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• Przen1ówienie /U. Uoczaru
• List do H'I. GonJulhl
Sali Kongresowej PKiN w Warszawii: o<'.l_była się we .w~orek uroczysta. aka~emia
dla uczczenia 25- lecia powołania M1licJ1 Obywa telsk.1e3 1 Słuzby ~ezpieczen_stw'.'·
Na akademię przy byli
witani
burzliwymi
oklaskami
przedstawiciele
naJWYZszych władz partyjnych i państwowych: Stefan Ję_drychowsk1,
Ignacy Loga·!'O·
wiński, Ryszard
Strzelecki,
Piotr Jaroszewicz,
Mieczysław ~oczar, Jan Szy_d~ak,
Stefan Olszowski
Czesław Wycech, Zygmunt Moskwa. Obecni są przedstaw1c1.ele
Wojska Polskiego z mi~i strem obrony narodowej, gen.
broni Wojciechem
Jaruzelskim.
Obecne są delegacje milicji i służb
bezpieczeństwa
krajów socjalistycznych przybyłe na uroczystości 25-lecia MO i SB.
Akademię otworzył I sekretarz KW PZPR Józef Kępa.
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20 lol Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Pod haslaini braterstwa 1
z krajami socjalistycznymi

,

Wielka demonstracja

Następnie
głos
zabrał
z-ca
członka B '. ura Politycznego, se-

kretarz
sław

KC PZPR M ieczyMoczar,
który m. in.

stVi.r ierdził:

na placu Marksa i Engelsa wBerlinie M

ożecie

być
drodzy towarzysze
dumni,
tak jak
dumnymi są: górnik, hutnik, nauczyciel, kolejarz,
rolnik, lekarz - z dobrze spe!
nionego przez siebie ObO\viąz
ku.
Na pracownikach MSW spo-

Reprezentanci ponad 80 krajów
na trybunie ho11orowej
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od hasłami dalszego wszechstronnego umacniania ~k;mieckiej Republiki Demokratycznej, dalszego zac_1esniania braterskiej przyjaźni i sojuszu ze Zw. Radzieckim, Polską Rzecząp ospolitą Ludową
i
wszystkimi
krajami s.o cjalistycznymi, walki o bezpieczeństwo europejskie
przeciw
siłom
<?dwetu i neohitleryz_m_u
w Niemczech zachodnich - odbyły su: we wtorek w Berltn!e
i w całej Republice potężne
d!!monstracje dl_a ~czczeD1a
jubileuszu NRD, która 7 bm, ukonczyła 20 rok zyc1a.

nycb, na trybunie
honorowej
m iejsca ser deczni e witani
przez ludność: sekretau gener al
ny KC KPZR - Leonid Breż
niew, I sekretarz KC PZPR . Władysław
Gom u łka,
premier
Józef Cyrankiewicz, I sekretarz 1
KC KPCz - Gustav Husak. I ·
sekretarz KC WSPR Janos
(Dalszy ciąg na str. 2)
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w stolicy NRD, na Placu Im.
Marks a 1 Eng elsa demonstracja
skupiła setki tysięcy mieszkańcbw m iasta oraz gości z całej
Republikl. Długotrwałą , gorącą
owację zgotowała ludność czo!owym
przedstawicielom NRD .
oraz delegacjom partyjno-rządo
wym krajów
socjalistycznych,
które
wraz z repr"2entiantami

czywają

zajęli

~

ponad 80 państw z całego świata zajęły miejsca na trybunie
honorowej. Obok I sekretarza
KC SED, pr z ewodnic zącego Rady Pai'tstwa NRD, Waltera Ulbr ichta, premiera Willi Stopha,
członków
Biura Pol>tycznego
KC SED, Rady Państwa , rządu
i Krajowej Rady Frontu Narodowego Niemiec Demokratycz

Obrady
Ko1a1sj1 EkonomicLnej

KC PZPR
W gmach11 KC PZPR rozposię
wczoraj 2-dn '. 0we
posiedzen ie Kom isji Ekonomicz
nej KC PZPR. Obradom prze
wodniczy członek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR,
Bolesław
Jaszczuk.
Tematem
posiedzenia są problemy o:ganizacji zaplecza paukowo-techniczn~go,
wzrostu wydajności
częło

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

·Marian Spychalski
udał się w podróż po Algierii :7~f~~~:;~;:~;r:ri~~~~\
We
gierii

przebywającyPaństwa
ofiejalną wizytą
przewodniczący
marszałek

wtorek

rane

s

Rady

w Al-

PRL,

Polski Marian Spychalski udał się • Algieru do Konstantyny, rozpoczynając od wizyty w tym mieście program
drugiego dnia swego pobytu w Algierii.

1W Komilecie
I

I

I

Uczelnie artystyczne
rozpoczęły

nowy rok akademicki

Wczoraj w sali Filharmonii zainaugurowały nowy rok
aadem,icki łódzkie wyższe uczełnie artystyczne. W uroczystości wzięli udział m. in. I sekretarz KŁ PZPR, J. Spychalski, sekretar:1 KŁ, J. Mokras, sekretarz KW PZPR, E.
Gajewski, przewodniczący Prez. WRN cz. Sadowski i wiceprzewodnicząca Prez.
RN m. Łodzi B. Wąs<>w~wa, Ministerstwo Kultury i Sztuki reprezentowali wiceminister Cz.
Wiśniewski i dyrektor Zarz, S2'Jl<0ln.
Artystycznego K.
Drozd. Obecni byli także rektorzy pozostałych wyższycb
uczelni,
przedstawiciele świa~ artystycznego, organizacji
społecznych i młodzieżowych.

Zoiścio
w Las Vegas
pon i edz i ałek

I wtorek dow Las Vegas do
zaf!!ć
m i ędzy
murzyilsk i mi mieszkail
cami m iasta a policją. Ol<ofo
20 osób zostało
rannych. W
m i eśc1e
wybuchło
kilka poża
rów.
W ł ad z e miejsk ie wprowadziły
godz:ne policyjną.
Na rozkaz
gu b er n a tora stanu Nevada odd zi ał y
Gwardii Narodowej po
stawiono w s t an
pogotow ia.
Policja
przeprowadziła
aresztowania.
W
szlo

Pierwszy zonaty
ksiqdz knlolickl
Jak
past or

z Sydney, były
aus tr alij s kiego koś ci oła
angl ; ka ńs k i ego, żon a ty i ojciec
tro j ga d z: ec i, otrzymał święce
n ia kapłań s k i e jako p lerwszy
w Aus tralii ż ona ty ks i ąd- katol icki.
K sią d z
Peter Rush t on uzysk a ł z Watykanu sp e c j alną dy
spen sę ze zwalającą na po zos ta
n ie ze swą rodziną b ez zobow i ą zy wan i a się do zachowania
celibat u. Wystąpił on z kościo
ł.a anglill«tńskiego w 1956 roku.
d o no s zą

Dotycbczaso.wy rekror PWSM
prof.
K. Bacewicz
przekazał
insygnia wtadzy nowemu rektorowi aoc. z. Płoszajowi.
Zebrana na sali młodzież poże
gnała ustępu)ącego rektora d!u
go trwałą,
serdeczną
owacją,
dziękując mu w ten sposób za
trud i opiekę włożone w czasie lZ lat piastowania tego stanowiska.
z
przemówień
rektorskich
pro!.
K.
Bacewicza,
rektora
PWSTiF cfoc. dr B. Lewickiego i rektora PWSSP doc. Z.
Głowa ckiego wynika, że w cią
gu roku utnegłego dokonały się
w uczelniacn arLystycznych po
w.ażne zmiany
strukturalne ma
jące
zapewmc
lepsze efekty
pracy
dydak t ycznej i wychowawczej. W PWSTiF zorgani- 1
zowano w miejsce katedr samodzielne
za1<1ady,
powołano
również
kier unek telewizyjny,
utworzono Zakład Nauk Politycznych. W PWSM powstał no
wy ·wydział wokalno • aktorski,
zaś PWSSP przeszła na system
ka t edr zespołowych. Zmiany te
będą ugruntowane w
roku bie
żącym
i w latach przyszłych.
W PWSSP kształci s ię obecnie
400 osób, w PWSTiF przyjęto
na wydziały aktorski, reżyser
ski i operatorski 66 o s bb. Do
wspólnych bolączek trzech uczelni
trzeba
zaliczyć
brak

I

Kulturg

Pałacu

Hozhro1· eniowym
Przedstawiciele Związku Ra._
dzieckiego i Stanów Zjednoczo
nych przedłożyli genewskiemu
Komitetowi
Rozbrojeniowemu
do
rozpatrzenia
uzgodniony
projekt układu,
zakazuj_ącego
umieszczenia na dnie morz i
oceanbw broni jądrowej i innej brani masowego rażenia.
Przewodniczący delegacji radzieckiej, A. Roszczin, ośw i ad
czyi na posiedzeniu
wtorkowym, że ZSRR
przywiąz1qe
wielką
wagę
do wyłączenia
wielkich obszarów dna morskie
go i oceanicznego ze sfery wy
ścigu zbrojeń. Zadanie to jest
szczególnie na czasie
teraz,
gdy
zaczyna
się praktyczne
wykorzystywanie dna morskiego.

Zabójstwo
szef a policji
w Da Nang
w Sajgonie podano oficjalnie
d„ wiadomosci, że w niedzielę
wieczorem
dokonano zamachu
na szefa po!Jcji w Da Nang.
Został on postrzelony i zmarł
w szpitalu. zamachowiec został ujęty i znajduje się w areszcie. Podano, ~ iż nie jest on
ani
partyzantem,
ani żołnie
rzem, ani policjantem. Szczegółbw
bral<.

dziś

niemałe

swojej Milicji Obywatelskiej

obowiązki

Będą

namawiać,

szczególnie lu

dzi z marginesu
społecznego,
do każdego przestępstwa. Taka jest prawda.
Wspominam o tym m. in. dla
tego, że ośrodki
dywersyjne,
antypolskie, sz.czególnie
oSro ...
dek
stacjonujący
w NRF Wolna Europa, w którym jak
wiadomo zatrudnienie znajdzie
najwięk s ze
b y le co, nie n1ówiąc
już o
wrogach klaS\' cznych jak np. end e k lub s y jonista, bo ci oc z ywi ~ cie zatrud
nien1 zostają w p ierws zej kolejności
czynią
w s·zystko,
by w naszym
społeczeństwie
zasiać niepokój. Oczywiście ta
kie postępowanie wspomnianej
instytucji jest absolutnie . zro-1
zumiałe,
albowiem instytucja
ta do uprawiania dywersji zo
stała
powołana.
Warto pamię
tać, że Wolna Europa
· będzie
nadal zasilana wroga n1i m. in.
i z naszego kraju, albowiem 1
niektórzy z tych, którzy
już
zdradzili Polskę,
jal< rów u ież
i ci, którL.y n1aj4
zamiar to
uczynić, swoją
nienawiść do
kraju, do socjalizmu, do nas
komunistów,
będą sprzedawać
Wolnej Europie.
Po raz
pierwszy w historii
naszego narodu, naszego kraju
kontynuował M.
Moczar wszyscy .iego sąsiedzi są naszy
mi przyjaciółmi, są członkami
Układu
Warszawskiego, którego siła materialna, politvczna
i moralna stanowi dziś nieprze
bytą tamę
przeciwko złowro 
giemti imperializmowi, stanowi
nadzieję dla ludów Europy
i
świata.
Każda
bowiem walka
(Dalszy ciąg na str. 2)

NA ZDJĘCIU: sierż. Anna Szymańska , laureatka oierws~ei, nagrody w IV ogólnopolskim
l<onlrnrsie
kierowania
ruchem
ulicznym.
fot . L . Olejniczak
Wczoraj organa Milicji i Służby
Bezpiecze tistwa obchodziły swoje 25-lecie. Od rana w Komendzie M iejskiej ,i w komenda c h
dzielnicow ych
przedstawic:ele
sp o łeczeńst\v n

dali

wraz

łódzk :ego

od 14 do 15.30
pokaz
k:erowan ia ru chem ul ic znym w
wykonaniu najlepszych w kra(Dalszy ciąg na str. 4)
W

skł a.

z

serdecznymi
życzeniami
d~a
wszystkich
funkcjonariuszy
MO
i
SB
wiązanki
kwiatów.
Były
to
delegacje zakładów pracy, instytucji,
organiza c ji
:; połecz
n y ch i młodzieżowych. Młod z ież
szkolna i najmłodsi nasi obywatele - przedszkolacy wraz z
kwiatami i życzeniami przynosili w prezencie m ilicjantom wy
konane przez siebie prace.
Kwiaty i najserdeczniejsze żY
czeni.a od kierowców i pieszych
otrzymywali również funkcjonariusze dyrygujący
ruchem na
skrzyżowaniach ulic.

na ziemi łęczy
sekretarz KW 1-'Zl-'R
Jerzy Muszyr1sk !, poseł z tego reg ionu, który spot
kał się z górn ikam1 Łęczyckich
Zakładów
Górniczych.
Po dyskusji nad ekonomiczny
m i zagadn'.en iam i kopalni rud
żelaza
Jerzy Muszyri s k: '.>mówił
sytuację
gospodarczą
kraju oraz
przedstawił
aktualne
problemy polityk i m : ędzynaro
dowej.
Następnie
odpow i adał
na pytania.
W tym samym dniu J. Muszyński spotkał s i ę w Parzęcze
w ie z miejscowym
aktywem
polityczno-społecznym
i okolicznymi rolni kami.
7 bm.
ckiej 1

w

Egipska artyleria przećiwlot
nicza powitał'< napastników sil
nym ogniem, zmuszając samoloty wroga do odwrotu. Jeden
samolot izraelski, trafiony po
ciskiem, runął do zatoki,

Po~rze~

Jak- podaje AFP, we wtorek

dotychczasowego przewodniczą
cego, Helmuta Schmidta. Ten
ostatni desygnowany został na
stanowisko ministra obrony w
przyszłym
rządzie
kanclerza
Brandta.
Zastępca

przewodniczącego

wolnych demokratów. Gensc her,
oświadczył w n iedz: elę w wywiadzie rad i ow y m, że FDP za dowoli
s i ę 3 teka m i.
Wallcr
Scheel
ma
objąć
funkcję mi.nistra spra w
zagra n icznych, Jose f Ertl - minis t r a rol-,
nictwa, a Gen s cher - m!n istra
spraw wewn ę trz n ych. Ostatec zny skład rządu zostan ie ogłoszo
ny dopiero po głosowaniu nad
inwestyturą nowego kanclerza. I

gnęły
i zbombardowały m:ejscowości
położone w dol in ie Jordanu
i

Zakaz zjazdu NPD
w Berlinie zachodnim

gościł

Łodzi

R. B1loss1eąo

samoloty izraelskie wtar
na terytorium Jordani i

w dolmie Bejsan.

ogląd a ły

gosc1em
łęczyckich górników-

nad terytorium ZRA
rano

łodz i an

J. „Muszyński

samolotów izraelskich
lak podaje
Agencja MENA,
samoloty
izraelskie
dokonały
wczoraj rano kolejnego :- ajdu
na
zachodnią
stronę
Za to ki
Sueskiej, usiłując
zaatak ować
pozycje wojsk egipsk ich w re
jonie El Sadat, na połudn i e
od Suezu.

godzinach

tłumy

Nieudany rajd

rządu bońskiego
w:

ł.ódf

- powiedzial sekretarz KC PZPR
oczywiście są one
innego
rodzaju niż b y ły wczoraj. Wro
gowie socjalizmu, wrogowie na
szego kraju,
będą starać s;ę,
byście
tych obowiązl<ów mieli
coraz więcej.
Na to przecież
przeznaczają
ogromne
5mmy.

Rozmowy na temat składu
Czołowi
politycy partnerów
koalicyjnych SPD i FDP z w.
Brandtem I W. Scheelem
na
czele zebrali się w poniedziałek oo południu w siedzibie
Brandta w celu przedyskutowania
podziału
resortów w nowym rządzie zachodnioniemieckim.
Premier Północnej NadreniiWestfalii, H. Kuehn
(SPD) uchylił nieco
rąbka
tajemnicy,
otaczającej będące w
toku posunięcia personalne. Oświad czył
on. że wicep r zewodniczący SPD,
Herbert
Wehner
obejmie w
nowym Bundestagu stanowisko
przewodniczą{:ego
frakcji parlamentarneo
SPD na miejsce

Robotnicza

I

Komendantury
sojuszniczych
mocarstw zachodnich w Berlinie
zachodnim wydały zakaz
odbycia zaplanowanego
na 25
października
br. zjazdu miejscowej neonazistowskiej NPD.
Zakaz ten wydano w związku
z prośbą nadburm istrza Klausa
Schuetza, który wyraził obawy
że
zjazd ten mbgłby stać się
pretekstem do zaburzeń.

Auto ma tyczne
połączenie

telefoniczne
Moskwa - Berlin
We wtorek uruchomiono automatyczne
poł ą czenie
telef oniczne międz y Mos kw ą a Berlinem. Abonenc1 telefoniczni obu
kra jów bęctą od tą d mogli ko-i
rzystać
z bezpo średnich połą-.
czeń poprzedzając numer telefonu liczbą wywoławczą.

7 bm. w godzinacn popołud
niowych odb y ły s i ę w .kzym ·e
uroczystości
żałobne nad trum
ną
zmarłego
dz i eń
wcze.Sn:e 1
prz ewodniczącego
Swiatowej
Federacji Zw ; ązków
Zawodowych, wybli.nego dz i ała c za wło
sk iego i m '. ęd zyI\arodowego ru
chu
robotniczego Renato
B itossiego.
Trumnę
wystaw i oną
przed
gmachem s 1edz'. by CGIL pokr y
ły niezliczone w : eńce, a wśr6d
n i ch równ i eż wieni ec od CRZZ.
Po zakończen i u uroczystośc i
trumna ze zwłokami
Renato
B itossi została przewi ezi ona na
jeden z cmentarzy
Rzymu i
tam w obecnośc i
najbl:żs ze .i
rodziny złożona do grobu.

Delegacja

S1owuckiei1Rłł
w URM
szef Urzędu Rady Ministrów
m!.nister Janusz Wieczo;ek przyjął 7 bm. delegację Słowack i e1
Rady Narodowej , która przyby.
la do Polski w celu zapoznania
s i ę z dzial ałnością n a szych rad
narodowych. W skła d delegac.Ji
wchodzą posłow i e J a n Marejka
i Jan Bolevicky oraz pracownicy KC KPS , inż. Daniel Szedo
i dr Jan Gajdosz.
W spotkaniu wz iął udział ambasador CSRS w Polsce Anton in Gregor .
Delega cja
uda si ę na s tępn'e
do Krakowa . gdzie zapozna się
z dzoatalnośc:ą rad narodowyc h
szczebla wojewódzk '.ego, powiatowegii i i'l'omad.zkiego,

Su~ces pols~1ej myśli

•

Cuk row nia

<Dokończenie

wHrochov Tyncu

ruszyła
W

przez

wybudow anej

nas

w Czechosłowacj1, w odległym
od Kudowy o ok. 70 km Hrow
najw iększej
~bo~ Tyncu,
Europie cukrowni
srookowe j
przerob;e 4 tys.
o dobo\oiy!'fl
ton burakow rozpoczął su: prób
ny rozruch, który będz;e trwać
do 15 bm. W chwili dojścia
tej informacj i do czyteln;ka ,
w środę rano powin:en się Zacukier.
cząć sypać pierwszy

ożarq
A W Janolinie , pow. flawa
Mazow:ec ka spaliły się 2 ~\odo
ty, 2 dachy na oborach, 2 dachy na budynkac h mieszkalnych. Przyczyną pożaru by1o
podpaleni e przez dwóch ~-let
nich chłopców. Straty wynoszą
ok. 70 tys. zł.
We wsi Budzynek , p0w.
.ł.
•todola,
się
spa1'ła
Poddęb ic e
2 dachy na oborach i dach na
Przybudynku m ieszkalny m.
ustala komisja.
czyny pożaru
Straty wynoszą 90 tys. zł.
Taszewsk iej,
A W Kt:źnicy
pow. Bel chatów spa lila się •to
kryta słomą. Straty wydoła
noszą 30 tys. zł.

POGODJł
Zachmurz enie niewielki e. Ra-.
Temperat ura mino mglisto.
nimalna około plus 1, maksymalna około plus 15 stopni C.
Wiatry słabe, południowe.
Słońce dz:ś zajdzie o godzinie 17.06, a jutro wzejdz'e o
5.53.
Pelagóa
Imieniny obchodzą
(z)
Brygida.

ków
Kronika wypad
, pow. Sie-

A W Dzierlinie
radz, rowerzys ta s. Rolicki na
jechał na tył przyczepy ze żwi
rem. Po przewiez: .eniu do szpi
taia rowerzys ta zmarł.
A W Łowiczu doszło do czo
!owego zderzenia dwu samocho
dów. Trzy osoby zostały cięż
Zalewko ranne (Magdale na
i
ska, Renata Marcinko wska
Cez1ry Marcinko wski), a jedna
(Jt;!rzy
śmierć
poniosła
osoba
z wyMołąg). Straty wynikłe
padku wynoszą 150 tys. zł.
Na skutek nie uszanowa .ł.
nia pierwszeństwa przejazdu sa
się
zderzył
„Nysa"
mochód
przy ul. Kasprzak a z tramv.·a
„Nyjem lin ii 17/4. Kierowca
sy·• Jan N. i pasażer Stefan S.
doznali obrażeń ciała i przeb:v
wają w Szp:talu im. Brudziń
sk;ego.
A Samochód osobowy "Fiat'•
numer rej. IS 88-50 uderzył w

li
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Wicemistrz

św rata

ze str. 1)

Kadar, l sekretarz KC BPK
premier Todor Żiwkow. l sekrepremier J.
tarz KC MPL-R Cedenl:>ał ocaz inni przewodn idelegacji
członkowie
czący i
partyjno-rządowych.

demonstr acja rozpoPotężna
trwającą
częła bl ;sko godz.nę
paradę sit zbrojnych Narodowe j

Armii Ludowej NRD. Trzykrotnym .,hurra" odpowiedziały defilujące Jednostki na pozdrowie nie m ini,stra obrony narodowe j
NRD, gen. armij Heinza Hoffmanna. który złożył wojsku ży
czenia z okazji 20-lecia.
zmotoryz oParadę jednostek
wanych otwierały pojazdy spaktórych
sp0śród
rzy,
dochronia
Nieczłonkiem
co drugi jest
mieckiej Socjalisty cznej Partii
Jedności. Szczególną uwagę wi
dzów zwracała po raz pierws,y
zademons trowana w czasie defilady nowoczes na technika bojowa w postaci różnego rodzaju
sprzętu I ur~ądzen p0trzebny ch
wszystkim rodzajom broni przy
na i trudniejsz ych
wyk~nywaniu
zadan. Za ruchomym i działami
przedefilo wa
tniczymi
przeciwlo
ły m. in. nowoczes ne Jednostki
rakietowe .
Wielkie transpare nty, obrazy
I fotokopie przypominały rewolucyjne tradycje władzy łudo
wej na ziemi niemiecki ej z lat
1525, 1848 i 1918. ilustrując równajważniejsze etapy
nocześnie
rewolucy jnych przeobrażeń socjalnych dokonyw anych w NRD.
Maszerujący następnie sportow
portrety
ogromne
cy nieśli
Marksa, Engel"a I Lenina. jak
kierownic
ów
przywódc
również
twa SED, symbolizujące wdzięcz
ność narodu dla partii za jej
konsekwentną

politykę,

potężne

która

dalekowzroczną
uczvniła z NRD

państwo

przemysłowe

z

wo-zu. W wyniku zderzenia
zabity z011tał kon. straty wy5 tys. zł.
Czechosłowackiej
Na ul.
.ł..
3,5-letni chłopiec wybiegł r.iptownie na jezdnię i potrącony
przez samochód cięża•o
został
wy. Samochó d uderzył nastę~
me w stojący motocykl i wie
chał na choan k. g37 e potrąc.ł
Dziecko i
kob:etę.
66-letnią
kobieta znajdują się w szpi talach.
.ł.. Na ul. Łąkowej przy Karolewskie j samochód „żuk" uderzył w samochód c : ęzar'.>wy.
Pasażer „Żuka" T. Walcze~N5ki
(Armii Czerwone j 147) przebywa w Szpitalu Pogotowi a lła
tunkoweg o.
do tramwaju
Wskakując
.ł.
linii 46/1 jadącego ulicą Północ
s. Stańczyk (Francisz1<9ń
ną,
ska 97) wpadł pod wagon 1 do
stopy. Przezmiażdżenia
znał
bywa w Szpitalu im. Sterlin(a)
ga.

tył

noszą

Ili
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I.odzianie mislrzomi Polski
na !orz e w Hel eno wie

floreciści

wicemistrzami

. Wyścig

dystansie
główny na
okrążeń toru przy 30
wygrała para
finiszach)

60 km (150

lotnych

Gwardii: S. Rubin - P.
Kaczorow ski, uzyskując 207 pkt ••
Rycntarsk i (O2) l'Hianow>k i 3)
Szczecin) - 163 pkt.,
gniwo
i (Orzeł
Pierzyrisk
ki
Kierczyńs
łódzkiej

Łódź).

na dvstansie
30 km (75 okrążeń toru przy 15
para
wygrała
lotnych finiszach)
łódzkiego Włókniarza: M. Nowicki - z. Nowicki - 121 pkt.. Z)
Wyścig

juniorów

Zużlowcy

radzieccy

floretowa

::s~ra;i:f~~ch n~w 1~z~rm~er::~~

nie tytuł w1cem1st rza świata.
.
W finałowym pojedynk u PoJacy przegrali z drużyną Zw1ąz
Jedyne
ku Radziecki ego 1:9.
zwycięs.two dla naszego zespolu odni.ósł młody zawodnik ąc z
L. Kozie;ow ski, wygrywaj
0
brą~oSzarowem . W meczu
pokonała
Rumuma
wy medal.
Francję 8.7.
oto
A
turnieju

ostateczn a

mężczyzn:

drużynowego

kolejność

Iloret•J

złol) Związek Radziecki ty medal, 2) Polska - srebrny
brązowy
medal, 3) Rumunia
medal, 4) Francja, 5) NRF, 6)
Węgry.

We

rodowej.
W przygrani cznych okręgach
NRD oraz w miejscowościach
gdzie znajdują się zespoły oolskich specjalist ów I pracowni ków, demonstr acje były szezehasłami
nacechow ane
gólnie
sojuszu
przyjaźni,
bratersk iej
między
współpracv
i ścisłej
NRD a Polską Ludową.

florecie

indywidu alnym

ko~;et na~ze reprezent antki zo-

sta y wye >minowan e.

startują

wŁodzi

e-20.

2 DZIENN IK WDZK.I.
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I

Dukielską.

Jubileuszowa a ademia
(Dokończenie

robotnicz ej,

ze str. 1)

uczącej

na pomoc

młodzieży.
Referat okolicznościowy wykolei minister opraw
głosił z
Kazimier z Swiwewnętrznych

się

która toczy się
wyzwoleńcza,
na różnych kontynen tach świa
zwycięstwa li
ta, ma szansę
że na sw1ecie
tylko dlatego,

tala.
Zebrani jednomyślnie przyję
kraJe socjalisty czne, 7e
li tekst listu do I sekretarz a
tstnieJe materialn a, polityczn a
KC PZPR Wladysława Gomuł
i moralna s1Ja socjal1zm u. Ku~
ki.
dy się nad tymi oczywisti mi
---prawdam i głębiej za"anowi my, ' •- - - - - - - - - - - isttlleją

dojd:t:ien1 y

to

do

wniosku,

ie

Ucz elni e
arty styc zne

najwyższej
one prawdan1 i
rangi dla naszego narodu, że
to prawdy, o których kiesą
dyś jeszćze bardzo dawno śnili
nasi ojcowie. W czasach okupa
cji można było wyczytać je w
dokumen tach partii.
ziś po 25 Ja:ach rstnienia
ojczyzny
naszej ludowej
- st"· jerdził mówca - 1110
jako pokolenie wal
żerny
ki, odbU<low y i budowy ludojej szczęśliwego
wej Polski,
jutra - powiedzieć, że przeka
wspomnia ne
wyżej
zujemy
prawdy pokolenio m, które wy
jako
Ludowej,
Polsce
w
rosły
Schedę tę
schedę ich ojców.
na
dnia
należy wzbogacać i z
A można to
umacniać.
dzień
kiedy
czynić tylko wówczas,
nas obowiązek
u każdego z
kraju wzl>urJzi
wobec swego
wolę pokonani a każdej trudnosą

(Dokoócz enie ze str. 1)

D

ści.

Dodać do tego należy, że jeżeli postępowanie nasze \vzmac
niać będzie przy jażf1 z krr jam i
a zwłaszcza
socjalisty cznymi,
z Krajem Rad, jego narod·łmi,
to wówczas dopiero będziemy

mogli

z

zadowole niem

powiena-

że życzymy swemu
roclo\\'i dużo pomyślności.
zakończeniu M. Moczar
dzieć,

w

wiedział:

Jestem

po
przekona ny

również
że wyrażę
i myślę,
tu obecnych , 1z
przekonan ie
uczynicie w•zystko, aby społe
czeństwo jak najskutec zniej uchronić przed elementa mi aspo
A jednocześnie wyłeczuymi.
potrarażamy przekonan ie, i:e
ficie to zrobić, że stworzyc ie
której
dzięki
atmosferę,
taką
jeszcze bardziei niż dotychcz as
bed•ieci<! mogli Jir7vć na poklasy
moc ze strony ORMO,

il

I

miejsc w domach akdemick ich.
Najlepszy m wyjsciem z sytua- 1
cji, postulow anym od dawna,
wybudow anie specjalne
byłoby
go domu studencki ego dla 300
osób.
Wicemini ster Cz. Wiśniewski
w swoim wystąpie
podkreślił
niu bliskie kontakty łódzkich
uczelni artystycz nych z życiem
polityczn ym
i
gospodarc zym
Ich działal
miasta i kraju. stwierdzi! Cz. Wiśniew
ność ski-związana jest bardzo ściśle
z przemysłem i klasą robotnina podkreślenie zasługują
czą;
liczne prace społeczne podejmowane przei studentów . Dalsze doskonale nie pracy uczelni
artystyczn ych związane jest z
programó w naukonkretyzocJą
dyscyposzczegó lnych
czania
plin i kierunków studiów, zwię
kszeniem efektów pracy dydak
tycznej I wycnowa wczej. Dużą
roli: mogą w tej ostatniej dziedzinie odegrac przedmio ty polityczne i sprawnie działające
studencki e.
samorządy
W czasie uroczystości odczvtano komunik at o przyznan iu
nagrody filmowej im. A. Munka. Otrzymał ją Krzysztof !Zanussi, reżyser filmu „Struktu ra
krvształu" .
Po symbolicz nej lmmatryk ula
cji nowo przyiętych studentów ,
ipaugurac yjny „Film 1
wykład
telewizja 1a1<0 środki przekazu
doc. dr
wygłosił
informac ji"
(kat)
J. Jacoby.

SPOR T

SPOR T

li

Prawom klientów naprzeciw
(Obsługa własna)

Każdy
si się w

musi
coś

jeść, każdy
ubierać. Stąd

rzesza
najlicznie jsza
recenzent ów
nych
przemysłów

kim. Jeszcze inny, wspólnie po
handlu,
dejmowan y z komisją
woąże s!ę z zaopatrze niem ryn
zwróuwagę
ku, a szczególną
ci„ na mechaniz my znikanja z
polek sklepów artykułów poszukiwan ych, często tanich, rzę
Posto p ier wszej po.trzeby.
można by wymienić
dobnych
kilka.
nazwa wskazuje ,
Jak sama
1tinter~owania komisji nie oli tylko do pro
się
ą
graniczaj
blemów przemysłu lekkiego. I
na jedno
znów odpowiadając
z pilniejszy ch zamówień społe
cznych, w dalszym ciągu bę
dzie kontynuo wany w dysKusjach problem usług. Tu trzeba przypomn'eć o nowyeh w
obowiązkach
dz!edzlnie
tej
kon:':!
Stąd
władz terenowy ch.

mu-

też

krytycz-

poczynań
zaspokajających te

potrzeby. Stąd tak ogromne za
in teresowan :e losami, przy5zlością i możliwościami, by rzecz
zawęzić do jednej branży, prze
mysłu lekkiego. Oczywist e $1ę
że n ie
stało i dla kl.en tów,
można oddzielić wielkich spraw
inwestycj i, planowan .a, mader
codzienn ych
od
n1zowani a,
spraw zaopatrze nia rynku. Mi
mo to jednak klientów przed<!
wszystkim Interesuje to os ta tnie, a na wszelkie próby tłu
tzw. przyczyn obiekmaczeń
oni
odpow'.adają
tywnych dobrze, ale nam przecież
we
podstawo
rzeczy
chodzi o
i niezbędne.
'ane
zainicjoW
\Vczorajs ze,
przez klub sprawozd awców par
lamentar nych, spotkarne dziennikarzy z prezydium sejm.:>we j
lekkiego,
przemysłu
komisji
pra
rzemiosła l spółdzielczości
cy było pierwszym z cyklu po
przedstaw :eniu zaświęconego
którymi poszczeg:'. >lne
gadnień,
komisje sejmowe zajmą się w
I
najbliższym czasie. Pierwsze
z przyczyn , chociażby wyżej
przedstaw ionych, jedno z waż
niejszych . Relerująca program
koprzewodnicząca
działania,
misji - Barbara Natorska przy
to właśnie społecz
że
znała,
ne zainteres owanie było jedną
z przyczyn preferowa nia w pra
cach komisji w ubiegłej kadencji tematyk! lepszego zaopa
trzenia rynku w wyroby prze
lekkiego.
mysłu
okresie nadchoW krótkim
czeka komidzącego półrocza
Przemysł lek
sję sporo spraw.
ki wkracza w erę wielkich inwestycji. Te z kolei wymagają
kupowa·n ia, montowan~a wielu
istniejąca
maszyn.
nowych
doP.iero zam:ejuż lub nawet

rzana
branż

czność

TOTO-LOTEK

Totalizat or Sportowy
P. P.
zawiadam ia, że w zakładach p!ł
karskich z dnia 5 październ ka 1969 r. stwierdzo no:
7 ro'ZJW. z 12 trafien-iam i
wygrane po 24.552 zł
325 rozw. z li trafieniam i
wygrane po 528 zł
3.756 rozw. z 10 trafieniam i
- wygrane po 45 zł.

„lekkich' '
nowoczesnosć
słabośc-i rodziujawniła

mego przemysłu maszynow ego.
Wiele z jego wytworó w nie od
średnioświatowemu
powiada
parametr y wielu
standardo wi,
do przyjęcia na
nie
są
maszyn
tym etapie rozwoju techniczn e
Wspólnie więe z bratnią
go.
przemysłu

kOmisją

ciężkiego

*

* •

Toto-Lot ka z
W zakładach
1969 r.
października
5.
dnia
st\vierdzo no:
2 rozw. z 5 traf. prem.
wygrane po I.OOO.OOO zł
97 rozw. z 5 traf. zwykł.
wyl(rane po 25,697 zł
7.457 rozw. z 4 trafieniam i
wyl(rane po 501 zł
166.238 rozw. z 3 trafieniam i
wygrane po 22 zł.
-

przeanalizować
trzeba będzie
zamierzen !a, możliwości i kierunki rozwoju produkcj i maszyn włókienniczych w latach
1971-75 w świeUe potrzeb przemysłu lekkiego.
Inny temat - wieczni<! aktualny, wiecznie analizowa ny - ,
dotyczy. kompleks owego pr'lgra
mu poprawy warunków praey
lekprzemyśle
w nielekkim

SPOR T

współpracy

~c'eśnienia

z radami narodowy mi, ale l za
pewne nadzieja na wysunięcie
pod adresem tychże rad wielu
poselskic h dezyderat ów.
Oczywiście przedstaw :ony na
program był barspotkaniu
dziej szczegółowy, precyzował
wiele innych konkretny ch tematów. Wsz)•stki e one, podobnie jak l te omówione , wycho
naprzeciw prawom kliendzą
tów. Chcemy być dobrze 1.aopatrzeni . A zależy to od możliwości inwestycy jnych, surow
N'.> i
cowych, maszynow ych.
od ludzi. Ich praca zależy 1ed
od stworzon ych
nak także warunków . Wszelkie więc dezyderaty (a w ubiegłej kadencji było ich 65) pomagające w
w tvch
kłopotóv;
rozw i kłaniu
nam,
pomagają
dzie dzinach,
klientom .
(iw)

•

oko u
kliśc • z całej Polski Cz. łłow
i K. arandu
iego"
Łódzk
nnika
„Ozie
kask
walczyć będą o złoty
oczekują

Gliwicach rozegrana zostaprzedosta tma ellmmacj a mistrzostw motocykl owych Polski.
Obserwat orem tych wyścigów był
p. Tadeu.;a Jablonski , ktory wy
na komando ra
znaczony został
ostatn:ej el1mmacj i i wysc lgu o
kask „Dzienni ka Łódzkie
złoty
zapowiadaliśmy,
Jak juz
go".
impreza ta odbędz.e się w Loącą nienadchodz
w
dzi 12 bm.
dz.elę na płycie lotniska.
gws ot:>serwat orowi
Udoaimy
p. T. JdbloilsK iemu.
Wyscigi w uliwicach zgrostarcie wsz.yst.<1c h
madz.ly na
na;lep>Zy cn motocyKl istow Polski. N.estety, me startował R.
Mankiew icz z Poznania .
- Dlaczei:o?
z
- H. Mankiew icz otrzymał
na
PZMot. jedyme zezwolen .e
start w Łoozi, gdyz w tym c~a
za gramcą.
5 ,e startował
- Kogo można wyroznić z za
do
wodnurnw przyJeżuzaJących

I-

Łodzi?
Hewelacją tegoroczn ych mi-

strzostw .PobKi iest miody zawodmk . z Poznan ia J. ,;zymk"wiak. Jest on kuzynem R. Mank.ewicza . . wspomn. any motocykllst'.' . Unu z Po zn.arna wygrał
wysc.g w . klasie
w Gl1w.cach
wyc1ęzaJąc t-k1ch za
250
d ce~~~ zjak lirendlera i Wie
,
.
wo m .
J,
i . ł<><lz1an.na. Góral.a .
i_eska
Szymkow.1a~. s~artuie n_a motop~cxluk
2o0 .ccm
rze „J urn or
cji Centralne go Osrodka Dosw.ad
e.
Warszawi
czalnego PZiVJ.ot w
wać

startoktórej
w
Mankiewi cz?
R. kategorii
będzie

Ostródy i Rzeszowa szego gospodarz a Imprez. Nagro
Poznania ,
wyścigowy
o tę nagrodę ub ieg ać się będzie dę stanowi motocykl
rówrnez łódzka Gwardia, która 250 ccrn,
I
NIECIECK
;J.
dotychcza s uchodziła za najłep-

Ozi ś szermierze

Polski.

Obok

na partnerów
Była

gu na

tli?":~ r!;::~ t!~i7~~i
~,a:c!~~~
Marandą, Rębaczem,

ocenią SWOJ·ą n
tJ raco'ł

Szermier ka posiada w okręgu
łódzk:m bogate tradycje. M1eus
my reprezent antów Polski, zazawodnik ów znai
wodniczk i
nych me tylko w kraju, ale I
za gran.cą. Od pewnego jednak
czasu w tej dyscyplim e sportu
zapanował u nas regres, a wyni
ki osiągane przez łodzkich szermierzy me są takie, na jakie oczekujem y.

rekordzis tka Polski w bit!
łOł m. t::aesława Nowako1

Chm1e

ski:

oczekiwać
spodziewać, że co naj leckim i Robaszewską
na stadion
mniej za rok w ślad za pracą z będzie na przybycie o godir.. 16,30
przyjdą wreszcie o- LKS w dniu 13 bm.
młodzieżą,
l dłu
czek1wan e wyniki. Więcej ocze- adeptów biegow sredrnch
się zanależy po pracy gich. W dniu tym odbędą
także
kiwać
n~stowarzyszonycb
dla
zarządu t.OZSz., która to praca wody
w biegu na
delikatnie mówiąc, posiadała wi<' (dziewczęta startują
400 m i chłopcy na 800 m).
le braków.
ŁKS
tycznej
Do sekcji lekkoatle
jemy pod

należy

się

te sygnalizu
walnego zebrania spra- przyjęci będą najbardzi ej uzdolLOZSz. nleni zawodnic y urodzeni w roczego
zo-wybor
wozdawc
zki
dzisiaj o godz. 18 obi ado ku 1954 i starsi oraz zawodnic
w okręgu łódzkim działa 10 które będzie
w sali konferenc yj- urodzone w roku 1g55 i stan,ze.
wać
sekcŁje
ć
posiadających_
klubów
Treningi prowadzić będą trene
o- nej LKKFiT, Pl. Komuny Paryz
szermierc ze (w tym p1ę
rzy T. Gorzecbo wski I T. Nowak.
dzi). Trenuje w rnch ok. 350 za skiej 5. (s)
szerwodnicze k i zawodnik ów.
mierzy liczących się na arenie
ogólnopol skiej można dosłownie
polic1yć na palcach obu rąk.
Jakie były tego przyczyn y?
także przedstaw iciela
W Warszawi e odbył się ostat-1 wybrano
Po pierwsze zbyt późno w nie
del.egatów Pol- naszego miasta Henryka Kołto
których klubach zaczęto prowa- nio walny. zjazd Tenisa
nika.
Stołowi!wą z młodzie sk1ego Związku
I dzić pracę szkolenio
d0k
·
kt ·
bazy,
odpowied niej
Brak
żą.
Z problemó w podejmow anycn
ona. orym m. m.
brak trenerów i instrukto rów _ go, na
do .najważniej'zjeżdz:e
na
no wyborow nowych władz zw1~1
należy pnstulat
1 szych zaliczyć
przed_staw
został
Prezesef!l
zku.
tego
przyczyny
we
Y
oto podstawo
Idzikow
Jerzy
mż
stolicy
ciel
okre!<tołowego
tenisa
zenia
stanu rzeczy. W ostatnim
wprowad
'
·.
.
okręprzybyło w naszym
sie
trzeciej co do masowosc i dy
trenerów II klasy, ski, a. w sk.lad.zie z~rządu z.na- -scypliny sportowe j w Polsce trzech
. gu
Dialłodziarnn . ~ieslaw.
i lazł si~
1_zy_jn_ej do spartakia dy. Wiele mówiono
przeszkol ono 10 instrukto rów
1
1 0 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _k_o_w_sk_•___ _k_o_m_is_i__r_e_w_
o polepszen iu pracy z mtodz;eżą

- Jedno jest pewne, że weźm ie on udział w wyścigu han~icapowym „Dzienn ika Łodzk1ego"
na maszyn ie MZ 125 ccm i ewen
tualnie poza konkurse m W klasie 250 cero.
Ilu ostateczn ie zawodnik ów
zobaczym y na starcie w Łodzi?
- w Lodzi zawsze startuje re
motocykl istów.
ilość
kordowa
Musimy często ograniczać nadchodzące po terminie zgłoszenia.
- Słów kilka o nagrodac h.
- Obok głównej nagrody <>fi"
rowanej przez redakcję „Dziennika Łódzklego" mamy nagrodę
poi
Totalizato ra Sportowe go
nadto wszyscy zwycięzcy otrzylaurowe.
wieńce
będą
mywać
Polski Zw iąze k Motorowy w War
szawie postanow i! ofiarować na
dla najlepsze go organiza
grodę
tora tegoroczn ych eliminacj i mi

dieJew, W. Kałmykow, W. Kononowicz , W. Oagajew, W. Koczetow, W. Wi.nidikto w, A. Mironow.
W łódzkiej drużynie zoba~zy
my Kupczyńsk i ego, Gołofita. So
Gward ią .
, Kościelaka, Koło. Mi
chackiego
prezes
Na czele zespołu stoi
Federacji żużlowej row'5kiego , Kwaśniewicza, Pakul
radziecki ej
rezerwę taktyczną sta
a
A. Stepu!, a trenerem drużyny skiego,
Mirowski , Kupczyń
będą
żużlowiec nowić
niegdyś
jest słynny
Igor Plechano. w. W składz ! e goś ski I Kościelak.
nabywać w loka
można
Bilety
ta
is
ci jechać będzie m. in. final
drużynowych lu klubu przy ul. Andrzeja Stru
indywidu alnych l
ul. Głównej 1'1
przy
sali
mistrzost w świata W. Klemen- ga I, w
strzostw
(Dl)
tiew. Poza nim startują: W. Gor cbdz'enni e ... ltodz.

do Lodzi raDziś przyjeżdża
dziecki zespół żużlowy Centralnego Auto-Mot o Klubu, który Il
bm. o godz. 15 na torze przy Pl.
9 Maja rozegra mecz z łódzką

Jl(

Przełęcz

W

Fatalnie zakończył się dla wi-, Michałek świata w . kolarstwi e ł.ódź) -.101
cemistrza
torowym - Janusza Kierzkow skie Kornacki (Lech Poznan).
start w wyśc11tu
go wczorajsz y
kł otopuami. zorganizo wanym na torze I Sądzimy, .te J. Ki~rzkows
mistrza czony będzie w szpitalu odpow1ed
tytuł
o
e
w Helenowi
iej·
najwybitn
przez
nią troską
Polski.
(n)
zawodnik - szych naszych lekarzy.
Ten wyśmienity
medalista olimpijsk i z Mek5yk11
doznał poważnej kontuzji. Dr H.
Pakuła stwierdził uraz czaszki z
w
utratą przytomności trwająca
pierwszej fazie około 15 min.. a
no
Stwierdzo
później aż 30 min.
mózgu. J. Kier„kowskł
wstrząs
świata
odwiezion y został do szpitala.
drużyna

We wtorek powróciła z CSRS
do Warszaw y delegacja Wojska
Polskiego na czele z wiceminis trem obrony narodowe j, szefem
Głównego Zarządu Polityczn ego
WP, gen. dyw. Józefem Urbanowiczem . Delegacja uczestniczyła w obchodac h 25-!ecia !><>wstania Czechosłowackiej Armii
Ludowej oraz w uroczystościach
o
walk
z okazji 25 rocznky

ła

Ławniczak (Społem
pkt., 3) B!zeziński -

Polska

i

MI c

J. Kierzkowski w szpitalu

Na marginesi e warto dodać. że
nie wolno organizować w czasie
kolarskic h na
chłodu wyścigów
t.orze, który w dodatku nie był
y.
dobrze oświetlon
z J. Kierzkow skim
Wypadek
niech będzie przestrogą dla dziapowinłaczy sportowy ch, którzy
więcej troski o
ni przejawiać
bezpieczeństwo za wodników .

Maszerujący sporokrzyki
towcy wznosili gorące
ów partii. rzą
przywódc
na cześć
du I całego Frontu Jedności Na

SPOR T !li SPOR T

Polscy

powróciła

spo-

żyjącym

zamożniej

coraz

łeczenstwem.

prezy dium sejmo wej komis ji
przemysłu lekkie go, rzemiosła
spółdzielczości pracy z dzienn ikarza mi

Spotk anie

WP
Wielka demonstra CJ3 Delegacjaz CSRS

lechnicznej

Sprawy

rozwagę

I

• LOZTS
Dohrze prucu1e

Po raz IX 81.eg Szlaki.em Barykad
organizo wanie Biegu Szlakiem
tradycji
wchod:U do
Barykad
Tegorocz ny
łódzkiego.
sportu
bieg zorganizo wany zostanie w
nadchodzącą sobotę. Program jest
bogaty i urozmaic ony. Młodzież
szkolna weźmie udział w rajdzie
pieszym, który zakończy się na

Główne uroczy
odbędą się o godz. 14.45

stadionie Startu.

stości

pomniku Marchlew skiego.
przy
Po przemów ieniu okolicznościoi odegraniu hymnu pailwym
Sekretarz em ŁOZTS został wte
startu
ze
wyruszy
stwowego
loletni działacz i trener tej dysztafeta (stai· tować będą zt>spo- scypliny sportu p. J. Płyta. ISJ
ły: szkolne, klubowe, wojskowe
i ZMS).

• *

Na stadionie Startu przed roz
imprezy rozegrany zo
stanie mecz trampkar zy. O godz.
15 będziemy świadkami defilady, a potem odbędą się zawody
lekkoatle tyczne z udziałem: Szor
.
za, MaW Sa'.'dom1 erzu odbył się ogól dykowski ego, Waśkiewic ka, Manopolsk1 . turrnej . p1łk1 kos~yko-1 rand_y, Luersa, Szklarczy
Pro
innych.
wielu
wej jumorek. Pierwsze m 1~ jsce luśk1ego oraz
bieg na 3.00o m
zajął . zespoi MKS z Pab1amc, a gram przewid~je
z P!zeszkod am1, na l.500 m, bieg
drugie MKS .Bałuty. .
4Xl00
Najlepszy mi za~odmczkaml by kobiet na 800 m i msztafety
kobiet.
kobiet i łxZOG
m
Walczak..
J...
1
Gliwic. ł.y; T. Kowalska

Sukces
koszykurek

Wy
silnych
I tworzeniu
Lodzi, któpracę klubów.
oceniono
soko
ra bezwzględnie jest najlepszy m
w
t.odzian:e
okręgiem w kraju.
klasyfika cji wewnętrznej zw1ązi i:'aJtęp
e ~dubl~wal
ku dosł~wi";
0
0
11
Y goręg
e nosci
~·1 w
s "

poczęciem

•

Kto chce sędziować
mecze piłki nożnej

Sędziowskich
Spraw
Wydział
LOZPN przy3muj e zapisy na sę
nożnej.
pSlki
dziów
Zapisy przyjmow ane są w loŁOZPN przy Pl. Komuny
kalu
termin
5. Os~ateczny
Paryskiej
I przyjmow ania zapi.sćow minie 15
bm.

Artyści

cyr u „Buscha"
w dniu jubileuszu
swej ojczyzny
Jak już informowaliśmy, od
kilku dni występuje gościnnie
w Lodzi znakomity cyrk NRD
„Buscha". Występy w naszym
mieście
niemieckieJ:O
cyrku zostały
zorganizowane
w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy NRD
Polską
w XX rocznicę powstania Nie
mieckiej Republiki
Demokr;,.
tyczni!j oraz 25-lecia PRL.
Wczorajszy wieczorny wy<te)p
niemieckich gości miał szczeCólnie uroczysty charakter.
Na występy cyrku przybyli:
przewodniczacy Prezydium DRN,
Górna - E. Jagodziński i kie
rownik Wydziału Kultury Pre
zy-dium RN m. Lodzi - R. Stefańczyk.

E. Jagodziński w imieniu
w!adz; miasta i dzielnicy Górna przekazał gościom w dniu
ieh święta gorące pozdrowienia oraz życzył sukcesów na
łódzkiej
arenie.
Artyści
NRD
otrzymali od
łódzkiej

młodzieży

wiązanki

kwiatów.
Program
zaprezentowany
przez
artystów
NRD zoshl
bardzo
serdecznie
przyjęty
przez łódzką publiczność.
(zbk)

Superobojętność
Ze

znakomitym

superobojętności

przykładem
zetknęło się

wczoraj ponad tysiąc m:eszkań
e6w osiedla Łódzkiej Spóldziel
ni M'.eszkanlowej
„Konstytucyjn•"·
Wczoraj o gOdz. 14
wydarzyła
się
tam awaria w
lokalnej stacji pomp zaopatru
jącej w wodę 11-kondyi>;nacyjne
wieżowce.
Przyszli fachowcy
i... poszli sobi~.
Nie wiemy
do tej pory co na to administracja <półdz:elni, ale wiemy
co sądzą lokatorzy.
Szkoda tylko, że owe •ądy
n\e doderaja C:o tych, którzy
awarię

wi~c.

usunąć

n m

ktoś

pow~nnL

~ię

Może

namyśli

i

wląezy wode. adm n ••tracja ze
chce własnymi
silami do•tarczać c <:żkie kubły na jeden'.ł
ste p:ętro, a może łatwiej bedzie uruchom:ć stację pomp.

(er.)

I

CZY~TOSC
SPOZYWAN;.:-11
POl{ARl\fU
UCHRONJ

GO

·

Cl~

OD CHOROB 4'AKAZNYCII.

Praca
dla

•

I

ab~olwentó,.,-

Z 3645 tegorocznych absolwentów liceów

nościa

niemowląt.

Odbędzie

się
ono
jutro li
bm., o godz. 12, w sali wykhdowej klinicznego szoitala dzie
::1.ęcego przy ul. Spornej. Wykrnd pt . „Oddziały chirurgiczne noworodków I ich znaczenie
w walce ze śmiertelnością" wygIOs!
Mr. Robert Zachary z
Anglii. Jest to jeden z najwybitniejszych specjalistów
chirurgii dziecięcej
kierownik

ogólnokształ

cącycb

2369 (w tym 900 chłopców) kontynuuje naukę w
szkołach wyższych i pomaturalnych. Urząd Zatrudnienia nastawił się na zagwarantowanie
pozostałej ilości
absolwentów (w tym 400 chłopcom) odpowiedniej pracy. Z tej ilości zgłosiło się dotychczas 600 osób; zdecydowana większość,
bo 500 już
pracuje. Najwięcej w
urzędach
pocztowo-telekomunikacyjnych,
100
w handlu i 100 na stanowiskach pracowników fizycznych.
Wydział

Zatrudnienia
zaporozumienia z wieloma
zakładami pracy, które zarezerwowały
dla absolwentów
m1eJsca przy
nowoczesnych
maszynach,
do
obsługi ktń
rych konieczny jest inteligent
ny personel. Naturalnie mło
dzi ludzie muszą przejść odpowiednie przeszkolenie.
Od
początku
jednak
zarabiają,
pracują w
dobrych
warunkach, a w przyszłości mają
szanse awansu. Droga do dal
szej nauki dostępna dla wszy
stkicn pracujących stoi także
przed nimi otworem.
W ten sposób op. w ZPB im,
Harnama zatrudniono grupę dz1e
wcząt jako cewiaczki i przewi„
jaczki. Dla młodzieży chętnej do
podjęcia pracy czy to w handlu,
czy ~ urzędach telekomunikacyjnych, czy też w
zakładach
czel<ają wolne miejsca. w celu
przygotowania no\.\'icjuszy do za
wodu opracowano dokładne programy niezbędnych kursów. Finansowane są one bądź to z fun
duszu
interwencyjnego,
bądź
przez zakłady pracy. Część kursów organizują placówki oświa
towe. Łącznie można przeszkoł•C
warł

~i~ko

7ot osób, w tym 560 dziew
ą •
Problem jest w
tym,
że
ilość młodzieży,
która
chce
·
·
s k orzys tać z tyc'h k ursow,
Jest

niedostateczna. Już można by
np. z funduszów
interwencyJ' nych 4-miesi„czny
"
kurs maszynopisania i biurowości, ale brak kandydatów;
ruszy on jednak jeszcze w br.
W zależności od warunków
rodzinnych
i
materialnych,
kursanci mogą
korzystać ze
stypendiqw.
rozpocząć

Niezależnie
kładów pracy

od tego, wiele zaposzukuje kandydatów na organizowane
przez
siebie kursy. Np. Zakłady „Strzel
c;yka" które już przeszkoliły i
zatrudniają wielu absolwentów,
przygotowują znów kurs dla suwnicowych, Zakłady
Osprzętu
Samochodowego szli!ierzy i
tokarzy, „Wilan1au pragnie szkolić kandydatów na tokarzy i !re
zerów, a „Anilana" na aparatowych przemysłu
chemicznego.
D~a dziewcząt
je•t propozycja
zatrudnienia
przy
produkcji
włókna szklanego. Wiele zakła
dów p.rzernysłu we!nianego i ba·
wełnianego chce szkolić chłop
ców po .ro.a.turze
na
pod.mi-

50 lat Je·chnikum Włókienniczego
Pod koniec l>r.
Technikum
Wlók:ennicze nr 1 im. W. T:e
reszkowej obchodzić będzie 50lec;e swego istnienia. W okresie tym
najstarszą techniczną
szkolę f,odzi i jedną z ru>jstarszych szkól włókienniczych
w Polsce opuściło ponad 9
tys. absolwentów, w tym ok
8 tys. absolwentów w okresiP.
25-lecla PRL. Uroczystości zło
tego jubileuszu szkoły odbędą
się w dniach 12-16 grudnia br.
Od kilku miesięcy pracu.Je już
komitet organizacyjny jubileuszu SO-lecia szkoły. Przygotowuje on księgę pamiątkową hi
•torii szkoły O"raz wystawę do-

Wałka ze śm\e1te\nością noworodków
Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych Oddział w
Lodzi wraz z Polskim T-wem
Pediatrycznym
I
Chirurgów
Polskich (oddziały łódzkie) organizuje
posiedzenie naukowe
poświęcone jednemu z poważ
nych zagadnień medyczno-społecznych walce ze śmiertel

kursy szkoleniowe· Na budowie EC III

kliniki uniwersytetu w Sheffield,
długoletni prezes
Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
10 bm,
uczestnicy łódzkiego
posiedzenia
udadzą się na ogólnopolslde
sympozjum
poświęcone chirurgicznemu deczeniu wad wrodzonych u noworodków.
Sympozjum odbędzie
sii: w Kazimierzu nad Wisłą.
Specjallsta angielski po tygod
niowym pobycie
w dziecięcej
klinice chirurgiczne}
w Lodzi
uda się do Leningradu, gdzie
również

odbędzie

się

międzyna

rodowa dyskusja na temat roli chirurgii dziecięcej w walce'
ze śmiertelnością nowO<'odków.
(tar.)

„
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Niełatwo

dziano

jest jak powienam w Wydziale Za-

trudnienia przekonać absol
wentów LO o słuszności decyzji podjęcia pracy fizycznej,
mimo że Jest ona lepiej płat

możliwości

dalszej
nauki
i
awansu. Rozmowy w Wydzia
le
Zatrudn1·en1·a n1·e zawsze
pomagają. Przydałaby się akcja uswiadamiająca i propagandowa
w
organizacjach
młodzie:l.owycn
organizacjach
kobiecych,
skierowana
przede wszystkim do rodziców. Bardzo często właśnie
oni nie zgadzają się, aby syn
czy córka po maturze szli do
produkcji. Warto byłoby pokusic się o spotkanie pracującej
już w zakładach pracy młodzie
ży,
która .zadowolona z nowych stanowisk najlepiej prze-

kona wahaJących się.
(Kas)

Nowe

władze

Program
Wczoraj w Zl.. Ligi
Kobiet
odbyła
si<: l«>nferencja sprawozdawczo-wyborcza
Oddziału
Miejskiego Towarzystwa $wiadomego
Macierzyństwa, której
p1·zewodniczyła
J, Suska-Janakowska. Uroczystym momentem
było

wręczenie

wyróżniającym

Si<: w pracy członkom oddziału
Odznak Zasłużonego
Działacza
TSM. Otrzymau je: s. Bagiński,
Z. Bartnicka, A.
Barczewski,
L. Butarew1cz, z. Czechowicz,
B. Durys, K. Górska, s. Jabłoń
ska, R. Kras11ewicz, A. Mvcz~
kowska, A. Nikodemska, Maria
Pawlak. Marek Pawlak, J. Per
tyński, L. Płocharski, J. Sieroszewski. M. Stasiaczek, D. Urbańska,
H. Wesołowska,
M.
Wojtczak, M. Woźniak, J. Wło
darska, H. Wilińska, H. Zawad:r
ka, K. Zellgman.
Z kolei pror. J. Sieroszewski,
wygłosił referat o działalności
towarzystwa w
okresie ostatnich 5 lat. Dużym osiągnięciem
byto
wprowadzenie
po
raz
pierwszy w Polsce do wszystkich szkól programu uświado-

Dla młodzieży
o wojsku

W dniu 11 bm.
o godz. 16
kierowni<:two
Domu
Kultury
Dzieci i Młodzieży w Łodzi, z
okazji
zbliżającego się Dnia
Wojska Polskiego
urządza atrakcyjną wieczornicę pt. „Maszeruje wojsko". Na zakończe
nie imprezy 2'06tanie wyświetlo I
ny film
pt. .,Barwy walki".
Wieczornica, na którą zaprasza
się
się

młodzież

łódzką,

odbędzie

w sali DKDziM, przy ul. za
wiszy 39.
(tsl

~

PDMllSCIE

'
Chlebowskiego
do
podnoszenia
na
40
wysokość
trów
walczaka me
ko
tła 0 wadze s;; t.
Oczywiście, przy
pomocy
dwóch
elektrycznych
wciągarek. Skom
plikowana
ta •
czynność 1 wymagająca
nie tylko
precyzji, ale i du
przystąpiła

żej

ostrozności

ze względu i na
bezpieczeilstwo
załogi i na stan
walc za ka, trwała
kilka godzin.
Poprzedziły ią przygotowania
które trwały ponad półtora ty
godnia. Polegały one na ustawieniu całego
szeregu
urządzen na stropie kotła, na zdję
clu walczaka (kilkumetrowego

działania
mienia seksualnego młodzieży,
organizowanie spotkań z narzeczonymi (było ich ponad
30)
oraz szeroka dziatalnose poradni swiadomego
macierzyństwa
i poradrd rodzinnej. Wśród zadań
na czoło wysuwają się:
szerzenie zasad kultury seksual
nej jako niezbędnego czynnika
planowania rodziny, udzielanie
pomocy w rozwiązvwaniu konfliktów wypływających z życia
rodzinnego oraz pomoc nauczycielom i rodzicom w przygotowaniu mloazieży do życia
w
rodzinie.
Po dyskusji dokonane wyboru nowych władz. Przewodniczą
cym został prof. J. Sieroszewki,
Tytuł
honorowego
przewodniczącego oddziału przy
znano
długoletniemu,
ofiarnemu
działaczowi
towarzystwa,
prot. S. Baginskiemu.
(kas)

walca) z wagonu i ułożeniu go
na specjalnych
saniach oraz
położeniu

b1eżni

z

podkładów

kolejowych,
by ten
walczak
móc przewieźć na miejsce ope
racji. W p1ą tek komisja złożo
na
z ekspertów
przebadała
stan sprzętu. Sobotnia operacja sie udała. Walczak kotła
został
połozony
na przewidzia
nym w dokumentacji miejscu.
Obecnie Jak nas poinformował inż. L. Lewandowski z
„Energomontażu-Północ" załoga
będzie mogla dalej prowadzić
roboty
montażowe.
Podniesiony w sobotę walczak
to ,Jedna z poważniejszych
czvnnosc1
zmierzających
do
montowania trzeciego kotła w
w naszej EC-III . Łącznie z tur-

bozesJ?ołem kocioł osiągnie wydajnosć 55 "llegawatów.. Będzie
to
największy
nie
tylko w
EC-III, ale i w Łodzi kocioł.

Jego uruchomienie przewidzia•
ne jest ·przed przvszłorocznym
sezonem ogrzewczym.
Zanim to jednak nastąpi, wy
konawców E('-IIl (a zainteresowanych budowa tej lnw<'stvcji
jest w Łodzi
kilka
przedsię
biorstw) czeka jeszcze niemało
pracy.
Obecnie
„pierwsze
skrzypce"
na
budowie grają
„Chemobudowa" \ „Energomo.ntaż-Północ". Od ich pracy za•
leży czy
budowa zostanie na
okres
zimowy
zamknieta.
A
tym samym czv następni wykonawcy będą mogli
przy<tonić
do pracy.
(AP)
foto L. Olejniczak

Kiermasz zokazji 20-Iecia NRD
Z okazji 20 rocznicy 1Stnien:a NRD, Klub MPiK w Lodzi, przy współudziale Ośroctka
Informacji i Kultury NRD w

Warszawie,

atrak

zorganizował

cyjny kiermasz książek i płyt
niemieckich.
Kiermasz
został
zainaugurowany koncertem ka
meralnym w wykonaniu artystów z Lipska oraz spotkaniem
z przedstawicielami wymienionego ośrodka.
Klub MPiK
zamierza urzą
dzić cykl spotkan młodzieży
i
dorosłych.

uczących

się

języka

niemieckiego,
z dziennikarzami i przedstawicielami literatury, sztuki oraz nauki NRD.
Zorganizuje się również szereg
ciekawych ekspozycji z zakre
su
plastyki,
fotogramów
i
zdjęć, ukazujących życie i do
robek NRD.
Na obecnym kiermaszu ka:!:-

Zlot

młodych

W związku z 25-leclem PRL
1 IO-leciem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
w dniach 4-S bm. zorganizowa
no piękną imprezę - zlot mlo
dych krajoznawców w dolinie
Mrogi; jego współorganizatorami
byli Szkolny Ośrodek Krajoznaw
czo-Turystyczny przy KOS m.
Loqzi i Harcerski Klub Turystyczny.
W sobotę młodzież łódzka ze
wszystkich szkól oraz drużyny
harcerskie wyruszyły pięcioma
interesującymi trasami.
zwiedza.ląc
dendrarium w Rogowie, POM w Bogda·n ce, rezerwat bukowy w lasach gałko
wych
oraz zabytki w Brzezinach.
Wieczorem odbyło się
także piękne ognisko.
Dzięki

303-01._

Efr

NA KOSZT NAJEMCY

kompletną

diagnostyką

·--··=··---•FllMlmlFllFUllF'
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kowskiego z „Energomontażu

11r;ra:~y'l~f
w qo :c
„

REGULACJE

godz. 8-20.

na

budowie EC-Ill.
Br;, gada montaiystow K. Racz-

N1'lł

ZAPŁONOW,
GAŻNIKOW

ska 24, tel. 438-7&,

montażo\vej

dy może
znaleźć
coś co go
zainteresuje. Płyty z muzyką
taneczną i rozrywkową (od Le
hara do współczesnej mul.yki
NRD) oraz ks:ążkl, stanowiące
dorobek
pierwszego
w dziejach Niem1ec kraju socjahstycz
nego.
Powieści
T. Manna
i
Feuchtwangera, albumy dzieł
sztuki z muzeów n1emieckich,
atlasy, dla turystów mapy samochodowe i mapy miast niemieckich, podręczniki do nauki
języka
niemieckiego,
a
nawet.- książki kucharskie, wpro
wadzające nas w
tajniki kuch
ni kob:et z NRD. Są także ko
lorowe książeczki
dla dzieci.
Toteż nic dziwnego,
że trwający
przy ul. Narutowicza 8
k ·. ermasz płyt i ksiązek NTO
cieszy się
c!użym
powodzeniem. (t.s.)

krajoznawców
pomocy wielu ludzi dobrej wo
li za bezpfecZX>no nocleg
dla
wszystkich
uczestn~ków złotu.
Było ich 5SO. Kucharze z łódz
kiej jednostki wojskowej u20towall smaczną grochówkę.
W drugim dn·iu zlotu delegacja złożyła W:ązanki kwiatów
na grobach bohaterów U wo1n:v światowej w Jeżowie. Odbyło się też wiele atrakcji m.
in. bieg na orientację , zgadujzgadula i ciekawe
prelekcje.
Zorganizowano
se.lmik krajoznawczy „pod dębem".
Mło
dzi eż
móY<iła
o pracy swoich
kół kra.Joznawczo-turystycznych
oraz dzieliła się wrażeniami 7.
obozów wędrownych i żeglar·
sk.ieh.
(Kas.)

łllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllHllllllllHlllllllllllHlllHllH
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silników
samochodowych na
angielskim elektronowym aparacie
"Crypton"
wykonuje
Stacja Diagnostyczna Łódź, ul. Suwal-

czą!

TSM

NAPRAWA telewizorów
tel. 49145 Sp-nia „Swia
towld"
76514 g
PIES biało-żółty, duży przybłąkał się. Ideowa 26
76500 g

wraz z

W ub. sobotę
godzinie 9, za
się
ostatni
etap najtrudniej
szej i najpoważniejszej
pracy
o

-----------------------------------1

przedłużona

UCZNIOM słabym 1 &późnionym pomaga magister Zaborski, Nawrot
13-l!, front, III p.
POMOC domowa potrzeb
na. Więckowskiego 70 m.
3, pn godz. 12
POMOC
do dziecka na
stale lub dochodząca za
raz potrzebna. Łódż-StQ
ki, Zbocze 29 m. 8
POMOC domowa potrzeb
na.
Pełne
utrzym~nie,
wysokie wynagrodzenie.
Hutora 18 parter
WYPOZYCZALNJA
suklen,
Obrońców Stalingradu 32, Podniesińska
LOKAL przemysłowy 40
m kw.
z używalnością
telefonu
do wynajęcia.
Tel. 423-13
76468 g

Trudna operacja „Energomontażu"
Przygosłowania do robót z1 mnwych

~a P:~s:::~;wi~rzXaj:i~!;::;ał: ~~~,.::';~·~_.,~1':id k~~

Trasa "69"

DOM 2-izbowy Z ogrodem - sprzedam. Miesz
O G l O S EN I A O RO B N E
kania na zamianę. Łódź
Mieszczańska 23a w
go76474 g SPRZEDAM technologię GARAŻU poszukuję, śró
dz'.nach l4-l 7
DOMEK jednorodzinny z na produkcję
doniczek mieście Radios@cja.
placem sprzedam. ł.ódź, torfowo - ~.elulozowych. Tel. 367-71 po godz. 18
Praska 31
76499 g Ofe_rty „7127. Biuro Ogło w lr.NAJ„tĘ dwuosobowy
------------= szen, Katowice
7519 k pokój, wygody,
UrbańLAS. (chłopski),
20 ha, RÓŻNE meble, błam - czyk, Lódż, cyprysowa~
po.wiat k?~iski sprtedam. tchórze, płaszcz or\.alio- POKOJU z kuchn.ą pilWiadomosc
Sachse, So- nowy włoski, płaszc>: skó nie poszukuję .
Oferty
pot, Abrahama 14
rzany męski jugoslow:ail „ 76469
Prasa, Piotr1<ow
DZIAŁKI budowlane do ski sprzedam. Tel. 228-46 ska 96
700 m kw. sprzedam. Ju DWIE le ::anki z pojem- 2 • ł'OKOJE, kuchnię wła
stynów - Janówka
23, nikami na pościel
(ru- snościowe kupię. Oferty
Kubś
76437 g muńskie), biurko, obra- „ 76485 „ Prasa, PiotrkowDOMEK campingowy w zy sprzedam. Limanow- ska 96
5
poblizu Łodzi kupię. O- skiego 1781186 m. ia4r.~o- ZPOKOJE,
kuchnię ferty „76456" Prasa, Piotr dziny I 7-20
' g wszystkie wygody, wzglę
kowska 96
,,OC'l'AVlĘ"
sprzedam. dnie pokój, kuchnię, blo
Zgierz,
Ciosnowska 16. ki zamienię na M-3. Tel.
FUTRO . damskie,
nowe Oglądać p<> 16
262-22, godz. 8-10 i po
bułgarskie sprzedam. Te „p. 70 „ sprzedam.
Tele- 15
76&01 g
lefon 251 - 23 • godz. IO-l8 fon 42Q·78
76589 g 2 UC'.Ll>NNICE na miesz
Hebda
'16478 g =::_='-'"-------~
.
.
, ,,WARSZAWĘ M 20", s !e kanie przyjmę. Telefon
MASZYNĘ do pisani'! , dzenia rozkładane, stan 526-94, godz. 16-18
liczenia. sprzedam. Łodź bardzo dobry sprze- POKÓJ, kuchnię, wszyGrabieniec llc m. 5
dam.
Oglądać wtorek, stkie wygody (prócz c.
PIANINO sprzedam. Więc czwarte~: sobot~, godz. o.) w śródmieściu,
zakowskiego 25 m. 8, III p. 15-18,
.opcmsk.ego 3ea mienię na dwa pokoje>,
764 30 g kUChnię z wygodami w
front, godz. 17-20, Ko- m. 1
nicki
76480 g .,WARSZAWĘ
śródm.eściu.
Oferty
22 3"
~
„76505" Prasa, Piotrkow
PIANINO „Legnica" ni- stan
idea I ny sprzec.am. ska 96
skle, w bardzo dobrym Abramowskiego 27 m. 15 f .;..c;c.;__ _ _ _ _ _ _ _ __
stan i e sprzedam. Telefon GARAŻU blisko ul. Cl11:y ANl,,lbLSKI, 373-5Y Gaj547-36
76490 g zantem poszukuję, O!er da
7ti6tiri g
.
ty „76484" Prasa, Piotr- MAl' EMAT'iKA,
f!Zyka
FUTRO czarne łapk1 ka kowska 96
mgr Niepokojczycki. tel.
~~~.ło;';l. ~7~~~ sprze- GARAŻU poszukuję, naj 533-20
.
74919 ~
------------·•chętniej
w śródmieściu. r.11>~llŁ<.K1, roay)sKi. FIKUS
duży sprzedam. Oferty
„ 76473 „
Prasa, Keppe,_ Wigury 12, front
Radogoszcz, Truskawko- Piotrkowska 96
we.Jse.le
746>5 I!
wa l i
76497 g OPOLE - 4 pokoje, ku- ' l\!ATEMATYKA.
Tel.
AKORDEON
.,Victor i a", chnl<':, komfort, telefon, 2·2-85, Balcerek
76181
aparat „Zorka 4" i ka- garaż (dzielnica Wyspa), i FI A . CUSKJEGO udzoela
merę
„Admira"
sprze- zamien i ę na dwa pcko magi ster
uniwersytetu
dam. Zakład Telewizyj- fe, kuchnię w Lodzi. Te 1 francuskiego
Wroński.
~ :QiotUww'iUI &Il
on ~
~tG.l-.lit
76& &

I

im. Harnama wc1ąz
dalsze kandydatki,
się
na
i cewiaczki.

przyuczyć

Polska tkanina
•
zo Qron1cq

„,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,_,,,,,,„„,,,,,,,„,_,,,„,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,~

z

stn;ów. ZPB
czekają na
które chcą
przewiJaczki

rob-ku
technikum w latach
1919-69.
W ramach obchodów 50-lecia
zorganizowane z:ostaną m. in.
także: sesja naukowa dla ab•ol
wentów szkoły,
ogólnopolska
konferencja nauczycieli
sz:kół
włókienniczych,
wieczór dysku
syjny poświęcony historii szko
ły, spartakiada sportowa szkól
włókienniczych.
Technikum
Włókiennicze nr 1 otrzyma tak
że nowy
sztandar oraz wypo.
sażone zostanie w gabinet historii szkoły, w którym znajdą
miejsce najważniejsze eksponaty i pamiątki z Gkresu bogatej
działalności dydaktyczno-wycho
wawczej oraz społeczno-polity
cznej tej placówki WYChowawczo-oświatowej. Patronat hono-1
l"OWY
nad jubileuszem ST.koły - - - - - - - - - - - - - - - kształcącej wiele ookoleń łódzkich
oraz
og6lnokrajowych
włókienników
obieli I sekretarz KL PZPR - J. Spychal- 1
ski, minister 1>1'zemyslu lekkiego - T. Kunicki i przewodniczący
Prez. RN m. Łodzi E. Kaźmierczak .
('zbk)
Po sukcesach w Wiednłu
łódzkie Muzeum Historii Włó
kiennictwa urządza kolejne wy
stawy polskiej tkaniny unikatowej w Salzburgu {Austria) 1
FlorenCJI.
Otwarcie obu wymienionych wystaw nastąpi w
dniu 10 bm. Natomiast od 20
bm, polskie tkaniny oglądać bę
13 patdziernlka 19«9 r . wydłu
da mieszkańcy Tunisu.
żona zostanie tr~a autobusów
(tsl
linii „611". Kursowa~ one będą:
ni. Obywatełska
od Pienistej,
Al. Politechniki . Gagarina, Broniewskieiro. Felińskiego do ulicy Kadłubka.
(o)

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

+
+

liceów-

Ten kalan jest dziurawy!
l..atante dztur to sprawa
punktów
uslugou,-ych,
my
zajmujemy
Uę
~lqcznie

AaedlemJ

ZM: W mieszkaniu, które użyt
kuję
od 1958 r. zepsuł się bojler. Wezwany fachowiec orzekł,
że bojler nie nadaje sie już do
naprawv i trzeba go wymienić
na nowy. Kto .iest zobowiązany
pokryć koszty wymiany? Ja czy
ADM?
RED.: Wymiana urządzeń sanitarnych należy do najemcy, a
nie do wynajmującego. Dotyczy
to zarówno tych lokatorów. którzy płacili za urządzenia sanitarne, jak I tych, którzy otrzyma1i. je w okresie, gdy za wy-

tej wymienione
pobierano oplat.

urządzenia

nie

SWINKJ MORSKI:ę:
POSZUKIWANE
A. NOWAK: Posiadam hodo"
lę świnek morskich- słyszałem.
ie w naszym mieście istnieją pia
cówki naukowe, którym te zwie
rzaki sa ootrzebne do celów doświadczalnych. Proszę o podanie
ich
adresu.
i;-dyż
chcialbym
sprzedać kilkadziesiat sztuk.
RED.: Swinkl morskie zakupu
je dział zaopatrzenia Akademii
Medycznej, jednakże nie bezpośrednio u hodowców, lecz za po
średnictwem Związku Powiatowego Gminnych Spółdzielni „sa
mopomoc Chłopska". Łódt. ul.
Obr. Stalingradu 85/99, Na miejscu otrzyma Pan dokładne ' informacje.
(g)

DZIENNIK l:.óDZKI m

239 _'6$93)

a

eo~ GDZIE~
WAŻNE

TELEFONY

Informacja telefoniczna
Straż

03

Pożarna

Pogotowie Ratunkowe
Po&otowie MO 07, 400-00.
lnformacJa PKP
Informacja PKS
Pomoc drogowa PZM
Pogotowie energetyczne
Pogotowie oświetl. ulic
Ośrodek In!.
Us!. I.ZSP
Lódzki Osrodek Inform.
Turystycznej

08
b9
.>oo~oo

581-U
26s-g&

598-80
334-31
220-89
398-10
359-15

TEATRY
WIELKI
TEATR
godz. 19
„Romeo i Julia"
TEATR POWSZECHNY - godz.
19.15 .,Boso, ale w ostrogach"
TEATR
SOWY - i:odz. l9.!5
„Sędziowie"

MALA SALA życ

świeci

godz. :!O

„Księ

nieszczęśliwym

0

TEATR JARACZA (W sali Teatru Rozmaitośc i )
godz. 19.15
„Ballada o tamtych dniach"
TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Ja
dzia wdowa"
OPERETKA - godz. 19 ·„Skrzy
dlaty kochanek"
ARLEKIN godz. 17.30 „Ferdynand Wspaniały"
TEATR PINOKIO godz. 10
„Pierwsza przygoda Pifa"
MUZEA
MUZEUM HISTORII WŁÓKIEN
NICTWA
(Piotrkowska
282)
czynne godz. ll>-17,
MUZEUM S-ZTUKl (Więck~w
skiego 36)
czynne od godz.
9-15.
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
i ETNOGRAFICZNE (Pl. Wol
ności 14) czynne od godz.
11-17.
MUZEUM
HISTORII
RUCHU
REWOLUCYJNEGO (Gdanska
13) czynne godz. 10-17.
MUZEUM KATEDRY EWOL!JCJO)'flZMU UŁ (Park Sienkiewicza) czynne
od
godz.
10-17.
t,f')DZKIE ZOO ·- czynne od
godz. 9-17 (1.<a•a czynna do lS)
KINA
BAŁTYK naszą
erą"

„Milton lat przed
od lat 14 (ang.)
godz. IO, 12.15 „Kleopatra" od
lat 16 (USA) godz. 14.30. !8.~0
POLONIA „Zbrodniarz, któ
ry ukradł zbrodnię"
od lat
16 (pot.) g. IO, 12, 14, 16, 18, 20
WISŁA „Dlaczego kłamały"
od lat 16 (franc.) godz. 10,
12.30, 15, 17 .30, 20
Wł..OKNiAltZ
„Bunt
na
Bounty" od lat 14 (USA) g .
10, 14, '18
WOLNOSC „Damski gang"
od lat 16 (ang.) godz. 10, 12.30.
15, 17.30, 20
dla
ZACHĘTA
- „Wyzwanie
11
Robin
Hooda"
od lat
tang.)
godz.
Ul,
12.30, 15.
17.30, 20
KINA STUDYJNE
STYLOWY - „Kobieta z wydm"
od lat 18 '(jap.)
eodz..
15,
17.30, 20
STUDIO „Powiększenie" od
lat 18 (ang.) godz. 17.t:I. 19.30

• * •

Pożegnanie z tytułem. „Mlecz i waga" od lat
16 (franc.-wł.) g. IO, 13, lfi, 19.

ADRIA

CZAJKA „Droga Brigitte"
(USA) od lat 14 godz. 17, 19
ENERGETYK - nieczynne
GDYNIA
„Toast" od lat
7, (poi.) godz. JO, 11.45. 13.30
.,nz:ewica dla księcia" od lat
18 (wł.) godz. 15.30. 17.45. 20
HALKA „Krzyżacy" od lat
12 (pol.l godz. 15.45, 19
1 MAJA - „Zamach" od lat 14
(poi.\ godz. 16. 18. 20
ŁĄCZNOSC „Synowie Katie

l<IEDV?

Elder" od lat 16 (USA) godz.
18
ŁDK
„Skąd przychodzisz"
(franc.) od Lat 18 godz. 15.30,
17.45, 20
MŁODA GWARDIA
„Siódmy rok m1łości"
od lat 14 li
(
)
d
12
10
14 16
l~ie~.
go z.
'
'
'
'
MUZA
Pustelnia parmeń
sk;" 0-;; 1~'t 14 (fr.-wl.) godz~
16, 19.15
OKA - „Oskar" (franc.) od lat
16 godz. 16, 18, 20
POLESIE - „Nauczyciel z przed
mieścia" (ang.) od lat 14 g.
17, 19
POPULARNE - „273 dni poniżej zera" (poi.) od lat u g.
15, „Napad stulecia"
'ang.)
od lat 16 godz. 17, 19 .15
PRZEDWIO$NIE - „Polowanie
na muchy" (pot.) od lat 18
godz. 15.30, 17.45, 20
PIONIER - „Dwa tygodnie we
wrześniu" od lat 16 (franc.)
godz. 15.30, 17.45, 20
POKóJ - .. życie złodzieja" od
lat 16 (franc.)
godz.
15.30,
17.45, 20
REKORD „jak ukraść mllion dolarów" od lat 14 !USA)
godz. 10, 12.30, 15, 17.30, 20
ROMA - „Porwany :z:a młodu"
od lat 14 (NRD) godz. 10, 12.30,
15, 17.30, 20
SOJUSZ - „Między wrześniem
a majem" od lat 11 (poi.) g.
17, 19
STOKI - „Strzał w ciemności"
od lat 14 (ang.) godz. 15.30,
17.45, 20
SWIT
„siedmiu w blasku
złota" od lat 16 (wł.-fr.) g.
16 18 20
TATRY Bajki: „Przygoda
żabki", „Plastusiowy pam'ętnik", „Ballada o królewnie.
Lilianie",
„Zegar
z kuku!ką",
„Pan
Maluśkiewicz'',
„Hokus pokus" godz. t6', 17.
DFP - 1969. Od „Zakaza·~vch
piosenek" do „Pana Woło:iy jowskiego".
„Mężczyźni
na I
wyspie" od lat 16 (po!.) godz.
18, 20
·

,~~~~::~~~~~,~~a~~'.·~~.~~~!i

gowej.
zdobywców czołowych
miejsc w IV krajowym konkursie: sierż.
Annę
Szymańską,

I .

I

sierż. Andrzeja Kubiaka, sierż.
Andrzeja Różańskiego. st. sierż.
Józefa Szewczyka, plut. Władysława G:tjdę i sierż. Józefa Mirowskiego.
Oklaski i wiązanki
kwiatów
od mieszkańców naszego miasta
były
dowodem
uznania
dla
sprawności laureatów. Gości na-----

cieszyła

RAD I O i TV

się

zdobywczyni
I
miejsca,
wa.rszawianka
sierż.
Anna Szyma11ska, wielu wielbicieli
ma
również
łodzi<inka,
plut. Ewa Rdest.
.
.
.
Wszystkie
kwiaty
_złozo_nel
wczoraj na ręce funkcJonar~u.szy MO są wyra'l!em
uznama,
jakie rob?~ni-cza ~ódź_ żywi dla
swojej mhlicii . stoJ'\CeJ na straży ładu, be.zpieczenstwa I spe•
koju w miescie.
(eo)

skie chóry. 1'7.30 (Ł) Małe zespo
ły rozcywkowe. 17.55 (Ł) „ W tros
ce o zdrowie włókniarzy" - rep.
18.20 „Sonda" przegląd społeczno-ekonom. 19.00 „Echa dnoa".
19.17 Węgierskie zespoły rozryw
kowe. 19.30 „Nazajutrz po wojnie" _ słuch. 20 . 05 M. RaYei _
Balet „Daphnis i Chłoe".
20.30
Fel. muzyczny. 21.00 Słynne zespoly chóralne. 21.25 Chwila poezji. 21.30 studio Piosenki. 22.00
Z kraju I ze świata. 22.27 Wiad.
sport.
22.30 Lekcja jęz. franc.
22.45
Al. Borodin:
II kwartet
smyczkowy 23.15 Uniwersytet Ra
diowy 23.35 Melodie na dobranoc.
23.50 Wiadomości.

SKODA, 8 PAZDZIERNIKA
PROGRAM I

8.00 Wiad. 8.10 Dzień dobry, tu
Red. Społeczna. 8.15 Plebiscytowa
piosenka m-ca. 8.19 Melodie na
dzień dobry. , 9 _.00
„Muzyka dla
wróbli"
9.20 Dla każdego coś
miłego.· Hl.OO Wiad. 10.05 „Jak
trza" - szkice. 10.25 Arie i sce
ny baletowe. 11.00 „Barwy orkie
stry symfonicznej". 11.20 Duety
instrumentalne. 11.45 Publicystyka międzynarodowa. 12.05 Z kra
ju i ze świata. 12.25 Koncert z
młodzieży, to studenci z kra- polonezem. 12.45 Rolniczy kwajów socjalistycznych i niektó- drans . 13.01> „Trzy zaklęcia". 13.20
rych„ kapita.list:l'.cznych,, m. i~ swojskie melodie. 13.40 "Więcej,
Belga, Danu, Fmlandu~ Franci1, lepiej, taniej". 14.00 „Konie, kO:PROGRAM JII
Włoch;
bllsko . 100 osob llczy nie" _ rep. 14.20 utwory Bizeta
młodzież polonijna.
i Saint-Saensa. 15.00 Wiad. 15.05
17.05 Quodlibet. 17.30 „Skandal
Najpopularniejsze wśród stu- Godzina dla dziewcząt i chłop- w Clochemerle" - odc. 17.40 Mię
dentów zagranicznych są kie- ców. 16.00 Dziennik. 16.10 „Popo- dzy ,,Bobino" a „Olimpią". !8.00
runki techniczne:
mechanika, ludnie z młodością". 18.50 Muzy- Ekspresem przez świat. 18.05 Her
elektronika, elektrotechnika, bu, ka i aktualności.
19.15 Koncert ba tka przy samowarze. 18.25 Prze
downictwo
lądowe,
następnie! reklamowy. 19.30 Koncert chopi- bój za przebojem.
19.00
„Król
studia
humanistyczne,
a I nowski. 20.00 Dziennik. 2-0.25 Pio Henryk IV u szczytu sławy" _
wśród nich
prawo, socjologia, senki polskie. 20.47 Kronika spor odc.
19.30 Neil Sedaka contra
następnie medycyna i weteryna towa.
21.00 „Ze wsi i o wsi". Gene Pitney. 19.50 otarłem się 0
ria oraz kierunki ekonomiczne. 21.29 „Rozmowy o wychowaniu". wielkość - gawęda. 20.00 „Horo
Do tej pory studia w Polsce 21.30 Koncert życzeń. 22.00 Kon- witz klasyk". 20.45 „Pewno
ukończyło
ponad 1300 studen- cert z nagrań chóru a cappella nie może pan tego pojąć, porucz
tów zagranicznych.
PR I TV w Krakowie. Z2.20 Z niku" - słuch. 21.10 Mój magne
transkrypcji
orkiestrowych
L. tofon „z myszką". 21.30 „Baśnie?
Stokowskiego 22 30
Jasnowidz" Właśnie!
„Swierszcz Wielki
- opow. 22.45 Z nagrań tria wo Prorok". 21.50 G. Verdi - „Otel
kalnego. 23.00 II wydanie dzien- Io". 22.00 Fakty dnia. Z2.08 Gw:az
W dniu 7 października l969
nika. 23.10 Tańczymy do półno- da siedmiu wieczorów · Ter„roku zmarł ukochany Mąż
cy. 24.00 Wiadomości.
ł
sa Tutinas. 22.15 Strzały w bui Ojciec
szu.
22.25
z naszej taśmoteki.
PROGRAM U
23.00
Miniatury
poetyckie
S. t P.
„Wielki testament", 23.05 Muzy8.30 Wiad. 8.35 „Mój dom, mo· ka nocą.
U
te osiedle". 8.50 Najpiękniejsze
.
walce. 9.00 Suity ork. francusTELEWIZJA
kich. 9.3o Wiad. 9.35 „zielone sy
I
gnały". 9.50 Pieśni ludowe. 10.10
10.00
„Dramat
sumienia"
Kwadrans melodii. 10.25 „Podróż film z serii: „Scigany" (z Kato
lat 87.
spełnionych nadziei". 11.25 Echa wie). 10.55 Dla szkół: Fizyka dla
europejskich
festiwali muzycz- klas VII „Maszyny budowlane"
Pogrzeb odbędzie się dnia
nych. 12.05 Z kraju i ze świata. (W).
11.25 Przerwa.
12.45 Dla
9 bm. 0 godz. lS, 3o z kaplicy
12.25 Ouety na flet. 12.40 (Ł) Ko szkół: Wychowanie obywatelskie
cpmowen1·atdaarzma1·anJ·ąa Dpoołgacrhąz:ooneczwym
munikaty. U.45 (ŁK) '!kLeninol" - , - Przewodniczący Rady przyj mu
aud. 13.00 (Ł) „ ąci
me oma- je we wtorki„. (dla klas VIII)
glębokim żalu
nów".
13.30 (Ł) Felieton.
t3.40 (W). 13.15 Przerwa. 14.25 Poli•ech
„Złoty robak" - 'fragm. książki. nika TV:
Matematyka _ i<urs
ŻONA i DZIECI
14.00 Wiad. 14.05 Gra kapela E. przygotowawczy - nierówności Donarsk:ego. 14.25 Melodie roz- cz. I. (z Wrocławia). 15.00 Folirywkowe. 14.45 „Błękitna sztafe- technika TV: Matematyka - .::us
Dnia 7 października 1969 r.
ta". 15.00 Muzyka polska. 15.30 przygotowawczy Nierówności,
zmarł nagle w Opocznie, nasz
„Pleśni
I tai1ce świata".
15.50 cz. II (z Wrocławia). 15,30 Prze
drogi Kolega
,.Miejsce dla olb~y~ó"."''.· 16.00 rwa.
16,30
Stadami Lenina Dziennik. 16.IO "
ramie np!'- I program z Moskwy
(Moskwa).
retki". 16.45 (Ł) Aktualności łódz 17.00 Dziennik (W). 17.10 Dla dzie
kie. 17.oo (Ł) „Tragiczne dzieciń ci: Pan Półka 1 spółka (W). 17. 45
stwo" rep. 17.17 (Ł) A.mat=- Magazyn ITP (W). 17·.55 Film z
lserii: „Wyprawy" (W). 18.20 Wia
- - - - - - - - - - - - - - - domości dnia (Ł).
18.40 Spotkania z przyrodą (W). 19.05 Kilka
LEKARZ OKULISTA
słów o programie TV (W). 19.20
Kol. MARKOWI PODGÓR- llOobranoe. 19.30
Dziennik (W).
Wyrazy głębokiego współczu
' SKlEMU
wyrazy głębokiei:o
20.05 „Dramat sumienia" - film
cia RODZINIE składają:
J współczucia z powodu śmierci
I z serii: „Scigany" (z Katowic).
20.55 Swlatowid - magazyn wyORDYNATOR, KOLEŻANdarzeń międzynarodowych (W).
Kl i KOLEDZY z ODDZIA
21.25 PKF (W). 21.35 Program fil
ŁU CHORÓB OCZU SZPImowy:
zwierząt" (W).
121.55 „O „Karnawał
TALA im. dr K. JON·
składają:
muzyce mówią ... " - pro
SCHERA w ŁODZI
gram dyskusyjny. 22.30 Dziennjk
DYREKCjA, POP PZPR,
(W). 22.50 Politechnika TV: M-aI
RADA ZAKŁADOWA, KOtematyka - kurs przygotowawDnia 6. X. 1969 r. zmarła,
LEŻANKI
i KOLEDZY z
czy (powt. z Wrocławia).
23.25
po długich i ciężkich cierpieFILHARMONII ŁóDZKlEJ
Politechnika TV: Matematyka
niaćb, przeżywszy łat 64, uko
il•••••••••••••-~ klfrs
przygotowawczy (powt. :i:
chana żona, Mamusia, Siostra
\
Wroeławia)'.
i Babcia
Dnia s. X. 1969 r. zmarła

I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••

DYŻURY

3000 s Iu d en1OW'
•
z 80 k.raJ• o' W

studiu1·e wPolsce
Blisko 3 tys. studentów
sponad 80 krajów świata uczy się
I zdobywa wyższe wykształcenie i kwalifikacje w Polsce.
Wśród studentów kształcących
si<: w naszym kraju ok. 2000
osób, stanowi młodzież sponad
60 krajów Afryki, Azji I Arneryki Łacińskiej; pozostała część

Dnia 7 października 1969 r.

zmarł najukochańszy
i Dziadziuś
S
• t P.

Kaz=mi•er""''-i•
•
„~

Pogrzeb odbędzie się 9 października br. 0 godz. 14,30 z
kaplicy cmentarza św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej.
Powiadamiają przyjaciół i
znajomych
ZIĘC

1

Al. Kościuszki 48. Pi-:>trkow-1
ska 225, Piotrkowska 25, Zgier
ska 146. Felińskiego 1. Nacutowlcza 42. Lutomierska 146.

SYN, SYNOWA,
i WNUCZEK.

w dniu 6 • x. 1969 r. zmarł,
przeżywszy lat SS, długoletni
pracownik Handlowej Sp-ni
Inwalidów

DYŻURY SZPITALI

· •
k0I, K3ZlmtefZ

I Klinika P(lł.-Gin. Im. CurieSkłodowskiej.
ul.
curie-Skłodowskiej 15 - przyjmuje rodzą
ce I
chore ginekologicznie z
dzielnicy GOrna oraz 2 rej<">nowych poradni „K", ul. Fornalskiej 27 i Gdańska 29.
n Klinika Po!.-Gin. AM, ni.
Sterlinga 13 - przyjmuje rodzą
ce I
chore ginekolog\cznie z
dzielnicy Sródmieście 2 re)onowych poradni „K" Nowotki
60. Kopcińskiego 32 I Piotrkow
ska 269.
Szpital Im. R. Wolf, ni. Łagiewnicka 34/36
przyjmuje
rodzące
I chore glnekoloE(kznie 2 dzielnicy Bałuty oraz ~
rejonowych ptlradnl .,K". ul.
Piotrkowska 107.
1
Maja 52
I Kasprzaka 17.
Szpital
Im. R. .Jot'dana, ni.
PTzyTodnlcza 7/9 - przyjm:iJe
rodzące I chore g!nekolo~icmie
z dzielnicy Widzew oraz z reJonowej poradni „K" ul. Sreb75.

Baht.CZ

Pogrzeb odbędzie się w dniu
x. br. o godz. 15,30 z kościoła parafialnęgo na Retkini.

8.

Wyrazy głębokiego
współczucia ZON1E i SYNOM
składają:
RADA SP-NI, ZARZĄD,
RADA ZAKŁADOWA oraz
KOLEŻANKI i KOLEDZY

Dnia 6 października 1969 r.,
po długich i ciężkich cierpieniacb zmarła

•

M1„ szcza

k

Msza św. odbędzie się 8 paź
dziernika br. w kościele ś"'·
Krzyża, o godz. 7,30 rano. Wy
prowadzenie zwłok odbędzie
się tego samego dnia o godz.
16 na Stary Cmentarz przy
ul. Ogrodowej, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim

„Kukułeczka" ołaci...1

-1
-1

„.ia pięć trafień zwykłych
2.192 zł, za cztery premiowane
- 165 zł, za cztery zwykłe 65 zł, za trzy premiowane
:!O zł, za trzy zwykłe 10 zł.
N" główną wygraną w bieżą
cej grze przypada 280.000 zł.

I

•
1Jan
Jast a Is k•

I
I

i

I
I

dr Tadeu- sz

I

Patyk

.111••••••••••••••1!,

o Jc

ste fansa. Bacza

A

S. t P.

S. t P.

Ludm=ła

rzyńska

I

J

a.&OtODI•

CÓRKA,
APTEK

Ojciec

I

1

z domu ŁUKASfK.
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się 9. X. o godz. 9 ze
Szpitala
Pasteura
przy ul.
Wigury,
po
c.:ym
zostaną przewiezione do Warszawy
do grobu rodzinnego na Cmen
tarzu Bródnowskim.
z głębokim smutkiem 1Je-

I

DR MED.

MARIA
PACANOWSKA
adiunkt ill Kliniki Pediatrycz
nej AM w Łodzi, lekarka peł
na poświęcenia, oddana całym
sercem choremu dziecku, dobra i serdeczna koleżanka.

gnają

MĄŻ, CÓRKI, SYN i
SYNOWA, WNUCZĘTA,
BRACIA z ŻONAMI i
POZOSTAŁA
RODZINA

żalu

KIEROWNIK i ASYSTENCl I KLINIKI PEDIATRY-

............„ .........„ .................................................„ .... l
RODZINA

CZNEJ AM w

ŁODZI.

~~~~"'~~~,"-~~~~,~~~~""~
Hanka czekała na niego przed domem. Do- No, n<>, niechby spróbował
warknął

Z. Zeydler.:. Zborowski

Zrobił

niecierpliwy

ruch

ręką.

- Nic się nie stało, ale mam pewne pilne
sprawy do załatwienia. Nie mogo;: czekać do
jutra.
- Chyba nic złego? zaniepokoiła się.
- Nie, nie, nic złego. Możesz być zupełnie
spokojna.
- Bo ja tak nie lubię, Oleczku, jak jesteś
zdenerwowany.
Zawsze się boję, żebyś nie
miał jakichś przykrości.
Dzisiaj na każdym
kroku człowiek ma przykrości.
-

Bądź

lizeczkę

-

tak dobra i zapakuj mi małą wapowtórzył Stefaniak.

*

*

Mimo nawału zajęć, Franek pojechał motorem do leśniczówki. Powiedział komendanto.
wi posterunku, starszemu sierżantowi Szczygielskiemu, że z polecenia kapitana Grabickiego musi jeszcze sprawdzić pewne rzeczy
na tamtejszym terenie (co zresztą było częś
ciowo prawdą). Zaniepokoiła go kartka, którą

otrzymał

od Hank: „Muszę się z Tobą zobaczyć jak najszybciej w ważnej sprawie".
„Co to może być za ważna sprawa?" - rozdodając gazu.
Hanka była rozsądną
dziewczyną i nie alarmowałaby go dla byle
głupstwa. Coś sio;: musiało rzeczywiście stać,
ale co?
myślał,

Zeby skrócić sobie drogę,
ruszył

wąską

ścieżką,

bujałym

żytem.

Znał

i

tu

zjechał z

szosy
wy-

biegnącą między
każdy

dołek,

każdą

nierównosc
gruntu.
Ciężkie dojrzewającym
ziarnem
kłosy
trącały go, klując w twarz
długimi wąsami. Po ostatnim
gwałtownym
deszczu zboże pochyliło się, a miejscami nawet pokładło, tworząc jakby wydeptane polanki.
Kiedy
wjeżdżał na drogę
wiodącą
wzdłuż lasu, dwie kuropatwy
poderwały się
z głośnym furkotem
zapadły w pobliskim
kartoflisku.
Scieżkami przeciął na ukos las i niebawem
zobaczył

błyskający

czówki.

czerwienią

dach

rodna dziewczyna, postawna, dobrze zbudowana. Ciemnoblond gęste włosy związane były w koński ogon. Nad czołem równo przycię
ta grzywka. Oczy podłużne, brązowe, osadzone pod mocno zarysowanymi brwiami błysz
czały zwykle energią i radością życia. W tej
chwili oczy te były chmurne, niespokojne.
- Dobrze, że przyj~ałeś powiedziała,
wyciągając rękę na powitanie.

groźnie

- Co sio;: stało? spytał.
- Chodż,
przejdziemy si(',l trochę. Wszystko ci opowiem.
Franek postawił motor koło furtki, wytarł
spocone czoło i skinął głową.
- No, to idziemy.

- A ~o Dobrzycki zaczął po chamsku przy
gadywac Staszkowi, że ja z tobą chodzę. No
to Staszek dał mu w pysk.
Franek zacisnął pięści.
Zdaje się, że ja także mu dołożę. Ale jak
ode mnie dostanie, to się nie pozbiera.
Hanka w~a go pod rękę.
Dajże spokój, Franuś. Nie po to ci to
mówię, żeby wywoływać awantury.
- A cóż to bydlę sobie myśli, że ja pozw-0lę na takie rzeczy?

Szli między wysokimi
krzakami jałowca.
Zapach żywicy zmieszany z gorzkawą wonią
ziół wypełniiał powietrze. Pierwsza odezwała
się Hanka;
-

Staszek dał w

pysk

Dobrzyckiemu -

rzekła nie patrząc na Franka.
Wiadomość ta nie wydala
doczniej żadną rewelacją.

-

No to co

z

mu

się

najwi-

tego?

- Władek Dobrzycki odgraża się. To bandzior. Boję się o Staszka.
Franek lekceważąco

machnął

ręką.

- Nie przejmuj się takimi głupstwami. Dobrzycki nic Staszkowi nie zrobi. Bądź spokojna. Głupi pilak!

leśnisztą

Silny jest. Silniejszy od Staszka. A zreon i nożem potrafi.

Franek. Już ja bym go nauczył
rozumu. A o co im poszło?
- O mnie.
Franka tak zaskoczyła ta wiadomość, że
stanął jak wryty.
- O ciebie?
- Tak. O mnie się pokłócili.
Potrząsnął

-

głową.

Nde rozumiem.

Jest na mnie cięty powiedziała cicho
Hanka.
- Za co?
- Bo się kiedyś do mnie przystawiał, a ja
go sklęłam i wyrzuciłam za drzwi.
Teraz
chce się odegrać.
Franek przez chwilę sapał z gniewu I już
chciał siadać na motor i szukać Dobrzyckiego. Opanował się jednak.
- Przecież to nic złego, że my ze sobą chodzimy. Jeszczem ci żadnej krzywdy nie zrobił.
A zresztą chcę się z tobą żenić. Chyba, że ty
mnie już nie chcesz?
(10)
(Dalszy ciąg nastąpi)
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