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Sekretariatu OK FJN
W czw.artek z łldziałem przewodnic=;;i:i.go Rady Państwa i'
OK FJN, . marszałka Polski Ma- j
riana Spychalskiego odbyło się
posiedzenie Sekretariatu Ogólnopolskiego
Komitetu Frontu
Jedności Narodu.
Sekretarz OK FJN W. .Jarosiński
J>l''Zedłożył
pła.n
pracy
na okres najbliższych miesięcy
przewidujący m. in. rozpatrze- i
nie problemów związanych z u- •
mocnieniem
i
intensyfikacją
działania
najniższych
ogniw
FJN w mieście i na wsi, dalsze
rozwiniecie działalności propa-1
gandowo-wychowawczej komite-1
tów frontu, rozszerzenie w~pół
działa.nia i współpracy z radami parodowymi. przygotowania
do kampanii społeczno-politycz
nych w roku pnyszłyrn.
Na posiedzeniu uchwalono za
lecenia w spraw~ zadań kom~
tetów FJN w dziedzinie umacniania wiezi posłów i radnych
z wybOO"cami
oraz omówiono
szereg problemów ol'!fa.nizacyjnych OK FJN.
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dniu 3G bm. o gOdzinie 9
się w
Lany, w poPragi konferencja ministrów
spraw
zagranicznych
państw socjalistycznych,
które
podpisały apel budapeszteński Bułgarii, Czechosłowacji,
NRD,
Polski,
Rnmunii,
Węgier
1
ZwiązKu Radzieckiego,
Konferencja poświęcona jest
rozpatrzeniu niektórych probie
mów związanych z przygotowa
niem konferencji ogólnoeuropej
skiej.
Obrady zagaił czechosłowacki
minister
spraw zagranicznych
W

DZ.IENNIK

bliżu

tOD ZKI

Hasło

„o pał"

w.

PODJĘTO SPECJALNE
PRZEDSIĘWZIĘCIA
DLA USPRAWNIENIA PRZEWOZÓW WĘGLA KAMIENNEGO. CHODZI O MOZLIWIE MAKSYMALNE ""ZASPOKOJENIE POTRŻEB . ODBIORCOW.
WĘGIEL PRZEWOŻONY BĘDZIE ZWARTYMI
POCIĄGAMI W;Atek, w drugie.i co do wielkości HADŁOWYMl BEZPOSREDNIO z KOPALI'ii DO PONAD 100 STAw kraju elektrowni „Pątnów" CJI WYTYPOWANYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. JEDw zagłębiu konińskim, -urucho- 1 NOCZESNIE ZAWIBSZONO DOWOŻENIE WĘGLA DO BLISKO
OBOK
miono 6 z k<>lei bl<>k e-nerge- 150 STACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
WYTYPOWANYCH
OBECNIE PUNKTOW DOCIERANIA POCIĄGOW.
tYCZny o mocy 200 MW.
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W ten sposób un>k·nie 9ii: roz
pociągów rezdziellania
kh na partie przeznaczone dla
mniejszych
sta.cji i
boeznic
o.raz MJ.acznie skróci czas przebiegu wago.nów ze Sląska do
odbiJorców i z p<>wrotem. Przewidu.le si.ę,
że ok.res te,n
nie
przekroczy w zasadzie 48 godzin, zamiast jak doty>e:hczas - średnio 4,fi dnia. Temu
nadrzęd,nemu celowli służą
także
inne postanowienia: zawieszono przewóz węgla kamiennego koleją
na odległość do
150 km od kopalni. Transport
ten przejmą sam<>chody. Pocią
g i z hasłem „opał" będą miały pierwszeństwo przed !n.nyml
towarowymi. Przestrzegana bę
dzie
r:ygorystycznie
zasa<!a
wcześniejszego
zawiadamiania
odbiorców na 9tacjach doceloWy>e:h o termtnach przyja"Ldów
PZądu

Pols ko-i.ugoslowiański
protokół

handlowy

Współpraca przemysłowa
3ł pałdziernika 1969 r~ został
podpisa.ny w Belgradzie mięlky
rządem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Socjalistycznej Federacyjnej Repu\lliki .Jugosławii prctokól ha.ndlowy na 1970 r.

pół

miliarda zł

więcej niż w ub.
wydała wieś

r.

na maszyny rolnicze
W oueo>ie trzech kW'8'ttałów
br. skład•nke
gm~nnych spół
dzie1ni sprzedały ciągniki i ma
sz.yny rolnicze wa·rtości blisko
6.800 młm zł, tj. za 540 mln zł
więcej
niż w
anal~i.cznym ok<resie u·b. roku.
Coraz więcej maszyin
nabywają kółka rolnricz<!, k>tóre wydatkowały
na ten ccl w tym
roku prawie 3.300 ml zł, ezy;li
o 315 m1n zł więcej niż w okresie trzech klwartał6'W ub. roku ,

Rolnicy indywi<luail>ni zalrut>iLi w tym rok·n ponad 150 tys.
maszyn i na.rzędzi rolnicz~h.
Największym
popytem cieszy
się dobry l sprawny sprzęt.

i kooperacja

Retrnłuje on 'W'%ajem·ne dostawy towarów, stwarzajac jednocześnie warunki
dalszeg~ rc:>z·
w<:>ju wymiany handloweJ mu:dzy Polska a Jugosławią.
1
Uzgodnione listy towarowe na ·
1970 r. bazują na założeniach u- J
mowy wieloletniej i zakładają ·
zwiększenie
obrotów o ok. 15
pOCiągĆJW.
proc. w stosunku do przewidyNad
sprawnym przebiegi.em
wanej l'ealizacji
w bieżącym
akcji czu•wać będą lokatlne koroku.
misje
do spraw
r~ladunku.
Na podst:l'Wie protokółn PolIch obowiązk i em jest za.pewn ie
ska będzie dostąrczać do .Jugonie
odpowiedniej
liczby
robotsławii miedzy innymi maszyny
ników.
urządzeń ładunkowych,
i urządzenia, kompletne obiekty
samochodów
i
ciągników
z
przy
przemysłowe, wyroby hutnicze,
czepami. Jeśli zaś samocbodów
produkty chemiczne
i f.armabęd:1lie za mało, komisje muszą
eeutyczne oraz przemysłowe tozatroszczyć się o przygotowanie
wary powszechnej konsumpcji.
1·

i

Przedmiotem dostaw z .tugodo Pol.ski
będą m. in,
m..ny.ny i urządzenia,
metale
kolorowe i wyroby z metali ko
lorowych, różne produkty che.:
mi.c'l,ne. minerały, pattiery. su:rowee i wvroby z drzewa.. przemysłowe
towary nowszecbne!
konsumpeji oraz towar·Y rdlno-

sła·wii

spożywcze.

Podpisainy

protokół

1>rzewiduw rama-eh
sie
współvracy
przemysłowej
i
kooperacji w d.ziedzinie
pnemysłu motoryzacy .ine1i:o. hutnictwa, przemysłu maszynowego I
innych.

je

także

wzajemnie

dostawy

rozwijającej

Jeszcze o wypadku pod Pruszkowem

Liei ranne dzieci
przewiezione do

szpitałi

Łódzkie dzieci poszkodowane w katastrofie pod Pruszkowem znajdują się pod t ros kl I.
wą opieką lekarską. O godz.
1 w nocy, ze środy na czwar-

w

Łodii

PrzynolOWHia

obaw. Dwie dziewczynki Małgorzata
Hameld i
Urszula
.
Niewiadornska przeb ywaJą w
szpitalu Pogotowia przy ul.
Sienkiewicza.
Jak nam powiedział dr B. Orlicz kierownik Oddziału Usług Pogotowia,
dziewczynki czują si<':
dobrze, ale ich kuracja potl'wa jeszcze kilka dni.

W Warszawie przebywa tro
je dzieci: W III Klinice Chirurgicznej znajdują się cię7.ko
ranni
Barbara Kiciak

11

Andrzej Borzych (wczoraj B.
Kiciak poddana została zabiP-1
gowi trepanacji czaszki); pona1.to w klinice przy ul. Kaspr zaka
przebywa Krystyna
Matusiak jej stan zdrowia
zadowalający.

Rodzicom dzieci, które prze
bywai·ą na kuracJ·i w Warsza-

wie KuratoriUill Ok.r~gu SZ'kol

•
dO drua1eao
19 19
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Niedawno odbyły się „chrzciny" amerykańskiego statku kos
micznego „Apollo 12" - kabina
macierzysta nosić będzie nazwę
„Yankee Clipper" (jest to na.zwa dziewietnastowiecznego żar!owca), a oficjalnym znakiem
„Apollo- 12" będzie właśnie żaglowiec. Natomiast sam pojazd
księ.życowy nazwano „Intrepid",
jest to tradycyjna nazwa nada1
wana
amerykańskim
okrętom ;
wojennym. Taką
nazwę nosił ;
jeden z lotniskowców biorących ,
udział w operacji wyławiania
„Apollo 11".

I

I
I

Analogiczne
kryptonimy
w
locie „Apollo 11" brzmiały: kabina macierzysta
„Columbia"
a pojazd księżycowy „orzeł".
Rakieta „Saturn 4B" niosąca
3 Amerykanów na drugi · k.siężycowy rekonesans ma wystartowat o godz. 17.22 (~zasu warszawskiego) 14 listc:>pada 1969•
Cała wyprawa
powinna trwat
Mł &odzi::y i 35 minut.

normalne
kraju,

.

przewozy

•

węgła

zakończenie

Dni Kultur y'RFSRR

dla

•

nych wzrusżeń, jakie daje kon
takt z najwybitniejszymi dzietalentu, umysłu i ducha,
„Dni Kultury Rosyjskiej Federacyjne.i Socjalistycznej Republiki Radzieckiej". Był to jeden z największych
festiwali
muzyki, teatru, filmu, plastyki i literatury, jaki oglądaliś
my
kiedykolwiek
w naszym
kraju.
w Teatrze Wielkim zebrali się
reprezentanci kultury i nauki,
organizacji S{'Ołecznych i politycznych, z:w1ązków twórczych,
zakładów pracy,
młodzieży
i
wojska.
Przybywają
przedstawiciele
najwyższych
władz
partyJnYch
i państwowych: 1 sekretarz KC
PZPR Władysław Gomułka, prze
wodniczący Rady Państwa Ma
rian Spychalski, prezes Rady
Ministrów Józef Cyrankiewicz,
(Dalszy ciąg na str. 2)

Prawdziwym koncertem konsystem przewozów
certów - widowiskiem, na któ
k,a miennego został wpro
re złożyła się przebogata mowadzony na polecenie prezesa
zaika utworów, zespołów i soRady Ministrów.
listów,
pożegnała
Polskę
w
Spraw>ny przebieg a•kcji przeczwartek wieczorem radziecka
wozów oparu zależeć będ1'ie w
Rosja. Ko.ncert ten, w którym
dużej mierze Ód inicja.t ywy i
udział
wzięło
blisko 800 artyzaa.ngażowania apaora•t u rad nastów zakończył oficjalne, peł
1
r'odowych.
ne
wielkich
emocji
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i_ artystycz
_ _ __
Specjałn,Y

węgia

łami
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Fala strajków we

Włoszech

Rob~tnicy „Fiata•' zniszczyli

urządzenia
We Włoszech nie słabnie fala strajków. Wydarzenia do któ
rych doszło w środę w zakła
dach „Fiata 0 w Turynie zapowiadają
Jej nowy, powa ż ny
etap. Robotnicy przystąpili tam
do niszczen ia urządzeń fabr ycz
nych.
W jednym z oddziałów
przy pomocy palni.ków acetyle
nowych usiłowano pr .zeciąć rury doprowadzające lakier z olbrzymich zbiorników.
Groziło
to potężną eksplozją. Akcja ro
stała
powstrzymana, a.le wiele
urządzeń
fabry.:.znych jest kom

fabryczn e
pletnie zdewast.owanych, !"~ sku
tek czego w srodę
częsc10wo
wstrzymano produkcję.
Minister
pracy Ca r lo Donat
ca-ttin
proponował
spotkani e
pr zedstawideli zw i ązków zawo
dowych, M inisters t wa P r acy i
Min iste-rstwa Spr aw Wewnętrz
nych w celu opracowa,nia skutecznycl) kroków zapob'.egają
cym walkom i ro2lruchom pod
czas strajków.
W

środę

Paryskie rozmowy
w sprawie
H'ietnaD Ju

• + •

st•rajk
powszechny
Neapol.
Wzięło
w nim
udział 500 tys. robotn ików. Wy
szli orui na ulice
protestu j ąc
przedwko wzrostowi
kosztów
utrzyman ia i złym warunkom
mieszkaniowym.
Obecnie
IOO
składów do maga;z~owan>a wę
tys. mics zkańcó..,,. Neapolu gnie
gł.a.
żd•zi się w
barakach i innych
S2lwedzka K:rólewska AkadePow-olaino .tak.że specja1ne sta
nie nadających się do m ieszka
mia Nauk ogłosiła w czwartek,
nowiska
n ia ruderach. W ciągu ostatnie
pracy
dla
nadzoru
że laureatem
tego.rocznej Nago roku w wyniku zawalenia
przebiegu
pociągów
z opałem
grody NBbla w dziedzinie fisię
starych, zniszczonych dona wszystkich szczeblach orgazyki jest Amer)"kanin Murray
mów pod gruzami śmierć ponLzaeji · kolei. Pod.jęte ,pqedsię
Gełl-Mann,
wyróżniony
za
„uniosło
9 mieszkańców Neapolu,
wz.ięcia
organizacyjne stwarzalll realną możliwość zaspokoje- dział w odkryci.ach dotyczą- a 37 zostało rannych. W mieś- f
cych
klasyfikacji
cząstek
elecie n .ie ma zajęcia dla 100 tys.
nia przed zimą opałowych pomentarnych oraz ich wzajem- __os_o_·b_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
trzeb Qudności.
Zmniejszą się
1
nego oddziaływania".
także, szczegó1nie dUŻe . w tym
Laureat jest profesorem fizy
re>ku, zaipasy węgla w kopal-I
kl teoretycznej w kalifornijskim
~
niach.
Instytucie Technologicznym ·W
""- ~ _ ,
P~adenie. Ma 40 lat. Jest dwu
W śr~ wiecrorem i w C'ZW&r
t<!k rano pierwsze
„ekspresodziestym ósmym amerykańskim
laureatem Nobla w d·z iedzinie
we"
pociągi z węglem wyrufizyki.
szyły do odbiorców. M. ln. w
Nagrodę Nol>la
w dziedzinie
czwartek rano
W czwartek przed sądem w
ze sta.cji Grochemii
otrzymają: profesor De
Jerozolimie
dziec. na Sląsku odszedł koleiwznowiony został
rek Ba·rton z Londynu i .profe
proces pasterza australijskiego
ny pociąg do Lodzi, k;tóry dosor Odd Hassel z Oslo.
Rohana oskarżonego o podpale
tarł
d-0 miejsca przeznaezenia
Nagroda została przyznana za
nie meczetu Al-Aksa.
Proces
tego samego
dnia wieczorem.
ich wybitne prace oraz badabył
odroczony na 15 dni na
Następne
pociągi
wahadłowe
nia
umożliwiające ustalanie spo
wniosek obrońcy Rohana, któwyruszą
3 listopada. W listosobów powiązan.ia 1 przestrzen
ry stwierdził, że oskarżony by!
padzie kO!lei wyekspediuje ok.
n ego
rozm ieszczenia
atomÓ'W
niepoczytalny w dniu 21 sierp200 ta•k;Lch pociągów. Niezależ
węgla w cząsteczkach or.g anicz
n
ia, kiedy nastą.pił pożar menie od tego odbywać się będą
nych.
czetu.

Laurea ci

Nobla

1

Ro han a

Pradze ol>caduje konferencja ministrów spraw
zagranicznych
siedmiu
państw
socjalistycznych,
które podpisały apel budapesz
teń~ki. Min.istrowie spraw zageainiocznych zebrąJ'I się, aby vJ świetle dotychczasowej dys
kusji międzynaorodowej na ten
temat zaproponować tematykę obrad przyszłej konferen
cji europejsk;iej w sprawie bez
pieczeństwa i współpracy, wysunąć sugestie, które mogłyby
przyspieszyć
prace
nad
jej
przygotowaniem.
wa.rto podkreślić,
że konferencja ministrów ·spraw zagran icz.nych
·państw
socjalistycznych obraduje właśnie w Pradze. Po uzyskaniu pow.ażnych
postępów na dorodze ko~olidacji wewnętrznej Czechosłowacja odgrywa znowu
a.ktywną
role w polityce
zagranicznej
pa.ństw soc.jalistycznych. Rachu
by wewnętrznych sił
antysocjalistycznych oraz ich imperialistycznych protektorów, ze
Czechosłowację uda się „wyłuskać" ze wspólnoty państw socjalistycznych, zostały ostatecz
nie przekreślone.

Na 40 plenarnym posiedzeniu
paryskiej konferencji w sprawie Wietnamu, przewodniczący
delegacji USA, ambasador cabot Lodge, zaproponował, aby
w przyszły wtorek, tj. 4 listopada br. s7.efowie czterech delegacji uczestniczącycb. • w konferimcji spotkali się ·w ograniczo•
nym gronie.
Jednoczesnie wysunął propozycje, by teksty wystąpień nie
były publikowane.
W związku z tym llelegacja
Tymczasowego Rządu Rewolucyjnego
Republiki
Wietnamu

objął

PrOI'.,.

w

nego
m. Łodzi umożliwiło
przejazd w środę wieczorem
do stolicy. :Zapewniono im tak

że noclegi. Wczoraj zarówno
kurator H. Grenda jak i dy•
rek-tor StacJ·1· Pogotowia Ra.
tek karetka łódzkiego Pogotowia Ratunkowego przewiozła
tunkowego J. Matczak przelżej ranne dzieci ze szpitilli
prowadzali rozmowy z Warsza
. w wą 1·nformuJ·ąc s 1·„ 0 stanie
warszawskich
do Łodzi.
"
Szpitalu im. Sonenberga umie
zd!:owia łódzkich dzieci. (Kas)
zono
czworo:
Krystynę
Go'~--------szc
------sa, Bogumiłę Jóźwiak, Jolantę Miller i Teresę Skąpiec.
Ich stan zdrowia
nie budzi
19

jest

M.

Uroc·z -yste
Eksp
reso
we~:
:~~~
. ,,

1?

O ponad

Gomułka,

Spychalski i J. Cyrankiewicz
na galowym koncercie w Teatrze Wielkim
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Szósty blok
1

Jan Marko, który został wybra
n,- przewodniczącym konfetencJi. Przy rozpoczęciu obrad obecni byli dziennikarze z kra
jów uczestniczących
w obradach, ·
Obrady popołudniowe odbywa.Ir się pod
przewodnictwem
ministra
spraw zagranicznych
Ludowej Republiki Bułgarii Iwa
n.a Baszewa.
Jak stwierdza komunikat <i gło
szony przez Agencję CTK, w
piątek
31 października konferencja kontynuować będzie obrady.

rozpoczęła

europejs·k iego

bezpieczeństwa i
współpracy
wywołała
pozytyw
ny oddźwięk przede ws·zystk im

w euorcrpejskiej opinii publicznej i to także na Zachodzie.
Swiadczy to o tym, że koncep
cja
ta odpowiada
żywotnym
pragnieniom w9zystkiich narodów europejskkh.
Poważne

dzenia
obecny

z0-<1czeni e dla powokonfer encji ma
roziwój
sytuacji poli-

pr.zyszłej

Praga

tycznej w NRF. Zachodnioniem iecka polityka zagraniczna blo
kowala dotychcza<; niestety
skutecznie wszelkie postępy
na drodze prowadząeej do ~ta
bilizacji sytuacj i m i ędzynarodo
Propozycja zwolan.i<i europej
wej
na naszym
kontynencie,
sk iej
konferencji
w sprawie
bez
czego n·ie może oczyw i ście
bezpieczeństwa
i
współpracy
być mowy o prawdziw ie skuwywołała na
całym
naszym
tecznym systemie bezpieqeńkontynenoie oddźwięk tak po
Europie.
Wystarczy
zytywny, jak żadna i.nna kon . stwa w
przypomnieć
negatywne stanocepcja polityczna
w
okresie
wisko
rządu NRF wobec polpowojennym; Z 28 państw etllł'o
skich propozycji
rozbrojeniopejgk,ich 22 odpowiedziały dowych l odprężeniowych.
ty.chczas pqzytywrne na tę pro
Powstaje
pytanie
,
czy nowy
pozycję t poparły ideę
konrząd za·chodniowlemiecki odbloferehcji eur'Qpejskiej; Neutralkuje
drogę
prowadzącą
do euna Finlandi a poojęła się roli
ropejsk iego bezp ieczeńs t wa
i
gospodarza przy§złej konferenwspóbpracy?
Pierwsze deklaracji i włączy-la się aktywnie do
cje
rządu
Brandta
otw
i
er
ają
prac przy.g c>towawczych.
po temu
pewną
szansę .
W
Koncepcja stworzenia systemin
'PierlWSl:zej deklarac)i rządowej

kanclerz Brandt stwierdził: „Eu
ropejska konferencja
bezpieczeństwa mogłaby po jej starannym przygotowaniu stać się
wa•żnym etapem na drodze do
większego
bezpieczeństwa,
w
warunkach zmniejsronych zbro
jeń i pr·zyczynić 9ię do postę
pów w stosunkach między part
nerami Europy wschodniej i za
chodniej".

Chodzi tera'Z o to, aby rząd
NRF wypełnił tę
deklarację
konkretną treśc i ą, aby formuła
o niewątpliw i e .potrzeb-

nych „starannych przygotowan iach" nie służyła, jak to
często
dotychczas bywało,
za
parawan do maskowanego torpedowania
koncepcj i
bezpieczeństwa i współpracy w Euirop ie.
Nie można też zamykać oczu
na to, że nowy rząd boń·s'ki n i ezależnie
od jE!go własnych
intencji - sta•nął już w p ierw
szych dniach swojego istn ien ia
wobec
gwałtownych
ataków
tych sil, dla któr y ch s ys tem
bezpieczeństwa
europejsK':ego
przekreśla możliwość realizacji
ich celów politycznych zm ierza
jących do rewi zji wyników
II
wojny św i atowej.
Społeczeństwo polskie
z ży
wym za interesowaniem
śledz i
przebieg konferencji min is t rów
spraw . zagranicznych w Pradze, tak jak z uwagą
śledzi
wszystkie
pr zygotowania
do
przyszłej
konferencj i eu r opejsk iej. Pamieta ono o tym, że
to właśn ie Pols ka p ierw s za r-:ou I
ciła myśl :liWołan i a takiej kon
ferencj l i że nas z kra j wn : ó s ł
i stale wnosi powa ż n y wkład
do zbudowan ia s vstemu bezo:e
czeństwa i współpracy w
Europie.
.J. L.

1~~"'-~~~~~~~,~~~'-~'-~~'-'-~

I

Południowego
opublikowała
oświadczenie, w którym odrzuca tę propozycję stwierdzając,
że zmierza ona jedynie do wpro
wadzenia w błąd opinii publicz
nej i ominięcia bezpośrednich
rozmów " delegacją TRR RWP.
Oświadczenie podkreśla, że pro

blem
polega nie
na
formie
obrad konferencji, lecz na tym,
że
administracja Nixona, mówiąc co prawda o pokoju, nie
przestaje wzmagać agresywnej
wojny w Wietnamie południo
wym, nadal przeciwstawia się

słusznym

żądaniom

ludności

Wietnamu południowego.
Delegacja TRR RWP demas•
kując i odrzucając ten
no"".y
manewr amerykański, wyraza
ponownie gotowość od dziś lub
jutra, prowadzenia
bezpośred
nich rozmów z delegacją amery
kańską.

ROZDJOU Jq

polsko ~ francuskie
w sprawie wzajemnego

uzna wa ma dyplomów
W Paryżu odbyły się ostatnio
rozmowy francusko-polskie
w
spra·wie wzajemnego uznawania
dyplomów przez stronę francuską i stronę polską, poczynając
od szkół średnich , aż do doktorantów. Postanowienia w tej spra
wie, po ratyfikowaniu ich przez
obie strony, wejdą w życie, regulując ten Istotny dla dyplomantów obu krajów problem.

Z mar.I
Z. Skowroński
W czwartek zmarł w Warszawie w wieku 60 lat znany dra•
maturg Zdzisław Skowroński,

Papież przyjął

kaid.
Papież

Wojtyłę
Paweł

VI
pr zyjął w
czwartek 30 bm. na audienc ji
arcybiskupa
metrop ol i tę
krak o wsk iego,
kardynała
Karola

Wojtyłę.

Kardynał

Wojtyła

przebywa w Rzym ie w związku
z obradami synodu biskupów,
który z~kończył niedawno swo
je prace.

·

U Thant

Liban

~~K~~~~~
szanse
ą
WzrastaJ
~~nowie~iem
• k
k '
m1s11 Jarnnga

za.

Sekret'!rz. generalny ONZ, u
Thant oswiadczył w środę wie
d · .
..
c~orem, iz ma _na zieJę, że spe
CJalny wysłanDlk ONZ na BliJariiilg
Gunnar
ski Wschód
wznowi swoją misję 1 te otrzy
uzgodnione
zalecenia
on
ma
przez cztery mocarstwa,
Według źródeł dobrze poinfor
rozmowy między
mowanych,
czterema wielkimi mocarstwami w sprawie Bliskiego Wscho
powinny doprowadzić do
du
'";"znowienia misji Jarringa. Jar
ring ma przybyć do Nowego
Jorku w przyszłym miesiącu,

przedstawione
ldbal'lskie
ko
przez generała Bustaniego rząd
egipski uznał za wystarczające,
by Kair mogł rozpocząć nowy
etap mediacji.
Agencja France Presse pisze,
że W czwartek po południu dele
rozmowy
gacja libanska na
kairskie przectstawi"ła tzw. propozycje praktyczne dla rozwiązania konfliktu. Będą one dyskutowane na czwartkowym po
które
Wieczornym,
siedzeniu
negocjacje libańskozakończy
egipskie.
W czwartek na całym niemal
przede
terytorium Libanu a
wszystkim w miastach, panował
spokój. Jedynie w okolicy miasteczka Rasz!ja w południowej
części kraju doszło ubiegłej nocy do 12-gOdzinnego starcia mię
dzy komandosamt a armią Ubańską. Zdaniem obserwatorów,
zbliża się ostateczne
ponieważ
zakończenie kryzysu, każda ze
stron chce w momencie rozpoc:zęcia negocjacji panować nad
j_ak najwięks:eym obszarem.
•

UrOCZ"Ste
.;
zakończenJ•e
(Dok ń
0 czenie ze str. 1)
prezes NK ZSL, marszałek Sej
mu - Czesław Wycech i prze
wodniczący CK SD, z-ca PTzew<>dniczącego Rady Państwa Zygmunt Moskwa.
Wraz z przedstawicielami kie
rownictwa partii i rządu w Io
żach honorowych zajmują miej
sca członkowie delegacji rządo
z wicepremiewej RFSRR rem Wiaczesławem Koczemasowem.
na scenę
oklasków
Wśród
polscy
wchodzą radzieccy
twórcy. w imieniu gospodarzy
za dni pełne wzruszeń dziękuradzieckim gościom Jan,
.>e
Krenz.
zabiera wyNastępnie głos
bitny artysta radziecki Michaił
UłJanow. Dziękuje za serdecz·
ne przyjęcie, zgotowane przedstawicielom radzieckiej Rosji.
Serdeczna wymiana uścisk6w
kurtyna.
i oto idzie w górę
Rozpoczyna się najwięl<szy kon
cert, jakiego świadkiem była
Warszawa. Jak w barwnym ka
lejdoskopie zmieniać się będą
na scenie soliści i zespoły, ta
niec łączyć się będzie z pleśnią, Chopin znajdzie się obok
Prokofiewa. ludowa pieśń rosy Jska „Korohiejniki" obok poi
skiej „Kukułeczki", sztuka wiei
kiego Rajkina obok zespołu „Sa
ratowskicb Harmonistów".
Gościom radzieckim widownia
długo nie
olbrzymilł
zgotowała

.& W Sułkowicach pow. Łę
czyca spłonął budynek mieszkalny należący do H. Pakuły.
Straty wynoszą 25 tys. zł.
.& Budynek mieszkalny nanespalił
zący do Wacława Lolo
się w Brujcach "POW. Łódź. Stira
ty 25 tys. zł.
W Psarach Witowskich
.&
pow. Piotrków spłonęła stodoła
Przyczyną
M. Łaski.
i obora
było zwarcie w instalacji elektryc:mej. Straty - 70 tys, zł.

POSOOA--

w Łodzi zachmurzenie
Dziś
2!Tllienne z przelotnym! opadami deszczu. Temperatura od 2
do 6 st. c. Wiatry silne, w porywach bardzo silne, z kierunJuków północno-zachodnich.
możliwe przelotne opady,
tro
nadal chłodno.
Słońce zajdzie dziś o 16.17. a
jutro wzejdzie o 6.35.
Godziobch.Odzą
Imieni!1y
mierz, Saturnin i Urban,

B

Korespondent PAP red. Tadeusz Jackowski, donosi z Bej„
rutu, powołując się na lnformacje dziennika „Le Jour", że
z
wystąpiły
władze libanskle
grupy komanpropozvcją, by
działały
palestyńskich
dosów
na ściśle wydzielonych terenach
Libanu. Dla zaopatrzenia tych
stworzono by koryoddziałów
tarz wiodący cto granicy syryjWładze libańskie będą
ski ej.
każda
by
obstawać,
jednak
akcja podejmowana przez ko-,
mandosów została z nim' uprzed
ostatni
Ten
nio uzgodniona.
punkt wzbudza wiele zastrzeżeń

.& Huragan, który przeszedł
nad Kubaniem spowodował wie
le szkód.
A Epidemia grypy pochłonęśmlertelła prawie 2 tysiące
australijskiej
w
ofiar
nych
części Nowej Gwinei.
.& 11 wielkich banków zachod
konsorcjum
utworzyło
nich
którego celem będzie ułatwienie penetracji kapitału prywat
nego do krajów afrykańskich

Palestyńczyków.

milknącą owację.

SPORT

~~~zaj~~ b~~ni a~~~owej m~.,Yg~a

ora~ pod dnem
dy na dnie
mórz i oceanów.
A W okolica'!h bawarskle~o
odbywają' się
miasta Lengris,
manewry dywizji strzelców alh
d
. k" h B
un eswe ry .
peJs ic
A Prezydent Indii Glri otwo
rzył w czwartek w Oelhi konferencję Unii Międzyparlamentarnej.
.& Generał Franco dokonał
poważnych zmian w swoim ga
blnecie. 12 ministrów opuściło
z byłej
swoje stanowiska, a
ekipy pozostało jedynie 6 m1unajważniejsze
Za
nistr6w.
stanowiważa slę zmiany na
skach ministrów spraw zagraniemych, spraw wewnętrznych
oraz informacji i turystyki,

+ •

I

SPORT •

Walter
zagranicznych
spraw
Schee1_przyjął w czwartek po
południu ambasadora ZSRR w
NRF Siemiona Carapkina.
A W szpitalu pod Londynem
zmarł w czwa.rtek w wieku 75
lat lord Douglas of Kirtleside,
vv.
as lotnictwa wojskowego
w okresie pierwszej
Brytanii
wojny światowej, zajmujący na
stępnie wysokie stanowisko w
dowództwie sił lotniczych podczas drugiej wojny światowej.
Po wojnie lord Douglas of
Kirtleside został mianowany na
czelnym dowódcą brytyjslcich
sił zbrojnych w Niemczech.
A Przedstawiciele ZSRR 1 Sta
nów Zjednoczonych złożyli w
czwartek w Komitecie Rozbro
jeniowym zrewidowany projekt
układu o zakazie rozmieszczah
l I .
kle
i
b
.

skiej. W stolicy ZRA oczekuje
sio przybyCla przywódcy Pale"
styńczyków, Arafata. Stanowis-

Ostatnie doniesienia agencyjne

wskazują, że wzrosły szanse na
rozpoczęcie rozmów libańsko-pa
lestyńskich przy mediacji egip-

Pożarq

SPORT •

ryzysu

za onczen1a

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT

Wszyscy mają równe szanse startu

-----Motor Lublin

l i liqa

naszego sportu wem powstaną wiodące sekcje, Srowem wszygcy mleć b~ll rówwysiłek
Cały
skierowany jest na przygotowa- które zgromadzą najwybitniejszą ny start l możność zakwallf!k<>olimpijsk:ej, młodzież bez wzgledu na to. w wania się na wyjazd do Mona~
reprezentacji
me
która starbować będzie w 1972 r. jakie! lidze znalduje sie klub, w 1 chium.
ni>
występuje.
/ którym ta młodz;eż
w Monachium.
W rozegran_ym w. środę _awan- 1 Polski Komitet Olimpijski, któ ---·- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
sem mecz~ . p1łkarsk1m o _m1strzo- ry odpowiedzialny jest za przestwo Jl ligi. Motor ~ubhn prze- prowadzenie kampanii przygoto• Orzeł
w;m
grał !'a własnym bouku M Sta- wawczej czyni olbrzymie wys\łkl,\
aby wszyscy młodzi kandydaci!
la Mielec 1:4 (0:1).

Stal M'81ec 1:4

Wlokn1srz (P)

~iw~~drita~::m~~!~~ie~:~v;ta~I~~
wykorzystane będą w tej akcji!

Budapeszteński

Vasas
egzaminatorem
po ISkIC b pl łkarzy

w'i~~~
;~zys~ie s:~~li~~rz;~~k~.
Na
t_echnicznych.

udoskonaleń
świecie czołowi

W

lidze

m!ędzywo1•ewódzkie1•

Lech·1a bron·1 pierwszej lokaty

zawodmcy korzy
. .
. ..
stają z różnego rodzaju aparatów. I
W naJbhzszą niedzielę, 6 ~Isto- claż zajmująca te pozycję warNp. w boks:e aparaty te mierzą
Przebywająca na zgrupowaniu nie tylko sile ciosu. ale również pada br. rozegrane_ zostaną .kolej- szawska Polonia gości u siebie
ne mec_ze p1łkarsk;e o . m1s~rzo- Mazura Ełk. w którym to spotka
w Nieporęcie piłkarska kadra na pracę serca. płuc ltd.
Na ostatnim spotkaniu przedsta- stwo ligi międzyw?ji;wodzk:ej i niu jest faw()rytem. Lider tabeli
rodowa wvjedzie jutro do Lubłl··
na. W niedzielę, 2. XI. polscy pil wicieh PKOl.. które odbyło s!ę ~~ręgowej. Jak juz mfor~owa- Start gra na wyjeździe z Ursuk_a rze zmierzą się w meczu spar. w Łodzi. zapoznano nas z naj- łtsmy ekst:aklasa grać będzie do- , sem._ Łodz1a~!e l w tym meczu
ringowym z budape<ztensk.m Va- ważniejszymi zagadn:eniami spor- piero 23 listopada br .. a II liga powmm potwierdzić swoją wyse>sasem. Ponadto jeszcze przed me- ' tu wyczynowego w Polsce ze SPt' 9 listopada br. zakończy roZllryw 1 ka klase.
Stal Kraśnlk
I Pozostałe mecze:
czem. z Bułgarią kadra rozegra cjalnym uwzględnien i em przyl(o- k1 mistrz()wskie.
Jednym z najciekawszych poje- - Znicz Pruszków, Avia Swidnik
si;iarring . z jednym z zespołów towań oEmpljskich.
Czarni RaChodzi przede wszystkim 0 to. d~nków "". lidze międzywoiewódz-1- Warmia Olsztyn,
pierwszol:gowych.
(~ożeby w akcji szkoleniowej obel- k;ej będzie spotkame d"".óch Io- domsko - ~azur Karczew
- WlokPuła'.""ł'
Wisła
U).
Ina
dz
Wlokmarza
ryw~l!
mującej ponad 3 tysiące zawod- kalnych
•
1
pauLubluuanka
Białystok.
n.arz
Pab1a"".
11.15
(godz.
Orla
i
Pab.
pom!nie
zawodników
niczek I
; nać nikogo. kto może dojść do nicach). Spotkanie z_apow1ada się zuJe.
1 f
w lidze ()kręgowe! rewelacyjny
•szczytu formy w 1972 r. Rozpo- emocjonująco, chocia~ aktualne
•
.
Jest sprawą trudna i lokaty w tabell stawiają w roli beniaminek 1 aktualny lider taznanie
skompilikowana. PKOl. nie może fa _w oryta gospOdar~y. Nie zapo- beli. tomaszowska Lechia wystą
Z mmajmy jednak, ze wojskowym pi przed własną publicznością w
być Instytucją odosobnioną.
.
meczu z Chojeńskim KS (godz
tej organizacji muszą są ~ardzo. potr~ebne punkty.
_WczC>raj r,ozpocz~ł !le. W Pai;>ia- pomocą
N.e mniej ciekawy llojedynek l4). WiceJ:der Widzew, majdująn icach turn.ej druzyn piłkarskich, przyjść związki sportowe 1 wszyodbędzie się w P:otrko~1e. O go- cy sle ostatnio w świetne! formii'
które wakzą „o puchar ,„J?ztennl- stk'e bez wyjątku kluby.
Do niedawna metody szkolen!o- dzlme 11 'rozpocznie s_:e spotka- podejmuje u siebie Stal Kutno
ka Łódzkiego . Do turn.eJI! zglozajmujący trzecie
siło się ,20 drużyn. W grup1i; star we stosowane niemal we wszyst- nie tamte,,_szej Concordii z rezer- (godz. ll). a
szych P;łkarzy ~ra 8 zespo!ow, a kich dvscyolinach sportowych w v.:ami Legi:!. Piotrkowianie świet-1 mieisce w tabeli Włókniarz n
na własnvm tere
ież
równ
Łódź.
spisują się w_ te!!or<>?znych
, Polsce były przestarzałe i dziś me
w grup.e młods.zyc~' - l2.
_Na b01sku Włokn:arza w P~b.a trudno jest mówić np. 0 tzw. rozitr.ywk~ch I oowmm. opinię te nie 1tra z Bzura Ozorków (godzoprzed na ll).
szc~e~ólnie
nicach _orzy ul. Marchl;-wsktego polskiej szkole boksu, czy lek- potw1erdz.ć
Czarni
spotkani-a:
Pozostałe
odb~ać się be,dą koati etyki. Zycie ldz\e szybko! własna publlcznos~ . ą. Concord1a
codziennie,
cho- Kutno _ Start II (godz. 14). Pookatę,
l
•
trzec.ą
na
szanse
ma
że.
ukrvwać.
wolno
nie
naorzód
turn.e~akonczenle
4 sp0tkan_.a
1
Włók
Wola
Zduńska
goń
pod w:elu wzgledami oozostal'ś(n}
ju nastąpi 8 :stopada.
niarz Il Pabianice (l?odZ. 14), Po
my w tyle za innvmi 03ństwam!,
lonia Piotrków - Warta Sierad7
startu w Monachium
a termin
(l?odz. 14). Metalowiec - Piotrcozbliża s:e coraz bardziej.
via (godzina li), Włókn'.arz Alek
zdolnych
Mamy niewątpliw:e
sandrów - ŁKS II (godz. 14).
szkoleniowców i .wielu odd. anvch
csl
spraw:e soortowel dz'ałaczv sP'>r
I Z
k
l' · bok
towvch. Nowe metodv trening11
awansoiej
sers
.g1
Il
Do
z•
przyswojen'.a
do
także
są
n'.e
ToRozegra~e w ~zwartek w
„
r
r':mrn międ~ypanstwo~e sp?tka- wodnikom, którzv od Qat lu* wały trzy następujące drużyny:
Stal Rzeszów, v:ctoria Wałbrzych " '
nie w hokeJU. na lod:zte. m1e:lzy stn.•J1a me'odv stare
i Mazur Ełk. Czwarta druzyna
·
·
.
renrezentacjami Polski 1 NRD
A Bokserska reprezentacja Zw
stwat'za wyłoniona zostan'e po doda t k'leksperyment
Ka 7 dv
zakończyło się m'nimalną por•ż
rozgrywkach z udz:alem Radzieckiego, która przebywa za
ką zespołu polskiego 2:3 (0:2 1:0., pewn;-go _rodz:ju rvzyko. ale w wych
snor-c:e menosledn'.a role od!!rv- trzech zespołów: Motoru Lublin. oceanem, rozegrała drugi mecz,
'
l "l)
1' wa
przecież talent soortowv I Broni Radom I Zagłębia Konin. 1 Tym razem bol<>erzy ZSRR spot
· '
Turniej odbęd:t!e sie w Łoctzl , kali się w Montrealu z zespołem
wrodzone zdolnn~cl do unraw'.•n'.a
tej czy Innej dyscypliny SP<>rfo- w hali na Widzewie, pod koniec , ztożon)·m z zawodników USA i
Program przew:duJe. Kanady. Wysokie zwyci-:stwo od
listopada.
we!.
PKOl. w opiniach swoich nie że codziennie rozegranvch bedz'.e niosła drużyna Związku Radtiec
przeprowadza- kiego 20:2. Jedyną walkę przebędzie op:erać s:ę pod żadnym 110 walk. Zawody
względem na wynikach uzyskiwa ne zostaną systemem ounktowvm . grai Nikołaj Chromow (w. leknych tylko przez pierwszol'.gow- Zespół. który zdobedz!e w turnie- ka) z Michelem Brierem.
A Rozegrana została seria spot
miejsce
pierwsze
Stworzone beda ośrodki ju łódzkim
ców
kań piłkarskich o puchar miast
GKKFiT przyznaje za wyb!tnP szkolenia olimpi.Jskiego I nieba- awansuje do u ligi.
targowych,
osiaitnlecia sportowe na aren'.e
1
W Charleroi piłkarze FC Char
międzynarodowej specjalne meda
leroi pokonali francuski zespół
FC Rouen 3:1 (3:1).
zloty medal
raz
N'espodziewanej porażki dazna
przeli piłkarze Ujpest Dozsa,
„za wyb!tne osiągnięcia sportoBruges z miejscogrywając w
we" otrzymał Waldemar BaszaFC Bruges 2:5
zespołem
wym
nowski. M:Strzyni Europy w sko(1 :2).
Dokonano pewnych zmtan w ni 4 grudnia z Gwardią (WroMecz Sporting Lizbona - Arse
ku w dal Mirosława Sarna ora7.
Bokserzy Gwar- nal (Anglia) zakończył się remitrzech claw) w Łodzi.
ostatnich
kałendarzyku
bokserskich o mistrzo- dii zajmują obecnie 7 m!ejsce w sem 0:0.
mistrz Eu·ropy w biegu na 400 m spotkań
tabeli rozgrywek i walczą o szóto stwo I Ug!.
wyróżn;en!e
4 Nowy sukces odniósł qasz
Jan Werner
aby utrzymać sle czołowy szermierz Ryszard Panajbllżs-zy st11 pozycje.
GwardLl
Poeśclarze
otrzymal\ po raz pierwszy.
10 •listopada w - po skończeniu rozgrvwek ligo rul<ki. Brązowy medalista 'l•tat
mecz rozegrają
I wych - w eks~raklas;e złożonej nich mistrzostw świata
wvgral
osób Warszawie z Gwardią.
wyróżniono
Ponadto
floretomiędzynar,.,i<ow,, turniej
Drugi mecz odbędzie się 23 li· z 6 najlepszych drużyn.
srebrnvmi odznaczenoiami, a 19
06t~
a.
Legii!.
z
Stambule.
Łodzi
w
w
wy
stopada
brazowvmi.

I

W komisjach sejmowych

Zwiększenie efektywności
badań naukowych

e Wczoraj w Łodzi przy
Rzgowskiej I Bezbiegu ulic
IR 8774
niowskieg0 samochód
przez B<>eusława
prowadzony
Biczyka (Powszechna 5) potrą
dla plenych
cił na przejściu
SB-letnią Mariannę Kaczmarek
(Czytelnicza 24), któl"'a doznała
ciężkich

Szukamy czwartego
kan dyda a
1

•s• c1•
Polscy •hokel
NRD
przegra I

I

I

skroc1e

===

le~o

dziesiąty,

Zmiany kalendarzy ka
spotkań

bokserskich Gwardii

I

I
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Józef
Ludwisiak

e

chodzącego

jezdnię

mężczyznę,

który ixm\ósł śmierć. SWiadkoproszeni są do
wie wypadku
WKRD MO ul. Włady Bytom-1
skiej 60.
e W Łowiczu Stanisław Nopotrącony został przez
wicki
przez
prowadzony
samochód
Cezarego Swnerta. Przechodz:eń
ciężkimi/
odwieziony został z
obrażeniami do szpitala.
e Maria Danuta Kajdanlak
osobosamochodem
potrąciła
pow. 1
Poddębinle
w
wym
Łódź Danutę Burdę. która do-I
(kl)
mała złamania nogi.

I

ładw\1a

$.

t

l••a la\\\ttska

z domu FRYC,
z-ca dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hodowli
i Wylęgu Drobiu w Łodzi.
Odznaczona Srebrnym Krzy·
żem

Zasługi.

Wyprowadzenie drogich na.!11
nastąpi w dniu 31. X.
br., o godz. 14 z kaplicy Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej, o czym powiadaw głębokim
pogrążeni
miają
smutkn
SIOSTRY, BRACIA
i RODZlNA
zwłok

Dnia 29 października 19'9 roku
73, troskliwy Mąż i Ojciec

łat

zmarł

nagle,

przeżywszy

P.

Stanisław

Mruk

uczestnik Powstania
bojownik ruchu Ot>Oru,
Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem za
Obronę WaTSzawy.
Pogrzeb odbędzie Sit' z kaplicy cmentarnej na Zarzewie
dnia 31 października br., o czym zawiadamiają pogrążone
w głębokim smutkn i żalu
ŻONA, CORKA oraz POZOSTAŁA RODZINA
zasłużony

Dnia 2Z

października

1969 r.

zmarł

S. t P.

Aleksander
Gatderowic:z
mistrz szewski rencista
Pogrzeb odbył się dnia 2f
br. na cmentapaździernika
rzu parafialnym
Rudzie
w
Pabianickiej.

za duodprawione zogodz.
o
br.
stanie 3 listopada
18 w kościele św. Józefa w
Rudzie Pabianickiej, o czym

Nabożeństwo
szę Zmarłego

żałobne

z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30. X. 1969 r.
odeszła od nas nasza najukocha!lna Matka, Babcia. Prababcia, Teściowa i Siostra

S. t P.

Bronisława
Rże wska
z domu BRYSZEWSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia
3. XI. 1969 r. o godz. 15,30 z
kaplit'y cmentarne.i przy ul.
Ogrodowej, o czym zawiadamiają Rodzinę i Znajomych·

zawiadamiają

Dzies'ąty

medal
W. Baszanowskiego

ciała.
Jaracza jadący

obrażeń

7. ~łebokim smutkiem zasae Na ul.
wiadamiamy. iż dnia 29. X.
Ryszard Łapuszew
mochodem
1969 r. zmarł w wieku lat 68
ski zam. w Tuszynie najechał I
S. tP.
Weromkę Kraman (Armii Czer
wonej 47). Kobieta doznała cięż
1 przebyWa w
kich obrażeń
szpitalu.
e Kazimiera Magalska, lat 80
(Mickiewicza 33) wyszła na ul.
Mickiewicza zza stojącego sa:rostała
mochodu i potrącona
przez jadący samochód C1ęza
po
zmarła
rowy. Staruszka
Uroczystości pogrzebowe odprzewiezieniu do szpitala.
będą sie dnia 31. X. o godz.
e Na ul. Rudzkiej przy ze-1 12.30
cmentarnej
w kaplicy
garze o godz. 17.40 motocyklina Zarzewie.
17-letnlego Jana
sta potrącił
RODZINA
Stara).
(Gadka
Kac-perskiego
obrażeń. WKRD 1 i•••••••••••••••~
Chłopiec
świadków tego wy- I
prosidoznał
MO
padku o złożenie zeznań przy
W dniu 28 października 1969
ul. Włady Byte>mskiej 60, tel.
roku zmarła nagle, nasza naj516-62.
ukochańsza Siostra, przeżyw·
29. X. br. ok. godz. 17.15
szy lat 55
na ull. Limanowskiego 52/54 saS. t P.
mochód osobowy potrącił przeMGR JNż.

I

I

0

Kronika wypadków

I

20 dz ikich druzy n!
gra W Pa·b 130 ICaCh '

zgodnie ż
nej przeznaczymy 2,5
uchwalą V Zjazdu PZPR narodowego.
dochodu
proc.
Zgodnie z wytycznym i, opra·
przy
przez K NiT
cowanymi
z Komisją
współpracy
ścisłej
Planowania, resortami i Polską
Nauk, prace ba da-W
Akademią
czo-rozwojowe w przyszłym pla
skoncentrowane
nie 5-letnim
30 preferowanych
w
zostaną
na 36 problemach
kierunkach
za podstawowe dla
uznanych
zapewn ienia intensywnego rozwoju kraju. Na pierwszy plan
zadania w dziewysuwają się
dzinie poprawy technologii wy
twarzania, wykorzystania surow•ów I materiałów. ulep<za
nia organizacji prod ukcji . Dla
preferowanych wyrobów i t"ch
będą
opracowywane
no log il
rozwoju.
kompleksowe plany
Wszystk;e siły i środki podporządkowane zostaną celow i, ja
kim jest szybkie wyprodukowanie wyrobów o najwyż s zym
standardzie.
Opracowywany bilans obecnych l przyszłych potrzeb wykazuje w instytutach re<ortowych I centralnych placówkach
rozwojowych niedobór pracow
ników naukowo-badawczvch ze
doktora
i
stopniami doktora
habilitowanego.
z dróg zaspokojenia
Jedną
tych potrzeb' są stud ia doktoranckie I związane z tym •undowane stypendia doktoranckie;
innym zaś sposobem podnosze
nla kwalifikacji są stud ia podyplomowe.
Posłowie pozytywnie oce,-i iall
programowe KN:T.
założenia

Komisja Planu GoopOdarczego, Budżetu i Finansów, obraprzewodnictwem
pod
dująca
poo. Konstantego Dąbrowskiego
stan porozpatrzyła
(PZPR),
bazy naukowo-techwiązania
niczne1 z rozwojem gospodarki
narodowej. Problem ten zrefeKomiterował przewodniczący
tu Nauki i Techniki - Jan Ka
czmarek.
Komitet Nauki I Techniki oprogram p"zed
pracował 7-letn!
celu
na
mających
sięwzięć
tiaefektywnoścj
zwiększenie
rozwojo
dań naukowych i prac
wych przede wszystkim przez
silnego
lepsze wykorzystanie
na uk<>Wo-techjuż potencjału
niczne~o oraz sprawniejsze pia
nowanie rozwoju technicznego
w przemyśle.
J. Kaczmarek poinformował,
że z końcem 1968 r. we wszyst
kich placówkach nauk<>wyr.h i
z zaplełącznie
technicznych
zatrud!1ioczem zakładowym
nych było 222 tys. osób. Nakłady na rozwój bazy naukowo-technicznej wzrastają z 7,5
mld zł w 1965 r. do 14 mld zł
w 1970 r. Jest to wzrost znacz
nie szybszy niż wzrost cft>chodu narodowego. W 1975 r. na
rozwój bazy naukmwo-technicz

CORKI. ZIĘClOWIE
i RODZINA

PRZYJACIELE i KOLEDZY
powodu tragicznej śmier·
naszej drogiej uczennicy i
koleżanki z kl. WIJ
z

ci

W dniu 28. X. 1969 r. zmarł,
po ciężkiej chorobie. przeżyw
szy lat 78

S. t P.

Jolanty
Rzadkowsk1ej
RODZICOM i RODZINIE
serdeczne wyrazy współczucia
składają:

KIEROWNICTWO SZKOŁY,
RADA PEDAGOGICZNA,
KOMJTET RODZICIELSKI,
UCZNIOWIE SZKOŁY POD
STAWOWEJ nr 3 w ŁODZI

Pogrzeb odbył się w dniu
30. X. 1969 r. w Radomiu.
zostażałobne
Nabożeństwo
kościele
w
nie odprawione
dniu
św. Ducłla w Łodzi, w
3. Xl. br. o godz. S, o czym
zawiadamiają
błobie

ŻONA,

pogrążone

w

DZIECI i RODZINA

Jak pracują KOMENTUJFMV
w święta:
roku Zjedno-

W

handel
komunikacja
i poczta
Handel
pracuje 1 i 2 listopada normalnie, jak w każ
dą niedzielę, z tym,
że niektóre dyrekcje
uruchamiają
przed cmentarzami sprzedaż
św i eczek oraz kwiatów.
Dziś
sklepy spożywcze otrzymają
większe niż normalniP
ilości artykułów pierwszej po
trzeby, tak by łodziaRie
nie
mieli kłopotów z zaopatrzen iem się w nie na dwa dni
świąt.

Komunikacja
sach

łączących

na traśródmieście

i

przedmieścia

Powyżej

przyszłym

czenie
Przedsiębiorstw
Budownictwa Komunalnego w Łodzi
nie przyjmie
do remontu
kapitalnego ani
jednego domu, którego war_
tość robót będzie niższa aniżeli 100 tys. zł. Innymi słowy:
budynki te prz estały inte resować przedsi ębiorstwa remontowo-budowlane, które zajmą
się obecnie
koncentrują<'
wszelkie
środki materiałowe
remontami prowadzony mi
kompleksowo i z wielkim roz
machem.

Z pewnością z punktu widzenia wykonawcy jest to słu
szne posunięcie, bowiem przyj
mując taką zasadę roboty nie
będą rozproszone
po całym
m1esc1e,
będzie
można wykwaterowywać lokatorów do
pomieszczen zastępczych, sło-

100 tys. złotych

wem polepszy się organizacja wykonywanych prac re
montowych.
Nikt nie neguje tych racji,
ale jak podkreślano na ostatnim
posiedzeniu Komisji
Budownictwa
i
Gospodarki
Mieszkaniowej RN m. Łodzi
- trzeba wziąć także pod uwagę fakt, że w dzielnicach
Widzew, Górna i Bałuty wię
kszość domów zakwalifikowa.
nych do remontu kapitalnego
będzie pozbawiona wykonawcy. Tak się bowiem składa,
że w tych trzech dzielnicach
remonty kapitalne szacuje się
poniżej 100 tys. zł. Są to bo•
wiem
budynki
stosunkowo
niewielkie i nie kwalifikują
się do jakichś większych robót, które by się opłacały bry
gadom MPR-B.
Kto więc będzie zajmował

uruchomione zostaną
dodatkowe tramwaje 1
autobusy; w godzinach wzmożonego ruchu
wydłużone zo- lllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll!llllllllll
staną niektóre trasy.
WielP.
tras zostanie rówmez zmienionych. Zmiany te mają na
celu ułatwienie łodzianom dojazdów na cmentarze.
Poczta uruchamia w godzi n ach 9--10 urzędy przy ul.:
Armii Czerwonej 34, Piotrkow
skiej 311/313, Pabianickiiej 204, \
Rzgowskiej 155. Łanowej 111
i DąbrowskieiO 91. Dyżurować
będą one 1 I 2 listopada; w
drul(im dniu świąt dodatkowo
urząd przy ul. Zgierskiej 4.
Cał:;i, dobę czynna będzie Poczta Główna (Tuwima 38) orat
w z a kresie usług telefonic7nych i telegraficznych urząd
przy ul. Łanowej 111.
Kole.i - w dniach 1 i 2 lis to p a da br. p0eięgl ruchu miej
scow ego
na w<:źle
łódzk im
Wczorad na Widzewie , w P a rd zi ec iom i młodzi eży m iasteC'2:k u r sować będą jak w dni roku Rozrywkowym p r zy zb ieg u
ko ruchu d rogowego, p r zezna„
ul. Malach o w~k i ego i N iciar n iabocze.
c zone do szkolen ia w zakresie
nej oddane zostało do u ż y t ku
(wił)
nauk i ja zdy ora z poznaw • n ia
za sad poruszania się po drogach.
Obi ekt, który jest od<lzlalem
S zkolnego
Wojewódzk i ego ośr odka Sportowego, za jmuje obszar 3 ha.
Znajdują si ę
tam
pawilon, w którym bę<lą sale
wykładowe,
wypoż yczaln i a
rowerów i sprzętu oraz siatka oW nocy z 29 na 30 pddziernlirkQepu z artykułami radiotechznakowanych dróg i ulic ze
k a br. o godz. 2. funkcjonariusz
nicznymi i gospodarstwa domow s z_y s tkimi możl iwymi rozwią
wego (Pabianicka 179)
mille.li pełniący sluźbę na ul ic;v
dwóch
zan iami.
Pabianickiej usłyszał brzęk szy
męźczyzn ,
którzy z paczkami
M ias teczko zostało wykonanP
by. Udał się w tym kierunku
wsiadali na motor. Mil icjant
całkowic i e w
czyn ie
spoleczl zauważył wychod~cy.ch
natychmiast pob i egł w ich kle
ze
nym,
którego wart<)ść sięga
runku I narażajac życie zagrookoł-0 2 mln zł.
Już
wczoraj
dził drogę
odjeżdżającym.
Mom imo n ie najlepszej
pogody.
tor przewrócił się. a sprawcy
uczn iowie
widzewskich szkół
włamania
rzucili się na funkpodstawowych pod okiem lu:ikcjonariusza. Wówczas oddal on
cjonariusza MO (na
zdjęc i u)
dwa
strzały
ostrzegawcze w
uczyli się poprawn :e przei<raczać jezdnię oraz jeźdz.ić rowe
rami z zachowaniem przepisów
to
jednego z włamywaczy. Drua\
drogowych.

Miasteczko ruchu droeowego
na Widzewie

W obronie wlasnei

postrzelił złodzieja

460 zł na Pomnik
Martyrologii
Dzieci Polskich
01'1.egdaj odwiedziły naszą redakcję uczennice ze Szkoły nr
170 (Miedziana 1/3) H. Jankowska i J. Turlej•ka I p.o lnformowały nas, że uczniowie tej szkn
łv wpłacili f60 zł na konto budowy
Pomnika
Martyrologii
Dzieci Polskich w Lodzi.
(o)

~;;trz~~ł je~~~z:os:a~tk~-::':i:~I

uc i ekł

W

paczkach,
które sprawc)'
ze sklepu znajdowalv
sie radioodbiorn iki i magnetofony znacznej wartości.
Łuo
został
zatrzymany.
Ran iony
sprawca
włamania
przebywa w szpltaltt,
poszuk iwania
drugiego są w toku.
leel
wynieśli

I

I

.•••••••••••••..„ ••••••••••••,

Na u.-oczystość e>twarcia widzewsk iego miasteczk<1
ruchu
drogowego przybyli: przedstaw;
c iele KŁ i KD PZPR, Prezydium DRN-Wldzew
oraz kierown ictwo Komendy Dzieln ico•
wej MO-Widzew.
(zbk)
Foto: L. Olejniczak
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OSIEDLOWĄ PRALNIĘ
ZMECHANIZOWANĄ

osobie posiadającej U]lrawnienła

na

prowadzenie punktu "Pralniczeso

WYDZIERŻAWI
na warunkach ajencyJnycb
ZARZĄD RMSM
„OSIEDLE MŁODYCH•,

Bliższych

spółdzielni,

informacji udziela biuro
tel. 429-80, wewn. 84 I 23.

I
i
i
I

POKOJ, kuchnlę 39 m kw.
(bez c.o. i łazienki) śródmieście, IV p .. zamie
n ie na 2 lub 3 pokoje.
kuchnię (mogą być blok i
spóld~!elcze).
O_ferty
.. 7'1724
Prasa. P1otrkowska 98
2 POXOJE, kuchn i<:
(34
m kw.). III p. bloki kwa
terunkowe zam i en i ę na
3 pokoje .:._ bloki - Batuty. Tel. 500-96. po godzin ie 16
77733 e
M- 3 _ bloki VII p., zam i enię
na 2 pokoje 7
kuchnią .

C i ołkowsk i ego 5

UCZNIOW
zagrożonych
ocenami niedostatecimvm i
na I okres przygotowuje
mgr Zabe>rski. Łódź. Na·
wrot 13--1!, front. !U p
POMOC domowa (osoba
samotna) zaraz potrzebna. Łódź,
Piotrkow"ka
59, m. 37
78%55 1!
POMOC domowa 2-3 ra
zy w tygodniu (godziny
dowolne) . potrubna.
Boya-żelensk ! ego 12, m .
3f (obok w i eżowca)
POMOC domowa docho·
dząca potrzebna W igury 1
18. m. 7, godz. 18-19
POMOC domowa dochodząca do trzym i es i ę .: zne
go
dziecka
potrzebna.
Traktorowa 27. blok 31.
m. 3
n695 !?
AKWIZYTOR
potrzeony

m. 30, po godz. Jft
OSIEDLE Wł.
Bytomsk!ej 2 pokoje, 1<uch
~•••••••••••••„ee••••••••••• nię, zam i enię na 3 pokoje. kuchn i ę.
Oferty
„77750" Prasa. PiotrkowOGtOSZENIA oiOBNE
ska 96
BLOKI - 2 poko.J e, l<n- (branża
włókiennicza) .
c hn ' ę . balkon (58 m K~.) Oferty
„7'7734"
Prasa
DOMEK drewni any, plac RADIO samochodowe - zam i enię
na 3 pok')Je. P :otrkowska 96
pod budowę - Julianów. .,Stern" fabrycznie nowe kuchn i ę, w s zvstk ie wy11.n1-:-:--,,.,,--:::------:---,...dy T y bury 1i, m. 16. od MŁODY,
m tellgenlny
Owocowa 3 - sprzed.ilm sp r zedam. Tel. 429-90
778 il 3 I! przy jm ie pracę po i:odz
3 tzby wolne.
Garaż
z KURY n 1osk1 roc .i:ne do~"OOZ· 17
15.
Oferty
„77801
" P r asa .
k a nałem
wydz1erza ,v !e.
sztuk zaraz
k u p .i:. "'~ee~ P :otrk owska 96
B llsko postój taksóweg. 400
Oferty
.,777fl "
Prasa.
Wi adomość
Obr. StalinKALETNICY! D uży wyP1otrkowsk a'--'-96----..,.-•
g r adu 23. Wróhlewski
ł
bór
fol!l
Igelitowej.
FUTRO - łapki ka r akllptytek
ka le· n "Zy ch
SADZONKI
wmor.:ish. !owe - sprzedam.
Tel
s
k
a
j
u
na
dzianinie,
laagrestu, czarnej P')r~t!C7. 536-99
78359 g
k teru. Ceny gon kur enki - sprzedaje Plantacja „sYRENĘ-104" po
oraz srebro
IO. OOO
cyjne.
Danuta .JASKIE·
W i norośl : .
Trzeme~zno. km, kołdry puchowe,
fu
przemysłowe
WICZ, Warszawa. Nowopow. Mogilno
?35 p tro pii'mowce
g rz b i e ty
g r odzka 19,
m. 2. tel
50 M SZESC. wapn<1 la- - sprzedam. Łódź. Z ie ln KUPUJĄ SKLEPY
21-83-10, godz. 9-15
~odz
s o wanego sprzedam oiaz na 9. Szkudlarek,
MODNE
fas
o
ny
kape lu·
779:18 g
plac 800 m kw. sprze- 16-19
szy
damsk i ch,
czapek
dam lub
wydzierżawie. .. WARSZAWĘ''
•ok li
młodz ! eżow y ch z mater ia
W i adomość:
Próchn ika 1965 sprzedam. Killńlu własn ego l oow ierzo18. m. 15, godz. 13-16
sk.:ego 60
'7591 Lód.
J
nel(o oraz z futer wyko
GARAŻU w okol icy K o p
z, n·1 aracza nr 1 n uje Pracown ia Kape!URZEŻBĘ nadającą się m.
cińsk l ego, Armii Czenvo Lód'
l
L
ł
I
szy
Damskich Zof i a KoIn. na groby sprzP- ne1 poszukuję. Tel. zss-s:;
z. 0 ·
u om er- łodz'ejczyk, Łódź, Urzed
dam. Oferty .. 77087" Pra
ska
nr
l'1
n
icza
n , m. ~9. nóOl
rv p ..fi.
PRAWNIK poszukuje n i P
sa P iotrkowska 96
tel. 542 _19
krępującego
pokoju na ~
RECZNE
m ~ <, v nk i d'> rok. Płatne z góry. O!t>r • - - - ZGINĄL seter irland zk i
strzyżenia
włosów
„O" ty „7'1702" Prasa. l"lotr - SZCZECIN - ! pck;,je, rudy.
Odprowadzić
kup i ę .
L imano w-; k ' ego lrnwska 96
kuchn i ę, wygody,
tel1>- za wyn a grodzeniem: C'i a176, fryzjer
77690 Ę( DWIE samotne (magi<;tPr fon. ś ródm eści e. U1miP sna 13, m. 7
78215 fi.
TRĄBKl-B-tlokowe1
r-o- chem ii) poszukują rnblo n i~ na podobne ,!' r.n- SZKOL<l
Cvrulsk tejlo
szukuję na pól roku
katorsk ' ego pokoju z ren dZJ. Oferty .. 7'1~04
Pra- 'ńdł KH · ń•k i e~o 46 . tel
zamian za fl<)We ban1o t r alnym
Oll!rzewan :em. sa. P .<:>_!_rk owska Bfi
135-42. Przy•p!e•zone kr>m
Tel. 292-'!8, pn.ed ooh•d- Oferty
„77716"
Prasa . ANG.I ELSKI. 373-59. Gaj - ole t v t a 'i rńw m!odziP;o.
niem
'l'14i98 a Pk>t.rkowsk.a M
Ida
iao=;7 & wych. Zapisy codziennie

sre bro-z om
Ars flUllhr1'st1'ana"

w/

się remontami
w tych domach? Zjednoczenie Przedsię
biorstw Budownictwa Komunalnego sugeruje, aby roboty

1

•

Przed Swięłem

Zmarłych

• Porządkowanie grobów
• W arty honorowe

wykonywały
własne ekipy
„Ani jednego opunczonego pamięci narodowej m §r6dmlej
MZBM, czy też spółdzielnie żołnierskiego grobu"
pod slde3 d zielnic11. 26 f 61 l..DH
budowlane.
Wydział Gospo- tum hasłem łódzkie harcerskie ze Szkoły Podst. nr 20 opiekudarki Komunalnej i Mieszka- drużyny
porządkują
przed ją się tablicą poświęconą paniowej Prez. RN m. Łodzi Swiętem zmarłi;ch opuszczone mięci spalonych wię źniów Ratwierdzi natomiast, że nic mu mogiły na cmentarzach. Zaopie
d ogoszcza, znajdującą się przy
jeszcze
nie
jest
wiadome
kowano się także orobami inPl. Wolności. Harcerki i harjakoby
od
przyszłego roku
struktorów harcerskich.
Np. cerze przyozdobili tablicę kwia
MZBM i spółdzielczość budo- 33 l..DH uporządkowała
grób tami l zapalili przy n i ej zniwlana miały się zająć mniejswojego
bohatera
harc- cze. Podobną opieką otoczone
szymi
remontami.
Zresztą, mistrza
st.
S:zletyńskiego, zostaly tablice poświęcone pogdyby nawet oficjalnie o tym 29 l..DH pielęgnuje grób swojej ległym l pomordowanym ło
zakomunikowano władzom go
bohaterki Barbary Na:zdrowicz, dzianom
dz iennikarzom,
spodarki mieszkaniowej, to i
łqczniczki poleglej w Powsta- tramwajarzom,
milicjantom i
tak ekipy MZBM nie są przyniu Warszawskim, :zaś IS ŁDH nauczycielom,
a takż e Gró b
gotowane
do
wykonywania opiekuje się grobami harcerek
Nieznanego Żołnierza. W dniu
poważnych remontów kapitał.
:z tej druż yny, które :zginęły w
Swięta Zmarłych harc erze zanych, bowiem zajmują się je1948 r. podczas tragiczne110 Wl/
ciągną
warty honorowe prz1.1
dynie remontami bieżącymi.
padku na jeziorze Gardno.
miejscach pamiect narodowei.
Spółdzielnie budowlane także
Harcerze ze śródmieścia zanie kwapią się do podejmojęli się również
(j. kr.)
7 miejscami
wania
tego
rodzaju
prac,1_..:....:~~~~~~-~~~--~~--~~~~~--~~~~~~twierdząc, że od tego są bry-~~~

g~dy tuMP=~B~oło zamyk~
więc

będzie

w

przyszłym

Co
ro-

Rajkin

przyjeżdża

Państwowy
Leningradzki
Teatr Miniatur wystąpi wraz
z Arkadiuszem Ralkinem w
prac wynosi poniżej 100 tys.
Teatrze Nowym w dniach 6.
zł? Sprawa ta wymaga natych
7 i 8 listopada br. Na najnow
miastowego rozwiązania, bo- szy program „Uwaga, świa
tło" składają się skecze,
miwiem
remonty
muszą być
niatury, scenki m imiczne oraz
wykonane, bez względu na to
tzw. monologi
przechodniów,
jaka jest ich wartość.
, w których Rajkin prezentuje
(j.kr.)
swój kunszt estradowy.

ku

Bilety w „Estradzie"
biurach turystycznych

z

remontami kapitalnymi
domów, w których wartość

l(glekcja „Br1on1"
Przedstawiciele
Domu

już

ukończyć .

Uczynił

to po jego smierci przyj a ciel i
powiernik, suessmayer, a wielkie, wstrząsaJące swą wymo-

Mqdy

wą dzieło, stało się czymś w ro
dzaju artystyc:>mego testamentu
Mozarta.
Requiem
wykona orkiestra
symfoniczna I chór Filharmonii
z udziałem solistów scen operowych w Warszawie i ł..odz:i:
D. AmbroZ!ak (sopran), K. Szcze
pańsk i ej (mezzosopran), K. Pustelaka (tenor) i Z. Krzywickiego (bas).

dnoczenia

Walka z alkoholizmem
I

Ostatnie posiedzenie Komisjl
Obecny na posiedzeniu ltomt-1
Porządku
Publlcznego
RN m.
sji przewodniczący Pr ez. RN
Lodzi oośw:ęcone było omówiem. Łodzi E. Kaźm i erczak
niu realizacji uehwaly Prez.
zwrócił uwagę zebranych na ko
RN m. Lodzi o zwalczaniu aJnleczność
współpracy
wszystkohoo:zmu i o ujemnych skutk ich placówek w waQce z alko
kach tego nałogu.
holizmem. stoS<>wan ie wszelk ich
możliwvch środków dla
zapew
Najważniejsze problemy. }akie
nien ia SPokoju i bezpieczeństwa
poruszane były w toku dysku,
mieszkańcom Łodzi.
sji i wysuwające s i ę na
plan
<eol
pierwszy w walce z alkoholizmem. to kon i eczność Jak naj- - - - - - - - - - - - - - - - szybszego oddania do użytku
zamkn i ę tego
zakładu
lecznic zego ·dla nałogowych alkoholików.
Zakład
taki p r zystosowany m.
in. do leczen ia przez pracę ma
oowstać w
najbł ćż s zym
czasie.
Termin rozpoczęcia tej inwesty
c1i prze'\vidz tany iest na rok
Wczoraj obradowała w Łodzi
1971. Leczen !e przez pracę stoIX Okręgowa Konferencja Spra
suje s\e już w szpitalu odwYwozdawczo-Wvborcza zw. zaw.
ke>wym im. Bagiń•kiego.
Pracownikow
Służby
Zdrowia.
Nastep.7'}.a sprawa, która wyPrzybyli na nią : sekretarz CRZZ
plyneła
w toku dyskusji. to
I. Sroczyilska, przewodniczą- i
niezbe<:lne otwarcie przy Izbie
cy ZG Związku - doc. dr A.
Wy l r z ejwi eń
poradni dla mło
Mul, wiceprzewodniczący Prez.
d zi e-.ly w W.eku od 19 do 25 lat.
RN m. ŁodZ! i WRN - B. Wą
Poradn i ~ taka . w której za t ru<lsowiczowa i W. Fibakiewicz.
nionych b<!<lzie dwóch psycholoProwadzona
przez
związek
gów. otwarta zostanie 1 stycznia
w
wielu
dziedzinach
dzia1970 r. Ma.Ja równ i eż pow•tać
łalność
przynosi
znaczne
dwie POrad'flie dla
młodocia
efekty.
W
pierwszym
rzęnych
dzie jest to sprawa podnoszeInny problem,
jakim zajęli
nia
kwalifikacji zawodowych,
sie zebrani to kioski z piwem
organizacja pracy
kulturalnoi
konieczność
zastepowan :a
ośwlatoweJ
i wypoczynku po
tych ounktów s przedaży pi w ia r pracy. Na czoło wysuwa się tun iam · z prawdziwego zdarzen i a
taj także kwestia pracy z mło
Przed wejśc i em w życie uchwa
dz i eżą
zatrudnioną · w
lecznicł y, w Ło<lzi istniały t ylko dwie
twie, lub podejmującą w nim
takie p<la cówki
W tej chwili
pracę. Wzrasta liczba ZMS-ow-1
ilość ich wzrosła do 4. a w na1ców, a trzy zespoły uzyskałv
hliższvm c zasie pcws t a n ie
jes 7już t y tuły brygady pracy socjacze 1ed na p r zy ul. A. Struga 7.
lis t ycznej.
Przewidu j e s:ę powstanie
W toku obrad delegaci podnast eonvch 5 p•w ! arń . a w Jatach
sumow a li
3-l e tn i ą
dz ia łaln r> ść
1970-75 sz eści u pawil onów hanzwiązku
I opracowali zadania
dlow yc h p rzeznaczonvch na p ina najbli ż szą przyszłość . Dokowiarnie.
nano
takze wyboru nowych
W nowy m
b\lci'OWw ł a dz
ZO 1 wi ::ł zltu
n :c t w ie m ie s zkan iowym o rzeka
or z w 1'1n i
że , ;e następnych 5 lókali tel!o
cząc y m prezydi u m ~brany został ponownie dr H. Sułat.
(er)
t ypu.

I

Obrady

związkowców

służby

zdrowia

rzymskiego

Męskiej

„Brioni':

u nas już od 1<1iku dnt
- po raz drugi i .miejmy nadzieję nie ostatni. Nasz prze
mysi odzieżowy podpi s ał
bowiem z firmą, której wyroby
można
znależć
we wszystkich
stolicach
Europy,
umowę
o
stałej współpracy.
Wczor;ijszl'.
pokaz kolekcji
przy gotowanej
przez włoskich
gości był Jej
inauguracją, w planach za~ ~ó
wi się nie tylko o wymianie
pokazów ale i o prakty kach
stażystów, o zakupie przez nasz
pnemysł tzw. patronów, to zna
czy wzorów modeli ze zdrad~~
niem tajników icb konstrukcJ•.
Spośród prezentowanych t~·~ ra
z<'m ok. 100 modeli , zakup1m_y
według słów dyrek.lo.ra ZJe

Requiem Mozarta
zdołał

odzi eżowców

kontakty

W Filharmonii
na koncertowej
estrad z:e F '. lh a rmo n ii Łód z k i e j w ykonane zostanie Requiem, wielkie dzieło W . A. Mozarta. W
ostatnich d nia ch ż ycia konający
twórca słabnącą
ręką
kreślił
szkice tego dzieła, któ r ego nie

w

Polsko- włoskie

bawią

Dziś

do lodzi

Przem.

Odz1ezowego

.J. Kulczyckiego 20 patronów.
F irma 0 Br ioni"
specjalizu je
się od momentu powstan ia, t zn.
od mniej więcej 25 lat, w Ian
sowan iu mody męsk i ej . Jej pro
pozycje mlodz :eżowe
przyjęły
s i ę z czasem i
u nieco starszych elegantów i dzi ś - oglą
dając pokaz trudno byłoby
nam określ :ć - co dla „nasto",
a co dla
dziesto-latków" . N ie
zależnie od wieku i okaz ji , Ja
k iej ubiór ma służyć, jest on
n ieco ,za szczupły", dopasowa
ny do ' ciała, o llnii red ingotu.
Wszystkie prezentowane marynarki, płaszcze,
marynarki
wieczorowe zdobione są bogato w,zelkiego
rodzaju c1ęc1a
mi (dzielącymi SJ:'lw~tkę przede
wszystkim „w p1on1e"), stębno
waniami i lamowaniami. Do s~ó
rzanych kamizelek lansuje su:
barwne przezroczyste koszulobluzki koszule w ogóle są kolorowe. a krawaty nie mniej.
Jak zwykle przy tego rodza
ju okazjach podziwialiśmy tka:
ni ny
prezentowanych
modelt
(szalenie odważna koloryzacja "7"
żółcie, czerw ienie)
i doda t k1.
Kolekcja podobała się bar~z~.
ale
z
równą
przyjemnosc1ą
stwierdzil iśmy, że zbyt powa ż 
nych powodów do kompleksów
n ie mamy.
Nasi goście pokazali dla okra
sy parę modeli damskich. Prze
ważnie z dzianin. Takle, które
natychmiast miałoby się ochotę
kupić.
z ciekawszych, a
ekstrawaganckich, aplauz wzbu
dził wieczorowy komplet, silnie
błyszczący i
dźwięczący.
Na
czarnym trykocie mini-spódnicz
ka ze złotych łaitcuszków. U
góry pelerynka z niby chusty
:r.e złoto-srebrnych metalowych
ozdobnych kółek.
(iw)
11

0

Na;ładniejsze

wystawy .,filmowe''

Rozstrzygn i ęty został konkurs
na najlepszą deko r ac j ę w it r yny sklepowej zorgan izow any w
ramach imprezy „K inematograf ia p ol<ka w 25-Jec iu PRL Dn i Filmu Pols k iego 1969". W
konkursi e tym zglmizono 47 dekoracj i.
P ierwsze
m ieJsce przyznano
A. Kujaw ie za wystawę przy
ul. P:otrkowsk iej 178.
II A.

Paulow i za witryne
sklepu
przy ul. P iot r kowsk iej 16, lll
F. Przybylowł , sklep przy
ul. P iotrkows k !ej 287. Mie jsca
od IV do X - z a ję li w kolej nośc i :
E. Matuszyk,
J. Jerzewski,
I.
Magd z!arek,
B.
Sw ierut . A. Adamk iewi cz. H.
Kaczmarczyk, Zb. Nowak.
(hosz.)

•
za b yt k•I
F Ot Ogra f u5emy
MuzeUlll Sztuki w Łodzi ogros!lo konkurs f otogra f iczny pn.
„Zabytki woj. łód z k i ego w fotograr i! ". Chodzi tu o zdop!ngowanie m!O<lych amatorów fotog r afów do r o b'en ' a in t eresu j ą c ych zd j ę ć o r az o s popular y zowan :e
aaJ.eży

tu r yst yk i.

lM'.zesYłać

do

Z d j ęc ! :.i

Muzeum

Sztuki w Lodzi (ul. W ięckowsk iego 36) do 1 września 1970 r.
Przew idzi ano cenne nagrody
rzeczowe w
post:ici wydawn ' ctw I sprzętu fotografic,neg o, które będą przyznane <zkol
nym zespołom
fotograf icz,.,ym
oraz fotograf<llll iR>dywldual n ~ m.
(ts)

WIĘKSZA

RENTA

CZYTELNIK:
Przez
szereg
miesięcy
pracowałem
w godzinach nadliczbowych. ale z:.klad
nie 11łacił mi za nie.
Toteż
gdy skierowano mnie na rentę,
obliczono mi ja tylko od zasadniczych 11oborów. W między
czasie zwróciłem się do sądu.
który uznał moje roszczenia i
11rzysądzil
mi wynai:rodzenie
za cały okres 11racy w i:odzinach
nadliczbowych.
Ponieważ
doliczenie
do 11odstawy
wymiaru renty tetto wvna2'rodzenia wvdatnie
zwiPkszyloby
moja rentę. chciałbym
wiedzieć. czy moge wystąoić do
ZUS z prośbą o ponowne jej
11rzeliczenie?
RED.: Oczyw:ście . ale za pośrednictwem byłel(o pracodawCY. który musi ponown ie p r zesla~ do ZUS po WYolacenl u oa
nu p ien:ędzy.
wvkazu zarobków uwzi:tędniaJąc dopla te za
okres b ę dący podstawą wym.iaru r enty.

DZIENNIK ŁóDZKl

Dl'

259 (6613)

3

fesflwal Filmftw Rrnt1I

eo~
SUaż Poźarna

Pocotow1e Ratunkowe
Pogotowie MO
81, łOł-łl.
lntormacJa PKP
lnformacJa PKS
!8$-98
Pomoc drogowa PZM
Pocotowie Energetyczne
Pogotowie oświetL ulic
Ośrodek Inf. Ust. ŁZSP
Lódzk1 Ośrodek Inform.
Turystycznej \
TEATRT
Wlf;LKI

TEATR

„Tosca"

15 „Panna młoda w tałoble"
od lat 18 (franc.) «· 17,30, llO

łl3

Ol

lltINA

09
S00-00

'81-u
547-20
598-80
33ł-3l

220-89

'l'ł

Codz..

19

c1e jest snem"

MAŁA

SALA
god:!!lna 20
„Bilski nieznajomy".
TEATR JARACZA (w sali Teatru Rozmaitości)
godz. J8
„Ballada o tamtych dniach"
TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Ja01-nt<E"J.
dlatv

h.A

-

godz.. 19 „Skrzy

koC"hanek"

TEATR ARLEKIN - godz, 1'7.30
„Cudowna lampa Aladyna".
TEATR PINOKIO - nieczynny
FILHARMONIA
(Narutowicza
20) godz. 19.30. Konce<rt symfo
niczny,
Orkiestra
Symf. i
Chór
Filharmonii Łódzkiej.
Dyrygent Stefan Marczyk. So
· Eści:
Delfina Ambroziak sopran, Krystyna Szczepa:i.ska
mezzosopran.
Kazim :erz
Pustelak
tenor, Zdzisław
Krzywicki - bas.
Program:
W. A. Mozart, Requiem,
IWUZEA
UUZEUM HISTORII Wł.OKIEN
NICTWA
(Piotrkowska
282)
czynne godz. !O-J7.
MUZEUM SZTUKI
(WlęckoW
sk1el!lo 36) - ceynne od "od:z..
9-15.
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE (Pl. Wol
nośc1 lłl czynne od 11:odz.
11-1'7.
Mu.l:f;UM
BISTORU
RUCHU
REW Ol UC-V .INF.GO 'Gdańska
13) czynne godz. 10-17.
HliZEIJM "-A l'EOR \
EWOLU•
CJONIZMU UŁ
(Park Sienlciewicza)
czynne
od izoclz..
10-17.

LODZKIB ZOO czynne od
aodz. 9-11 (kasa czynna do 16)
- Dni F'1lmu Radzlec
kiego: „Wojna · pokój" ,~ęść
IV od lat 1ł god2. 111, 12.30,

15, 17.30, 20

POLONIA - „Milion lat przet'
naszą era" od lat 14 <ang.) e.
IO, 12.30. 15, 17.30, 20
WISŁA „Wvzwan.e dla .RoR -'"' ·1-:J·

,„

~,...(ł

godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
WLOKNIARZ - Dni Filmu Radzieckiego „Trzy dn•i Wiktora
Czernyszewa" od lat 14 godz.
10, 12.30, 15, 17.30,' 20 .
. • . . , .• 11 n. 1:zy11
.k ~·notl:wee:o mtodzie>ń

WOL1'V!->1..
pam~etn

1ł

ADRIA - "H~ablna Cosel" od
lat 14 (poi.) itodz. 10, 12.45,
15.30:
Pożegnanie z tytułem:
„Twarza w twarz" Od łat te
(jug.) .rodz. I8.J5, 20.
CZAJKA - „Ballada o żołnde
rzu" (rad'Z.) od lat lł, i:odz.
17, J9
ENERGETYK - ,,Jaok
ukraść
milion dola-rów" (USA) od łat
14. l(OOZ. 17. J9.15
GDYNIA - Dni Filmu Radziecckiego „Wiryneja" od lat lł
godz. to, J2.30, 15 (lT.30 sealllS
zamknięty),

20

HALKA - Dni Film.u Rad>:ieckiego
„Czarodziejska lamp&
Aladyna" od la•t 7 godz. 16.
J8 „Na tropach zbrodni" od
lat 14, godz. 20
1 MAJA „Sz.alony koń" od
lat 11 (USA) godz. J6, 18, 20
ŁĄCZNOSC „Ciężkie czasy
dla gangsterów"
od
lat 18
rtranc.) godz.. 18
ŁDK
„Pomyłka
szpiega"
od lat 14 (radz.)
godz. J3.45
(g. 16.15, 20 seanse zamknięte)
MŁODA GWARDIA „Smierć
Indianina'• od lat n
(rum.)
godz. 10, 12, 14, 16
.,Damski
ga.ng" od lat 16 (a.og.) it-O<iz.
18, 20
MUZA - Dni Filmu Radzieckliego „Martwy sezon" od lat
16 godz. J6, J8.45
OKA „Strzał w
oiemności"
(ang.)
od lat 14,
g. 15.30,
17.45, 20
POLESIE - „Sekrety wiernych
żon" (wł.) od lat 18,
l?odz..
17, J9
POPULARNE „Królowa stacji benzynowej"
(radz.) od
lat 11, god-z. 17, 19
PRZEDWIOSNIE - „Brylantowa ręka"
(·r adz.) od la.t 14.
g-o<iz. J5.30, 17.45, 20
PIONIER
„Polowa.nie
na
muchy" od lat 18 tpol.) &.
15, 17.30, 20
POKÓJ Dni Filtn'U Radzieckiego „Szp\eg wyszedł z mo
rza" od lat 11, &odz. 16, 18, 20
REKORD - Dn! Fdmu Polskiegn - w•oomnlenie o Ke>biell
„Hlstorl.a
7.ółtei
cit.em kl"
god:lliny
(10,
1%.36
sea.nse ·
zamkn_i ęte), 15 „Marysia i Napoleon" od lat 16, g. 17.30, ~o
ROMA „Dziewica dla księ
cia" od lat J8 (wł.) godz. 10,
12.30, J5, 17.30, 20
SOJUSZ - „żyć, aby t;yć" od
lat · J6 (franc.) godz. 17. 19.30
SWIT „Twardzi ludzie" od
lat 16 (fir.~ godz. 15, 17.30, 20
STOK1 „Człowiek
z Hongkongu" od lat 14 (fr.-wł.) g.
15.30,
17.45, 20
TATR\' - tia;I« .,O małe\ Ka
Ir! · d11 +„·rn "' n . . 1.1• ·
Tntru7"'

ca" od lat 1~ ·1·.r1c.) 11odi!.
10, 12.30, 15, J'7.30, 211
ZACHĘTA „Wspaniały Re<d"
od lat 7 (USA), godz. 10, a.30,

„Lentuszek

uczy

si~„,

DYZURl'

.ł.
„Flirty
Konstantyna,
a
nowa taktyka frontu" - odczyt
mgr W. Basiurasa? o godz. 18,
..., Klubie Rosyjskim (W1ęC!<OW
skiego 32), połączony z wyswle
tlaniem filmu .
.t. Badania radiofotoe:raficzne
Polesie (Gdańska 29) ul.
Legnicka, Lemieszowa, Laskowiecka, Lubl inek,
Le>rrtowa I
Lipowa od nr. 1 do 27.

PIĄTEK,

3l PAZDZIERNIKA

l\PTEK

a.oo Wiiad. 8.10 ,,.Pięć minut o
gospod&rce". 8.15 Piosenka dnia.
8.19 Melodie
rozrywkowe.
8.44
Piosenka dla
solenizanta.
B.54
Apetyt wzrasta w miarę słucha
nia, 9.00 „Kwiaty z frombo'rskich
łąk'•

-

słuch.

9.30

F.

Mendels-

I

I

zespół

„Novi". 22.15 W służbie
nocy. n.35 Piosenki do
poduszki.
23.00 Echa „Trenow"
w poezjli prusk•iej. za.os Muzyka

władcy

nocą.

TE·LEWIZJ'A

DAMSKIE
M~SKIE

MŁODZIEZOWE

UBRANIA

MĘSKIE

PIZAMY~

KOSZULE,
BLUZKI. OBUWIE.

I
\

•

&piewa)ących

t~aw

(z

Gdańs\<a).

'/.1.!15 „UcU>ny" Ulm prod. po\.
(W).
%1.40 Wiadomości dnaa -

~

wyda!llie spe<clalne (Ł). 22.()0 :Ozie-n
(W).
22.15 „Samotność" mm prod. TV Polskiej (W). 22:.ł5
. Politechnika TV: Matematyka I kttrs przygotowawczy (J:>(l'Wtóne1nie z Wrocławia). 23 .20 Politech. niką. TV:
Matematyka i<UU
I or'Zy!!otowawczy (ipowtórzenie z

\ nik

I

NIECH ODWIEDZI NOWO OTWARTY
KIERMASZ

SPRZEDAZY

OKAZYJNEJ

Piotrkowska 12'7, Pi. Wolno2, Cieszkowskiego 5, Rz~
ska 147, Zielona 28, TUwima 59,
Limanowskiego 311.

I lltllnlka PoL-Głll. Im. CarteSkłodowskleJ,
al Cnrie-S\<ło-

„Operacja 'Ilrust" e-z. IV
film fab. prod. radz. (W). 11.25
Przerwa. 14.25 Po.Litecbnika TV:
Matematyka - kurs przygotowaw
czy - Wieiomia<ny cz. U
(2
Wrocławia).
15.00 PoHtechnika
TV: Matematyka kurs przygotowawczy - RĆJWl11ania
wyż
szych stopni - cz. I (z Wrocła
wia). J5.30 Pro:erwa. 16.3'1 Telereklama (Ł). 16.4'0 Dziennik (W).
16.50 Dla młodych
widzów Aula se<sja trizecia (W). J7.30
Koncert
pieśni I tańca w wyk.
solistów i zespe>łów
lauTeatów
Festiwa-lu Folltlorys·tyczne~
w
MołdawH
(.z Kiszyniowa).
J8.30
Pocównania prog.r am wiejski
(z Pcnnania i W-wy). 19.20 Dol>ra01oc (W). 19.30 Dziennik (W).
20.()5 Teatr Telewizji: Stanisł„wa
Muskat - Fleszall"Owa Zatoka
tł-.00

ści

DYZURT SZPITALI

nia-k" - opow. 10.45 Koncert m.u
zyki francuskiej. 12.05 Z kraju i
ze świata, 12.25 U-twory fortepianowe. 12.40 (L) Komunik•ty.
12.45 (L) REIP. aktualny. 13.0ll (L)
Arie i duety. J3.30 (L) „Szerokiej
drogi".
13.łO „Dziennik
Carnocjevicja" - fragm.
H.00 Wiad.
J4.05 „Dla każdego coś miłego".
14.45
„Błękitna sztafeta".
!5.00
Pieśllli chóralne. 15.20 „Malarze kompozytorom".
15.50 „Normy,
typy i szablony". J6.00 Dziennik.
16.JO „Cyrk przebojów". 16.45 (L)
Aktua.l!nośc1
lÓdzkie. J7.00
(L)
„Melodia, rytm i pi'()senka". 17.30
(L) „ArcheoJ.ogia w łÓdzkim wy
darmu".
17.45 (L)
Spiewa l!do
Juergens. 18.00 (L) „Nasz komen
tarz". J8.20 „Sonda" - przegląd
19.00 „Echa dnia". 19.11 Utwór
rozrywkowy. 19.20 Felieton l:teracki. 19.30
Transm.
koncectu
symfon. z sari Filharmonii Narodowej. 20.30 Dyskusja literacka. 20.50 D. c. koncertu.
21.J5
Wiersze J, Koprowskiego.
21.25
Do tańca zaprasza~ą ork. 22.00 Z
kraó .i I ze świa.ta.
22 .2'7 W1ad.
sport.
22.30
Radiowa powieść.
22.45 (L) Melodie na
dobranoc
g.ra Ork. PR i TV w LOdzi. '3 .15
„Koncert dla mB<l'zyoieH", 23.50

PROGRAM I

„Nie

znana p . ... neta '
.. Spotka:i .e z
Barym" godz.. 18, 17. DFP 1969. Od .• Zakazanych pi :>senek" do „Pana
Wołodyjow
sk'een"
W 1 a1k~
w 1 etcc7.e1 na1,
większa" od ta>t '7 god-z. !8, 20

filo dxiet1 nie6ie

R.ADIO I• TV

sohn-B„rtholdy 2 pieśni
bez
słów. 9.40 „Muzyka opowiada".
JO.OO Wiad. 10.05 „Ope>wieść o lu
dziach w pociągu" - odc. 10.25
Koncert Orok. PR i TV. 10.50
,, Współczesna
Lilo-zofia
przyrody". Jl.OO Dla kl. II H.ceum 1
technikum „Dwaj w stepie". U.30
Radiowa estrada piosenka·rzy W. Orlewiez. 11.45 „Postęp w go
spodarstw:e domowym". 12.05 z
kraju I ze świata. 12.25 Koncert.
12.45
Rolniczy kWaórBJlls.
J3.00
stwa „Giproryba" staje sie po- „Muzyczne schodki". 13.20 Swoj
siadaczem skarbu. Są nim bry- skiie melodie, 13.40 „Więcej, lerzyń6ka 'IS.
la-ntv.
którymi
obdarzyli co piej, taniej". 14.00 Reportaż lite
podczas wycieczki zagranicznej racki. 14.20 Muzyka operowa. 15.00
NOCNA POMOC LEKARSKA
przemytnicy, biorąc go pomył- Wiad. 15.05 Godorina dla dziewkowo za swego wspólnika. Po cząt I chłopców. 16.00 Dziennik.
Nocna Pon>oc Lekarska Stacji
wielu
przygodach.
szczęśliwy 16.JO „Po-południe z młodością".
Pogotowia Ratunkowego
przy
traf, opieka milicji, spryt i 18.00 w~;id. J8.05 „Ludzie i konni. Sienkiewicza 131, tel. 666-66,
energia samego bohatera, ocalą tynent_y . 18:25 Kompozytoc i jeprzyjmuje zgł-oszenia tele~onicz
go przed kolejnymi zama<:hami go
p1osenk1 - St.
Gajdeczka. Wiadomości.
ne na wizyty domowe lekarzy
bandv.
118.50 Muzyka I aktualności. 19.15
PROGRAM IR
w god·z. J9-5. Wizyty domowe
.
.
. Koncert reklamowy. J9.30 Konsą załatwiane w godz. ~.
sc_enarmsz teg.o ft~u został , cert życzeń. 20.00 Dziennik. 20.25
Ambula.torium doraźnej pornona!'isany z. ~yslą 0 Jedny_m z • ,.IOla mojej d-ziewczyny".
20.47
17.95 Quodlib?,t. 1'1.30 „Skandal
cy
interni&tycznej
przyjmu!e
naJpopularmeJszych
komików Kronika sportowa !l.OO ze wsi w Clochemerle - odc. J7.40 sa
chorych z nagłymi zachor<>waradzieckich - Juriju Nikulinie,' i 0 wsi". 21.15 G;a zespÓt instru !on muzyki mec;hanicznej. 18.00
niami internistycznymi w godz.
który o~twarza głów_ną r~le. mentalrny .B. Ha.rdego. 21.25 „Pięć Ekspresem prz~z sw1at. 18.05 „Pod
J6-T, ul. Lecznicza 6.
Obok. mego wyst~1.>UJą: Nma minu1
o
wychowaniu".
21.30 • Ku.r:i;~ Stopką .
18.25 „Czterech
Greb1eszkowa,
Stanisław C~e- „Rozgrywka" - słuch. 21.50 Wią brac.1 - Woody Shermana. 19.00
Nocna
pomoc pielęgniarska
kan. Andrej Mironow. Nikołaj zanka melodii. 22.00 Mag.azyn stu „Kre>l HenrY'k IV u szczytu sła
dla m. Łodzi z siedzibą przy
Romanow i wiełn innych
dencki. 23.00 II wy<lanie dzien- wy" .-. odc. pow: ~~.30 Szybko,
Al. Kościuszki 43, tel. 324-09. (hosz.l
ni<ka. za.JO „O co tu chod.,,i?" szybc1ei, najszybciej . J9.45 ~przyjmuje. z~ł06zen1a telefonicz (
23 .15 F·r. Liszt _ Sonata g-rnoll. ni-max. 20.05 Bajeczki ultrakrot
ne na zab1_~g1 do domu w ~odz.
kie A. Krec2llllara. 20.15 Mikrn24 . 00 Wiadomości.
19-4. Za•b1egi wykonuje s>ę WI~,
redtal
Hany Hegerove:j.
20.25
godz. 20-5.
PROGRAM n
Sałatka po włosku. 20.50 10 miOd i.X:. ub. r. Łódzka Stacja
OGIEfii' W PIECU BEZ DOZO.
. .
nut o modzie
z Elżbietą Bek.
Pogotowia Ratunkowego przeRU _ TO PEWNY POŻAR.
9.30 Woad. 9.35 Z zyc1a zw. Ra 2t.oo w cieniu przeboju. 21.20 w
niesiona została na uł. Lecznłdzteck1ego. 9.55 Gra Ork. Mando 30 mi'll'llt dookoła świata z pioczą 6.
'
eeeeee~~ linistów LRPR.
lll.25
„Szoze- senką.
Zl.50 L. van Beethoven
„Fidelio"
22.00 Fakty
dnia. :!2.08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _,...-;,..._ _ _ _, ... _ _ _ _ _, _ . Gwia•
zda . sie<dmiu
wieczorów
-

I

15: I N A
BAŁTYK

b;r

STUDY.JNB

*

W ze.stawie filmów pr~o
wanym podczas Festiwalu Filmów RFSRR znajduje się również dowcipna komedia sensacyjna, której autorami są Leonid Gajdaj (reźyseria) i Igor
Czernych (zdjęcia). Gajdaj jest
twórcą, który poświęcił się komedii bez reszty,
w Polsee
znane są: „Wódz czerwonos·k órych", „Operacja yu i „Kankaska branka". Ujmowały one
publiczność świe-Lością gagów,
śmiałym wykorzystaniem arsena
łu burleski filmowej,
umiejetno.ścią tworzenia postaci komedioW}'Ch, tempem i walorami
widowiskowymi.
.,Brylantowa
ręka"
jest kontynuacją tel{o
stylu filmowego - parodia filmów sensacyjnych.
Siemion
Siemionow-icz
skromny urzędnik przedsiebior-

dow•kie! 15 - przyjmuje rodzą
ee I chore ginekologlcmle 2
dzielnicy Górna ora1 1 rejonowycb poradni „K" ul. P'ornalskte1 w I Gdańska 19.
li Klinika Poł.-Gin
AM, nl.
Sterlinga U - przyjmuje rodzą
ce
I
chore ir:inekologlcmie 2
dzielnicy Sródmieśc!e
1
rejonowycb poradni „K" Now„tkl
80, Kopclńsklei?o 32 I Piotrkow
ska 269.
Szpital tm. B. Woli, ni. ł.a
giewnlcka 34136
przyjmuje
rodzące I chore
gtoei<ologic•n-le z dzielnicy Bałuty oraz z
rejonowych poradnl .,K". ul.
PiotrkoWS<ka 10'1, 1 Maja &t I
Kasprzaka 17.
Szpital Im- B. .Jordana, UL
Przyrodnicza 7/9 przyjmuje
rodzące I ehMe glnekologlcmie
z dzielnicy Widzew oraz z r._
jonowe1 poradni „K" ul. sret>-

STYLOWY „Kobieta diabeł"
od lat 18 (jap.) godz. 15.45, 18,
20.15
STUDIO .• Boccacio 70"
od
lat Ul (Wł,) godz. 17.15, 19.30.

J98-lO

TEATR POWSZECHNY - godz.
19.J5 „Boso, ale w
ostrogach"
TEATR NOWY - godz. 19,15 „Zy

dzia wdowa"

~ KIEDV~

QDZIE

W AZNg TELEFONY
lnformacJa telefoniczna

--------

„Brylantowa ręka••

*

!

Wrocławia).

przy aL P K W N 34/36
w SWIETLICY . ZAKŁADOW im. DUBOIS.
ZAOPATRUJE WPB ODZIEżĄ.
KIERMASZ CZYNNY w GODZ. 11-18.
Dojazd tramwajami do zbiega ul. Kilińskiego I GłówneJ.
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Z. Zeydłer- Zborowski

tak!
Chciałbym wykluczyć pewne
możliwości i dlatego o to pytam. Iwona Tomecka została zamordowana w ubiegłą se>botę. Pan zapewne był z Niemcami na polowaniu?
,
- Nie. W sobotę nie byłem na polowaniu
z Niemcami.
- Dlaczego pan im nie towarzyszył?
- Nie jestem obowiązany każdorazowo Jezdzić
z nimi. Od tego jest leśniczy. A poza
tym... żle się czułem, miałem trochę temperatury. Zostałem w domu.
- Z żoną?
- Nie. Moja żona tego dnia pojechała w sąsiedztwo do przyjaciół.
Zanocowała u nich.
Wróciła dopiero w niedzielę rano.
-

No

-

Z tego wynika, że pan był sam w domu?

-

Tak.
I nikt pana nie odwiedzał?

-

Nikt.
Więc nie ma pan

alibi?

Stefaniak potrząsnął głową.

jednak nie zabiiłem tej
- Nie. Mimo
dziewczyny.
- A czy ja twie!'dzę coś takiego?
- Wprost pan nie powiedział, ale pan sugeruje.
- Broń Boże! Niczego nie sugeruję. To ra_
czej pan usiłuje mi wmówić, że podejrzewam
pana o tę zbrodnię.
- A czy tak nie jest?
Grabicki westchnął głęboko.
- Trochę trudno jest się nam porozumieć,
panie dyrektorze. Jakoś nie mogę panu wytłumaczyć, że - prowadząc śledztwo w tego rodzaju sprawie, muszę brać pod uwagę wszelkie ewentualności.
Istnieją bardzo poważne
poszlaki przeciwko młodemu Maciejcząkowi.
Tak dalece poważne, że musiałem go zatrzymać. Teraz znowu okazało się, że pan także
był zaangażowany uczuciowo. Chciałem pana
wyeliminować z tej sprawy, 1.1stalają<: pańskie
alibi. Niestety, okazało się to niewykonalne.
Zresztą, muszę panu powiedzieć,
że w takich
sytuacjach
bywa
podejrzanych przeważnie

kilka osółJ i dopiero drogą bardzo wnikliwej
eliminacji doc)lodzi się do właściwego sprawcy zbrodni.
- To znaczy, że jestem jednym z kandydatów na mordercę uśmiechnął się blado
Stefaniak.
Grabicki skinął głową.
- W pewnym sensie tak to wygląda. Proszę mi wybaczyć szczerość, ale sądzę, że nie
ma co obwijać sprawy w bawełnę. Ale wróć
my do konkretnych, nie dających się zaprzeczye faktów. Więc to pan przeprowadzał rewizję w mieszkaniu Iwony Tomeckiej?
-Tak.
- Żeby zlikwidować wszystko to, eo mogłoby pana skompromitować: listy, fotografie .••
Stefaniak w milczeniu skinął głową.
- Ale nie pracował pan w rękawiczkach
zostawił pan sporo odcisków linii papilarnych.
- Nie myślałem wtedy o tym. Nie jestem
fachowcem w takich rzeczach.
- Nie wątpię w to - uśmiechnął się Grabicki.
Dobrze się stało, że wyjaśniliśmy
sobie przynajmniej tę sprawę. Czy pan może
ma jakieś listy, które pan znalazł w jej mieszkaniu?
- Nie. Wszystkie zniszczyłem.
- Czy
pana żona domyślała s~ pańskiej
znajomości z Iwoną Tomecką?
-

Nie.

-

A

-

Skądże!

Więc

na

na którym poznał
nie było pańskiej żony?
- Nie. O
iM? sobie przypominam, to był
dzień Wszystkich świętych i żona w swoją
siostrą pojechała na Powązki, na grób syna.
- A pan nie pojechał?
- Nie. Nie lubię cmentarzy. I tak prędzej
cr;y później cmentarz mnie nie ominie. Uważam, że żywi nie powinni się naprzykrzać u-

przyjęciu,

Iwonę Tomecką,

pan

marłym.

Była w

tonacja.

tych słowach dziwnie szydercza inGrabicki uważniej spojrzał na mó-

wiącego.

- Może pan ma rację. Ja także nie prze_
padam za cmentarnymi nastrojami. Niestety,
coraz więcej znajomych właśnie tam się przenosi. Chciałbym jeszcze zapytać pana, czy zna
pan niejakiego Marka świdnickiego?
- Tego malarza?
- Właśnie.
- Owszem, znam go.
- W jakich okolicznościach pan go poznał?
- Iwona zapoznała mnie z nim.
- Pani Tomecka? W jakim celu to zrobiła?
- Lubiła mieć koło siebie paru mężczyzn,
którzy się nią żywiej interesowali.
Prawdopodobnie ekscytowały
Więc pan wiedział o flircie Swidnickiego z Tomecką?
-

Ciekawe...

ją takie sytuacje.

-Tak.

czy znała tę dziewczynę?
Nigdy jej nie widziała.

-

I godził się pan z tym?

-

A co miałem robić? Ona ju:i: była taka.

(30)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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