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Zgodnie z porozumieniem za
wartym między rządami ZSRR
i ChRL w poniedziałek rozpoczęły się w
Pekinie rozmowy
między delegacjami
rządowymi
Związku
Radzieckiego i Chiń
skiej Republiki Ludowej..
W rozmowach uczestniczą: ra
dziecka delegacja rządowa, któ
rej przewodniczy pierwszy wi
ceminiSoter
spraw
zagranicznych ZSRR, W. Kuźn1ecow; i
rządowa delegacja ChRL, któret
przewodniczy
wiceminister
spraw
zagranicznych
ChRL,
Chiao Kuain-hua.
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Delegację

pnyjął

także

czło-
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do wiedeńskiej konferencji
aa rzecz hezpieczeistwa
i współpracy w Europie

Łodzi

• Wityta ministra N. laźniecowa
• Festiwal filmów, delegacja filmowców• Krasnojarski Zespół Tańca
• W Teatrze Wielkim
Kniaź Igor
• Koncerty symfoniczne • Wieczór
ha\etow1

Przedstawiciele
polskiego
przemysłu

w NRF
fDnia 19 bm.
wyjechała do
NRF, na zaproszenie
związku
przemysłowców NRF, delegacja
przedstawicieli polskiego przerr ysłu. Delegacji przewodniczy
prezes ce.ntralnego Urzędu Jakości
i
Miar
Zygmunt
Ostrowski,

Partyjno-państwowa

delegacia CSRS
udała się do Moskwy

0Czy Sty koncert

Dekada Kultury RFSRR w

I

DZISIAJ ROZPOCZĘŁY SIĘ W NASZYM MIESCIE DNł
KULTURY ROSYJSKIEJ FEDERACYJNEJ SOCJALISTYCZ
NEJ REPUBLIKI RADZIECKIEJ,
0
ręka", „Leśna symfonia , „KoInauguruje je premiera filmu
niec barona Ungerna", „Z tron
„Bracia Karamazow" - I. Pytem", „Pomyłka szpiega". stwa
riewa,
która odbędzie sie o
rza się też niepowtarzalna oka
godz. 19 w kinie ,, Włókniarz".
zja
obejrzenia wszystkich czte
Film ten wchodzi w skłart zecech serii „Wojny 1 pokoju".
stawu tytułów prezentowanych
Pierwsze trzy wyświetlane będą
w ramach Festiwalu Filmów
w kinie ŁDK, czwarta
w
RFSRR (21-29 bm.).
Podczas
„Bałtyku". Jutro z okazji festifestiwalu ujrzymy ponadto następujące
tytuły:
„Martwy se(Dalszy ciąg na str. 2)
zon", „Wiryneja 0 , „Brylantowa

Bohaterowie kosmosu

Jak

już

donosiliśmy,

do Mo-

skwy udała się delegacja partyjno-państwowa CSRS. Na cze
le delegacji stoją G. Husak, L.
Svoboda, O. Czernik, L. Sztrou
gal i s. Sadovsky. Według informacji pochodzących z radia
i telewizji praskiej wizyta bę
dzie trwać około 9 dni. Program pobytu delegacji w Związ
ku Radzieckim przewiduje pqdróż po kraju, m. in. do Kijowa i Wołgog•radu. W Wołgo
gradzie ma wygłosić przemów;e
nie prezydent CSRS, L. Svo-
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Wykonanie zadań ROspodarczych
przedmiotem

rozważań Rady

30 bm. od4:>yk>
się
posiedzenie Rady Mm1strów, na którym
rozpatrzono
wy.konanie
ważniejszych
zadań
gospodarczych we wrześniu 1969 r.
W szczególności
rozpatrzono
WY'konanie zadań przez przemysł 1 sytuację w rolnictwie,
ze specjalnym zW!!'óceniem uwa
gi na: przebieg realizacji planu
budownictwa ogólnego i
przemysłowego,
planu handlu
zagranicznego, złagodzenie skut
ków suszy, przebieg przewozów
płodów rolnych, materiałów bu
dowlanych i węgla oraz na dy
scyplinę za·trudnienia i ograni
czenie wydatków nieprodukcyj
nych,
·Rozpatrzono mtormec:tę o wy
konaniu budżetu państwa ! na
tym Ue wykonanie dochodów
i wydatków budżetów terenowych.
Na tle lntormacjl Głównego
Urzędu Statystycznego oraz da
nych
przedstawionych
przez
Komisję Planowania
przy Radzie Ministrów i zainteresowanych mi·nistrów Rada
Mmi-

Czy USA

I

Ministrów

Niezwykła op
w

Jak wynika z informacji naze stolicy USA,
prezydent NiXon i jego dorad-

Dwa samololy
amerykańskie
zaginęły

w Turcji

Po perypetiach z przymusowym lądowaniem
w Berlinie zachodnim
„IŁ-18" i zalo11a znów w Warszawie
W Centralnym Zarządzie Lot
nlctwa Cywilnego Ministerstwa
Komunikacji
poinformowan<'.>,
że samolot PLL „Lot"
typu
„Il-18", który w niedzielę został zmuszony do lądowania w
Berlinie zachodnim,
powrócił
do Warszawy tego samego dnia
ok. godz. 23.

Samolot ten po l<rótkim postoju na lotnisku
Tegel we
Lrancuskim sektorze Berlina za
cbodniego odleciał na lotnisko
Berlin-Schoene,f eld
w
NRD,
gdzie
wszyscy 41 pasażerowie
udający
się
do Brukseli prze
siedli się do samolotu
PLL
„Lot" typu „Tu-134'', który w
drodze z Paryża do Warszawy
wylądował
zgodnie z rozkładem lotów na lotnisku

Schoenefeld. Tym właśnie samolotem lecącym z Paryża pa
sażerowie ci odbyli dalszą podróż do B.rukseli.
wa.rto raz jeszcze podkreślić
postawę · załogi samolotu „Il-1'11"
w składzie: kapitan statku Ryszard Dąbrowski, drugi
pilot
- Henryk Tuliszko, nawigator
- Robert Michiejew, radiooperator Stanisław Koliński, mechanik
pokładowy
Zdzistaw
Jaroszkiewicz oraz &tewardessy: Grzędzielska, Lubowiecka,
Skrzyńska, Adamska, która po
wtargnlęciu terrorystów do ka
biny, zachowując zimną krew,
zdołała
natychmiast zawiado-1
mić o tym drogą radi<>' «• lotnisko Okęcie.

radzieckich statków
kosmicznych Sojuz &, 1 1
8, które po raz pierwszy :W
historii
kosmonautyki dokonały grupowego lotu.
Na zdjęciu od lewej: W. Szatałow, A. Jelisiejew, A. Filipczenko, W. Wołkow, w. Gor.
batko, W. Kubasow i G. Szonin po powrocie na Ziemię.
CAF - PI - Telefoto

Kardynał Wyszyński
w ambasadzie polskiej
w Rzqn1le
W poniedziałek, 20 bm. arcybiskup warszawsko-gnieźnień
ski kardynał Stefan Wyszyński
przybył
do ambasady polskiej
w Rzyuie, gdzie złożył wizytę
ambasadorowi PRL, Wojciechowi Chabasińskiemu.
Jak wiadomo, ka<rdyna! Wyszyński uczestniczy w obradach
trwającego
w
Watykanie
II
światowego synod<U biskl.lipÓW,

Jaik podaje Agencj-a AFP, posię na Radio Tureckie,
w czasie manewrów wojsko-:
wych NATO „Deep Fa.rrow 69"
z:agl.nęły dwa amerykańskie samoloty wojskowe typu „F-4".
Na pokładzie każdego z samolo
tów :onajdowało się dwóch pilo
tów. Jeden z aparatów prawdopodobnie spadł do morza, dru
gi przypuszczalnie rozbił się na
terytorium Turcji,
w.>łując

Ma.newry kierowane przez dowództwo NATO w Europie południowej

dziernika i

rozpoczęły

mają

się
trwać

17 paź
9 dni,

Zmarł

prof. dr J. Kostrzewski
W niedzielę,
zmarł w
'Poznaniu światowej sławy
uczony, nestor polskie; archeologii,
jeden z twórców Poznańskiego
Uniwersytetu pro!. dr J6zef Kostrzewski,

•

•

Partyjno - państwowa
delegacja Czechosłowacji z I sekretarzem
KC KPCz,
Gustawem
Husakiem na czele złożyła wizy
tę
sekretarzowi
generaDnemu
KC KPZR Leonidowi Breżnie
wowi. przewodniczącemu Prezy
dium Rady Na.iw:vższei ZSRR.
Nikołajowi
Podgornemu
oraz
przewodniczącemu
Rady Min:!ltów ZSRR, Aleksiejowi KosygLnowi.

oZIS• 6Stro n
racja erca

tomaszowskim szpitalu

Tomaszów Ma.z., a dokładnie.i mówiąc oddział chirurgiczny szpitala miejskie~o w Tomaszowie, był mie.iscem
wydarzenia. o którym głośno .iest .iuż chyba w całym
kraju, Odbyła się tu bowiem ouerac.ia - równie rzadka
jeżeli chodzi o sam przyuadek jak i efekty interwencji
chirurgicznej,
Do
szpitala
przywieziono
blokujący
czynności
mięśnia
przed północą w ub. piątek nie
sercowego. Pacjent znalazł Się
przytomnego
pacjenta (Eugew stanie smierci klinicznej. Na
niusz A, lat 30)
zranionego
tychmiastowa pomoc rokowała
ostrzem nożyc w klatkę pierjednak uratowanie życia.
Zesiową.
Ciosy trafiły prosto w
spól dyżuruJących lekarzy przy
serce l spowodowały krwotok
gotował
pacjenta natychmiast
do operacji wzywając jednocześnie z aomu ordynatora od·
działu chirurgicznego dr W. Dą
browskiego, którego przywiózł
do s:apitala samochód MO. Rozpoczęto
natycnmiast
operację,
która okazała się technicznie
niezwykle trudnym zabiegiem.
Krew wypełniała nie tylko wo
rek osierdziowy lecz także opłucną. PacJent stracił trzy litry krwi i znajdował się we
wstrząsie
pokrwiotocznym.
Po usunięciu krwi zalegają
cy dyskutowau w niedzielę nad
cej
w worku osierdziowym I
sprawą wycofania w
przyszłym
odblokowaruu
serca
zeszyto
roku 300 tys. żołnierzy amery-1 dwie
rany,
z których jedna
kańskich z Wietnamu południo
miała około półtora centymetra
wego.
długości druga zaś 1 cm. NieAgencja , Reutera podaje, iż
mal natychmiast PO zabie1rn,
na spotkaniu w prywatnej siektórv
trwał oółtorei !!'odzinv
dzibie
prezydenta w
Camp
orzv Podawaniu krwi. masa_
David
obecni byli: sekretarz
żu bezpośrednim serca i instanu W. Rogers, minister onvch czynnościach bardzo zło
brony M. Laird, doradca do
żonych. a trudnych do opisaspraw bezpieczeństwa narodonia
oacient odzvskał orzywego H. Kissinger i generał J.
tomność.
Mitchell.
Wczora.l
rozmawialiśmy z
Rzecznik Białego Domu od-1 dr W. Dąbrowskim, który omówił
dziennikarzom komenta
świadczył. że nadent czu.ie sie
rzy na temat przebiegu posiedzenia.
(Dalszy ciąg na str. 2)

wycofają

pływającycn

boda . W przeddzień zakończe
nia wizyty na wiecu w Pała
cu Zjazdów na Kremlu przemówienia wygłoszą: L. Breż
niew i G. Husak. Zarówno pro
gram wizyty, jak i reprezentatywność
delegacji czechosło
wackiej świadczą o znaczeniu,
jakie przywiązują do niej obie
strony,

*ów powo:ięła uchwałę w spra
I
wio;
dan zapewnienia
ustalonych realizacji
w NPG zana
1969 rok, a także podjęła e·ze-,
reg operatywnych decyzji zw;ą
zanych
z
dalszą
realizacją
NPG w br.
eeeeeeeeeeeeeee~

300 lysięcy żołnierzy
z Wietnamu

Załogi

późnych godzinach
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W Jab!oo.ole koło Wacszawy
rozpo<:Zl:ło
się
w poniedziałek
posiedzenie
przygotowawcze
związane
z przewidzianą
na
koniec listopada br. w Wiedniu, konferencj.ą na rzecz bezpieczeństwa i
~lpra-cy w
Europie.
W posied-,,eniu, które pot.rwa
dwa dni, u"zeslll\iczą działac~e
pc,koju z 20 krajów
Europy
wschodniej \ zachodniej m. in.
delegacja
polska
i
wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju Józefem
Ozgą-Michalskim. Obecni są re
prezentanci
kilku organizacji
międzynarodowych.
Obradom
przewodniczą
red.
Maurice
Lambillotte i kanonik Raymond
Goor (Belgia).

w
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rozpoczęte

Un>ezysty koncert w SaM Kongresowej Pałacu Kułtury
Nauki
w Warszawie zainaugUJ'ował wczoraj wieczorem „Dni
kultury
R06yjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej" "!'
Polsce, kt6re trwać będą do 30 października. Na koncert przybyli
członkowie
najwyższych
władz
polskich oraz delegacja. RFSRR.
Przem6wienta wygłosili: minister kultury i sztuki - Luc)an Motyka oraz minister kultury Rosyjskiej FederKji - Mikołaj Kużnie
cow,

poniedziałek

W

![i

wSali Kongresowej

Posiedzenie
przygotowawcze

~~~

~
wieczornych, ~
~ Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dokonało ~
wyboru Polski, Burundi, Sierra Leone, Nikaragui i Sy- ~
~ rii na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa. Kraje ~
~ te wejdą w skład Rady od 1 stycznia 1970 roku zajmując ~
~ miejsca Algierii, Węgier, Pakistanu, Paragwaju i Sene- ~
~ galu.
Mandat niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ~
trwa 2 lata.
~
~
Pozostałymi niestałymi członkami Rady Bezpieozeń- ~
~ stwa są Kolumbia, Finlandia, Nepal, Hiszpania i Zam- ~
~ bia. Ich mandat wygasa za rok.
~
~ Polska otrzymała największą liczbę głosów - 121 na ~
~ 126 możliwych. Burundi uzyskało 118 głosów, Sierra ~
~ Leone 117, Nikaragua 103 i Syria 101,
~

u J. Cyrankiewicza „Dni Kultury Rosyjskiej
i Z.. Kliszki
Federacyjnej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej"
Prezes Rady Ministr6w, ł6z~f
Cyrankiewicz przyjął w pome
działek bawiącą w stolicy dt>legację rządową RFSRR na cze
le z wiceprezesem Rady 1\fini
strów Wiaczesławem Koczenia· ,,,_
sowem.

Bezpieczeństwa

Rady

?•

Odwaga i poświęcenie ...

Szczegóły

akcji ratowniczej

MIS "Andrzej Strug"
Kapitan statku
PLO „Andrzej Strug", którego załoga.
jak już informowaliśmy urato
wała
marynarzy
koreańsk'.ch
nadesłała
drogą
rad i ową
w iadomość,
zawierającą opis prze
biegu wypadków.
Jak dono~i
kpt. Józef Mościcki, w czasie
podróży u wybrzeży japońskich
z Nagoya do Kobe pogoda !>y
la sztormowa,
padał
deszcz.
Marynarze wachtowi zauważyli
na falach dwóch Judzi. Po wy
konaniu w ciężkich warunkach
szeregu
manewrów statkiem
spuszczono sztorm tra\>, po któ
rym ochotniczo zeszli III oficer
Edward Lewiński i starszy ma

rynarz

Kazim ierz

Paszkiewicz.
na p~
szpita.

Rozbitków wyciągn i ęto
kład i um :eszc zono w
lu okrętowym.
Jak się okazało, byli
reańczycy ze statku

to Kobandery
panamskiej „Dragon".
Statek
ten zaginął w sztormie. W wy
niku akcji ratown'.czej, w któ
rej „Andrzej Strug" nadal uczestniczył,

udało

się

uratować

IO marynarzy
wraz z kapitanem. Reszta załogi zg i nęła.
Armator
statku
„Dragon"
przekazał
załodze
„Andrzeja
Strug::i." podzięko\va-nia za ofiar
ny udział w akcji ratowniczej,

Układ

.Czwarty dzień obrad

łłRD-lemen płd.

Swiatowego Kongresu Zw. Zawodowych

Jak podało Radio Aden, N!em:ecka Repubilka Demokratycz
na i Ludowa Republika Połud
n!owego Jemenu podpisały uNRD
kład, na mocy którego
ma udz1eliC Jemenowi pomocy
żeglugi, handlu,
w dziedzinie
komunikacji i kultury.

lgnacq

I

W poniedziałek, 20 bm. VII
Swiatowy Kongres Zw. za·N::;dowych rozpoczął 4 dzień obrad.
W dyskusji zabrał głos prze

wodniczący

Amerykanów
sluiqcych w armii izroelsk'iej

N.

A.

generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy - Bert;J Bolin zaprogram działan:a
prezentował
organizacji w dziedzinie zwa1czan~a bezrobocia na świec:e.
Popoludn!owe obrady ponieprzewodprowadził
działkowe
Ignacy Loganiczący CRZZ one
się
Rozpoczęły
Sowiński.
od sprawozdania z-cy sekretarza generalnego SFZZ - Pierre
Ge.nsousa z pracy komisji, któ
ra opracowała projekty zmian
i poprawek do statutu federacji.

I W100

Grupa robocza
po Isk i ego handlu
zagramcznego
w Austrii

Kai Uwe

M. Gandhiego

Uroczysty wieczór
w ·KMPiK

SPORT. SPORT •

Hassel ,.,...
Bundestagu

operacja serca

samochodowych

SPORT •

W dniach kultury RFSRR goi
cić będziemy znakomity Krasno
jarski Zespól Tańca Narodów
Syberii, który wystąpi 26 bm.,
dwukrotnie, w hali sportowej.
Ponadto w sali Paóstwowej Filharmonii odbędą się kolejno w
pażdziernlka
25
dniach 24 i
dwa koncerty symfoniczne w
wykonanm orkiestry symfonie..:
nej Państw. Filharmonii w Ło
dzi pod dyrekcją A. Basztonia i
solistów: P. Raptisa - tenor i
T. May-Czyżowskiej - sopran.
W programie koncertów znajdą
P. Czajkowskiego,
się utwory
A.
M. Rymskiego-Korsakowa,
Borodina, I. Dunajewskiego, M.
Musorgskiego, s. Rachmaninowa
i J. Milutina.
28 pażdziernika Teatr Wielki
wystawi operę A. Boroctina „Knia~ _Igo_r", w której wystą
pi goscinn1e artysta radziecki
Niestierienko
Eugeniusz
(bas). Tego samego dnia w Filharmonii odbędzie się koncert
orkiestry symfonicznej Państw.
Filharmonii Leningradzkiej ood
dyrekcją M. Rawińskiego. Wy-.
konane zostaną VI symfonia s. Prokofiewa i V symfonia P. Czajkowskiego.
TeatrM
w
października
29
baletowy.
wieczór
Wielkim Złożą się nań różnorodne utwory kompozytorów polski~h, rosyjskich i innych, a wykonawcami będą artyści Panstw. Aka
Wieiklego
Teatru
demickiego
Opery i Baletu ZSRR, za~!użony
artysta RFSRR - Władimir szu
barin, ludowa artystka ZSRR
Maja Plisieckaja oraz uczniowie
leningradzkiej Szkoły Baleto.
wej im. Waganowej. Nazajutrz,
również w Teatrze Wielkim wystawiony będzie balet S Proko
fiewa „Romeo i Julia".·
Dni Kultury RFSRR obchodzone będą również uroc!zyście
artystyczne
przez środowiska
Łodzi. M. in. w ŁDK odbędzit\
się spotkanie z radziecką pioKlubie Rosyjskiego
w
senką,
Stowarzyszenia Kulturalnego wieczór literacko-muzyczny, w
Bibliotece Miejskiej - wieczornica baśni rosyjskich, w Klubie
MPiK - prezentacja naizrań pły
towych muzyki rosyjskiej i radzieckiej.
W pierwszych dniach listopada (6-8), w sali Teatru Nowego, wystąpi Teatr Miniatur :Arkadego RaJkina z Leningradu.

Kronika wypadków

w dwóch wypadkach

SPORT •

SPORT •

SPORT

li

SPORT •

przewodniczą

środowiskami.

godzinie 16
kanclerzem zostanie przewodninowy BunPartii Socjaldemokratycz
czący
zachodn:o- nej (SPD), Willy Brandt.
(parlament
destag
niem:ecki). Pierwszą polityczną - - - - - - - - - - - - - - - - decyzją nowego parlamentu był
wybór przewodniczącego Bundestagu, którym ponownie został Kai Uwe von Hassel, czło
pow. Łask
A W Mogilnie
jadący 'na motocyklu
upadł
nek Unii Chrześcijańsko-Demo
Jan Wojciech Kabza. Po przekratycznej. Głosowało na niego
wiezieniu do szpitala w Pabia
nicach ranny zmarł.
41l posłów, przeciwko 72 przy
A W Sieradzu przy ul. Pol34 wstrzymujących się od gło
który
nej 18 wybuchł pożar,
su. Był on jedynym kandydazniszczył wyposażenie mieszkania. Podczas pożaru śmiertelne
tem. Tradycyjnie przewodniczą
mu zatruciu czadem uległ 43cym Bundestagu zostaje przedletni Mieczysław Król.
najliczniejszej frakstawiciel
wywołał
A 4-letni chłopiec
w Kolonii Bioleń. Spło
pożar
cji.
obora i stodoła wartości
nęły
Dziś Bundestag dookona wy25 tys. zł.
boru nowego kanclerza NRF.
rannych w
A W godzinach
Oczekuje się powszechnie, że
Szczawnie, pow. Sieradz s.pło
nęlo 8 budynków wartości JŚO
tys. zł. Ogień wywołały osoby
w stanie nietrzeźwym.
A W Łodzi, na ul. Zgierskiej
przy ul. PiolrowiczJ.Yej 72-letuGwoździckl
ui Franciszek
padł na bok tramwaju 46/4. Po
w cia~u
wiozła. l>O trzecie mocy udzieliło mu pogotowie.
3 minut znalazłem sie w szpioberwania się
A Skutkiem
talu i modem rozpoczać opesiln:ka, wykoleiła się wieczoszczerze mówiac
Ale
racie.
rem na ul. Żeromskiego przyrzadko sie zdarza. źebv 11rzv
czepka tramwaju 28/6. Przerwa
takim zranieniu serca i doraź
w ruchu trwała ponad godzimoźna
n:vch skutkach ran nę.
bvlo mvśleó o 11owodzeniu ca
A W Bukowie, pow. Brzezilej akc.ii ratowniczej z ouerany nastąpiło zderzenie sam'>cia włącznie.
chodu ciężarowego ze spychaczem. Ofia.r w ludziach nie by
Wvdaie sie iednak. że poza
to. Straty wynoszą 60 tys, zł.
korzystnym zbieeiem okoliczA Jadący w Wielkim Borze
ności o uratowaniu życia Eupow. Radomsko rowerem Wła
zdecydowałv:
eeniuszowi A.
raptownie
Wałecki
dysław
operatywność · i fachowość leskręcił wprost pod jadący m!oddziału oraz równie
karzy
cyklistę
Niefortunnego
krobus.
ooeratywna i fachowa oomoc
przewieziono do szpitala.
innvch iednostek służbv zdro(kl)
(Tar.) I
wia a także milicji.

śmiertelne
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aktorką

ponied21iałek o
zebrał się w Bonn

Młodzież zHamburga
I odwiedziła Łódź

ifil

-vo11

Kuźniecow,

cy Komitetu do spraw Wydawnictw - Nikołaj swirydow, aktor i reżyser - Borys Czyrkow,
Kajsin KuliJew. Deliterat legacji towarzyszyć będą wiceminister kultury i sztuki PRL
- T. Zaorski i radca ambasady ZSRR w Polsce - B. Pono
mariew. W programie pobytu
przewidziane jest m. in. spotka
partyjnymi i
nie z władzami
miejskimi Łodzi oraz z różnymi

W

i

32 of iary

kołaj

Teatru im. Wachtangowa i l.iaktorem
ryllem Ławrowem Teatru im. Gorkiego w Leningradzie oraz Stanisławem Rostockim - reżyserem.
oficjalna
25 bm. przybędzie

przewodniczącym

urodzin

Niezwykła

Czursiną

Ludmiłą

delegacja w skład której weJdii
minister kultury RFSRR - Ni-

Pierwsze posiedzenie parlamentu NRF

oburzenia nie
falę
wywołało
tyilko w stol:cach arabskich, ale.
także w wielu innych krajach.
Pierwsze oświadczenia protesta- - - - - - - - - - - - - - - - cyjne złożyły Już Sudan, Libia,!
Irak, L:ban, Jordania i ZRA.
rocznicę
zaostrzył się ton
Wyraźn:e też
krytykującej
arabskiej
prasy
Stany Zjednoczone.
Egipski minister spraw zagra
nicznych Mahmud Riad wystą
do Ligi Arabskiej z p.pił
smem, w którym ZRA propo-,
nu.Je. by sprawa obywateli ame'
rykańskich została wpisana na I
naj bi !ższej I
dz!enny
porządek
sesji Arabsk:ej Rady Obrony,
Z okazji 100 rocznicy urodzin
która zbierze się 8 listopada.
Mahatmy Gandhiego odbył się
W Austrii przebywała grupa
w poniedziałek w sali KMPiK
robocza, złożona z kilkunastu
uroczysty w:eczó:.
w Łodzi
przedstawicieli naszych central
on przedstawic ieli
Zgromadził
handlu zagranicznego i PIHZ,
łódzkiego śwóata nauki i kulprzewodniczył sekretarz
której
tury, przedstawicieli TC>Warzygeneralny P!HZ, dr Stanisław
Polsko-IndyjPrzyjaźni
stwa
Maksymowicz.
skiej. Obeeny był ambasador
Nasi handlowcy przeprowadzi-.
Indii w Polsce Republiki
Valliilath Madhathil Madhavan
li rozmowy z przedstawicielamij
W niedzielę przebywała w Ło
blisko 220 firm i przedsiębiorstw .
Nair.
1 dzi 28-osobowa grupa młodzieży
austriackich.
NieHamburga.
z
njemieckiej
o życiu I dziele M. Gandh !e
Zgodnie z założeniami V Zja- !
mieccy goście zwiedzili Mauzogo mówiła doc. dr Zofia Pazdu partii i II Plenum KC
Muzeum
Radogoszczu,
na
leum
wołowska.
na
ofensywa
nasza
PZPR
Włókiennictwa oraz spotkali się
przede
rynku ma
aus~riackim
ZMS w Klubie
z aktywem
wszystkim na celu aktywizację' „Eltuś'' przy FTiAT "Elta 11 •
eksoortu i tranzytu przez PolNiemcy, któr;zy przyjechali do
ske oraz Jej porty i linie że 1 Polski za pośrednictwem BMTZ
glugowe.
„Juwentur", przebywac będą w
dni.
jedenaście
naszym kraju
Wybrzeże
Zwiedzą oni m. in.
(Dokończenie ze str. 1)
oraz Siąsk. Wczoraj wyjechali
Badania elektrokardobrze.
do Warszawy.
wykazuia tvlko
dioe:raficzne
(r.bk)
zmiany w sercu tvoowe dla
uszkodzenia. ale nie ma arytmii. to znaczy. że serce oracuPOGOD/ł
ie normalnie.
bezchmurnie,
w Łodzi
Co było najwaźnie.isz:vm ele
Dziś
rano mglisto. Temperatura od
w ratowaniu ź:vcia
mentem
dwóch
W ubiegłą sobotę w
2 do 16 st. C. Wiatry słabe,
oacjenta?
samochodowych w
wypadkach
chwilami um:arkowane połud
Na to Pvtanie dr DabrowSyrii pon i osty śmierć 32 osoby.
Jutro nad::il
niowo-wschodnie.
ski odpowiada: wszvstko zale
podaje syryjska agencja
Jak
słonecznie i ciepło, tylko nocą I źało od szvbkości. Zbie~ kow wyn:ku zderzeni.a
prasowa,
i rano mgli.&to z możliwością . rzvstnvch
okoliczności zadeczołowego 2 ciężarówek pod Daprzymrozku.
oowodzeniu. Po
o
cydował
W
maszkiem zginęło 10 osób.
juSłońce zajdzie o 16.3'1, a
pierwsze pacjent mieszkał bli
drugim wypadku wywrócił się
tro wzejdzie o 6.17.
sko szpitala, 1>0 druP.:ie karetCelina, 1 ka poJfotowia
Imieniny obchodzą
samochód z 39 osobami. Uratob:vła
właśnie
(Kl)
Hilary i Urszula.
wało się tylko 17 pasażerów.
wolna i natychmiast JfO przy

I

(Dokończenie ze str. 1)
walu przybędzie do Łodzi 8filmowców
osobowa delegacja
radzieckich (aktorów i realizatorów) z przewodniczącym
A. Kałasznikowem - naczelnikiem Komitetu do spraw Kinematografii w Głównym Urzę
dzie Rozpowszechniania Filmów
przy Radzie Ministrów RFSRR,

Premier Kanady, Pierre Truzamierza złożyć wizytę
deau,
w Związku Radzieckim. Była
by to pierwsza wizyta premiera Kanady w ZSRR. Nie podano oficjalnie terminu wyjazdu premiera Trudeau do ZSRR,
jednak doorze poinformowane
kola w Ottawie informują, że
przyszłym
nastąpi to dpiero w
roku. Niedawno, jak wiadomo,
przebywa! w Kanadzie radz:ecki
minister spraw zagranicznyc;h, I
Gromy ko.

sekretarza

Zastępca

sprawą

Oficjalne potwierdzenie przez
Stany Zjednoczone, że obywatele amerykańscy mogą legalnie służyć w armii izraelskiej

WCSPS

Szelepin.

Oburzenie krajów arabskich
w związku ze

w ZSRR

obrad

Łodzi

w

złoży wizytę

Loga-Sowiński

przewodniczącym

Dekada Kultury RFSRR

Premier Kanady
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Łodzianie wśród ~~!~.~~.~,~!.~~ Wsobotą wŁodzi mecz Polska-Finlandia
lekkoatletów
I PoIskiI!:l:r·:;;?.·'l:.~:~~~~~.:~Et:
Grędziński,
PZLA wyznaczył 300 zawodni. grupy. W pierwszej znalazło się· Jaworska, Werner,
ków i zawodniczek, którzy przy- 6 kobiet i H mężczyzn reprezen- Badeński, Nowosz, Wardak, SzorIgrzysk tujących najwyższą klasę między dykowski, Baran, Wójcik, Bogusz,
do
będą
gotowywani
W tej doborowej 2n Sidło i Nikiciuk,
narodową.
Olimpijskich w Monachium.
podzielono na 4 są 3 łodzianie: Maranda i WaśZawodników
Do grupy drugiej zaliczono zawodników nie starszych niż 25
lat, posiadających klasę mistrzow
Grupa ta liczy 43
ską krajową.

Stracona szansa bokserów Gwardii

R~~~~z;e,ti~~~towana jest
~~~~i'
W grupie trzeciej I czwartej

odniesione
zwycięstwa,
Dwa
przez hokeistów ŁKS w ostatniej
kolejce spotkań mistrzowskich I
ligi nad Naprzodem 4:2 i Baildonem 3:2 pozwalają przypuszczać.
że łodzianie chcą .odegrać w tegorocznych rozgrywkach niebagaMamy pełne prawo
teiną rolę.
tak twierdzić, gdyż łódzki zespół

wy-1 raz dłuższa przerwa, w związku
nad swoimi do- z meczami międzypaóstwowymi.
rywalami, może A oto jak przedstawia się spratychczasowymi
z wyjątkiem Podhala, a sprawy wa najbliższych meczy hokelopewnych braków kondycyjnych, wych.
Do Polski przyjeżdża repre7.enktóre wyszły na jaw w meczu
z Legią i Naprzodem są do nad tacja hokejowa Finlandii, która
robienia, tym bardziej, że w roz rozegra dwa mecze miedzypań
grywkach ligowych nastąpi te- stwowe. Pierwszy z nich odbeIdzie się w Lodzi w Pałacu Sporgodz. 18.
o
sobotę
towym w
techniką

raźnie

i

doświadczeniem

górował

Zie s·1ę dz.1e1·e wten1·s·1e stołowym . :::.~~~-ż ~'.i''asst:,;n~gaodr~ni~a~od::;
•

przyjedzie do Łodzi już 22 bm. i
trenować będzie pod okiem tregowych Gwardia nie mogłaby zna znalazł~ się
I nera .Jegorowa.
.
.
. .
Z łodzian są: Zagawa, W. Gotęleźć się w ścisłej czołówce.
. .
10. Dobrze spisała I
w ł~z- ski (Elta) I Niestety zawodnicy Gwardn za- biowski. .J. Gołębiows_ki, Chmie- _o sytu_a~ji istniejącej pisahsmy
R<?zgrywki, 11/!:0We rozpoczną się
się Butrymowa. (AZS), ktora po
wiedli Cichacki przegrał ze Słom lecki (LKS), Frączak i Kurowski kim tenisie stołowym
5. XL ŁKS 1tra
_srodę
w
dopiero_
_zastartach
w
przerw_1e
jego stan ri!uższej
a
ką. p'rzegral równiez Pacholski. (Start), Walisiak _i ~a!l'ner (A~)· Już. wielokrotnie,
~ jęła trzecie m~ejsce, a Bien1sz- n!' wyiezdzie z by~goską Polod,oskonale
odczytać
Kowałl<:k1 i C!biedzm- mozna
Mistrz Polski Kardas potrafił za I Grzelak,
dma w Toruniu
następnego
a
mą
pląta.
była
(Włókmarz)
Przy tego rodzaju sytuacji wy- ledwie zremisować z przeciętnym ski (Społem), Lechówna i Rogal- pierwszohgowej tabeil. Teraz do- kówna
dawał.o się, że łodziame powinni I pięściarzem Krzystkiem. Na do-' ska z Pabiani<:, Wąsi_k (Konstan-1 wiedzieliś?'-y s_ię o „kwiatkach''. Turniej. juniorek wygrała Jało- z. Pomorzaninem. W sobotę 8 i
zdyskwalifikowano . tynów) oraz Frąckowiak "' Toma- z „łączki ' ogolnokrajoweJ. Otóz ch_a,, P1~tr':1cha (T~cza) była _R. n1edz:e_lę 9., XL łodzianie. i;oszozą
złego
odniesć zdecydowane zwycięstwo, miar
ŁKS Jałocha nota Wsród jun10rów niespodziewanie u siebie Gormka Murcki i GKS
zawodniczka
zdobywając wyjątkowo potrzebne Grzegorzewskiego Ten sam smut- szowa.
be'\e maj_ąca dopiero 16. lat w~- F_lorc~ak (Start Pab.) zajął trzf'- Katow_ice i tymi meczami zakońdwa punkty by z 7 miejsca w ny los spotkał Borkowskiego, a
ochotę m.ieszkama 1c1<; miejsce, czwarty był Kaspr_ow czą pierwszą rundę rozgrywek.
dziwną
raziła
spe
będą
otaczani
ci
Zawodnicy
hczyć
chyba
było
mozna
przecież
jeden
o
awansować
ligowej
tabeli
Przy okazji kilka słów o sprzępiąty Grzywmak
szczebel w_yzej,. a kto wie czy' na wszystkich tych zawodnikó"."'· cjalnie troskliwą opieką PZLA i kontynuowania swojej kariery ski (AZS), a
d .
l
d
j k'
.
(SI
sportowej akurat w _ Tarnobr~ll:':'· (AZS).
przy zakonczen1u rozgrywek 11- ze potra!iilby wywalczyc zwycię i PKOl.
ysponu .'7 . ruz.l'.na
a im
cie,
domysl1c,
się
łatwo
że lekkoatleci cl Przyczyn
Cieszy
stwa
Dla nas osob1scie kazde
ŁKS.
Frączyk
A Domicz i z
.....,. gd ż
.
.
nas,
·
zwycięstwo łodzian ma podwójne
Flaszman zt'em1sowal z Kłobu- częściowo ko:zystac rowniez ""t j- ró~nież ~pałali mitoś~ią do te
znaczenie właśnie ze względu na
.
.
cą, a Misiak z wysoko notowa- I dą z przepięknej hall kry e
stan spr'zętu, jakim _dysponuje
I ny~. Siodłą. Jedyne . zwycięstwo ŁKS, a z ch_wilą uruchomifnii'.. ~I ~Ol ~i~taiu;Ji';J~a~ms~':nff~~~i:
ŁKS.
odn~osł_ Paprota zwycięzając Bu- ~J~e~ b1ezn1 AZS przy u . (n)u c~c~ przedstawiciel PZTS dopusz
V
O Zużlowcy Wrocławia p.okonall' . Doprawdy aż wstyd przy!"'ać,
cza do gry Jałochę, wbrew wyy.
.. ,
.
dzynsk iego.
' łr
•
ft
raźnej sugestii kierownika lódz- zespOŁ ZSRR, który występował ze_ nasi pi~rwszol1gowcy izraią. w
I_ t!'lk to właśnie strac1hsm:r ~
I
V
kiej drużyny, opartej zresztą n~ Im. in. w Łodzi. zawodnicy wro- wielokrotme _łatany~h. ochramaGllwicach _dwa punkty_ Sytuacja
•
•
ft
ŁKS. Ani cławia wygrali 43:35 pkt. Najwię- czach, me mow1ąc JUZ o innych
decyzji jej klubu I
dla Gwardn była tym razem wyVW
to pedagogiczne, ani wychowaw- cej punktów dla Wrocławia zdo- ele'!'enta~h wyposażenia hokeisty.
_zwł~s~cza,
\~ątkowo przychylna
ft
stanowi- był P. Waloszek _ 12, a dla dru- Moze działacze ŁKS zainteresują
dziwne
że_
sądzimy,
cze.
najgrozmejsl
poprzegrywali
ze
V
1
1
su~ trochę tym stanem rzecz:v?
sko przedstawiciela PZTS zosta- żyny Moskwy Klementiew - 9.
f t w Oll.sztynie odbyły się ml- jej rywale.
IMS)
w nowej Hucie odbyła się
.
nie wytłum~czone.
Ostatecznie !odzianie _ pozostal~
)Cstrz.ostwa Polski w ra.townicwycotaz
związana
uroczystość
Siemlanow!:
w
Na turmeiu
Województwo na 7 miejscu w tabeil llgowej i
twie wodnym.
sportożycia
czynnego
z
się
niem
zorganlzo
zreszt'\
fata~nie
cach,
zająć
teraz
potrafią
czy
wie
kto.
było
reprezentowane
X1ódzkie
0
1
vprze_z Anil;rzeja Przyborowskie 6 -:::i ie;:;J~· ~~ f'~p~~~~:~~~n~a~:~ I Polski związek Tenisa Stoło- (zj~Y:ab.i's~~~ ~~~~~~ : ~~~~;,fr,,~ wego trzech_ wybitnyc_h bokserow:
Jędrzejewskiego, GaJewsk1ego i
egwne miej'sce w czo- wego powołał kadrę narodową na
.
gd .
ftl:'o i Stanisława Nowaka.
Druc1sa.
.
.
:
.
ruzyn1e P.
.
•
..
.
A. Przyborowski zajął ct.ru- towej grupie nailepszych klubow zbliżający się sezon spotkan mu:
O Piłkarze ręczni Concordn spTa Na zakonczenie tegorocznego
ł
.
.
.
g:e zaszczyt.ne miejsce 'za ro- bokserskich w Polsce.
wili swoim_ kibicom wielką ! bar-. sezonu. kolarskie~o. '!Tramwajarz"
:oostały Jeszcze dzypanstwowych l międzynarodo
I
g
D
Vpr~zentantem z Kielc.
na szosie.
mespodz1ankę, zorganizował wysc1gi
przyjemną
dzo
wych.
.
o roze ran a po.
.
~
rutynowany zespól w wyścigu seniorów zwyciężył
'zwyciężając
--· . Na program mistrzostw zło- t;rlko tr~y mecze _z. Legią, Gwar
(Gwardia)
Kaczorowski
p,
Condla
Bramki
22:16.
Anilany
kobiet
kadrze
czteroosobowej
W
z
Gwardią
z
i
W_arszawy
z
dią
konkunastępuJ.ą~e
się
.zyty
, cordii zdobyli: Czajka - 9, Wa- 1.38,45, 2) Rubin (Gwardia) znalazły się dwie reprezentantki
.
vrencje: 500 m wysc1g na ka- Wrocławia.
sprawozdawczo- chowicz - 5, Tulkowski - 4. Ku- 1.40,00, 3) Otręmbski (Włókn.) Na zebraniu
łódzkiego AZS, wychowanki treOto aktualna tabela.
ftjakach, slalom podwodny na
SKS Sta.rt sportow- piszak - 2, a Warsamls i Piejek 1.40,15. W grupie juniorów zwycię
nera W. Butryma _ Alicja Laso- wyborczym
Vdystansie 40 m . ~ez maski i
żył Majkowski (Stal Głowno) cy i działacze tego klubu podsu- po jednej.
TABELA
ftpłetw, przepłynięcie 50 m w
OBokserzv Widzewa Jak było do 1.40,40, 2) _Michałek (Społem), 3)
ta i Mirosława Butrym. One to mowali dotychczaso,wy dorobek,
Vubran!u or.az 75 "!' holowanie
(Spotem). Dystans wy
Fij~lkowski
mi
o
mecz
przegrali
przewidzenia
naJblliższą
na
p.lany
nakreślili
reNoworytą
l
%8:1ł !:15:143 wraz z Calińską
ftsposobem zeg~a:ski m. Ponadto 1. Le~,a W-wa
26:12 210:170 prezentować będą w tym sezo- przyszłość oraz dokonali wybo- strzostwo II ligi ze Startem w rros1ł 70 km.
xodbył się wysc,g na 200 m z 2. Hutni.k N. Huta
Wyścig młodzików wygrał SaloI Elblągu 7:13.
ru nowych władz.
. p 0I k
Najtrudniejszą 3. Turów Bogatynia 24:14 21l:l59
Vprzeszkodami.
O Siatkarze Moskwy bawiąc w mon (Pogoń Zduńska Wola), 2)
Prezesem wybrany. oostał Zyi>;s ę.
23:15 213:167 me
4. Gwardia w-wa
ftkonkurencją był &lalom_.
wygrali Nowak (Tramwajarz), 3) Folcik
Tomaszowie,
i
W kadrze mężczyzn wystąpią: munt s;korski, a wiceprezesami: Łodzi
P'erweze 5, Wybrzeże Gdańsk 21:17 200:176
A. Przyborowski
19:19 198:180 Woźnica · (Sląsk), Kusiński (War- E. Derengowski, J. Szymczak, N. wszystkie trzy spotkania towarzy (Spotem).
miejsca zajął w. holowani.u, a 6. Gwardia Wrocł.
17:21 181:195 szawa), petek (Kraków), Betman Piątkowski., R. Rietrzak i I. Wie- skie. W ostatnim meczu wyśmiedrugie w slalomie. W ogoLnej 7, Gwardia Łódź
nici siatkarze ZSRR pokonali re Ponadto „Spolemf zorganizowało
teska.
17:21 182:198
załął drugie miej- a. Błękitni Kie!.
punktacji
dla niestowarzyszonych.
wyścig
(Slą„k),
Zwierzyk
(Bydgoszcz),
klubu prezentacyjną · drużynę Anilany Kolarze ci zaczęli _już teraz orz:vprezesem
Honorowym
17:21 170:206
sce, zdobywając dyplom I na- 9. Stal Stal. Wola
gotowywać się do orzyszlorocznPoraz wybrany został I sekretarz KD 3:0.
15:23 161:217 A. • Jomicz i Z. Frączyk
grody rzeczowe. Startowało 30 10. BBTS Bielsko
O Hokeiści GKS Katowice prze- go startu w Małym Wyścigu PoCzesław
PZPR Łódź - Bałuty
11:27 172:208 Jędrczak LZj. Pabianice).
.,_.najlepszych pływaków z tere- ll. Polonia Gdańsk
koju.
zrali 1:12 z Dynamo Moskwa,
Karbowski..
łlllł
9:29 138:240
12. ŁTS Gliwice
(nl
ftnu całej Polski.
Przed wyjściem na ring w Gliwicach bokserzy Gwardii mieli
4 zdobyte punkty walkowerem.
Gospodarze nie mieli zawodników
w wagach cięzkich.

X Aodrzej Przy borowsk.
w1cem1s zem poIsk"

obiecująca młodzież.
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Dla energetyki na.;
stały trudne dni jesienno-zimowego szczytu.
Zdaniem specjalistów
deficyt mocy w niektórych godzinach dochodzić może sporadycznie
nawet do tysiąca mego
watów, tj. blisko jed·
nej dziesiątej ogólnej
mocy osiąganej dziś
przez całą naszą energetykę.
iedobór energii elektrycznej pociągnie za sobą
konieczność
okresowych
przerw w dostawach prądu
dla niektórych odbiorców. Na
czele
tej listy znajdują się
tzw. odbiorcy buforowi - np.
energochłonne wytwórnie kar
bidu, dalej niektóre fabryki
gdzie
postój
w
godzinach
szczytu nie spowoduje szkód
dla ostatecznych efektów pro
dukcyjnych, zakłady w których można będzie przenieść
pracę drugiej zmiany na póź
ne godziny nocne,
W
żadnym wypadku 'ednak, co podkreślali niejednokrotnie przedstawiciele energetyki, program wyłączeń nie
obejmuje mieszkań, placówek
służby zdrowia i handlu, szkół
i teatrów.

N

Nie wyprodukujesz
prądu na zapas
Czy

zapewnienia

Plany

energety-

użycia

broni Bi C
nadal aktualne
AutorZY •merykańsk l ei;to J>lanu przewldującel(o zastosowanie
11rzez wojska amerykańskie bro
ni bakterlolol(iczne:I 1 1adrowei
na teeytońach państw - człon
ków NATO w wypadku wybuchu wojny chemlczno-bakteriolol(icznei. nie zamierzają odło
żyć ft<> do archiwum. Wprost
mzeciwnie. kontynuowane
sa
prace
co do poszczególnych
punktów telOO olanu.
Donosi o tym wtorkowy dzlen
nik rzymski „Paese Sera" POwołuląc sie na wolskowe koła
NRF. Według: danych zamieszczonych w tym d:islenniku, 'Pt:ze
prowad za sie obecnie zgodnie
z tym 'Planem werbunek
do
„specjalnych oddziałów"
obywateli oaństw Europy zachodnie:!. wchodzacycb
w skład
NATO. zwłaszcza we Włoszech.
Francji, Belgii. I Innych.

'

Szczytowe zmartwienia energetyków

Nie tylko sprawa
przemysłowych. Mają

ków zwalniają nas
czności rozsądnego

od koniegospodarowania energią elektryczną w
domu i fabryce?

nych

kilkunastu

dą

Administracyjne

posunięcia

JERZY .

_,jest debiutem fabularnym mlodego reżysera radzieckiego Sawy Kulisza, współtwórcy nagrodzonego „Złotym
Smokiem" w Krakowie filmu dokumentalnego „Ostatnie
Zisty". Film „Martwy sezon" wchodzi na nasze ekranu w
czasie trwania „Dni Kultury RFSRR".
Na

scena z filmu.

zdjęciu:

SOKOŁOWSKI

Problemy biblio.tek I b.iblioteka rzy
M

Zła

fachowców nówbilansu mocy i zapotrzebo'11!ania energii elektrycz
nej nie nastąpi wcześniej niż
w 1974 roku. Do tego czasu
konieczne będzie wprowadzenie surowych zasad oszczędności,
uruchomienie wszystkich
Istniejących
rezerw i
rozsądną gospodarka energią.

więcej.

nie zastąpią jednak osobistego, czynnego udziału każdego
z nas w powszechnej akcji oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu. Poważne rezultaty osiągnąć możemy zarówno u siebie w domu
wyłączając ną kilka
godzin - lodówkę, przesuwając
termin prasowania, nie uży
wając
w godzinach szczytu
robotów
kuchennych, odku_
rzaczy, elektrycznych maszyn
do szycia jak i w przedsiębiorstwie,
gdzie z korzyścią dla całej gospodarki narodowej
można by dokonać
pewnych przesunięć organizacyjnych
umożliwiających
zmniejszenie
zużycia
prądu
w godzinach szczytu zimowego.

•

1Jno stale

wzrastających

środków

finansowych bi
blioteki publiczne odc;zu
wa ją
stały
n iedobór
kadr. Rozszerza s i ę s i eć t ych
placówek, wzrasta liczba czy-

dzeń

Zdaniem

dziesięciokrotnie

Zaostrzone zostaną rygory wo
bee „prądożerców" z przemysłu.
Kary płacone będą nie
tylko ze środków przedsię
biorstwa, ale obciążą rów.nleż
kieszeń kierownictwa zakładu.

Poważnie opóżniony np. jest
rozruch
bloków energetycznych w elektrowni Siersza,
budowa
elektrowni
pompowej w Żydowie oraz budowa
elektrowni w Porębce-żarach.

Sporo tet strat powstaje na
linii elektrownia - odbiorca.
Ilość
awarii jest tu duża.
Przyczynia się do tego brak
różnych
elementów aparatury łączemowej, kabli, bezpieczników, wyłączników itp.

przedłużających

remontach itp.

Właściwej
rozsądnej
go_
spodarce energią sprzyjać bę
dzie system limitowania zużycia prądu. Za przekroczenie
ograniczeń odbiorcy będą sło
no płacić, np. ponadlimitowe
kilowatogodziny
w lokalach
niemieszkalnych kosztować bę

miesięcy.

jakość niektórych urzą
powoduje postoje agregatów, a także zmusza energetykę
do przedłużania remontów
do póżnego okresu
zimewego.
Wprawdzie więc
na papierze mamy sporą ilość
megawatów, cóż jednak z tego, gdy nie ma z nich praktycznych korzyści.

do sieci. Reszta
jest w nieczynnych

urządzeniach,
się

Jedną z przyczyn są jak
już
pisaliśmy opóźnienia
w inwestycjach sięgające nie-

i

jesi

„uśpiona"

W produkcji energii elektrycznej
możliwe
są różne
rzeczy
poza jedną: tworzeniem zapasów, Moce energetyki muszą być dostosowane
do wielkości szczytowego zapotrzebowania, które zresztą
rośnie 'u nas w bardzo szybkim tempie. Produkcja energii elektrycznej była w ubiegłym
roku czternastokrotnie
wyższa niż w 1938 r., a mimo · to mieliśmy trudności z
pokryciem
zapotrzebowania
kraju w okresie szczy!u.

kiedy

one moc

2.250 megawatów, z tego jednak jedynie 1400 MW włączo

żarówki

,,Murlwy sezon''

telni ków,

lecz

23- 25

października

w

n iewy sta r cza

Jącym
tempie
pow i ększa
s ię
_grono b ibliotekarzy. Mówią o
tym liczby: w latach 1955-67
Ilość czyteln ików wz rosła o 83
proc„ wypożyczeń o 92 proc.
Natom ia st obsada kadrowa ty!
ko o 38,5 proc. Dyskusyj ny jest
równ i eż system wynagradzan ia
b ibliotekarzy.

W ,,Talrach''
fHmy Se-Ma-Fora

noważenie

--:.
roku 1945
PRL warto
1 zaledwie
kilka

fa

om•wiaJąc

nasze

osiągnięcia

w 15-lecie
przypomnieć ten szczegół!)
działało w Łodzi
bibliotek rejonowych. Obecnie mamy ich
już 75, przy czym szczególnie dynamiczny wzrost odnohwaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Biblioteki nasze "
ciasnych, staroświeckich lokali przenoszone są do bardziej nowoczesnych. Wzrasta Ilość wolumin~w i, naiurał
nie, samych czytelników.
Jest w iym zasługa nas:rych władz, które zdają ioobie
sprawę z ważności tych placówek kulturalnych. spełnia•
jących wielorakie funkcje oświatowe, naukowe,
pedagogiczne itd, Nie zn~y to jednak, ie osiągnęliśmy Jut
ideaL Trzeba będzie w dalszym ciąga modernizować istnle
jące Jut biblioteki, ugęszczać icb aie6.
O probłemacłl iyeb pisaliśmy
niejednOkfotnłe..
Mote
więc dziś parę awag o samych pracownikach
bibliotek,
coraz bardziej fachowych. coraz bardziej zaangażowanych
społecznie: od ich bowiem posiawy
saleźy
temperatura
pracy w poszczególnych placówkacłl.
Ze ;lest kl zagadnienie ważne, dowothi fakt, lt poświę
cono mu wiele uwagi aa ostatnim, ~ Plenum Zarządu
Główneco Zw. Zaw. Pracowników Ku(tury i Sztuki, aa
którym szeroko omówiono 1 przedyskutowane 1yiuac.io w
bibliotekarstwie polskim.
Wnioski, które możemy stąd wyci'lgać, 11łe nweze q
optymistyczne. Mimo swojej ofiarnej i pożytecznej pracy
bibliotekarze nasi
zarabiają
stosunkowo niewiele, prey
czym (i moment ten trzeba podkreślić!) w różnych wo-

I

Województwo nasze pokrzy...dzone jest również pod wzglt;
dem ilości bibliotekarzy zatrud
nionych w pełnym wymiarze
godzin. I tak np. podczas kie
dy w wojewód ztwie wrocław
skim bibliotekarzy
pracują
cych w pełnym wymiarze godzin jest 86 proc., to w województwie łódzkim procent ten
wynosi 18,81 Pod tym wzglę
dem województwo łódzkie zajmuje w tabeli ogólnok rajowe;J
m iej s ce trzecie„. od końca!
dfmy dalej. Na teren!e
naszego województw·a b ibliotekarze
przeważn i e
n ie otrzymują przysługu
jąeej
im odzieży ochronnej,
ae.zkolwlek zagwarantowano 1Jn
to osobnym za r ządzeniem Mini
sterstwa Kultury I S ztuki. Wła
dze powiatowe n ie zabezpieczy
ły też w wielu wypadkach środ
ków na opłacanie spr zątacze-k
tak, że prace ich (rąbanie d.rze
wa, palenie w piecu, zamiatan ie) wykonywać muszą sam i
Tak d-zieje się
b ibliotekarze.
np. w powiatach: radomszc-z:ań
skim 1 pajęczańskim.
A jakie nasuwają się wnioski? Pozwolę sobie przytoczyć
głosy
bardziej autorytatywne.
X Plenum Zarządu „ Głów.neg:>
Zw. Zaw. Pracowników Kultury I Sztuki zaapelowało do mi
n isterstwa o zapewnienie n lezbędnych funduszów i limitów
na
dz i ałalność
bibliotek
CM tu jeszcze dodać? TG
chyba, żeby postulat ten znalazł pełny oddźw i ęk w naszym
mieście i województwie,

I

Od Z3
do 25 października
kinomanom zaprezentowana bę
dzle kolejna interesująca impreza filmowa.
W „Tatrach"
wyświetlone
zostaną ze!tawy
filmów
Jl'l'Odukcji
łódzkiego
Studia
Małych Form Fi!mowych
Se-Ma-For.
Proiekcj11
rozpoczynać się będą o godz.
16. Obejrzymy najnowsze filL..:'i::.twach i miastach zarobki Ich kształtują się roz'
Gdzie łe rezerwy?
my
dztecięce t młodzieżowe,
filmy dla dorosłych i nagraWłaściWie wszędzie - w bla
dzane na festiwalach.
PrzeDodajmy fld siebie, te siatka
sku każdej żarówki, w ruchu gl.ąd uwzględni równie.i filmy
ródłem dodatkowych nie
plac bibliotekarzy Jest wprawdostatków i konfliktów
MIECZYSŁAW JAGOSZEWSKI
każdej maszyny, w cieple .każ telewizyjne, . które ni~ w~jdąl dzie
we wszystkich dzielnicscb
Jest również fakt, że po
dego żelazka. Są też i w sa-1 na ekrany kin, a m. in. kilka
naszego miasta ta sama, lecz
szczególnym biblio-tek om
możliwości
różne, w
zależnoś
mej energetyce, $ciślej mó- odcinków z serii pt. „Przygo- niezależnie od ich wielkości
ci od przydzielonych poszcze- - przydzielono po dwa etaty.
wiąc, w elektrowniach naled11 Sindbada Zeglarza".
gólnym . bibliotekom dzieln ico- I chociaż z bie~em czasu rozżących do różnych resortów
(hosz.)
wym limitów.
szerzyć mógł się sam lokal, po
większyla
się
liczba czy t eln ików, ilość etatów pozostała ta
sama.
Na przykład biblioteka przy
akońcayły lłię jut pierwsze robotnicze
praktyki najmłodszych studentów. do domów. Zdarzało Ilię też nietermino-1
uł. Brzefnej o imponującej po
we dostarczanie zwolnień, co stwarzało
W pneUiębiorstwach Lodzi i województwa zalf.łzylo je około 4 tya. osób,
wierzchni
' 192 m kw. Czynna
komplikacje w sfinalizowaniu umów z
Z uwag, jakie padały podczas licznych wizytacji praktyk, jak też ze
jest tu również czytelnia naprzedsiębiorstwami.
W czasie trwania
wstępnej oceny przebiegu tej akcji w poszczególnych środowiskach akaukowa, a także oddział dziecię
Opubli.kowane ostatnio -..skał
demickich, wiadomo już, że Lódi znajduje •ię w czołówce zarówno jeśli chodzi praktyk zaobserwowano również niekocy. Dla tych trzech odrębn ie
rzystne zjawisko· częstego wymieniania się
pracujących działów przyznano
niki po.róW<nawcze urodzeń i
o stronę organizacyjną jak i o uzyskane efekty.
również tylko dwa etaty, trze Vzgonów w Polsce w drugim
Nie znaczy to jednak, że wszystko od początku układało się idealnle, Nie- opiekunów z ramienia uczelni, spowodoba było uzupełnić zespól kosz- ftkwartale roku bież ącego i 1968
jedne trudności przyszło pokonać, a.by praktyki w ogóle ruszyły, a i w czasie wane zaplanowanymi wcześniej urlopami,
Te
wszystkie
pozornie
drobne
uchybienia
tern Innych bibliotek.
Vzdają się w s kazywać, że spaich trwania, trzeba było n.a bieżąco rozwiązywać wiele problemów. Na przy•
ftdek przyrostu został zahamosprawiły, że uniwersytet nie miał pełnekładzie praktyk odbywanych w naszym mieście, którymi kierowało Okręgowe
Blblloteka
nr
1
dla
młodzie~ wany: w obu okresach wynoBiuro Praktyk Robotniczych ZSP, chcemy wspomnieć o niektórych problema.cb go rozeznania w przebiegu praktyk swych
ży (Zachodnia 80) posiada obec .,.
studentów. Udział władz uczelni w akcji
nie 3 pomieszczenia - każde z
sil po 9,5 promille. Jednak
w nadziei, że będą wzięte pod uwagę w przyszłym roku,
osobnym wejściem, przy czym xwskażnik ten rozkłada się
~:k~~:en':~~t~lczycb
warto
więe
na
no-I
wprowadzono w niej - podob vbardzo
nierównomiernie
w
sprawie finansowania praktyk robotninie jak w pozostałych b ibliote ftposzczególnych
wojewódzczych zostało wydane 17 maja, a dopiero
kach - system wolnego dostę- vtwach.
128 tegoż miesiąca - okólnik prezesa ZUS
pu do książek. Zapomniano 1 f t Rzecz charakterystyczna - w
Zarządzenie ministra
oświaty ł szkolw sprawie ubezpieczeń studentów odbytu powiększyć l i czbę biblio te- V większości terenów, które donictwa wyższego mówiło, że organizatora- wających praktyki oraz pismo ministra
karzy, którzy przecież (n ieza- Ątąd znajdowały się na czele.
mi studenckich praktyk robotniczych są zdrowia I e>pleki społecznej dotyczące zaWprowadzenie obowiązku
odbywani-a
leżnie od
organizowan ia róż- xbieżący rok przyniósł dalszy
władze szkól wyższych, wspólnie z e>rgapraktyk robotniczych także przez studenpewnienia Im opieki lekarskiej.
nych Imprez towarzys-zącrch!)
spadek przyrostu. Na przynizacj ami
młodzieżowymi,
te 8' one
Oczywiście
tego rodzaju
kompittltacje tów najmłodszyeh lat wszystkich ucZellnl
odpow!adają
za stan księgo- Vkład w
B i ałostockiem o 0,7
zobowiązane
do „sprawnego ich przy. charakterystyczne są dla pierwszego eta- ma być jedną z metod w nowym systemie
zbioru.
ftpromille, w Gdańsk iem, Kragotowania i przeprowad-zenia".
U nas
pu realizowania wszelkich nowych Inicja- wychowania młodzieży akademickiej. Cele
Podobna
sytuacja
zaistniała
Vkowskiem
I Olsztyń s kiem
o
kolejność ta zmieniła się: najwięcej trutyw I w przyszłości nie będą miały miej- jaklle zamierza się osiągnąć - to m. m,
w n iektórych innych bibliote- fto ,2, w Rzeszowskiem o 0,5.
du I wysiłku wykazał w przygotowaniu sca. Wspomn i eliśmy o Dich, aby choć po- wzbogacenie doświadczeń społecznych stukach rejonowych naszego mia- Xobecnie
żadne województwo
akcji aktyw ZSP i ZMS, Przygotowywa- bieżnie ukazać waorun.ki w jakich Mgani- dentów, wdrożenie szacunku do pracy fi,.
sta. Ale jeszcze więcej powo- Vnie os i ąga wskaźnika 15 prodów do utyskiwania mają bi- ftmllle, a powyżej 14 notują
bliotekarze pracujący na tere- v tY'l ko dawni rekordziści euronie województwa łódzk i ego. I ftPeJscy. Koszaliń sk ie i Oisztyń
tu zarobki Ich zaletn ie nd v skie, w miasta ch wydzielopowiatów - kształtują się roz- ftnych
województw
przyrost
maicie. Bodaj naj_n i ższe. pla ce Vnaturalny na d al wyraźnie spa
n'?tujemy
w pow iatach: ł:is- ftda, przy czym w Lodzi w II
k.1m,
rawsko - mazow i ~ck i m. Vkwartale br. wynosił poniżej
nie praktyk oenaczało nie tylko koniecz.. .,..ano pierwsze prakt;y1rl robotnicze Btu- zycznej. Czy ten nie dający zmlen:yć się
piotrkowskim 1 pajęczansk lm . ft1 promille (0,8), w Warszawie
ność zapewnienia
stanowisk pracy o raz dentów. Faktycznie na załatwienie więk- materialnymi efektami cel osiągnięto w
V1,6, w Poznaniu 2,8, w Krakozapłaty, ale i wyżywienia, zakwaterowaszoścl 91>raw związanych z przygotowaśrodowisku łódzkim? Czy pasowanie stuftwie 5,1 I we Wrocławiu
6,3,
nla, zorganizowania programu Imprez po- niern praktyk musiał wystarczyć jeden denta na robotnika dokonało się naprawpołudniowycb ta1t, aby młodzież zwłasztylko miesiąc - czerwiec,
Występowały
dę? Warto w tym miejscu odwołać się do
.Jedną z przyczyn tak n lskleVgo przyrostu jest zwiększen i e
cza zamiejscowa, miała gdzie spędzać
też inne leszcze trudności, których przy
opinii kierownictwa
przedsiębiorstw,
w
wolny od pracy czas. Na4eżalo też powo- omawianiu problemu nie mo2lna pominąć. których studenci pracowali. MPK, reJoftS i ę w stosunku
do tego sałać z grona najlepszyeh działaczy organinowe słutby drogowe, spółdzieln i e „lntrovmego okresu ub. roku wskaź
ftn
ika
zgonów
n i emowląt.
zacll, komendantów poszczegóil.ny<:il grup
piast" 1 „Sława". Szpital Dziecięcy im.
Jeden z włoskich ekspertów
1 prieszkollć Ich w zakresie bhp oraz
J, Korczaka
wydały
nader pozytywne
Wieś, uznana prze-z demogra
zaproponował
budowę
tamy V
ekonomiki przedsiębiorstw. Poważną przeopinie, nadmlenfając w nich, że stosunki
przez Ciesn!nę
G i braltarską, ftfów za aktualnie Jedyny rezer
szkodą w działaniu był początkowo brak
3ak Jut tnówlllśmy, elętu prowad-ze- jakle wytworzyły się w pracy między stu
twł
wuar
przyrostu na t uralnego w
aby uchron!c w ten sposób Wene
szczególowycb rozporządzeń,
na podsta- nia praktyk, a co za tym Idzie I najwlęk- dentaml a załogą, układały się znacznie
cję przed zalaniem przez wody : : naszym kraju, notuje niewlelwie których można by pertraktować z za- 9Za odpowiedziaanoś~
spadły
na barki lepiej n4t to przewidywano.
W ciągu
Morza SródZiemnego. Projekto- f t ka ZWYżkę tego wskaźnika. W
kładami pracy, Zarządzenie o praktykach
organ-izacji
młodzieżowych.
Uczelniom trzech mlesl~y nie zdarzył się ani jeden
dawca opiera się na teorii, iż V drugim kwar tale przyrost ub.
ukazało się bowiem 22 marca, pismo okólpozostało zadanie dostarczenia list osób
wypadek n iesubordynacji, ani jeden pocoraJ częstsze powodzie, które ...,r oku wvnosił 11 ,8 promille, w
ne prezesa Rady Mlnlstr6w - t kwiet- objętych praktykami i wytypowanda ople- ważny konflikt między robotnikami a stu
nawiedzają
Wenecję,
są
wyni- Vtym roku 11 ,9. Powyżej notoni a, ale dopiero w miesiąc pótnlej zaczę- kunów. Dziekani - w świetae zarządzen i a dentaml. Tak więc łódzki start akcji pa.
przy
kiem podruesienia się poziomu f t wało 9 wo jewództw.
ły się pojawiać dalsze dokumenty. · Tak
- decydować m ieli o zwolnieniu z prak- sowa.n ia studentów na robotników wymorza.
v czym 16 promille przekroczynp. dopiero 14 maja w piśmie przewodni- tyk, Na uniwersytecie reall-z:acja tych za- padł pomyślnie. Cu:sto lepiej niż można
f t lY t ylk o trzy :
gd a ńsk ie, koczącego Komitetu Pracy l Plac sklerowadań nie zawsze przebiegała prawidłowo.
się było spodziewać, zważywszy na trudvszalińsk ie I olsz tvń sk i e, z kt6
nym do przedsiębiorstw, określono do- Np. Wydadał Ekonomiczno-Socjologiczny noścl 1 braki, których w przyszłym rof t r ych tylko kos za li ń s k i e odnokładnle zasadę wynagradzania, zakwaternwywiesił listę praktykantów
długo
Po
lru być już nie pow!Onno,
We Franc11 w związku z ape Vtowało pona d 18 pr.omllle. Nawania oraz rozliczania kosztów atudenc- terminie. Pozostało zaledwie kilka dni na
lem UNESCO o uratowanie We- f t t om ia st pon i żej średniej krajo
kich prakty.k robotniczych. Pism-o mi.ni- zawiadomienie wszystkich studentów, któL. HOSZOWSKA
necji, wyaany zostanie specjał- V wej zn a l a zła s ię wi eś w woje
stra oświaty 1 szkolnictwa wytszego w rych część zdążyła już się porozjeżdż~
ny znaczek pocztowy„
lftwód ztwa ch : ka towick im. kieZaprojektował
go
Georges łtl e cklm . lubelskim I łódzkim.
Mathieu.
lik)
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Coraz więcej
honorowych
dawców krwi

i Jak

Poniedziałki

Cóż -

że

w
tora

Porzućmy jednak jałowe hipotezy mając
do
dyspozycji
stan faktyc~ny, jakiego nawet
w Lodzi, znanej z tysiąca remontowych braków, szukać by
trzeba ze świeczką. Zaalarmowani pr.<ez
bezradnych i doprowauzonych do pasji lokatorów obejrzeliśmy sobie piętro
po piętrze dom przy ul. Jar acz a 42, zwiedziliśmy kilkanaście
mieszka1l, zouaczyliśmy dokład
nie czego dokonała tutaj ekipa
pracowników MPRB nr 3. Zjawili się w marcu 1968 r. ~by
do końca tegoż roku, w myśl
podpisanej umowy przeprowadzi(: remont kapitalny zniszczo
nego budynku.
Odeszli latem
1969 r.
nie zako11czywszy remontu, pozostawiając dom rozgrzebany od parteru po strych,
lokatorów w stanie nerwowego
za1arnania i większą część ro•
bót wykonaną w taki sposób,
że trudno uwierzyć,
iż pracowali tu ludzie pobierający zapłatę jako fachowcy.

wr ę czen i e odznaczeń. Odznakę
"Zasłużonego
Honorowego

Dawcy KrWi„ otrzymali:
B.
Majkowski,
który legitymuje
się już
16 oddanymi litrami
krwi
«i>raz Barbara Jankowska, R. Rosiński i W. Mauler
(oddali już po 6 litrów
krwi).
Złote odznaki
„Honorowego
Dawcy Krwi": Teresa Ekiert,
A. Kukś, K. Kurek, M. Misterka, Z. Opioła I J. Wróblewski. Ponadto
wręczono 8
srebrnych i 3 brązowe
tego
rodzaju odznaki,
38 osób otrzymało
<>dznaki
50-lecia
PCK, a 60 nagrody książko
we.
Na ręce szefów
Dzielnicowych Sztabów Wojskowych za
duży
udział
poborowych w
oddawaniu krwi
orzekazano
dyplomy uznania. Trzy dyplomy otrzymali też nrzedstawiciele łódzkich zakładów pracy. których zało~i wvróżn!łv
sie w akc:ii ktwiod>wstwa. SI\
to ZPW im. Barlickiego. ZPB
im. Marchlewskieg o i ZPB im .
Obr. Pokoju.
w ub. roku ilość oddanej
honorowo k r w i wyn :osla 3022
l i try . w tym roku ilość ta na
pewno n :e będz '. e mn iejsza.

Zajęcia miłe
W Łodzi urządzono wystawę
prac
plastyków
amatorów.
Zorganizowana w wyniku kon·
kurs u, ogłoszonego w naszym
mieście
i woiewództwie łódz
kim z okazji 25-lecia PRL, prezentuje
plony tego konkursu.
Jest
świadectwem
zainteresowań poka ż n c j grupy ludzi, któ

(K)

moment

należy remontować + ·010

mozna przypuszczat,
takim wypadku dyrekobserwującego
na
co
dzień, na bieżąco „fachowe ·•
popisy swoich podwładnych albo
poraziłaby
apoplP.ksj:1,
albo też co prawdopodobniejsze - mieszkańcy „dotkn.ę
tego remontem" domu żyliby
już dawno w ludzkch warun
kach.

są

zwy kle raczej dniami
najmniejszej f r ekwencj i dawców.
a j ednak i wczoraj n ie zabrakło ludzi, którzy przyszli do
stacj i z gotowośc '. ą
oddan ia
k r w i ; m. in. zgłosiła s if: grupa
pracown ików
ZPO
im,
Próchn ika .
Po południu
w sali GKO
odb y ła s: ę
uroc zysta akademia, na którą przybyli liczn ie hono r owi dawcy krw :. Po
ref e racie okol i cznośc :owym dr
F . P io tr owski ego,
przewodn i czą c ego
M '. ej sk lej
Kom isj i
d /s Krw :odaws twa,
nastąp '. lo

odda-

Pękające

sufity,

dziury
w
tynki,
montowane w szczególnie par
tacki sposób, futryny, ro ~ ry
wane i częściowo tylko pokry
te podłogi, nie zakończone ro
boty instalacyjne, zwały śmie
ci i gruzu na korytarzach słowem każdy ślad (a opisali
śmy je tylko c z ęś c iowo i powierzchownie)
:ro prowadzonym tu „remoncie" świadczy
o robocie wykonanej byle jak
i byle prędzej.
ścianach,

odpryskujące

Trudno sic wiec dziwić rozeorvczeniu i zdenerwowan iu
Od półtora roku żyją, koczując w prowizorycznie zaitospodarow anych oo
mieszczeniach . gotu .i ac na korytarzach
na prowizoryczni e.
zainstalowany ch
kuchniach
lub
maszynkach
elektrycznych. bo 11:azu nie ma również
od parunastu miesil'cv:
równie orowizoryczni e wykonują
niezbedne
nodłaczenia
elektryczne.
zatyka.ia
czvm
sie da szoarv i dziury w ścia
nach. walcza z myszami (Ponoć także ze szczurami. które
w czasie remontu roznłeniłv
sic w tvm domu) i niecierołi
wie czekaja na koniec teito
mieszkańców.

niebvwałeito

bała11:anu.

Próbowali zreszta orzysoieszyć ów finał wylewaiac swe

i

pożyteczne

rzy nie zaimując s i ę sztuką zawodowo,
poswięcają
jej ·swój
woiny czas.
Na wystawie zgromadzono 186
p r ac wykonanycn przez 54 autoruw-ama t oro w. Są to obrazy
i mi11iatury, akwarele, grafika,
linoryty, rzeżba w arzewie oraz w glirue itp. - a więc duża
rozmaitosc form i technik.
Tematyka - rowrneż różnorod
na. Nowe domy i zakłady pracy,
Teatr Wielki
w L<>dzi i
PGR, cztow1eK podczas rozryw.
ki, wese.oe łowickie, popul arny
zespół
wo1rnino - muzyczny
No- ..1. o-Co niemal ·w s zystko
potrafi inspirowac wyobraźnię.I
Czterv l n a grody
otrzymali:
J. Nawrot (Zgierz), J, OJakowsld (Łódź), P. PawlowsJd (Radomsko), F. Komadowski (Łódź).
Trzy li nagrody: K. Adamiec
(Lodź), W!, Rząb (Zgierz), G. I
Staliczyk (Ozorków). Trzy III: \
C z. Dudzinski (Łódź), Br. Toma\
s zewski (Zd. Wola), St. Korpa
(S1eradz). Ponadto p r zyznano 13 !
w y różnien 1 dyplomy
uczestnic
twa.
Ciekawe są peizaże J. Granokowsklej - lódzkiej nauczyciel
ki, prace wystawione przez z.
Sut z Głowna, pejzaż StokOw
S. Dreier, księgowej przedszkola w Łodzi i rzeźby w gil-,
nie - H. Zielewskiej, łódzkiej

I

z

UKOSA

Berlińscy

„Skandal to chyba zbyt słabe powiedzenie. To jeszcze
nie wszystko. Tu o i tu niech pan spojrzy,
no
niech
pan spojrzy" szarpi!\ dziennikarza za rękaw
lokatorzy domu przy ul. Jaracza 42. Chcielibyśmy, że
by tu mieszkał któryś z dyrektorów MPRB nr 3, któremu zawdzięczamy ten bałagan, I ciekawi jesteśmy czy
wówczas wszystko potoczyłoby się tak samo .• "

W
Tygodniu
Honorowego
Dawcy Krwi Stacja
Krw'.odawstwa
pracuje bez odpoczynku . W c i ągu trzech ostatn:ch dn i do wczoraj. przyjęto
blisko 150 lit-r ów krwi. W nie
dz'. elę , zgodnie z zapowi edzią,
krew oadali żołnierze z jednostki
OT
im.
Tadeusza
Głąbskiego.

nie

Jaracza 42

Płonie

ognisko

prośby

i żale przed wykonawca. dopingu i ac do skuteczniej
szego działania i kontroli inwestora wszystko bezskutecznie. Remont urzerwano (!)
robotnicv odeszli. zima za pasem. a perspektyw na rychłe
zamieszkanie w normalnvch.
ludzkich warunkach nie widać. co szcze~ólnie cieżko odczuwaja rodzinv ma.iace małe
dzieci.

fryzjerzy

proponują:

pań

„Annobell''
+ Din ponów ,,Romeo''

Co gorsza z wykonawcą nie
sobie poradzić także inwestor
Łódzkie Fabryki
Mebli,
które posiadają przy
ul. Jaracza 42 swój oddział
produkcyjny, administrują tą
posesją
i zleciły wykonanie
pechowego remontu.
może

Pechowego, bo ze względu
na konieczność wykonania pe
wnych dodatkowych, nie obj ętych
pierwotnym kosztorysem,
robót przesunęła się
nie
tylko data zakończenia
remontu, ale i wielkość kosztów.

Między fryzjerami
Berlina t
spada kaskada wi<>sów.
Linie
Łodzi współpraca datuje się od
uwypuklają pasemka ufarbowaroku 1962, Istnieje stała wymiane na kolor nieco ciemniejszy
na doświadczeń i odbywają się
(dla bl<>ndynek)
lnb jaśniejszy
wizyty naszych mistrzów grze(dla brunetek). Naturalnie w za
bienia w stolicy NRD i berlióleżności od urody i stroju liskich frzyjerów w Łodzi. Ostat
nia ma wiele wariantów.
Na
nio bawi u nas z tygoduiowa
wieczór stosuje sie, d«i>pinkl
ze
wizytą 6-osobowa delegacja trysztncznych
lub
naturalnych
zjerów NRD, która przyjechała
włosów.
Z jakim skutkiem pz:owa- · ze specjalnym
programem P<>Linia „R«i>meo" dla panów 90
dzono roboty iuż wiemy.
kazów, aby w ten sposób uczlega
na stnyżeniu włosów w
dodajmy
tylko. że pewnego
cić
jubileusze:
25-iecia
PRL
i
ten
sposób,
aby zgadzały się
dnia MPRB nr 3 oświadczyło.
20-lecia NRD,
«i>ne z naturalnym ich układaiż .. Przerobiło" iuż orzewidYW
n
iedzi
elę odbył się pokaz
niem się. Stosuje się trzy wa::
wana na remont sume i wyczesania fryzur dla wszystkich
rianty tej fryzury - dla chłop
cofało swoia ekioe.
Nie Pofryzjerów Łodzi i
wojewódzców,
mogły
ludzi ml<>dych i dojnaprośby i apele inwetwa w lódzk'. ej Izbie Rzem:eślłych. w każdym wypadku jedstora. który oostanowił orze_
niczej,
wczoraj pokaz powtónak wl«i>sy na kM"ku nie są wyznaczyć na dokończenie remon
rzono w ściślejszym gron ie na
tli dalszych 600 tYs. zł. Nie PO
cieniowane, a podstrzyżone „na
terenie klubu fryzury artystycz
mogły
pełno''.
interwencie w Zied·
nej. Fryzjerki niem ieckie czesanoczeniu Przeds. Gospodarki
ły modelki według najnowszej
Pa.n G. Zw!ersch,
który w
Komunalnei. Owszem od czalinii „Anna bell", a fryzjer zaŁodzi
bywał już kilkakrotn ie
su
do czasu przedstawicie le
demonstrował
fryzurę dla patwierdzi. że współpraca m iPdzy
MPRB nr 3 obiecywali przednów
.,Romeo''.
Oto
co
nam
pofryzjerami
obu m iast układa się
stawicielom ŁFM: .. iuż. iuż
wiedział
kierownik
delegacji
bardzo dobrze i obydwie strony
zaraz zaczynamv na nowo n
:emieckiej,
Guenter Zwierscb
mają z tego duże korzyści za za tydzien eóra za dwa .. . ".
0 tych fryzu r ach.
wodowe. W roku p r zyszlyn, w
ale lokatorzy czekali na oróż
.,Annabell" to ucze~anie krótno.
Berlin !e odbędz ! e s i ę
konkurs
kie. asymetryczne. z tyłu na
czesan ia,
na który uproszeni
I czekaja tak !lad_al :- z
karku włosy nie wycieniowane
zostali także łódzcy m istrzowie
nersnekt ywa
nrzezyc1a Jesza podstrzyżone raczej równo. z
grzebienia.
(Kas.)
cze jedne.i zimy w niesamojednej str«i>ny głowy
na czo_1o_ _ _ _ _ _ _F_o_to
__-__L_._0_1_e_j_n_i_c_z_ak
witym
remontowym roz1tardiaszu nawd .ieźeli MPRB
nr 3 zdecyduje sie wreszcie dlHllHHllRllll lHOlllllHlllllll lUUllU"lllllNl lUJUJlllUllllll
llllllllllmlll
dokończyć swoje •• dzieło".

Dla
lokatorów
nieważne
sa w koncu kosztorysowe oeryoetie.
finansowe
limitY.
..Przeroby" czy soosoby dogadywania sie inwestorów i wy
konawców. Ważna iest iakość
robót i termin. w którym be
da mogli wreszcie otrzymać
swoie mieszkania we właści
wym stame. Dlateeo też. cokolwiek znalazłoby na swoje
usorawiedliwi enie MPRB nr
3 - owe mechlu.inie montowa
ne futryny. niedbale wykona
ne tynki i oodloa'i. zalane wo
da sufity i oodziurawione . oe-1
kaiace ściany beda niezbitym
dowodem
niebywałego
partactwa wykonawcy. Partactwa. za które - na razie płaca lokatorzv. ale za które
orzecież zapłacić oowinni sami partacze l
SŁ.

Na

półkach księgami

WCZORA\J w -tOD ZI
-----------------------GIEŁDA

MJESZKANIOW A.... doskonale wczoraj prosperowała przed Biurem Posrednictwa Zam iany Mieszkań, przy al.
Schillera 2. O godz. 11 naliczy
liśmy na niej
28 osob, które
załatwiały między sobą wymieniając adresy - sprawy zw i ą
zsne z
zamianą
mieszkania.
Nie brakło także po$redników
natrętnie
oferujących
swe
usług" Na siupach z instalacją
elektryczną w al. Schillera zauwazyllsmy także poprzylepi an e
ogłoszenia z adresami i telefonami m i eszkań do zamiany.
OBSERWOWA LISMY._
„.wczoraj m i ędzy godz. 11 a
12 roboty ziemne prowadzone
przy zakładaniu
kabla na ul.
Narutowicza 37 do ul. Sterlinga.
.Przy sprzyjającej słonecznej po_
godzie prace te powinny być
prowadzone szybko i sprawnie.
Tymcza s em, co kilka minut kil
kuosobOwe
grupy
robotników w roboczych kombinezonach udawały się na Dworz<:>c
ł ::ł brycznv na„. piwo.
Widocznie b<>ldują oni zasadzie, że
„robota nie zając, nie uciek-

NADAREMNIE „,
. .. szukalismy wczoraj w 8 16d:i:
kich k si ęgarniach, zarowno w
centrum Łodzi jak i na peryferiach,
Malej
Encyklopedii
Powszechnej , która uka zała s i ę
już na półkach „Domu Ks i ążki"
i to w nakładzie ok. 200 tys.
egzemplarzy. Niestety, do Lod?I
w dwóch „rzutach" dotarło zaledwie 1050 sztuk tej encyklope
dli. Nic więc dziwnego, że roze
szła się ona błyskawicznie i teraz t rzeba c ie r pliwie ocze ki\.vał
na na s tępne przydz i ały encyklo
pedii dla nasze go miasta.
W POSZUKIWAN IU.,,
•.. czynnego au t omatu telefoniczn ego
obe " z! i śmy
wczoraj
prawie pól mi a sta. Zdemolowa ne bądź też uszkodzone automa
ty zastaliśmy m. in . u zbiel!u
ulic Żeligowskiego i Zielonej,
Obr. Stnl ' n"radu i Gdań s k i ej,
Żeromskiego
i Więckow s kiego
oraz dwa automaty znajdując<'
się w budkach obok siebie na
Zielonym Rynku. Udało s ie nam
dopiero zadzwonić z telefonu w
kiosku „Ruchu"
ZLE.„
... bawią się dzieci l młodzież
na Dworcu Fabrycznym. Z porę
czy schodów prowadzących na
ul. Kilińsk iego uczyniły sobie ..•
zjeżdżalnię.
Wczoraj zauważy
l i śmy, że zarówno dziewczy nki
jak i chłopcy Po nr <'stu zie;.d;a
ją po poręczach prosto na ~hod~
nik. Zabawa ta może skonczyc
~ię wypadkiem.
(J, kr.l

CHEMIA. FIZYKA
pielęgniarki,
I to n !e w jednym m:ejKU,
sko zajmują
dyrekcje MZBM.
Większośc uczestników wysta.
ale niemal na kazdej zadrzeI.
Pollo
Chemia dla techz jednej bowiem strony przy-1 wy to członkowie
Klubu Ama.
ników.
PWN 1969 r. str. 80,
w :one.1 ul'.c y. Wokół ogn :sk uznają , że usuwanie liś c i leży w
torów Plastyków przy Łódzkim
zł 10.wijają s: ę ochoczo panow:e zwa
ich „gestii". a z drug '. ej zdają
Domu Kultury. Wystawa czyn-1
ni dozorcami cies ząc się, że w
s óę
n i e dost r zegać
płonących
na jest codziennie w Salonie ·
J, Suszkow - Sztuczny sate•
ten p r osty sposób pozbędą się
ogn :sk i gryzącego dymu.
BPBK (ul. Tuwima 22).
lita ziemi. MON 1969 r. str. 230,
Lści i wszystkich innych odpad
(hl 1
CT. S.)
zł 14.nie".
ków
zan : eczyszczających
posP.-..--------------sje.
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Mniej
entuzjazmu wykazują
WAZNE TELEFONY
chy" od lat 18 (po!.) godz. 17,
natom'.ast m '. eszkancy
owych
19.30
posesji, zwłaszcza gdy ognisko
Informacja telefoniczna
13
SWIT
- Dni F !lmu Radzieckieplonie niemal pod ich oknami.
Straż
Pożarna
08
go:
„Kaukaska branka" od
Między
zwaśn '. onym i
Pocotow1e ltatunkowe
ol impij09
lat 11 godz. 16, 18, 20
ski spokój
zachowują
Po&otowie 1\10 O'I, ł00-00, 500-00
tylko
STOKI
„Węg i erski
magnat"
ADM ,
odpoW:adając n:ezm'.enInformacja PKP
581-11
l.ODZKIE ZOO
czynne oo
HALKA - „Elza z af"°ykańskle
od lat 14 (węg.) godz. 16, JB,
Informacja PKS
n ie duszącym się w dym'.e lo&odz. 9-17 (kasa czynna do 16)
265-96 047-20
go buszu" od lat 7 (ang.) g.
20
Pomoc drngowa PZM
katorom: - „A co dozorcy ma
598-80
15.ł5,
„Dziewica dla księcia"
TA.fRY Bajki: „o małe) Ka
Pogotowie Energetyczne
334-31
ją robić z tym! łiśćm i ?".
KI N A
od lat 18 (Wł.) godz. 17.45, 20
al I dużym wilku", „Intruz'
Pogotowie
oswietl.
ulic
220-89
Jeszcze dziwniejsze
stanowi1
MAJA
„Strzał
„Leniuszek
w
ciemnoś
uczy 9i~",
„N :e
Ośrodek Inf. Us!. ŁZSP
398-10
BAŁTYK Dni Filmu Radziec
ci" od lat 14 (ang.) g. 15.30,
znana olaneta"
.Spotkan'e 1 I
Łódzki Ośrodek lnf orlll.
k iego: „Wojna i pokój" ~zęSć
17.45,
20
Barym"
godz.
16, 17, DFP Turystycznej
359-lli
IV od lat 14 (rad z.) godz. 10,
1969. Od „Zakazanych pioseŁĄCZNOSC
„Nauczyciel i
12.30, 15, 17 .30, 20
nek" do
„Pana Wolodyjowprzedmieścia" od lat 14 (ang,)
TEATRY
POLONIA - „Milion lat prz<>d
sk iego'1, „Gangsterzy i filangodz. 18
naszą erą" od lat 14 (ang.) g.
PRZEBUDOW A W ROKU
tropi" od lat 14 (poi.) godz.
ł.DK
- .. Człowiek z Hongkon·
TEATR WIELKI
10, 12.30, 15, 17.30, 20
g<>dz. 19
PRZYSZŁYM
Inauguracja zajęć na stu18, 20
gu" (franc.) od lat H godz. 1~,
„stra~zny
dwór"
WISŁA
„Wyzwan
ie
dla
R.>dium dla aktorów amatorów M, S.: 4 lata temu Prezydium
17.3-0, 20
TE ..\TR PUWSZŁCHNY - ~odz.
bin Hooda" od lat 11 (ang)
o g o dz. 16.30, w ,,Energetyku"
DRN - Bałuty obiecało . mieszDYŻURY APTEK
19.15
„Radziwiłł,
godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
Pan'.e KoMŁODA GWARDIA (al. P o litechn iki 17).
„Czerwo
kańc«i>m
przebudowe ul. Juliachanku"
WŁOKNIARZ Festiwal Filne i złote" od lat 14 (poi.)
ł „Wrażen'a
z
podróży
do
Piotrkowska
67,
Obr.
Stallnnowskiej
wg nowego projektu
TEATR
godz.
mów
Rosyjsk!ej
NOWY
17
Federac. Regodz. IO, 12.15, 14.30. 17, 19.30:
Wiedn ia" - to temat spotkan i a
Elradu
15,
Pl.
Pokoju 3, Pl. Koz uwzględnieniem
szlachetnej
uSędz i ow ie'
publiki Radz'.eckiej:
spektakl
„Bra~ i a
MUZA - „Swięty zastawia puz J. Koprows k im, o gOdz. 18,
sc ielnv 8. Piotrkowska 307. Pana wierzchni. Tymczasem wkroPWSTiF
Karamazow" od lat 16 (radz.)
łapkę"
w ŁDK (Traugutta 18).
od lat lł (franc.) g.
b ian '. cka 218,
Armii
czerw;iczyliśmy już w IV kwartał 1969
MALA
SALA
godz.
20
godz.
.,Księ
10,
14,
18
15.30,
„Dorobek
17.45, 20
łódzkiego ośrod
neJ 8.
życ świeci nieszczęśliwym"
roku, a na
ul.
Julianowskiej
ka archeol ogicznego w 25-ledu
WOLNOSC - „Beniam!n, czyli
OKA - „Sami swoi" (poi.) oc1
TEATR JARACZA (W sal. rl'anic si~ nie dzieje.
PRL" - odczyt prof. dr K. Jaż
pam i ętn i k cnotl i wego m !odz ii'n
Ja
t
14
godz.
18,
20
SZPITALI
DYŻURY
tru Rozmaitośc i ) RED.: W 1965 roku Prezydium
godz. 11
dżewskiego w Muzeum Archeoca" od lat 18 (franc.) godz.
POLESIE ,Maskarada sz01e"Pan Jow!alsk i"
DRN
logic zn y m (pl. Wolnosci 14).
B a łuty
rzeczywiśc ie
10, 12.30, 15, 17.30, 20
I Klinika Poł.-Gin. im. Curiegów" (ang.) od lat 14 godz.
TEATR 7.15 - godz, 19.15 „Ade
zakład a ło
Zagadnienia kultury współ
przebudowę
nawier zZACHĘTA
„uz,ew~zyna
na
17,
19
Sklodowskiej,
ut.
Curie-Skło
la i stressy"
życia seksualnego chni
na
ul.
to temat
Julianowsk
'. ei. lecz
rozdrożu" od lat 14 (bułg.) g.
POPULARNE
dowskiej 15 - przyjmuje rodzą
„Powięk ;zeOPERETKA - god~. 19 „Skrzy
spotkan ia z lekarzem seksuoloz uwag , na ogranic zone kredyty
10,
12,
lł, 16, 18, 20
n ie" (ang.) od lat 18 god7.,
ce J chore ginekologicznie z
dlaty kochanek"
g iem, o godz. 18, w Klubie LK
oraz
piln
iejs
ze
roboty drogo17.15, 19.45
dzielnicy Górna
oraz z rejoTEATR ARLEKIN - nieczynny
(Piotr kOW9ka 135).
we, nie um i eściło jej w planie
KINA STUDYJNE
nowych poradni ,,K". ul. ForTEATR PINOKIO - godz, 17.30
PRZEDWIOSN IE
„Datnski
robót na 1969 rok . Jak infor„Badania patentowe w orak
nalskiej 27 1 Gdańska 29.
„Leo K ing"
gang" (ang.) od lat 16 godz.
tyce inżyniera konstruktora" muje nas Wydz i ał Gosp<>darki
STYLOWY
~ni Filmu :RaII Klinika Pol.-Gin. AM, ltl.
15.30, 17.45, 20
odczyt inż. L. Targowskiego, o
Komunalnej i
dzieckiego: „Dożyjemy do po
M '. eszkaniowej,
MUZEA
Sterlinga
PIONIER
13
przyjmuje
,Szalony
rodzą
koń"
orl
godz. 14 w Domu Technika (pl.
Już wkrótce ul. Jua ianowska uniedzialku"
od lat 14 godz.
lal Il (USA)
ce I chore ginekologi cznie z
gOdz.
16,
18
Komuny Parysk iej 5).
15.30,
legn'.e
17.45,
20
korzystnej
zmian ie, bo
MUZEUM HISTORII WŁ01UEN
„Spotkałem
dzielnicy Sródmieście
nawet szczęśi>z
re .J oSTUDIO - „Wyspa Artu·ra" od
w roku przyszlym Zarząd Drói;i:
Kursy angielskiego i nieNICTWA
(Piotrkowska 282)
wych Cy~an6w" od lat
nowych poradni „K 0 • Nowotki
18
lat 16 (wł.) godz. 17.15, 19.30
mieckiego - I, II i III st. I Zie!leni m. Łodzi ma zaplanoczynne godz. llf-17.
(jug.)
godz.
20
60
Kopcińskiego 32
1 Piotrorgan i zuje GKO (Tuwima 34),
waną Jej przebudowe.
MUZEUM SZTUKI
rW i ęckow
POKOJ „C i ężkie czasy dla
kowska 269.
zgłoszen ia w godz. od 8 do 20.
ADRIA
Pożegnanie z tytusklego 36) - czynne od godz.
gangsterów"
od lat 16
godz.
Szpital Im. R. Wolt, ul. t.a-IM~~~s:;~;:s::S::::M~~~s:::!M~
łem:
„Urocza gospodyni" od
ł „Ochotnicza
Straż
Pożarna
11-19.
15.30, 17.45, %0
giewnicka 3ł/3&
przyjmuje
lat lł (USA) godz. 10, 12.10,
w obiektywie" - konkurs prze
MUZEUM
ARCHEOLOGI CZNE
REKORD - Dni Filmu Polsk ie
rodzące
I chore
ginekolol(icz15,
dłużony do 10 listopada; prace
17.30,
20
i ETNOGRAFIC ZNE (Pl. Wolgo
Wspomn
ienie
o
Kob
iel
i,
nie
z
dzielnicy
Bałuty oraz z
nadsyłać na adres ŁDK, Łódź,
CZAJKA - „ żyć aby tyć" (fr.)
ności U)
czynne
od i;todz.
„Awantura o Bas i ę" od lat 7
rejonowych poradni ,,K",
Traugutta 18, z zaznaczeniem na
ul.
od lat 16 godz. 17, 19.30
12-18.
(pol.) godz. 10, 12.30. „Pożegna
Piotrkowska 107,
koperci e konkurs OSP,
l
Maja 52
MUZEUM
HISTORII
RUCHU
nia" od lat 16 (pol.) godz. 15,
ENERGETYK - nieczynne
I
Kasprzaka
17.
Badania radio!otografi<: 'Zne:
REWOLUCYJN EGO (Gdań•ka
GDYNIA
(17 .30 przed seansem :os'JFest iwal F '. lmów
SzpHal im. R. Jordana, ul.
Polesie (Gdańska 29) - ul. Gro
13) czynne od godz. 11-18.
Rosyjskiej Federacyjnej Repu
wanie fotosów filmowych), 20
Przyrodnicza 7/9 przyjmuj e
dzieńska,
Grochowa, GwardziMUZEUM KATEDR\'
EWOLUbl iki Radz.:
„Leśna
symfoROMA
ł'.>ni
Filmu
Radziecrodzące
I chore ginekologi:zstów,
Gwiazdowa,
Gryczana.
CJONIZMU Uł.
(Park S 'enn ' a" od lat 7 g e>dz. 10, 12.15.
k ;ego: „Lecą żuraw i e" od lat
nie
z
dzielnicy
Grotowa , Grzybowa, Garnizono
Widzew
oraz z
k iewieza)
czynne od
godz.
„ Kon iec barona Ungerna" od
16 godz. IO, 12, 14, 16, 18, 20
rejonowej
wa , Gazowa , Górna.
poradni „K",
ul.
l!f-17.
lat H godz. 14.30, 17, 19.30
SOJUSZ - „Pe>lowanie na mu
srebriyńska 75.
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Oifźniczenia dla łącznościowców Malarstwo T. Sprusiaka
to jeden
Tadeusz Sprusiak,
z ostatnich Mohikanów starej,
przedwojennej łódzkiej gwardit plastycznej: stq.d i zainteresowanie wystawą jego malarstwa, zorganizowaną w Salanie Sztuki Współczesnej.

czerpał

szurealista
Zdecydowany
wówczas tematu we fragmiasta.
rodzinnego
mentach
jego architekturze, jego zauł
kach, a i w podmiejskich plP.go w
Fascynowało
nerach.
również I morze,
tym czasie
zmienna gra
jego dynamika,
fal, efekty świetlne.

kał

Na uroczystej akademii, którn wali list
do I sekretarza KC
(k.)
z okazji Dnia Łącznościowca PZPR w. Gomułki.
....,. odbyła się w n:edz'.elę w Teatrze Wielkim, zasłużonym pra-1
odznaczecownikom wręczono
KrzyżP.
Złote
nia państwowe:
Zasługi otrzymali: L. Rypal-ska.
St. Tworek, K. Za borowska. M. j
czeń, przy pomocy naturalnyeh
W niedzielę w sali ZNP odbyZawierucha, Srebrne Krzvże Za
środowiS>k bakterii.
M. Bednarski, E. Dola-/ ło się plenarne posiedzenie Zasługi jest
Liga Ochrony Przy·rody
Ligi
Łodzk'.ego
ukręgu
rząuu
ta. R. Jabłońska, J. Klimaszewszeroko rozpowszechniona wśrórl
UczestniczyPrzyrody.
Ochrony
ski, R. Lewandowski. z. Macie-;
każdej
W
.
s2!kolneJ
młodzieży
jewski, A. Piotrowska, B. \\7 al- · li w nim działacze z 24 oddzianiemal szkole znajduje su: koLigi oraz za
łów wojewódzkich
Brązowe Krzyże Za- I
kiewicz;
lo LOP. Młodzież łódzka opieproszeni goście. Jednym z te•ługi: T. Romanowska. J. We-1 matów obrad była walka LOP
dokarmia
zielenią,
się
kuje
grzycka, W. Wójtowicz.
Należałoby sobie
ptactwo itp.
o czystą wodę i powietrze. Lisiedem od-Znak
też
Wręczono
życzyć, aby również dorośl i bar
!l!a wskazuje drogi wy.iśc!a. któ
Łącz
Zasłużonego Pracownika
dziej niż dotychczas doceniali
re m. In. wiodą przez zmianę
Srebrną Odznakę otrzyności:
orga n izacji i wlączy1i
rolę tej
budowę
produkcji.
technologii
. mali: F. Kaźmierczak, J, Kwiat
jej cenne akcje mające
się w
ścieków a także biologic11n11 lik
kowski, K. Sukiennik, R. Su·
na celu ochronę naszej przyrozanieczyszskutków
wjdację
szycki, Brazowa - H. Barczyń
(k.)
dy,
I. KalinowA. Błasiak,
ska,
ska.
Na akademii odczytano także
nazwiska osób nagrodzonych na
we Wroccentralne.1 akademii
ławiu. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: W. Ławski i J. Wiśniewski.
należ:!' kierosą przemaczone,
Medalem „za zasłui:i dla ObPolskie Radio przyjmuje zaPolskie Rawać ood adresem:
ronności Kraju" odznaC7.ony zoświą
mowien 1a do koncertów
Audycje dfa Polaków Z'a
dio,
stał A. Olenderek. Zlotv Knyż
teczno-noworocznych dla krewsk·r . ooczt.
1.
Warszawa
granica.
Zasługi otrzymał Cz. Ciesielski,
znajomych
i
iół
przyjac
nych,
Odznake
46.
srebrny T. Igielska.
zamieszkalych w krajach euroŁącz
można wy5yłać
Zamówienia
Zasłużonego Pracownika
pejskich. Teksty życzeń wraz 7.
do 30 listopada br.
ności R. Nowacki.
dokładnie I czytelnie w~"·' "~·nymi Rl<' .~sami osób, d1a których _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Zebrani na akademii wystoso-
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Do wlasc1c1el, adm1mstratorów
komitetów blokowych

nieruchomości,

~

::!I

::!I~"'

oraz

przedsiębiorstw i

instytucji

.,.. obrębie miasta.
lV związku ze zbliżającą się porą zimo-

~

~

sprzęt ciężki,

~
21

~

2~
0
~
~
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"'~

~~

"'

~

2r.J

~
~

kanalizacyjnych w
chomościach Przedsiębiorstwo Wodociągów
1 Kanalizacji Okręgu Łódzkiego przyporni-

na, że w myśl obowiązujących przepisów
miejscowych, zabezpieczenie i utrzymanie
t l
t ·
I · t
w na ezy ym s anie ins a acjl wodociągowych i kanalizacyjnych należy do obo.
. kó
wiąz w wlascicieli posesji lub osób dzia•
w ich imieniu. Właściciele posesji
łaJących
lub osoby w Ich imieniu działające winny
przed nastaniem mrozów:

1. zabezpieczyć

pomieszczenia

wodomierza

~

We przez naprawę uszkodzonych ścian,
wprawienie brakujących drzwi i okien
l ·e ·
oraz odpow1ednie i h us
zcze ni me;
c
2. sam wodomierz należy zabezpieczyć w
ten sposób, aby izolację cieplną można
było łatwo usunąć dla odczytan1'a jego

~

a.

~

~

szczególpokrywy;
ł. przewody wodociągowe I kanalizacyjne,
przechodzące przez kondygnacje nie ocieplone zaopatrzyć w odpowiednią Izo
·
dk
t
ację cieplną. W wypa u trudnosci za
łożenia takiej izolacji należy przerwać
dopływ wody do tej sieci oraz zdjąć
:z:lewy, umywalki, wanny i miski klozetowe a podejścia pod te urządzenia

~

L

~

~

~
~
r.

~

~

~

~
~
"'

"'

~
~
~

~
~

~

2
2

gruntownie

0
~

wodomierzowe

studzienki

wyremontować, w

noścl założyć brakujące

~
~

stanu;
podwórzowe

pokorkować;
w ustępach

dzić

ogólnych

do stanu
ogrzewnicze;

I.

należy

używalności

doprowaurZl\dzenia

zwrócić wypożyczone stojaki wylewni-

i lub ewentualnie
1 r
cze z w om e zam
zabezpieczyć stojaki przed rozsadzeniem
przez mróz.
Poza tym podczas zimr.
od

~
~

'"-'

~

~~

'L nie

do oblodzenia
dopuszczać
do zasuw, zaworów

żeliwnych

,I

pokryw

w

21
2

21

~

~

połowie

2
~

2~
~
0

~

~

a.

szerokości jezdni należy równlet zabezpieczyć przed oblodzeniem;
nie układać stert śniegu, lo,·u na w/w
uzbrojeniu ulicznej sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej.
N iezas
d o powy t s zeg o na ·
·
t osowanie
.
się
razić może na powazne straty materialne
posesji lub osoby w ich imieniu działające (konieczność naprawy znisz
czonych przez mróz urządzeń) oraz miesz-

~ w!aśclciell

a2

zadeklarowano
w „Kąnkursie 300"
„Konkurs 300" 1est już na pół
metku. Do tej pory w Łodzi
wpłynęło prawie 12 tys. deklara
cji na ogólną kwotę 63,5 mln
zł. W porównaniu do analogicznego okresu ub. roku obserwuzarówno pod
je się wzrost
biorących uilości
względem
konkursie jak i zadedział w
klarowanej kwoty. Największa
ilość deklaracji wpływa do kas
I Oddziału PKO. W ajencjach
odebrano doprzyzakładowych
tychczas 3 tys, deklaracji.
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s;>eMARKIEWICZ
~\cjalista skórne, wenerymoczopłciowe
~ czne,
"' Piotrkowska 109, szesna~
~ sta - osiemnasta
~1 SPOŁDZlELNIA Lekarzy
~ Specjalistów „Zdrowie"
~ w punkcie usługowym
2 przy Al. Kościuszki 67
~ 1' wykonuje operacyjne użylaków końsuwanie
wszelkie
"' czyn dolnych,
gmekolog>czne
zab:eg1
Dr

2
0
0

::!l~l ~f:z h~~~g;~~~:rcz~=dai

~

żylaków,

U KOGO ZGASNIE

PLAC l.100 m kw. przy
Warszawskiej pilnie sprze
dam. Wiadomość: OzorH. Sawickiej 36,
ków,
o rzechowski·
· ł
Stanis aw

WIELKĄ

Powszechną

Encykloped ' ę

sprzedam.
Łódź, DanilowSw:ech,
skiego 7 m. 13, w godz.
17-21
17-21
tchórze
nowe
FUTRO
DąbrowJ.
sprzedam.
„
sk!ego l9fia
77670
PIANINO koncertowe _
sprze„Bretschne1·d er "
dam. Rogowski. Plac Ko
4
muny Paryskiej • III p.
radio
I
TELEWIZOR
czyne lub uszkodzone ku
pię, Tel. 495-04 godz.
77554 g
10-16

„
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SWIATŁO

1. W dniu 22. X. 1969 r. w godz. 7-17,
ulice: Sląska od Młynka do toru PKP, Młynek,
Poselska, Przyjacielska i Kotoniarska.
!. w dniach 22 i 23 . x. 1969 r. w godz. j.w., . .
ulice: Aleksandrowska od Chochola do Szczecmskiej, Uprawna, Hektarowa I Lechicka.
r. w godz. j.w.,
. x.
. W dniu
1969
23
3
ulice: Kurczaki od Powtórnej do Jędrzejowskiej,
Klasowa, Swietna i Bałtycka.
j
od
•
4. W dniu 24. X. 196• r. w g z. .w.,
ulice: Kolumny, Stare Górki, Ogniskowa, Kurczaki i Nowotki od Lumumby do Poronińskiej.
s. w dniach 22 i 23. X. 1969 r. w godz. od 7 do 16
PABIANICE,
ulice: Sawickiej od Karolewskiej do Orlej, Karolewska od Trębackiej do Targowej, Sempotowprzy ul. Orlej
skiej i osiedle mieszkaniowe
i Cichej.
&.. w dniach od 22 do 28. X. 1969 r. w godz. jw.,
ulice: Bardowskiego, Trębacka, Próżna i Zacisze.
7. w dniach 24 i 25. X. 1969 r. w godz. j.w.,
ulice: osiedle mieszkaniowe przy ul. Orlej i Cichej, Sawickiej od Orlej do Skłodowskiej i Orla
od Sawickiej do Południowej.
a. W dniu 25. X. 1969 r. w godz. j.w.,
ulice: Pułaskiego od Gwardii Ludowej do Par1998-k
tyzanckiej,

I
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"' ' cyto I og:czne. Informacje
7525 k
~1 tel. 664-87
leOPERACJE
~ c7enie zyl W;)'.konuje Ga
2
~ · bmet Chir':'rgu Kosmety
~
~; czne_J Sp-m . t;~acy „Ur o
~
jak równiez spowodować ~I da 1 Zdrowre w ~OdZI
·kańców posesji
pociągnięcie winnych do odpowiedzialności ~ przy ul. Boya-żelensk1eakumulacyjne
PIECE
~I go 12, tel. 515-117
0 karno-administracyjnej.
~ DOM z ogródkiem (mie sprzedam. Rewolucji 190!
.
. .
~
77181
Przeds1ęb1orstwo Wodociągów ~ szkania wolne) oraz dział Ir . 42 m. 26
~
elektryczna
l Kanalizacji Okręgu Łódzkiego ~ kf: budowlaną . sprzed~m MASZYNĘ
~
Łodzi ul. Wierzbowa nr sz. i 1 niedrogo. w_ojc1ech VI do do s.zyc1a sprzedam. Obr
Wola. Stahngradu 7~ m. B. po
Zdunska
~ w1ak
'
w
~
17119 i
221 p il8
~~~'-~'-~~~~~~~ · Wspólna 5ł
~
~

63,S mln.

2\

pożaro- ~

h
j
wych (hydrantów) i studni rewizy nyc
oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych itp. Uzbrojenia ulicznej sieci wod.-kan., które znaj
dują się przed posesją na chodniku i

~

~~~

py, by można ją było
jakiekol w lek buciki przynależ.ne
do kolekcji, chodzi tak niezgrab
nie - no bo przecież pierwszy
bo modele na
raz. garbi się,
Dziewnia n:e szyte itp. itd.
czynie nie można było odmów i ć
jedynie hartu ducha. Zniosła to
wszystko. wytrwała do końca i
nawet próbowała się uśmiechać.
Zniosłam i ja. Ostatecznie i w
wielkim świecie mody n1ogą sie
Pech
nietaktv.
małe
zdarzać
chciał jednak, by na kolejnym
pani prooglądanym pokazie
może
nazwisku
o
wadząca.
ale o aspiramnieJ znanym.
c.iach nie mniejszych, zdyskreale
nie .iedną,
dvtowala już
WSZYStkie prezentujące jej dziPIO, dziewczęta. Reuertuar uwag
boi:atbył podobny, czynów szy, Kiedy już wszyscy zostali
poinformowani, że te panie. to
nie żadne modelki, że suknie

że jednym 11-ofatalnie leżą,
wem dno i czarna rozpacz, ro-zpoczelo się ratowanie sytuacji.
otrzymały publiczDriewczęta
kilka poważnych napom•
nie
je kilkakrotnie
wysyłano
nień.
na zaplecze, by zdejmowały lub
paski lub inne dozakładały
by
datki (a nie sądze wszak,
je sobie aplikowały z własnej
inwencji), ooproszono je także
kategorycznie, by zdjeły buty i
Jest to zawystępowały boso.
pewne bardzo elegancka forma
strojów plażo„
prezentowania
takich jednak w tej
wych kolekcji nie było.
I znów rzecz można by odzapomn ienia.
w mroki
sunąć
gdyby nie jedno, krótkie zdanie z komentarza audycji te-IP.·
wizyjnej, spełniające rolę kropli. która przepełniła m:arę „co prawda pan ie prezentujące
te stroje poruszały się wielce
przekręciłam,
(jeśli
niemrawo
to wielce n ieistotn oe), ale nie
za wiele".
żądajmy
Właśnie. n'.e żądajmy za wiele i nie wyobrażajmy sobie, ze
na którymś z kolejnych pokamile dziewcze uzów mody
śm '. echnie się rozbrajająco i po
że
wybaczą,
państw.o
wie: zmuszono mnie do pokazywania
czegoś takiego. wiem że to ani
ładne. ani gustowne, ale proszę
autor modelu jest
zrozumieć widocznie ignorantem w wybrane.I przez siebie dziedzi'lie.
ograniczyć 5"ę li
Można by
tylko do zadumy nad manierami panującymi w świecie mo
dy, gdyby nie smutna prawda,
że rzeczywiście nie mamy zbyt
wiele dobrych, fach-0wych modelek. Ale to urzecież nie wina
tych, które mimo wszystko do
tej pracy są angażowane. Lekarstwa zaś nie należy szukać
w zachowaniu podobnym przytoczonym. Nikt pań prowadzą
cych pokazy nie zmuszał do za
trudniania tych właśnie dziewcząt. Wybrały je, wybierając z
nie najbardziej konsekkolei
metody nostenowa.nia.
wentne
Niekonsekwencją o wiele groź
niedostrzeganie
jest
niejszą
przez żądny pochwał. poklasku.
a wiec i pokazów. przemysł o„
konieczności uczenia.
dzieżowv
dziewczat i chłopców
młodych
zawodu modeli. Tak - zawodu.
Co prawda trudno w nim przeale
pracować do emerytury tym większa oduowiedzialno!\ć
za umie.ietności. losy i mentalnim.
się
parających
ność osób
wrodzone,
lt." zdolności
Wiara
ani też późniejsze drobne upokorzenia, i:-dy tych zabraknie nie pomagaja w ułożeniu sohie
życia po przekroczeniu „modelowej" bariery wieku.

BETONIAOPERATOR()W na
(k)
KJEROWCOW, MONTER()W
RZY-ZBROJARZY,
wod.-kan., MONTERÓW c.o. - SPAWACZY, MUBRUKARZY,
kanałowych,
studzienek
~ RARZY
sumie malarstwo Tadeu- •
~ IZOI.ATOR()W, CIESLI, ROBOTNIKOW do robót
~ 1 ziemnych - kopaczy zatrudni Łódzkie Przedsięsza Sprusiaka zasługuje na uWynagrodzenie
biorstwo Robót Inżynieryjnych.
wagę i może stać się tematem
wg nowych stawek akordowych, za termmową 1
jakościowo dobrą pracę istni.eje możliwość uzyska
2 nia dodatkowej premii. W okresie jesienno-zi- interesujq.cych dyskusji.
~ mowym możliwość podniesienia kwalifikacji na
bezpłatnych kursach zawodowych. Dla zamiejscozakwaterowanie w hotelu robotniczym.
wych
~ Zgłoszenia przyjmuje dział zatrudnienia I plac
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/Si „Unibud", VI
stałopalny 2 OSOBY do pokoju sub ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••
7808-k NOWY piec
~ piętro, pokój 604 w godz. 7-15.
przyjme. ;
sprzedam. lokatorskiego
tanio
'"-' K.JEROWNIKA działu techniczno-administracyj- „żar"
•
Prasa. Jaracza 38 m. 70
„77188"
Oferty
NIEMIECKI, nauka, ko- :
~\ nego z wykształceniem wyższym technicznym i Piotrkowska 96
•
j
·
praktyką w zawodach technicznych lub
~ 5-letnią
wieloczynnos repetyc e. Marynarska 9 •
2~2 średnim wykształceniem technicznym i -letnią MASZYNĘ
o pojemności 100 I - szczelnie zamy?7172 g :
.,Hus- Gebel
ciową do szycia
mało używaną FIZYKA, matematyka _ •
praktyką w zawodach technicznych, MAGAZY- qvarna"
•
kane, czyste, ze sklejki grub. 6 mm •
~ NIERA do przetwórni garmażeryjnej z wyksztal- sprzedam. Łódź, Kocząudziela
korepetycjeGłowacka.
•
r.J
Te ••
ekonomicznym lub technicznym skiego 7 (4 przystanek za studentka
centem srednim
~
posiada do sprzedaży
77216 g :
~ kursem specjalistycznym oraz ukończonym wstęp Dworcem Kaliskim). Ni" lefon 601-24
77ta9 g
ŁODZKA WYTWORNIA P APIERO~ nym stażem pracy przyjmie z terenu m. Łodzi dziela 9-13
jednokonną SPRZĄTACZKA na przy
Dyrekcja MHM Górna i Polesie w Łodzi, ul. Je- ROLWAGĘ
SOW w ŁODZI, ul. KOPERNIKA 62.
chodne potrzebna. Tuwi
. •
~ rzego IO/J2. Powyższe zgłoszenia przyjmuje sekŁod,, Kostic 1 _ma 40 m. 27, Szyszko
warunki sprzedam.
~ cja spraw osobowych w godz. 10-15.
Zainteresowani mogą zgłaszać się do
~ pracy i płacy do omówienia.
7708 _k Napierskiego 47 ·(Retki- POMOC domowa na sta
Działu Zaopatrzenia ŁWP.
77206tg łe do lekarza potrzebna.
nia)
2 INŻYNIERÓW instalacji sanitarnej o specjal- OSTY natura 1ne 1ub sz u Łódź, Wróblewskieiio 17.
do uzgodnienia. Pierwszeństwo
Cena
i ności wod.-kan. i oczyszczalni ścieków na stano- czne do czesania tkanin wejście 9, I p 'ętro
w zakupie mają jednostki państwowe
~ wiska projektantów i st. projektantów, INŻYNIE wełnianych, kupię. Tel.
77224 g G_OSPkOSlllA potr zebna. Mo
~ RÓW energetyków na stanowiska projektantów i 331-32
i uspołecznione.
m. 5
nmsz 1
::!I
~ st. projektantów, TECHNIKA drogowego na sta- „IFĘ 8", silnik po kapi PIES bokser (w tral<cie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
masaż.
leczenia płuc) zginął. Od 3 POKOJE, kuchn i ę, kom . GIMNASTYKA,
~1 nowisko asystenta, SPECJALISTĘ w dz~edzinie talnym remoncie sprzePiotrkow<ka fort, śródmieście, -g:i.rnż' mgr Latek, Piotrkowska
~ro ekptan- I dam. Łódź, Cyganka 12 prowadzić
~ atkustyki przemysłowetj na stanoŁwidsk_o
0
72299 g
99
1938
(budownictwo
telefon
g
77558
22sprzedam.
1300"
ro- „FIATA
zi Biuro
~ a przyJmie zaraz z erenu m.
k
· ·
)
w Łodzi, Łódź, Sierakowskiego 27
~ jektowania Zakładów Włókienniczych
2
ofert
ęcej
Najwi
UWAGA!
k'jpoko~~m~emęina
ul.Rejjr~
na
zgubiłem
5.X.
e
&Ol"
BANTA
R
~ ul. Sienkiewicza 47, tel. Z58-Z8. Zgłoszenia osobiupo 0 •
c mę
spr z wolucji 1905 r. teczkę brą
ste w sekcji kadr, pisemne prosimy kierować na „T A
prywatne B iuro
posiada
Ofer
wygodami.
z
chmę
bardzo
zawierającą
zową
20-19
tel.
Pabianice.
dam.
_k
~ adres biura.
7898
ważne rysunki i not.itki. ty „77195" Prasa, Piotr- Matrymon >alne „SYRES
w
W RSZAWĘ 224 „
::!I
ElektoWarszawa,
KA",
no ą Proszę o zwrot za wysn I kowska 96
A
~I KIEROWNIKA administracyjno - handlowego - I"zam:enię
10 zł
Informacje
ralna 11,
„Skodę
na
lata znaczkami
na dwa
wynagrodzeniem. POKOJU
kim
lub
„wa.rtburii:a"
MB",
KIEROWoraz
praktyką
z
wyższe
~ wykształcenie
77184 g 'poszukuję. Tel. 371-61, po
~ NIKA kontroli tech.nicznej - wykształcenie wyż- I Fiata" nowego P.wen. Tel. 3'77-99
772~!._g
~j sze ze znajomością branży spożywczej zatrudni ipo małym przebiegu_ O- 2 POMIESZCZENIA 'lalgodz._ 14
MotoZwiązek
~ · natychmiast z terenu m. Łodzi Wojewódzka lferty „77220" Prasa, Piotr warsztat produkcyjny, NIEMIECKI, rosyjski - POLSKI
przy Radiostacji do wy- ~eppe, W igury 12, II wej rowy prowadzi kursy dla
~, Spółdzielnia Pracy „Sigma" w Łodzi. Warunki kowska 96
ka
wszystkich
kierowców
~ pracy i płacy do omówienia w biurze spóldziel- „MOSKWICZA 400 „ spr ze najęcia. Oferty „77555" _sc_i_e_,_f_r_o_n_t_ _ _ _ __
akutegorli I wózków
1NOWOCZESNE
sukniP mulatorowych.
Prasa, Piotrkowska 96
7896-k dam. Piotr. kow_ ska 185.
~ ni w Łodzi, ul. Rzgowska 2 a.
Zapisy
db . J ślubne wypożyczam Piotr przyimują ośrodki:
y CZYK
~,
ul.
ŁADOWACZY do załadunku węgla na dogod- 1DWIE pan :enki na mi„- CYP~ażJ w Łod~i to~;u~ • kowska 38 (w podwórzu). Andrzeja
~
Struga 4, tel.
217-19 w godz. 13-:IO, ul.
Piotrkowska 183, telefon
m i eści u. Oferty „; 7u 4" go małżeństwa? Napisz: 618-40 w godz. 8-20
~ ROBOTNIKA gospodarcze~o _zatrudni natychmiast ska 96
~ z terenu m. Łodzi Przedsiębiorstwo '!ransportowe l„M-3" Bałuty 1 poko?'IPrasa, Piotrkowska 96 „Venus", Koszalin, Kod lejowa 7 $widroń Bly~ Handlu Wewnętrznego nr 2 w Łodzi, ul. Strzel- kuchnię, stare budown1kół samoprześle~y kia WYWAŻANIE
~ czyka 29. Zgłoszenia osobiste kandydatów przyj- ctwo, zamienię. na 3 po_- PRZYJMĘ studenta . · 0 • skawicznle
7486 k chodowych TOS. Wigury
sublokatorskiefo jowe adresy
blo1<1. pokqju
z kuchnią,
7546-k !koje
~ muje sekcja kadr.
do a2
6
godz.
od
5,
e
Prasa. oraz wynajmę garaz.
„77170"
Oferty
r.
77232 g
lefon 528-87
Piotrkowska 96

2

2 wą i powstającą stąd możliwością uszko~ dzeń przez mróz urządzeń wodociąf$owych i 2
2
0
poszczególnych nieru-

~~~

się.

stoubrać w

I

Inny charakter mają obra.z11
nr 19, 17, 20, które Sprusiak
skomponowai na plenerze w
Sieradzu i Nidzicy. Tu przez
gmatwaninę linii i plam rzuca
nych z wielką fantazją i wy·
przewija się
czuciem koloru,
zaznaczony
treściowy,
wątek
jednak bardzo dyskretnie, czę
sto raczej tylko jako subtelna
propozycja, prosząca oglq.dajq.cego o refleksje i uzupelniPnia stosownie do jego temperamentu i nastroju.

pewna
Kiedy pierwszy raz
pani, o znanym w polskom świe
pow:ectz:acie mody nazw:sku,
la nl stąd ni zowąd na pokazie
„proekskluzywnej kolekcji ta modelka jest
szę państwa,
i niezuzupełn:e przypadkowa
sob'.e radzi na
pełn i e dobrze
tak
dz .ewczyna
wybiegu"
bezceremonialnie po~raktowana
zaczęła soboe radzić jeszcze gopokaz
Pani prowadząca
rze.1.
n :e poprzestała jednak na tym
ogólnokowym stwierdzeniu. Suk !enka po sukience, płaszcz po
dowiadywaliśmy
płaszczu
iż: modelka ma zbyt duże

zaprezentowaz
Niektóre
nych teraz prac (nr 35, 28, 291
wyborne w kontrastach koln-1
rystycznych , przypominają, że
artysta przez jakiś czas prawa
projektowania
dzil pracownię
wzorów na tkaniny drukowane, a następnie wykładał pod
zdobnictwa przemysł<'J
1tawy
Politechnice Łódz
wego na
kiej. Kompozycje te stoją wyraźnie pod znakiem taszyzmu
abstrakcji.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

2

I

Dziś, po latach poszukiwań
- jak świadczy o tym ostatnia
Tadeusr.
wystawa
jego
Sprusiak zszedł z pozycji realisty, szukając nowych środ
ków artystycznych wypowiedzi!'
proponowakonwencjach
w
przez malarstwo infornych
mel.

Radiowe życzenia dla krewnych
i znajomych za qran lcq

~

MOda, i maniery.•.

oo

farbę.

obrazy
tu
Zaprezentowane
cało
o
nie
jednak
kształcie jego twórczości, lecz
tylko o ostatnim etapie wieloniespokojnych poszuletnich,
tego
kiwai1 i eksperymentów
artysty, który nigdy nie zadopew·
powielaniem
walał się
nych już, sprawdzonych przez
siebie formul plastycznych.
My, starsi, pamiętamy go z
kiedy
czasów,
dawniejszych
mówią

LOP - ochrania

io

doświadczenia

postimpresjonistów, to znowu
- żywiołowy i odważny w dn
z temper11borze lwlorów
mentem fowisty dochodził do
gęsto naciekawych efektów
na
farbę
szpachlą
kladając

NA ROBOTY MALARSKIE

•
•
przyJmuJe
ZAKŁAD

MALARSKI

ŁODZKmGO

PRZEDSIĘBIORSTWA

MOTORYZACYJNO-TRANSPORTOWEGO PT,
ul. MILIONOWA 3/5,
ktory dysponuje jeszcze luzami
produkcyjnymi na IV kwartał br.
Kwestionariusze obiegowe względnie
zgłoszenia odnośnie robót malarskich
na rok 1970 przyjmowane są do
31. X. 1969 r.
telefonicznych udziela
Informacji
techniczny Łódź, ul. Milionowa
3/5, tel. 440-01 lub 479-30.
dział

~Q~~QQ

DZIENNIK Ł0DZKI -nr-250 (6604)
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Ciekawe!

Przeczytaj!

NIXON MUSIAŁ.
PRZYZNAC •••
ostatnio
wygłoszonym
kamerami TV orzemówi&USA Nixon
prezydent
niu
przyznać musiał, że nie ustająca
.,problemem.
zwyżka cen jest
który gnębi miliony Ameryka.
nów". Wskazał on przy tym dla przykładu - że w ciągu ostatn ich czterech lat cena mię
sa mielonego wzrosła z 53 do 68
centów za funt. a dzienna 0 płata
za pobyt w szpi talu z 27 do 48
dolarów(!)
Win i ąc za ten stan ooprzedniP
adm i n istracje. Nixon zapowi.,._
naorawy, którv
dział prog r am
będz i e
jak się wyraził
„gorz;kim lekars twem". a jeiro
bvnaJ•
będzie,
nie
dzi·ała·nie
mniej, natychmiastowe •.•
W

p~zed

NA

TŁOK

JEZDNIACH

na bardro szybki
Z uwagi
przyrost pojazdów samochodowych, powodujących tłok i kor
ki na ul ' cach miast - w Nowym Jorku oraz w Kalifornii
rozważa się projekty o~ranicze
nia liczby użvtkowników samo
chodów.

ll'qpadki
Pożarq
ostatniej soboty i
W ciągu
niedzieli wydarzyło się w kradrogowych.
ju 57 wypadków
Pon i osły w nich śmierć 23 oso
by, w tym jedno dziecko. 57
cx;ób doznało obrażeń ciała.
W ciągu cx;tatnich dwóch dni
w kraju wybuchło 120 pożarów,
w tym m. in. 83 w gospodarindyw idualnych, 4 w
stwach
PGR i 5 w lasach.

'

Plenum ZO ZBoWiD

Działa Iność

TV

RADIO

ideowo-wychowawcza

rygen-taml". 10.25 „Kto się % cze
WTOREJ[, 21 PAŻDZIERNIKA
go śmi eje" . 10.55 Z dawnych ł
PROGRAM I
a.1-0 Public~tyka najnows zych kart muzyki pl'.1Wiad.
a.oo
socjaQ!styoznego lnternacjonaltl:- m iędzynarodowa. B.lS P iosenka skiej. 12.05 Z kt"aju i ze świata.
obradoW ubiegłą nied2lielę
mu, popularyzowanie wailk
0 dnia.
wato w Łodzi plenum zarządu
8 .19 Melodie rozrywkowe. 12.25 Utwo.ry kompozyt. francus
Piosenka dla solenizanta. kich. 12.40 ( Ł) Komunikaty. 12.45
wyzwolenie nuodowe i społecz- 8.44
Okręgowego Związku Bojowniork. z oper. 9. 40 Dla CŁ) Tańce i in termezza. 13.10 (L)
Suity
.
ków o Wolność i Demokrację • . ne.
9 00
przedszkoli: „Bajka 0 rzece, gó Rep. literacki. 13.30 (Ł) C. Cole
którego głównym tematem było
W iad. 10 .05 man z ork. taneczną. 13.40 „Księ
lO.OO
lesie".
i
rze
plenum
niedzietnego
czasie
W
z
ązku
i
zw
aktywu
zapoznanie
fragm. 14.00
ścisłej „Opowieść 0 ludziach w poc ią- ga wędrówek" mówiono o potrzebie
Kongresu
IV
przebieg iem
wspóllpracy członków związku i gu" _ odc . 10 .25 „Tematy mi- Wiad. 14.05 Z nagr ań Ork. PR p
ZBoW iD w Warszawie. Obrady
strzów w wersji rozr ywkowej". d. S. ~achonia. 14.45 „Błękitna
wiceprzewodniczący
otworzył
aktywu z PZPR i FJ?{ 10.50 Aud. „Od jakości do nowo sztafeta · 15.00 Muzyka operojego
ZO ZBoWiD - Cz. Dubiilas, kt6
l5.3-0 . Zespoły rozrywko.we
oraz o rozwijani.u aJt.cji pomocy czesności". 11.00 Dla kl. III li 1 wa.
ry powitał przybyłych na plesocjalno-bytowej dla członków ceum i technikum. 11.30 P o lskie PR
num przedstawicieli: KŁ PZPR,
1 6 10 mikrofonem. 16.00 Dzien
1 przed
Na estradach Mosl<Wyl...
melodie. 11.49 „Rodzice a dziec- , ? k. . ·
WK ZSL, WK SD, organizacji
ko". 12.05 Z kraju i ze świata. i ~e.nmgra~u. 1 l6.45 (Ł) Aktua
społeczno-politycznych oraz ak- 1 POClopi ecznyc.h ZBoWiD.
12.25 Koncert z polonezem. 12.45 nosci. łód.zkie. 7·0\), (Ł) „Goo.zina
(j. kr.)
tyw terencw.ry.
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n ia tego problemu przewiduj•
zakazu wjazdu
wprowadzen ie
samochodów do centrum mia~t.
DE GAULLE NIE PRZYJMIE •••
W tych dniach przybędzie do
Izraela,
premier
były
Paryża
Ben Gurion. Choć wizyta jego
jest . prywatna (zaproszony zo•
stał przez dzia!a.1ące we Francji
organizacje żydowskie) miał on
przyjęty
nadzieję . że zostanie
przez gen. de Gaulle'a.
jedByły prezydent Francji
nak - 1ak podała orasa paryska - wystosował do Ben Gu~iona list, w którym stwierdza,
ze po opuszczeniu Pałacu Elizejskiego postanowił nie spoty•
kać s i ę z żadnym politykiem i
tym razem też nie zrobi wyjąt
ku.
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Na wzór hitlerowskiej Rzeszy

Projekt utworzenia w NRF
paramilitarnych batalionów pracy
wojskowe NRF zanieKoła
pokojone rozwijającym się ru
zachodnioniechem młodzieży
mieckiej przeciwko służbie w
Bundeswehrze opracowują plany wprowadzen i a w N iemczech
pracy
obow i ązku
zachodnich
na wzór obowi ązku, jaki istniał
w Trzeciej Rzeszy I utwórzenia specjalnych oddziałów pa-

MATKI

I
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Franciszek Czesia~ Witczak
Frankiewicz
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Pogrzeb odbędzie się
21. X. 1969 r. o godz. 14.30 z kaplicy cmentarza św. Franciszka na Chojnach. o czym powiadamiają w głębokim żalu
CORKA, SYNOWIE,
SYNOWE, WNUCZĘTA
i PRAWNUCZKI.

były więzień oflagltw.
Wyprowadzenie drogich nam
zwłok naatąpi z kaplicy cmen
tarza rzym.-kat. na Kurczakach dnia 21. X. br. o godz.
15.30, o czym zawiadamiamy
pogrążeni w nieutulonym żalu
ŻONA, SYN, SIOSTRA,
SZWAGIER
Szw A G IERKA '
i SIOSTRZENICA.

, _____________lllli_______________
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wa..,.:;.;.;1:;;"'K:.;:;;.arek

pracownik Technikum Gastronomieznego w Łodzi.
Pogrzeb odbędzie się dnia 21 paśdziernika br. o gO<k. !5.39
na cmentarzu na Mani.
Szkoła straciła w Nim dlugolemieg'I>, sasłużonego i oddanego pracownika.
żegnamy prawego c2'łowieka odda.ne«o Pl"M:Y i młodmeźy.
Żonie i Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia

składają:

DYREKCJA, POP
PRACOWNICY
RODZICIELSKI i
i ZASADNICZEJ

PZPR, RADA PEDAGOGICZNA,
ADMINISTB4CJJ, KOMITET
z TECH N IKU M
MLODZlE:t
SZKOŁY GASTRONOMICZNEJ

1u..----------------------------J

Zakaz sprzedaży

złych

lamp

Minister tandlu wewnętrzneprzedsi ęb i orstwoin
go w ydał
zaka z zakupu i
handlowym
gabinetowych
lamp
sp r zeda-ży
produkowanych
OP-1,
typu
Pracy Usług
elnię
pr zez Spółdzi
W ielobranżowych

„P.r zyszłość"

w Siedlcach - ze względu na
ich nieodpowiednią jakość. za
pasy lamp znajdujące się w
sklepach i magazynach haindlo
wych mają być zwrócone pr.oducentowi.

~~~,,~~~~"""''-'"-~~~~~"'~~~~~~~~~~~~'~
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Z. Zeydler-Zborowski

- No właśnie! Skąd pan miałby wiedzieć?
Ciekawe. Czy w ostatnich czasach bywał pan
w mieszkaniu pani Tomeckiej?
że

od sze.
- Nie. Mówiłem panu przecież,
regu miesięcy łączył nas tylko bardzo lużny
stosunek. Nie bywałetn u niej.
Grabicki

A co z Tomeckim?

Dowiedzieliście

się

czegoś

mi nie mieć za złe, ale naprawdę nie pamię

tam.
Grabicki wstał.
- Nie będę już pana dłużej męczył. Być
może, że jeszcze kiedyś wrócimy do naszej
rozmowy. Na razie dziękuję i do widzenia.

*

pokiwał głową.

Tak, tak, rozumiem. Chciałbym jednak,
żeby się pan nad tym dobrze zastanowił. W
mieszkaniu pani Tomeckiej zebraliśmy szczegółowy materiał daktyloskopijny. Gdyby więc
okazało się, że w tym materiale znajdują się
odciski pańskich palców. to mogłaby się wytworzyć trochę niezręczna sytuacja. Nie są
dzi pan?
Swidnicki z pewnym wysiłkiem przełknął
-

ślinę.

- No cóż... mogło się zdarzyć, że kiedyś
tam na chwilę do niej wpadłem ..• Teraz już
dobrze nie pamiętam. Taki jestem skołowany
tym wszystkim, że sam już nie wiem co, jak,
gdzie i kiedy„.? Możliwe. Nie wiem. Proszę

Mimo spóźnionej pory, w Komendzie czeOlszewski.
- No i jak wam poszło? - spytał.
Grabicki pokrótce opowiedział o przeprowa
dzonych rozmowach, usiłując wyeksponować
swoje strategiczne zdolności.
- Tak, tak - pokiwał głową porucznik. To zawsze tak bywa na początku. Im więcej
zbiera się materiału, tym sprawa wydaje się
bardziej zagmatwana. Miejmy jednak nadzieję. że do czegoś się dogrzebiemy wspólnymi

kał

siłami.

Ten zwrot „wspólnymi siłami" niezbyt zachwycił Grabickiego. Usiłując nie okazać niechęci,

spytał:

o nim?
- Tak. Jest w Warszawie. Mieszka w „Bristolu".
- .Tak dawno przebywa w Polsce?
- Około dwóch miesięcy.
- Ciekawe, czy ma alibi.
- O, właśnie! - podchwycił porucznik. Warto by to sprawdzić. Tylko nie bardzo
wiem, jak do tego podejść. Nie mamy żad
nych podstaw, żeby go wprost spytać,
Grabicki westchnął.
- Tak, macie rację. Ale w każdym razie
należy z nim porozmawiać. Zobaczymy, jak
się potoczy ta rozmowa.
- Jeżeli nie jesteście zbyt zmęczeni, możerny spróbować jeszcze dzisiaj. Może io za- .
staniemy w hotelu.
Grabicki zawahał się. Spojrzał na zegarek.
- Czy nie za póżno?
- Ale skąd! Taki paryżanin nie chodzi spać
z kurami. Zresztą nic nie ryzykujemy. Najwyżej będziemy musieli odłożyć to do jutra.
Czym prędzej jednak zawrzemy znajomość z
Tomeckim, tym lepiej.
Pojechali do „Bristolu",
Mieli szczęście. Kiedy bowiem spytali o pana Tomeckiego, urzędniczka z recepcji powiedziała:

- O, właśnie idzie do windy. To ten pan
w zielonym ubraniu.
Był wysoki, szczupły, lekko pochylony. Duprzesłonięte
ciemne oczy południowca,
że,
mgiełką filozoficznej zadumy. Twarz śniada
o delikatnych, chłopięcych rysach. W bujnej

kasztanowatej czuprynie srebrzył się gdzieniegdzie siwy włos. Grabicki ocenił go na
trzydzieści kilka lat.
Spotkanie z oficerami milicji bynajmniej go
nie zdziwiło.
- Jeżeli panom to odpowiada, możemy na-wet zaraz porozmawiać w moim pokoju powiedział łagodnym, trochę jakby rozleniwio
nym głosem. - Proszę.
Wsiedli do windy i pojechali na czwarte
piętro.

Tomecki usadowił gości i bezradnie rozejpo hotelowym pokoju.
- Przykro mi, że nie mam czym panów poczęstować, ale· nie spodziewałem się żadnych
odwiedzin.
Grabicki i Olszewski wymienili znaczące
spojrzenia. Wystarczyło przecież podnieść słu
chawkę i zamówić butelkę koniaku albo maszynkę kawy. Nie przyjęliby, oczywiście, poczęstunku, ale to usprawiedliwianie się wydało im się zupełnie niepotrzebne.
rzał się

Tomecki usiadl: i wyjął z kieszeni paczkę
papierosów.
- Proszę, może panowie zapalą. Domyślam
się, że panowie mnie odwiedzili w związku
z nagłą śmiercią mojej byłej żony.
Robił wrażenie
By ł zupełnie opanowany.
człowieka zmęczonego, a może znudzonego.
Mó w ił wolno, beznamiętnie, jakby z pewnym
w ysiłk i e m.

- Od kogo dowiedział się pan o śmierci
swojej byłej żony ? - spytał Grabicki.
(21)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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