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Kliszko spotkał
M. Susłowem

wojskowy
* Mieszany komitet
obu

się

porozumienia
okazały się
Syrii
z
dohiesienia
Wczorajsze
stronom
Jordanii
w
walczącym
odpowiadającą
W Moskwie rozpoczęła się 49 sesja
nieścisłe. Prezydent Atasi nadal sprawuje ła!11 swój urząd
Komisja Ekonomiczna KC PZPR i sekretarze KW odbyli wspólne posiedzenie, oh'KW RWPG
radujqc nad pełniejszym stosowaniem .rachunku ekonomicznego w naszej gospodarce.

W d!n.itu 19 paźd'Zierni,ka br.
się w KC PZPR SPotkanrie cz,ł·o,n•ka Biura Pol\,tycznego i sek,retarza KC KPZR
Micha.i.ba Susł<>wa z człon·kiem
Biura Polityczneg-0 i se,kretarrem KC PZPR Zenonem Klosz

Cena 50 gr

A'

kl<>.

PC>lsko~ra.d'ZieckieJ.

Łódź, środa

Roz.mowa uplynela w przyj.aznei i serdecz.nei a.tm<J6ferze pełnego i wzajemnego z.ro
zumienia.

poglądów

Gandhi
i A. Kosyginem
Rady Mi.niPnewooniczący
strów ZSRR, A. Kosygin spot
sie z przebywającą w Mo
skwie p remierem ~ndioi, Indi.rą
Gandhi.
S2letowie rządów obu krajów
pog i ądów
wymia,ny
dokónali
na temat sto.surnków radzieckopr'Zy
wyra,ża,jąc
indyJskich,
tym :oadowolen,ie z powodu ich
. pomyśln.ego r<>>Jwoju w i·ntere_
s.ie narodów ZSRR i Indii o r aiz
Przedyskutopoko-ju.
sprawy
wano także aktuaJne problemy sytuacji miedzynarod0>wej,
strony.
illlteresuiące obie
Indira Gandhi pr zybyła do

Z11qlezion.o rozwiazanig_ możHwe
orzy1ęc1a

do

w dradze do Nowego Jorku
na jubileus z0>wa sesję Zgroma
dzenia Ogólnego NZ.

spotkania
Nixon-Gro myko

Agencja France Presse, powoammańsk ie
się na radio
łując
qonosi, że na posiedzeniu mieszanego komitetu wojskowego,
które odbyło się we wtorek ra
no w Ammanie, os i ągnięto cał
kowite porozumienie w Lakresie wszystkich sp r aw mogących
spowodować różnice między si
fedainami.
łami królewskimi a
tej treści złożył
Oświadczenie
obserwatorów
szef arabskich
Abdel
generał
wojsk()wych,
Halim Hilmi.

SelcN!<tarz stanu USA W. Rogers Podał do "'iadomośc1, że
Wa~zyngtonie
CZW>a r tek W
W
p r ezydent Stanów Z1ed>nOCtZonycll, Ric•h ard N ixon spotka
z minis brem spra,w zagrasi ę
n icznych zwn.ązku Rad'Ziecklego, Andriejem GromYko.
W toku sootkania mają być
omawiB>ne: sytuacj.a na Bliskim Ws.chodzie oraz inne oro
blemy m iedcyna·rodowe.

Jak Informuje MHZ w dniach
od l~ do 19 bm. toczyły się w
Paryżu polsko-francuskie rozmo
wy gospodarcze, których przed
miotem byly sprawy dotyczące
realizacji postanow\eń wieloletniej umowy o wymianie handle
wej oraz współpracy gospodarmiędzy
czej i przemysłowej
Polską a Francją na lata 1970przygoto1975 oraz założen i a
wywanego protokółu handlowe
go na 19'71 r.

I

rozważonych
we wszystkich
znaleziono rozwiąza
sprawach
nia możliwe do przyjęc a przez
oble strony.

z

ministrem

spraw

•

•

~praw

z a.g r anicznych
Z wi ą z ku Rad2 1e c k iego. A. Gro
myka spo-tkał s ię w poniedziaMioioster

1) Nalcl!y rozpocząć śledztwo
zbroJw sprawie incydentów
nych, do jakich doszło w Jordanii między siłami królewskimi a komandosami J.uż po wej
w życie rozejmu. Osoby
ściu
odpowiedzialne za sprowokowanie tych incydentów powinny
jordań
być przekazane władzom
przed są
skim i postawione
dem. Zalecenie to spotkało s:ę
z aprobatą zarówno rządu, jak
i Organizac.I< WY-ZWoleniia Pale
styny.

przewodoiLczacym Rady
Soc.iali&tyc:zlhej Republilci Rumunii. N. Ce<>Usescu,
N.owego
do
przybył
który
Jorku n.a XXV jubileuszowa
Zgromadzenda Ogólnego
sesję
NZ.
z

lek

Państwa

•

•

niedziele odbyło sie d'fu11:ie s0-0tkanie ministra soraw
zaitranicznych Zwiazku Rad'Zil!c
kie1to A. Gromyki z sekretarzem stanu USA W. Ro1tersem •
Podczas rozmowy J>Oruszone
m. in. oroblemv Blizostały
Europy
i
Wschodu
skie11:0
z uwzgledniPniem s6rawy Ber
lina zachodnie~o.
W

Manso?l.a.?

zbrodnia wKalUornii

z Ka
tam
zbrodnię
ws·~rząsa.1aca
nowa .
Strażacy
Soą u el.
okolicy
w
wezowa n i do pal ące .i się w,i l!i
p r y w aitnej znaleź li m .i .anow ic.ie
w basen i e . znajdują c ym się na
te r en ie p osiadłoiki. z włoki p i<:c iu utop ionych w nim osób.
nne
Ofiary były związane czel'wonymi
lecz
sz.nuramd.
i, jak wy·kaz,aly
chustkami p ie rwsze ogle<Jziny, bes-tialsko
pobHe p rze ci śmierc i a. Brzegcj
basenu był v zbroczone k r w i ą.
Ofiarami mor d'U sa: dr Victor
Ohta, 40-letni specjalista chiru'l'gii ocznej. Jego żona Vir g,i nia. dwoJe i>c h diz ieci w wieku
13 i li la·t o raz :oatrudni-0.na w
d.omu 38-tetn ia Dorothy Cadw allader. M ałże ństwo Oht>a m i a
Io 1e<ozcze dwoj e dz ieci. o któ
r yc h losie n i-c na ra.zie n ie
wiadomo ,..... cz.y zg>n.ęły t>OdWedług napły wa.j ących
Ji.fo~ nii don i e s-ień . o<lk,ryto

Należy

utworzyć

3)

Należy

utworzyć

który

komitet,
działalność

Finał

naukowo-technicznej

We wtorek rano w Moskwie
się 49 sesja KomiteRady Wzatu Wykonawczego
jemnej Pomocy Gospodarczej.
w sesji biorą udział zasti:pcy
szefów rządów krajów - człon
ków RWPG: t,yczezar Awranow
Frantiszek Ramouz
(B\lłgaria),
Dam Dindjn
'(Czechosłowacja),
Ger·
(Mongoli'lł),
Gombodż;l\v
hard Weiss (NRD). Piotr .Jaroszewicz (Polska). Gheorgh<: Radulescu (Rumunia\, Anta! Apro
Lesieczko
Michaił
(Weg·rY>.
nad
oni
Dyskutują
(ZSRR).
programu dalszego
projektem
rozwoju współpracy ekonomicz

._ . KG
etapusię p0818. dzeme. Koml...
li z~k<>ńcZYł
SJI Ek onom1czneJ

kole.iny. przedostatni już
etap VIII Mied2Y'!'.arodowe1to Konkursu Chopi.no·W
sokiego w Wa-rszawie. Teraz ,,czekujemy na we.rdykt Jury. które zatlecyduie. kto roaidzie !>ie na
liście dwu'11astu finalisotów.

podkomi-

Uczestn icv Ili etanu to
kandydad do sześciu głów
nych nagród i ta.k<ie.1 sare.gulamiinolic.z by
me.1
wych wyróżnień. Na pyta
przypa<i,nie
komu
n ie .
w udziale ubi~anie sie
o naiWYiS?.e laury konkur

mieszany

90we. za.równo ~am.i zaiin
iak i pilnie
te~esowan:i .
ich .. zma~a.nd.a"
śledzaca
oduzyskają
publkzność.
oowiedz dziś w itodziinarh
Południo-wych.

masowego

przekazu, zarówno jordańskich ,
Komitetowi
jak i podległych
Centralnemu Palestyńskiego Ru
chu Oporu.

Prezydent Atasi zgodnie z wolą partii

nadal sprawuie

--s
-~

ozas J>(l'Ż.aTu, czy Z-OStały uprowadzone p r zez mor derców.
Posiadłość Ohtów znajdowała
się w Odle.głośici około · 150 km
na Do!Udnie od San Francisc<>,
m i ędzy Santa Cruz a Soquel.
Zbrodn1a.rze po dokonaniu zl>i-0
przypuszczalrowego m0>rdu
n i e POdpalili wille: dojazd do
domu był za·blokowany. a.żeby
utrudJtioć dosteP 5traży ognio-

we .i .

Mo-tywy Z'brocllnd sa na razt.e
n°ie Zinane.

•

•

łi
wyd,z,iału
PrZ>elC!.o;;taw,lciel
na'l1:sowe@ ·właAz 1>1>wiill~<>w;vch
formował,
ix>ilfl
·
w Lol! Ąni<eles
że

trwą:iac y

~

pięciu

inie<;ię

cy , proces MaR$ona . i. Jeg-0 ba.n
dy Jrosoztował .luż 332 661 do-la-

rów.

"!

rządy w

Syrii

ze stolicy Libii Ageneja MEN A, we wtorek
rewolucyjnej płk ,Kadafi
· libijski~j rady
Syrii
połączył się telefonicinie z szefem państwa i rządu
rady re•
Nur Ed-Din Atasim, przebywającym w siedzibie
Kadafiego, że
wołucji w Damaszku. Atasi poinformował
w Syrii pannją normalne warunki, a ostatnie doniesienia
na temat sytuacji w tym kraju były przesadzone.
.Jak donosi

~z~wo<tniczący

Tymczasem, jak pisze Reuter,
Damaszku nie padło ani jed
no oficjalne słowo na temat te
go, co się dzieje w Syrii. Doniesienia napływające ze s!olicy
są niejasne. Według informacji
uzyskanych z autorytatywnych
źródeł partii BAAS przez Agen
cję Reutera, we wtorek odbyło się plenarne posiedzenie pan
arabskiego i krajowego kierow
nictwa partii, na którym dysku
rewolucji
towano „wydarzenia
ba·asistawsloieJ" <>raz „problemy
sprawowania władzy w Syrii".
Te same źródła podkreśliły, że
Atasi , który pozostał sekretarzem generalnym partii, w dal
szym ciągu sprawuje swe funk
cje szefa państwa i rządu zgod
nie z wolą kierownictwa partii.
Atasl
sprawuje
te
Funkcje
bądź w swym mie•zkaniu,' bądź
kierowsiedzibie
w głównej
w

nej · I naukowo-technicznej oraz sprawą integracji ekonomi•
cznej krajów socjalistycznych.
omawiają
sesji
Uczestnicy
do jeszc'l:e
zmierzające
środki
zaspokojenia popełniejszego
ezłonków
krajów
trzeb
RWPG w nowe rodzaje maszyn
dla licznych gałęzi ~ospodarki
narodowej. Przewiduje się zwła
w
współpracę
szcza szeroką
spnetu
produkcji
dziedzinie
górnieze11ro r hutniczego, trakto
rów I maszyn rolniczych. tech
nikł kolejowP.j i budowv samo
chodów o dużej nośności.

Wc7hral

koordynowałby

środków

„

Konkurs Chopinowski

tety wojskowe, które czuwały
by nad przestrzeganiem rozejZanim
mu na północy kraju.
tych
dojdzie do ustanowienia
podkomitetów, komandosi i siły
królewskie powinny podjąć nie
kroki celem zapobieże
zbędne
·nia wznowieniu starć.

Arabski komitet nadzoru zesit: w poniedziałek w Ammanie i ogłosił następujące ulecenia;

ZT1.ależH się n.asfeccir

Wstrząsająca

2)

brał

Nowojorskie· kontakty dyplomatów
zagranicznvch Austrii R. Kirsch
schlaegerem. Prz~dmiotem roz·
mowy obu ministrów były zagadnienia dotvczace konferencji b.ezoieczeństwa i wsoółora
cy w Eurooie oraz zacadnienia rozwo.iu d wustronnvch sto
sunków 1>0lsko-aurtriackicii.

1

Posiedzenie

Podczas posiedzenia, mieszany komitet wojskowy, utworze
ny w przeddzień przeprowadził
szczegółową analizę klauzul p o t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - z 13 pażdziernika,
rozumienia
wojskokwestii
dotycz:ącego
wych.

Polsko-francuskie
rozmowy gospodarcze

rozmowe

stronv

.crzez

Porozumienie wJordanii

Zapowiedź

W 1>onie<lzialek orzewodnicza
cy delegacji PRL na XXV seOgólnego.
Zgromadzenia
s.ie
minister spraw zai:ranicznych
dr Stefan Jedrv~howski ndbvł

Nr 250 (6913)

. '··

rano

W dniu 19 bm. przewodniczą
cy obydwu delegacji: polskiej
- wiceminister ha'hdlu zagraniRyszard Karski oraz
cznego
francuskiej - generalny dyrek
tor w M inisterstwie Gospodar
Jean Chapelle
ki l Finansów
podpisali protokół podsumowuroZ>mów.
jący wyniki

ekonomicZJ;Jef

1970 r.

rozpoczęła

kał

\vtorek

października

Da lsrv proj!l'am rozwo1u współpracv

DZIENNlK Komitetu W.ykonawczeeo RWPG
l:ODZKl ·

między I.

we

21

Rok XXVI

-----

Moskiwy

*
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W tra.Jecie spotkania &mówio
no aiktualne p r oblemy miedzy
wmysłk im
p rzede
na r odowe.
z s ytuacja w Eurozwiązane
p ie . a ta.ki e sprawy dotyczace

Wymiana

*

*

od/było

wspó łpracy

oświadczył w Ammanie, ie znaleziono możliwość

partil.
panara·bskiego
nic twa
Od pewnego czasu nie odwiedza on siedziby prezydenta
premiera.
Partyjny dziennik „Al-Baas".
we wtorek donieskrytykował
sienia, że kryzys w łonie kiepartli
syryjskiej
rownictwa
powstał na tle różnicy
BAAS
zdań

między

skrzydłem

zwląza

nym z armią a skrzydłem cywilnym w sprawie stanowiska
ostatnich walk
Syrii podczas
w Jordanii między Palestyńczy
kami a oddziałami rządowymi.
Dziennik stwierdza, że nieograniczone poparcie dla rewolucji
palestyńsI<iei

obowiązuje

każde

partii BAAS;
partyjne Damaszku zaz
ktokolwiek
że
przeczyły,
przywódców syryjskich znajdu-·
domowym,
je si<: w areszcie
bądź został deportowany.

go

członka

żródła

i sekretarzy ekonomicznych KW partii
Centralnym
Komitecie
W
gtówne kierun.kll rozwiązał\, kt6PZPR odbyło się 20 bm. - pod
re mają pogłębić proces tntenprzewodnictwem członka Biura
sywneJ!o rozwoju naszej gospoPollt:vcznego, sekretarza KC Bodarki.
wspólne
Jas=uka lesla.wa
Na temat szczegółowych propos iedzenie Komisji Ekonomi czblemów . warunkujących wprowa
nej KC l sekretarzy ekonodzenie w życie tych idei wypom iczny ch KW partiL
uczestników
17
się
wiedziało
Nanda poświęcona była kie·
narady.
rnnkom dal'<?ego doskonal'E!'nla
D v•;kutancl uznali za słuszne
inst1-umentów pozwalajacych na
koncepcje Przedstawione p r zez
stooowanle rachunku
pełniejsze
Min isterstwo Finansów. podkreekonomicznego w nasrej gospowielu szcze!ł6łach
śla j ąc. te w
darce.
one będą dalszych
wymagać
otrzymali
obrad
opracowań.
U czestnlcy
przed posiedzen;em :!'.biór mateNa zakończenie obrad za.brał
riałów na ten temat.
Jaszczuk ust.oBolesław
głos
Problemy te były już wprawsunkowując s!ę do wielu szcred'Zie wstępnie omawiane na jed
l)roblemów porusrogóło-wych
Komis\i
oosoedzeń
z
nvm
nych w dvskusji.
Ekonomicznej. ale uchwaly n.
IV i V Plenum KC wyznaczają;----------------
Istotne :o;ml8'1ly w na"2ym obecnym systemle t ' r.ansaw:vm. W
Wiec o nie Minlsteroparciu
9two F inansów opracowało bardziej szC'Zególowe wytyczne stanowi ące kształt kompleksowych
rozwią=ń w tej d;i.i~z:lnle.
Przedstawiony or:zez ministra
finansów .Józefa Trendotę do
?re'ZY'd~'llm Centraloieiro KomJ
dyskusji projekt dalszego dooko
tetu Stronnictwa Demokratvcz
nalenla Instrumentów rachunku
ekonomiC:!'.ne,E!o scala ! określa
nel(o dokonało zmian w sklad2rle Sek>retariatu CK SD. l!)Wię
kszaiac llczbe iel!o czl011ków.
W skład Sekretari.a.tu. którego
pracami kieruje orzewodnkzaKom.itetu
Centra.J.nellO
cy
Demokra.tvcznego
Stronnictwa
wchodza:
Mo-.;kwa.
Zygmunt
Na,jwyżS1Zv komitet wrtoinaw
Jan
Wicepr-zeWO<dniel:acT · CK
cz,v Arabskiego Zwi.ą,,,ku Socja
Ka.rol Wende. czl0«1ek PrezyHstyc>:ne.ito we wt.orl'il< wieczo
diu.m CK Michał GrendyS", sen<>mi'!lacJe
za.twierdz.ił
rem
Mohammeda Fa-uzi n.a stan<>wi
Leo.n.ard Hokretaue CK sko orem.i'E!'ra ZRA.
hens~ i Piotr Stefański. kieJeden z najba,rdzie.i dooWii:ad
rownik ze~łu organizacyjneczonych dyplomatów eitirPskich
mi·a .nowany memierem
zosta,ł
go CK Stanosław Stolz. kierow
przez prezyde·nta ZRA An<Wa.ra
nl·k zesPOłu propaga.ndy Jacek
El Sada;ta.
Maziars·ki.
kierO'Wnik
zesPOłu
Na tym samym oosiedze'!\4U
również
za.twierdzlił
kom•·tet
ekono-rniczneito Jerzy Mboko<!Oie
Prezydencka no-mi'!l.acJe Abdel
wlcz ora.z kierowni•k zespołu
Mohsen Abu! Ne>ura la·ko sesPOłeczno-zawodowe-ito
rad
k>reta,rza l(enerailine~o A'f'a,b skiego ZVJ'i~'Zklu SooJilistyez,nego,
narodowych Bt'Olllisł.aw Sasza.

Zmiany wskładzie 
Sekretariatu CK SD

Fauzl

premierem ZRA

Nad Renrm bPz zmian?

uchwały

Sens

CDU /CSU

jest eleganckie i można by rzec
rzez pierwszy rok rządów
duchu czasu. Ra;ner
w
lrnalicji . SP.O-FDP odnos1l.o
Barze! wie - mówią mu o tym
wrazeme, ze opozycyJsię
badania opinii puinstytuty
Oa CDU/C~U pragnie wyże wi<;kszość społt!
mię
blicz.nej e roi gr ywek
łączyć
czeństwa NRF opowiada s:ę za
dzypartyjnych problem uz
porozumienia
mięcjzy
osią.J{nięc~em
o narmalir.acji
kładu
Polską. Nie moda wit:e d7.lsiaj
NRF a PRL. Począwszy od l5
na terminolog11~ z poprzedniego
problemowi temu
pażdziernika
okresu, natomiast gęsto szermu
opozycja nadala funkcJę dż-.,,•ig
je s1ę w oswiadczeniu słowami
ni - jednej z wielu dźwigni mającymi zapewniać o jak najktórej pragnie
przy pomocy
z
rząd
lepszej woli CDU/CSU w tej maobecny
ona wysadzić
terii.
odzysiodła. A niecierpliwość
pierwsze zdanie uwśród
Ale już
rośnie
wład1.y
skania
treść: „Ważjawnia właściwą
dosłown i e z tygodnia
chadecji
mim<' wszystkich . nym celem naszej polityki byna tydzieti ,
Io i pozostaje porozumienie oJarozbieżności.
wewnętrznych
raz pojednanie z Polską". Biok:e Ją dzielą. a nawet ostrzepos;:11erac pod uwagę. że znana jest
żeń pried nadmiernym
dobardzo dokładnie
nam
chem. Jakie cła lą •ię słyszeć z
polityka
y c 11 cz as o w a
t
_jej własnych szeregów.
CDU/CSU wobec Polski. wyrapr>.ez
nświadcz.enia
Wydanie
niezmien
żana konsekwentnie i
CDU/CSU
parlamenlarną
grupę
Aderządów
nie przez okres
jej postawę wookreślającego
nauera, Erharda, Kies:ngera bec. Polski należałoby zaliczyć
w stwierdzeniu, że cel obecny
niewątpliwie do doniosłyc}l wyte.1 partii pozostaje taki sa•m,
- part.ia ta reprezentudarzeń
jak w przeszłości. wyrażone zo
je politycznie połow1: wyborców
stało właściwie wszystko.
NRF - gdyby nie poważne wąt
Dalej o.~wiadczenie opowiada
pliwości, czy za jednolitą fasadialogu
za „pogłębieniem
się
dą tego o4wiadc1enia kryje się
niem'eckim i polskim
między
a
tre.ś:C,
rzeczywiście jednolit~
narodem'', przemilczając pionier
nade wszystko. czy wyraża on;1
ską i decydującą role. jaką ode
posta wę c a ł e j
r?eczywiśde
I odgrywa "IRD.
grała
grupy CDU/CSU w Bundestagu.
skra,Jnel
Koncesją na rzecz
Przyjrzyjmy się temu oswiad
prawicy jest postawienie w o<-zenh.1 z bli•ka. J11ż na pierwpłasz
na jednej
świ~dczeniu
s1v rzut oka widac.' w nim mlhitlereżimu
zbrodni
czyźnie
rękę przewodniczące
strzowską
rowskiego wobec Polaków oraz
mistrzowgo frakcji B~rzeła.
przepędzenia
„późniejszeg 0
5ka je81i chodzi o pozornie wie
]'fiemców". Słyszymy to z u~t
loznaczne sformułowania, w ją
po
zacllodnloniemiecklch nie
drze których tkwią jedno.znacz
Ale kiedy wyraz pierwszy.
ne cele. Opakowanie werbalne

P

343 osoby aresztowane + 381
• 1628 obław policyjnych

+

przesłuchanych

Sytuacja w Kanadzie
W Kana<l•ie trw.a stain WYjąt
kowy, wprow.a<lz.ony w życie
od pi-atku. Akc.ia po:ic:i1. czę
ściowo przy współud2iale wojska. w ooo z.u.ki1wani1u ewe11tual
nycll sprawców oe>rwania dYCrossa
bryty~k1iego
p;oma.ty
o:az oo-rwani.a i .,..amordowa.nia
L.a.niinh<bra.
k;ina<lyi.skiego
porte'-a roi:iv...i}a ~ie ze wzmożo
na silą. Orlhyv·a.ia sie też m.a
sow~

aire~?'.f(\lwa•n;a

C'łnnkow

WS.?:v;ii;tki<'h

zdei <;ympatyków
"'rganiz.arii
IE'galizD"Wenei
„Fron.t Wy,.,wol nria QueQecu".
A kej.a ta obiela rćvi'-ne mi.asta.
nie wyłąc?.A ,fąc stoMcy państwa
Otta""'Y· &Je <zc~gólnie intensyv1•ni€ przebi.ega w pr<J1Wineji
Quebec i je; stolicy. Montrealu.
We wtorek raon10 władze PDlicyjne tej orowionc.ii uikomuobecnrle paa:06taże
nikowały,

*

SPORT
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SPORT

osoby.
i43
osób, ale
<'?esc z nLch późnie.i zwolnione>. Nastapito to w toku 1628
o•bt.aw policy.Jnych. Wśród are
sztowanyc·!J z.naid·u.lą się m. in.
dwie siostry i matk.a działacza
frontu, Pa·ula Rose•a. za któgończe.
listy
re.zesłano
rym
też
zatrzymano
Przypadkowo
m. in. 3 K.aui.ady.iczyków ooprzy
angielskU?·l{o.
rhodzenia
których znalezio•no broń I
ulOotki
i.a·k twierdzi policja komounioS•tyczne.
ia

w

airemcte

Przesłuchbwano

381

Poli<'.J.a nadal nuka k·z-YJówtrzymającycll
terrorvstów
dYi>lomatP.1
zaJclad<nika
jako
brytyjskiego. Crossa. D. o wto:
utrzymywała
wieczorem
ku
sie ootnia, że Cross jeszcze ży
je. Niedzielne ooglooki o Jego
zdemenitowane.
zo&tały
śmierc;
lci

*
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Il miejsce szpad,,,:ści Resursy i
16 szabliści Resursy. Pozostałe

nadal bez sukcesów
W Toruniu odbyły Slię druży
nowe mistrzostwa Polski .iuniorów w szerm-:ercc. Udz:ał w
n'ch wz'.ęly także zespoły z naszego okręgu. N:e spisały się
one na.iJep:eJ. Dotyczy to prze·
de wszv1'tkim zespołfiw łódz
kich. grtyż w wojewócl'ztwie widać wyr'lźnY postęp. Jeżeli jedrak chodzi o miasto. ref(re, jest
wyraźny. na co już n'e wiemy
1>0 ra,; który zwracamy uwagę.

Naj!ep'ej w Torun;u "PiSR1Y
młode florecistki MKS Pab:an:ce. trenowane orzez L. Ksle
żyka. W skladzie Nowakówna,
Banat, Bekrych i Rubajceyk wy
walczyły one dobra piąta lokate. a do tnemegli miej,.,,a za.
brakło im dosłownie jednej wygrane! walki ze Startem Ol"zZ 4u startujących zespoŁYr·.
się
okazała
najlepszym
łów
Legi.a
właśc'.wie na tym zakończyły
się sukcesy drużyn naszego o·
kręgu w mistrzostwach . 16 miej
sce na 32 zespoły za jęli flore·
Zjednoczonych Pabiani ce,
c'.ści

się

2 DZIENNIK

Ł0DZKI

nr

drużyny

p ierwsz:ycll

odpadły

eliminacjach.

w

(s)

Brąz owy

medal
A. Koguta

mistrzostw
dugim dniu
W
strzeleckich świata reprezentant
Polski Andrzej Kogut w strzelaniu z karabinka małokalibro
leżącej
postawy
z
wego
mebrązowy
(kbks-5) zdobył
dal. Zwyciężył ł'reiss (Płd. Afry
ka) - 598 pkt. przed Zallringe597 f)kt. Polak
rem (NRF) uzyskał również 59'7 pkt. Zespo
zajęła
drużyna
nasza
łowo
7 miejsce.
$Iąsk
KS
A. Kogut należy do
Jest
26 lat.
Wrocław. Liczy
wroclawskiej Polistudentem
techniki.
W konkurencji kobiet Polska
5 miejsce. Triumfowały
zajęła
zawodniczki Jugosławii. Rolińska
brązowy medal przewa•lkę o
pkt., zajmując
grała różnicą l
ostatecznie 5 miejsce. W . Ryczko była 17, a N. S.U.owicz 3-0.

250 (6913)

oddać

Laskawosć

dosłownie).

tej oferty jest doprawdy wzru
szająca„.

punkcie CDU/
przyjęcia
siE;
domaga
o rzekomym
tezy
przez Polskę
nas nien1~ckiei
u
istnieniu
mniejszości narodowej, co elenazywa się „formalgancko
zabezpienym i materialnym
praw Judzi i grup".
c;zeniem
Sądząc widocznie, iż naród polski obdarzony jest bardzo krót
CDU/CSU posuwa
pamięcią,
ką
żądań
się aż do formulowania
w tym względzie, tak jak gdyniczego nie naby Polaków
uczyly doświadczenia z niemiew
narodow.j
mniejszością
cką
Polsce przed 1939 rokiem. W za
wielkodumian za to chadecja
sznie popiera przyspieszenie od
dla ofiar ;:>seudoleszkodowań
przeprowadzabadań
karskich
nych w hitlerowskich obozach
koncentracyj nycll.
W punkcie piątym CDU/CSU
opowiada się za szybkim podję
dyplomatyczciem stosunków
nych z Polską, abstralluJąc cal
formatowanych
od
kowicie
przez nas przesłanek.
W ostatnim punkcie partia ta
rozszerzenie wymiany
popiera
handlowej. m. in. przez utwoIzby
„niemiecko-polskiej
rzenie
Ten ostatni prohandlowej".
jekt, o ile mi wiadomo, był ro.z
żnacznle wcześniej,
patrywany
postanowiła
CDU/CSU
zanim
oświadczewystąpić ze swym
następnym

W

esu

niem.
chadecji zostało
Sta nowlsko
z miejsca krytycznie ocenione

(Dalszy

ciąg
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radzieckie domaga się

ekstradycji piratów i morderców
Machinacje emigracyjnych wyrzutków
L1.Ld11ie dzwonia bez 1>rzerwy do redakcii wszv~t.kich mo•
skifl'wskicb aazet. „Prawda". „Izwiestia". uTrud" otrzy·
codzien·nie tysiące depesz ze wszystkich zakątków
mują
111111 ZSRR.
W związku z tym zwraca ulo~ni.sk'i
„z Je-n.i<ngraxlzkiego
wagi: ożywienie różneg 0 rodza
d?Jiesiat·ki
starru.ią
codzie·n nie
ju ciemnych, emigracyjnych i
pa.«iiersamolotów lotnic twa
organizaantykomunistycznych
skieJ>:o. W !'kla<l·zie icll z.ałóg
cji. które starają się wywrzeć
leni1ngradzkie stewarde labają
presję na rząd TurcJi i wystę
ssy. Wiadomość o n°i.eszcześci.u
pują, Jak donosi Agencja Franktóre spotkało samolot „AN-24"
ce Presse, z żądaniem niewySuchumi
na trasie Babumi
Nie
wiele z nas.
zaskoczyła
porywaczy samolotu.
dawania
Ze Stanów ZJednÓczonych do
możemy dobrać slów, by wyca
z.ić nasz ..Z.nie-w na wi.ad.amość
Ankary przybyli już w tym cezbrod·niczym 1.amordowaniu
o
lu „przywódcy ore:anizacji emiNadii Ku.rczenko.
grantów litewskicll".
na.tycllmiasrowego
żądamy
Wiadomo powszechnie, że spra
przeka zania niegod:zi wych morwami tych organizacji kierui~
decców w rece rad10ieckiej spra
PO"-"'iinni
Bandyci
wiedlL"\V<>ŚCi.
zostać surowo ukara.rui' za s·wo.
zbrodnie". PO<lpisały
oodła
ją

stewardessy
z.lednO<!ze.ni.a.

radzieckie zde
cydowa111e domaga się ekstradycji p0wietrz,nych pirate>w morderców. którzy za.bHi mło
komS><>moł.kę
stewardessę,
da
Nad•ie Kurczenko. ciężko ra-nisazałogi
czlonk6'W
lii innych
molotu ! omaJ nie doprowadzi
l<i, do tragicz..nei katastwfy Io
niczel.

egdaj pe daliśmy krótka wiadomość o śmierci Ja eka
przypomina.iacY ch
W<>s •erowicza Tu kilka suzei:ółów.
o artystycznej działalności tego znakomitetl'o artysty w Ila·
&zym mieście.
Woszczerowic7 zaangażowa.nv został do teatru łó<lzkle·
urzez dvrPktnn
go - jes-zczP. jako młodziutki aktor Bolesława Gorczyńskiego, z miejsca te-i zwrócił 011 na sie·
bie uwage „woim niepospolitym talentem. który doszlifojakie spedził w naszvm
wywał w ciai:u tych kil'ku lat,

• * •

miPście.

Al• sa to d2ieie dawne. które uamietaja .iuż tvlko starzy teatromani łódzcy. Wróćmv do czasów nam bliższych.
Woszczprowirz należał do tej e:rupy aktorów. któny 1>41
wojnie weszli w skład zespołu Teatru Wo.iska P<>lskie11:0.
prowadze>oe<:o w ł.odzi przez Władysława Krasnowieckie1rn.
Scena ta rozpoczęła sw<>ia chlubna działalność wystawiajac 22 marca 1945 r. arcydzieło WysT>iańskiee-o oWesele".
Sztuke te wyreżysPrował wlaśniP Jacek WoSJZczeorowicz.
który też stworzył w niej "Znakomita kreację .iako Stadczyk. Nie mniej kapitalny był w jeiro interpretacii Latka
Fredry. Znakomitv sukces odnosi uo-tem
„Dożywociu"
w
Woszczerowicz na drugiej scenie Teatru Wo.iska Polskie20
(Teatru Powszechneiro TUR) kreu.iac l'!łówna role w kome·
di: M<>liera „SzelmQ.Stwa Skapena''.
Rok później przechodzi do Teatru Kameralnego D<>mu
Żołnierza. gdzie m. in. uświetnił swoja e:ra sceniczny dramat T. Gajcego pt. „Homer i Orchidea". „Jako niez1trab·
ny. tragikomicmy młodzieniec na poczatku sztuki. jako
majestatu. oślepły starzec przy końeu. Woszc•.eropełen
wicz dał jedna z ról, jakich dh11r-0 się nie zaDomni" oceniła te. kreację krytyka.
Jacek Woszczerowicz wyiemża potem do Warszawy. nie·
mniej nie zapomiua o Łodzi. W czerwcu 1955 r. oklasikujemy go znowu w Teatrze Nowym. który w reżyserii B.
Korzeniewskieg,i wystawił sztuke MoJi.era „Don Juan".
Nasz znakomity ll'!ŚĆ zagrał wtedy - koncertowo jak zaw·
sze - Se:anarela.
miasto.
Jacek Woszczerowicz dolrrze wsuominał nasze
Kiedy DO raz ostatni spotkałem 11:0 w \Varszawie, oowie•

Przygotowanie

do spotkania członków
Rady B~zpieczeństwa

na szczeblu ministrów
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dział:

„Z

•

sentymentem myślę

o

zawsze

r<>wicz. Szkoda. wielka szkoda!
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tania stoi jeszcze występ Szoł
wiołowo I szybko grającymi naW dniu dzisiejszym na eurotys:ka, kor:tuzjowanego w pierw
pastn'.kami tureckimi.
pejskicll boiskacll rozegrane zoszeJ połow:e spotkania z Albado Izmiru
przybył
Górn ik
pierwsze pojedynki drustaną
. O jego udziale w tym mPnia
chartPsamolotem
specjalnym

'.łkar
p
o
giej rundy rozgrywek
czu zadecyduje tuż przed •potrowym. Skład polskiego zespołu
ski Pucllar Europy I Puchar
(ms)
lekarz.
kaniem
bez zmian. Pod znakiem zapyZdobywców Pucllarów. W obu
edycjach walczyć będz:e po 16 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - zespołów. Rewanże roz.egrane zo
staną 4 listopada br.
Polskę Jak wiadomo w PE re
p rezentuje Leg:.a. a w PZP Gór
nik. Oba zespoły dzisiejsze mecze rozgrywają na wyjazdach,
znacznie lepszej sytuacji znajBokserzy łód21kiej Gwardii 1
wojskowi w belgijskiej miejsco
duje s:ę Gwardia, występująca
marca br. przegrali w Bydgoszgórr:cy w tuwości L'ege. a
na własnym r ingu i mająca o
8:12.
czy z pięściarzami Zawiszy
re~klm Izmirze. Obie nasze druJ pkt. więcej od Zawiszy.
Zwyc:ęstwa odnieśli Kubacki i
m iej ju·ż w
żyny przebywają
Łodzianie liczą przede wszyst
Kruk, a czterecll naszych zascach rozgrywen:a sootkań.
kim ra zwyc:estwa zawsze barRynzremisowało:
wodników
dZo ambitnie walczących braci
kiewicz z Sobiechem, Flaszman
Z obu polskic}l zespołów z pew
A. \ Zb. Olechów. Ponadto moż
z Kaczmarkiem. Józefiak z Ziół
nośc:ą trudniejszą przeprawę bę
cllYba sądz'ć. że dalsze ounk
na
:Qelgiuz
Pacholski
i
kow:>kim
BelMistrz
da m ieii legioniści.
ty zdobędą Rynkiew icz. Kubac
szem.
g'; i aktualny lider tabeli Stan
Grzee:orzewski, Kruk wzg!.
ki.
Liege to drużyna znana
dńr'l'.I
Rynkiewicz spotkał s!ę wówKardas. Pe„ne szanse maią iesz
sta<lionach.
europejskich
na
czas z byłym bokserem Tomatacy zawodn'.cy jak: Paprocze
Ostatr·io no niedz'elnym meczu
szowa Sob'.echem. Zawodr:ik ten
ta, Flaszman. Ambroz'ak. Borz Beveren, zakończonym remiszczyci się posiadan;em tytułu
kowski czy Gąsioro wski. Gwarsem 1:1 Standard oberwał som!strza Polski juniorów. D~iś
dziści o iln ie trenują i powir:ni
lidne ciegi od miejscowej prajako senior zaEcza s!e do czoodn'.eść zwycięstwo.
sy sportowej za nieum ;ejetnr>ść
zawodników walczących
łówki
Sytuacja w grupie „B" pierw
gry w momencie, kiedy przew wadze lekkopółśredniej.
„każ
l'g'. tak sie układa. _że o
szei
krYcie
c!wn'.cy rozpoczęli
w nóedzielę o godz. 12 na r '.n·
układzie tabeli w tej grupie 2'ady swego" i n'eudolność w
gu w Pałacu Sportowym w radecyduje zapewne mecz Gwarprzełamywaniu wzmocnioręj omach meczu rewanżowego m'ę
w K'.elcach.
Błękitnymi
dii
brony przec iwnika. Nie należy
dzy Gward 1ą a Zawiszą dojść
Spotkanie to odbęd zie się 8 lije<ln.ak zapominać. że Standa"d
może do ponownego spo!kar-ia
s~opada.
grał bez swoich asów atutowych
Rynk iewicza 7 Sobiechem. Ło
Bracia Olechowie . którzy wcz-,
Takaca i Kostedde, którzy w
dzianin znajduje się obecnie w
raj 7 łożyl; nam w'zytę w redak
meczu z Legią Już wystąpią_
d'<>brej form;e, o czym świad
twierdzą . że mecz w K'elcji,
cza wygrane przez niego dwa
cach jest d'o wygrania. Są on:
Wojskowi orzybyli do L'.ege w
spotkania w NRF.
optymistami i v.ridza nawet moż
normalnym składzie plus mło
Mecz Gwardia - Zaw;sza bę
l'.wość awart<u Gwardii z grupy
dy wychowanek klubu - Cypka.
wydarzeniecodzier.nym
dz'e
„B'' do .,A". Aby 1ednak speł
Trer<ni!:i przeprowadzone w Bel
n~em, ~dyż obi~ druż:vnv za~rn„
sie przewidywan 'a braci
niły
g'i wykazały, że> zespół jest w
żone są spadkiem do II ligi. W
Olechów. trzeba wy~rać W"zystformie kondycyjnej Jak I PSYkie pozostałe mecze łOgowe chiczneJ,
to Jest z Zawiszą. B!ek'.tnvm; i
Niec0 !Ołabszych pr'1E!ciwn'.ków
Stalą (mecz ten odbędzie się w
wylosował Górnik. Gozetpe IzLodzi 22 listc>pada)
mir ma Jednak renomę najbarNa n'.edz'.elne spotkan:e b'led'Z:ej europej9k'.ep;0 o<>d wzglę
w dnigim P.ni.u towarzyskiego
ty wejśc'.a do Pałacu Sportowedem stylu gry zespołu tureckiespotkania tenisowego cozg:ywa
go są do nabycia w sekretariago. Ponadto w drużyn i e turechali
warszawskiej
w
nego
cie Gwardii przy ul. Andrzeja
kiej bramkarzem iest bohater
Gwardii między reprezentacjami
Struga 1 od godz. 8 do 20 i w
rem'.sowego spotkania Turcja Polski I Austrii T . Nowicki
sportowym przy ul.
ośrodku
NRF Ali. Najlepszymi zawodr·;z Pokorny<m 6 :7, 6 :4,
wygral
Główrej 17.
kami w at.a.ku Gozetpe są NeY6:4.
Przed meczem ligowym Gwarzat, Fevzi oraz Duńczyk N ielW . Gąsiorek poklOnal Karego I d ii z Zawiszą odbPdzie się snotsen. Spodziewać s•e wiec na6 :4, 6 ;7, 6 :4, P,rowadizi, Polska I k<1nie Jun:orów gwardyjsk'"" z
te obrnn~ górn'.ków bę
leży,
(n)
' wa•rszaW\Slka Legią..
d1lie mialia ~ ~ty z :iy•
.
4~0.

Optymizm braci A.

ł,och:i.

tl'dzie

snedz.i-

a J>Otem wieku
pięknych lat mojej młodości,
łem kilka
Chet.nie wpadłbym tam znowu. ażeby przy.
dojrzałego.
pomnieć sobie dawne czasy. A i dawnych przviaciół: Stef.
ka Tym<>wskie11'o, Michała Meline. Stasia Grolicklea:o. Stelke Jarkowską, Michała Znicza, Bolcla Gorc:cyńskieR'.o j tylu
innyeh przyjaciół lód:r.kich, któnv lu.t daWQo nie tv.ia".
Do wieczności przeniósł się teTaz równlet .Jacek Woszcze·

Legia gra w Liege, a Górnik w Izmirze
•

I

„

Tenis

lata

Jacka Woszczerowic2a

Agencja TASS podaje:
- Władze tureckie dotychczas
nie powzięły decyzji o wydaniu
dwóch zbrodniarzy, którzy donapaści na
kondli bandyckiej
radzieckiego samolotu
załogę
„AN-24". Oficjalny przedstaw1Ministerstwa
tureckiego
ciel
Sprawiedliwości oznajmił, te mo
tydzień lub więcej.
że minąć
postanowienie
zanim zapadnie
co do losu bandytów.

*

Możną oprócz tego zadać pyta nie: kto pozwala przywódcnni
przestepczych organizacji. skupiających emigracyjne odpryski,
nie tylko swobodnie przedostawać się na terytnrium Turcj i,
ale również występować z podantyradzieckimi ożegającymi,
świadczeniami ·w obronie. mor·
de>rców I bandytów?

Łódzkie

lenoim•gra<irzkieg"

Społeczeństwo

seklreta<rz.a generalRzeC'Lnik:
nego ONZ oświadczył we wtorek, iż zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa z dnia 12
czerwca br. sekretarz generalny Organl.7.acji Narodów Zjednoczo·nych wstępnie ustalił pospotkania
pierwszego
rządek
Bezpieczeristwa
człi:mków Rady
na szczeblu ministrów 5pra.w ..a
granicznych.
Pierwsze spotkanie czkmków
Rady Bezpieczeństwa ma się
bm. w gośrodę n
odbyć w
dzinach popołudniowych. Będzie
to sootkanie przy drzwiach zam
kniętych i ootrwa około 3 ICodzin.

stępców.

DZIŚ

W.-zn.raj bawił w Łodzi pn..ewodniczacy GKKFiT dT Wło
dzimierz Reczek. Towarzyszyli mu w zwied.,,aniu obiektów sportowych w naszym m1esc1e, zastepca przewodniGKKFiT J. Rutkowski oraz dyr. departamentu
czącego
w GKKF R. Garbac7ewski.
Gościł' na„; powitani byli irrzez 1>rzewodniczacPgo ł,KKFiT
Przewodniczacy GKKFiT Wł. Reczek ŻYWO
W. ZatkPgO.
przy wylewaniu
zaintrre~ował sie dobicJtają.cymi pracami
w hali AZS przv ul. Lumumpodłogi
tartanem
polskim
by. Następnie delegacja GKKFiT zapo7-nała sic z uokryciem tkaniną. sztuc~na basenu ulywackici:o .. Olimpii".
N'a zakończenit> S\\'"eJ,:"o P-Obytu w ł„od7.i prze\\'Odnicza.cy
GKKFiT Wł, Reczek złożył wizyte przewodniczacemu Prezydium RN m. Łodzi Edwardowi Kaźmierczakowi i za·
steprv przewodniczaceR'.o Prezydium RN m. Łodzi K. I-iuczykowi - d"Ziękuj3c władzom naszego miasta za 1>odiecie
ndwatnvch i bardz.o uotrzebn}·ch urób worowad7enia nowego stylu w bu<łowaniu urzadzeń sportowych. Eksperymenty zastosowane w Łodzi beda wykorzystane przez
inne miasta w Polsce.
ml

łńdz:k:e

W trzecim punkcie oświadcze
do
powraca
CDU/CSU
nia,
swej starej koncepcji: najpierw
narodów'',
„san1ostanowienie
pod którym to pojęciem trzeba
'rozumieć bońską wersję zjedno
czenia Niemiec, a potem dopie
ro „europejski lad pokojowy''.
odwrócenie
Jest to dokładne
rządu
podstawowego założenia
Brandta, który przestał warun
Europie
w
odprężenie
kować
zjednoczeniem Niemiec.
Kluczowe zdania odnośnie tego, co Polska uważa za jedyn.r
ru_ndamept normalizamożliwy
naszymi
CJl stosunkow między
m ianowicie kwepaństwan1i, a
stia uznania zachodniej granicy
Polski na Odrze i Nysie, brzmią
„Przyszłe europejnastępująco:
nie powrnny
skie rozwiązania
być przesłonięte przez polityczne scementowanie linii den1argranic„. Polska
kacyjnych !
może ufać, że aż do swobodnie
wynegocjowanej trwalej ugody
bezpiec:rna w jej obecbędzie
nym stanie posiadania ze stro
Federalnej Nieny Republiki
miec" (przepraszam za koślawe
tekst
pragnąłem
tłumaczenie,

Społeczeństwo

pracujący w swoim cusie z na
zistami i mający na sumieniu
wiele krwawych zbrodni przenarodowi radzieckiemu;
ciwko
są oni obecnie na żołdzie impe
rialistycznych wywiadów, a zwła
szcza CIA. Zresztą podejmowane przez jednych bandytów pró
innych
usprawiedliwienia
py
bandytów nie budzą zdziwienia.
Natomiast zdumiewające \ oburzające jest to, że określone konajwidoczniej
są
tureckie
ła
skłonne wysłuchiwać icll opinii,
o czym świadczy m. in. post;i
nowienłe sądu pierwszej instan
ej! w Trebizondzie oraz zwłoka
najzupelniej
w ro,strzygnii:ciu
jasnej sorawy wydania Zwią7kowi Radzieckiemu dwóch prze

„„„„„„„..............

LODZI

Szermierze

ści.

*

SPORT

Wizyta przew. GKKFiT dr Wł. Reczka

""

to politycz,nl priedpowiad;iją
społeczen,
połowy
sta wiciele
stwa NRł', muszą się budzić w
czy dojrzeli
nas wąt11liwości,
onl już do normalizacji stosunków z Polską i czy Jet w ogó
le pragną. Podobne stawiani<!
na jednej płaszczyźnie zbrodni
i skutków zprodni znajduje s1i:
ze
sprzeczności
w jaskrawej
odczuciem
ludzkim
zwykłym
zasad moralnopodstawowych

przestępcy, ścffle współ

wojenni

Zb. Olechów

H. JAGOSZEWSKI

*

SPORT

*

SPORT

Czterech hokeistów ŁKS
wreprezentacii Polski
w Pałacu Sportowym w
zbierze się kadra naszych
hokeistów, która przygotowywać
do spotkań z NRF.
się będzie
Wyniki tych meczów zadecydustarcie naszej drużyny w
ją o
przyszłych mistrzostwach świata
w grupie A. i ewentualnie w
turnieju olimpijskim.
Dziś

Łodzi

Drużynę Polski czekają przed
meczami z NRF cztery trudne
spotkania treningnwe z hokeistami Dukli i z reprezentacją
NRD.

Trener kadry narodowej Jegorow powołał na zgrup'>wa nie
Wśród wyróż
28 zawodników.
gracze
się
znajdują
nionych
LKS: W. Kosy!, K. Białynccki,
J. Stefaniak i A. Kopczyński.

Szczypiorniśc'i

Anilany

iadq do Mielca
udanych spotkaniach na·
z Gward:ą
teren ·e
Opole. szczyp:orriści Anil-'lny udają S-:e na kolejne mecze mistrzowskie do M:elca. g<fzce zmie
rzą się z tamtejszą Stalą. Spotkania te odbędą ,;i:; w najbl'.ż
sza sobotp i niedz ele 24 i 25 bm.
Na,Jbliższ:v Drzeciwnik łodz'an
za)muje Drzerlost atn'.e miejsca w
tabel'. 7 <iorobk'em dwóc;, ounk
tów. M'elcza nie 7 newno~c:a be
dą chciel'. na własnym terPrie
oopraw '~ swói dorobek ounktowv, s'ąd trudna rola !ód'"'e(m)
go zespołu.
Po

własnym

45,6 mln dolarów
Sport jest wielką namiętnoś
cia Włochów. W ub. r. wydal' oni
32.8 mld lirów na zakup ka.rt
imprezy sportowe.
wstępu na
Największą popularnością cieszy się piłka nożna. Mecze ligowe rozgrywane są przy pel- ·
nych trybunach. Z wymienlonej
sumy 45,6 mln dolarów wpły
dQ kas klubów pil.ka.rnęto
s.k.ich.

•

.Zqcle Lodzi

9

•

Zącie Lodzi

•
48 Zqcie

Lodzi

8

•
Zqcie Lodzi

9
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.Z adania ZMS
wśrodowisku szkolnym
l

Cienie ulicznych świateł
ze

z danych stystycznych wyn!ka,
;esteśmy na drugim
mie;scu w kra1u pod W>:ględem nowoczesności oświetlenta.
Ustępujemy ty!llc
Katowicom, które maja więcei punktóu:
rtęciowych.
W czotówce krajou:ej znajdujemy się równiet
pod względem dtugości '.JśWietionyclt ulic. Na 1055 km ulic.
oświeti.an·yc'1 jest ai 71 proc.
Zadaliśm11 więc pytanie Zak.ladowi Energetycznemu l..ódzMiasto leżeli
jest tal< dobrze. tG dtaczegc iest żle? Bo
przecież przechadzaiqc się '.J zmroku pe; mieście stwierdzamy, że 'jest jeszcze ciemne i ponur~.

Zanąit

E:.ód:zki ZMS zor·
ganłzowal w
dniach 18-20
bm. w Uniejowie semrnarium opiekunów organizacji
szkolnych ZMS, poświęcone
omóvrieniu zadań kół szkolnych tej organizacji w roku
1970nl. W zajęciach wzięło
udział ponad
100 ~ ZMS-owców, którzy zapoznali się n;.
in. z problemami,
związa
nymi z zadaniami organizacji ZMS w środowisku mło
dzieży szkolnej. Wiele uwagi pośw1ęcono także roli i
zadaniom organizacji partyjnej "' szkole.
w realizacji
jedn?litego procesu wychowawczego.
(Kr.)

Podstawowa urzyczvną tak1estanu vowiedzieli n:łm
rozmówcv - iest brak.
albo
ni„dostateczna ilość czesc1 za•
miennvch. W tvm roku szcz~·
gólnie .dal sie odczuć do niPdawna brak do•taw rur flunrescencvinvch tzw. świetlówek.
Kilka !lni temu dopiero otrzy.
mano -je _ ale. niestetv. mało.
Na zamówionvch na n półrocze
6 tys..
zrealizowano tylko 2
tys. Nie otrz~tmano jeszcze oP.ł·
nego
asortvmentu
rtecii$wPk.
Zapotrzebowanie na cześci wv·
mienne iest o wiele wieksze niż
rPatizuje ie hurtownia.
W
I
półroczu np. na za Potrzebowa·
nych 16 tys, bezpieczników tzw.
ll'O

.

laureatem nagrody 1m. Munka
Rektorat Państwowej Wyż
szeJ Szkoly Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi
przyznał swą doroczną nagrodę za najlepszy debiut filmowy absolwenta tej uczelni w
kinematografii zawodowej. Na
groda ta nosi imię zmarłego
tragicznie, znakomitego polskiego reżysera Andrzeja
Munka,
Jury pod przewodnictwem
Jerzego Passendorfera po obej
rzeniu
filmów
zgłoszonych
przez zespoły i wytwórnie fil
mowe, wyróżI)iło tym zaszczytnym mianem film „Znaki
na drodze" w reżyserii Andrze
ja Piotrowskiego, zrealizowany w zespole „Iluzjon". Piotrowski po ukończeniu PWSF
TViT pracował od 1958 r. na
stanowiskach asystenta i drugiego reżysera. Swój pierwszy
samodzielny film stworzył w
oparciu o powieść Andrzeja
Twerdochliba pt. „Gwiazda se
zonu", Akcja toczy się w bazie
samochodowo-transportowej, obsługuj11cej jedną z wiel

Wszystko
bezpieczeństwie

-o

pieszych
rozm.a.wi<łć

będą;

n.ac ooln1ika Wyd.Zli alu
K-itroll Ru<:hu Drogowego
KM MO - MJR S. CIESLAK,
zas~pca kierownik.a Wyd'z1aru

Komunikacji Preo:. RN m. Ło
d<ZI m&r inż. A. KOMAN,
wiceprezes Sadu Powiatowego
(1.1a m. ł.odzi D:lCr S. ZIMOCH

PROPONUJEMY TEMATY;
KTO
STWO

e

GDZIE

MA PlERWSZER·
NA ,,ZEBRACH"
POTRZEBNE

SĄ

PRZEJSCIĄ

e
e
e

OZNAKOWANIE PRZEJSC
OBOWIĄZKI

Jakby jednak nie nazwać
filmu Piotrowskiego,
jest to
z pewnością dzieło interesują
ce, tym hardziej, że podejmuje niełatwą problematykę dzisiejszego dnia codziennego.
Scenariusz napisali A. Twerdochlib i A. Piotrowski, autorem zdjęć jest Antoni Nurzyń
ski, muzyki - Włodzimierz Na
horny. Opiekę artystyczną spra
wował Andrzej Wajda.
Jury uznało też za najpokandydata do na
grody (obok „Znaków na drodze") "Testament" barwny
film telewizyjny w reżyserii
Antoniego Halora i Józefa Gęb
skiego. Przypominamy, że ten
właśnie film otrzymał najwyż
szą nagrodę w kategorii filmów telewizyjnych na minionym festiwalu filmów krótko
metrażowych w Krakowie.

PIESZEGO

jury otrzymał
zestaw filmów zgłoszo
nych przez Wytwórnię Filmo-

wą „Czołówka"~

(Bosz.)

Ko.I&

„Zasady vremiowania i pod
płac w przemyśle w Ja•
tacb 1971175" prelekcja doc.
dr L. M'.astkowskiego. dz i ś o
godz. 18 w LOK, ul. Traugutta
A

Młodzieży

18.

.

A

„Jan Bezimienny. Anonim"
- w wykoraniu Teatru De-Ce-eN" w ŁDK, ul. Traugutta 18,
0 godz. 18.30. Wstęp od lat 18 wolny.
A Zebranie dyskusyjne n. t.
zawieszenie wyko
1 ,warunkowe
nania kary w kodeksie karnym
i w praktyce sądowej" w lokalu
Rady Adwokackiej, ul. P'.otrkowska 63. Początek godz. 19.30.
• o godz. 18 w Klubie TPP-R
ul. Narutowi cza 28. odczyt i film
dokumentalny , okazji Roku Ko
pernikowskieęo

A

Mieczysław

wa o godz. 16.00

Swiecicki

śnie

w Klubie Dz!en

nieGie

nikarza,
klubie

o

Bilety do

nabycia

końca

„

Od

dziś

szczepienia

przeciw polio

Apteki przed... „sezonem"
Apteki łódzkie odczuwaja iu:i: wzmożone za1>0trzebowa·
nie na leki antyll'rypowe . .Jak ocenia Pan zaopatrzenie1 z tym pytaniem zwracamy sie do mitr T. Formańskiego,
z-cy dyrekora w Lódzkim Zarzadzie Aptek.
Zdaniem naszego rozmówcy. apteki dysponuja nełnym
asortymentem spPcyfików. Takich tabletek iak asprocol,
influmina. tabletki przeciwgrypowe. aspiryna i calcipiryna
przygotowano około 30 mln. Do tego do.:hodzi witamina C,
której zcromadzono ok. 20 mln sztuk, Również ood do·
statkiem 11Dajduje się w zapasie antvbiotvków.
rooów
i wszelkich witamin. Każda apteka dvspopu.ie 3-miesiecznym
zapasem. Odpowiedni zapas zll'romadzila również hurtownia.
Apteki maja równief dostateczne ilości mle,k a w nro<zku.
w tym witami·nizowanego,
(W. K.)

(K.as)

Pożarna

·os,

656·41,
499-90,

DYŻURY

13
595·55
257-17
09

'.eo~ GDZIE~

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO ł1, 408-•, 588-0I

LUTNIA - „Inwazja potworów"
(jap.) od lat U, godz. 8, 11,
13, 15, 17, 19, 21
POLONIA - „Gang Olsena" od
lat 18 lduński) godz. 10, 12, 14,
16, 18, 20
WISŁA „Olltatni termin" od
lat 19 IUSA) godz. 10, 12, 14,
16, 18, 20
WŁÓKNIARZ nieczya.ae
WOLNOSC - „Piękny listopad"
od •1at 18 (wł.) godz. IO, 12, 14,
16, 18. 20
ZACHĘTA „Słoń
maruda"
od lat 11 (ang.) godz. 10. 12.15.
14.30, "Panna i
dziećmi"
od
lat 11 <czeslri) Jtodz. n. 10.30:
STYLOWY - „Razem & Gunll•
lą" od lat 18 (szwedzkl) godz.

TEATRY
WIELKI
godz. 111
„Kniaź
Igor"
POWSZECHNY
&od.z. 19.15
„Lizystrata" (O<i lat 18)
NOWll' - godz. 19.lS „Bęaę mó
wił szczerą
MAŁA SALA

prawdę"

- godz. 20 „Pelikan"
JARACZA - godz. 17 "Tajemniezy ogród"
TEATR 7,15 - godz. 19.15 „Żoł
nierz królowej Madagaskaru"
OPERETKA - godz. 19 „Dama
od Maxima"

ARLEKIN - godz. 17.30 „Gospo
• da pod Upiorkiem"
PINOKIO
godz. 10 „Szewczyk Dratewka''

1s, 1s. 20

STUDIO - „Barbarella" od lat
16 (franc.) godz. 17.15, 19.30
.ADRIA Pożegnanie
z tytu•
tulem: „Zemsta OAS" od lat
16 <franc.) godz. 10, 12.15, 14.30,

MUZEA

w

godz. 19.30 w Klubie Stu
dentów Piotrkc>wska 7'1, recital Wojciech„ Młynarskiego. Bi
lety do nabycia w klubie.
• w DOK Lódź-Poles:e. Ul.
Wapienna 15, 0 godz. 18 film
polski pt. ,,Znicz łllimpijski".
A „Konflikty małżeńskie w
etiologij zabójotw" to temat spot
kania z prawnikiem. jakie odbędz'.e sie o godz. 18.30 w SOK,
ul. Pie>trkowska 243.
.A Pierwsze w br. spotkanie
sekc.ii muzycznej Klubu lnstruk
torów
Amatorskiego
Ruchu
Artystyczneg 0 Regie>nu Łódzk'.e
go, dziś w LDK o godz. 13.00.
przy ul. Szpitalnej 6.
A Badania radiofotogTafico:ne
mieszkańców
ul'.c Przvbyszew·
sk'.ego od nr 195 do 244 i ulicy
Przeskok.
&

Już 8 tys. mieszkań, a do
roku liczba ta zwiększy
sie o dalsze i tys.
W przyszłym roku dotrze Już
do Łodzi ga, ziemny. otrzymają go na.Joierw Pabianice, a potem łódzkie osiedla - Nowe Ro
kicie. Dąbrowa ! Kurak. W dal
szej przyszłości gaz docierać bę
dz'f orzede wszystkim na nowe
osiedla.
Wiadomo, ' że 2az ziemny ma
dużo
zalet. jest nietrujący, a
bardzo wysoko kaloryczny ! ło
dzianie będą z niego na pewro
zadowoleni. Jednakże właściwe
obchodzenie się z nim będzie
niezbędne Gaz ten bow~em przy
nagromadzeniu !d.e może spowodować wybuch.

czono

Na ogół jednak abonenci są
zadowolerii
ciśnienia
gazu.
Chociaż liczba korzystających z
J'.(azu stale wzrasta, płomień w
maszynkach Jest dobry. W tym
roku do sieci gazowej podłą-

St.raż

Wojskowej
Pułku
Obrony Terytorialnej m.
Lodzi im. Tadeusza Głąbskiego
podjęlo niedawno
zobowiązanie
założenia 6 książe<:zek
mieszka
niowych dla sierot po funkcjo
nariuszaeh MO. żołnierze z tego pułku realizują podjętą uchwałę. I tak: pododdział mjr.
Góreckiego przekazał na ksią
żeczkę mieszkaniową
dla Krystyny Bany 5.979 zł, pododdział
kpt. Jóźwiaka wplaeil na ksią
żeczkę dla Marli Ciąpały 4.071
zł, a pododdział mjr. Dąbrowo!
skiego - dla Sławomira Kolosy

,IC\o.dxień

Zwykle o tej porze, tuż przed
z'.mą. mieszkańcy niektórych do
mów zauważają. że płe>myki w
Ich kuchenkach gazowych zmniej
szaja sie Najczęściej przczyną
są
zan~eczyszczenia
rur. Obec-nie dziennie gazown~a otrzymuje 10-20 takich zgłoszeń. Ekipy
2
gazowni niestety. nie są w
stanie na b:eżąco podołać zamó
wieniom Dyrekcja gazowni informuje nas. że dołoży wszystkich .taran, aby zwiększyć tem.
pa czyszczenia rur gazowych,
gdyż
w okresie zimy sytuacja
może być jeszcze cięższa.

Informacja telefoniczna

(j. kr.)

wyżek

Zanieczyszczenie rur
Ga.z .ziemny co prawda
nie fruie, lee.z wybucha

wszystkich kowtcze. zwalniający mleszkan.ia. które pow1nny hyc wybu.
dosteonvch
rzone .,na wczoraj" ze wz.Jtleśrodków
oddzial:yw<łnia i perdów inwestycyjnych. Odwleczeswazi: komitet domowy zmunie ()(lb1oru o Jeden dzień staszonv -test oroSllć o lnterwen~je
wlaro go ood znakiem i',aoyta·
I
n·aoietnow.anie
na lamach
ma na kilka tyl(adm. a tYm
Waszego poczytnego pisma osamym
opóżmało
rozpoezęc;e
bu· rzającel(o traktowa<nia l
nieinnych
inwest:vcil. Już 1 kwietsamowitvch oraktvk uprawiania - nie wolno odbierać. bo·
nych w stosu n ku do mienkań
wiem bez elewacji. A WYkoru,ców naszego blokU orzez czynnie elewaci! to kwestl.a w nor·
niki administracji. i'rlwestowamalnych warunkach kilku dni.
nia i wykonawstwa budowl<łne.
a w nienormalnych warunkach
go ... ".
tegorQ<:?;nei ooóźmonei wiosny
Tak zaez:vnał &ie
obszerny
(o czym :iie wiedziano 31 marlist
do
.r edakc:l1.
padoisanv
ca) kilku dobrvch tYl(odci. Pa..
przez kllkudziesieclu lokatorów
nawet
m1es1ecv .
posesj>i
przy
ul.
Kasorzaka
W rezulta~ie komisia odebra31135. a tra·ktuiącv jak łatw~
ła dom
nie otynkowanv i me
sie można domyślić. jako że
nadający su:
mimo naszego ll·
dom jest nowv - o usterkach
beralnego
dość
tra kto-wania
budowla·nyeh. Blok został odetvch
soraw,
do
m1eszk=ia. Ko
bra.ny przez komisje 31 marca
misja jest w t><>rzadku - wobież. roku. Odda·nY l<>Stał z nie
bec przepisów. Zawi•mly orzewykonana elewacja. Szpary poixsv.
zawiniły trudno.5ci z prze
rnied>ZY oo~<:zególnvmi płytami
kwaterowaniem
~ozbiórkowi
dochod>Za d<> kilku centymetrów
czów.
zawmiła
ool(oda. zawini·
i pra.Wle orześWitu1a ną wylot.
łv orzeciek; w nowvm łódzkim
Pretv zbroJeniiowe
wystają
z
budowmctWll'!·
Tak. bo !(dyby
prefabryka·tów na zewnątrz I ome te orzeciek! w 290 blokach
czywiście rdzewieją. tak iak i
Ł.PBM nr 3 dawno „tvnkowa!onie zabezojec1J0ne przed korobv spomv blok. me muszac za1
zją ba.Ikony. A że wioona nie
mować 5:ie usuwaniem or"ZeC1e·
żałowała nam deszczów.
przez
ków !(dz.ie >ndziei. Wszvscy za·
owe 5zparv ! ~oark! wlało sie
winiH z wviatkiPm lokaforów.
co nieco do mieszkań.
Nikt nie zostanie
ukarany,
Mieszkańcy
wiec interweniuUkarani zostali tvlko lokatorzy.
ją,
Najpierw w ADM nr n.
l(d1Jie kolejno padaia różne ter
A. PONIATOWSKA
miny WYke>nania elewacji: ma .1. .,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
czerwiec. li<0iec ltd. Ani jeden
nie został dotrzymamv. Gdyby
d·om zc>sbał e>tvnkowa.ny, 1uż nie
tak jp,k to orzewidywał plan w II kwartale. ale choclażbv w
· końcu trzeciego,
to lokatorzy
z.aP<>mnielibv lwi o wszystkim.
Dom sto! nadal nii! otynkowany, a lok a<torzy d rża przed jesiennymi szarugami.
Od 21 bm. do 23 bm. odby·
D1aczel!'Q blok został oddiany
wac się będą w Łodzi szczepie
bez elewa<:.ii? Przepisy zezwa·
nia doustne przeciw
chorobie:
lalą na od!l&nie blo-ków mieszHeinego-Medina szczepionką za
kalnych
niezupełnie
wykoń
wierającą Ir typ wirusa. Podlo
czonych do 31 marca. Elewac.la
gają im wszystkie dzieci z racz
w tel!!o rodzaju budowni<:twie
ników 1970-1956, które dotych
nie odgry-wa roli tylko estetvcuis
n!e był)
szczepione tą
cznel ale 1est nieodłącznym eszczepionką, a otrzymały JUŻ I
lemen1em wvkończenla., Już 1
typ wirusa. Szczepienia odbY·
kw;etnia - nie wolno odbierat
wać •ie będą we wszystkich pa
bloków bez elewacji. Trzy0$'0radniach „D" i żłobkach. Dzieci z
br>wa komisja Cz Dvrekcj,! Inprzedszkoli \ szkól doprowadza
westycji Mlelskich nr 1. z LPBM
ne będą do rejonowych poranr 3 I MZBMl odebrała Jednak
d ni „D". Termin szczepień nie
d<>m 31 marca. nie wystawiajac
będzie przedłużony.
mu naJWYż6zef notv. ale jednak odebra)a. Dlaczel(o?
Po
Plerwsze liczyła na pewno. że
elewacja
zostanie
niebawem
~'~~~
wykona.na a Jeśli D<łwet nie od
TWOJA KREW
reki. to do Jes>iell'i na oewno. te
tura bedzie nam sprzyjała I
DAREM ZYClA.
nie bedzie lało.
ZOSTA~
DONOROWYM
Po drui:?ie - orzed'Stawlclelka
Dyrek<:jl
Inwestycji Mieiskkh
DAWCĄ H.1lWlJ
wie<Jziała o rzeezy ol(ólnie waż
nieiszel. że odebfa,nie dornu b:v
Io konieczne. be tam mieli zamleSZ'kać Cl mieszkalal rozbió;„Po wvczerpmi.u
znanych
sobie i

WA:tNlil TELEFONY

zł.
Pozostałe
pododdziały
podjęte
zobowiązania
zrealizują w
najbliższym cza.sie.

KIEROWCÓW

*
*

problemv

Koziny - blok 63
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Wojsko sierotom
po milicjantach

2.535

OBOWIĄZKI

Ga~owe

ważniejszego

Wysoką ocenę

za.stęvc a

e

kich
inwestycji
przemysło
wych. Bohaterem jest 35-letni
mężczyzna (Tadeusz Janczar)
który mając w swym życiory
sie niechlubną kartę, jaką jest
pobyt w więzieniu, potrafi wy
ciągnąć
ze swoich potknięć
wmoskL Umie też zaprowadzić ład w bazie, której na ko
niec zostaje
kierownikiem.
Krytycy pisali o tym filmie,
że jest to uwspółcześniony pol
ski western.

również

na ten tem.at
s naszymi Czytelnik.am&
przez NTU 383-04
w cz.wa.rtek 22 bm.
w &<>dzin.ach od 12 do 13.31

Księgarnia

11a Stokach

Piotrow~ki

Andrzej

do Piotrkowskiej. na•tepnie na
trasach wylotowych.
1'rudnościa w codziennej pra·
cy bryirad .1est brak od110.,.;ed·
nieiro sonetu. Nie ma na przyl<ład
1>0duośnika
pneuma tycznego do obsługi wysoki<:h masztów. Zakład Eneriretyczny ko•
rzystać
musi
z
uprzejmo&ci
Straży Pożarnej. od któ;rej oo·
życza
drabiny,
Poprawa oświetlenia
to nie
wkładek
topikowych. otrzyma·
tylko drobna moderni;i:acja, ale
no tvlko 6100. z zamówionvc11
zakładanie
nowy~b
punktów
1009 sztuk opraw ulicznych naświetln}•cb. Na unow<>cześnienie
deszło do Łodzi 75 it.łl.
oświetlenia poprzez grun.tow
Znajac to, łatwieJ zrozumieć.
ne modernizacje
przeznaczono
dlaczego wiele z U.V5J punktów
w br. 10 mln zł. Na inwestyświetlnvch
jest nieczyt)nycb.
cje. tzn. za.kładanie światła na
A Punkty świetlne „untieraulicach. gdzie nie było go wca·
ja" nie tvlko śmiercia aaturat„
le, nakłady w:vnosza od 3 do 3,5
n~
czesto „dzielnie" skracaJa
mln rocznie.
Nowe
punkty
ich żywotność cbulił{ani i wanświetlne zakłada sie głównie na
dale. Rocznv bilans strat prze·
dalekich peryferiach.
kracza 100 tys. zł.
E. ORZESZKÓWNA
Okaz.uje sie. że wroatiem oświetlenia ulicznego jest rów· - - - - - - - - - - - - - - - nież
sól.
która 1>0sypu.ie się
jezdnie.
Niszczy ona słupy i
kable oodziemne.
!n.na jeszcze orzyczyna ciemności był brak planowego
on- 1
cepcyjneiro usta wiem a punkt
świetlnych.
Ostatnio dopiero
zaczęto
mvśleć
perspektvwic
Odległa dzielnica Łodzi
nie. Plany przewidu.ia racjon ·
toki doczękała się własnej
na gospodarkę światłem
la
księgarni „Domu Książki". Już
miasta .
od dziś rozpocznie ona pracę
Drobne modernizacje oświet·
lenia. polega.iace na wymianie
w
wybudowanym pawilonie
zarowego na rtęciowi! lub rtę
przy zbiegu ulic Pieniny i Te
ciowa-żarowe.
prowadzi Zakład
lefonicznej. Nowa placówka o
Eneręetyc:my. W tym roku zalnstalowaPo iuż 250 punktów,
powierzchni blisko 200 mkw.
do grudnia przewiduje sie wv·
prowadzić będzie sprzedaż ksią
miane ieszcze 100. Kapitalne re•
żek, płyt, reprodukcji oraz ma
montv oświetlenia wvkonano na
teriałów piśmiennych.
22 km ulic. w tym na ul. Li·
manowskiego. Bałuckim . Rvnku.
Z pewnością księgarnia zow całym prawie Osiedlu Wła·
stanie przyjęta przez mieszkań
dy Bytomskiej. na ul. Łaęiew
nickiej i l\falachowskiego.
ców Stoków (zwłaszcza uczęsz
Od tygod~a.
w zwiazku z
czających do szkoły) z dużym
nadejściem świetlówek
wymiezadowoleniem. bowiem do tej
nia sie je I uzupełnia na uli·
cy Piotrkowskiei I urostopapory najbliższa placówka „Dodłych do niej. a
w przyszłym
mu Książki" znajdowała się aż
tygodniu
rozpocznie słe wyprzy ul. Lumumby.
miane na ulicach równolell'l~h

SZTUKI (ul. Więckowskiego 36)
godz. 9-15
ARCHEOLOGICZNE
l
ETNO·
GRAFICZNE (Pl. Wolnosci lł)
godz. 11-17
BISTORU RUCHU REWOLU·
CYJNEGO (ul. Gdańska 13)
godz. 9-16
HISTORII
WLOKIENNICTW A
(Piotrkowska 281!) go<l'Z. 1()-17
KATEDRY
EWOLUCJONIZMU
UŁ (Pa.rdt Sienkiewicza) godz.

17, 19.30

TATRY - J3ajkl: „Worek prezentów" godz. 16. 17, „Sami
swoi" od lat 14 (poi.) godz.
10, 12, 14, 18, 20

CZAJKA

Ł0DZKIE

CZJ'DDa

ZOO

godzillJ'

17, 19

S.-1' Ck•N

- „Lokis" ('POI.) Od lat 14
godz. 15, 17.30, 20
GDYNIA - „Abel, tw6j bra~
od lat 11 (poi.) godz. 10, U,

ŁDK

do 18)
SIN&

BAŁTYK
lfra nc.)

aa

polski"

ENERGETYK - nlecz.ynne
KOLEJARZ „Skąd przychodzisz" (fr.) od lat 18
godz.

10-17

czynne od

„Album

(po!.)
od lat 14 godz. 16.30,
19.15
DKM
„Szczęśliwy
Aleksander" (fr.) od lat 14 godz. 16,
18, 20

14, 16, 18, 20

.• Mózg" od lat tł
łOdz. 11, 12.le, 1',J1.a&,

HALKA „Bohaterowie Telemarku" od lat 14 (ang.) g.

-

·~

'6. lUO,

aa

l{JEDVV

1 MAJA „Most" od lat 14
(jug.) godz. 15.30, 17.45, 20
ŁĄCZNOSC ;,Brylantowa Tę
ka" Od lat 14 Uadz.) godz. 18
MŁODA GWARDIA „Zamek
pułapka"
od lat 16
(franc.)
godz. 10, 12.15. 14.30, 17, 19.30
MUZA „Sprawa honorowa''
od lat 16 (Wł.) g. 15.30, 17.45,
20

OKA od lat

„Rą:I

Ił

na ziemi" (poi.)
godz. 10, 12.30, 15,

17.30, 20

POLESIE - „Powrót rewolwerowca" (USA) od lat 14 godz.
17, 19

POPULARNE „Okna czasu"
(węg.) od lat 14 godz. 17, 19
PRZEDWJOSNIE - •• Pojedynek
w słońcu" (USA) od lat Ił,
godz. 14.30, 17.15, IO
POKÓJ „Na szlaku wojennych przygód" od lat Il (cze
ski) godz. 16, .. Rogopag" od
lat 16 (wl.) godz. 17.45, 20
PIONIER - „Królewskie tgran
kl" od lat 14 (czech.) andz .
15.30, 17.45, ,,Heroina" od lat
16 (NRD) godz. 1.0
REKORD - .,Znaki na drodze"
od łat 14 (poi.) godz. 10, 12.30,
15. 17.30, 20

ROMA „Łowcy skalpÓw" od
lat 16 (USA) godz. 10, 12.15,
14.SO, 17, 19.30

SOJUSZ - „Jak rozpętplem II
wojn!; światową" cz. I ,,Ucieczka" od lat 14 (po!.) godz.
17, 19

STOKI „Bandyci w Medlola
nie" od lat 16 (wl.) godz. 16,
18, 20

„Hom,bre" od lat 14
(USA) godz. 10, U.30, 1.5, 17.3ll,

SWJT

»

..., _

APTEK

Zgierska 146.
Więckowskiego
21. Narutowicza 42,
Piotrkow·
ska 225, Lutomierska 146, Dąb·
rowskiego 60, Al. KoS<:iuszki 48
DYŻURY

I
DL

Klinika
CUrJP

SZPJTALI

Poł.•Gin.
AM
SkłudO~SKieJ
..:i

dzielnica Górna.
Il Klinika
Pol.·Gln.
AM
Sterlinga 13 - dzielnica Sr6d·
mieście
I
poradnie „K". ul.
NOW')tl<! 60 1 Kopcińskiego U.
Klinika WAM - ul. M. For•
nalskiej 37 - dzielnice Polesie,
Sródrnleścle, rejonowe po:a:lme
„K"
ul
Pin~rkowska
107
I
Plntrkowska 269.
Szpital lm H. Wolf - al. La
glewnicka 34 - dzielnica Bału
ty.
Szpital Im. e. Jordana - aL
Przyrodnlcia
7t9
dziel nica
W:11ew

Chirurgia południe Szpital
im. Brudzińskiego (Kosynierów
Gdyńskich

61)

Chirurgia półno<:
Szpital
im. Brudzińskiego (Kosynierów
Gdyńskich

61)

Chirurgia urazowa Sz?ital
im. Brudziń<l;iego (Kosynierów
Gr! yń skic h 61)
Laryngologia
Szpital Im.
:Sarlickiego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka - Szpital im. Bar
llckiego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia ! laryngologia dziecięca
Szpital Im. Korczaka
(Armii Czerwonej IS)
Chirurgia HOlek'>wn-twarzowa
- Szpital Im. Barlickiego (K"P
ciń•'<'E>I!"

U)

Toksykologia Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC

LEKARSKA

Nocna 1M1moc lekarska Stacji
Pogotowia
Ratunkowego przv
ni. SłenkiewlC'Za 137_ tel. ff641·66

DZIENN.IK ŁODZKI nr 2511 (6913) ~

KROllKlt
W4-P~D&OW

I. Wczorajszy dzień zaliczyć
wypada do czarnych w kronikach WKR>D MO.
W mieścig
na lkutek poślizgów naliczono
ok. 30 drobnych kraks pojazdów mechanicznych. Niektórych
kierowców za nieostrożną jazdę
ukarano mandatami.
I. Na ul. Pabianickiej na le-

wą

stronę zjechał wóz ciężaro
wy nr rej. FA 7723. Po odbiciu się od krawężnika samoch6d uderzył w drzewo. i<:ierowca auta Ryszard G. z Pabianic doznał obrażeń ciała i
przebywa w szpitalu.

I. Taksówka IW 2126

ła

potrąci

przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza
68-letnią
Bronisławę S. (Wólczańska 136).
Kobiecie pomocy udzieliło pogotowie.
I. W zakładach przy ul. Wól
czańsklej 24! doznał zgniecenia
stopy Andrzej S. Poszkodowane
go przew ieziono do szpitala.

„Czarny Polak"
-

---

DIDlllRIDllllll

I. • Z drzewa przy

I. W

Jastrzębi
pow. f,owicz
z nie wyjaśnionych do
tychczas przyczyn stodoła należąca
do Adama
wartości

spłonęła

złotych.

Dzciś

w

Łodzi

dute z możliwY'I!li przejaśnie
niami. Temperatura maksymalna ok. 8 st, C. Wiatry słabe,
chwilami umiarkowane,
przewatnle południowo-zachodnie.
Jutro możliwe opady, chłod
niej.
Słońce
zajdzie dziś o 16.J7,
a Jutro wzejdzie o 6.17.
Imieniny obchodzą Urszula
Hilary.

szcześcia".

Działaliśmy

przede wszystkim w okoHcach
Ja1todiny, •
Kragujewaća, C:upriji. Stalaća
wzdłuż szosy transbalkańskiel. Rozbrajaliśmy koh1mny
niemieckie,
:zabieraliśmy samochody - „kamiony" - jak
mówili Jug1>11łowianie. Gest<l1>0wców i SS-manów jak
powiedziałem likwide>wało
sie
na
miejscu,
żołnierzy
Wehrmachtu puszczaliśmy wo!
no.
obcinaJac im wszystkie
l!'U:ri·kl od snodui I zaopatru·
jac w przepustke dla... jugo-:
słowiańskich oddziałów par•:
tyzanckich. Oznac7!ala e>na. że :
ci Niemcy oddali Już
.,io :
swoje" i ida •.cło domu"„.
(c. d. n.) ::

Wiekszość

był

ze

WSJ>ÓłcZł!fmych

twórców filmowYeh to ucznio·
Bohdziewicza.
wie
AntonielfO
kt6ry prze"' szen.11: lat wy<kładal na wydział!! rezyserH Pań
!itwowei Wyiszej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi.

•

§

2 rozw . z 13 trafieniami - wy
grane po 127 .418 zł
17 rozw. z 12 trafieniami
wygrane po 14~ zł

3.288 rozw. z 10 trafieniami
wygrane po 'r1 z!.

•

czyny

te

sąd

6 rozw z 6 trafieniami
grane po 515.703 zł

wy

2 rozw. z S traf. prem.
grane po 515.703 zł

wy

42.9 rozw. z 5 traf. zwykł.
wygrane po około 6.000 zł

wymierzył

pr. zestępcom wysokie kary. Sła
womir Kozłowski skazany został
na 13 lat pozbawienia wolności ,
Jan Gałązka na 11 lat pozbawie
nia wolności, a Andrzej Waslljew na 9 la·t pozbawienia wolnOIŚCi.
W stosunku do wszystkich sąd orzekł
grzywnę
po
IO tys. zł.

~ stycznia br. wtargnęli oni
do mieszkania Alojzego i Janiny P. w Al. 1 Maja.
Zastali
ty1ko córkę gospodarzy. Uderzyli ją w głowę lutownicą, za
kneblowali usta, po czym roz
poczęli
przegląd
mieszkania.
Wyszli · stamtąd z bogatym łu
pem. Wynieśli m. in. magnetofón, platery, złoty zegarek"' oraz 2 tys. zł w gotówce. Wkrót
ce zostali zatr.zymani przez milicję. W czasie śledztwa ustalo
no. że zanim ograbili ml..szkanie
w AL 1 Maja, us!łowa!i

•

W
zakładach
Toto-Lotka z
dnia
Hl października
1970 r.
stwierdzono:

tego samego dnia włamać się
do mieszkania ciotki A. Wasiljewa.
Następną
ofiarą miała
być
Stanisława
H., zam. przy
ul. Kopcińskiego.
Tym razem
jednak się nie udało, gdyż wła
ścicielka
nie chciała otworzyć
drzwi.
Za

17.571 rozw. z 4 trafieniami
wygrane po 195 zł
274.499 rozw. z 3 trafieniami
wygrane po 12 zł.

Kukureczka
u

płaci...

pięć

trafień premiowanych
zł 11.748, za pięć trafień zwykłych zł 1. 7~, za cztery trafieni Ił premł<!lwane zł 163 za czte
ry tra<fien!ia zwykłe z.l 63, za

W · procesie tym
odpowiadał
Marian Zalewski, zam.
• 35: · 1ctóły
kupił
od
sprawców · zegarek, wiedząc, że
pochod&i on % kradzie:lly,
Sąd
skazał go na 2 lata pozbawienia
wolności 1 3 tys.
zł grzywny.
(eo)
również

Letnła

tr:r:'y trafienia premiowane
za trzy trafienia zwykle
Uwaga! Na główną
przy1>ada 500.000 zł.

zł
zł

20,
10.

wygraną

Dziękuje, panie ka?łt.anle. To '/VllZYst'ko.
- Zaraz. . Niech pan.. - zaczął Ker:neth
Marshall i wrwiał. Kiedy zaś Poirot wycotał
słę cicho, dodał.
Zwariował facet!

YSPA PRtiMYft111'óW
~rzektod; Tadeusz Jan D~nel

- Oj! Ta1t mnie par! cicho zaszedł, te nie
nie słyszałam! Wraca pan prosto z rozprawy. co? Cała dygoce . proszę pana . na sama myśl n tym W11zystkim i doprawdy n1e>
wiem.
co robić. Dlateg 0 właśnie siedzę
nad łamigłówką. Nie wytrzymałabym na
olaty tak jak poprzecl'nich dr:i. Mój mąt
W.e, że nic nie uspokaja napiętych ner·
wów lepiei niź taka łam :główka. No I
l!:dzie to może pasować? Wygląda na fł"a•
gment tutrzar.ego dywanu. ale ja<koś ..•
Mały Bell! delikatnie wyjął jej z palców
kawałek tektury.
- Tu. madame - powiedział. - To tragment kota.
- Nie może być! Kot Jest czarny. ·
- Istotnie czarr.y, ale koniuszek ogona
ma biały.
- · Słowo daję! Strasznie pan pomysłowy!
Mo:.rn zdaniem autorzy łamigłówek to ludzie złośliwi. Zaws-ze wymyślą co&. żeby
nas zb ić • tropu. Dopasowała kolejny
fragment ,obrazka I mówiła dalej, Wie
pan co? w ciągu paru ostatnich dni wciaż
oiria obserwuję. Bardzo jestem ciekawa.
jak i c,, pan. że sie tak wyrażę . wyśledzi.
Tylko proszc 'n ie sądzić . że jestem bez · ser·
ca · I cała te histor i ę traktuję . n'.by zabawę,
chociaż te r. i esz~zesna istote na.prawde zamor!;lowano , Mój Boże! Dreszczy dostaję,
jak sob:e przyp'>mnę! Właśnie dz'ś rano
ooW:edzi ałam
mężowi,
że
muszę sie
stąd
wydostać-_ a on na to. że teraz lak jest już
po rozprawie. będ'ziemy chyba mogli Ju t ro
zwinać manatki, Co za szc1eścle! No ale
mówTśmv o śledzeniu. prawda? Straszn: e
ciekawa jestem pańskich metod ! byłabym
n'.ezmiern ie wdzięczna. gdyby pan zechciał
wytłumaczyć mi je jakoś.
- Troche nrzypom'.r.aia madame. tę ła
miglówke odrzekł Herkules Poirot. Czlowiek dobier1 poszczególne fragmenty,
niby w,ieloksztaltną I różrobarwną mozaike. Rozumie pani? Każdy szczegół musi
trafić na właściwe miejsce.
- Jak!e to Interesujące! I lak J)ieknie
wytłumaczył
pan WS1zystko!
- Czasami. madame ciągnął bywa
dokładni!' tak. iak w
łamigłówce. Doble-

fragmenty rozumr:le. uważnie, wedłul! kolorów. madame. no I e>kazuje się.
że szczenół. który biela' W:.nien pasować
do futrzaneg 0
dywanu.
pasuje, ja\: na
złość
do ~ona czarnego kota.
- Fascvnująca historia! A w aktualnej
S?>rawie ma pan dużo kłopoUiwYch fragmentów?
- Tak madame. Niemal katdy z hotelowych gości dał ml fragment w tym stnu.
M:ę<hv ir.nym; oani.
- Ja? - zawe>łała piskliwie pani Ga~de
ner.
- Tak. Jedno zdanie pani był9 wyjątko
wo pomocne. można by rzec. olsniewające.
- Coś cudownego! Czy m6głby pan wY·
jaśn·'.ć to bliżej?
- Madame!
Wyta§n!enl•a
odkładam dG
ramy

końc'>wego

rou:l'Ziału.

- Jaka szkoda ••• merykarJka.

WC$tehnela cddlo A-

!'olirot 9P0tk.ał w drzwiach bM"U pana
Gardenera . ktOry ostrożnie niósł dwa cocktaile. Niewątpliwie zmierzał ku miejscu,
1tdzie jego żona potykała się z łam:główką
obrazkowa. Uśm\echnał s!e do detektywa.
- Kropnie pan z nami jednego? za-

proponował.

Poirot przeeząeo ookręclł głow11 ! zapytał:
- Co oan myśLi o tej rozprawie?
- Mnie sie zdaje Am.,erykar.in zniżył
g!<>s - że była jak gdyby niepełna. prawda? Wasza policja mus[ kryć coś w zanadrzu.
- Niewykluczone bąknął Poirot,
Pan Ga.rdener zniżył głos 1eszcze bardzdej.
- Chętnie zabrałbym stąd moją żonę. Jest
wrażliwa. panie Poirot. wyjątkowo wrażli·
wa. a ta cala historia zupelr~ie rozstroiła
jej nerwy
- Zechce pan odpow!edzleć na jedno PYtan'.e? - zapytał Herkules Poirot.
- Ma się rozumieć. z milą chęcią jestem
arotów pomagać na każdy możliwy sposób.
- Jest pan człowiekiem doświadczonym.
Z.na pan świat ; ludzi. Proszę pow'.edzieć
otwaroie, jakie było pańskie zdanie o nieboszczce pani Marshall?
Amerykanin zrob'.t zdziwioną minę i nim
odpowiedział
prawie szeptem. przezorn ie
rozejrzał

Herkules Poirot zastu'k:ał dy!ll1cretnle do
drzwi kapitana Marshalla. Ustał klekot ma·
szynv do pisania.
mały Belar
- Wejść• - padłn szorstko
wkroczył d<' ookoju.
Marshall siedzi~! tyłem d<> dTZwl. m"2Y
stoliku ustawionym pom\edzy oknami. Nie
odwróc '.ł li!łowy, ale St>Olrzende małego Bel·
ga spotkał wzrokiem w lustrze. które wi&lalo na wprost niego
- 'Słucham, panie Potrot?
cierpJ'.wie.
- Stokrotnie przepraszam
podchwyclł
9pies„mie Herkules Po•r<>t. - Pan zajęty?
-

N8twe<t ba.rdlzo.

-

Chcoałbym

zadać

tył.ko

jedr.o pytanie.
Do licha! Mall' wyżej uszu pytań. Odpow'.adałem policji. Nie mam ochoty odpowiadać panu
- Chodzi o prostą sprawę - podjął Herkules Poirot. - Czy w dniu zgonu małzon·
Io. oo napisa!'l<iu listów. a przed zejściem
na korty. brał pan kąpiel?
- Kąpiel? Skąd znowu! Kąpałem Ilię so-

dzmę

wcześniej.

-

łem,

~ię

dokoła.

zaczął kursowały

Widzi pan bo różr.e

m i ędzy

niejedno słysza
plotki. zwłaszcza

paniami.
- Aha - wtrącił Herkules Pe>i<rot.
- Ale. proszę pana. osobiście jestem zda.!
nia, że była to kobieta n:ebywałej głupoty.
- Hm... Bardzo interesujący pogląd
mruknął słynny detektyw
tonem zastanowien:a.
-

Widzę,

powiedziała

-

że

na mnie przyszła kolej .R osamund Darr.-ley.

Pardon!

Roześmiała · się swobodnie.
- Wczoraj komendant policji był inkwizytorem. Pan asystował mu tylko. Dzisiaj,
jak sądzę. pan przystąpił do prywatr:ego
śledztwa. Obserwuję wszystko. Najprzód by1'1 pani Redfern. Późn i ej zobaczyłam pana
przez okno salonu. gdzie pani Garc!ener ślę
czy nad obrzydliwa łamigłówką. Teraz, jak
nadmien:łam, na mnie przyszła kolej.
(~

(Dalszy

ciąg

na&ta~)

R.edaguJe kolegium Redakcja (! wydawnictwo) - Lódt. P1otrkowska 118. Adree pocztowy: „DL", Lódt l. skrytka nr 89. Telefony: centrala
z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz odpowiedzialny. Il sekretarz 204-75.
Dzl'8ly: miejski 341-10, 337-47, sportowy 208-95,
.leczny 521-60 dział listów < Interwencji 303-04 rrekoplsów nie zamó wlanych red. nie zwraca). kulturalny 223-05, •. Panorama" I totore
·nie odpowiada) . Redakcja nocna S95-57. S95-59. Wydaje Lódzkle Wyd awnlctwo Prasowe RSW .. Prasa". Ko1Porta'2 I prenumerata: Przeds.
181-tO. Cena prenum!'raty: rocznie 1se zł. półrocznie 78 zł. kwarta! nie S9 zl. Zgłoszenia prenumeraty przyjmują urz<:dY. pocztowe I
sa do nabycia w sklepie .. Ruchu", Lódt. Piotr kawska 95. Wszelkich !ntormacj! o warunkach prenumeraty
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Pneowe

kowaną

w

sytuację wewnęnzną
społeczeństwo polskie

Bonn,

może

brać

Ją ty1ko na tyle
pod uwagę, na ile nie kollduJe
to z naszymi
podstawowymi
narodowymi interesami. Norma
lizacja stosunków z Polską mo
że
być oparta
jedynie na pogodzeniu się NRF z ostatecz•
nym charakterem polskiej gra·
nicy na Odrze i Nysie. Nie· ma
więc mowy, aby mogło oyć to
os i ągnięte
przez „wbudowanie
koncepcji CDU/CSU - jak domaga się tego pan Barze! - w
przewidziane
ro wiązania pali-

tyczne".

Widocznie proces fermentacJI
w CDU/CSU trwa jeszcze zbyt
krótko ..•
RYSZARD WOJNA

n

.„

PRR

=====

-- -

Zakłady Gratic~ne RSW „Pr~sa". ł..ódt.

w.

SKODA, 21 PAZDZIERNIKA
PROGRAM I
10.00 Wiad. 10.05 „Tajga pło·
nie " . 10.25
W kręgu muzyki.
Il.OO 25 lat PWM. 11.45 Publicy
styka międzynarodowa. 12.05 z
kraju i ze świata. 12.25 WięceJ,
lepiej, taniej.
12.41'i
Rolniczy
kwadrans. 13.00 Muzyczne pocztówki.
13.20
„Swojskie melodie".
13.40
Melodie i rytmy.
14.00
„Sztuka wymierająca" rep. 14.12 Melodie. 14.20 ,,z ope
rą
przez 4 stulecia" fra.nc.
opera liryczna. 15.00 Wiad. 15.05
Godzina dla dziewcząt i chłop
ców. 15.45 ,.Wakacje z Emilem".
16.00
Wiad. 16.05 Alta i omega. 16.30 Popołudnie z młodos
cią. 18.50 10 minut muzyki. 19.00
Transmisja z Izmiru me<:zu pil
ki nożnej o Puchar Zdobywców
Pucharów
Górnik (Zabrze) Goetzepe (Turcj:a) oraz mi.t:dzy
narodoweg 0 meczu piłki nożnej
o Klubowy Puchar
Mistrzów
Europy
Legia (Warszawa) Standard Liege. 20.45 Dziennik
wieczorny. 21.00 D. c. transmisji meczów. 21.50 10 minut muzyki. 22.00 Madrygały. 22.20 Kalejdoskop kulturalny.
22.50 W
tanecznym kręgu. 23.00 II WY·
danie dziennika. 23.10 Korespon
dencja z zagranicy. :lJ.15 Po raz
pierwszy na antenie. M.oo Wia
dom ości.
PROGRAM II
9.30 Wiad. 9.35 Zielone sygnały. 9.50 Pieśni i tańce. 10.10 ze
spół

. -

AGATA CHRł6TIE

n

jest nawet wykluczone, że uchwała
ta została podjęta po
to, oy zahamować dalsze różni
cowanle
się
stanowisk
wewnątrz
frakcji CDU/CSU.
Doceniając w pełni skompll-

"

P. P. Totalizator Sportowy za
wiadamia, że w zakładach pił
karskich z dnia 18 października
1970 r. stwierdzono:

339 rozw . z 11 trafieniami
wygrane po 751 z!

Wczoraj w Sądzie Wojewódzkim dla m_;_ Łodu po trwają
cym kilka .d ni procesie zapadł
wyrok przeciwko sprawcom napadu I włamywaczom mieszka
niowym: 217-letniemu Sławo miro
wi Kouowskiemu (zam. Sreb.
rzyńska
51), 22-letniemu Janowi Gałązce (za,m. Długosza 28),
25-letmemu Andrzejowi Wasilje
wowi (zam. Srebrzyńska 51).

W
wywiadzie
telewizyJnym
Barze! postawił warunek: „Kto
pragnie dobrego rezultatu i ta
kiego układu z Polską, który
zost a lby zaaprobowany przez ca
ly Bundestag, ten musi dążyć
do wbudowania naszej koncepcji w przewidziane rozwiązania
polityczne".
Gdyby
„dob.ra
rada" pa-na
Barzela miała być przyjęta. by
loby to
równoznaczne z zepchnięciem
rozmów w sprawie
zawarcia układu o podstawach
normalizacji z Polską na stepy
tor.
Oddalibyśmy
jednak
dużą
przysługę panu Barzelow!, gdybyśmy jego stanowisko 1dentyfikowali ze stanowiskiem całej
frakcji CDU/CSU. Niedawne wi
zyty niektórych polityków CDU
w Polsce. ich rozmowy z nami, ich wypowiedzi zarówno u
nas, jak i po powrocie do
NRF, każą nam zakładać,
że
postawa pewnej liczby posłó N

Komunikat Totka"

5

POTĘGA

..Rzeczyw.i-5tość''

.,Wilezy bilet".
Ostatnio
kierownikiem airtystycznym
snołu TOR.

włamywaczy mieszkaniow ych

tys.

zachmurzenie

a podczas
niektórych akcii :
był OD p0trzel>DY .
by tym:
skuteczniej okoić Niemców. :
wyspecjali-zowaliśmy
sie
w :
rozbrajaniu transportów.
W •
córach
siedzieli lacznicy i
obserwowali 9Zo>sv. a nastepnie meldowali. ile samochodów i iakich ied'llie w kolum
nie.
Badało
sie możliwości
przeprowadzenia a·kcji i... do
re>botv.

Wysoki e kary d la

Woźniki

I. Od nie wyłączonego czajni
ka zapaliło się wnętrze jednego ze sklepów w Aleksandrowie. Pożar udało się zlokalizować, straty są niewielkie .
(kl)

Ponieważ
zaś
niewielu:
w-śród nieb znało niemiecki, :

Z sadu

podpalił

IO

20 bm. zmarł na.cle w Warszawie w wieku 64 lat, Anto·
ni Bohdziewicz, reżyser filmo·
wy i peda1to11:. jeden z pionierów
szkolnictwa
fiłmowego
w Pol<lce. W o.kresie J)(>Wojennym
filmy:
zrealizował
wami pójda inni''· „zemsta u.
„Szkice
weglemu.
„Kalos-ze

cy.

· O.,mcowal: J.

I ~:~~~::;~;~:~'~:;{~:~!~~~:~~

••••L

111111n1n111111111nnu u111U111. . . . . . . . . . . . . . .B;

s.

20 tys. zł.
I. 11-letni
chłopi!!~
ojcu stodołę
we wsi
pow. Piotrków. Straty

-

ze JugMłowianaml. a oni prze :
ke>nali 11>ie. Ile warci sa Pola-:

ze str. 1)

Zgon

A. Bohdziewicza

1111n11111n1nn~

Kiedy rozbrajało sie konwoje.
niektórzy żołnierze nie·
mieccy decydowali sie iść do
niewoli
(Kestapowców I SS·
manów 1ikwi-dowano na miejscu),
aby spoko.inie przeżyć
wo.ine
praeujac u Serba w
winnicy.
Ubraliśmy sie wlęe w mundury.
wzięliśmy
pożyczona ·
od lu~osłowian broń i w ma
leńkie .i knajpce przv dworcu
poczekaliśmy na alann lotniczy. Tym razem ogłos'Zono od
razu alarm, be?: wstepneRO
tzw. V<>r alarmu.
wszyscy
schroni.Ji sie, miasteczko jakby wymarło.
Wyszliśmy na
ulice. Od tel knajpki do nie•
mieckich magazynów . w których była broń. dr1>1:a nie by•
la daleka...
Zlikwidowaliśmv
posterunek przy wejściu. Reszte obslu1ti
nozamykaliśmv
na klód·k i w tvch schronach.
w których siedzie"li. Jeden z
naszych dał syc.n al, l>Odjechaly samochody. cala
robota
trwała nietnaścle minut. Załadowaliśmy trzy cietarówki
bronia. amunicja. 1tranatami.
mundurami...
Oddział. kt6ry
przeprowadził te akcję. skladal sie z 12 Pe>laków. DOwo·
dziłem już ni·mi...
Oczvwiście
1Ałobvta bronia
I sprzętem •• podzieliliśmy" &ie

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
•

I. 11-letnie dziecko poparzyło
się przy ul. Lutomierskiej
15a
gazem świetlnym. Stwierdzono
oparzenia I i II stopnia twarzy.
I. Na budowie w
Nowych
Sadach spadł z wysokości 7 m
Stefan W.
(Piotrkowska 176).
Lekarz stwierdził :r:łamanie że
ber i ranę szyi.
ul. Przę
dza ln ianej
spadł
50-letni Tadeusz S. (Wilcza 3).
z odmą
opłucnej
i złamaniem żuchwy
przewieziono g 0 do szpitala.

(Dokończenie

•

klarneci<Stów.
10.25 Jar·
mark cudów. 11.25 Feliks Men
delssohn-Bartholdy - I sonata.
12..03 z kraju i ze świata. 12.25
Z dawnej muzyki. 12.40 (Ł) Ko
munikaty. 12.45 (Ł) Łódzki notatnik studencki. 13.00 (Ł) Calendarium
kultury muzycznej.
13.40 „Dwie humoreski" J. Ha
ska. 14.00 Wlad.
14.05 Kapela.
14.25 Przeboje Pragi, Sofii i Bu
dapesztu. 14.45 Błękitna sztafeta. 15.00 Koncert popołudniowy.
15.40 Muzyka chór a Ina. 16.00 (Ł)
Wlad.
16.0S
Cyrk przebojów.
16.43 Aktualności łódzkie. 17.00
(Ł)
„Rozproszone skarby"
aud. 17.15 (Ł) „10 minut z zespołem „Vox Remedium". 17.45
(Ł) Zespoły Illese oraz p„weł i
jego Cyga nie. 19.00 Echa dnia.
19.15 3 lekcja jęz. franc. 19.30
Zapowiedź
wieczoru. 19.31 „Cień
.Ponurego". 21.01 Trio smyczko
we c-moll. 21.30 Chwila poezji.
21.35 Musorgski w opinii przyjaciół. 22.00 Z kraju I ze świa
ta. 22.20 Aud. pt. .,Niemcy w
oczach Polaków". 23.50 Wiad.
PROGRĄ.M

senka. 21.30 „Pod Kurzą Stop- mag. 21.50 Claude Debussy - „Peleas f Melisanda '" .
22.00 Fakty dnia. 22.06 Gwiazda
siedmiu wieczorów.
22.15 Trzy
kwadranse jazzu. 23.00 „ Więź"
wiersze. 23.05 „Muzyka nocą". 23.50 Na dobranoc śpiewa
Lola Tsakiri. 24.00 Wiadomości.
ką"

TELEWIZJA
9.00

PROGRAM l

szkół:
Historia
Włodzimierz

Dla

dla
klas Vlll
Le
mn (W). 9.55 Fizyka dla klas
V Jll Przyrządy optyczne (W 1.
10.31 „Skanda.l rod<ZID.ny - film
prod. 8 n.g. z serii „::>aga r-oau
ł' orsytow"
(W).
11.55
Chemia
dla klas VIff - Ropa naftowa
(W).
12.45 Wybieramy zawód.
15.2tl Politechmka TV: Matema
tyka kurs przygotowawczy
Równania kwadratowe (Wro
claw).
15.55 Politechnika TV:
Matematyka kurs przygotowawczy - Nierówności kwadra
towe (Wrocław). 16.30 Dziennik
(W). 16.40 Dla młodych wldzów
„o telemanii'' z cyklu: Telewizja i ty (W). 1'1.15 Magazyn
ITP (W) . 17.25 „Zagubiony plan"
program public.
(Ł).
17.55
„Jesień" film z cy.klu: uCz.te
ry pory roku" (W). 13.25 „A•
genci"
z cyklu:
Sztuka
liczenia
(W).
19.00
Wiadomości
dnia (Ł). 19.15 Telereklama
(Ł) 19.2t Dobranoc Bolrek i
jego
przyjaciele"
(W),
19.30
Dziennik (WJ- za.oo Mecz piliki
nożnej o PucHar Klubowych Mi
strzów Europy Legia (W-w.a) Standard (Liege). (Transmisja z
Liege). 211.40 Swia<towid ma•
gazy n
spraw
międzynarodo
wych (W). 22.00 „Skandal rodzinny" film ang. 22.50 Dziennik
(W). 23.10 Politechnika TV: Ma
tematyka kun przygotow.a.w
czy tpowt. z Wrocławia). %3.4$
Politechnika TV:
Matematyka
kurs przygotowawczy (powt.

z

Wrocławia).

TELEWIZJA PROGRAM D
18.45 Scientlst speaks (3) powt.
- kurs języka ang. dla tecbni
ków (W). 19.20 Dobranoc - „Bo
rek i jego przyjaciele"
(W).
19.30 Dziennik (W). 20.os „W po
szuklwanlu
zatopionych
statków" (W).
20.35
Opowieść o
tym jak pokłócił się Iwan Iwa
nowicz z Iwanem Nikiforowiczem (W). 21.40 2.4 godziny :w).
2.1.50 En f"ancS'is (3) kurs
Jęz. franc. (W). 22.20 Kino Wer
sji
Oryginalnej ·
„l'!onheur
conjugal" (3) (, . Szczęście mał
żeńskie")
film prod. franc.
(W).

Ili

Wiad. 7.50 Mikrorecital
Sienkiewicz. 8.05 Sałatka po
włosku.
8.30 Ekspresem przez
świat.
8.35 Muzyczna
poczta
UKF. 9.00 „Maigret w pensjonacie" pow. 9.10 Na cym!Ja
lach,
dzwonach i
kantelach.
9.30 Nasz rok 70. 9.45 Pojed ynek kompozytorów.
10.15 Pan
Kacprzak z Dobrzan
rep.
10.30
Ekspresem
przez świat.
10.35
Wszystko dla pań.
11.45
„Anna Karenina"
odc . 15.
12.05 z kraju i ze św i ata. 12.25
Koncert
muz y ki un iwersalnej.
13.00
Na katowick iej
antenie.
15.00 Podróż do Turkmenii
gawęda . 15.IO .. Samotna harmonia" 1 inne piosenki. 15:'30 E 1<s
presem przez św iat .
15.35 w
gąszczu czarnej
Ameryki. 15.50
Portret zesp. Fifth Dimension.
16.15 Nasz rok 70. 16.30 30 mi·
nut dookol. św i ata. 17.00 Ekspresem przez św ia t . 17.DS Quod
libet. 17.30 .,Maigret w oensjo
nacie" - pow. 17.40 Przebój za
przebojem. 18.!0 Herb•tka orz:v
samowarze.
18.lO
Ekspresem
przez świat. 18.:l'!l M iedzv ,.Bobino" a „Olimpią". 19.00 .. Piek
7.30

K.

ny pan" -

'=

Guy de Mauoassa"n

ta. 19.30 Instrumenty śoiewają.
19.45 Polityka
dla wszystkich.
26.00 Czy Chopin lubił Beetho
vena? aud. 20.46 .. Nowe ~a
dio" - słuch. 21.05 Rytm i plo

października

Dnia 18

imarł, pr:zeżvwszv lat
na iultocbańszy
Maż,

Dziadziuś

i

Teść

1970 r.
75, nasz
Ojciec,

S. tP.

WŁADYSŁAW

NAMIECINSKI
Pol!'rzeb odbedzie sie dnia
X . 1970 r. o godz. 15, z
kanJicv cmenta.rza św. Franciszka przv uJ.
Rzgowskie.i
156.
o
czym
z~w i adamia .ia
Prz<'.iaciól i Znajomych. nogrążen; w ll'lebokim smutku
21.

ŻONA.
CÓRKA. ZIĘC,
WNUCZKA i RODZINA

W dniu 20 października 1970
roku zmarła. orzeżywszy lat

ll

S. t P.

IRENA
BALCERZAK OWA
Z DOMU BOGUSŁAWSKA
Pogrzeb odbedzie sie w pią
tek, 2.3 października br. o
godz. 15 z kaplicy cmentarza
przv ul. Ogrodowej. o czym
1>owiadamia
CÓRKA

293-00 łączy ze wszystkimi działami. Redaktor naczelny 325-64.
ekonomiczny 223-05
228-32
wojewódzld 341-10
dział
spoporterzy 378-97. Dział Oglciszeń 311-50. cza tre~ć ogioszeń redakcja
Upowsz. Prasy 1 Książki „Ruch" - Lódt, Kopernika 53. centrala
oddziały terenowe .• Ruchu".
Egzemplarze archiwalne „Dziennika'"
udzte!aJa wszystlde placńwkl .. Ruchu" 1 pocny.

żwirki 17, Papier druk. mat. 50 &.

H-8.

