać
ci Anielin z b. uczestnikami
godz. 9-17 (kasa czynna do 16)
lat U (po!.) godz. 16, 18. 20
Pocotowie ener1etyczoe
334-3I
ką",
„Pan
Maluśkiewicz'',
„pełną garścią".
walk partyzanckich.
ŁĄCZNOSC „Synowie Kat:e
Pogotowie oświetl. ulic
2Z0-89
„Hokus pokus" godz. 16, 17.
(Wit.)
Elder" od lat 16 (USA) godz..
lt 1 N A
Ośrodek
Inf. Usł. LZSP 398-10
DFP - 1969. Od „Zakaza 1yCh
Szczegółowych
informacji u18
Lódzki Ośrodek Inform.
piosenek" do „Pana Woło\.ły ...
dzielają
ZD ZMS Polesie (Wól
BALTYK - „Milion lat przed
ŁDK
„Skąd przychodzisz"
Turystycznej
359-I5
jowskiego", „O dwóch takich
czańska 90) 1 PTT-K (Piotrkow
naszą
erą"
od lat 14 (ang.)
(franc.) od lat 18 godz. 15.30,
co ukradli księżyc" od lat 9
ska 70).
(Zbk)
godz. 10, 12.15 „Kleopatra" od
17.45, 20
TEATRY
godz. 18, 20
lat 16 (USP.) godz. 14.30. 18.~0
MLODA GWARDIA
„SiódPOLONIA my rok miłości"
„Zbrodniarz, któ
od lat 14
TEATR WIELKI
godz. 19
DYŻURY APTEK
n..onterencja sprawozdawry ukradł zbrodnię"
(niem.)
godz. 10, 12, 14, ] 6,
oa lat
„Cosi fan tutte"
czo-wyborl!za :" .lnYarzystwa Swia
16 (pol.) g. IO, 12, 14, 16, 18, 20
18, 20
TEATR POWSZECHNY - godz.
Piotrkowska
127.
Pl. Wolnodomego IU;;derzynstwa - o go
WISlA - „Alla Romeo i JuMUZA „Pustelnia parmeń
19.15 „Boso, ale w ostroaach"
ści 2, C!eszkowskiego S, Rzgow
az.n;e 10.30, w Klub1e LK (ul.
lia" od lat 16 (węg.)
ska" od lat 14 (fr.-wł.) godz.
godz.
TEATR
NOWY - itodz. l~ . 15
ska
147,
<::elona 28, Tuw:.ma o9.
P;otr kowska 135).
10, 12.30, 15, 17.30, 20
16, 19.15
„Sędziowie"
!...manowskiego 37.
WŁ.OK.N JARZ
„Bilans 25-lecia dzialalnos
OKA - „Oskar" (franc.) od lat
„Bunt
na
MALA SALA - godz. 20 „Księ
ci etnograficznej 1nuzeu1nu
Bounty"
od
16
godz.
lat
U
16,
(USA)
18,
20
i·
zyc Sw1ec1 n1eszcz.ęśllwym"
DYŻURY SZPITALI
prelekcJa mgr l. Lechowej, o
- „Nauczyciel z przed
Tl!.ATK JAKALZA lW ~ab reagodz. 18, w Muzeum Archeolo
w~i..~4<,s~ - „Damski gang" POLESIE
miescia" (ang.) od lat lł g.
tru
Rozmaitości) godz. 19 „Bal
I
Klinika
Pol.-Gin. im. Curleg 1cznym
(Pl. Wolności 14) od lat 16 (ang.) godz. 10, 12.30.
17, 19
lada o tamtych dniach"
Sklodowskiej.
ul.
curie-Skl<>połączona z wyświetlaniem fil
15, 17.30, 20
POPULARNE „Napad stule
Tk.ATR 7.15 - godz.. l~.1:; •• Jadowskiej
15 - przyjmuje rodzą
mu.
ZACHĘTA
- „Wyzwanie
dla
c1a" (ang.) od lat 16 godz..
dz;.a wdowa"
ce
1
chore
ginekologicznie
z
Robin
Zebranie
Hooda"
11
organizacyjne
od lat
17, 19.15
OPERETKA - godz. 19 „Skrzy
dz'.elnicy Górna oraz z rejoczłonków
MRiP - o godz. 18,
cang.)
godz.
100
15.
12.30,
PRZEDWIOSNlE - „Polowanie
dlaty kochanek"
nowych
poradni
„K".
ul.
w „Energetyku" (Al. PolitechFor17.30, 20
na muchy" (po!.) od lat 18
ARLEKIN - nieczynny
nalskiej 27 I Gdańska 29.
niki 17).
godz. 15.30, 17.45, 20
TEATR PINOKIO
godz. 10
.:i/tf „Polowanie na muchy" KINA STUDYJNE
PIONIER
- „Dwa tygodnie we
Il Klinika Poł.-Gin. AM, Ul.
„Pierwsza przygoda Pifa"
wieczor dyskusyjny, o godz. 19
wrześniu"
od lat 16 (fraac.)
Sterlinga 13 - przyjmuje rodzą
w ŁDK (Traugutta 18).
STYLOWY - „Kobieta z wydm'.
godz.
ce
i chore ginekolog:cznie z
15.30,
17.45, 20
MUZEA
od Ja t 18 {j ap.J
Międzyuczelniany
&odz. 15,
DyskuPOKOJ - „życie zlodz'.eja" od
dzielnicy Sródm1escie z reiusyjny
Klub Filmowy „Stylo17.30, 20
lat 16 (franc.) godz. 15, 17.30,
nowych poradni „K" Nowotki
MUZEUM HISTORll WLOKJEN
STUDIO wy" (P'.otrkowska 77) wznawia
„Powiększenie" od
20
60. Kopc111skiego 32 i Piotrkow
NICTWA
(Piotrkowska
282)
lat 18 (ang.) godz. 17.15. 19.30
10 pażdziernika swoją działal
REKORD
ska 269.
„Jak
ukraść
miczynne
godz. 10--I7.
ność i rozpoczął sprzedaż karlion dolarów" od lat 14 (USA)
Szpital im. H. Wolf, ul. ł.anetów.
MUZEUM SZTUKI (Więck'3W
godz. 10, 12.30, 15, 17.30, 20
g1ewnicka 34/3& skiego 36)
przyjmuJe
czynni! od &odz.
ROMA Porwany :r.a młodu"
rodzące
i chore glnekologie~ 1
11-19.
ADRIA
Potegnanie z tytuod lat 14 (NRD) godz. IO, 12.30,
n:e
z
dzielnicy
Bałuty
oraz z
łem:
„Umrzeć
w Madrycie"
MUZEUM
15, 17.30, 20
ARCHEOLOGICZN E
.
rejonowych poradni „K", ul.
od lat 14 (franc.) godz. 10, 12,
i ETNOGRAFICZNE (Pl. Wo!
SOJUSZ - „Między wrześniem
Piotrl<owska
107,
1 Maja 52
14, 16, 18, 20
ności 14) a majem" od lat 11 {pol.l g.
czynne od "odz.
i Kasprzaka 17,
CZAJKA „Droga Brigitte"
12-18 (dzień wolny od opłat)
17, 19
(USA)
od
lat
1ł godz. 17, 19
- Wiesz,
babciu, jak soSTOKI
„Strzał
w
ciemności"
Szpital
MUZEUM
im. H. Jordana, ul.
BISTORU
RUCHU
ENERGETYK - nieczynne
od lat 14 (ang.)
godz. I5.30,
bie pomyślę, ile jeszcze bę
REWOLUCYJNEG O (Gdańska
Przyrodnicza 7/9 - przyjm:JJe
GDYNIA
„Toast"
od
lat
17.45,
20
rodzące i chore ginekologiczni"
13) czynne godz. 11-18.
dę musiał sie namęczyć za7, (poi.) godz. 10, 11.45. 13.30
$WIT Zestaw krótkometraz dzielnicy Widzew oraz z reMUZEUM KATEDRY EWOLU.. nz=ewica dla ks!ecia" od lat
nim dojdę do emerytury, to
żowy „Polacy na frontach II
jonowej
poradni
„K"
ul.
SrebCJONJZMU UL (Park Sien18 (wł.) godz. 15.30, 17.45, 20
wojny świat:.owej". 1. 11 0pera
mnie przerażenie ogarnia.
rzyńska 7~
•

I

I

Wólc.zanka'' szyje koszule

b~?:~~h e~;~~~i::z:o:i~~~~~:s~:.1 Łódzka
dla war::uwskich lromwuiurzy i górników

I Rajd Szlakiem

I

Walk
Partyzanckich
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XXV rocznico MO i SB! Zlot

Gaudeamus na WAM
(Dokończenie

Na
przez
tych

szczelnie
rodziny

ze str. 1)

racyjnym podsumowania dotychczasowych osiągnięć uczel
ni. Zaspokoiła ona najpilniejsze
potrzeby
obronności
w
dziedzinie
kadry
lekarskiej.
Jej pracownicy naukowi cieszą się w środowisku naukow
ców dużym uznaniem. Na pod
kreślenie zasługuje fakt,
że
uczelnia pełni także poważną
rolę usługową dla naszego I
miasta.

wypełnionym

nowo

słuchaczy

przyję-

dziedzińcu

W AM,

komendant
uczelni,
kontradmirał prof. dr W. Ła
siński odebrał przysięgę wojskową. W drugiej części uroczystości, w sali Teatru Muzycznego, W. Łasiński dokonał w przemówieniu inaugu-

(Dokończenie

tycznej, w walce z alkoholizmem, z przestępstwami gospodarczymi i kryminalnymi. Uba
o
bezpieczeństwo
dzieci 11a
jezdni, o kulturę jazdy itd.
Na zako1iczenie St. Jóźwiak
podziękował
funkcjonariuszom
MO i SB w imieniu władz par
tyjnych i
administracyjnych
miasta za trud i wysiłek wło
żony w
umacnianie władzy lu
dowej i bezpieczeństwo obywa
teli oraz złożył jubilatom iyczenia
pomyślności
w pracy
zawodowej i życiu osobistym.

I

Podczas
uroczystości,
13
pracownikom
naukowym uc.zelni
wręczono
dyplomy
habilitacyjne,
a
36 dyplomy doktorskie. Po immatrykulacji i ślubowaniu słu
chaczy I roku, inaugurację za
~
Z okazji 25-lecia PRL i 20- , kończył wykład płk. prof. dr
med. M. Strzałko nt. „Ból
~ lecia spółdzielczości
inwalidz~ ki ej odb}"ła sie onegdaj w Tejego zwalczanie".
~ atrz~ Wielkim uroczysta aka-1
(er)

20 lal

j

Następnie

Biura

spółdzielczości
inwołidzkzei

~ ~em11•.
~ Jącym

~ i

~ktywistom

się

Doi Ksiiążki
i Prasy
Techn cznej

inwalidz 1
~ kiej okr~gu łódzkiego pracuje
~ponad 13,5 tys. inwalidów, a
1
~ w 19 zakładach
tzw.
pracy•
~chronione.i opieką lekarska o~toczono 1728 osób.
(o)

j

Kurs zastosowali
matematyki
Kursy zastosowań matematyki
orga n '. zowane
pnez
Instytut
Matematyczny PAN w Warszaw ie gromadzą co roku 700-800
słuchaczy.
Pogłębiają
one znajomo5ć
metod matematycznych
i współczesnej techniki obliczen i owej,
przez co przyczyniają
się
do postępu w przemyśle
oraz w innych dziedzinach gospodarki.
Szczegółowe informacje i zap isy:
Instytut
Matematyczny
PAN,
Warszawa, ul. Sn!adeckich 8, pok. 2!i, telefon 28-24-71.
(O)

Studencki rajd ...

!
1

Dzisiaj
tra-I
dycyjne Dni Książki i Prasy
Technicznej, które trwać będą
do 13 pażdziernika. Tegoroczne
Dni staną się przeglądem dorobku literatury technicznej na
przestrzeni ćwierćw : ecza władzy
ludowej w naszym kraju.
Poza
szczególnym wzbogaceniem asortymentu wydawnictw
technicznych w ks!ęgarniach ogólnoasortymentowych (nie pro
wadzących
dotąd
tych wydawn!ctw)
organizowane będą w
tym czasie różne imprezy w za
kresie upowszechniania książki i
prasy technicznej. Odbędą się
m. in. liczne wystawy, spotkania i dyskusje
z uwzględnie
niem roli ks i ążki i czasopism w
postępie
technicznym, nowoczesnej technologii i wzorowej organizacji pracy. Okolicznościo
we konkursy: „Czytelnicy mówią o książce technicznej", kon
kurs z zakresu techniki dla mlo
dzieży szkolnej oraz konkurs na

I

.. .ogólnopolski po ziemi łódzkiej
dla uczczenia 25 rocznicy
PRL - odbędzie się w dniach
od 11 do 13 września. Rozpoc•n ie s!ę on manifestacją w Polichnie, pod Pomnikiem Czynu
Partyzanckie!"o.
Szczegółowe informacje I
Z1'p 1sy w Oddziale Międzyuczelnia
nym PTT-K
(Piotrkowska 77,
tel. 361-12).
(Ol

najlepszą

księgarską.

(X)

„ .........- ...

W.r.:>=il--ill-llllł_ _...,.._...

witrynę

W okresie Dni odbędą się ponadto liczne kiermasze ksi~żek
i prasy technicznej w zakładach
pracy. szkołach oraz szeroka po
pularyzacja
kolportażu
wewnątrzzakładowego
i prenumeraty tychże wydawnictw.

zabrał

członek

KC PZPR
który m.

powiedział:

Zebraliśmy

się w
przededniu
25
rocznicy
powołania MO i
SB. Obchodzicie ją pod hasłem
„Robotnicza Łódź swojej Milicji Obywatelskiej".
Jest w
tym haśle zawarta nowa treść
naszej
ludowej państwowości,
która w trudnych warunkach
wewnętrznych, w ofiarnym tru
dzie wykuwana była przez kia
sę
robotniczą.
Klasa ta w sojuszu z chłopstwem, przejmując ster władzy w
swoje ręce
rozumiała pilną potrzebę umacniania dysc}·płiny społecznej.
Przed 25 laty wyłoniono spośród
najlepszych synów klasy
robotniczej
organa
porządku
publicznego.
Niełatwy
był to
okres dla nas wszystkich.
~alczyliśmy
wówczas z tymi, którzy usiłO'wali zawrócić
bieg historii i chcieli powstr7v
mać zwycięski pochód ku Polsce socjalistycznej.
Trudy i
pnelana krew nie poszły
na
marne. Wysiłkiem całego narodu w ciągu minionych 25 lat
położyliśmy mocne fundamenty

1

rozpoczynają się

głos

Politycznego
Loga-Sowiński,

1.

in.

j

~ my.W spółdzielczości

„._„llQ„___
~

-

wyróżnia

w pracy zawodowej
wręczono dyplo-

społecznej

ze str. 1)

łódzka
ma wielkie
osiągnięcia
w pracy profilak-

Milicja

Jeszcze jedno
schronisko
dia młodzieży
Łódź

wzbogaciła

się

o jeszcze

jedno schronisko młodzieżowe.
Znajduje się ono przy ul. Piotrkowskiej 120 i obliczone jest na
110 łóżek. Obecnie udostępniono
ich już 83. Pow i ększyły one ba
zę noclegową, na którą dotychczas składało się 15-0 łóżek w
schronisku przy ul. Kilińsk iego.
Nowe schron isko Już niedługo
będzie remontowane, dzięki czemu popraw i ą s i ę warunki noclegu. Jak dotychczas ruch noclegowy w schroniskach jest duży. zwłaszcza w piątki, soboty
i niedziele.
(Kas.)

pod rosnący coraz wyżej gmach
Polski Ludowej. Dziś inny jest
etap rozwoju naszego życia, inne też stają przed nami zadania. Chcemy, by kraj nasz, by
nasza gospodarka dokonała dal
szego milowego kroku naprzód
ku
nowoczesności
opartej na
współczesnych
zdobyczach rewołucji naukowej i technicznej.
Zadania, które stawiamy przed
całym
narodem nie są łatwe.
Chcemy,
~Y
rów.nież organ_a
MO po~noslły . na Je~zcze wyzszy poziom dz1alalnosć SJ?olecz!'o-wycho"."a.wc:zą, . by
Jeszcze
~nt~sywmeJ hk.w1dowały przezytk1 przeszłości.
Milicja Obywatelska i Służba
Bezpiecz~ństwa stały . się tymi
org~nam1, któryc~ _ofia_rna wal
ka 1 '?raca w. duzeJ ~nerze "':~
runkuJą zwycięstwo 1 _trwałosc
no~vego
porządk~ . soc3a~~styc~neJ praworządnosc1. Dz1s milicjant jest w coraz większym
stopniu
wychowawcą,
działaczem społecznym, jest przyjacielem dziecka, jest powiernikiem mieszkańców swojej dziel
nicy w
ich codziennych. troskach i kłopotach.

Milicja

kną

kartę

łódzka

zapisała

pię-

I

dziękowania.

Jako
następny
przemawiał
komendant Komendy Miejskiej
MO w Łodzi - pik H. Piotrow
ski. w wystąpieniu swoim po
dziękował za troskę i opiekę I
jaką władze miasta i central- ,
ne otaczają organa
milicji i
służby ~ezp!e~zeństwa .. Podziękowal rown1ez. wszystkim ty~,
~tt~~zy P?magaJą .w. pracy_ m1hcJ1 .. Złozył ~ówn~ez podzię'<o~ama fu~kcJon~riuszom
MO
~ SB za ich of~arną pracę
zyczył. powod~ma w pra'y
w zyc1u osobistym.
Na zakończenie zebrani obej
rzeli część artystyczną w wykonaniu · C7<>łowych
aktorów
scen łódzkich.
(e. o.)

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Postęp techniczny
w obsłudze rolnictwa
W
n-iedzielę,
cińskiej 142, w

przy ul. Rokiobecności sekretarza K'w PZPR H. Tomczaka,
dyrektora Biura Organizacji i
Samorządu CSR
F. Paciorkowskiego, sekretarza WK . ZSL M.
Zycha,
wiceprzewodniczącego
Prezydium WRN
W. Pawlaka
oraz gospodarzy powiatu łódz
kiego, otwarto wystawę pt. „Postęp teochniczny w obsłudze rolnictwa", zorganizowaną
przez
WZGS w Łodzi.
Interesująca ta
ekspozycja dostępna będzie dla
zwiedzają
cych do 11 bm. - obejmuje m.
in. nowoczesne urządzen i a i ma
szyny, które stanowią, lub bę
dą
stanowić,
wyposazen1e rbż
nego rodzaju magazynów przyjmujących
od rolników
płody
rolne,
albo też gromadzących
materiały
do produkcji rolnej
Jak np. nawozy sztuczne. Pokazano także
wyposażenie sklepów wiejskich,
zestawy przenośnych wytwórni
prefabrykatów budowaanych
oraz szereg
ciekawych
rozwiązań technicznych, które są plonem szeroko
rozwiniętego w pionie GS ruchu
rac1onalizatorskiego.
Na miejscu czynny Jest także
kiermasz
artykułów
odzieżo
wych, tekstylnych, obuwia i ga
lanterii skórzanej. Bezpośredn ! o
zainteresowani,
działacze spół-

I

przodujących

w minionym ćwierćwieczu. Dlatego też pozwólcie,
że z okazji dzisiejszej uroczystości
przekażę
wam wyrazy
najwyższego uznania od kierownictwa naszej partii i jej I
sekretarza Władysława Gomułki, od naczelnych władz państwowych, a także swoje wła- 1
sn~ najserdeczniejsze słowa po

dzielczoścl

rolniczej,

miejscu

mogą

na
na
na
(jp)

składać zamówienia
urządzenia
prezentowane

wYst.awie.

żołnierzy
W ubiegłą niedzielę zakończyi się w Łodzi l Wojewódz
ki Zlot Przodujących Zołnierzy. W pierwszym dniu - w
sobotę, 4 pażdziernika odbyły się
zawody strzeleckie,
mecze piłki siatkowej, konkur
sy
nt. znajomości regulaminów .. i musztr:'(
oraz broni i
teoru strzelania.
W niedzielę uczestnicy zlotu
złożyli wieńce na grobach T.
Głąbskiego i Cz. Szymańskiego - patronów swoich jednostek oraz pod pomnikiem
na Radogoszczu, a następnie
obejrzeli wystawę pn.
..,Pa•
miątki września" w Muzeum
Historii Ruchu Rewolucyjnego.
Po południu przodujący żołnierze spotkali się z kierownictwem Woj. Sztabu Wojskowego.
.
żołnierze . OTK przodują w
wykonywanrn czynó~ •P.ołeezn:i:-ch n.a. rzec'Z s"."otch •!od?""
wtSk - ich wartosć oeen1a 1u1
na 120 mln zł.

W rywalizacji podczas zlotft
I miejsce
zajął pułk im. T.
Głąbskiego, II pułk Im. Cz.
Szymańskiego,
a pozostałe bataQiony powiatowe.
Na zakończenie zlotu przodujący
żołnierze wystosowali
ismo z życzeniami dla MO z okazji 25 rocznicy powoła
do życia MO i SB.

fe)

W~stawa osiągnięć przemysłu spożywczego
Lodzi i województwa
W łódzkim
Domu Technika
(Pl. Komuny Paryskiej 5) otwar
to onegdaj wystawę
pn. „Osiągnięcia i perspektywy
rozwoju
przemysłu
spożywczego
regionu łódzkiego". Eksponowano na niej
przetwory z ZOW
"Łowicz",
łódzkiej
„Optimy",
CZSM, Radomszczańskiego Przed

slębiorstwa
Spozywczego, Zakł.
Przem. Ziemniaczaneg-0 z Głow
na i in.
Wystawa czynna będzie
do
końca
tygodnia.
Jednocześnie
odbywać
się będą
w
Domu
Technika sesje fachowców
z
przemysłu

spożywczego.

(ol

Kupony „Autostopu - 69"
do 20

października

Przypominamy kierowcom, że
kupony „Autostop-69"
można
przesyłać
do W.a rszawy: Biuro
„Autostop" PTT-K, ul. Narbutta 27a - tylko do 20 paździer
nika. Przyjmowane są również
zapomniane a znalezione obtx:nie kupony z 1968 r. Na

kopertach należy podawa~: dokładny adres kierowcy oraz ro
dzaj wozu (ciężarowy, furgonetka, autobus, osobowy).
Losowanie
nagród
wartości
450 tys . zł odbędzie się w drugiej dekadzie stycznia ~70 r.
(O)

...--.............

~--

DOMEK
jednorodzinny SUPERKOMFORTOWY
PRZYJMĘ
dwóch
pa-, TOKARZY, ostrzarzy narzędzi zatrudni natychmiast
pilnie sprzedam.
Łódź,, pokój
z kuchnią 44 m nów na mieszkanie. sa- Fabryka Części do Maszyn Dzlewiarsklcłl „FAI')IAD"
Zawodnicza 32
kw. w Łodzi
zam : enię nocka 2.3 m. 1
w Łodzi, ul. Armii Ludowej 25. Warunki do uzgodSYPIALNIĘ
nowoczesną na dwupokojowe miesz- TRZY
pokoje, kuchnię, nienia w dziale kadr przedsiębiorstwa.
7162/k
spr ze- kanie w Krakowie. Of er rozkładowe
(wysoki połysk)
w blokach
ty „76996" Prasa, Piotr2 TECHNIKOW dentystycznych w pełnym WY•
dam. Tel. 434-22
spółdzielczych,
zamien:ę
kowska 96 lub telefonicz na pokój, kuchnię
i dwa miarze gorl.zin w protezowni przyzakładowej zaKRZEWY pomidorów 3 m nie 309-41
pokoje, kuchnię lub na trudni Przychodnia Przyzakładowa ZPB „Boru•
duży,
wysokie,
owoc
czerwony, słodki, 25 kg SAMOTNA magister po- dwa razy po pokoju z ta" w Zgierz-u, ul. A. Struga 3. Warunki pracy
z krzewu. Nasiona por- szukuje sublokatorskiego kUChnią w blokach. Of er i płacy do omówienia, tel. 582-60, wewn. 205.
Oferty „76923" ty „76421" Prasa, Piotrcja 20 zł wysyła za zali pokoju.
DLA MNIEJSZYCH RODZIN
czeniem Józef Pahlke, Pa Prasa, Piotrkowska 96
kowska 96
KIEROWNIKA zakładu remontowego - wykształ·
kość Osiedle pow. Ino 3 POKOJE, kuchnia, . roz UCZEŃ do zakładu kra- cenie wyższe lub średnie techniczne z uprawnie219
p
wrocław
wieckiego
potrzebny.
Ja
niami
budowlanymi i praktyką, kierownika komórkład owe
z
wygodami
„SNIEŻKA" (poj. 40 1.) cena Z.500-3.000 zł
ki cieplnej - wykształcenie średnie techniczne „RENAULT 10" 1966 r. (bez c.o.)
śródmieście, niszewski, Nawrot 8
I wpłata 30 proc.
zamienię
sprzedam. Tel. 599-82
na 2 razy po ODDAM w dzierżawę 0 specjalność c.o„ terhników budowlanych - wy.
1'! kształcenie techniczne z uprawnieniami budowlanysprzedam. pokoju 'Z kuchnią, rów- mieszczenie nadające się mi I praktyką. zdunów, dekarzy, stolarzy, palaczy
„MIKRUSA"
,.I G L O" (poj. 40 I.) cena 2.4oo-4.600 zł.
norzędne. Oferty
„76203" na warsztat lub oczeku centralnego
Łódź, Służbowa 32
ogrzewania i pomocników ·palaczy c.o.,
Prasa, Piotrkowska 96
I wplała 30 proc.
Ję
propozycji.
Oferty zatrudni natychmiast z terenu m. Łodzi Miejski Za
175" sprzedam.
„JAWĘ
„76243"
Prasa,
Piotrkow
rząd
Budynków
Mieszkalnych Łórlż-Widzew w Loposzukują
Piotrkowska 207 (garaż), DWIE pan:e
"F O K A" (poj. 120 I.) cena 6.%50 zł, I wpłata 30 proc.
dzi, ul. Nov;:otki 247/249, barak 9. pokój 7 dział
pokoju ska 96
76351 g niekrępującego
po godz. 17
około I kadr.
7243/k
sublokatorskiego. Oferty I POMIESZCZENIE
i, ,WARTBURGA 353" (pra „76284" Prasa, Piotrkow- 300 m, woda, siła, c. o.
DLA WIĘKSZYCH RODZIN
wie nowy) zamienię na ska 96
- wydzierżawię i przyj- 6 MURARZY, 2 pomocników murarzy, 4 blacharzy1
,Fiata 125-P". Tel. 438-78 STUDENTKI,
uczennice mę dozorowanie. Oferty i dekarzy. 2 stolarzy, zatrudni natychmiast z terenu
.,POLAR-160" (poj.160 I.) cena 7.7-ÓO zł, I wpła.ta 30 proc.
na mieszkanie. „76222" Prasa, Piotrkow- 1 m. Łodzi Spółdzielnia Pracy Robót Budowlanych
,SYRENĘ 103", stan do- przyjmę
ska 96
1 .,WZÓR'. w Łodzi, ul. Trębacka nr 3. Zgłoszenia
Główna
47-9
bry sprzedam. Tkacka 31
"SILESIA" (poj. 180 ł.) cena 9.000-9.300,
ZBIEŻNOSC karosaż przyjmuje dział kadr w godz. 7-15.
7125/k
(środy, soboty 16-18)
POKOJU poszukuje sa- kół samochodowych,
I wpłata 10 proc.
•
św i a
motny pracujący. Of er- tła, smarowanie podwoMURARZY, c1esl}. 1?etoniarz_y, d';'karzy-blacharz~.
GARAŻ przy ul. Z bi orty „76275" Prasa, Piotr- zi, regulację
"IDEAL" (poj. 220 l.) cena 10.500 zł, I wpłata 30 proc.
hamulców sz_klarzy, monterow mstala~j1 sani.arnych, robotmI cz ej do wynajęcia. Of er kowska
96
- wykonuje mgr inż z kow budowlanych. zatrudm zaraz z terenu m. Łodzi
ty „76337" Prasa, Piotr.
supady
suwalska
MAKSYMALNA ILOSć RAT - 24.
24 · t~ Łódzkie Przedsiębiorstwo Budowlane PL Północ w
ko wska 96
"ORNA
pokój, kuch lefon 438-78
76371 g I Łodzi, Piotrkowska 171. Zgłoszenia przyjmuje dział
nia, wygody, parter - za WYWAŻANIE
Pełny asorłyment wymienionego sprzęłu posiadają
kół samo . kadr 1 _~zkolenia zawodoweg~tel. 652-66.
7423 /k
GARAŻ przenośny na du mienię na
równorzędne
źy
samochód sprzedam. - pię-tro. Tel. 433-95 godz. chodowych TOS, WiguPALACZY c.o., POMOCNIKOW MURARZY,
SKLEPY "E L D O M".
Cyprysowa 12-16
Łódź,
I Łęcki,
76265
---------..:..::.='-"g
ry 5 od godz. 6 do 22
BLACHARZY zatrudni natychmiast z terenu
30-a (Helenówek)
POSZUKUJĘ mieszkania POLSKI Związek Moto- 1 m. Łodzi Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlasublokatorskiego w Pa- rf?WY prowadzi ku~sy dla ne Handlu Wewnętrznego Łódź, ul. Piotrkowska
.lULIANOW
połowę
bianicach
lub
okolicy kiero~c~w ":'szystk1ch ka . 67.
7289-k
1 willi (wydzielona) sprzeŁodzi. Oferty
76333" Pra tegor11 i wozków
SALON
a kudam. Mieszkanie na zasa
Piotrkowsk~
96
mulatorowych.
Zapisy
KIEROWNIKA
zakładu
garmażeryjnego - wyma_
OGŁOSZENIA DROBNE·
mianę.
Oferty
„76399"
'
.
przyjmują ośrodki:
ul. gane wykształcenie średnie (w zakresie specjlalizaFRYZJERSKI
Prasa, Piotrkowska 96
SŁUPSK .- .Pokoj, kucóhj I Andrzeja struga 4, tel. 1cji produkcji przyuczenie na miejscu), st. inspektonię
z~miei;iię na POI_<
217-19 w godz, 13-:!0, ul. ra d/s energetyki - wymagane wykształcenie śred
REGAŁ y
2
komplew .Łodzi .. Wiadomość Łodź P'.otrkowska 183, telef.'.>n nie techniczne plus kilkuletni staż pracy. zatrudni
Dr .ladwi1a
ANFORO- MAŁE gospodarstwo wa ty, szafę
3-drzwicwą,
Mickiewicza 21-9
618-40 w godz. 8-20
zaraz z terenu m. Łodzi Centrala Rybna w Łodzi,
WICZ
weneryczne, rzywniczo-rolne i ogrod kredens, lustro, wieszak
st<orne, 16.30-19, Proch- nictwo - sprzedam, wy sprzedam.
7403/l<
Tel. 3lł-77,
POKOJ,
kuchnię, 43 m NOWOCZESNY krój dam ul. Grabieniec 6 - Teofilów,
mka 8
76563 g dzierżawię. Łódź, Alek- od godz. 1'7
kw„ słoneczne, III p. za ski, dziecięcy opanujesz
ODLEWNIKA
metali
kolorowych,
tokarza
do
działu
192
mienię
na mniejsze w pod gwarancją. WynalaDr !UARKIEWICZ
•Pe- sandrowska
SPRZEDAM orzech i ·ZACHODNIA 84,
blokach. Oglądać w go- zek Mechlińskiej
Na- głównego mechanika. ślusarza narzędziowego, tokaCJalista skórne, wenery- PLAC (prawo budowy), gawę. Tel. 478-02
dzinach 10-20, prócz so wrot 32
'76342 g rzy, szlifierzy. freo:era, robotników transportu wew
tel. 235-11
czne,
moczopłciowe.
- pianino sprzedam. Karonętrznego. robotników do magazynu, palaczy c.o_
boty, Hutora 26 m. 29
PRZEROBKI garderoby, zatrudnią zara• z terenu m. Łodzi Zakłady MotoryPtotrkowska 109. szesna- lewska 42
76398 i;: KOMPRESOR ze zbiorni
(po remoncie)
DUŻY pokój z kuchn<ią I skracanie płaszczy, skay, zacyjne w Łodzi, ul Składowa 41/43. Praca w syst.a
os 1 emnasta
DOMEK jednorodzinny z kiem sprzedam. Telefon
76305 g
oraz kawalerkę w ulo- skór, kożuchów, Marczew stemie dniówkowa-premiowym. Warunki płacy do
zaprasza
.SPOLDZIELNlA Lek ar LY ogrodem sprzedam. Łódź 543-30
kach, zamienię na 3 lub ski, Piotrkowska 88
omówienia. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje dzi ~ I
SpecJahstów „Zdrowie" Turystyczna 22, Pietrzak MAGNETOFON
uni..verSzanowne
w punkcie
usługowym
salny „Kometa 206" sprze
7470/k
2 pokoje z ku~hnią . .":' UWAGA?
Najwięcej o- kadr w godz. 8-14, tel. 297-40.
przy Al. Kościuszki 67 DOM sprzedam, 3 miesz dam.
błokach.
Wiadomość GrotW1adom.'.>sc
fert
pąsiada
prywatne
PT Klientki.
wykon.uje operacyjne u- kania wolne. Łódź, Ba- niki poczta,
telefon
Zmienna 15a m. 10
Biuro
Matrymonialne
suwanie
U KOGO ZGASNiE SWIATŁO.
zylaków 1rnń- torego 54
76322 g 16-91-91
76339 g
MGR inż.
nie „SYRENKA", Warszawa,
··········~·········· krępującegoposzukuje
czyn dolnych, wszelkie
sublokator- Elektoralna 11. Informazabiegi
ginekolog1cznell9ll111'19llllll„
...•„111„,..111'19llllll„,..lllllll.,.lll„lllllllllllll9llllll„,..lllllll•P11,..lllllll.,.lll„lllllllllllll.,.„„lllllllllllll.,.1 skiego pokoju. Tel. 320-20 I cje 10 zł znaczkami
1. W dniu 8. X. 1969 r. w godz. od 6,30 do 17,
oraz przeprowadza bada
Styrska,
Lumumby,
Poranna
Dniegodz. 17-21
76381 g I PRAGNIESZ szczęśl!we- ulice:
n1a histopatologiczne i
strzańska.
13 POKOJE z kuchn i ą, wy go małżeństwa?
NapL$z
cytologiczne. Informacje
2. W dµiach od 8 do 11. X. 1969 r. w godz. j.w.
1
gody (bez c.o.), zamie- „Venus". Koszalin, Kole
tel. 664-87
7525 k
ulice: Sląska od Młynka do toru PKP, Młynek,
n 1 ę na 2 pokoje z kuch- 11owa 7, Swid·roń. Błyska
nią w blokach.
Telefon wicznie prześlemy krajo Poselska, Przyjacielska i Kotoniarska.
OPERACJE żylaków. le3. W dniach od 8 do 15. X. 1969 r. w godz. j.w.
255-09
76409 g we adresy
MOŻNA WYGRAC NA SZCZĘSLIWY LOS
6Dl5 k
czenie żył wykonuje Ga
ulice:
Kowieńska,
Grodzieńska,
Sandomierska,
binet Chirurgii Kosmety
Fornalskiej
od Kowie1\skiej do Retkińskiej, Krzecznej sp-ni Pracy „Uro
mieniecka
i Retkińska.
da i Zdrowie" w Lodzi.
4. W dniach od 8 do 30. X. 1969 r .• w godz. j.w.
przy ul. Boya-Żeleńskie
Czółenkowa, Tomaszowska, Jedwabnicza i
INŻYNIEROW MECHANIKOW oraz techników z ulice:
go 12. tel. 515-67
7285 k
kilkuletnią praktyką do prac
technologicznych i Gatunkowa.
SOKOLNIKI - dwie dzi ał
konstrukcyjnych w zakresie zespołów do układów
5. W dniach 10 i u. X. 1969 r. w godz. j.w.
ki leśne po 1000 m sprze
hamulcowych I układów zasilania, z-cę kierownika ulice: Kurczaki od Powtórnej do Jędrzejowskiej,
dam. Tel. 374-43
zaopatrzenia z wyższym wykształceniem ekonomicz Klasowa, Zygmunta, Swietlana, Witolda i Bał
nym, tokarzy pociągowych i rewolwerowych. ślu tycka od Witolda do Szumnej.
DOM 2-rodzinny
nowy,
sarzy narzędziowych, zatrudni zaraz z terenu m .
6. W dniu 8. X. 1969 r. w godz. od 10 do 12.
wszystkie wygody sprze.W P AŻDZIERNIKU DO WYGRANIA 9.400.000 ZŁ.
Łodzi Fabryka Osprzętu Samochodowego ,Polmo"
PABIANICE.
dam. Kudaj,
Łódź,
ul.
Łódź, ul. Kilińskiego 222. Zgłoszenia
i:-~zyjmujP. ulice: Cicha, Sawickiej od Skłodowskiej do Orla
Długa ~
'10411 g•1911~111111111„...„„ltll11111...
„._„
....1111111111-rn11111._rn111111111„_sn
...rn._11111...„ ......„_.....
dział kadr i szkolenia zawodowego w godz. 7-15.
oraz Osiedle 1000-lecia.
7675-k
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Przemówienie W. Gomułki Przemówienie M. Spychalskiego

R.ADIO I• TV

(Dokończenie

ze str. 1)
Wdemy, ie w ~e państw
pcawa narodów arabskich, po..
walczą{!ycb o wolność i postęp
WTOREK, 7 PAŻDZIERNIKA
re!" - !Iłach. :112.:11 Jtoncert muczynając od żądania wycofania
(Dokończenie ze str. 2)
Algieria zajmuje poczesne miejtechnicznego
i
badań naukozylci tanecznej NRD. 23.oo U wy
sił izraelskich z okupowanych
wych - tak
sce w świecie - oświadczył w
między
naszymi
petni znaczenie NRD i uznanie
danie
dziennika. 23.10 „Przegllf
PROGRAM
I
terytoriów
arabskich.
zakończeniu
M.
Spychalski.
krajami,
jak
i
w
skali
całej
przez to państwo granicy poldy i poglądy". 23.20 Po FestiwaW odległym, a bliskim nam
Polska pragnie tet wszechstronwspólnoty państw socjalistyczsko-niemieckiej na Odrze i Nylu
•
Warszawska
.Jesień",
M.OQ
wszystkim
Wietnamie
impenie
rozwijać
swoje
stosunki
z
lldll
Wiad.
l.lt
Publicystyka
nych .
sie za ostateczną i niezm i enną.
rializm amerykański nadal proAlgierią,
jesteśmy gotowi do ' międz;ynarodowa. 8.15 Plebiscyto Wiadomości.
Polska
związana
sojuszem
Nasz
n ierozerwailny
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16.65 (Ł) Akktóre próbują zmienić powoJensk1ej jest dla odtwórczyni roli bus". 15.00 Wiad. 15.05 Godzina beatowy mityng.
tycznymi.
tualności
łódzkie.
17.0-0
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W. Gomułka przekazał bratniej
„Widnokrąg"
refleksje.
19.00
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czając m. in.: Nadal będziemy
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sztuka Dla domu i dla ciebie. 19.30 Kon sja uroczystego koncertu z Paczące nasze kra.Je i narody i na
u menarusza nosci granic pocert życzeń. 20.0-0 Dziennik. 20.25 łacu Kultury w Dreźnie.
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trwała dwa dni. Uprzednio Sestacią karykatu•ralną, odrażają- 1 kretarz Biuletynu Szkolenioma m. in. zakładom in ze
skich facecjonistów. 20.20 Nowe
w ciągu dnia maksymalna ok. , służyć
nat ustalił wysokość tych krecą nawet fizycznie. Wystarczy
wego
Oddz.
Łódzkiego PTP.
róbki
rud
złota, miedzi i żela
nowsze
i
najnowsze.
21.00 Od z,;
15 st. C. Wiatry słabe zmienne.
dytów tylko na 20 mld dolasobie przypomnieć Jego pierw- 1
W Zmarłej tracimy aktywza.
Jutro nadal słoneczn:e.
row. Konieczne więc teraz bę
szą wizytę w suterenie
pani · nego, oddanego pracy społecz ! chodu do wschodu słońc". 21.20
Piórkiem Ibisa felieton muSłońce
zajdzie dziś o godz.
dzie uzeodnienie stanowisk.
żelaznej, aby odrazę skierować ' nej pracownika.
PONAD 21 MLD DOLARÓW
.1 zyczny. 21.40 Na poboczu wiel17.08, a jutro wzejdzie o godz.
i w stronę Maliczewskiej. Od \
NA
SYSTEM „SAFECUARD"
kiej polityki. 21.50 G. Verdi MOŻNA I TAKI':
5.53.
tej
pory stanie
się ona w ·
CZESC JEJ PAMIĘCl1
„Otello". 22.00 Fakty dnia. 22.08
Izba Reprezentantów USA Imieniny obchodzą dziś: Maoczach widza nie tyle bie:lną
ODDZIAŁ ŁÓDZKI POLGwiazda siedmiu wieczorów jak już podawaliśmy - zaa;:iro
aktorką,
szukającą
jedy11ej
ria, Marek i Rościsław.
Jak podała prasa przed
SKllEGO TOWARZYSTW A
Teresa Tutinas. 22.15 „Król Ben
szansy w życiu, lecz po probudynkiem szkoły
w· mieście
PEDIATRYCZNEGO.
ryk IV u szczytu sławy" - odc,
stu chorą dziewczyną.
Tylko
Groningen (NRF) umieszczono
tak można ocenić jej związek
tablicę z następującym napisem
I
22.45
Przeboje
AUantyku.
23.00
Miniatury zza
poetyckie
I
z Daumem.
ostrzegawczym:
W dniu s. X. 1969 r. ode- ' „Wielki testament". 23.05 UtwoTa pomyłka reżysera Jó„Uwaga,
szkoła!
Prosimy
~ich~ompozytorów
skandynaw„
zefa Słotwińskiego,
szła od nas nasza najdroższa
wyraźne
zwolnić, cierpimy na poważny
skierowanie i innych poSotaci 1 Koleżanka
brak nauczycieli!".
I
'l'ELEWJz.JA
(Komorn ik, IOaumowa) w stro-1
DR MED.
JAPORSKIE PROGNOZY
nę karykatury, niekiedy groteJury będzie oceniało piosenki
Organizatorzy
łódzkich i?iełd
ski, odebrało sztuce
Zapol- 1
9 oo Oefilada wojskowa z okapiosenkarzy w dwu odrębnych
w tokijskim centrum
badań
ski'ej publi'cystyczny pazur, od j
piosenek i p'osenkarzy - Klub
zj·1· 20 - I ecia
·
N'iem:ec
· k'ieJ· Repubi 1· ekonomicznych
obliczono,
że
kategoriach profesjonalnej I
.•
·
.
wróciło uwagę od problematy
Studentów !Jodzi, Wydz. Kuladiunkt n Kliniki Pediatryki Demokrat.ycznej (z Berlina).
amatorskiej.
Szczególną uwa!?ę
za szesc 1at Japonska produl<ki społecznej . Maliczewska sta .
cznej AM w Łodzi.
10.55 Dla szkól: Język polski dla
tury Prez. RN m. Łodzi, ZG zz
przykładają organizatorzy do ucja globla916n5a brutto, kto!· ra jelsz
la się ofiarą nie tyle bezwzglę
W Zmarłej utraciliśmy wspaklas III licealnych i XI - Mak•
„Wlólłhiarzy".
WKZZ.
TPŁ,
1
cze
w
r.
stanowi
a
za
etworów związanych z 25-leciem
dnego
społeczen'
stwa,
1·1e
raczej
sym Gork'1 - J egor B u I yczow i·
ŁTM.
Redakcja
„Dziennika
dwie 78 proc. produkcji NRF,
nialego
lekarza,
oddanego
PRL. z Łodzią i środowiskiem
proc. Anglii i
_ Francji
własnych,
psychopatycznych
przyjaciela Judzi, najtroskliw . inni (W). 12.00 Z cyklu: WybieŁódzk:ego".
Łódzka Rozgłośnia
68
włókniarskim.
Warunk:em dobędzie przeszło94 dwukrotnie
PR oraz ŁOT i ,.Telimena" skłonności.
szego opiekuna chorych dzie- /dramy zawód (z Katowic). 12.45
·
d gl b
.
roduk J'
J. KATARASIRSKI
puszczenia p:osenki do udziału
ci.
Przysposobienie rolnicze (z Łozapraszają autorów i piosenka1
w giełdzie jest nieprezentowanie
:Y~~~cozech ~a~b':,PJni~b
i Fr~.:
Kierownik i koledzy z U
zi). I3.55 Przysposobienie rołnirzy
do ~zwartej już z kolei
jej
cji,
przed
a
o
2,8
imprezą
proc.
wyższa
na
żadnym
od
pro
Kliniki
Chorób
Dzieci,
Za
c~„
(z Łodzi). 14.25 Politechnika
giełdy.
z
festiwali,
dukcii Wielkiej Brytanii!'
podczas
innych
kładu
Propedeutyki Pedia
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Stefaniak uśmiechnął się niepewnie ••
- Nie, skądże! Oczywiście, że nie mogę rę-

Z. Zeydler· Zborowski

czyć.

- No więc właśnie! W takiej sytuacji musimy brać pod uwagę każdą ewentualność, nawet najbardziej nieprawdopodobną.
Grabickii wyjął z kieszeni paczkę „sportów",
papierosa i głęboko zaciągnął się dymem.
- Chciałbym,
panie
dyrektorze, żeby mi
pan możliwie dokładnie
opowiedział o wycieczce plastyków, z którą przyjechała Iwona Tomecka.
- Bardzo chętnie, ale przyznam się panu,
że nie mam na ten temat zbyt wiele do powiedzenia.
No cóż...
Przyjechali w piątek,
dwudziestego
pierwszego, wczesnym
popołudniem,
zwiedzili
pałac, park, zajrzeli do
stajni...
Kiedy wyjechali?
Tego samego dnia wieczorem.
I ta dziewczyna także z nimi wyjechała?
Oczywiście. Przecież ona prowadziła wyzapalił

Podałem

panu szczegóły dotyczące zmarmam nadzieję, że może pan coś
do tego dorzuci wyjaśnił Grabicki, obserwując uważnie twarz swego rozmówcy.
Stefaniak poruszył się niecierpliwie.
- Powiedziałem już przecież, że tylko raz
widziałem tę osobę i nic na jej temat nie mogę powiedzJeć. Nie rozumiem,
dlaczego pan
tak nastaje?
Kapitan uśmiechnął się przepraszająco.
- Proszę lnę nie gniewać, ale robię, co mogę, żeby rzucić trochę światła na sprawę.
-

łej,

ponieważ

Otworzył brątową skórzaną teczkę i wyjął
z niej długi fiński nóż, osadzony w kościanej,
czarnej rękojeści.
- Oto narzędzie zbrodnd. Niestety, na ręko
jeści nie udało nam się znaleźć odcisków palców. Czy pan przypadkiem nie widział u kogoś tego noża?
Stefaniak wziął finkę z biurka i przyjrzał
jej się uważnie.
- Tego typu noży nie ma teraz u nas w
handlu - s{wierdzrlł. - Ale na Zachodzie moż-

na je dostać w każdym sklepie z bronią myśliwską.
Miałem taki nóż przed wojną.
Pamiętam, że nawet próbowałem nim rzucać, ale
rękoJeść była za ciężka. Częściej uderzał w
drzewo rękojeścią aniżeli ostrzem. A może po
prostu nie umiałem się z nim obchodzić. Nie .••
panie kapitanie, bardzo żałuję, ale u nikogo
nie widziałem takdego noża. Chociaż .••
- Niech pan sobie przypomni Grabicki. - To ważne.

zachęcił go

Stefaniak przeciągnął dłonią po czole.
- Zaraz, zaraz... Nie, nie... to przecież nie
ma sensu.
- O czym pan myśli?
- W tej chwili przypomniało mi się, że jeden z naszych niemieckich gości ma taki fiń
ski nóż.
zainteresowaOczy Grabickiego zabłysły
niem.
- Ciekawe ..•
- Nie sądzi pan chyba, żeby ten Niemiec •.. ?
-

A czy pan może zaręczyć, że nie? - odGrabicki pytaniem na pytanie.

powiedział

cieczkę.

Hm... Grabicki zamyślił się Dziwne ..• Została zamordowana w sobotę ••. A więc
albo wróciła, albo wysiadła i zatrzymała się
~u gdzieś w okolicy.
Czy nie zauważył pan,
zeby rozmawiała z którymś z Niemców?
- Nie zauważyłem, ale to nie jest wykluczone. Gdy wróciłem z Niemcami z lasu, wycieczka akurat zbierała się do odjazdu.
- Ta dziewczyna pewnie dobrze znała niemiecki?
- O tak, bardzo dobrze.

- A skąd pan wie, że Iwona Tomecka znała dobrze język niemiecki? - spytał, nie ukr,..

wając zdziwienia, Grabicki.

•
Stefaniak zmieszał się.
- Skąd wiem ... ? Zaraz, zaraz.... Musiałem
jednak
słyszeć ją mówiącą
po niemiecku.
A tak, tak... przypominam sobie. Rozmawiała
w tym języku z jakąś panią. która brała udział
w wycieczce.
Grabicki pokiwał głową. Nie był przekonany, że to prawda, ale w tej chwili nie chciał
rozwijać dyskusji. Widząc, że dyrektor spogląda dyskretnie na zegarek, spytał:
- Spieszy się pan gdzieś?
- Tak. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Ale służę panu. Jeżeli móglbym byą
jeszcze w czymś pomocny_
Grabicki wstał.
- Dzięk~ję. W razie potrzeby zwrócę si~
jeszcze do pana.
Po wyjściu
kapitana,
Stefaniak załatwił
kilka najpilniejszych telefonów, podpisał leżą
ce na biurku
przygotowane od rana pisma,
zamienił kilka słów ze swoim zastępcą, inży
nierem Kozłowskim w sprawie dostawy sło-
my, i szybkim krokiem poszedł do domu.
Pani Maria była zdziwiona.
- Wróciłeś już?
- Tak.
Muszę zaraz jechać de Warszawy.
Zapakuj mi małą walizeczkę. Być może, że
ze dwa dni mnie nie będzie.
-

Przecież mówiłeś, że

jedziesz jutro. Co

się stało?

(9)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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