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Okręg łódzki

czechosłowack:ie

na rynki

świata

-

Na Kremlu rozpoczęły się we
wtorek rozmowy radziecko-czePozycja „liczącego się" eks,
zagrazaJąc w niczym
liderowi,
chosłowackie.
Szczególną
uwa- 1 portera dowodzi siły gospodarznacznie
wzrósł
w
produkcji
gę poś"'.ięcono. sprawie. ~a~sze7 1 czej. Pierwszym na liście eks- eksportowej
udział
przemysłu
go
zac1esmema
przyJazm
1
portujących jest okręg
elektromaszynowego i chemicz•
wszechstronnej współpracy mię 1 ki. Dalej - mowa cały katowic
czas o
nego.
„Strzelczyk",
„Elta",
dzy
Związkiem Radzieckim a 1· hierarchii,
według
udziału
w
„Elester".
Łódzkie Zakłady Kse•
Czechosłowacją
oraz dalszego
gólnokra.jowych
dostawach
rotechniczne, Łódzkie Zakłady
0
rozwoju
stosunków
między
Radiowe, Łódzka Fabryka Zega
KPZR i KPCz na .gruncie za- , eksportowych liczonych w złotych
dewizowych
plasują się
rów,
pabianicka „Polfa'', „Bo•
sad marksizmu - Jleninizmu
i I
krakowski,
gdański,
ruta",
Fabryka
Kosmetyków
internacjonalizmu
socjalistycz- · okręgi:
miasto
Wa.rszawa,
wrocławski,
„Ewa"
to tylko niektóre s
nego.
Podkreślono •
ponownie.1
zakładów walnie sie przyczyniazasadnicze znaczenie
dalszego i poznański i na siódmym miejjących
d-0 poprawy
struktury
umocnienia jedności wspólnoty ,. scu - łódzki.
Jeszcze w roku 1960 ekspo11tonaszych dostaw na rynl<>i świa
socjalistycznej oraz całego świa ,
waliśmy jedynie ok. 3 proc. nata. Zmia.ny jakościowe dotyczą
towego ruchu koID1Unistycznego
i samego przemysłu leki robotniczego.
I szej produkcji. Dopiero w la- zresztą
kiego.
Najbardziej dynamiczny
Dokonano także wymiany po j tach następnych, z minionym
włącznie,
przybywa nam z rowzrost
produkcji na eksport,
glądów
na temat szeregu proku
na
rok
wiecej
produkcji
obserwujemy
w przemyśle odzie
blemów polityki m:iędzynarodo- l
zdolnej
zadowolić
zagraniczżowym
i
dziewiarskim, zaś jej
wej, stanowiących przed111iot
nych odbiorców, niż średnio w
zahamowanie
w
przemyśle
bopólnego zainteresowarua.
kraju, I tak zamknęliśmy rok
bawełnianym,
Ten ostatni nie
Rozmowy toczyły się w atmoubiegły,
wpisując
w rubrykę
uzyskuje
bowiem korzystnych
sferze
b:aterskiej przyjaźn~ ~
wskaźników, w dziedzinie opla·
serdecznosci
oraz
calkowiteJ I wartość produkcji eksportowej
miasta i województwa łódzkiezgodności poglądów we wszyst- •
calności eksportu.
kich
Jeśli w zmianie struktury pro
omawianych
zagadnie- ! go - sume 604,8 mln złotych de
wizowych.
Oczywiście zgodnie
dukcji eksportowe.i dopatruje•
niacb.
ze strukturą produkcji w ogóle,
Rozmowy będą kontynuowamy się
pozytyw)lych
zmian
ponad 1/3 wartości eksportu wy
ne.
ilościowych, to m, in. właśnie ze
Ze strony radzieckiej uczepracował przemysł lekki.
względu na ten najbardziej nas
stniczą
w nich: sekretarz geCieszą
jednak nie tylko dointe.resujący wskaźnik oplacalnoś
neralny KC KPZR L. Breżniew,
strzeżone od roku
1960 zmiany
przewodniczący Prezy>clium Railościowe, ale i jakościowe. N.i_e_____CD_a_I_s_z_y_c_i_ą~g-n_a_s_t_r_._4_>__
dy
Najwyższej
N. Podgorny,
przewodniczący Rady Ministrów
A. Kosygin, minister suraw za 11111lI'111111lłlI11111111111111111111111HItli1111111111111111111111111111111111111111111
granicznych A. Gromvko, ministe1·
obrony
marsze.:.łek
A.
Greczko,
minister handlu zagranicznego
N. Patoliczew
i
inne osobistości,
a ze strony
czechosłowackie.i
pierwszy
sekretarz KC KPCz G. Husak,
prezydent L. Svoboda, premier
O. Czernik, minister spraw zagranicznych J. Marko, minister
obrony narodowej gen. M. Dżur
Nieznaczną większością dwóch
Delegac,ia partyjno - państwo
głosów
(251) ponad wymaganą
absolutną większość wa CSRS z 11ierwszym sekre249, nowy Bundestag wybrał we wtotarzem KC KPCz Gustavem Hu
rek
przed
południem
przewodsakiem na czele udała się we
niczącego partii socjaldemokrawtorek w podróż po Związku
tycznej - SPD, Willy Brandta,
Radziecl<im.
nowym kanclerzem rządu fe„
W godz. wieczornych delegaderalnego. Po raz pierwszy w
cja przybyła do Wołgogradu.
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Gomułka

W.

i J. Cyrankiewicz

przyjęli

delegację
walczącego

H'illlJ Brandt
kanc erzem NRF

Wietnamu

Zamierzenia nowego

Na zdjęciu: Tran
Buu Kiem, tłumacz~
Władysław

Józef

*

Gomułka

Cyrankie-

11i1icz.
21 bm. I sekretarz KC PZPR
Władysław

i
Józef

Gomułka

prezes

Rady Ministrów
Cyr~n
kiewicz
przyjęli przebywającą
w Polsce delegację Naro~owe
go Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego i Tymczaso-

•Mówi

załoga

wego Rządu Rewolucyjnego Re
publiki Wietnamu Południowe
go w składzie: członek Prezydium KC NFW Wietnamu płd.,
szef urzędu
przewodniczącego
TRR Republiki Wietnamu Płd.
minister
Tran
Buu
Kiem;

I

cz!Onkini Rady Doradczej Rzą
du, zastępca przewodniczącego
Komitetu Rewolucyjnego Okrę
gu Thua Thian-Rue, zastępca
przewodniczącego
Komitetu
Okręgowego Sojuszu Sił Narodowych,
Demokratycznych
i
Pokojowych Wietnamu w tym
okręgu Nguyen DiJ!h C:h!;
członek
KC
NFW, w1cem1111ster spraw zagranicznych TRR
Republiki
Wietnamu Płd.
Hoang Bich Son oraz _ czlone_k
Komitetu
NFW w W1etnam1e
Srodkowym,
ambasador Tym(INF. WŁASNA)
czasowego Rządu RewolucyjHeJak
już
informowaliśmy,
cjenta w związku z poważnym
w
go Republiki Wietnamu Płd. w
Zakładzie
Doswiadczalnym Teowrzodzeniem żołądka nastąpił
Polsce Tran Van Tu.
chniki
Medycznej
silny krwotok - stan był niew
Łodzi
zbuw spotkaniu uczestniczył mi dowano pierwszy
mal agonalny.
w kraju anister spraw zagranicznych Steparat do tzw. hipotermii - oLekarze dyżurni: A. Jos i H.
fan Jędrychowski.
ziębiania
żołądka
nawet
do
Zalech zdecydowali się w tej
Rozmowa upłynęła w serdecz
temperatury -10 st. C.
sytuacji
na
natychmiastowe
nej
przyjacielskiej atmosfeprzeprowadzenie zabiegu z wy
Przed kilkoma dniami protorze.
korzystaniem
wspomnianego
atyp
tego
unikalnego aparatu
Minister spraw zagranicznych
paratu.
przeszedł
swój „chrzest bojo- Stefan Jędrychowski spotkał
Po
upływie
3
godzin
krwotok
wy". Do III Kliniki Chirurgiczsię w siedzibie
MSZ . z mini:
został
wstri:ymany e~łk.ov1ici~.J
f!Pj AM przy\\'tez:ony zostaJ 44.-;;treJtl TT(łTJ.
'Rn••
l't'Pme"'l '
członkami delegacji wietnam-\ letni robotmk łódzki - Florian Zbudowana w Łodzi unikalna ł
(Dalszy ciąg na str. 2)
J. U chorego na hemofilię paskiej.
w czasie spotkania przeprowadzono
rozmowy politycz~e
na tematy
interesujące obie
strony.

techniki medycznej

przymusowego

lądowania

I

w Berlinie zachodnim
Dziennikarze prasy· stołecznej
spotkali się we wtorek z zalogą
sa:rr..olotu „.U-IS", który w
ubiegłą
niedzielę
zos-tat zmuszony do lądowania w Berlinie
zachodnim.
Min. Mieezysław Zajłryd se.:
decznie podziękof ał na wstępie
kapitanowi samolotu
R.
Dąbrowsk·i emu
i
pozostałym

*

Sukces lódzkiei

polskiego „Iła - 18"

Szczegóły

:(.

I

członkom załogi za ich postawę,
a szczególnie za zimną
kI",,!W, rozwagę i nli~t1 zowc;;k:c

cpanowanie maszyny przez pilo
tów, dzięki czemu w tych nie
zwykłych
warunkach, pozbawiony łączności z ziemią samo
lot wylądował bez szwanku.
Członkowie
załogi
szczególowo opowiadali dziennikarzom
• o niedzielnym wydarzeniu nad
Berlinem oraz odpowiadali na
liczne pytania.
•
,
Oto relacja kpt. Dąbrowski e
go, pilota, który w „Lot" pracuje od 1945 r. i jest 5-krotnym milionerem powietrznym:
- z Warszawy wystartowaliśmy
przy dobrej pogodzie o
godz. 12.20 i kiedy po minięciu
We wtorek przybyła znów sa
Poznania zbliżaliśmy się do gra
molotem do Pekinu
wietnamnoicy NRD, obniżywszy lot do
sh "ł
delegacja 11artyjno-rządo
ok. 4 tys. m - usłyszałem za
w:i. na której czele stoi Pham
sobą słowa mechanika pokiado :
Van Dong.
po wzięciu udziału
wego Jaroszkiewicza: „Uprowa
dzają
nas ... " .
w uroczystościach z okazji 20Zanim zdążyłem się obejrzeć,
lecia Niemieckiej Republiki Depoczułem z tyłu na szyi
lufę ,
mokratycznej i po złożeniu wipistoletu i rozkaz po niemiezyty w Związku Radzieckim. De
cku: „Lecieć prosto, nie zmie
legacja kontynuować będzie w
niać kierunku. K i erować się na
Pekinie rozpoczęte
poprzednio
(Dalszy ciąg na str. 2)
rozmowy z przywódcami ChRL. I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11•

I Rozmowy

Delegacja

gospodarcze

I

I

Mai a
Plisieckaia
wystąpi

21 bm. samolotem z Moskwy
przybyła
do Wa.rszawy rządo
wa delegacja
Demokratycznej
Republiki Wietnamu. Delegacji
przewodniczy wicepremier Le
Thanh Ngh1. Członkami delegacji są m, in.: zastępca prze
wodniczącego Komisji Planowa
nia Nguyen Van Dac oraz wiceminister handlu zagranicznego Nghiem Ba Duc.
Celem
pobytu delegacji w
Polsce jest
przeprowadzenie
rozmów dotyczących wspólpra
cy
gospodarczej i naukowotechnicznej między naszymi J{ra
jami na rok 1970.
w godzinach popołudniowych
w Urzędzie
Rady Ministrów
rozpoczęły
się
obrady plenarne obu rządowych
delegacji.
Stronie polskiej przewodniczył
wicepremier Piotr Jaroszewicz,
a stronie wietnamskiej wicePi""e
mier Le Thanh Nghi,
w tym samym dniu Wiceminister handlu zagranicznego Marian
Dmochowski
przy jął
wchoclzącego w skład delegacji
DRW wiceministra handlu zagranicznego tego kraju Nghiem
Ba Duc. Tematem rozmo\vy by
ło rozszerzenie współpracy mię
dzy Obu krajami.

I

Łodzi

I

konsternacją

przyję

w swoim czasie wiadoże na trasie tournee wiel
klej artystki o światowej sła
wie, Mai Plisieckiej, nie znalazła się Łódz.
z
tym większa
więc
przyiemnością
donosimy,
że po starnmach przedstaw icieli
Teatru Wielkiego, organizatorzy
zdecydowali slę jednak zmienić
program koncertów. Maja Plisiec
kaja wystąpi w łódzkim Teatrze
Wielkim 29 ł>m. (śrC>da) podczas
wieczoru
baletowego. Zobaczymy ją w „Łabędziu" Saint-Saen
sa. Także w pozostałej części
koncertu blorą udział artyści o
głośnych
nazwiskach Irina
Kolnakowa 1 Władlen Siemionow (Pas de deux ze „S piącej
królewny" i 'Pas de
deux
z
„Dziadka do orzechów"
Czajkowskiego), Natalia B,iessmień•
liśmy
mość,

nowa i Borys Akimow (,Walc"
Chopina), Nma Sorokina i Jurij Władimirow („Diana i Akteon" Pun1ego i Pas de deux
z „Płomienia Paryża" Asa!jewa), ·Ludmiła Siemieniaka i Nikołaj
Kowmir (Pas de
deux
z „Giselle'' Adama i „My" Korolewa), Gabr iela Komlewa i
WaleriJ Panow (Pas de deux z
„Don Qui.1ote•· Minkusa i Pas
de deux z „Korsarza" Drigo}.
Wystąpi ork·lestra Łódzkiej Rozgłośni PR pod dyrekcją Aleksandra Kopyłowa i
Henryka
Debicha. W jej wykonaniu usły
szymy m. in. „ Walca-Fantazjętt
Glinki i Walca ze „Spiącej królewny" Czajkowskiego.
Na
~

•

zdjęciu Maja Plisiecka„Labędziu„ &int-Saensa.

~
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Telefoto

powitanie

kosmonautów
w Moskwie
Stolica Związku R.ad'llieckiego
przygotowuje się na powitanie
nowych
boba.terów
kosmosu.
Przylot 7 członków załogi statków
„Sojuz-6„,
„Sojuz„7"
i
0 Sojuz~8" jest spodziewa.n y dziś
w godzinach południowych. Przy
będą oni na reprezentacyjne lot
nisko Wnukowo, gdzie nastąpi
pierwsze powitanie,
po
czym
czeka ich tradycyjna droga do
stolicy i na Kreml. W Pałacu
Zjazdów kosmonauci spotkają
sie na wielkim wiecu z przedstawicielami ludności stolicy.

20 bm. do Nowego Jorku przybyli z dwutygodniową wizytą
dwaj radzieccy kosmonauci G. Bieriegowoj i K. Fieokistow.
W czasie swego pobytu w USA kosmonauci zwiedzą oba wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Na zdjęciu: powitanie radzieckich kosmonautów na lotnisku
Kennedy'ego.
Od lewej: G.
Bieregowoj1 amerykański astronauta F. Borman i K. Fieokt1sow.
Prezydent Stanów Zjednoczony eh R. Nixon przyjął we wtorek
w Białym Domu kosmonautów radzieckich
G. Bieriegowoja
i K. Fieokisto~'a. Podczas spotkania obecni byli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych S. Agnew, ambasador ZSRR, A.
Dobrynin i kosmonauta amerykański F. Borman.
CAF AP telefoto

Zamach stanu
w Somalii

lotu kosmicznego

Wyniki grupowego lotu 3 radzieckich statków kosmicznych
pozwalają
mówić
o istotnym
uproszczeniu szeregu urządzeń
na statkach „Sojuz" - oświad
c'zył dziennikarzom główny kon
struktor
kosmicznych pojazdów. Dodał on, że kosmonauci
świetnie
dali
sobie radę z
realizacją
proęramu
lotu, w
związku z czym można bęrlzię
stawiać przed nimi bard!liej od
powiedzialne zadania.
Dziennikarze
rozmawiali
z
kierownikami lotu na kosmodromie Bajkonur. Jak oświad
czyi
przewodniczący państwo
wej komisji, wstępne
wyniki
przeprowadzonych ekspery-tów wskazują na znaczenie i
celowość · podolmych lotów. W
niedalekiej przyszłości na orbi
t.ach wokół
Ziemi będą naj-

CAF -

Willy
na
Bun-

okresie 20-letniej historii NRF,
socjaldemokrata obejmuje kierownictwo rządu.
Na
495
deputowanych do
Bundestagu, 251 glosowało na
Brandta,
głosów
przeciwnych
było
235, 4 głosy uznano za
nieważne,
a pięciu deputowanych wstrzymało się od gło

1Jziś

~~~~-

pewną

NRF

przysięgę

przewodniczącego
destagu van łlassela.

(Dalszy ciąg na str. 2)
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Wyniki

Nowy
kanclerz
Brandt skJada
ręce

su.

I Połska.DRW
I

wietnamska
w Pekinie

z

rządu

prawdopodobniej regularnie krą
żyć pilotowane statki kosmiczne.
W czasie konferencji poinfor.
mowano także, iż „Sojuzy" do
konały
ponad 30 manewrów
zbliżenia
i
oddalenia. Statki
były
wyposażone
w sekstansy,
podobne do tych, jakimi posługują się nawigatorzy na stat
kach. Wypróbowanie teg9 •przę
tu dało dobre wyniki. Oblicze
nia parametrów orbity przepro
wadzane przez samych kosmonautów niewiele różniły się od
ol.Jliczeń dokonywanych na Ziemi.
Zdaniem specjalistów, bogaty
materiał
dla rozwoju nawigacji kosmicz ;>ej przyniosły eksperymenty z orientacją statków
nie tylko wobec Ziemi, lecz
również wobec
gwiazd, prze.

prowadzaną
za pomocą sterowania ręcznego. Można obecnie
powierzać
kosmonautom przeprowadzanie najbardziej złożo

nych i odpowiedzialnych operacji. Nie oznacza to oczywirezygnacji z auton1atóv.r.
Swiadczy
jedynie o tym, że
wspólna praca człowieka i auto
matu może
przynieść jeszcze
lepsze owoce.
1
Wstępne wyniki badań łekar '
skich świadczą o tym, że kosmonauci są zdrowi. Reakcje
fizjologiczne wywołane stanem
nieważkości zanikają
po upły
wie 1-2 dni od lotu. Przedstawiciel
państwowe.i
komisji
wyraził przekonanie, że anali7::t
ście

U7YSkanych
wić o
szłych,

lotów

danv~h

r1-:-·•·:"l }i

mA

pro~nozowaniu
orzybardziej długotrwałych
kosmicznych.
,

~

1

Radio Mogadiszu
podało we
wtorek, :i:e ubiegłej nocy, o go
dzinie 3 czasu miejscowego do
konano zamachu stanu w Republice Somalii. Armia i policja przejęły władzę. Zamknię
te zostały granice kraju, nie·
czynne
są
również
lotniska.
Autorzy zamachu stanu oświad
czyli, że kontynuować będą po
łitykę zmarłego prezydenta Ali
Szermarke.
Zamach stanu
w Republice
Somalii
przeprowadzono
bez
rozlewu krwi. Premier Somalii,
Egal i rządząca dotychczas par
tia - Liga Młodzieży Somalii odsunięta
została
od władzy,
premier został aresztowany.
Ze źródeł politycznych w Mogadiszu
informują,
że w grę
mogły
wchodzić
antagonizmy
plemienne.
Nowe władze wojskowe, które ukonstytuowały się po zamachu stanu w kraju, wprowa
dzily w Somalii stan wyjątko
wy.
Republika
Somalii uzyskała
niepodległość w
lipcu 1969 rol<u. P'lwstała z dwóch byłych
kol onii, Somalii Brytyjskiego i
Włoskie„o. Ludn'.JŚĆ tego kraju
liczy 3.5 mln mieszkańców. zaś
powierzchrua kraju wynosi 635
tya. km kwadratowych.

W'illy Brandt kanclerzem

Czyn Leninowski

Załoga

• Lodexu"

(Dokończenie
Życzenia

wykonała

wybranemu

złożyli w pierwszej
przewodniczący frak

kanclerzowi
kolejności

zobowiązania

cji parlamentarnej CDU-CSU,
Rainer Barze1 oraz 'poprzednik
. Brandta, Kurt Georg Kiesinger,
który jednak w kuluarach Bun
destagu nie mógł się powstrzy
mać
od cierpkiej uwagi, "no
WczoraJ otrzymaliśmy od zazobaczymy, jak długo to poło&i łódzkich ZPW „Lodex" mel
trwa".
dunek o wykonaruu - a nawet I
O godzinie ts Izba :r.ebrała
o poważnym przekroczeniu
się
ponffwnie w celu zaprzy„
zadań nakreslonych w zobowiąza
6iężenia
nowego kanclerza.
nlach dla
uczczenia:
25-lecla
uezpośredmo po wyborze na
PRL Dnia Włókniarza i l Maja,
stanowisko kanclerza Republi·
co przysparzyło naszej gospo· 1 ki Federalnej Willy Brandt udarce dodatkowo okolo I
mln
dzielił
wywiadu przedstawiciezłotych.
lowi
Agencji DPA na temat
Jednoczesn1e załoga "Lodexun
'la1nierzen swojego rządu. Roz
poinformowała
ważając zamiary koalicji SPD/
nas o podjęciu
„Czynu Lenmowsklego" dla ucz I FDP oświadczył on, że nowy
czenia 100 rocznicy urodzin Wł. , rzad federalny będzie się kon
centrował
w pierwszym okre„
Lenina: wartośe nowych zobosie swojej działalności na prawiązań
przekracza 0,3 mln zł.
cach
w
dziedzinie
reform, do(o)

i

podjęła

nowe

małą

większością

głosów,

I

w

części

(Dokończenie ze str-. 1)

zt bm.

VII światowy Kongres Związ
ków zawodowych osiągnął we
wtorek 21 bm.
półmetek.
Z
przebiegu dyskusj i,
która toczy się na obradach,
można
wysnuć wniosek, że coraz
bar
d ziej potrzebne staje się zrozum ien ie potrzeby umacn i an ia
jedn oś c i
ruchu związkowego.
W dys kusji wtorkowej szc:zegó l
ną
uwagę
poświęcono
solidar
ności z narodami ]<,rajów arab-1
skich.
P odczas obrad przemówien ie
wygłos ił
przewodntl<:zący CRZZ
I. Loga-Sow i ński.

dotyczącej

polityki
Brandt podkreśli!,
że rząd przyjąłby z zadowole.
niem, gdyby w czasie 'dającym
się przewidzieć, można było na
wiązać
stosunki dyplomatyczne
z Polską. Kanclerz W. Brandt
zapowiedział
ponadto, że rząd
SPD/FDP dołoży starań o stwo
rzenie w możliwie szybltim cza
sie przesłanek dla pod ulsaPi :'.\
przez Republikę Federalną 11k!adu
o nierozpowszechnianiu
broni nuklearnej.

lądowania

Związku Spółdzielni

jedności ruchu
związkowego

bę-1

zagranicznej

Szczegóły przymąsowego

Ziazd delegat6w

Kongresie U.

. .
umocn1en1a

dzie trwała. Jako dowócl, że ta
trwałość
jest całkowicie możli
wa, wskazał fakt, że rokowania między obu partnerami do
tyczące opracowania wspólnego
programu politycznego, przebie
gly bardzo szybko. Jego zdaniem, jest to rezultat ewolucji,
jakiej uległy
obie wchodz ~ ce
w skład koalic.ii partie, pozwalajace obu tym ugrupowa
oiom Politycznym na wzajemne zbliżenie się programowe.

-1

światowym

-Problem

tyczących
systemu oświaty oraz rozwoju nauki w NRF. Ja
kO naglące w obecnej chwili
zadanie uznał on zabezpieczenie stabilności i wzrostu gospodarczego Republiki Federalnej. Wyraził również przekonanie, że koalicja SPD/FDP, mimo iż rozporządza stosunkowo

ze str. 1)

nowo

la VII

Zmarł

Berla na, a więc nie udało S'lę
i tym razem. Wybralem w i ęc
z kolei tr aoę na lot.n.sko Teg'11
lotnisko w Tempelhof!" Rów
we t.rancusk ieJ stre11e Ber11n.i
nocześnie w podobnej sytuacji
zachodniego„ Tym razem terznalazł
się
drug i p:lot, L<pt.
rorysci nie oponowall. N ie oy
Tul'.szko, któremu broń do ple
to jednak możLwosci zawiado
ców przystawi! inny młody <>m :en :a tego lotniska drogą ra
sobnik.
dwwą 0 zami erzonym lądowaŻan1m to jednak nastąpiniu. M imo dużego ruchu w po
Io, w części kab iny
nawigaw:etrzu innych samoloLów ucyjnej. w której znajdowali s i ę
dało
sie
jednak
spol<'.:>jllle
pozostali członkowi e załogi ro
u 51 ąsć mówi kapitan. - Te
zegra!a się następująca scena
wszystk ie denerwujące manewWczoraj rozpoczęło się w War
- wtrąca mechan ik Z. Jaroszry nad terytorium Berlina zaszawle plenarne posiedzenie Ko
k iewicz usłyszałem
trza~k
chodmego trwały ponad 40 m1otw ieranych
drzwi i w tym
nut.
mitetu Nauki I Techniki pomomenc ;e poczułem uderzen ;e
Tymczasem na lotnisku cześwięcone przedyskutowaniu pro
w głowę oraz rozkaz:
„Ręce
katy juz na nas nie w :ejektu planu rozwoju nauki i
do góry, wychodz ; ć do kabi ny
ct ząc 0 co chodzi karetki po
pasażerskiej''.
Dwóch mtody_ch
gotow ia, straż pożarna i przed
technik.i na 1970 r. oraz zasad
ludzi skierowało pistolety row
staw1c1ele m :ejscowych władz.
tworzenia. organizacji i finannież w
k'.erunku rad iooperato
Pierwsi w drzwi ach
stanęli
sowania instytutów uczelnlanora I nawigatora.. Jeden z nich
obaj terroryści, l<tórych zatrzy
wyprowadzi! nas do kabiny pa
mata policja.
przemysłowych
w resorcie osażerskiej i wrócił do pilotów.
Pasazerow1e, którzy do ost3t
św:iaty i szkolnictwa wyższeg_o. I
Gdy us1edl'.śmy, poczułem. że
n i ej chwili n :e wiedziell o zaj
krew ścieka mi po glow:e, ale
ściu,
zachowall s i ę n l ezwykle
zachowywaliśmy
się
tak.
by
spokojn:e i mimo zachęt - po
1
n iltt z pasażerów tego nie zazostali w samolocie, aż do mo
uważył. Nie chcieliśmy bowiem
mentu s t artu z powrotem na
wywoływać paniki.
lotnisko Schoenefeld w NRD.
- W kilka minut później Z dalszych s zczegółowych wy
kontynuuje kpt. Dąbrowski jaśn ien załogi wyn ika, że ob;ij
mając
mikrofon
przy twarzy
terroryści
w początkowej fanac.~nąłem p 1 .'. ,„ cisr
L.1ajdu;ący
zie lotu s ·edzieli w pierwszym
się w wolancie,
dzięki czemu
rzędz i e
foteli drug iej ka!:> cny
we wtorek w godzinach po- strzeżonym przejeździe kolejo•
napa.stnicv n:e zauważyli tego
klasy turystycznej , którą od po' rannych wydarzył się na nie
wym na linii Białystok - Czemanewru I nadałem w
eter
mieszczen i.a. pilotów oddziel;ila
remcha tragiczny wypadek. Pod
w i adomość, że jesteśmy uprowa
pusta m111eisza kabina _ pasaz:"~
pociąg osobowy jadący z Czedzeni.
Teraz zacząłem próboska. Po sterroryzowaniu częsc1
nn'"łr
remchv
wpadł samochód cię•
wać tak manewrowac. aby nie
załogi i odprowadzeniu jej do
I ił
I
t l
żarowy marki „Lublin" nale·
narażając pasażerów na nie- kabiny pasażerskiej, jeden z
""
żący do nadleśnictwa w Bielbezp i eczeństwo mylić napast
n ich wracając
do p'.lot'ów ,
sl<u Podlaskim. w którym jen ików i sk:erować samolot jed
- dal do zrozum ienia, że ewen ,
__
chało 13 robotników do pracy.
nak na lotni,ko
Schoenefeld,
tualny opór jest bezskuteczuy.
w wyniku wypadku s osób pogdz1e m:eliśmy lądować. N!este
Trzeba podkreślić, że w taniosło śmierć na miejscu, jedna
ty, kiedy byliśmy Już 150 m
kich przypadkach wszelki czyn
Dz iś
w
t..odzi po rannych
zmarła w ctrcidz<' do szpitala,
od jego pasów startowych, terny opór - ze względu na bez
zamglen iach, w ciągu dnia zaa trzy zostały ciężko ranne.
roryści zor;entowali się i znów
p '. eczeńst.wo pasażerów i '.:>bochmurzen ie niew ielkie lub uW•zvscy zabici byli rnł "
grożąc bronią, ponowUi rozkaz
w i ązujące w tym względzie zale
m iarkowane.
Temperatura od
ludźmi w wieku od
do
lat
11
31
lądowania w Tempelhof. Jesz
cen ia m i ędzynarodowych orgaO do 16 st. C„ a w przy;H.di wszv scv oocnodzili
z jednr
cze raz spróbowałem ich wpro
n i zacji lotniczych jest n ieku mgły 12 st. C. W iatr y <law•i Wólka Wve:onowska w pow-.
wadzi ć w błąd.: udało mi s : ę
w s kazany.
be poł u dn i owo-zachodn ie. JnBielsk Podlaski.
'
wyKonać
manewr takiego D'lWarto dodać, te w najbliżtro zachmurzen ie
umlarkowachylen ia samolotu, aby skrzy.
szym czas ie
M i ędzyn„rodowa
ne. rano mglisto, n ieco chlod Kierowca
samochodu calkodlem zasłon ' ć napa<tn'.kom w iorgan i zac ja Lotn i ctwa Cywilne
n iej.
wicie :r.lekceważył obowiązujądok na zi em i ę I ponown ie ;kie
go (IATA) ma w <Wych pl3Słońce
zajdzie dz' ś o 16.33,
ce przeuisy i nie zatrzymując!
rowałem
„Il" na Scboenefeld.
nach zaię cl e s i ę problemem za
a
jutro wzejdz ie o 6.21.
się
przed
przejazdem. wuacll
Ale okezało s!e. ~e
znali oni
bezp iecze n ia samolotów
przed I
Imi eniny obchodzą dziś Filip,
~amochodem wprost pod rozpędosl<onale topografię _w_i_e_l_k_ie_g_o_ __:_P_od_o_b_n_y_m_1_a_k_ta_m_i_t_e_r_r_o_r_u_._ _ _ _K_o_r_d_u_1a__i_S_a_1_o_m_e_a_.________d_z_o_n_y_ pociąg.

Plan rozwoju

nauki i techniki

Samochód pod pociągiem
zginęło

10 osób

I

I

SPORT

mi.
Dokonał
również
szeregu
podstawowych odkryć w teorii
funkcji rzeczywistych, przyczy
nil się do Jej usystematyzowania i udoskonalenia. Wiele kia
sycznych sformułowań matema
tycznych nosi dziś miano twier
dzeń
lub lrnnstrukcji Sierpiń·
skiego.
Działalność
uczonego
.l'Vvwarla
wielki
wpływ
na I
kształtowanie sie poglądów ma
tematycznych w świecie.
Z jego szkoły wyszło
wielu
wybitnych matematyków. W do
robku
naukowym
uczonego
znajduje się blisko 7CMI pubfikacji.
Szereg uczelni zagraniczn v
i krajowych nadało mu tytuły
doktora honoris causa. To zaszczytne wyróżnienie spotkało
prof. Sierpińskiego ze strony
uniwersytetów w Paryżu, Bor•
deaux, Sofii, Pradze, Dorpacie,
Amsterdamie, Lwowie, Lucknow
(Indie} i Wrocławiu.
Prof. Sierpiński posiadał człon
kostwo
13 zagranicznych akademii
nauk oraz wielu towarzystw naukowych w kraju i
za granicą.
W. Sierpiński był laureatem
nagrody państwowej I stopnia.
Za swe wybitne zasługi otrzymał Order Sztandaru Pracy I
klasy oraz Krzyż Komandorski
:a gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski.

A Na ul. Kilińskiego
przy
Rondzie Broniewsk iego, jadący
samochodem IO 9440 W i esław
Antczak (Pryncypalna 19) potrącił
BO-letnią
Monikę Czeszek (Krasickiego 7). która po
niosła śmierć na miejscu
Kie
row<:ę- zatrzymano do dy'spozy
cjl prokuratora.
A Przy zbiegu ul. W igury
Sienk iewicza, na skutek nie
ostrożnej
jazdy prze nrócił się
samochód „star" IP 6833.
w
wypadku obrażeń doznał Jerzy
Abramczyk, który przebywa w
szpitalu.
A Kierowca z Końskich prowadząc samochód „żubr" przy
zbiegu ulic Kilińskiego i Nowotki uderzył w tramwaj 17/ 4,
a następnie w stojący ·samo- .
chód „Chevrolet", który wpadł
na „Warszawę". Łączne stra~
spowodowane karambolem Wl•
noszą 10 tys. zł.
A w Tuszyn Lesie, prowad~
cy „żubra" kierowca potrącił
wóz konny. Ofia.r w ludziach
nie było. Str a ty 12 tys. zł.

l

lechniki medycznej
(Dokończenie

ze str. 1)

zdała
swój egzamin
celująco.
Jak nas
poinformował
wczoraj
Je.karz
dyżurny
kliniki, stan chorego
jest dobry, może już chodzić
o własnych siłach.

aparatura
praktyczny

Pożarq
+ W godzinach rannych Skutek
samozapalenia, paliły
s i ę 3 wagony z siarką na stacji Lublinek.
Dzięki szybkiej
interwencji pożar zlikwidowano
w zarodku. Gdy jednak pociąg
dotarł do Szadku
zaczął pal i ć
się
czwarty wagon. I tu nde
dopuszczono do strat.
+ W Płyćwi, pow. Sklerni~
wice spłonęły 2 s·tocłoły ze zbi„
rami. Str a ty sięgają 100 tys. :i!.
Przyczynę ustali śledztwo.
+ W Krzyworzece, pow. Wie
luń dzieci podpaliły stertę sło
my J sfan.a. Spłonęła równ.i eż
stodoła i obora. Straty 30 tys.
złotych.

+

W ten sposob lekarze otrzymali cennego pomocnika w wal
ce 2 chorobą. Dzięki temu egza
minowi juz w najbliższym czasie rozpoczną się przy gotowania
do uruchomienia seryjnej produkcii tych cennych aparatów.
(er)

stał

pow.

Od

Iskry
w

pożar

Wiel\lń.

z komina pow-Kocewi

Spłonęła

Małej
irtodoła

wartości 36 tys. zł.
Również od Iskry z kom ina spłonął dach na budynku

+

m ieszkalnym
w
N iedrzewie
pow. K11tno.
~~aty
wyn.oszą
20 tys, zł.
(kl)
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Młodzi zapaśnicy

Budowlanych awansowali

l

W Lodzi

Liczymy na młodzież kolarską
był

W. Kowalski

młodzików,

Siatkarki

najlepszqnt

walczą

Maciej Janiec, znany nam
Polski
J. Grabarek
dobrze jako kolarz, który przez mistrz Lodzi w wyści gu przeł aszereg lat startował w barwach jowym i mistrz Polski w tandeCiekawa
impreza rozpocznie
Startu.
Ostatnio M. Jan iec dal mach startujący razem z A. Besię jutro w Lodzi.
Rozegrane
.ISłrZOSIW
się poznać jako wychowawca mło k:em. Na uwagę zasługują jeszcze
tu
zostaną
mecze finałowe o
m
dz:ezy i trener. Powierzono mu St. Nowacki , J. Kw1atkowsk1, A.
Wojciech Kowal9ki z łódzkie.
puchar
CRZZ
w
siatkówce
ko
w Lodzi rozegrano pOlfmało· 1odpow1edzialną rolę przygotowa- Kostecki i Przybył.
go Wtókni arza po ostatnich suk
we
mecze
druzynowych
mi- ma kolarzy Lodzi do ce;ntralnei
_Czy Jest dopływ młodzieży? cesach w Mek_s y ku, s~l~sy~i kostrzostw Polski w zapasach st spartak iady. Kolarze nasi wyszli
. .
.
wan:v z.o,tał w,., rt k 1la1 zy CRZZ
„
wolny juniorow
zwyci ęsko, zdobywając w ;:igol- W porozum i ~n ; u z LOZ_Kol na pierwszym miejscu.
IW•
;;:::.
0
.
·
·
neJ klasyf1kacJ1 p '. erwsze miejsca i klubami łódzk1m1 naj7.dolmej.
. .
.
.
P.erwsze miejsce l a_wans do w punktacjJ szosowców i torow- szych kolarzy Lodzi przyjmować
Jest to
niewątpliwie wielkie
fmału
zespoł Budow .
blidziemy do kadry torowej m!o wyróżn ie n i e
tego
uzdoln ionego 03J
1
1p3:'1Ytch _ wywalczy!
- 6 7 ktpktiKspr.:'.'d4 plk.zts c~.dź ma dziś takich wybitnych dzików Lodzi na 1970 r. (n)
zawodn i ka.
B~~sutą - 2p pkt Gwiazdą Byd zawodn ików jak: M. Nowi ck i , A.,
piłki ręczne1•
goszcz O pkt. Budowlani wygrali I Bek, St. Szymc_zak, G. wrchowa
•
z Borutą 8,75:3,75,
Z Gw i azdą I lek, z. !"OWICkl 1 wielu mn.ych.
Zakoń.czona została . pierwsza
8,50:3,75, z LKS 7,25:5 i zrem isoJa~ie są plany szkolemowe W~
runda rozgrywek o mistrzostwo
wali z Piastem 6:6.
w czasie sezonu
Jesienno-zimo-,
ligi okręgo w ej juniorów w piłce
F :nal:I'. rozegrane zostaną w li- w~o~ , 0 d .
d0
l grudn ·a
ręcznej.
Bezkonkur encyjny okastopadz1e w Rzeszowie. (m)
..
n i ~y
oc „nk 1
za l s :ę MKS Poles ie, ktory wymiec . ę 'ł 0 r es wyp z,
u z
g r ai wszystkie swoje meeze: z
tym, ze p~ zeprowadzac będ, syf:. •
'' •
ł Włókn iar zem Pab. 14:8, z Peli ka
s te'!'~t:i:czni e Jazdę w ~ereme ?"z
nem Lew icz 18:8, z ChKS 10:0. I
wyscigow. Od 1 . grudn .a prze ,d <\ ff
I. zp · Sokołem
Konstantynów 16:14 1
na salę.
Przew:dz: ane są obok I
.
.
.
zasadn ic zych ćw i czeń ogólnorozKolarze nie zdążyli zjechać z w osoba.eh w iceprezesa Bolesława
i olrcov , ą 19.8.
wojowych
również gry sporta- sZ-Osy , a PZKol już zaplanował ftzepec!<1e;:o I sekretarza Donata MKS Polesie przejął tradycje
Ogłoszono jut skład hokejowej I we, „wyśc i g i " na rolkach i wy kalendarzyk na rok 1970.
Budzynskieg~.
p o MKS W idzew,
który reprereprezentacji Polski, która w nai c ieczki za m iasto Okres przylJO 1 Ostatnio_ . bawili w Warszawie
Dowiadujemy si ę, że Lodzi po zentował nasze miasto na I .cen
bl,zszą sobot,i:, 25 bm. o .godz. 18 towawczy do sezonu trwać bę- przedstaw1c1ele
LOZKolarsk iego w ierzo no organ i zację m .strz·);itw t r3lnej Spanak .adz.e Mlodz;ezy
zm :erzy s ię w . łódzkim Pałacu d_zce . do 31 ma ~ ca z tym, ze n~-,
s zos c:iwych Polski sen :orów i ju- 1 zajął tam IV. miejsce. TreneSportowym . z F i nlandią.
I s ile.n ie tren!ngow będzie wzr'in :o row.
Ponadto
w Helenow .e re m MKS Polesia jest p. J. Peloto nazwiska powołanych za •. stac.
.
.
odbędą s i ę
torowe mistrzostwa ka.
(s)
wodn ikow: bramkarze Kosy1.1 - Jak rozwiązana zostanie spr~ .
Pols ki.
Tkacz, Walczak, obrońcy - Cza wa szkolenia l\1, _Nowickiego, któ
I
Ł
chowsk l, Feter , Kudas:k, Ostrow ry mieszka ~ Piątku?
Usta l o no,
że jubileuszowy 25
sk i, Modzelewski, Jajszczok,
R.
M. Nowicki jest w . kadrz17
wyścig kola r sk i „Dz:enn ika Łód z
lJ
Góral.czyk, Maciol, napast:i_icy - ce_ntraln ej PZKol. Będą ni_ewą t pil
k iego " i Gward ii rc_>_zegran_Y _ zn..
1
F. Goralczyk, żurek, Ob]OJ, Ko- w.e kłopoty z d0Jazdam 1
Nostan :e W konkurencJI m 1ęa zynamorski, Bryniczka, Nowak. Bia-1 w ick ieg? do Lodzi l pogodzen:em
rodowej, 8 czerwca z udzi ałem
ł}•nicki
M. Kajzerek, A. Kaj ze- · trenmgow z nauką. . W 1970 r.
całej naszej czołówki.
rek. Fąfara, Olesiński, Strzelec- Now ick i składa ć będzie m~turę..
. .
. .
.
. .
·
.
. .
.
.
- co sie, stanie z młodz1kam_ 1,
W turnieJU „nadz1e1 ol1mpljWysc1g po z:em1 lodz.k 1ej od_bę
W nadchodzącą
niedzi elę
kl·.
w
1
k
k
e
c
i
Warszaw
ie
rozegrany
ie
Trenerami są A. Jegorow i J. którzy przejdą do grupy Jumoskich" w p'.lce nożnej reprezen ' c ~ . e s: ę w
on _u r n Jl
. W1' 'J - mecz bokserski reprezen t a zo
c jista"1
Woj
Kurek.
rów?
.
,
I row ze startem 1 metą w Lad
Reprezentacja
Polski
przyj<'_ Dotychczas _ mówi dalej M.
tacJa
Polski
zrem .sowala
w 1 sku. Trasa _prowadz:c będzie . m. ska Polskiego i Fe eracj i Gwar
dzie dz!s iai do Lodzi i o godz_. Janiec opiekowałem się mlo- 1 Phenianie z zespołem Rumunii!' in. przez P iotrków 1. Tomas zow. dii.
12 rozpoc:imie trening. Jutro o dz'kami. W i ększość z nich otrzy
W drużynie Gwardii walczyć
0 . 0 w Lnny<:h s.potkaniach 4 i Kryterium ullcam1 P iotrkowa ro
godz. 17 rozegra·ny zostanie spar ma klasę juniorów jak np. Zb.
· · .
.
zegrane zostanie 15 czer_wca . W będzie trzech zawodników z Loring m iędzy LKS i kadrą. (m)
Ryk długodystansowy m istrz
5 dnia turnieju padły następują Lasku rozegrany zos!a:i :e pierw d zi:
Kardas, Grzegol'Zewski
i
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - ---- - - - - ce wynik i: ZSRR
KRL-D szy raz w Polsce wysc ig ul iczny Rynkiewicz.
1
W drug·im
ćwierćfi nałowym
„B" 2:1. KRL-D „A" - Rumu- przy świetle elektrycznym.
Kardas spotka się
z Czapko . .
spotkaniu pueharowym h0Ke 1- · nia 1:0. NRD
Bułgaria 0:2, Do kadry PZKol z Lodzi powo . Grzegor~ewski walczyć będ_zie ze
W
ćwierćf inałowym
mec-.ru
ści Polonii Bydgoszcz przegraj KRL-D „B" _ Kuba 2 . 0 D
lano: Kaczorowskiego, Nowickie-j Szcze!l!łns.k i m,
a Rynk1ew1cz
z
hokejowyn\ o PuchM
li na własnym lodowisku z Na
Polski
· .'
emoj go, Latochę i Kotlińskiego, a z Kaczynsk:m.
Cracovia przegrała z Pomona
przodem
Janów ~'l (O:t_ l:l,
kratyczna Republik.a Wietnamu młodzi ków A. Beka i St. SzymInteresująco zapowiada slę po..
nonem 4:6 (2:3, 1:1, 1:2).
2:2).
::::- Węt;ry l:Q.
czyka.
jedynek Kuleja z Rybskim.

do 1·1nalÓW

kolarzem CRZZ

Polsk•I

I

l

I

1t.a.yznaczono termin

(;"d

1 Białynicki
w kadrze

Kosyl

I

i"ubi•leuszowego wys'c"1gu
Dz1enn1
•
•k D L"od ZAa8QO I Gwor d••
111

I

I

Pb en10
• n

rrze" h bokcerow
u

,,nadziei ohmpij' SkJch"

Hokei

iODzKI

I

Dl'

251 (6605,)

I
I

Tu rn ie1·

o puchar CRZZ
biet z udziałem zespołów I ligi: Gedanii Gdańsk, Odry Wro
cław, Polonii Swidnica,
LKS
oraz n ligi: Energetyka
Poznań, Kolejarza Katowice, Stali Mielec i Spójni Warszawa.
Spotkania
rozgrywane będą
jednocześnie
na
dwóch boiskach nowej
hali
przy Al.
Unii 2.
Jutro w pierwszych spotkaniach o godz. 17.20 grają Ener
getyk - Stal oraz Odra - LKS
i Polonia - Gedania oraz Spój
nia - Kolejarz.
Tytułu mistrzowskiego
broni
Odra Wroclaw. LKS zająl w
roku ub. piąte
miejsce.
W
łódzkiej drużynie wystąpią pozy,l<ane z Widzewa Borowska
i Zbrojewska. Specjalna k'omisja WJ-· łoni najlepsią. zawodricz
kę i najlepszego sęda:iego turnieju.
(s)

I

••K...:: p I esie ·
'f epszy w 1·Idze juniorów.

0

I

Z DZI~

Kronika wypadków

I

łódzkiej

Inwalidów

Obec:nie sp6łdzielczoś6 I n lidzka zatrudnia 141 tys. inwalidów,
a produkcja towarowa
tego pionu spółdzielczego osią•
gnęła w ub. r. 9,3 mld zł. Spośród 422 spółdzielni, 190 jest za.
kładami
pracy chronionej, w
której
znaJdują
zatrudnienie
inwalidzi najciężej poszkodowa•
ni. Dzięki rozwojowi działalno
ści rehabilitacyjnej i socjalnej,
nastąpiło
w
ostatnich latach
zwiększenie
ogólnej sprawno>Ci pracujących inwalidów, co
miało wpływ na w:r.rost wydajności i poziomu plac.
Trudności w realizacji fnwe-o
stycji, a szczególnie kłopoty z
wyposażeniem w maszyny, spra
wilv, że nie udało się zapewnić
poprawy warunków pracy
we
wszystkich spółdzielniach,
które tego wymagają.
Wiele miejsca zajęły w pierwszym dniu obrad zagadnienia
dalszego rozwoju spółdzielczo
ści inwalidzkfoj tak od strony produkcyjnej, jak i rehabi.
litacyjno-socJalnej.

Sierpiński

ISukces

n.n'u! IV1•1._I u -

i!!

obrady VII

zjazd delegatów Związku Spół
dzielni Inwalidów, który oceni
dorobek spółdzielczości inwalidzkiej w okresie ostatnich
4 lat, wytyczy kierunki dalszego rozwoju or.u dokona wyboru władz.
Na
obrady
przybyli: wicepremier E. Szvr, kierownik Wy
działu
Przemysłu
Lekkiego
Handlu
i
Budownictwa
KC
PZPR - s. Kuziński, z-ca kierownika WydziałU Administracyjnego KC PZPR W. Nieśmiałek,
sel<retar:i CK SD L. Hohensee, ministrowie: zdro
wia
i
opieki społecznej J,
Kostrzewski,
przemysłu
lekkiego - T. Kunicki, przewod·
niczący Komitetu Drobnej Wytwórczości
W. Lechowicz,
przewodniczący Komitetu Pracy
i Płac - M. Krukowski,

prof. dr W.

21 bm.
zmarł
w Warszawie
Ś\viatowej stawy uczony • ma·
tematyk,
emerytowany profe·
sor Uniwersytetu Warszawskie•
go i Instytutu Matematycznego
PAN - Wacław Sierpiński, czlo
nek rzeczywisty Polskiej Akademii Naul<.
Prof.
Sierpiński
nrodził
się
w 1882 r. w Warszawie, studia
ukończył w
1904 r. na UW, a
dwa lata później uzyskał doktorat z filozofii w zakresie matema trki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1908 r. habilitował
się
na uniwersytecie we
Lwowie. Przez l lata był profesorem tej uczelni, po czym
od 1919 r. wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, aż do
chwili przejścia na emeryturę
w roku 1960.
Prof Sierpiński bvł jednym
z twórców
znanej
w całym
swiecie
warszawskiej
s:i::koly
matematycznej;
wniósł nieco•
dzienny wkład
w dalszy roz•
wój teorii mnogości i wzbogacił ją wielu ważnymi odkrycia-

rozpoczął

odZI.
wr0nrezentac116ward11

I

TOTO-LOTEK
zakładach
piłkarskich
z
dn i a
19 października 1969 r.
sitw lerdzono:
:; rozw i ązań z 12 traf'eniami
wygrane po 44.720 zł
37 rozw. z 11 traf ieniami
w y grane po 6.043 zł
582 rozw. z 10 trafieniami
wygrane po 384 zł.

W

•

:{o

*

W zakładach
Tot.o-Lotka z
dnia
19 paźdz i erni.ka 1969 r.
stwierdzono:
2 rozwiązania z 6 trafieniami
- wygrane po 951.055 zł
11 rozw. z 5 trafien i ami pre
mlowymi - wygrane po 172.919
zł

202 rozw. z 5 traf. zwykłymi
wygrane po 12.555 zł
12.218 rozw. z 4 traf. wygrane po 259 zł
233.291i rozw. z 3 traf. - wy
g.r ane po 13 zł.

-

•

Interesujqca
wystawawWKZZ

Ochrona
interesów
klienta

Przed Swiętem Zmarłych
• Znicze i lumpki noąrohkowe
• 80 Jys. białych bratków na groby wojenne
• Dodatkowe autobusy
f.tt

„Ochrona interesów kiienta
- zadaniem kontroli społecz·
nej związków
zawodowych"
pod tym
hasłem
została
otwarta interesuJąca wystawa
w lokalu WKZZ przy ul. Trau
gutta 12 (lewa oficyna - par·
ter). Zna lazty się na niej niezwykle eksponaty ilustrujące
w jaki sposob bity jest po kie
szeni klient.
Można porownac na przykła
dzie prezentowanych tu róznych artyJ<uloW znajdujących
si'ę
w sklepach uspołecznio
nych, spó!dzie~?zych i pryw'.':
nych rozp1ętosc cen i Jakosc
produkowanych towarów. Oto
np.
Jetma
koszula
męska
z „ Wólczanki" wraz z gąbką
do pra'nia, wteszakiem i torbą
poliestyrenową w cenie 190 zł i
taka sama koszula w prywat
nym sklepie, ale już za ... 275
21łotych.
Fartuszki
dzi!'.cięce
z fabryki nDana" Szczecin
kosztują 136 zł, a podobne far
tuszl<i
produkcji
prywatnej
już 160
zł.
Jeszcze większa
jest rozpiętosć cen w artykułach
metalowych. I tak np.
kowadełko typu szkolńego wy
produkowane przez Rzemieśl
niczą Spółdzielnię w Bydgoszczy w dodatku złej jakości,
kosztuje 65 zł i podobne kowa
dełko produkcji
nspołecznio•
nej 20 zł 80 gr.

„ bisów" na trasa<:h
najbardziej przez łodzian uczęszcza
nych zarówno na dzień 31 bm.
jak i 1 listopada. „Orbis" liczy się ·z tym, że do
końca
miesiąca sprzeda ogółem ok.
40.000 biletów.
Naturalnie spora ilość łodziau
wyjedzie poza Łódź pociągami.
Należałoby
sobie życzyć, aby
również
PKP
zagwarantowały
łodzianom dodatkowe pociągi z
okazji Swięta Zmarłych. Przy·
dałoby
się, aby pociągi kursowały
przynajmniej tak jak w
dni robocze.
(kas)
Na zdjęciu: W szklarni Łó
dzkiego Przedsiębiorstwa Ogro
dniczego
białe
chryzantemy,
przygotowane na Dzień Zma-

Ekipy Łódzkiego Przedsiębior
stwa Ogrodniczego uporządko·
wały · już groby wojenne. Ozdo·
biono ,ie 80 tysiącami białych
bratków.
W
Dniu Zmarłych,
na dekoraCJe grobów przeznaczy się 6.000 białych chryzantem.
Przedsiebiorstwo Warzywa
Owoce i Kwiaty orzygoto·
wuje się także do Wszystkich
Swiętych.
Zamówiono
ponad
20.001 białych chryzantem
Na
wszystkich
cmenta-

rzach
dziny

Dotychczas
rozprowadzono
ponad 10.000
biletów.
Sprzedano miejsca na 20 „bisów". Pozostały wolne miejsca
w autobusach dalekobieżnych
do Jeleniej Góry, Kudowy i
Zakopanego.
Przewiduje się,
że PKS
na
prośbę
„Orbisu"
uruchomi
jeszcze kilka

li I I 1111I11111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I I I I I I I I I I Ili l i 1111111111111111111111

Drabiny zamiast książek

miesięcy.

waleniem,

więc

słusznie

ją

zamknięto

i poddano remontowi.
Tyle, że koniec tego remantu staje się dziś mityczny
prawie jak koniec świat11: nikt
dziś już w niego na serio nie
wierzy.
Spytacie,
skąd ta niewiara
w remont owej księgarenki?
A kto uwierzy w koniec czegaś, co jeszcze nfe miało początku? Zagrożony zawaleniem
sklep
Cepelii,
mieszczący
się po sąsiedzku, wyremontowano JUZ na cacy
pól roku
temu. Tylko biedni księgarze
i nabywcy książek z okolicznych ul.ie są widać zbyt mało
ważni, skoTo przez tak długi
czas nie znalazł się nikt, kto

D l aczego
akurat
20?
Bo
od
tylu miesięcy,
dzień po dniu (jako że miesz-

by zechciał zająć się remontem potrzebnej im księgarni.

kam po sąsiedzku) chadzam w
zadumie obok domu przy ul.
A. Struga 24. Kiedyś mieściła

Choć, przepraszam, ktoś już
przed wielu miesiącami
taki
zamiar
zdradzał.
Okoliczni

dobrze
groziła

zaopatrzona
jednak za-

•
mieszkancy
ucho, że byl

szepcą

to

b'
so te

na

ktoś z MZBM

nr 3 Lódi-Polesie. Wstawił on
nawet do wnętrza lokalu parę
drabin i wiadeT. Ale jak dłu
go można patrzeć przez okno
wystawowe księgarni na drabiny zamiast książek?
Może
odpowiedź na to zna MZBM
nr 3, a moźe dyrekcja „Domu
Książki"?

T. S.

Poselskie
spotkanie
Wczoraj w swietlicy ZPB tm.
Dzierżynskiego aktyw poli·
tyczno-spoleczny
zakładu
oraz
przedstawiciele .załogi
spotkali
się z posłanką na Sejm PRL s. Swiderską, która odpowiedzia
la na szereg pytań z dziedziny
problematyki
międzynarodowej
oraz z zagadnień, którymi ak·
tualnie żyje nasze państwo.
W spotkaniu uczestniczyli tak•
że
przedstawiciele
KD
PZPR
Górna, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi oraz Dzielnicowej Rady Narodowej Górna.
Uczestniczący w spotkaniu kierownik Wydziału Handlu Frez.
RN m. Łodzi - St.
Wenerski
odpowiedział
na szereg pytań
dotyczących
zaopatrzenia
Ło·
dzi w artykuły spożywcze oraz
przemysłowe.
Mówił
on także
o kierunkach rozwoju usług w
naszym miescie, a także nakre„
F.

ślil

ogólną

sytuację gospodarczą

w PolscP.
Dziś załoga Łódzkiego Przedsiębiorstwa
Instalacji ~anitar•
nych i Elektrycznych spotka się
.i posłem J. Wernerem.

(zbk)

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

Sprawy

Małej

Temidv

Wtrybie przyśpieszonym du aresztu
Sprawy chuligańskie oraz o
zakłócenie porządku publicznego
są rozpatrywane d<:> 31
grudnia br. - w trybie postępowania
przyspieszonego.
Ostatnio
Kolegium k.-a.
przy
DRN Sródmieście rozpatrywało
dwie takie sprawy:
Grażyna Walencikiewicz (Mokra 4) po killku głębszych, wy.
wolała przed restauracją „Myśliwska" awanturę ze
swoim

przyjacielem. Kolegium oceniło
jej
publiczny „występ" na 3
m!esiące

Przed

aresztu.
tą

samą

restauracją

wywołała

zakłócenie
spokoju
publicznego Zofia Ryszpan (Hu
tora 25). Zaczepiała ona - po pijanemu - przechodniów i uży.
wała słów wulgarnych.
I
ta
wo.iownicza n:ewoasta posiedzi
3 miesiące w areszcie.

~~~~~~~~~,
DOMEK
jednorodzinny
DĄBROWA 2 pokoje,
104 m kw„ c. o., gaz, wo
Q
kuchn:ę, wygody - spół
da, ogród
zamien ię
dzielcze, zamien i ę na dwa
na podobny
w
Łodzi,
razy po pokoju z kuch
względnie
mieszkanie. BUŁGARSKI kożuch, ko SZCZECIN _ m;eszkanie nią lub dwie kawalerki
Oferty
Biuro
Ogłoszeń żuszek,
skórki: wydry i 3 pokoje, kuchnia, 1azien w blokach. Oferty „77795"
Sz\!zecin, Plac Hołdu Pru karakułową oraz
ołam ka, c. o.. telefon, zamte Prasa,
Piotrkowska 96
sk1ego 8, pod nr 9910
baran i sprzedam. Tele- nię na równorzędne w FOitl\1Y do produkcji pu
DO!H EK z dz . alką bl1:>ko fon 439-32 \>O p.ętn3'tej Łodzi. Oferty Bi uro Ogło staków AHa DZ-3 i in·
Łodzi
kup.ę.
Oterty: 80 KUR sprzedam . Ksa- sze ń, Szczecin, Pl. Ho!- nych prefabrykatów buBujkoi Zielona Góra, Pta we rów , ul. Dąbrowa ~5a ?~ Prusk iego 8 P 0~ n~ gg ~~~nyz~~ła~ ~~~~;'~~~
29 19
7931
sia
k z
POWODU
wyja.<d.J
ny,
Zambrzycki,
Mal" ILLĘ dwurodzinną, du sprzedam maszynę ras zbork, Marchlewskie"o 23
zy ogród w Łodz i ;prze Iową.
Tel. 679-8!, godz uZlł.t-.1'1KARZ poszuku,.,
dam. Oferty „120704" B!U 8-15
77754 g je pokoju z wygodam i ' OIJDAM w dzierżawe za
ro Ogloszeń,
warszawa, TRABANTA"
najnow- telefonem. Oferty .. 77840„ klad fryzjerski (dz :a ł me
ski) .
Inne
propozycje.
Poznanska 38
7975 k ~zego kup ;ę. 462 _65
Prasa , P iotrkow,ka 96
Oferty
„7783a"
Prasa.
DZIAŁKĘ l ha, częśc'.o- -WARSZAWFj
M 20 „ _? RAZY po pokoju z ku Piotrkowska 96
wo
zaoudowaną
sprze- ~ rzedam
Łodź.
Łagiew chmą, Ul p„ stare buMISTRZ
stro:ciel,
ko:ek
dam.
Nowosolna, Stry- I? k 130
downictwo
(woda, gaz).
kawska 5
77166 g me a
'·
zam 1em ę na 2 pokoje, 1<u tor fortepianów, p1an:n.
Wichllń.5k l,
MALY domek
z lasem SAMOCHÓD „DKW-F-7" chn i ę,
bloki
do II p. r:sharmon11,
Sienkiewicza
39.
(p o nad 1 ha) niedaleko sprzedam . . Tel.
338:23. :.lferty
„77237"
Prasa. Łódź.
tel. 367-48 wykonuje .v ozel
tramwaju sprzedam. O- godz. 17-18
777Go g P.otrkowska 96
kie naprawy
oraz eksferty ,.77752" Prasa, Piotr MOSKWICZA 407" ,prze 0
•
.
pertyzy. lnstytucje przekowska 96
dam.
Próchnika 52 . od l\BH 0 \'li A - bloki, dwa lewem
T7791 I!
Pokoje,
kuchnię
39 m
DZIAŁ.KĘ z drzewkami i godz 15
77739 g kw zam\emę na domek WY l'OZYCZALNlA
su kien,
Obroriców
'5ta1in~ .~~~~~~ą ca::p~ft°icÓ~C::~ .,ZASTAVĘu
sprze 1·am. ·ednorodzinny. Oz1ęla 1 ca
sprzedam. Łódź., A. Stru Teofilów. Traktorowa 9?b obo.1ętna. Oferty „777~8- ~radu 32. Podn es1r'l~K'a
77266 g Prasa. Piotrkowska 96
g a 3 m. 7-d do godz. 15 m. 19
o\UTOMOIHLKLUB
pro·
J\lllNJ-PUDELKI białe, po JELENIA Góra - 4. po- ZGINĄŁ
rudy
iam'1ik. wadzi kursy samochodo
złotych .m!'dalista ch ;;prze koje, kuchnię
zam_i<!n le Odprowadzić za wyn~gro we wszystkich kategorLi
dam. Łodz, Sporna 85-12 oa mmejszt;, w Łodzi .. O- dzen1em . Kopcińsk : ego 37 ">raz sobotnio-niedz1-elne
FU'rRo karakułowe, cur ~~Zk~·~~35
Prasa. Pwt r m. 24
7'7823 g zapisy
ul. Przybys zewne, nowe sprzedam. Łodź
.
skiego 73, w godz. 16-20
Solec 12 m. 2
PILNIE zamienię pokoj. RONDO Titowa - 3 po- tel. 497-07, ul, Tuwima 15
kuchma, 30 m
kw., bez koje, kuchnię
zamien.ę godz. 8-20,
tel.
246-62 .
NlWELATOR. sprzedam wygód (piece) na kawa- na
równorzędne lub 2 212-39
6510 k
Tel. 376-67 wieczorem
lerkę komfortową w t,o p o koje, kuchnię w c.lziel
MAGNETOFON mały Ir dzi. Oferty Marianna Kar n'cy
Widzew.
Oferty '\o1ATE!\1ATYKA,
fizyka.
setowy
sprzedam.
Te czewska, Warszawa-Orho „77255" Prasa, P iotrkow- Tel. 370-92 od godz. 18,
426-0S
77786
ta, ul.. Siewierska 4 m. 1 I.ska 96
Student Mroczkowski
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1

na
to

jest

rownież

skierowań

zabieg

przerwania ciąży, a
świadczy pozytywnie o wzro
ście
kultury zycia rodzinnego.
Kobiety nabywają chętnie kol·
portowane przez poradnie „K''
broszury o higienie życia ro-dzinnego. Pozytwnie ocenić mo
żna także opiekę nad zdrowieil!
kobiet w ZPB im. Marchlewskiego, ZPB Obroilców Pokoju,
ZPB im. Arml.i Ludowej i ZPP

?
Są bUIJ-CZyIC nIe ma • ~~ł§~:;:~g~~~:~~;: 01~g~~~:~

już

Wiele u nas pisało 8ię przez
lata o potrzebie właściwej lokaltzacji sklepów, o
błędach
pieTwszych lc.t
powojennych,
kiedy chcąc w Łodzi coś kupić, trzeba byl.o z Chojen lub
Widzeu:a biegać na ut. PiotTkowską. Ech, myślałem nieraz
pobłażliwie, to już nie te czasy.
Dziś uświadomienie spaleczne u nas stało się tak powszechne, że troska o wygodę mieszkańców różnych dziel
nic Łodzi musi chyba doslownie spędzać sen z powiek zainteresowanych.!
Niestety, to ufne przekonanie
zachwial.o się
we mnie
mocno w ciągu
ostatnich 20

mniej

· •h "

I

Wystawa jaką zorganizowała
WltZZ jest mezwvkle interesująca
i naprawdę warto ją
z·wiedzić.
Po to
chocia7by,
aby przekona<: się jak jesteś
my przy zakupach - delikatnie mówiąc - nabierani prze„
niektórych nieuczciwych wytwórców.
(j. kr.)

tam

wie kobiet pracujących. Niektóre ?;,3klady ludzkie mogą po
szczycie się w tej
dziedzinie
duzym1 osiągnięciami. W Zakła
dach im.
Obrońcow
Pokoju,
gdz,e zatrudmonych jest 7 tys.
kobiet, co roK połowa z nich
badana
Jest
prof1laktyczme
przez ginekologa. Aby wywią·
zać się z zadania przyzakład~
wa służba zdrowia
utworzyła
gabinety przenośne instalowane zależnie od potrzeb w poszczegóinycn oddziałach. Leka•
rze cieszą SiS, że rośnie prQ...
cent pacjentek. u których nie
stwiel'dza się ·dolegiiwosci. Od
4 lat nie notowano ani jednego przypadku zaniedbanej cho
roby
nowotworowej.
Coraz

Łódź
posiada
najwyższy
w
kraju procent kobiet pracują·
cych.
W
przemyśle
włókien
niczym stanowią one 65 p1·oc.
ogółu
zatrud11ionych. Warunki
mieszkaniowe, i bytowe ulegają
stałej
poprawie, korzystniej
sze są także z roku na rok wa·
runki
pracy.
Powstaje wiele
nowoczesnych zakładów, moder
nizuje sie stare. W wielu fabry
kach usprawnlono procesy produkcyjne, co umożliwiło pod·
jęcie
przez łodzianki pracy na
znacznej ilości stanowisk, które przedtem
zajmowane były
wyłącznie
przez mężczyzn.
Większośc
zatrudnionych kobiet
w
przemyśle
włókienni
czym
znaJduje
się w
wieku
od 20 do 40 lat. Na ogól są one
zamężne i posiadają dzieci. Wiei
ka jest rola
przyzakładowych
poradni „K" w walce o zdro-

Siadem naszych artykułów

już wzmożony

ruch. Ro
porządkują groby swoich
najbliższych.
Młodzieź szkolna zwłaszcza harcerze robi porządki na grobach poległych podczas wojen.
oraz
Ki.lkakr<>tnie pisaliśmy na la·
mach „Dziennika" 0 kłopotach
na grobach zaniedbanych.
klientów, którzY chcą
zaopa·
Wielu łodzian wybiera się na
trzyć się w łódzkich sklepach
Swięto
Zmarłych
do
innych • w
obuwie
tek!ftylno-gumowe.
miejscowości, gdzie na cmenta.Jedynym producentem tego porzach spoczywają ich najbliżsi., szukiwanego obuwia są
Gru„Orbis" rozpoczął już w piątek
dziądzkie
Zakłady
Przemysłu
sprzedaż biletów na 31 bm., a ,
Gumowego w Grudziądzu, które
w sobotę na 1 listopada. W te ~ nadesłały
d-0 naszej redakcji
dni kolejki były bardzo dłu· j wyjaśnienie.
Dowiadujemy się,
gie równieź w
poniedziałek
że z r<>ku na rok zakłady te
było dużo lmpujących. WczQraj i
zwiększają produkcję tenisówek.
nie było wprawdzie kolejki na• trampek oraz obuwia plażoweulicy, ale w
lokalu przy ul.
WschodnieJ 14 kupujących bilety autobusowe nie brakowało,

spnłecznych.

się

lekarzy przemysłowy eh

Ostatnio na wszystkich wystawach drogerii i perfumerii królują znicze i lampki nagrobkowe. Zbliża się Swię
to Zmarłych. Arged rozprowadził już 850.000 zniczów i lam
pek oraz 36.000 paczek świec nagrobkowych nie licząc
rłych.
170.000 paczek innych świec; w magazynach czeka jeszcze
Foto. L. Olejniczak
80.000 paczek i 6.000 zniczów. $wiec nagrobkowych wpraw-----------.:_------------------~
dzie już nie ma, ale maJą nadejść za kilka dni. Spodzie- V~~~~
wana jest dostawa 100.000 paczek.

Ta olbrzymia rozpiętość cen
przy nie najlepszej jakości
droższych wyrobów
znalazła
si<: w centrum uwagi kontroli
społecznej związków
zawodowych. Warto wiedzieć, że jel< głoszą plansze, na wystawie - od 1965 r. przeprowadzono 32.853
kontrole
przy
udziale 38 tys.
kontrolerów

księgarnia,

Zdrowi.e pracujących kobiet
w centrum zainteresowania

Cwit.)
---------------

JS.o dxień nie0ie
+

·1

go tzw. „jap<>11ek". Bo o iJ.e w
rajszym plenarnym posiedzeniu
1967 r.
dostawy z Grudziądza
Rady Kobiet. W wielu zakła·
wynosiły
dla
całego_
kraiu
dach brak urządzeń higienicz12.720.400 par, to w . 1968 r. juz 1 no-sanitarnych,
na
poprawę
14.229.700 par. W b;ezącym roku
czeka też opieka nad kobietą
Grudziądzkie
Zakłady
Przemyciężarną. Przemysłowe poradnie
słu Gumowego zawarły umowy
„K"
posiadają
ząledwie
SO
na dostarczenie placówkom h~n I proc,
godzin
przewidzianych
d!owym
15.376.400 par obuwia I normą
Ministerstwa Zdrowia.
tekstylno-gumowego, a
oferta
Tylko 30 proc. kobiet zatrudna 1970 r. wynosi 16.700 tys. par.
nionych w przemyśle włókien•
Wielkość dostaw obuwia uzgad
niczym korzysta z badań profi·
niana jest z . wiodącą Centralą' laktycznych. Otwartym probie•
Handlu Obuwiem, ktora jedno- I mem jest opieka zdrowotna nad
cześnie dokonuje jego rozdziału I kobietą starszą, w okresie prze
na poszczególne województwa.
kwitania.
Dostawy tenisówek,
trampek
We
wnioskach
postulowano
oraz obuwia plażowego według
poprawę warunków lokalowych
zawartych umów dla WPH Obu-1 przemysłowej
służbv zdrowia,
wiem w Łodzi na III kwartał! zwiększenie ilości etatów lekarbr. (według stanu na dzień 3
skich i wzmozenie popularyza,września) wynosiły:
tenisówek
cji oświaty sanitarnej. Dorna- 61.520 par, trampek lH.310 . gano
się,
aby kobiety które
przy porodzie miały komplikal>ar i obuwia plażowego - 4 •386 · cje mogły korzystać z d!uższe
par. Razem więc 84.2.lO par, podl go urlopu macierzyńskieF-o.
czas
gdy umowy zawarto na
(kas)
128.800 par".
---------------W lipcu Grudziądzkie Za·kła·
dy Przemysłu Gumowego miały
e
e
14-dniowy postój na przeprowal
dzenie remontów, co spowodo~
wało, że produkcja oraz dostawy obuwia w tym
miesiącu
trwały tylko dwa tygodnie. Pro
ducent wyjaśnia da~ej. że dostawy w III kwartale przebiez micjatywy zarządów zakła
gały nawet z wyprzedzen'.em w
dowych ZMS
przy współ·
stosunku do zawartej z WPH
udz:ale
zakładowych organizaObuwiem w Łodzi umowy.
cji partyjnych i samorządowych
Rzecz jednak w tym, że jeoraz dzoelnicowych sztabów woj
dyne w kraju zakłady w Gruskowych - odbywają się w na
dziądzu nie są w stanie zaopa_szym mieście u-roezyste pożeg
trzyć wszystkich miast i wojemłodych
ppacowniki>w,
1 nania
wództw w dostateczną ilość
którzy w miesiącach paździer
szukiwanego o~uwia. tekstylnoniku i li.Stopadzle odchodzą do
gumowego,
mimo ze pracuią . wojska.
one na trzy zm;a.ny.
(j. kr.I
Przedstawiciele
kierO'Wtlictw
zakładów i instytucji
dziękują
poborowym przyszłym
żoł
nierzom Ludowego Wojska Polskiego, za pracę zawodową i spo
łeczną oraz f:Yczą im sukcesów
w szkoleniu . wojskowym. Obecni
na spotkaniach oficerowie
WP udzielają poborowym
odZNISZCZONE MEBLE
powiedzi na pytania dotyczące
BM:
z winy przedsiębior. przebiegu służby, obowiązków
żołnierzy
oraz uprawnień żoł·
stwa przeprowadzającego prace
remontowe zostało zalane monierzy i ich rod2lin.
je mieszkanie i wszystkie znaj
Ostatnio
uroczyste pożegnadujące się w nim meble. Przed
nia poborowych odbyły się w:
siębiorstwo
uznając
swoją
odZPJ im. W.
Wróblewskiego,
powiedzialność za wypadek zo
ZPB im . Sz. Harnama,
ŁPTB,
bowiązało się odmalować miePKS III, FTiAT „Elta", PZWS,
szkanie. Nic nie wspomina ~e
ŁPBU,
WUKO,
i
)N
Łódz
dnak o rekompen~ac1e za zn1sz
kich Zakładach Przemysłu Paczenie mebli i dywanu.
sma.nteryjnel;lo.
(zbk)
RED.: Jesli oprócz mieszkania zniszczeniu uległy zna jdujące się w nim meble itp . przed
s i ębiorstwo
jest
zobowiązane
do pokrycia
wynikłych
stąd
PILNU.1 PORZĄDKU W OBEJ·
strat. W razie gdyby n ie udaSCIU, UNIKNIESZ KLĘSKI
ło sie Pani załatwi ć sprawy po
POZARU
lubownie - może Pa-"i dochodz ; ć swych roszczeń na drodze
sadowej.

I
I

I

pozennon10

pob oro wy eh

po-\
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„Włodzimierz Lenin w
odczyt ppłk. mgr

Pol
sce"
A.
Pieleszka, o godz. 18, w Klubie
TPP-R (Narutowicza 28):

.+

„Legnicko-głogowski

WCZORA\J w -tODZI

okręg

miedziany" prelekcja
mgr
M. Musiała, o godz. 18, w ŁDK
(Traugutta 18).
· .+ Klub „Pmgwin" (Ks. Brzós
ki . _16) wznawia swoją działal-l
nosc czynnv w godz. od 14,30
do 21.30.
,._ „Badania nad koticynami ,
pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae" to temat zebrania
naukowego PTM, o godz. 18 w
w AM (Pl. 9 Maja).
.+ Badania radiofotograficzne:
Polesie (Gdanska 29) - ul. Huf
cowa, Husarska, Hokejowa, Hib
nera, Hutora od nr 3 do 33/ 35.
.+ „Teatr 100 krzeseł" - przyj 1
muje
zgtoszenia
kandydatów
we wtorki, srody, czwartki l piąt
ki, w godz. od 18 do 20, w MDK
Włókniarzy (Piotrkowska 262).

ROK

PASAŻEROWIE„.

••. jadący rano p rzed godziną 8
„9" ul. Narutowicza, denerwowali się ba rdzo, kiedy tramwaj stanął przed ul. Kopc iń 
skiego.
Za n9" ustawiła s:ę
11

Zamknięto

cukiernio
Decyzją łódzkiej Stacji San.Epidemoolog'.c znej zamknięta 10
stała ostatnio za antysan itar
ny stan urządzeń
i pomieszczeń
cukiernia Władysława
Kłysa przy ul, Głównej 17. (o)

KULTURALNY.„

... za inaugurowano
wczoraj, o
godz. 18, w sali Domu Społecz
nego RSM „Lokator" przy ul.
Nowopolskiej 12/14. Oprócz referatu
okol i cznośc iowego
były
takze nagrody ! dyplomy dla
najaktywniejszych
dz;ała~zy.
W części artystycznej
m'.łego
w;eczoru
wystąpiły
zespoły
spółdzielców.
·

27",

a

nas.tęp nie
znajdowało
spieszących

0

12",

w

któ

rych
się
k 1ll<:_..et
osób
do
pracy
lub na dworzec.
Tymcz9sem
na montowanych rozwidlaczach
tramwajowych na rogu ul. Na
ru t owicza i Kopc ińs k ieg o odbywało się spawan.ie szyn.
PRZED

STOISKIEM ..•

... z pieczywem w sklepie spcżywczym
PSS przy ul. P iotr kOWskiej 64, jak zwykle długa

kolejka.
Obsługuje,
niestety,
tylko jedna ekspedientka,
bo
druga s iedzi obok ggbloty
z
ciastkami i je podwieczorek.
Pon iew aż sklep ma wyrobioną
stałą klientelę, dobre pieczywo
i na ogól bardzo sprawną obsługę,
tego
rodzaju obrazek
szczególnie razi, tym bardziej,
że
konsumpc ja
ekspedientek
na oczach kl ientów, którzy się
bardzo spieszą, zdarza się tU
dość często. Czy sprzeda w 'ZY·
n ie nie mają możl:wości zjeść
drugiego śniadania lub podw ieczorku we właściwym pomieszczeniu?
NIEŁATWO„.

„.znaleźć

wejście
do nowego
schroniska młodzieżowego przy
ul. Piotrkowskiej 120. Ani na
·bram:e, ani też na drzwiach
schroniska
nie ma tablin'<i
informujacej. Wczoraj w schco
nisku tvm nt)cownłn \Vf'-~wfi·1'e
tvlko 5 osób. ale przecież zdarza
s i ę,
zwhszcza w
p;ątki
I soboty, 7e ilość turvstów '<:o
rzystających z usług tego schro
niska dochodzi już do kilkudziesięc i u.
(k)

DZIENNIKL0DZK~251 (6G05) 3

eo~
WAŻNE

TELEFONY

Informacja telefoniczna
StraZ Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO 07, 400-00,
lnformacJa PKP
265-96
Informacja PKS
Pomoc drogowa PZM
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie oświetl. ulic
Ośrodek Inf. Usł. LZSP
Łódzki Ośrodek Inform.
Turystycznej

03
08

09
500-00
581-11
.;41-20

598-80
J34-31
Z20-89
398-10
359-15

TEATRY
godz. 17.30
TEATR WIELKI „Cyrullk sewilski"
TŁ.AtR

l_.Oh~L.lw LHNY

-

e:odz.

19.15 11 Boso 1 ale w ostrogach"
godz. 19.ló
TEATR NOWY "Szkoła

Okr11g lódzki

GDZIE? l<IEDVf

kobiet

0

SALA - godz. 20 „Bliski nieznajomy"
T.1:..-\TH .J A„A,.l:A (W sal i T"atru Rozma i tości) - godz. 16
"Pan J ow:alski
TEATR 1.15 - godz, 19.ló „Ade
MAŁA

11

la i stressy"

OPERETKA - god,._, 19 „Skrzy
dlaty kochanek"
TEATR ARLEKIN - gcxlz. 17.30
„Cudowna lampa Aladyna"
TEATR PINOKIO - godz, 17.30
.,Leo King"
MUZEA
MUZEUM HISTORII Wł.OKIEN
282)
(Piotrkowska
NICTWA
czynne godz. 10--17.
(Więckow
MU:t.:EUM SZTUKI
skiego 36) - C"-ynne od godz.
9-15.
ARCHEOLOGICZSE
MUZt:.UM
i ETNOGRAFICZNE (Pl. Wolod etodz.
czynne
14)
ności
11-17.
RUCHU
HISTORII
MUZEUM
REWOLUCYJNEGO !Gdanska
13) czynne godz. 10--17.
EWOLUMUZEUM KAl'hOR \
(Park SienCJONIZMU UL
l(odz.
od
czynne
kiewicza)
rn-17.

czynne Od
zoo
&odz. 9-17 (kasa czynna do 16)

ŁODZKIE

KINA
BAŁTYK

- Dni Filmu Radz'ec
kiego: „ Wo) na i pokój" :<ęsć
IV od lat 14 (radz.) godz. IO,
12.30, 15, 17.30, 20
POLONIA - „Milion lat przed
naszą erą" od lat 14 (ang.) g.
10, 12.30, 15, 17.30, 20
„Wyzwame dla RoWISŁA bin Ho.o da" od lat 11 (ang)
godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
Festiwal Ii'ilWŁÓKNIARZ mów Rosyjsk!eJ Federac. Re„Bracia
publiki Radz'.eckiej:
Karamazow" od lat 16 (r3dz.)
godz. 10, 14, 18
WOLNOSC - „Beniam in, czyli
pam'ętnik cnotliwego młodzi~ń
godz.
ca" od lat 18 (franc.)
10. 12.30. 15. 17.30. 20
„Panna inłoda w
ZACHĘTA
żałobie" od lat 18 (franc.) g.
10, 12.30, 15, 17.30, 20

KINA STUDYJNE
Oni Filmu RaSTYLOWY
dzieckiego: „Dożyjemy do po
~odz.
lat H
od
niedz! ałku"
15.30 - spotkanie z delegacją
filmowców radzieckich, 17.45,
20
STUDIO - "Panowie i panie"
od lat 18 (wł.-fr.) gcxlz. 17.15,
19.30
Pożegnanie z tytu„Urocza gospodyni" c;d
lat 14 (USA) gcxlz. 10, 12.10,
15, 17.30, 20
CZAJKA - „żyć aby żyć" (fr.)
od lat 16 godz. 17, 19.30
ENERGETYK - nieczynne
Festiwal Filmów
GDYNIA
Rosyjskiej Federacyjnej Repu
symfo„Leśna
bliki Radz.:
n:a" ex! lat 7 godz. IO, 12.l'i.
„Kon!ec barona Ungerna" od
lat 14 godz. 14.30. 17, 19.30

ADRIA
łem;

na rynki

R.ADIO ·I• TV

świata

PROGRAM D
SRODA, ZZ PAŻDZIERNIKA
9.30 Wiad. 9.35 „Zielone sygnaPROGRAM I
1970 W'llTOSt o 57,1 proc. - więkli>.45, „Dziewica dla księcia"
10.10
ły", 9.:>0 Muzyka ludowa.
szy niż średnio w kraju), w tym
od lat 18 (wł.) r,todz. 17.45, 2ij
Ił.OO Wiad. 8_10 Dzień dobry, tu Gra zespół klarnecistów s. Mablisko 42-procentowy udział prze
1 MAJA - „Strzał w ciemnoś
Rozmaiitości
10.25
c_iejewskiego.
Piosenka
8.ló
Społeczna.
Red.
A,
el<:ktromaszynowego.
mysłu
ci" od lat 14 (ang.) g. 15.30,
wiec koniec z pryma.tem prze- 1 dnia. 8.19 Melodie rozrywkowe. 11t.-muzyczne. 11.25 Trybuna kom
17.45, 20
my.siu . lekkiego,_ choc w da~: 9.00 Dla kl. I-II „Udajemy trąb pozytor.ów - Paryż 1969. 12.05 z
„Nauczyciel z
ŁĄCZNOSC
c1ai:-u ~ęd:m.e on .w poz.yc~t 1
s~ym
1 kę". 9.20 z wędrówek muzyc~-, kraj~ i ze świata. 12.25 Utwory
przedm i eścia" od lat 14 cang.)
silnego. Do Jego branz. specJah- • nych. IO.OO Wiad. 10.05 „Opowiesć j 1~tn1owe. 12.40 (Ł) Komunikaty.
godz. 18
odc. 1-.45 (Ł) „Jan z Łasku" - and.
ludziach w pociągu" dal
w
eksporcie
w
się
,.,ujących
0
- · „Człowiek z Hongkon·
ŁDK
szym ciągu będą należały ....!:; 1 10.25 Muzyka ludowa. 11.00 W •.113.00 (Ł) Koncert muzyki popugu" (franc.) od lat 14 godz. 15,
Felieton. 13.40
serenada Es-dur., larnej. 13,30 (Ł)
Prze-, A. Mozart odzietowa i dziewiarska.
17.30, 20
m:l'.sł jedwabniczy i wełnianyj 11.25 Stare przeboje. 11.45 Publi „Warsz':'wskie mosty". _14.00 Wia
„StawGWARDIA MŁODA
12.05 domości. 14.05 Spotkame z p1:>zwiększy swe dostawy eksporto-: cystyka międzynarodowa.
ka większa niż życie" od lat
we o około łO proc .• a bawełnia z kraju i ze świa·ta. 12.25 Kon- s17nką. 14.25 Muzyczne wspomnie
11 (pol.) 1. „Sc i śle tajne", 2.
ny będ'l:ie chwalebnie kontynuo-1 cert z polonezem 12.45 Rolniczy ma. 14.45 Błęk.1tna sztafeta. 15.00
„ Wiem k im jesteś" gcxlz. 10,
15.30 .Pieśni
kwadrans. 13.00 „Kolorowe listy". Koncert sol!stow.
wał stan obeeny,
12.15, 14.30, 17, 19.30
Spe<:jałizacji branż .,eksporto- 13.25 Swojskie melodie. 13.40 Wię i tańce świata". 15.50 Monitor
MUZA - „Swięty zastawia i:-u14.00 Rep. Nauki Polskiej". 16.00 ii,.,iennik.
wych" towarzyszy specjalizacja cej, lepiej, taniej.
el
ex! lat 14 (franc.) g.
łapkę"
w tej literacki. 14.20 z operowych kr.e- 16.10. Z repertuaru mistrrow p;o
zakładów tej nazwy.
•
15.30, 17.45, 20
•
•
OKA - .. Sami swoi" Cpol.) ocl
zapłonowe) chwili okręg nasz może poszczy acji Moskiewskiego Teatru Wiei senki.16.45 (Ł) Aktualności łódzuczestnikami, kiego. 15.00 . Wiad. ~5.05 G<><!zi- kie. 17.10 (Ł) „Stop, dzie<:ko na
cić się ośmi<>ma
lat 14 godz. 16, 18, 20
Klubu Eksporterów, z pozosta- ; na dla . dziewcząt l chłopco"!'· drcxlze" - rep. 17.15 (Ł) Gra ork.
,Maskarada sz01ePOLESIE
W Kieleckieh Zakładach ł'rełych lic~cych n.a ten awans 16.00 Dz;e~mk. 16.10 Popołudnie dęta MPK. 17.30 (Ł) Arie ,., oper
gów" (ang.) ex! lat 14 godz.
cyzyjnych „Iskra" ruszyła cRed
na.ibliż- , z młodosc1ą. 18.50 Muzyka i akt. włoskich. 17.55 (Ł) Aud.
największe szanse w
17, 19
stat.n10, niecierpliwie oczekiwa
„Sonda" ..:..
18.20
19.30 Oświatowej.
szynt czasie ma p0noć „Wólczan · 19.15 Kor>c.ert reklamowy.
„Podróż nie z I na
POPULARNE przez posiadac,.,y „czterech
19.00
społeczno-ekonom.
przegląd
MuzyczZesp.
I Echa Festiwalu
ka"
tej ziemi" (jug.) od lat 14, g.
kółek", produkcja nowej konzaw. C?em!ków -:' Echa dnia. 19.17 Muzyka rozryw15, „Powiększenie„ (ang.) od 1 strukcji świec zapłonowych wg
Nie bf!Z przy<:zyny ten en.cyklo nyeh .zw.
ks Grudziądzu. 20.00 Uzienn1k. 20.25 kowa. 19.30 Transm. z sali ·F ilh.
lód k'
licencji angielskiej. Użytkowni
lat 18 godz. 17.15, 19.45
20.47 Kronika Narodowej nadzwyczajnego k:>n
studio jazzowe.
. z im e
pedy_czny wykład 0
kami pierwszej partii 50 tys.
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dziewać się w d,.,iedzinie eksportu w latach pnyszłej 5-latki.
1.250 mln zł dewizowych wyniesie wartość eksportu w roku
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A więc do rzeczy. Jest pa.n poinformowany,
iż nie bardzo może pan dopomóc w wyświet

Z. Zeydler-Zborowski

była żona została zamordowana?
-Tak.
- Musdała pana zaskoczyć ta wiadomość?
- Oczywiście. To chyba zrozumiałe.

że pańska

- Czy nie ma pan jakichś podej:rzeń ... ? To
znaczy, czy nie domyśla się pan, kto mógł popełnić

tę

Tomecki

- Och, w tym kraju tego rodzaju wiadomości rozchodzą się błyskawicznie. Już nawet
nie pamiętam, kto mi to pierwszy powiedział.
-

Pan mieszka stale w

Paryżu,

obywatelem
Jestem
- Tak.
Moja matka była Francuzką.

tak?

Uśmiechnął się

-

ciekawość,

francuskim.

- Czy mógłby nam pan powiedzieć, w
kim celu przyjechał pan do Polski?

ja-

blado.

Oczywiście.

rodzinę.

To nie sekret. Mam tu
ojca. A poza tym łączą mnde
terenem interesy handlowe.

rodzinę

z tutejszym

Więc pan właśnie
Bardzo dnteresujące.
w tych sprawach a~tystycz:nych przyjechał do
Warszawy?
- Tak. Przy okazji odwiedziłem rodzinę.

-

je- Czy to nie będzie zbytnia
żeli zapytam, gdzie mieszka pańska rodzina?
Tomecki 01eznacznie wzruszy! ramionami.
- Nie widzę wprawdzde, co to ma za zwią
zek ze śmiercią mojej byłej żony, ale jeżeli
panów interesuje moja rodzina.„ A więc mam
rodzinę w Krakowie, w Lublinie, w Warszawie, na wsi...
-

Gdzie na wsi?

Jakiego rodzaju są te interesy handlospytał Grabicki_
we? branży filmowej. ReprezenPracuję w
francuskich wytwórni filmoz
tuję jedną
wych. Ostatnio mamy zamiar nawiązać kontakt z pol~ką kinematografią w celu wspólnego zrealizowania filmu z czasów wojen na-

- Pod Sochaczewem. Cioteczmy brat mojego ojca ma tam małą gospodarkę.

poleońskich.

Tak zapytałem. Ma pan rację, że to nie ma nic wspólnego ze sprawą.

-

Grabicki
-

Grabicki pokiwał głową.

Jak się nazywa ten pański stryj?

- Antoni Wożniak. Ale naprawdę nie rozumiem, o co panu chodzi?
uśmiechnął się.

Nieważne.

zbrodnię

i

potrząsnął

Czy w czasie obecnego pobytu w Polsce,
widział się pan z panią Iwoną?

Nie.
I nie był pan u

niej w

mieszkaniu?

Nie. Skądże! Mówdę przecież
w ogóle straciłem z nią kontakt.
-

-

doBardzo żałuję, proszę panów, ale
prawdy nie widzę, w czym mógłbym być pomocny.

panom, że

I wcale pan się z nią nie widywał?

No„. chyba że przypadkowo w
Wcale.
towarzystwie. Ale raczej unikałem takich spotkań. Jeżeli coś likwiduję, to definitywnie. Nie po to się rozwiodłem, żeby widywać się z moją byłą żoną. Zamknąłem ten
rozdział życia i koniec, l.<:ropka.
-

jakimś

Sądzę, że to jest właściwe stanowisko Wprawdzie teraz jest
powiedział Grabicki. w modzie otaczać się byłymi i obecnymd żo
nami, ale to są bardzo indywidualne sprawy. Więc z tego, co pan mówi, wnioskuję,

Czy pan zna panią Wdktorię Ma:i:urską?
nagli! Grabicki.

-

spytał

-

głową.

-

-

Tomecki bezradnym ruchem rozłożył ręce,

na jakim tle?

- Nie mam pojęcia, kto mógł zabić Iwonę.
Zresztą od czasu naszego rozwodu prawie się
nie
nie komuruikowałem. Właściwie
z nią
wiem, z kim ostatnio przestawała, w jakim
się obracała towarzystwie„.

-

leniu tej zbrodni?

Iwony? Oczywiście,

-

Ciotkę

-

Czy pan ją odwiedza?

-

Bardzo rzadko.

-

Czy to

że

znam.

z powodu rozwodu?

- Ach, nie, nie o to chodzi. Po prostu ·mam
niewiele czasu, a poza tym rozmowa z ciocią
Wiktorią bardzo mnie nuży. Już starsza kobieta.„ Pan rozumie? Skleroza. Wszystko zaporruina, przekręca. Coś jej się tam wydaje.
Trudno się z nią dogadać. Od czasu do czasu ją odwiedzam, ale to dosyć uciążliwy obowiązek. Zresztą ma rodzinę. Nie jest znowu
taka okropnie samotna.
Grabicki

spojrzał

na Olszewskiego.

No cóż? Chyba już nie będziemy zabierać czasu panu Tomeckiemu? Późno.
-

Porucznik poderwał się skwapliwlie.
Kiedy znaleźli się na ulicy, Olszewski spyNo i co wy myślicie o tym facecie?
tał: Grabicki wykonał nieokreślony ruch ręką.
(22)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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