Rozmowy

* W Kairze odbył się waoraj pogrzeb prezydenta Nasera; premier A. Kosygin wygłosił przemowienie, które transmitowane było p~et radio kairskie * ZSRR wystosował notę do USA
w sprawie antyradzieckich ekscesów w Stanach Zjednoczonych * W Paryżu delegacja PZPR
prowadziła rozmowy z przedstawicielami FPK *
ChRL obchodzi 21 rocznicę swego powstania
*Prezydent Nixon przebywał wczoraj w Jugosławii, gdzie prowadził rozmowy z prezydentem Tito.

delegacji PZPR
w Paryżu
W czwartek
rozpoczęły
1ię
rozmowy ntiędzv przebywającą
we Francji
delegacją Polskiej
Zjednoczonej
Partii Robotniczej, a
delegacją
Francuskiej
Partii Komunistycznej.
W tym samym dniu delega•
cja PZPR złożyła wiązanki kwia
tów pod Scianą Komunardów
I na grobie Maurice Thoreza'
na cmentarzu Pere Lacbaise.
Przebywająca w Paryżu dele
gacja z członkiem Biura Poli·
tycznego, sekretarzem KC PZPR
Zenonem Kliszką odwiedziła w
towarzystwie ambasadora PRL
Tadeusza Olechowskiego cmentarz polski w Montmorencv I
złotyla
kwiaty na groble Ka·
mila Cypriana Norwida.
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lnaoguracia roku akademickiePo na
Łódź.

pł~k

2

paźdlńernika

Rok XXVI

19.,. r,

:Nr 234 (6891)

DZIENNIK
l:OD ZK. :1

Zespół

sq u
z Duessel orłu

PŁ

Po raz dwudziesty szósty

,,Gaudenmus igilur"

w Pol ce
])o Polski przybył zesp61 Są
du Przysięgłych z Duesseldorfu (NRF), przed którym od ma
ja br. toczy się proces przeciw
ko b. komendantowi hltlerow·
sk!ego obozu zagłady w Treb·
lince
Franiowi Stsn~owt.
Na czele zespołu stoi przewod
niczący sądu dr Heinz Me·
ven, a w jego skład wchodza
sędziowie,
prokurator I przed·
stawlciele obrony. Celem przy
jazdu jest wzięcie udziału w
przesłuchaniu
świad k a zbrodni
popełnionych
przez Stangla.
1 bm. zespół sądu z Duessel
dorfu został przyjęt y prze• dy
rektora Głównej K o misji Bada
nia
Zbrodni Hitlerowskich w
Polsce
Czesława
Plllchowsklego.

Pogrzeb prezydenta Nasera
manileslacjq
dla

w Pekinie
w związku 2 21 rocznica t)OW·
t.tani:> CHRL na olacu Tien An
Men w Pekir.1e odbyła sle w
czwartek manifestacja. w które! wziel; udział Pl"zewodnlcza·
cy Mao Tse-tun~ w'ceprzewod·nlczac:v Lin Piso ora7 lruti orz~·
w6dcy CHRL. Wlcep r zewodnlc"a
cv L!n Plao wygło sił przemówienie.
PO którym
nastąpiła
wielka cfefilada. Na trybunie ho
norowej. obok orzywódców chlń
sk!ch. obecm' był książę Sihanouk.

P

Przemówienie

przeds tawicie li partii

komunistycznych i robotniczych
W

dniach od 28 do 30 wrzesn1a 1970 roku w Budapeszcie od·
się
wymiana poglądów między przedstawicielami ło par•
til komunistycznych i robotniczycb na temat niektórych aktualnych zagadnień walk i antyimperialistycz nej.
Delegacje potwierdziły gotowość swoich partii
do dolożenfa
wysiłków
mających
n a celu rozszerzenie
współpracy
i umoc·
nienie zwartości komunistów oraz innych organizacji i sił anty·
imperialistycznych
na
zasadzie równości,
do aktywizacji ich
,solidarnych poczynań we wspólnej walce przeciwko imperializ·
była

mowi.

w rzeczowej atmosferze, w duchu partyj-

WOzor owie rus_zyła
wielka a tomatyczna tkalnia
W

Ozorkowskich

Zakładach

Przemysłu

Bawełnian e go ruszyła nowa
wielka tkalnia a'llt<>matyczna. w którei p0 oęłnym
rozru<:hu
ma
prac o wać
520
saurerowskich krosien.
Poczynajac oo dnia wczoraL
sze.i!<> szł!roka oościelówke oroduku je ,.je na razie na 6-0 krosnach. za.ś 219 zostało zmonto·
wanych i oddaonych dó roo:ru·
chu mechanicznego.
Budowniczowie nowej tkalni

Delega cja

parlamentu Szwecji
opuściła Polskę
1 bm.
po
dziesięciodniowej
wizycie opuściła Polskę delega
cja parlamentu Szwecji - człon
kowie komisji spraw
różnych
R i ksda g u z jej przewodniczącą
Nancy Eriksson.

przy wódc y

W CZWARTEK W GODZINACH POł.UDNTOWYCB ODBYŁ SIĘ W KAIRZE MA!fIFESTA·
CYJNY POGRZEB PREZYDENTA GAMALA ABDELA NASERA. W KT0RYM WZIĘŁO UDZIAŁ
PONAD « MLN EGIPCJAN Z CAŁEGO KRAJU. OBOK CZARNYCH STROJOW KOBIECYCH Wl·
DAC BYŁO DŁUGIE BIAŁE SZATY WIESNIAKOW ZNAD NILU I MUNDURY ŻOŁNIERZY
PRZYBYŁYCH PROSTO Z FRONTU. W POGRZEBIE
WZIĘŁY
UDZIAŁ
ROWNIEŻ
TYSIĄCE
ARABOW Z INNYCH KRAJOW. TRAKTUJĄC SWE UCZESTNICTWO JAKO WYRAZ HOŁDU
DLA ZASŁUG ZMARŁEGO. KTORY STAŁ SIĘ SYMBOLEM JEDNOSCJ ARABSKIE.I.
ogrzeb rozpoczął sie o
sle kondukt żałobny.
Przez dela
Na1>era,
wmierionemu
_godzinie 9 czasu wa.rmost Kasr na Nilu. n.a wschoprzed kilkoma la.ty Pod 060ł:>i·
szawsklego. gdy trum·
dni brze.I! te1 rzeki przechodzą
stym nadzorem zmarłego pre·
na ze zwłokami Nasera
z wolna
wojskowe orkiestry.
zydenta. Przy okrzykach „Napr:zvWie"-ICl'l1a
oddział lansjerów gwa.rdi.i ore.
została
ser, przysięgamy iść wyotyczowojskowym
helikoptezydenckie1 na białych kooiach.
ną przez ciebie drogą" i
•.Na·
rem z pałacu Kubbeh na WY·
kaded wvts:zei akademii woj- ser. Naser. naoród arabski cie
lłOe Gez1ra. Tu w dawnym pa·
s-kowei oraz 5.9'0 żołnierzy I
oolalruJe" trtHnłla o J!oddnie
lacu króla Faruka. a oótnle1
oficerów reprezentujących ws:zy- 14 rostała Zd.1eta z lawety aorsiedzibie Radv .~ewolucji
stl<le
ro<i~ie
sil zurojny.oh
umatniej l uroezyścle . w-nie<ń<>
mieszcz<>no 1ą na lawecie arZRA. Za nimi posuwa sle sa·
na do mąrmuToOwego meezetu.
m8'tn!el. W tvm czasie rozle·
mochód pan<:erny w ochronZrozoaczony tłum naoiera na
_glo sie 21 salw artylerv1ski<'h.
nvm kolorze
.,armii pustvnPolicjantów
chcąc
pl'ZedO&tać
Dwle formacie samolotów prze
ne1". z którego korzystał Nallle do wnętrza świątyni.
latuJac
nad oalaeem oddały
ser w c1,a,sie walk na Synaju
(Dałszy ciąg na str. 2.)
Naserowi ostatni hołd w lmie·
I podczas inspekcji oddziałów.,---------------
nlu
lotndctwa
wojskowego
na froncie sueskim.
ZRA.
Wreszcie zaprzężona w 8 czaor·
Orkiestra itra marsza żałob·
nych rumaków uka1Zuje sle 1-.ine.i!o Chol)'Lna. Powoli formuje
weta arma·tnia, a na niej trumna ze zwłokami prezydenta. okryta flagą narodowa vr kolorach czerwonym, bi.ałym I cear
nym.

Komunikat o spotkaniu

Spotkanie upłynęło
ności i solidarności.

i czci

Kondol encie UJ ambasa dzie ZR"
Depesz e i listlj z calei Polski

21 roc7.nica ChRL

Uroczyslości

zmarłego

hołdu

zamykaja obiekt. sozlcląc duże
wiaty. tak. b:V od 15 oaźdzler
nika
mCYi:na byto opalać ten
giga,nt w całości. Równocześnie
trwa montaż
ani;!ielskiej kielarki oraz maszyn w cewiarni.

Spraw a
bezpieczeństwa lotów
na forum ONZ
14

państw

członkowskich ONZ
z wnioskiem o posta
wienie na porządku dźlen"'1'm
obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ, jako kwestii pllne1 I ważnej, sprawy piractwa
powietrznego. Wniosek ten zo·
stał zgłoszony z inicjatywy Filipin <;amolot filipiń5k i ch linii
lotniczych z0stał uprnwatl'zony
w roku 1950; był to pte!·wszy
wypadek pira ctwa Q'I Wie t rzne go w historii lotnictwa cywilnego.
wystąpiło

w

t:vm momencie PC>t"Uldek
no<:hodu
zostaje
zakłócony.
Ttum oograżonycb w rozpaczy
Egipcjan
na.piera na kóróOny
ochronne wojska I P<>licji, by
być
Jak najbliżej trumny Na_
rera i dotknąć jej
choć na
chwile. Na nic zdają sie wyslłkll
soado<:hr.o·n la.rzy l czoł_gi
stów, którzy ustawliiJ.i swe wozy b<''owe po obu strona.eh ulic. Tłum łamie wszelkie zapory I zamyka dalma droge Pochodu. Mieszkańcy Kairu zgodnie z tySiaC'letnla tradycją wyraża1a swój ból. płacząc I śoJe
wa1ąc wersety Koranu. rozdzie
ra ląc swe szaty
1 skandu 1ąc
Lrnie zmarłego.
Napór tłumu
1est ta.k trudny do· ooa.nowanfa. że przez moment wv'1R1e
sle. że zrozpaczeni ludzie za·blora trumnę z lawety arma•tniej,
chcac ndmle<: ch<>Ćby na chwile złoże-nie
zwłók Nasera do
grobu.
Fla~a
9p0wl.1ająca
katahlk
podarta wstała na strzępy, gdyż
ka·żdY
chciał wziąć
jej kawałek na oamiatke
Po zmarłym
or7.ywód-c:v. Pon.ad pól godziny
kroczył k<>ndukt
prze-z
most
długości 800 m.
Dalsza droga
przez a.Je1e Ramzesa była również zaoPłnlona i'lldt.ml. którzy
or7.emie9Ulll sle z wojskiem I
otoczyli szc 7el•nie trumnę, odcinajac od niej nawet rod7.lne
zma·rłego.
Setkt lud-z! zemdlonvch lub na skraju nerwowel(o wyczerpania kierowa.no do
punktów plerw-&zej oomocy.
W Pochodzie żałobnym mil'li
wziać udział takze przedstawiciele ponad 60 krajów. w tvm
wielu szefów oaftstw I rzadów.
jak premier Zwiazku Radzieckiego.
A. Kosy1tin.
l>remier
Francji. Chaban-Delmas. cesarz
Etiooii. Haile Selassie oraz prezydenci AlgierH Bumedien
i Svrii - Atasi.
Niektórzy z
nlch jednak nie moorli przf"dO·
stać sie na wet do pałacu Ra·
dv Rewolucji
i ze wz1tledów
bezpieczeństwa
l)Ostan nwion o.
że przvbeda oni od razu
do
siedzihv
Arabskieoro Zwiazku
Soc.lalistyczneito.
Gdv trum!!a
ze zwłokami Nasera d<>tarła do
tego ormachu.
zaczeto składać
kondolenc.i e
na rece wicep.re„
zydPnta
El-Sadata
i
innych
przvwódców arabskich.
Po krótkich ceremon i ach ża·
łobnych w
sied7.i•b le Arabsl<.iego
Żwlazku SocjaJistycznell!o
k o ndukt rus•vł w dalsza d•roll(e
ku meczetowi Lm. Gama.l a Ab·

A.

Kosyąina

w Kairze
Premier radziecki Aleksiej Ko
sygin wygłosił w czwartek pne
mówienie do narodu egipskiego,
które transmitowane było przez
rozgłośnię w
Kalne W swym
przemówieniu stwierdził on m.
in~
te celem Polityki ZSRR
jest rozwijanie z ZRA stosun·
ków we wszystkich dziedzinach.
Wyraził on poparcie dla naro·
dów arabskich w fob sluso:nej
walce przeciwko lmoerializmowl. o umocnienie niezależności a
także zwiększenie ootenejalu obronnego i gospodarczego.

Dziś 6stron

Politechnika
Łódzka
rozpoczyna drugie ćwierćwiecze swe
ao istnienia. Wczoraj, w audy•
torium im. A. Sołtana w PŁ,
odbyła
się
inauguracja
roku
akademickiego 1970171, na kt6rą
przybyli m. in. I sekretu;z KW
PZPR - J. Muszyński wraz z
sekretarzem KW - A. Tomczakiem, sekretarze KŁ PZPR J. Mokras i M. Kuliński, przew.
WK ZSL T. Sitek, wicemi·
nister
przem. lekkiego M.
Sobolewski, z·1'a przew. Prez.
RN m. Łodzi - J. Lorens I
z-ca on:ew. Prez. WRN - M. Augustyniak, rektorzy wszystkich
łódzkich
uczelni, przedstawicie
Je Ministerstwa Oświaty i inni.
Otwif'rające uroczystość inauguracyjną
przemówienie
rektora
PŁ prof. dr M. Serwiftski„
go było
podsumowaniem do•
tychczasowego, a przede wuyst
kim ubiegłoroczneg 0
dorobku
dydaktycznego I naukowego u•
czelni oraz nakmtenif'm głów·
nych klerttnków rozwoju PŁ w
nowym roku akademickim.
Obecnie na Politechnice Łódz
klej - należącej do jednej z
największych w kraju kształ
ci się ponad 10.6 tvs. studentów
(z czego 7 tys.
na
studiach
dziennych), a do największych
wydziałów należą Wydział Me·
chanlczny I Włókienniczy, przy
czym ten ostatni wraz z Wy•
działem
Chemii Spożywczej to wyddały unikalne w skall
krajowej.
Dzieli wczorajszy był Hczegól
nym świętem dla 2.063 studen
tów, przyjętych na I rok studiów, którzy rozpoczynają do
piero batalię o dyplomy intynierskie I ich też - jak pod•
kreślił rektor M. Serwiftski uczelnia otoczy szczególnie tro
llkliwą opiek". Obok problemów
polepszenia sprawności naucza.•
nia nie uchodzą także uwadze
władz uczelni sprawy socjalno•
bytowe studenckiej braci. Cia•
, ~Je bowiem za mało je~t miejs~
w akademikach,
„pękają
w
szwach" stołc\wki, a dynamic:c
ny rozwój uczelni stawia takfi>
pned jej kierownictwem zada
nia rozwiązania
wielu zagad„
nień dotyczących pracy dydalc·
tyczno·na ukowej,
zwiększenia
ilości
samodzif'lnych pracowni·
ków naukowych ltd.
Jednym
z
najważniejszych
kierunków działalności Pł. była I pozostaje
współpraca
"
przemysłem,
któremu tylko w
ubiegłym
roku
akademickim
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Nota radziecka do rządu USA
AgencJa· TASS donosi 1 pa:tdziernika:
„~~d
ZSRR
stanowczo do·
maga się podjęcia przez rząd
USA · wszelkich niezbędnych kro
ków, ab.y położyć kres niebezpiecznym poczynaniom ekstremistów
syjonistycznych, które
wywołuj~ słwszne oburzenie ra
dzi~ckiej

opinii

publicznej",

stwierdza nota przekazana dziś
ambasadzie USA w Moskwie.
„Rząd
Stanów Zjednoczonych
powinien zdawać sobie sprawę,
że faktyczna bezczynność władz
amerykaftskich wobec prowoka
cji ekstremistów
syjonistycznych może jedynie przyczyniać
się do wrogil'.i w
stosunku dD
Związku
Radzieckiego
kampa•
nii - I pociągnąć za sobą nie ko·
rzystne konsekwencje dla sto•
sunków między naszymi kraja
mi, Co - zdaniem rządu ZSRR
nie odpowiadałobv
intere•
som ani narodu radzieckiego,
ani narodu amerykańskiego".
W nocie czytamy, że oll pew
nego cza.su w Stanach Zjedno
czonycb toczy się n!evohamo·
wana kampania antyradziecka,
prowadzona
pr1_.2 or!":tni?'lcie
syjonistyczne~ T!!l _.kampanii to

warzyszą
pogróżki
i prowokacje w 1tosunku do instytucji i
przedstawicieli Związku Radzie
ckiego,
znajd ujących
się
w
USA.
Szczególną
aktywność
przejawia
tzw.
„liga '!brony
żydów",
której prowokacyjne
ekscesy stwarzają
przeszkody
dla
wykonywania
oficjalnych
• funkcji
instytucji
ZSRR
w
USA oraz zagrażają
osobiste·
mu bezpieczeństwu radzieckich
przedstawicie li dyplomatycznych
i innych.
Zdarzają
się nawet
bezpośrednie
aktv przemocy wo
bee obywateli radzieckich.
W odpowiedzi
na oficjalne
stanowcze
protesty
i demarches, strona
amerykańska
u„

dzielała
podjęte
łożenia

zapewnień,

należyte

że

zostaną

kroki dla po
kresu prowokacyjnym
poczynaniom syjonistów.
„Jednakże wbrew tym zapew
nieni<>m - 11:łosi nota - sytuacja dotychczas nie uległa zmia
nie, z czego wynika, że wła·
dze amerykańskie mimo to nie
podjęlv
skutecznych
kroków,
aby ochronić przedstawicieli ra
dzieckich w USA przl'd wrogimi eksr„sarni .,,,.. stT'lny rozwydrzonych 1yj<inistów".

Foto - A. Wacb
uczelnia dostarczyła 1.190 wyso
ko kwalifikowanych inżynierów
kilkudziesięciu
specjalnosci. PŁ
zawarła i
realizuje z powodze
niem 79 długoterminowych umów o współpracę
naukowotechniczną z zakładami przemy
slowymi Łodzi i województwa,
wykonując dla nich wiele wat
nych I cennych prac o warto•
ścl
dll'liesi"tków milionów zło·
tych.
Parę
słów
warto takte poświęcić
nowej strukturze orga
nizacyjnej PŁ w jakiej będzie
ona funkcjonowała już w tym
roku akademickim. Po przepr"
wadzonych zmianach
uczelnta
posiada obecnie 7 wydziałów,
a w miejsce katedr - 33 insty
tuty oraz Zakład Techniki Na•
uczania.
Podniosłym momentem wczorajsze I uroczystości była deko•
racja zaslutonych pracowników
uczelni wysokimi odznaczeniami przyznanymi im
pne:a
Radę
Paftstwa z okazji 25·1e·
cła powstania i działalności PŁ.
Order Sztandaru Pracv Il kia•
sy otrzymał prof. dr E. Jezier·
ski. Krzyż Komandorski Orde·
ru Odrodzenia Polski: dyr. adm.
PŁ
mgr M. Albert oraz wy·
kładowca mgr W .Terlikowski.
Zloty Krzyż Zasługi otrzymało
5 osób, Srebrny - 13, a Brą·
zowy «. Ponadto wręczono
także nagrodv ministra oświa·
ty I szkolnictwa wyższego. I
tak nagrodę I stopnia ot~zy·
mali: prof. dr E. Turska-Kuś·
mierz, prof. dr z. Parszewski,
doc. dr bab. M. Roszkowski.
doc. dr J. Gluza, prot. dr A.
Piatkiewicz, prof. mgr Inż. R,
Sobol&ki.
Nagrody Jl stopnia
otrzymało 6 pracowników, a Ill
stopnia - 34. Po ałtcie immatrykulacji studentów I roku od
był
się
wykład
inauguracyjny
doc. dr hab. inż. z. Korea pt.
,.Elektronika Jl/tłprzewodnikewa
w nowoczesnej technice".
(Sł)

Arabs ki
szczy l
Jak podała &ge.n<:ja MENA,
przewodniczący Sudańs'klej Rady Rewolucyjnej El-Nimeirt wy
stapll z propo~ycją odbycia w
czwaTtek w Kairze a.rabskiej
konferencji na szczycie . Ma ona
dokonać
przeglądu
polityki arabskiej DO śmierci prezydenta ZRA. Nasera. A!!encJa pisze,
że kor.ferenc.1a miała rozPOczać
się o godz. 18.00 czasu warszawskiego.

Podróże Nixona
po J uąosła wii
W czwartek w l!Odzina<:h ran·
nych rozpoczęły sl.ę w S'iedzibie rządu federalr.ego oficjal·
ne rozmowy międzv prezydentem Tito a przybyłym d& Ju.
gosławi; z wizytą of i cjalną orezydentem USA Nixonem.
Prezydent USA Richard NiXOl\
wraz z małżonką i towarzyszącymi
osobami
przybył
w
czwa.rtek po południu. w drugim dniu swe; W:zyty oficja!·
nej w Jugosławii . do Zagrzebia,
stolicy Chorwacji
Prezydent N ixon w towarzystw:e prezydenta T ito odbyJ sa
mochod'em przejażdżkę DO mieś
cie.
Z Zagrzebia prezyder.it USA,
w towarzystwie prezydenta T i·
to pojechał do maleńkiej miejscowości Kumrovec. gdzie zwiedził dom. w którym urodził sie
prezydent Jugoslawii Josip Broz
Tito.
W goo;l1nach w :eczornych pre
zydent USA w towarzvstw :e pre
zvdent;i THo odtec : ał samolO·
tem z Zagrzebia do Belgradu.

U

Omówienie
komunikatu
o rozmowach
delegacji

CRZZ i CGT
Tocz11ce się w Warszawie ren
mowy między delegacją CRZZ
Centralnej
" przewodniczącym
ltady Isnacym Lagą-Sowińskim
a Clelegacją Powszechnej Konfederacji Pracy (CGT) z sekre
Ge
tarzem generalnym CGT orges Seguy na czele, zakoóczono przyjęciem wspólnego ko
nim
w
Czytamy
munlkatu.
m. In.:
Podczas przeprowadzonych roz
mów, które upłynęły w atmoI
serdecznej przyjaźni
sferze
pogl11dów, de
pełnej ZJl'Odnoścl
legacjł' obu central związkowych
się wzajemnie o
poinformowały
aktualnych 1>roblemach działał
noścl zwiu,ków zawodÓwycb w
obu krajach. Dokonały one wy
mlanv poglądów na temat lto
aunków w europejskim i iwla
towym ruchu zawodowym. na
tle sytuacji międzynarodowej.
Obie delegacje wyraziły swoIdei
dla
zainteresowanie
je
europejskiej konferen
zwołania
cjl zwl11zkowej, poświęconej omówieniu spraw aawodowo-eko
nomlcznych I socjalnych nurtu
ludzi pracy
jących wszystkich
Europy.
witają układ
Oble dele;acje
przez
podpi.any
moskiewski
r&11dY ZSRR i NRF, który pro
wadzi do wyrzeczenia się wsze!
kich roszczeó t..rytorialnych oostatecznego
uznania
raz do
t1ienarus'Zalności
chaTakteru i
granic
przyszłości
i w
dziś
wszystkich państw europejskich.
w tym granicy na Odrze I Ny
Ile oraz granicy między NRD i
Taka normalizacja stoNRF.
interesom
annków odpowiada
narodów Polski i Francji.
Z tych pozycji wychodz_11c, obędą
bie centrale związkowe
aktywną dziarozwijać
nadał
na rzecz umacniania
łalność
w międzyna
działania
jedności
ruchu związkowym
rodowym
zgodnie z linią generalna SFZZ,
która 25 lat temu zrodzona zo
zwycięstwa
gruncie
na
•tała
odniesionego nad faszyzmem.
W najgłębszym interesie ogó
łn pracujących leży utrwalenie
dla
owocl>w tego zwycięstwa
zachowania pokoju światowego,
w Imię którego obie centrale
przerwaWV1>owladaja się za
niem wyścigu zbrojeń I likwi
dacj11 ognisk napięcia na świe
cle. Za najgroźniejsze o_gniska
Z&ltalne uznano w komunikacie
Bliski Wschód oraz Indochiny.
Deleitacje wyruily szczere za
z po;lębi3jąceJ się
dowalenie
stale wzajemnej współpracy na
zwlazków branżowych
tlZC1:ł'blu
i etontral. Obecna wizyta deleiracjl CGT •tanowi nowy, Istot
ny wkład w umocnienie ł dal
braterskich więzi
szy rozwój
centrale zwl11zkowe
ł11cz11cych
Polski I Francji.
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i!•~ mi4d~
rodowa opinia śledzi prze
bieg rozmów i kontak•
tów między Warsza w11 a
Bonn świadczy o znacze
nlu, jakie się przywil(zu
Je do ich wyników. Niewątpli·
wie cala Europa jest zainteresowana w definitywnym zamproblemów wynikają
knięciu
cych " n wojny światowej, a
nnede wszystkim z klęski Nie
miec. problemów, które nie zna
1>rawnego
lazły jeucze swego
lub politycznel(o 11Tegulowania.
tler!nvm z nirh iest nieuznawa
ostatecznego
NRF
J)l"'rez
ule
charakteru wytyczonej w POC%•
damie zachodniej granicy Polski.
Biorac pod uwagę ciężar gatunkowy NRF w bloku zaehod
nim, a jednoc„e•nie o;ólny kie
runek kształtowania się sytu•
acfl w Europie. tTudno nie do
dell.kat
kłopotliwych
stn~c
nie to określajac - dla bońskich
jakle
imolik„cji.
sojus~r.ików
z oficj•lnie głoszone
wynikły
rro prze1< NRF rl•ienia dn rewl
zji gunie. Impl_lkacje te sta•

wasi,

wały

się

tym
ro&ła

bardziej

kło11otliwsze, im
państw
potęga

Układu

Warszawskiego.
z.miana kieM. in. dlatego
wobec
polityki Bono
runku
paóstw wocjalistyczoycb, podję
rząd
przez
ta I prowadzona
kanclerza Brandta, została P,rzy
jęta s jednomyślnym uznaniem
nie tylko przez cała opinię e·
przez
również
ale
uropejską,
wszystkie rządv sojusznicze. mi
sprzecznoś
rodzaju
mo nowego
cl Interesów. jakie może ona
anonsować wewnątrz świata za
eh od niego.
Znaczenie normalizacji 1tosun
socjali·
NRF z kraj:łmi
ków
stycznymi przybiera na wadze
szczególnie teraz, gdy dojrzewa
idea ogólnoeuropejskiego spot•
kania przy wspólnym stole O•
brad. Dotychczasowy charakter
zachodnioniemieckiej
polityki
wobec Europy wschodniej czynił znikomymi nadzieje na mo
konfe·
zwołania takiej
żliwość
rencji i owo!'ny jej 1>rzebieg.
nieuznawanie
W tym sensie
przez NRF ostatecznego cbarak
teru istniejącej polsko-niemieckiej ~anicy rzutowało na cało
ksdałt stosunków między Euro
pa wschodnia a zachodnią. Na
normalizacja stosuntomlast
a NRF
Polską
między
k6w

stwarza

szansę,

się

twierające

że

w

procesv ozwiązku

"

bezple·
konferencją
będą moi:ły konstruk

europejska
czeństwa

tle:!: to
rozwijać.
tywnie się
kondwu lub wielostronnych
Wschodem a
międzv
taktów
Zachodem grzę7!IO w martwym
1>unkcle, gdv rozmowa •chodzi
ła na prohlem niemieckiego re
wizjonizmu.
lltosunkl>w
ormalizacja
NRF a krajami
między
socjalistycznymi w tym
z
również
oczywiście
leiy w intere·
NRD sie pokojowej współpraev wszystkich państw naszego
kontynentu. Mając to na wzglę
dzie Polska wystąpiła już nie·
mal półtora roku temn z pro·
pozyrl„ normali7acji stosunków
s NRF, stwierdzając absolutnie jasno, że podstawą tej nor

N
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startują

motocykliści

Jutro o godz. l4 wystartuje
Lodm 'l:f motocyklistów, któ
r-ey wezm11 udział w raJdz!e
tra&ie
i;zosowo-terenowym na
Opoczno. O tej samej
Łódź ii:odzinie wystartu.ie z Kielc do
reprezentacja wojeOpoczna
wództwa kieleckiego.
W Opoeznie nastą1>! W'9J)Ólny
start do ra.1cfu z metą w su.
Organizatorem z ralejowie
mienia okręgu łódzkiego jest
Przy
Koło St>0rtowe .•Ponika"
Łódzltich Zaklądach Rad:owych.
W r.1edzlelę. w drugim dn.iu
rajd.u J)rzeprowadzona :oo&tan!e

w Sulejowie or6ba specjalna

Jutro
i

jazda terenowa.
Okret łódzki reprezentowany
jest przez następujące kluby:
Start - Pabianice. Start - Kutno. . ,Beton" - Łódź, Gwardia
.Fonikę".
Łód~ i
Zakończenie imprezy w Sulejowie przewidziano na godz. 14.
Patror.at nad tym rajdem obje
ly dwie rec!akcje: „Slowo Ludu" i uDziennik Łódzki" Przed
stawlclelem PZMot będzie zna
nY działacz spartów motorowych T. Jabłoński. a kierowni.kiem imprezy St. Han,

Międzynarodowy turniej koszykówki
N1ezmiernle interesująco za·
międzynarodowy
się
powiada
turnleJ koszyk.a·rek ; koszykarzy, który dziś rozooczyna się
w bali t.KS PrZY a.l. Unil 2.
Zawody te odbywaj& się z <>-

Kto chce

pływać

Bardzo wielu łodzian c"1ce ko
pływania.
z nauki
TKKF jest organizacją, którą
m. in. propa11:uJe sport pływa
cki.
Ognisko TKKY „Pomorszc11an
ka" przyjmuje zapisy miodzie·
ty w wieku od 8 do 14 lat na
Zapisy przyjnaukę pływania.
mowane są w lokalu ZM TKKF
przy At. Schillera 4, I piętro
(od godz. 16 do 17).
ze zgłoszeniem warto się po
śpieszyć, gdyż ilość miejsc jest
ograniczona.
rzystać

*

Zgłoszenia

**

na

naukę

pływania

Ognisko
również
przyjmuje
TKKF „Osiedle-Karolew". Zspl
przyjmowane będą w sobolokalu przy ul.
tę, 3 bm. w
Moniuszki 4a w MDK w itodzl
nach od 20.30 do !1.

sy

li: DZIENNlK ŁC>DZKI

nr Z34

w,.;,ndem niemieckiej klę----------------------------
akl. Ograniczenie się tylko do
rezygnacji z siły abstrahuje w
pewnym sensie od faktu klęski
poniesionej przez niemiecki imW odniesieniu do
perializm.
przy ie
Związku Radzieckiego,
potędze miligo gigantycznej
tarnej oraz wspomnianym nie
granic,
jego
kwestionowaniu
fakt ten nie ujawnia się. Nato
miast w odniesieniu do Polsk;
w-O<!u. Braku tych 2':W!"Otnic n.te
Dziś o godzinie 18.59 Telewimoże rodzić w części społeczeó
osłodzi telewidzom wiadomość,
zja Polska rozpocznie nadawastwa NRF pytanie wprawdzie
Ja: orototyP tego urządzenia zo
sygnału WYWolawczego II
nie
mieć
mogące
ale
retoryczne,
Y' Zakładach
stał wykonany
programu TV. Pi.eć minut PÓŹ
w
nieretoryczne
bynajmniej
.. Polkat" we Wrocławiu (przy
orzed kamer.ami nowego
niej
to skąd
przyszłości skutki: wsoołpraey z Instytutem Tele•
przewodniwystap!
programu
się wdęła ta granica na Odrze
Wanz.a.Radiotechnic„n:vm w
dis Radia i
czacy Komitetu
i Nysie?
wie) w stoounkowo 'szybkim.
Włodzimierz Sokorski,
TV
Albo co gorzej, może u nieiednomiesieczn:vm okresi:,.
bo
lmauguruiac drugi program TV
których rodzić się przekonanie,
O He próby przeprowadzaine ow n,.,;zym kraju.
że rezygnacja z pragnienia zmia
pa•
becnie w ITR Wypadną
oddziały
W chwili obecnef
ny tej granicv siłą jest tylko
..Polkat" rMPOCznle
myślnie.
Warszawie . Lodzi,
w
ZURiT
wyrazem wielkoduszności boń
produkcie ser:viną tyeh ZWTot·
Krakowie I Katowicach dokłaskiej wobec Polski, a nie kon
nk. Na rynku ukaża sie on~
a<i:eby umożliwić
daia starań _
sekwencją historycznej tragedii,
pod koniec roku
najwcześniej
1.ak najwieks.:ei liczbie telewiza którą odpowiedzialność po
lub też na początku przyS'Zled'ZÓW odbiór nowem programu
nosi faszyzm niemiecki. Takie
ii:o. Z.a oóźno chyba pomyślaMimo poważnych kłOPO·
TV .
w sobie
kryłoby
przekonanie
no o skcmstraiowaniu t~h u_
tów z antenami. istniejący PO.
zarzewie odżycia rewizjonizmu
rządo:eń.
t>Yt iest na ogól zaspokajany.
w momencie, który jakaś sita
program emdtowany
Drugi
Trzeba iedn.ak. dodać. iż ledybedzde l>l'ZeZ 22 godziny w ciąoooiadanie niewielka liczba
gu tygodnia: w niedziele, wtor
czy telewizorów zgtooiła sie do
kl. środy. p!atki I soboty.
pro5bą o
t>unktów ZURiT z
zmontowanie anten do odbioru
W pierwszym okresie w zall programu TV.
S'legu odbioru dru11ieii:o 1>rol!Tamu zn.a1dzie sle ok. miliona aW Lodzi no. dyrekcja odd'Zla
w
mieszkających
bonentów
łu ZURiT iest wprost zdumio·
czterech C>Śro<lkach wielkomie.1 zai·nteresow.aniem
n1kłym
na
polityczna w NRF uznałaby kie
skkh orl!ll w najbliższym i.cli
sprawa dostosomieszkańców
dyś za odpowiedni.
sąsiedztwie. Jest to ok. 25 J)roc.
wania ich telewi1M>rów do odrzeczywistej norPragniemy
o«ólnooolskiej widowni.
całej
oraz
bioru nowego Programu
malizacji stosunków z NRF, w
Z czasem krą!? odbiorców bęinsta.Jowaniem niezbednvch anImię tej normalizacji pragniepawiek.szał. SiLniejszy
sie
d'Zie
sprowadził
ZURiT
Łódzki
ten.
unie
fundament
jej
by
my,
t-t;w.
nada.1oik. J)racującv w
ok. 20 ty;s. anten do odbioru
możliwiał dwuznacznych inter11
czwaTtym zakresie czestotMwoNa anteny te
programu.
pozostawałyby
d ·
ta ··
!~~ !.J''spri;,e:ności z celem nor iednak - iak dotąd - brak ścl. zainstalowa.ny zostanie w
to7elł

Il progralll TV

wkracza na mały ekran

Fundament norm alizacji
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maUNcff 1Dołe i.,.6 tynco
malne uznanie przez Bonn nie
odwracalnego charakteru istni•
i:raniey Pol·
j11cef uchodniej
ski na Odrze i Nysie.
Od pewnego czasu docbodza
nas z NRF glosy, że podstaw"
normalizacji sto1unk6w• li Pol•
winien być układ o wy•
ską
rzeczeniu się stosowania siły.
którego logiczną konsekwencja
nienaruszalności
jest uznanie
granicy. Podkreślamy: uznanie
n i e n a r u s z a I n o ś c i i:ranl•
cy, a nie uznanie granicy.
zachodnioniemieccy
Publicyści
sugestią
z tak11
występujący
prze:a
te
przeoczać,
się
zdają
cały czas swego istnienia NRF
była zmunona przestrzegać nie
granic państw so
naruszalności
cjallstycznych. co nie było wca
le równoznaczne z normalizac.ta
obecni•
Również
stosunków,
próba oparcia normalizacji na
bazie rezygnacji z użycia siłv
dla zmianv lstnlejacych granic
nie jest wystarczajaca 1>odsta·
wa.
sle
ci powołują
Publicyści
przy tym chętnie na układ mo

kazji „Dnia Włókniarza" (przełoto:r.e z kW:etlllia br.).
01>r6cz gospodarzv w turnieju druż:vn żeńskich wezmą udział czołowe zespoły Włoch Holandii
GEAS Mediolan.
White Stars ora,z Widzew. W
zobaczymy
włoskiej
drużynie
m. In. trzy reprezentantki tel!O
kraju: Tomason!. Dalla Longa
I Adu9tinelli. w zespole holencfer!lkim również trzy zawodn!c:r:kl z pierwszej drużyr,y naKraji. Velstrę I De
rodowej:
Wries.
Natomiast koszykarze ŁKS w
dwóch mec1<ach zmierZ11 się z
rumuńskim zes1>ołem z Tlml.soary.
A oto s!:CZegółowy progTam
zawodów
Widzew,
Dziś godz. 16 ŁKS ,;odz IT.30 uroczyste ntwarcie
turnieju,
11:odz 17.45 Whitl'! Stan GEAS.
godz 19 ŁKS - Timi..,ara
(mężczyźni).

Sobota itodz. 17.30 GEAS Widzew.
godz. 19 White Stars - t.K~.
Niedziela l(odz. 16 LKS - Timisoara Cmeżczytni),
ll:odz 17 30 White Staro ŁKS

II

godz. 19 GEAS -

(6897~

LKS

I,
(ml

skiewski z 1% sierpnia, w którym rezycnacja z siły I nzna•
nie nienaruszalności granic stanowlą istotną część osi-,niętego porozumienia, ale pomijaj11
że zupełnie inna
milczenlem,
była baza wyjściowa dla roko
Wan. moskt"ewsko-bon' sk1'ch, ani·
żell dla rozmów między War-

i~a n.ateżog1!sta~r~~;,óe~~jaZn~

n.
su"tarwzyąmauJ"eBon00

~9i!<ie.lr~ZYwn.a!f:it.l~~~~ZY·.~:"'!

malizacji samym w sobie. Pra
M ianoawt ic iteosuNnRkF•
1
5
15 1
orzv.szlym roku również Wa·r·
kilku punktach Informacyjnych
podkreślał to rówgniemy Or. ••
ZSRR
dyplomatyczne
.
.ó d
udzielających P<>r.ad W spraniei kanclerz Brandt - by me
l'ug1ego prograS'Zawa: odb1 r
wach d-O&tosowania telewlzor 6 w
zostawić między naszymi pańnil'! kwestionuje "radzieckich gra
mu dla okolic stolicy możliwy
do odbioru nowego programu.
stwami zalążka przyszłych kon
nic. w tym kontekścJe rezygna
w 1>romdeniu
bed-z;ie Wówczas
Fachowcy obawliaia sie. iż z
fliktów. By raz na zawsze prze
c;la z użycia siły ma zupełnie
ok. 60 km. Ta•kże w pr'Zysztyn1
chwila uruchomienia Il 1>rograrwać przeklęty tragiczny łańinne znaczenie. aniżeli w przy
znie sie budowę U·
roku ro
łt
'ć
·
cuch i doprowad1<ić do porozu
. na Odrze i NyP adku granicv
Podla
rzadzeń nadawczych
gw.a owny
mu moze nasta01
zoa•ni.a oraz Gdańska. Byd$(0S'Zwzrost zamówień n.a instalację
mienia międzv Polską a całym
sie, której zmiana pozostawała
w 1975 r. druOlsztyna.
czy
a,pa·rart:ów.
dostraja.nie
f
anten
narodem niemieckim.
przez 28 lat oficjalnym celem
1
p0wlnien dotrzeć
ir:i program
Nie bed'Zie (we wszystkich oZe to je•t możliwe, świadczy
polityki NRF.
do WSZYJtkich mia.st wo1ewódz
Środkach) tzw. zwrotnic umO'Ż11n:ykład naszych stosunków z
NRF zobowiązała się do bez
bed<Zie ito moczym
przy
kich.
liwiających dołączenie obydwu
zza
przyjaciółmi
niemieckimi
warunkowego poszanowania in·
gło odbltrać ok. 50 proc, abo~
anten telewizyjnych do odbiorOdry i Nysy.
tegralności terytorialnej ws z Y·
nentów w całym kraju.
nika przy pomocy jednego prze
RYSZARD WOJNA
st k i c h państw w Europie w
Nie ,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:...~~~-=-~~~~
ich obecnych granicach.
jednak nie dostrzec,
możemy
czynniki bońskie
określone
że
swymi interpretacja
podważają
mi bezwarunkowv charakter te
go zobowiązania, twierdząc, że
"
jest ono jednoznaczne
nie
uznaniem granic, a jedynie na
Jeży w nim widzieć konsek\ven
do księgi kondowpisał sie
Polsce
ambasad11rowi ZRA w
(DokońC.Zenie ze str. 1)
siły.
rezygnacji z użycia
cję
w 11alacu Kubbeb
lencyjnej
Amin Mahmud Samy wyruy
W\e1k.i szejk lotO-letniego meTego rodzaju interpretacje ka·
na
kondolencie
oraz złożył
debokie119 żalu i współczucia.
c.:etu Al-Azh.ar. jednej z ii:lów_
żą nam tym głębiej wnikać w
Anwawiceprezydenta
rece
Do ambsady ZRA w War·
św!atyń muzułmańskich
nych
boóskich założeń o wysens
Najra Sadata i członków
szawie nadchodza z całej Pol•
ro'ZPOCzyna modły żałobne i
jako istru·
rzeczeniu się siły
Wykonaw
wyższego Komitetu
od załóg zakładów nra·
ski Kor.anu.
wersetów
recytacje
mentu politycznego,
Zwiazku
ATabski"1:'o
czego
cy, instJtuc.ii, członków orgaNajbliżsi wsoółpracownicv zmM
Ale jest jeszcze jeden m~
Soc.ialistvcznPgo. Ali Sabrieco
'llOlitycznych i SJ>ołecz·
nizacji
lego a;systują przy wyjęciu jement, dla którego rezygnaCJ'l
twórczych;
stowarzyszeń
nych,
i Husajna Szafei.
ii:o zwt,o.k 'Z trumny I zl<>ieniu
z siły nie może stanowić wyprywatnych
osób
młodzieży i
:[.
Ich w białym całunie pod postarczajacej platformy dla nor
depesze i Jist:v kondolencyj.
Na zewnątrz
mec'Zetu.
dł<>l(ą
w dzień nrOC"YSło·
t bm. między
stosunków
malizacji
ne.
setki tysięcy EJ;ipcjan powdeprezydenta
$ci 1>ogrzebowych
Polską a NRF. Mianowicie re·
sainP.,.., dnia odbYłv sie
Te11:0
chusteczkami.
białymi
Z.iednoczonei Republiki Arab.
wa·Ją
zygnacja taka nie mówi nic o
ktl>rych
w
zebrania łałobne.
skiej Gama! Abdel Nasera źegnajac n.a zawsze swegti 1>rzy
przyC2!ynle I skutku, że istniearabska
młodzież
uczestnicąła
kraju
naszego
speleczeństwo
wódee.
jąca granica na Odrze I Nysie
ze
razem
Polsce
w
studiująca
wielkiego bo•
w ir:odzlne J)o pagrzeb!e Na- uczciło pamieć
jest rezultatem - jak to zresz
sw:vmi 1>dskim.i 1>rzyjaciółmi i
pełen ból'll t rozp.aKafr
iownik:ł narodu arabskiego, Na
sera
ta przyznają otwarcie obecni
koleir:ami.
CZT p0grążył sie znów w cigmachach państwowych w caprzywódcy NRF - zbrodniczej
naro·
zawisły flagi
łej Polsce
szy. Ludzie znikneli z ulic. na
M. In w Łodzi minutą ci·
agresji faszystowskie11:0 11aństwa
którvch pozootały jedynie pordowe opuszczone na znak ża
s-z:v oddlli hołd 1>amieci preniemieckiego na Polskę.
treł:v zmarłe,;o i czarne prol)<)rłobv do 1>0łow:v masztu.
z:vdenta Nasera studenci z 1>rzeNormalizacja stosunków mię
W ambasadzie ZRA w Warce.
kształcący
kraJów
4ł
szło
dzv na•z:vmi państwami, po tak
Polske reprezentowali na po- szawie. wyłożona została tego
sie w 16dzkim Studium Jezywiceprzewodniczacy
dnia ksiee:a kondolencyjna,
ll:"rzeb!e
uda·
cierpieniscb
ka Polfl:ieii:o dl.a obcokre.iowstrasznych
Rady Państwa. Iiroacy Loga.
nych polskiemu narodowi, win
W e:odzinach rannych do am•
ców. Na uroczystość żałobną
Władvsław
pnybyli
basadv
na zaudzać się na akceptacj;
Sowiński i wiceminirler spraw
w auli uczelni przybyli pra.
I
WolSpychalski
Zy~ryd
Marian
Gomułka.
zairraoicznych,
przl'!z NRF zmian 1trsnlcy poi·
cown!cy Untwer«vtetu Łódz
lll:"nacy Loga-Sowiński
.Józef Cyrankiewi~. by zlożv~
niak.
będą·
smlan
ska-niemieckiej,
kiego orarz studenci.

Pogrzeb prezydenta asera
. .

1

*

SPORT

500

*

SPORT

zespołów

Kierownik masowego tnrnle.ju strzeleckiego: WKZZ, LOK
l „DL" p. Ryszard Kodura po•
wczoraj, że
nas
informował
strzelaniu
jak dotychczas w
500 zespołów po
udział
wzięło
10 osób każdy. Zgłoszenia na·
W
dalszym ciącu.
pływają w
niektórych powiatach i dzielni·
cach naszego miasta wyłonione
1<ostały już reprezentacje, ktl>·
re 11 bm. wezmą udział w strze
laniu finałowym (Widzew godzina 10).
w powiecie ł6dzkim najbarbyły sespoły:
akt)fwne
dziej
Sandry z Aleksandrowa, Kon•
stantynowskich Zakładów Prze
Wojewód7-·
Wełnianego,
mysłu
kie;! Rady Narodowej w Łodzi
i Wojewódzkiego Biura Projek
tów Budownictwa Ogólnego.
Jak dotychczas najlepsze wy
uzyskali w konkurencji
nlki
Filipowicz
A.
indywidualnej:
U pkt. na 180 motllwych,
B. Siedlec - 75 (obaj ą z San
dry), s. JakubOwski - 75 pkt.
W organlu.cji strsela6 eliminacyjnych dużą pomoc okazali:
W. Delekta, A. Zawadzki l Z.
Chojka.
W Pabianicach strzelało Już

*

SPORT

*

SPORT

Białystok

Ł6dź

SPORT

*

SPORT

na stanowiskach "strzeleckich
Najlepee
ponad !Ml zespołów.
wyniki uzyskali: H. Pawlak sz pkt.
86 pkt., T. Gorzęda Pocles1<ające
i J, Laskowska.
jest, że w Pabianicach strzela
Io wiele kobiet. W konkuren•

*

SPO T

PZKol

*

SPORT

czci

pam:ąć

M. Ulika

eJi mężczyzn wyróżnili się: K.
Jakubiec - 89 pkt., E. WlodarlP---czyk - 87 pkt., B. Wiśniewski
50-leciem
z
niązku
W
84 pkt. Pomocy w zorganizo
PZKolankiego 11rzYt>adającym
E.
ndzieliłi:
waniu imprezy
na dzid 3 pażdziernlka dele
Wypych, J, Burna i J. Wene.
gacja dilalaczy kolarstwa łód7.
kiego złeły wieniec na grobie
a
zmarłe10,
przedwcseśnie
wielce cenionego reprezentanta Polski i trenera, Mleczy.
sława Vlika.

Slavia (Sofia) - Widzew 10:8
ro'l;Cgr.a.ny
Wczoraj w Lodzi
towarzyski mecz boksermiedo:y drużyną Slavli z
ski
Sofid. a zesoolem ligowym Widzewa. sootkanie wygrali goś
cie 10:8. Nie odbyło sli<: spotkanie w wad'ze t>iórkowej.
Punkty dla Widzewa zdobY·
został

w skrócie
po
·• Czesława Nowakowa
została do • reprezentawołana
cji Polski na mecz drużyn Pol
ski z Rumunią. Spotkanie roze
erane zostanie w Bukareszcie.

.t.

Współrekordzistka

Drożdżal, Prochoń, Biesiacdla
Punkty
ki, Marcysiak,
Raszidow,
wywalczyli:
Slavii
Angiełow. Radew, Benew i Pana.iotow.
Filipiak przegrał J)rZe'Z techniczny ko ze względu n.a doReprezenta.nt
zn.aną kontuzję.
Widzewa w wadze cieżlriej Ci·
poddany z.o.stal J)r'Zez
cbulski
swego sekundanta ze względu
reprena wyrażną przewagę
zentanta Slavii. Procboń walczył o wagę wyżej, a.te mimo
wszystko zasłużył na zwycię
stwo 3:1.
odbę
Sootkande reW18111żowe
dzie sde w niedziele w Tomaszowie w sali ntiejscowej Le(n)
chii.

U:

świata

w biegu na 100 m pp!. T. Suk
niewlcz startować będzie w So
czi, biorąc udział w zawodach
klubów odpowiadających naszej
Gwardii. W zawodach tych star
Werner,
również:
będą
tować
Chewiń
Jóźwik, Wierzbowska,
llka, Podolak i Nikiciuk.
Odbyły się mistrzostwa stne4 Prowadzone są pertrakta
cje w sprawie zorganizowania
leckie okręgu łódzkiego w itrze
W poszczegól
laniu kulowym.
w 1971 r. meczu towarzyskiego
i
nych konkurencjach na wyróż
bokserami Polski
mi!jdzy
Aleksan•
H.
USA. Bokserzy Ameryki mają
nienie zasłużyli:
rozegrać w Europie szereg spot
B. Szkobel, W. t.u•
drowlcz,
kań, walcząc m. in. z reprezen
czyński, z. Markiewicz, E. Rotacją NRF.
bert, Z. Moździerskl. A. Biało
.t. 150 tysięcy widzów zgroskórska, z. Baj.
madzonych na olbrzymim staNajlepsi strzelcy Lodzi rozew Rio de
„Maracana'•
dionie
Bieły-1
grają trójmecz t.ódź Janeiro oglądało mecz piłkilr
stok - Olsztyn. Zawody odbę
Meksyk. Spotski Brazylia w Olsztynie. Plerw&ze
się
dą
kanie wygrali reprezentanci Bra
dziś.
zostaną
oddane
strzały
z:vllt 2:1. Najlepszymi grauami
imprezy w nieZakończenie
na boisku byli Pele ! Tostao.
dzielę.

Olsztyn -

*

Trzr

łodzianki

w reprezentacji
Polski

we florecie kobiet
reprezentaDo młodzieżowej
cji Poliki na spotkania z szer
mierkarai ZSRR I NRD powotrzy reprezentantki okrę
łano
gu ł6dzkiego: G. Rubajczyków
nę I Z. Nęwakówni: ~ MKS Pa
blanice oraz Gadalińską z Lodzi •

Sukces siatkarzy

Zawody odbędą sill w dniach
3-4 bm. w Warszawie.

siatkarzy
polskich
mi...
w finale „A 0
strzostw świata w Bułgarii, by
odniesione
ich zwycięstwo
ło
w czwartek w Sofii nad druży
Radzieckiego 3:1
Związku
ną
(15:12, 15:12, 4:15, 15:10).
zwycięst
Od zwycięstwa do
wa kroczą polskie siatkarki w
finale „B". W czwartek pokoone w Burgas Mongolię
nały
3:0 (15:1, 1·5:4, 15:4). Polki mają
koncie 6 zwyna swym
już
cięstw I jako jedyny zespół bez
zdecydowaprowadzą
porażki
nie w finale „B'\
Siatkarki Związku Radzieckie
sobie tytuł
go zapewniły Już
mistr?.:yń świata po zwycięstwie
3:0
Bułgarią
w czwartek nad
(15:12, 15:8, 15:5).

J. Lubański

Sukcesem

walczących

(ŁKS)

grać będzie

w Tiranie
Piłkarz LKS J. Lubański po
przez PZPN na
został
zgrupowanie kadry cnłodzieżo
wej naszych piłkarzy przed me
czem drugich reprezentacji Pol
ski I Albanii.
Polreprezentacja
Pierwsza
ski zmierzy się z Albanią 14
bm. w Chorzowie, a te!(o same
go dnia młortzieźowcy i:rać hę
dą w Tiranie.
wołany
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Pomoc wawansie
- Panie prezesie - Zakład
Doskonalenia Zawodoweiio ncltwałą Sejmu PRL z 1967 r.
uznany zosta1 za jednostkę
wiodącą
w szkoleniu kadr
dla usług. Zakłady Doskonalenia Zawodoweg 0 prowadzą
teoretyczne i praktyczne szko
lenie mło<loclanyclt w swyclt
przyzakładowych
ZSZ.
Najbardziej typowa f.orma szkolenia, w której ZDZ osiągnę
ły dużą spec.ializacJę. są jednak kursy. W jakim stopniu
szkolet;1.ie organizowane przez
łódzkie ZDZ oraz jeg 0 filie
terenowe, zaspokajają zapotrzebowanie społeczne na wykwalifikowanych
pracowników?
Nasze
perspektywiczne
plany szkoleniowe wytycza
pol!tyka zatrudr.lenia naszego regionu. Przemysł I spół
dzielczość powinny z pewnym
wyprzedzeniem
przedstawiać
nam swoje potrzeby 11:eżące.
gdyż przy cora, weższei specjalizacji
zawodowej szkolenie fachowców wymaga precyzyjnych przygotowań
Nie
zawsze nas! kontrahenci prze
strzegają
tej dobrej u.sady
Mimo to udaje nam się stale podnos'.ć ooziom prowadza
rego szkolenia poprze 7 rozbudowę

stałych

ośrodków

(mamy Ich obecnie w t.odzi
I województwie 29). wyposażanie ich w sprzęt l pomoce
naukowe (w ub. roku przezna czyi iśmy na ten cel oko to
405 tys. zł. w br. wydatki
te wzrosną do 542 tvs. zł).
zwiE;"kszanie liczby kierunków
kształrenla
1 Hczby słucha
czy. Nie wszędz:e warunki
jakimi
dyspenują
ośrodki
szkoleniowe są zadowalające.
Duże trucf.ności lokalowe występują
w Skierr·ieW.cach.
Zduńskiej Woli. Rawie Maz.,
Wieruszowie 1 Kutnie. Liczymy jednak na to, te gospodarze tych rejonów uwzględ
niając wagę probtemu kształ
cenia
wykwalifikowanych
kadr. przvJdą nam z pomocą.
- w .lakicb kierunkach ZDZ
prowadzi przede wszystkim
1zkolenie kursowe?
Pod!ltawowym rodzajem
kursów prowadzonych przez
Zakład są
k u r s y k w a 1 if i k a c y j n e, przygotowują
ce pracujących zawodowo r<>botników I rzemieślników do
egzamir.ów mistrzoVl'llkich. robotników I czeladników do
egzaminów kwalifikacyjnych.
Założenia
planu na bieżącą
pięc iolatkę . przewidywały
w
Łodzi i województwie 7 pod-

Str. 2

spożywczy

i

usługowy.

z tych kierunków obejmuje
kilka
specjalności
r.·P metalowy - ślusarstwo.
tokarstwo. kowalstwo. mechanikę pojazdów, hydraulikę urządzeń
miejskich
i rolniczych. Drugą poważną grupe
kursów
stanowią
ku r s y
d o s k o n a l ą c e.
W
tej
grupie jedni podnoszą posiadane kw ifikacje praktyczne
ooprzez
wiedzę
teoretyczną.
Inni fachowcy zaś zdobywają
n 0 we specjalrości np. ślusa
rze
uczą
się
konserwacji
9przętu
domowego. remontu
maszyn rolniczych. urządzeń
chłodn,iczych,
wodno-ka·naliza
cyjnych, elektrycz.nych. w tej
!(rupie na 15 kierunków największe
zapotrzebowanie istnieje na spawaczy gazowych.
elektrycznych. obsługę dźwi
gów I suwnic, konserwację
maszyn l urządlzeń. Trzecia
l(rupa kursów - to kursy
wyuczające
zawodu
dla potrzeb własnych, np. kra
w!ectwa. radioamatorstwa, ko
smetyld dziewiarstwa, kreślar
Każdy
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stawowych kierunków szkole
nia: budowlany, drzewny, elektryczoy. metalowy. odzie-
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Rozmawiamy z prezesem
Zarządu ZOZ H. Koskiem
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i zawodowym

stwa itp. Liczba tych kursów
dająca m
in. możliwość zatrudnienia chałupniczego. kwa
lifikacje
pomaturalne oraz
wiadomości
dla potrzeb domowych. wzrosła w 1969 r. o
22 proc ogółem, a w same.I
Łodzi o 33 proc. Na kursach
wszystkirh rodzajów przeszko
lil:śmy
w 1969 r • . ponad 25
tys. osób.
Ciągły wzrost zainteresowania towarzyszy także kursom
bhp. W •1968 r prowadziliśmy
269 tego typu· kursów, a w
1969 r. 344 kursy dla por.·ad 11 tys. słuchaczy.
- Czy obecny zakres szkolenia kursowego pomyślane
go jako uzupełnienie systemu
istniejąceg 0
szkolnictwa za•
wodoweg 0 jest. dostateczny?
- Mimo cląglej
dynamiki
wzrostu zasoęgu naszego odcfziaływania
przed ZDZ stoją
wciąż duże zadania.
NP.
według darych GUS w woj
łódzkim tylko 11 ,5 proc. pracown;ków posiada wykształ
cenie zasadnicze zawodowe,
7,7 proc. - średn!e niepełne,
43,3 proc.
wykształcenie
podstawowe, a 23,7 proc. oiepełne
podstawowe. Znaczna cześć z tej grupy zatrudrionych. chcąc sprostać rm:ną
cvm
wymagariom
zawodowym. będzie mus i ała uzupeł
niać kwalifikacje w szkołach
lub drogą kursową.
Rozmawiała:

M,

KRAJOWNA

35 terenowych
ośrodków

ZOZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi uosiada takte
swoje placówki w woj. łódzkim. 35 ośrodków terenowych
kształci kadry wykwalifikowanych pracowników dla zakła·
dów ziem! łódzkiej. Filie ZDZ znajdują się m. in. w Pabia'nicach, Zclerzu. Tomaszowie Maz., Radomsku. Prowadzi się
w nieb te same knrsy, jakie są organizowane w Łodzi. Zaj,cia przewainłe o<lbywaja si~ w wydzierżawianych salach
oraz w szkołach. I tu trzeba podkreślić bardzo duża po•
moc udzielana przez Kuratoria Okręgów Szkolnych. dzi~
kł kt6rym w salach lekcyjnych
w godzinach popołud
niowych ZDZ może szkol if swoich kursantów.
(J. kr.)

~'~""~~~""~'~~'""~~

ZOZ z

Wydawnictwa ZOZ pomoc w

samokształceniu

Ukazujące

się
na rynku wydawniczym
i książki naukowo-techniczne
nie zawsze poziomem i zakresem tematyki
odpowiadają
potrzebom słuchaczy kursów
zawodowych dla dorosłych. Dla wielu dziedzin w ogóle brak przystępnych opracowal).
Pragnąc
chociaż
częściowo zaradzić tym
trudnościom, Związek ZDZ podjął się od
kilku lat wydawania skryptów, podręczni
ków i poradników zawodowych.
Skrypty wydane drukiem służą wyłącz
nie do użytku na kursach prowadzonych
przez Zakłady DZ. Uczestnicy kursów konsultacyjnych otrzymują je bezpłatnie, poza tym oddaje się je po cenie kosztu wła
snego. Niektóre skrypty są wydawane jako
poradniki przez Wydawnictwo „Arkady",
oraz Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego I
Spożywczego i wtedy dostępne są również
w handlu księgarskim.
O tym jak wielka była potrzeba podjęcia
akcji wydawniczej, świadczą wysokości posżczególnych nakładów, wynoszących od 2
do 20 tysięcy egzemplarzy, wielka ilość
wznowień I ogólna liczba wydawanych tytułów.
Niektóre ze skryptów wydanych
przez ZZDZ zostały przez Ministt!rstwo Oświaty zalecone do bibliotek zawodowych,
niektóre zaleciło Ministerstwo Budownictwa
i Materiałów Budowlanych jako podręczni
ki pomocnicze przy szkoleniu wewnątrzza
kładowym robotników budowlanych. A oto
niektóre tytuły podręczników. które uczestnicy szkolenia ZDZ mogą nabywać w za.
kładach i ośrodkach kursowych:
Materiałoznawstwo dla metalowców,
Korespondencja rzemieślnicza,
Materiałoznawstwo dla stolarzy,
Technologia stolarstwa,
Materiałoznawstwo dla szewców I cho·
lew karzy,
Technologia murarstwa,
Przepisy prawa budowlanego dla wiejskich rzemieślników budowlanych,
podręczniki

+ Wybrane

zagadnienia z prawa pracy
oraz ekonomiki i organi?.acji przedsię
biorstw dla robotników wykwalifikowanych i mistrzów.

+
+
+
+
+
+
+
+ Materiałoznawstwo odzieżowe,
+ Kosztorysowanie w budowniótwle
+

poradnik dla mistrzów budowlanych,
Korespondencja zawodowa na użytek
robotników wykwalifikowanych I mistrzów,

Kwiaty wykonywane iirzez kursantki in\i-

tować maja do złudzenia nrawdziwe. Zima
są chętnie kupowane mogą więc stanowić
źródło utrzymania.
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Zajęcia

stacjonarne

Rursy
•
ne
organizowa
przez ZDZ
Manta? urzadzeó w warsztatach szkolenia•
wycb od by wa się ood okiem instruktora.

Junacy OHP
zdobywają

llw aliiikacje
na rok coraz wlecej kurs6w orr••
Zawodowego.
Doskonalenia
Równie~ 1 w tYm roku bedzie się prowadzić
kadr wykwalifikowanych
oowycb
szkolenie
dla przemysłu. spółdzlelczokl
pracowaikó
lub rzemiosła tndvwidualnego. Warto wiec w
skrócie •.apoznać siP zarówno z warunkami
w jakich orowadzi sił' kursy Jak I łeb kle•
runkami
akład prowadzi kursy staclonarne trzy
razy w tvl(odniu od godz. 16.15 do 20
oraz zaJecla konsultacyjne odbywające
sie tylk<' w n ' ed zleie . Program niedziel
nych kursów Jest t<ik: sam jak w cial(u ty•
Uczestnlcv otrzymula ~krypty, któ•
godnla
rych materiał przerabia1a w domu. a raz w
na za jęcia konsul ta•
przvjeżdżaja
tvgodniu
cyjr.-e.
Z roku
uizuje

Uczi;ilowle ZDZ 3 dni w tygodniu uczestnł·
cza w zajeclacb teoretvcznvcb.

•

Zakład

Kursv dziela s.le na organizowane r własnej
rekrutacll badt na kursv zlecone, klecfy to
różne lnstvtucle państwowe czv gpóldzielcze
chcąc mleć oracownik6w ~ pełnymi kwallfl·
kac1aml orl!anizuJa dla nich szkolenie za pośrednictwem ZDZ.

:~
rii. łł JIUłt)(hl\ICh

~:

ł;·:~:.-:·:'.·:· ~~:' ~
>łUCIUlCZ\

'H

·w NH ·za.1a ·upn.1711z ·zvli41 ·1alł{ 1mow -

;,ofiamopomYz 'fll ua1 YUO'łfsoa
np11flf 11Z fJ/OJ fi w.i U()J a.iąos Olf OSfiA:1 "

prze,m I

.t.U'L.

ud

pierw·

1zycb 1&modziPlnvch zadań obowłazuje za•
sada dobrel roboty,
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Jakiego rodzafu sa to kursy? KWALIFIKA.
CYJNE - orgar.·izowane dla osób, które ukoń·
czyłv nauke zawodu. lub oracuJa w wybra·
nvm przez siebie zawodzie. ale nie posiadają
le do .
przygotowuje
Zakład
kwal\flkacjl
e11:zaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego. czeladnika 1 mistrza. Kursy trwaja od
320 do 400 irodzla Warunkiem przyjecla Jest
ukończona szkoła podstawowa I co naJDlłlieJ

•

z Iz

'

iracj W danym iawodzte. Prog•
ram kursów kwalifikacyjnych obejmuje nauke teoretyczn11 w zakresie wyrru1ganym do
egzaminu. A bsolwenc1 tych kursów Poza orzed
miotami %awodowym• zdobywaja wiadomości
:i różnych zaJitadnień ogólnych niezbędnych dla
wykwalifikowanych robotników czy mistrzów
przezl"aczone sii
KURSY DOSKONALĄCB
dla osób. które 1>0isadają kwalifikacje I pra·
Jecs chca feszcze pogłebić
zawodowo.
cują
awoje wiadomości. Szybki postęp techniczny
dyktuje potrzebę tego 1Zkolenla. Do grupy
tych kursów naletą: elektryczne dla l!'rup bhp,
urzadzet'i tecb11fcznycb obsłulfi wózobsługi
ków elektrycznych t soałinowycb l wiele iu•
oycb.
KURSY WYUCZAJĄCB m. In. niawanfa elek•
trycznego ! gazowego. po ukończeniu których
absolwem otrzymuje uprawnienia do wykony.
wania zawodu w oostacl karty I kslateczkl
spawacza. Warunkiem przyjęcia na tego rodzaju kursy fest ukończenie tB lat. śwlade~
two szkoły podstawowej orai zaświadczenie
lekarskie udzlelaiace zezwolenia na wykony•
wanie '\ego zawodu
KURSY. PR'ZYUCZAJĄCB eto zawodu or,l!a•
nlzowane 111 orzede wszvstklm dla kobiet Są
to kursy dziewiarstwa maszynowego, blell2n larskie. gorseelarskle. repasacfl pończoch. wY•
robu kwiatów ntuczr..ych . cerowania artysty•
cznego. haftu maszvnowego ora. radiowo-telewizyjne. Kursy te wymagają dobrze wyposa•
tonych pracowni. Zakład Doskonalenia Zawodowel(o nu oowatn~ os1ą.l!nlech ,.,rzy organizacji tego rodza.l u kursów. Przeszkolono 1ut
wiele lcobiet które ziiłoslly się na kurs nie
mając tadne,l!o zawodu lub tet musiały zdobyć lr.ne kwallflkacJe.
KURSY DLA POTRZEB OSOBISTYCfł majij
na celu zdobyr.le oodstawowych umleletnoścł
w tyciu domowym. A wlec są to kursy kroju I szycia. racJonalnego tyV1ienia, gospod8l'•
stwa domowego itp.

• •

S·letnł stał

z
ie

ie

*

oodnosić

swoje kwalifikacJ11,
chce~~ się UCt;)'Ć, masz truduosci w wyborze 1<ieruu1<u - zgłoś się do uajbliż·
azego Ośrodka Szkolenia Zawodowego
Chcesz

ZDZ.

1. Rałlomsk 0 ul. Bugaj ł
L 'Zduńska Wola ul. ·Swierczewskie•
go 10, Kościuszki S
3. Łask ul, Kościuszki 82
C. Pabianice ul. Pułaskieg 0 tł
6. Bełchatów ul. Lipowa 11, Czaple•
nicka 62
8. Sieradi ul. Rycerska 6, Polna 8
2. Skierniewice al Zwierzyniecka I;
Daszyńskiego. 6
8. Kutno ul. Staszica 8, Pl. Wolnośoi

LOK
9.
10.
11.
12.
13
H.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

Łęczycą ul. Waryilskieg 0 Zł,
Piątek ul. Kutnowska 17

25

Zgien ul. Swierczewskiego 20
Łowic7 ul. żabia 8
Głowno U] Zgierska na
Tomaszów Maz. ul. Warszawska 11
Piotrków Tryb. ul. Garbarska 10,
Pl. Trybuhalsk; ·t, AJ. Bieruta •
Koluszki Swietlica PKP
Brzeziny ul. Traugutta 2
Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6
Wieluń ul. Traugutta 38, Targowa 3
Wieruszów ul War~zawska 42
Pajęczr>o ul. Majorat 19
Poddębice ul. Północna 25
Uniejów ul. I Maja 3

roku ZDZ bedzle przy,l!otowywał
które oo maturze nie dostała sie na
studia, cf<' zawodów w branży radiowo-telewi·
zyjnel bądt też l<osmetycznef.
W

tym

młodzież .

Nowoścla Sii KURSY DLA JUNAKOW OHP.
Junacy rekrutujq tie 1 młodzieży dotychczas
nigdzie nie pracujące1 ' nie uc:z:acel sle. Ma1a
or.-! szanse zdobvcla na kursach potvteczneiio
zawodu orzede wszystkim w brenżv budowla·
ne1. r trzebp or'eyznać. że dziek! wv~!łkowl
serdecznemu stosunkowi
dzlekl
pedagogów
kierownictw„ Zakładu do 1unak6w OHP. wie•
nich kończy kurs z wvnlkiem po·
t
kszość
myślnym ' otrzvmuje -Prace.
Katdy kto w tvm roku chce zdobyt kwall·
flkacje lub nauczyć sle zawodu mote sle zwró•
cli! dn ZAKŁADU DOSKONALENlA ZAWO•
DOWEGO W ŁODZI PRZY UL LĄKOWli:J ł
plsemnle lub osobiście. a znajdzie tu poradę
f pomoc przy· wyborze odpowiedniesn kursu.

(J. lu,)

Str. 5
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Pogotąwie

Ratunkowe

•
Zqcie Lodzi
ZM~-owcow

no szlaku nowoczesnosc1•

w szeregach

ORMO

Łódzka

Stacja Pogotowia Radalszy, potunkowego zrobiła
ważny krok na drodze unowoswej działalności. O
cześnienia
wczo
poinformował
szcze<?"łach
raj dziennikarzy dyrektor podr · J. Matczak. W
gotowia pierwszym rzędzie chodzi tutaj
o specjalizację w zakresie dzta
Wieczołalności reanimacyjnej.
rem 30 września rozpoczęła pra
tego typu
nowa, pierwsza
cę
w kraju karetka reanimacyjna
kardiolo!l'icznel.
o specjalności
Po pracujących Już od dłuższe
go ciasu dwóch karetkach rea n!
mac.li ogólnej, jest to dalsza
spechlizacja w te; dziedzinie.
Nowa karetka „R", pracuje
od go::lz. 15 do 7 rano. W skla.:l
reanimacyjnenowego zespołu
lekarz specjalista
go wchodzi
w większości pracowm(są •.o
cy Kliniki Kardlologlc:rnej In·
Chorób Wewnętrznych
stytutu
AM, kierowanej przez pro!. W.
I oddziału kardiologlMusiała
cznego Szpitala im. Madurowicza) oraz pielęgniarka. sanitariusz I kierowca. Specja Hstycz
ny per.one! ma do dyspozycji
nowoczesną aparaturę: zmlniatu
ryzowany aparat elektrokardiousul(ra!lczny, defibrylator wający zjawisko migotania kopobu
mór serca, stymulator jego pracę, a także
dzający
zestawy do wykony
niezbędne
wania podstawowych zabiegów
chirurgicznych. aoaraturę ~leno
wą wraz z zestawami do prowadzenia kontrolowanego octde

W ub. roku iesienia zostało
ZarzaDOmiedzy
Dodolsane
dem ł.6dzkim ZMS i Komenda
norozumienie
m Łodzi
MO
w <orawie właczenia sie ZMSowc6w do walki z przesteJ>czoścla. sze-z:ee:ólnie wśród mło
dzieży. Chodziło o ore:anizomlodzie7ozarówno
wanie
wych iednostek ORMO. ski,,...
sie tYlko z człon
daJacych
ków. ZMS. jak ; rekomendo·
wanie do nracv w ORMO łódz
kich ZMS-owców. W chwili
obecnej w naszvm mieście o·
koło 700 ZMS-owców jest w
szereirach ORMO.
wszystkich zarzadach
We
dzieJnicowych ZMS odbywa.la
<ie uroczvste spotkania aktyZMS rekomendowanesro
wu
do Pracy w ORMO Ostatnio
takle snotkanie miało miejZarz„dziP Dzielnicow
sce
wvm ZMS Łódź-Górna. Omó·
wiono na nim cele i zadania ORMO 'Z owzgletlniPniem
W
dh aktvwu ZMS
zadań
sootk:tnlu tym wzieli udzi;tl
m. in. przedstawieiele władz
z kierownikiem
oartyjnvch
Administracyjnego
Wydziału
Jabłczvńskim,
T.
PZPR
Kł.
sekretarzem KD PZPR-Górna
przeGruszczvńskim,
Wł.
J.
wodniczacvm ZŁ ZMS Olbrykiem. z-ca komendanta
KD MO-Górna - mjr L. Biat
orzedstawkiele
i
ko wskim
Dzielnicowee:o
i
Miejskiego
Sztabu ORMO
W czasie spotkania wreczono 83 aktywistom ZMS legitymacje ORMO Le!l'itymacje te
takfe otrzvmali: wicenrzewod
w. Manlez~cv Zł. ZMS i Wł. T:vchmanotuszewski
wicz o-raz orzewodnicza~v ZD
J. Ledzion.
ZMS-Górna (j.kr.l

~~~~
PAMIĘTAJ!

TWO.JA KREW
MOZE URATOWAG

CZY.TES ttCIIU
~~~~

uci~zv

Kto

„Nowomieiskct"

Porcie decybeli
piszq
„Panie Redaktorze1
do fla3 mieszkańcy bloku prz11
ui Wojska Polskiego 74 - zwra
cam11 a!ę eto Pana w nadztet, te

Brawo
dla belgradzkich
lalkarzy
kl#mrą

Efektowną

zamknął

swoje
„Pinokio"
imprezy. Oto na
zobaczyliśmy wyJego
teatru lastępy belgradzkiego
który
„Malo Pozoriste'',
lek
przvjechał do Lodzi z widowiskiem Duszana Radovicza „Na
slovo, na slovo".
Jest to właściwie montaż luź
nych obrazów, które w elekta wną całość łączą Mi cza I jeAcim.
lalka
go przyjaciel plaMiczę gra aktor „żywego
nu" - Micza Taticz - z nie·
swobodą,
zwykle sympatyczna
świetnie podając przy tym tekst
i nawiązując kontakt z wido"'
nia.
Dydaktyczne podteksty sztuki
'reatr

Lalek

jubi~eus~owe

sceme

starają

się

zasugerować

młode

widzowi, że P<> to. aby
mu
przyjemnie spedzić czas. niekoniecznie potrzebne są wyszuka
ne zabawki.
W sumie było to prawdziwie
przedstawienie o wylalkowe
sokich walorach warsztatowych,
z wielką Inwencją artystyczną
wyreżyserowane przez Verę Be
proJorglcz a uatrakcyjnione
stą, ale smaczną I funkcjonalG. Popowicza.
scenografią
ną
Mali polscv widzowie, aczkol
wiek nie znali jezyka serb<>chorwackiei:-o bawili się też do
skonale, natomiast lalkarze łódz
cy mieli możność ~konfronto
wania metod swojej pracy z
propozyc.lami. które przedstawi
li aktorzy z Belgradu. Jest to
dodatkowa korzyść z tego pięk
nego spektaklu.
informuje nas
„Z Łodzi Majo Djurodyrektor teatru
wicz - jedziemv na występy do
Katowic, a następnie do Braty

li

sławy".

Nie . wątpimy, że równlet
sztuka Radovicza będzie
tam
oklaskiwana nie mniej serdecz
nie, ni:t w naszym mieście.
M. J,

pomoże nam Pan wyjaśni<!

prze

1(.tórego nie
zjawisko.
stanie zrozumie<!.
Mamy wątpliwą przyjemnaU
w którym
mtenka<! w bloku,
„Nowokawiarnia
się
mieści
mteiska". w kawiarni tej dztal.a orkiestra. a jej popisy unlemoźltwlajq nam normalne tycie .
(zradlofo·
•• Zelektryfikowany"
ntzowany) zespó! jest tak qlOś
ny, :te o pracy ani o odpoczyn
ku w dom.u mowy nie ma( .•• ).
Stacji
do
MZBM :ncróctl s!ę
Son.-Epid. z prolbq o dokonanie pomiarów natężenia dźwię
ku ( ..•) okazała się. te na III p.
wynosi ono 47 decybelli. a na
l piętrze - bez mal.a 70 decybelt W czerwcu br. otrzymaliś·
my pismo z Wydz!a!u Pnemyslu I Handlu Prez. DRN Batute w
t11 zawladamta1ące nas,
wyntku tyci! pomiarów Wydzial
J>Oleca zaprzestanie dzialalno~c-1
rozrywkowe; w kawiarni „Ńo
womieiska". Od tego czasu mtnely trzy miesiące t po letniej
przerwie trwa1ace1 1<'den mlesię
zaczęta
s!ą".!. od poczqtku
.dztaZaln'.J~ć rozn1w1(.owa". '.J ta·
lialasu.
kim samvm natet@nlu
Nte wspoml1111my ;u2 o tym. że
klatka schodowa sZuży
nasza
bv•vazcom kawiarni za niiatnię
wtna. ufltkac;e oraz miejsce do
datkow-uch rozrvwek w postaci
np. ro.Żpalania ·o qnisk.„
w
boda;te
marqtnesle:
Na
czerwcu ukaza1a się u: prasie
notatka, te ..Nowomfe1ska" zo·
San.1'rzez
zannknleta
stała
Epid. za nleodn'l1.Vl<'dn1e u:arun
lei sanitarne. w same1 r?eczv
1eawi11rnta ta nie bula nieczunna a:nl przez 1Pden dzień ... ".
Tvle mie<7:kańcv hloku I sa·
dziwne

4 „Moskiewski Patdziernik
1917" - prelekcja doc, Włady
Bortnowskiego, o godz.
sława
18 w l.DK (Traugµtta 18).
.A Kursy tafJ.ca towarzyskiego
dla doroI, II I III stopnia
słych i młodzieży, pod kierunnauczykiem dyplomowanego
ciela Waldemara Wierzbowskiego or11anlzuje LOK.
A MzDK im. L. Wa:ryfJ.skiego
przyjmuje
z11los •enia do zespołu muzyczne
go, Teatru Małych Form i .ze68)

•

+
+
+

•

Specjalizacja w reanimac :i
Karetka kardiologiczna pracuje
11
„Gorąca linia ze stratą poz arną
Bliźej peryferyjnych dzietn!c

zestawy do „wlewów„ do
arsenał
oraz bogaty
kardiolonowoczesnych leków
gicznych i reanimacyjnych.
swego pierwszego
W czasie
nowy zespół pogotowia
dyżuru
w trzech przyinterweniował
padkach ciężkich zawałów serca, które w ostatnim czasie wy
Dodać
bardzo często.
stępują
trzeba, że zespól ten
jes~cze
pod koniec br. otrzyma do dy
spozycjl specjalny wóz wykoSpecjalizaejo:
nany fabrycznie.
zam~n1e
zaś w tej dziedzinie
utworzenie w II kwartale przy
roku zespołu reanimacji
szłego
pediatrycznej .
Drugim poważnym sukcesem
napogotowia jest
łódzkiego
żylnych

nadMamy więc aktualnie
zwyczaj szeroki wachlarz pra~
I osiągnięć, których celem iest
maksymalne skrócenie czasu O··
lekaczekiwanla na przyjazd
rza I zapewnienie wysoko spe
W tej
cjallstycznej pomocy.
dziedzinie łódzkie pogotowie sta
przykładem dla wielu
je się
podobnych placówek zagranic:!'!
(er)
nych.

Pożarnych.

Jak obliczono w
ciągu miesiąca straż przeprowadza około 30 do 40 akcji, w
których obecność lekarza Jest
W tym celu LKSP
niezbędna.
zainstaluje w pogotowiu telefo n
głośnomówiący, przez który dy
spozytor straży będz ! e wydawał
pole<''!nie wyjazdu równocześmP
straży I pogotowia. W ten spopolowe
o
przynajmniej
sób
skróci się czas oczekiwania o
flar wypadków na pomoc le

•e u
I

Jak
sied7.i .. NowomiPiskiei".
ostatnio zasłe dowla!lu;pmv.
wrza!llikliwPi
mi::a.;t 7.anrzesta~
•. dzlafahrnścl rozrvwkowei". luh
1>l"'7vnaimnief wvłaczvć al>aTa·
do .,Noture nasrlal:nla .i aca womlelsklei" zaanirażowano soli<te - wokali•te. ność nrt><lukn
zwteks7.a
w•nvrh tu dervheli
lak wi~ie wlec ro trocbe i nie ma na to mocdać nvch". Ciek•we iak dłul!'.o lesz"ze odpowiedzialne za ten stan
neczv czvnniki bPłła to1Prow~„
łv tl'n skandal I kto !est perodnowłedziałnv 7:a to.
~nnalnle
w
rod:r:ln
kilk•dztesiat
tP
swnlcb własnvch domach n.le
może korzvsiać z zasłutone1?0
odonc.,,ynku1 Konkrł!tnei nd1'0·
WłPdzi na ten temat z oodanlem nazwisk I stooni służbo
w·vrll
ŁZG

O"..-~tcn.0~_..v

Od

dyrPkr ;·

- K.a włam.le.

st>ołu

tanecznego dla dzieci w
wieku przedszkolnym.
A Od dziś d-0 1 bm. w -cy
tramwaje linii „101" będą kurTelefonicz
sować: ze Stoków Nowotki, Kilińskiego, Pół
ną,
Zachodnią,
Ogrodowa,
nocną.
Unii,
Al.
Stalingradu,
Obr.
Srebrzyńską,

i Cyganka na.

.&

Wieczność,

Siewną

do Nowego

Prześwietlenia

Złot

małoobraz

kowe mieszkańców Widzewa z
ul. P r zędzalnianej (od nr 80 do
nr 88).

usunięto

awarię

Dziś do godzin południowych
brygady ŁPRI mają zakończyć
budowę

rurociągu

ciepłownicze

przy
go zasilającego 3 bloki
ul. Nowej i najpóźniej do soboty ruszy tu ogrzewanie. Podohnie do sobotv ma otrzymać
w Osiedlu
26 bloków
ciepło
Koziny.

:oi:..:r

I

Od pewnel(o czasu otrzymywałlśmy skargi Czytelników,
którzv nleopatrznde nabyli buty \mpartowane z Hiszoanli.
Najczęstsza wadą obuwia Jest roo:klejanie sie i przemakanie.
Z tych zaoewne wzgledów „SkórJ.moex" orzeeeni~ cześć butów i opatrzone stemplem „Towar przeeen1ony - nie oodJega wymianie". skierował do ha'Tldlu.

Jak wiadomo, sa
Przeceny,
a artykuły o obni żonej cenie
Powodem przeceny są na OE(ół
nienie wobec aktualnej mody,
przy z.a-chowaniu orze-z: towar

problemem w pracy
Innym
pogotowia, który jest obecnie

przysię
stało
rozwiązywany,
bliżenie pomocy lekarskiej miP

I'

I

ostatnio szeroko stosowane,
znajdują wielu nabywców.
takie przyczyny Jak zapóź
braki w wykończeniu. iltp ..
Jego wartości użytkowej.

Tak też sądrlła zapewne nasza Czytel'Tlic-zka o. J. S., która nie mogąc kupić ooszukiwainego dużego numeru. w skleole z obuwdem przecenionym nabyła damskie oółbutv hiszpańskie w odoowlednim rozmla.rze. Niestety. okazało się.
że widoczne usterki kolorystyczne nie są Jedyna wada. Po
prz.ejściu do pracy i z 1><YWrotem. cholewki butów oekłv
wzdłuż podeszew. Nabywczyni. czując sie 1><>szkodow11oną bowiem za 456 zł (tyle wyda'ła) moona nabyć towar pełnowartośc !oWY - zwróciła się do „Skórimpexu". leez tam jako odPOwiedź na swa reklamacje otrzymała adres oroduI!iszp8'Tlil, do którego Powinna zgłosić pretencenta
sJę •.. ( 1 ).
fst)

.

1

Bardzo enerl!'.kznle natomiast
na krytyczne uwagi zareagowa•
kierownictwo ZPDz „Femina"
ło
Onegdaj odbyło się posiedzenie
egzekutywy KZ PZPR poświę
cone przedyskutowaniu problemów ogrzewnictwa. W re1mlta
szczegółowy
opracowano
cie
harmonogram obejmujący pro•
gram maksimum, to znaczy taki, którego realizacja powinna
zapewnić bezawaryjne zaopatry
wanie w ciepło m. In. Osiedla
·
„Gwiazdowa''•
Sprawa bynajmniej łatwa nie
zainstalowane w
Kotły
jest.
„Feminie" wyprodukowane zo
stały na samym początku„. ble
stulecia (1907-1908 r.!!)
żącego
i właściwie już bardzo dawno
temu powinny być przeznaczone na złom. Pracują wszakżfJ
nadal „wzmacniane'' corocznymi, coraz bardziej gruntownymi i kosztownymi remontami.
Eksploatuje się Je coraz bardzit-j .,morderczo", bo I coraz
przvbywa w tym rejonie jakiś
nowv obiekt (dom mieszkalny,
pawilon ••. ) wymagający
s:z:koła.
ogrzPwania.
np. trzeba pilnie
elementy rusztów i
tu goracv apel do Snółdzielnl
'Zeab.,,
.~Kotłoburlomont;ti'',
jak nai•"lvhciej wykochriała
nać te roboty. Prośba tym bar
1'7.:iei e-oraca, że e-rozf... zimno.
WT>Uwdzie bloki, o którvrh o!
spółłłziPl
sali•my. w osiedlu
czym s°' jnż ogrzew•ne, ale ca
na
.,wiszącvn
ten system
ły
starych kotłarh, na 0<•wn 0 n.ie
do niezawodnvrh. Z:tś
n•IPŻY
pofllar7,enła do
nrunektvwv
F.1ektrorit'nlownl jakoś 1łę co•
raz bardziej odsuwają ..•

Aktualnie

-r'

Festiwol Muzvki Orat'.'nowei

bry.,; ad

Onegdaj próbowano teł, pMa
trybem postępowa•
ustalonym
nia. włącz:yf o~T.,;ewanie w wie
żowcu „Elżbieta" przy Al. KO•
ściuszi.i. Blok ciepłowniczy był
tu wprawdzie zmontowany, ale
przekazano go formalnie
nie
do eksploatacji, Gdy wypełnio
no układ wodą, okazało się, że
jest on w wielu miejscach nie
do eksploatowania
szczelny i
się nie nadaje.

wymienić

_.•...,••._.JLll-lllllllllllllllWllllll,_ll-1111_„-1111111111.,._.n...,.,.„.„_11
podstacja •m"-.L.11·1111_„,_.,..,...,...,.._..,_.,..,..„.,_„...

pracę

rozpocznie

Także

Buty na 1.edno wvi·s'ci·e

karską.

szkaflcom peryferyjnych dzielnic miasta w ciągu nocy, gdzie
nierudll:o dojazd zespołu wypadkowego trwa ok. 30 minut
w tym celu ubiegłej nocy roz
poczęła pracę podstacja pogostrażackiej .
ul.
przy
towla
Obejmle ona swym zasięgiem
poludnlową część dzielnicy Gó~
Jeszcze w tym m iesiącu
na.

ciepło.

od
wiodącej
magistrali
na
EC-III i mieszkania w bloka~h
Wielkopolskiej
i
Teofilowie
na
rana
wczorajszego
od
były
ogrzewane.

mieszkań

wieńczą

wysiłki

przewidywaniami.
prapoświęcenia
pełnej
dzięki
cy brygad monterskich, wczoraj w nocy · uruchomiono ciepłoci a g wiodacv od EC-1, a tym
samym osiedla na Dołach, przv
Widzew-Zachód,
N_arutowicza,
otrzymały
Konstytucyjna itd.
Zgodnie z

Bałut.

wspólbezpośredniej
wiązanie
Komendą Strapracy z Łódzką
żv

Sukcesy
•
wzmozone

przy ul. Brukowej, która obejW niedalekiej
mie Teofilów.
podstacje takie U ·
przyszłości
na Nowych
tworzone zostaną
Sadach i we wschodniej części

chu,

jesteśmy w

IC\_o dxień nieeie

(Przędzalniana

Coraz wiece1 ogrzanvch

Oratorvinei

J. POTJ!:GA

tańczy się
~~~~-~~~~~=~~.-i~~~~~:~~~!!~! Jesienią
1 • •
zyki Organowej • Oratory!nej. Zai><>wie-dzialy
w nim udział orkiestra Filharmonii Łódzkiej.
trzy zesJ)Ołv chóralne (chór naszej Filharmonli: Filharmonii Narod-0wej i zespól wokalny
muzyki dawnej) trzech organ!stów wirtuozów
(.Joachim Grubich. Feliks Rączkowski i Mirosław Pietkiewicz) ora-z kilkunastu wokalistów.
wśród których znajdują sie czołowi soliści ooer wa·rszawskiej krakowskiej i łódzkiej.
Na program Imprezy złożą sie cztery koncerty. Pierwszy i ostatr.J! (2 I 9 bm) mają charakter oratoryjny. orzebiegną , udziałem solistów. chórów i orkiestry Ft.. Dwa pozostałe
(3 t 7 bm.) to koncerty muzyki organowej i
chóralnej.

WAŻNE

TELEFONY

Informacja telefoniczna
Strat Pożarna 08, 666-47,

IS
595-55

ł99-90,

251-17

09
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO il'l, 400·00• 500-00

nieczynny
WIELKI 19.l:S
~odz.
POWSZF.CRNY
„Ojcowie rodzą się w
ezafach't
godz. 19.15 „Janosik,
NOWY
czyli na szkle malowane"
godz. 20 „ TeoMAŁA SALA ria Einsteina"
~od'Z. 19 _W~:vst•
ko w •nodzie". Cdozw. ad lat

.JARACZA 18).

godz. 19.l:S „Gro

godz. 19 „Miłość
OPERETKA
szejka"
rodz. 1'1.30 wGoARLEKIN sooda ood Uotorldem".
godz. 17.30 „Orły
PINOKIO 1 trąbki"
U

FESTIWAL MUZYKI ORGA
NOWEJ I ORATORYJNEJ (ko
św. Mateusza, Piotrkowska 283) Koncert ora to ryj ny
godz. 19.30 Orkiestra Sym!oni
czna I Chór Filharmonii .:.6dz
klej. Dyrygent Arkadiusz Bawokałl9ci: LI
sztoń. Soliści dla Skowron, Krystyna szcze
Szybowski,
Adam
pańska.
Joachim Grubich organy.
ściól

MUZEA
SZTtTKY lu!.
godz. 9-19

Więckowskiego

ARCHEOLOGICZN'B
GRAFICZNE (Pl..
godz. 11-1'1

38)

ETNO·
ł
Wolności 14)

REWOLU·
RUCHU
RISTORO
Gdańska 13)
(Ul..
CV.JNEGO
godz. 9-18
Wł.0KIENNlCTWA
RISTORII
(Piotrkowska 282) godz. 1<1-17
EWOLUCJONIZMU
KATEDRY
a>ark Skienkiewicza) &. l<l-l1

n a I• e p Ie I

w ostatnim wydaniu LIK. Przypominamy tylko. że na or ogram dzisiejszego
się: oratorium „Stabat Mater"
złożą
koncertu
K. Szymanows kie!(o, Koncert orl(anowy g-moll J. F, Haendla. Kantata „Tak Ojciec umiłował
J. S. Bacha. Orkiestra d y ryguj e Arświat" kadiusz Basztoń, sollścl: Lid!a Skowron. Krystyna Szczepańska. Adam 5 7.vbowski (woka!iści) i Joachim Grubich (organy).

to hasło wieczoru rozrywkowotanecznego w Klubie Dziennika
rza w sobotę 3.X. o godz. 21.
Gra zespół „Qualites". W show
Małgorzata
wystąpi
Cegielkówna, wystąpią również
tancerze-soliści Operetki E. KaI M.
Maćkowski
H.
miński.

cygańskim

Wszystkie koncerty odbywać sie będą tradycyjnie już w kośrJele ewangelickim . Początek
godz. 19.30. z wyjątkiem ostatniego koncertu,
(Hosz.)
który rozpocznie się o godz. 19.

Swineckl.
Bilety w szatni klubu.

eov GDZIE~~ J{JEDV~
ŁODZKIE

ZOO

czynne od godziny 9-18 (kasa
czynna do 1'7)

TEATRY

TEATR 7.15
be ryby"

szczegółowo

KINA
„Dziewczyna z pi•
stoletem" od lat 16 (wł.) g.
„Jesień
10. 12.15. 14.30. 16.45
Cheyennów" od lat 14 (USA)
godz. 19.l:S
„Skradzione pocaLUTNIA lat 18, g.
łunki" (franc.) od
16, 18, 20
POLONIA - „Krajobraz po bł
twle" od lat 18 (poL) godz.
IO, 12.30, 15, 17.30, 20
•.Lokls" ed lat fł
WISŁA Cool.) ~od%. lł. 12.31. 15. 17.31.
20.
nieczynne
Wt.OKNIARZ „Czerwony
WOLNOSC
od lat 18 (duński)
płaszcz"
godz. IO, 12.30, 15, 17.30, 20
Nowe przygody
ZACH~A
od lat 11
nieuchwytnych"
10, 12, lł, 18,
godz.
(radz.)
18, 20
STYLOWY-LETNIE '"" ;,M6zg'"
(franc.) godz.. 18.30 (kino zy:1
ne tylko w dn1 pogodne)
BAŁTYK

„Ja, sprawiedliSTYLOWY wość" od lat 16 :czech. ) godz.
18 18: .. Czarownice" od Lat 18
twl.). ~odo.z. 20.
STUDIO - „Szarża lekkiej bry
gady" od lat 16 (ang.) godz.
17.15, 19.30
ADRIA - „Gdzie Jest generał"
od łat 12 (poi.) godz. IO, 12,
14, 18. Pożegnanie z tytułem:
kuracja" od lat 12
„Małpia
(USA) godz. 18, 20.15
Bajki „Władca puTATRY „Skarb"
styni" godz. 14, 15
od lat 7 (poi.) godz. 10, 12, 18,
18, 20
CZA.TKA - „Na tropie sokoła"
godz. 17,
(NRD) od lat 14.
19.15

„Wielka miłość" (fr.)
DKM od lat 14 godz. 16, 18, 20
ENERGETYK - „Planeta małp•
(USA) od lat 14, godz. 17, 19
·
nieczynne
.KOLEJARZ (USA) od
„Zabójcy"
ŁDK
(godz.
lat 18, godz. 15, 17.30
20 projekcja DKF)
GDYNIA _. „Teoria uwodzenia"
godz. 10,
od lat 18 (czech.)
„Jak rozpętałem Il
HALKA „Ucie
wojnę światową" cz. I
godz.
czka" od lat 14 (poL)
16. 18, 20
1 MAJA - „Miłość w przyrodzie" od lat 11 (węg.) godz.
16 „ Galla" od lat 18 (fr.) g.
17.45, 20
- ,.Szalony koń"
l.ĄCZNOSC
od lat 11 (USA) godz. 18
„Powrót
MŁODA GWARDIA 14
lat
od
rewolwerowca"
godz. 10, 12.15, 14.30,
(USA)
17. 19.30
MUZA - „Wujaszek czarodziej"
od lat 11 (węg.) godz. 15.45
„Doczekać zmroku" od lat 16
(USA) godz. 17.45, 20
(USA) od
„Niagara"
OKA 10, 12.30, 15,
lat 16, godz.
17.30, 20
POLESIE - „Mętna woda" od
lat 14 (węg.) godz. 17, 19
pomoc"
POPULARNE - „Na
od lat 11 (ang.) godz. 17, 19.15
„Angelika l
PRZEDWIOŚNIE codz••
sułtan" (fr.) od lat 16,
15.30, 17.45, 20
od
„zawodowcy"
POKOJ
lat 14 (USA), godz. 15.30, 17.45,
2()

„Angelika I :.:ról"
PIONIER od lat 16, (franc.) godz. 15.30,
17.45, 20
REKORD - „Bitwa o Anglle"
od lat 14 (ang.) godz.. 10. !2.30,
15 17.30. !O
króla"
„Mlecz dla
ROMA od lat 7 (USA) godz. IO, 11.45,
13.45, 15.45 „Obcy" od lat 16
(wl .) godz. 17.45, 20
przygody
,M!ł o s n e
SO.JUSZ
od lat 16
P'landers"
Moll
(ang.) godz. 17, 19.30

miłości"
„Labirynt
STOKI od lat 14 (radz.) godz. 18, 18
lat 16,
od
„Rogopag" (wł.)
godz. 20
SWIT - .•Białe wilki" od lat 14
(NRD) ~odz.. 10. 12.15, 14.31, 17.
19.31.

DYŻURY

APTEK

Piotrkowska 12'1, Tuwima 59,
Limanowskiego
Rzgowska 147,
37, Zielona 28. Plac Wolności 2,
·
5.
Cieszkowskiego
DYŻURY

SZPITALI

AM
Poł.-Gln.
I Klinika
15
Curie-Skłodowskiej
ul.
dzielnica Górna.
n Klinika Poł.·Gin. AM
dzielnica Sr6dSterlinga 13 ul..
„K",
poradnie
mleście i
N'>wotki 60 I kopclńskh~go :n.
ul. M. ForKlinika WAM dzielnica Polegie
nalskiej 37 Sr órtm 1e<c1e. reionowe por.dnie
i
1117
Piotrkowska
uL
„K"
P• '1 trkn»r<ka 269.
Szpital im. H. Wolf - ul. Ła
giewnicka 34 - dzielnica Balu•
ty.
Szpital im. H. Jordana - uL
dzlelnk:a
Przyrodnicza 7/9
Widzew.
Ch1~•ir<?ła

"°'"'1„1e -

~zp!+„t

Im. Plroitowa (Wólczańska 195)
Szpital
północ
Chirurgia
im. Jordana (Przyrodnlcu 7/9)
Chiruritta unzowa - Szoltal
~niazlewi•
Biegańskiego
fm.
cza 1/5)
Szpital
Laryngolol?la im.
Pirogowa (Wólczańska 19!1)
Okulistyka - Szpital Im. .Jon
schera (Milionowa 14)
Chirurgia I laryngologia d~e
Szpital im. Konoprucięca
ck ie.1 (Sporna 36/50)
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Szpital im. Barlickiego (Kop
c i ńskiego 22)
Toksykologia - Centr. Szpital
Klin. W AM (Żeromskiego 113)
NOCNA

POMOC

LEKARSKA

Nocna pomoc lekarska Stacji
przy
Ratunkowego
Pogotcwla
ut. c::·"""le·„ir•s 137 tel. '166-R!I.

DZIENNIK t.ODZKI nr 234 (6897) li

Dni Filmu
Radzieckiee;o
W dniach od 26 J>aździerni
ka do 8 listouada br. trwa~
beda w lód>:ki('h l<inach Dn.i
1>'fmu Rad>:ieckiell'O·
Do nremier .• Dni" nateża:
.. Szlacheckie ltlliazdo" ... Krem
!owskie kurantv" „Swieć mo
fa ~wia>!do" .. Lenin - fak.• Nowe '
wsonmnlenia"
ł
tv
or-iv~odv

1
nienchwvtnvch"
.. n7:i1mita••. W nt"oeramie une
sa teł wznowienia
widziane
rie<;zacveh 13ie u oac;;; duża no·
.• Ann;t
filmów:
nnt~rnn§cia
K~renina" .• ZbTocłnia i kara".
.• TTZY
. .'R„aei~ K:1.ramazow"
Wiktora C7ernvszewatt.
dni
.Pomyłka szDie!ta"„
fHon.l

Zmarł

Zdzisław Karczewski
We Wrocławiu zmarł długo
letni aktot tamtejszego teatru,
a w latach 1950-51 dyrektor tej
Zdzisław Karczewski.
acenv przyjaciele
Stany łodzianie.
teatru pamiętają go dobrze z
tych jeszcze czasów, kiedy jako miody artysta występ_pwal
(w latach trzydziestych) na sce
Teatru Miejnie ówczesnego
Teatr im. Jara!dziś
skiego
gdzie J>Opisywal się nie
cza),
tylko swoim kunsztem aktorskim. 11le również (jeśli zaszła
te!l'o potrzeba) wyc„ynaml spor
towo ... e:imnastvcznymi.
KarZdzisław
Przed wojną
aktor wybitnie uzdo!
czewski.
nlony, gTał również na scenach
W•rsz•wy, Krakowa i Wilna. a
oraz
wojnie w Poznaniu
1'0
Wrocławiu.

Dał

się

też

jako aktor fihLowy.
Umarł w wieku lat

pcnnać

n.

{ml

Małżeństwo
rzed kilkoma miesiąca
mi powstało w Budapesz
cie biuro matrymonialne pod nazwą „Cztery pory
roku". Do tej pory nie było
na Węgrzech biur matrymonialnych, chociaż ludzi samotnych jest tu nie mniej niż w
innych krajach europejskich
i wielu specjalistów zajmuje
się tym problemem w sposób
naukowy. Istnieje wiele badań i opracowań naukowych,
gospodarsocjalną,
dających
czą. socjologiczną i psychologiczną analizę tego zjawiska,
wszystkie dochodzą do wniosku, iż problem ludzi samotnych jest społecznie ważny.
I choć wiadomo, że biura ma
trymonialne nie rozwiążą tego problemu całkowicie. to
jednak przy jego organizacji
brano te wszystkie aspekty
pod uwagę.
Biuro matrymonialne „Czterv pory roku" rejestruje każ
zawrzeć
pragnącego
dego,

P

POGODA
umiarkowane.
Zachmurzenie
okresami wzrastające do duże
go I możllwv przelotny opad
maksyTemperatura
deszczu.
malna oknlo 15 st. C. W nocy
I rano mot.llwe m~ly. Wiatry
umiarkowane. zachodnie.
Jutro możliwe przelotne opady.
zajdzie o godi·
dziś
Słońce
17.29. a jutro wzejdzie o 5.45.
Imieniny obchodzą Tomasz I
Teofil.

Kronika wypadków
& W Kllmkowiznie, pow.

Łask

motocykl prowadzony przez Ry
szarda R. wpadł na Krystynę
G., która doznała ciężkich oszpitalu
brażeń I przebywa w
A W Szadku pod samochód
„San" wpadła nietrzeźwa 51-let
nia Helena G., którą z ciężki
przewleziono
mi obrażeniami
do szpitala.
... W miejscowości Wyskokt,
pow. Brzeziny kierowca samochodu „Syrena'• Alojzy M. wy
Inny
nieostrożnie
przedzając
pojazd zjechał do rowu. Straty wynoszą ok. 30 tys. d.
Rawa
pow.
... W Kaleniu
Andrzej s . Jadąc skuterem uw tył samochodu '!lęh
derzył
rowego. K\ernwca skutera dol'!nal aiężklch obrażeń.
.l Na ul. Przedzalnlanej w
autobus MPK 53-47 IS
Łodzi
wskutek nienstrożnej jazdy uslup trakcyjny. Pasa
derzył w
ter autobusu. 18-letnl Wojciech
B. doznał urazu itłowy.
& Na ul. Wierzbowej samo

chód „Skoda" prowadzony przez
Zenona B. zderzył się z •amo
chodem osobowym. Oba pojazgdzie
dv wpadły na chodnik
do
Grażynę J.. która
poraniły
prze
obrażeń I
ciężkich
znała
bywa w Szpitalu Im. Jol'l.schera.
.._ Na ul. Żeligowskiego samochód „Syrena" TA 75-10 nie
pierwszeństwa przeuszanówał
jazdu I zderzył się z motocyklem TM 10-16 prowadzonym
przez Józefa w.. który dozna!
ciężkich

obrażeń
ni. Żeromskiego

przy
A Na
Kopernika wykoleił się o godzinie 15.40 tramwaj linii un.
Przerwa w ruchu trwała ok. 60
minut.
Na ut Plotrkowsklel 236
A
samochód o~obowy FO 01-74 po
tracił przechodzacą przez jezdktóra p~ze
nię Genowefę P.,
bok
uderzyła w
się
wracając
tramwaju linii tl/3. Ofiarę wv
padku przewieziono do Szpitala Im. Sterllnl(a. Cz)

z komputera

Korespondenc1a

z Budapesztu

R.ADIO I• TV

I

PIĄTEK,

małżeński kto ukoń
lat 18 i pozostaje w stanie· wolnym. Górnej granicy
wieku nie ustalono. Pośred
nictwo matrymonialne prowa
i psycholodzą socjologowie
gowie. To oni przyjmują każ
dego kandydata do stanu mał
żeńskiego, aby zebrać o nim
o stanie
informacji:
szereg
zdrowia, o sytuacji finansowej i mieszkaniowej, a także o tym, jakie wymagania
stawia przyszłemu partnerowi
czy partnerce. Wszystkie informacje o kandydacie do sta
nu małżeńskiego zostają prze
kazane maszynie matematycznej i to ona właśnie jest najważniejszym pośrednikiem mn
po przetwotrymonialnym rzeniu otrzymanych informamaszyna szuka partnera
cji
lub partnerki. Kiedy maszyna
matematyczna znajdzie odpopartnerzy zoparę
wiednią
przedstawieni i
sobie
stają
dalsze porozumienie pozostawia się już im samym.
Dziś, po 3 miesiącach pracy biuro matrymonialne „Czte
ry pory roku" posiada ponad
1200 klientów. Jest już znane
nie tylko na Węgrzech, 'ale i
w innych krajach. Przychodzą listy ze Szwecji. Szwajcarii. NRF, z Wielkiej Brytanii.
związek
czył

kapitalikrajów
obywatele
stycznych - 300 dolarów. Wie
lu klientów biura pochodzi ze
intelektualnych,
środowisk
wielu zajmuje odpowiedzialne
stanowiska. Jest charakterystyczne, że na ogół poszukujące partnerów kobiety mają
wyższe wykształcenie niż męż
czyźni.

Jeśli

specjalnie powołana do tego
„ Tempo".
instytucja
celu
organizuje ślubne
„Tempo"
podróż· poślubną,
przyjęcie,
rozsyła zaproszenia, angażuje
fotografa i zamawia taksówki.
I jeszcze jedna informacja•
W biurze „Cztery porv roku"

ręczyn.

Opłata za usługi biura wynosi 400 forintów, suma ta w
zależności od dochodów kandydata może być wyższa lub
niższa Obywatele krajów socjalistycznych płacą 100 rubli,

W

pory roku"

skojarzą szczęśliwie parę mał
żeńską, to o organizację ślub
nej uroczystości troszczy się

Do tej pory jednej czwartej liczby osób, które zgłosi
ły się do biura „Cztery pory
roku" przedstawiono kandyznalazł im
których
datów,
komputer. Zawarto szereg za

nasz

„Cztery

pracują
zamężne.

wyłącznie

żonaci

i

dniu 30 września 1970 roku zmarł. przeżywszy lat 83
najukocllańszy Mąż. Ojciec i Dziadek.

S.+P.

Kazilnierz Gawroń!iki
Ponzeb odbedzie sle 3 październik• 1970 roku o godz. 15
na cmentarzu n" Manl o czym zawiadamiają pogrążeni w
bólu i smutku
ŻONA, CORKI, SYN, SYNOWA. ZIĘC i WNUKI

~~~~~~~~"'~"'~~~~~~~
Panł

G.ardener mneta przed ebllczem
w asyście małżonka 1 nie omieszka
tego szczel!ólowo.
- Spodziewam sie - zaczęła - te naszą
zechce oan łaska.wie zrozumieć,
sytuacje
panie oulkowntku Weston. Nazw!Bko za.paprzerwała sobie I
mietałam właściwie? upewniwszy sle ood tym względem. mówiJa. panie outkowniku Weston.
ła dalt'j, a mój mąż
przeżyłam okropny wstrząs.
troskliwie dba o moje zdr01Wie, więc.- Mo1a żona 1est wv1atkowo wrażliwa przerwał 1e1 oan Gardener.
- ... więc powiedział ml: „Badź spokojna.
Ca"rle . Ma sle rozumieć Pólde z toba". Nie
znaczy to. że nie mamy najwyższego uzna
nta dla metod s.to•owanych t>rzez brytyjska oollcje„. Nie może znaczvć. bo takle
uznanie faktycznie mamy. zawsze słysza
łam. że b•ytv1ska polic1a postępuje z ludź
mi nad wvraz delikatnie I uprzejmie I na
pewno trudno o kol!oś symoatvcznie1szego
l wychowanego leple1 niż miody człowiek.
którv zgtos11 sie do nas. kiedy w Hotelu
Savoy zitinela ml b•an<oletka. a orawdę
wcale nie zgineta. tylko la sama
mówiąc
Położyłam la nle tam. l!dzie trzeba. bo to
najgorsza rze„z . 1ak człowiek wciat sie śple
sey I tatwo iapomina. czy zostawił coś w
Jednym. czy w drugim m:eJscu ... - dama
wziela itłeboki oddech I wyzrobiła oauzę
Dziś od ooczątku móstartowała znowu. wię I nle mam wątollwoścl. że mój mat
zgadza ste ze mna w oelnl. Od p0czątku
mówię. że 1esteśmy izotowi zrobić wszystko by na każ dy możliwy sp0sób orzyiść
z pamocą brytyiskiel ool.\cjl .. Wiec. panie
outkownikU. orosze o:vtać mnie śmiało o
wszystko. czego chciałby się pan dowiedzieć ...
Komerodant pol\cfl otworzył usta. by zastosować sle do tej prośby. musiał Jednak
gdyż pani G.a.rdner zabrazaczekać chwile.
władzy

ła wy1aśnlć

AGATA CHRISTIE

YSPA PRt~M!lftlJKóW
przekład: Tadeusz Jao Dehnel

n,łe
- Ale zamfa!lt oodlel!o uantaty9ty.
tyje 1e1to ofiara - baknął Herkules Poirot..
- To drobnv szkopuł orzymale - zl(oS~antatvśc< nłe maja
Coliz„te
dził <ie
uantatowanych.
likwidowania
gwyczaju
1ednak motna teraz zrozuBąd~ co badł
mlet oowód dla którel!n pani Mar~halt zachowvwał• slE' dziś 2 rana t.ak nie7wvkte.
ste • t<-m sz~nt.ażvsta I wotata.
Umówiła
by o "1)0tkanlu nie wiedział ani le1 ma:!:.
anl Redfe-rn
mot.na bv to uznać za
oewn~clą
- Z
wvla•nlenie - or7.vznał Poirot.
- No I eo "" mle1•cel - clal!nąl inspektor _ - Idealnie wybranP.. Pan! Marshall wy
Rzecn <'ałkiem naoł:vwa na mo•ze łódka
turalna. Robi t,, przeciet każdel!O Ónła. I
dokad S'ie wybiera? Nad Zatoczke Chochlika. l!dzie orzed oołudnlem nie ma nil!dV
ludzi. wlec oorozrnawiać można be2 orzeszkód.
- powiedział
oezywlśclef
- Oczywlśde
Poirot. - Ta kwestia 1 mnie zainteresowawvrazll. Inspektorze.
ła. To. 1a1r oan siP.
m1e!sce wvbran<' lde„lnle· odludne. na ubo
ezu a doste""e albo od ..tronv morza. albo
l>O telazne' drabinie umneowanel do •kał.
ZnaOczywiście! Ale nie koniec na tym
cznel cześM ol<1tv nie wida<' 1 l!órv dziek! nawisom skalnvm T 1Pęzcze 1edno. o
c>:V'm wiem od oana Recfferna Wśród •kał
nie!
jest tam !!rota o Podobno we1ś"le do
trudno znaleźć ale tak czv lnacze1 mól(łbv
sle tam schować ktoś komu U1leżałob:v na
d:vskrecn
- Naturalnie - wtracll Weston - Grota Chochlika Przypominam sobie. te eo§
o nle1 styszałem.
- Tak - ood1ał Colitate - ale od lat nie
sle tam nie działo. Warto bv chvba zalrzeć
wniesie MŚ nnwel!o.
do l!r<">tv M:n7e
oowteflzlal
- Wvdale ml się_ Cole:ate t>utkowni1' - ~e naszkicował oan pler"W<:zą
rozwlazanla. to znaczv odpowledf
cześć
n" ovtanle· DtapPJ!o ol!n! Marshall wvbraCh<">chlika? Potrzehna
ła <:le nad ,zatorzke
nam c~eś~ drul(a: odoowl"dt na py•anle:
Kto !el tam oc?ekiwał? Prawdnondobnie
lila amanta nie
kto~ z cto.!ici hotelowych.
WVl!lada ml tacfen. lec1 1<zantatvsta... A to

.„

eałklem Inna SPrawal - Sl)Ojrzał na rejestr
Nie blore pod uwagę kelnehotelowy
rów ol!rodr..1ka dozorcy olaży Cl nie oasu1a do całości obrazu. Kto wiec nam ooz<>S"ta 1e? Gardener ten A.mervkanin.•. Major
Barrv.~ Pan Blatt.. No I wielebny Stefan
Lane.
- Listę motemy śmiało zacieśnić - podSkreśt'mv 1 nie! Amechwvclł Colitate Przez cały
rvkanlna. oanle pułkowniku .
panie
Prawda.
cza• sledz:lał na olały.
Poirot?
- Był nleobecnv orzez klika minut - P<">Poszedł do hotelu,
wled-rlał ma!v Belg. tebv żon,le '>TZYnieść klebek wełnv
C<">ll!ate.
rzucll
Uczy
nie
sle
~
- A oozostała tró1ka? - zapvtal We!<ton.
- Ma1oT Barry - zaczai tn~oektor - wyjechał ~ hotelu e dzleslate1. Wrócił o oierw
szel trzydzieści. Pastor Lane oośole.-zvt •ie
Je~zcze bardzlej. Snladanle zladl o ósme1.
Mówił. te wvblera sde na dlul!a wlóczel!e.
Pa·n Blatt wv1~hał w morze żal(lówka e
pól do dziesiątej. Ka7dPl!O dnd.a tG robi.
Obvdwa1 nie wrócili dotad.
- Wyjechał w morze ża11:lówka - oowtórzyl tonem za•tanowien1a Weston.
- T„ mogłoby pasować! - oodchwycll żv
wo Coll!ate. -·Prawda. oanle oull<ownikn?
- Zaoewne... Czy 1a wiem.„ Tera-z poI kol!o
rozmawtamv z tvm majorem I...
lesz<"ze mamv• Rosamund Oarnlev - clal!Panna Brewnał sool!ladając na re1e~tr . ster. która z Redfe•nem znalazła r-wlokl-.
Jak Coll!a,te. orezentn1e tje ta esoba?
- Rozsadna. panie outkrywnlkU. sookolna.
na m•e1scu .
- Ma jaki§ własny poJrtąd na to za,bójstwo? lilie panu nie mówiła?
InsoE'ktor orzeczaco ookreclł stłową.
- Mvśle oan!e oulkownlku - oowledzlał
- że nic noweito nie wniesie . .O.te upewnić
&le musimv Sa leszcze eł Ąmerykanie.
- Trzeba orzes!uchać wszvstkich I to jak
pod1ąl komendant policji. na1prędze1 Licho wiei Może coś wY1dzle na 1aw. przynajmniej w k:westid szantażu. jeżeli nie w
Innej.

ła głos niezwłocznie:

- Tak dziś mówiłam od początku? Pra.w ·
da. Odell?
nowledzlał Pan
- Prawda. kochande
Gardener.
podchwycił
- Sly<zalem. prosze oanl że obydwoje państwo
śniesznie Weston spedzllt cały ranek na olażY?
- Tak Jestt - ootw l erdzlł oan Gardener,
sle
powiodło
któremu oo raz pierwszy
uprzedzić

małżonke.

- Ma s!e rozumieć - dorzuciła pani Gardener. - Calv ranek soedziliśmy na plaa bvł to ranek oogodny ! cichy. fair
ży
każdv :nny mo7e nawet bardzie1 oae:<><lnv
nam nie
I cichy I po prostu w głowie
powstało. te ~oś strasznego może dziać s.ie
tak niedaleko na małe1 . odludne! olaży.
- Widzieli dziś państwo panią Marshall?
(39)

(Dalszy

ciąg
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Skład

l dl"uc:

(W).

16.40 Dla
tęeza"

tana

,.Przygody

-

dzieci: „Schwy•
film :i serii:

,.Cezar"

Buratlno'':

- polski film TV z serii: ,Dz!e
17.35
cl z naszej szkoły" (W).
Wiadomości dnia (Ł). 17.50 Nie
„Od
tylko dla pań (W). 18.15
proSedanu do Poczdamu" gram dokumentalny (Wrocław).
program mu
lll.45 „Dialog" zyczno-poetyckl (Gdańsk). 19.20
Dobranoc - ,.Bajki z mchu I
19.30 Dziennik
paproci" (W).
(W). 20.05 „Miłość od pierwsze
film z ~erl!
go wejrzenia" małżeńskie" (Odc. I)
,.Szczęście
(W). 20.30 Kraj - tygodnik spoi.
poi. (W). 21.10 Teatr Telewizji:
Gerhardt Hauptmann - „Futro
22.40
bobrowe; !Kraków). Olf.
(po teatrze TV) Dziennik (W).
23.00 Politechnika TV: Matema.
przyl!otowawczy
tyka - kurs
(powtórzenie • Wroctawla). 23.~5
Matematyka
Politechnika TV:
- kurs przvgotowawczy (t>owtó
rzenle z Wrocławia\.
PROGRAM n
programu n.
18.5' Otwarcie
Inauguracyjne
Przemówienie
Komitetu do
przewodniczącego
spraw Radia i TV - W. Sokor
19.00 Felieton z
sklego (W).
(W'). 19.20 Dobranoc
przyszłości
20.05
(W). l t9.30 Dziennik (W).
„Sterowcem do Biel(una Północ
f!lm prod. czechosł.
nego"
(W). 21.15 24 godziny (W). 21.25
telewidlenlu
p0
Russldl
kurs języka rosyjski ego dla po
czątkujących (!) (W). 22.05 Kino Wersji Oryginalnej: „Sapo-nowela f!lmowa prod.
gł"
radz. (W). 22.30 Refleksje na
film
„Gustaw"
dobranoc
węg.

(W).

l!ml••••••••••••••
r.
W dniu
28 września

zmarł nagle, w wieku
Maź,
najukochańszy
Teść. Syn I Brat

19'70

lat 54,

Tatuś,

S.łP;

ZYGMUNT
LANDOWI CZ
Wyprowadzenie drogich nam
zwłok nastąpi w sobotę, 3 paź
dzlernika br. o godz. 15 s do
mu żałoby przy 111. Kolejowej
45 na cmentars Zan:ew, o
czym powladamiaja Przyjaciół
I Znajomych, pogrąźenł w głę
bokim bólu
żONA, cORKI, zn;C,
OJCIEC, BRAT i POZO·
STAŁA RODZINA

„••••••••••••••I
W

dnłu

zmarł,

30

wtześnla

przeźywsą

lał

197ł

r.

Ili

ł.tP•

KAROL

ŁOSIAK

Wyprowadzenie :iwłok nastą
pi dnia Z października br. o
i:-odz. 10 z kościoła parafialne
go w Koluszkach na miejscowy cmentarz, o Cl'!ym zawiada
mia pograłona w smutku
RODZINA

„••••••••••••••I
Dnia 29
zmarł,

w

września 1970 roku
wieku tat 17. nasz
Brat,
Mąź,
Dziadek

najukochańszy

Ojciec i

S. +P.

STEFAN EDWARD
STARO STECKI
b. dyrektor Banku Gospo(\arstwa Krajowego i Banku Inwestycyjnego w Łodzi.
Pogrzeb odbędzie się w dniu
3 października 1970 r. o godz.
15 z kaplicy cmentarza przy
ul. Ogrodowej, o czym zawla
I ZnajoPrzyjaciół
damiają
mych
ŻONA, SIOSTRA, SYNOWIE
i RODZINA

„••••••••••••••
Adwokatowi JÓZEFOWI ZEJ
serdecznego
wyrazy
DZIE,
ws1>6.lczucia I! powoda śmierci
JeJ:'O

MATKI
składaj11:

W dniu :ie września 1971 roku,
kich cierpieniach

KOLEDZY s ZESPOŁU
ADWOKACKIEGO
W KUTNIE.

zmarła.,

'PO długich I elę:t

S. t P.

KRYSTYNA - MARIA - MAGDALENA
WARGULAK
z domu GROMSKA
Poitrzl!b odbędzll! słe 3. X. br. o ~odz. 16 z kai>llcv Stue10 Cmentarza przy ul. Ogrodowej, o czym powiadamłaja
MĄŻ,

SYNOWIE i RODZINA

nastąpi)
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Działy:
sekretarz 204-75.
Sekretarz odpowiedzialny .
z-ee redaktora na~elnego 307-26
leczn.v 621-60 dz1al lls•ów · tnterwenc11 103-04 lrekopl<óW nie zam6 wlonych red nie zwraca). kulturalny 223-05... Panorama" I rotore
nie odpowiada) Redal~c1a nocna 395-57. 395-59 Wydaje Lódzkle Wyd awn!ctwo Prasowe RSW .. Prasa" Kolportaż t prenumerata: Przeds.
281-20. Cena prenumeraty: rocznie 156 zł. pó łrocznie 78 zł. kwarta! nie 39 zł Zgłoszenia prenum e raty orzyjmuja urz<:dY pocztowe I
•a do nabycia w •klepie .. Ruchu", Lódt. Piotrkowska 95. Wszelkich Informacji o warunkach prenumeraty
~

! PA!tDZlERNIKA
PROGRAM I
8.00 Wlad. 8.05 Plę~ minut o
8.10 Mozaika mugospodarce.
zyczna. 8.44 W kilku taktacłt,
w kilku słowach. 8.54 Apetyt
wzrasta w miarę słuchania. 9.00
rep.
„I ty motesz pomóc" RozrywkoGra zespól
11.30
wy Rozgt. Opolskiej. 9.40 Dla
IO.OO
przedszkoli „Marynarze".
Wlad. 10.05 „Trzech w linii pM
fragm. 10.25 Koncert
stel" popularny. 10.50 Tańce ludowe.
„Giaur". 11.30 Przeboje
U.OO
Moskwy, Pragi t Budapesztu.
11.45 Postęp w gospodarstwie
domowym. n.os z kraju 1 ze
12.25 Więcej, lepiej, ta
świata.
niej. 12.45 Rolnlezy kwadrans.
13.00 „Dudni bęben". 13.20 Swoj
skle melodie. 13.40 Rytmy i me
lod!e. 14.00 „Katastrofa" - rep.
14.20 Utworv M. Brucha. 15.00
Wlad. 15.05 Godzina dla dzlew
16.00 Wlad.
I chłopców.
cząt
16.05 Alfa I Omega. 16.30 Popo
łudn!e z młodością. 18.50 Muzy
ka ł aktualności. 19.15 Z księ
garskiej lady. 19.20 Moto-sorawy. 19.30 Koncert życzeń. 20.00
Dziennik. 20.25 Dla tanecznych
Kronika sportowa.
par. 20.47
21.!lf! Ze wsi l o wsi. 21.10 Gra
zespól B. Hardeito. 21.25 Pleć
minut o wychowaniu. !!.:!!! Ze
spól Dziewiątka. 22.00 Ma!!az:vn
wydanie
IJ
23.00
studencki.
dziennika. 23.10 o co tu eho23.15 Muzyka kameralna.
dzl?
24.00 Wladnmoścł.
PROGRAM tt
9.55 Z nagrań Ork. MandoUinł
stów. 10.25 „Sielski tywot burmistrza Wranlcy" - fragm. pow.
10.45 Kompozytorzy w hołdzie
Bachowi. 12 05 z kraju I ze
świata. 12.25 Z nagrań T. Wroń
12.40 (L) Komunikaty.
sklego.
12.45 Ł) „Nauka l technika".
13.05 (Ł) Koncert kameralny.
13.25 (Ł) Reportaż. 13.40 „Stefa
szkic.
nla Sempołowska"
14.00 Wlad. 14.05 „Na r6tnych
14.45 Błękitna
Instrumentach".
sztafeta. 15.00 Koncert Chóru
Rozg!. Wrocławskiej PR. 15.20
Przeboje w duecie. 15.30 War
muzyczny.
pamiętnik
szawskl
16.00 Wlad. 16.05 „Od studia do
16.45 ' (Ł) Aktualności
studia".
łódzkie. 17.00 (Ł) „Przed kon17.10
certem w F\lharmonli".
17.30 (Ł)
(L) Lista przebojów.
Gra E. Calvert, śpiewa J. Gar
land. 17.55 (Ł) Aud. „Nasz U-'
19.00
„sonda".
18.20
dział".
Echa dnia. 19.15 Lekcja języka
ang. 19.~0 Odtworzenie koncertu z festiwalu muzycznego w
Lugano. 20.25 Dyskusja literacka. 20.45 D. c. koncertu . 21.30
Wiersze S. Jesienina. 21.łO Melodie rozrywkowe. 22.00 Z kra
Ju I ze świata. 22.27 Wlad. s;:>or
towe. 22.30 „Magazyn Polsl<ie1
Federacji .Tazzowej". 23.00 Tań
cz:vmy w takt starych l nowych pnebnJów. il.50 Wlad.
PROGRAM m
9.35 Mówi oficer
9.30 Wiad.
9.50 Turniej wytwórni
śledczy.
Złodziej
10.20
płytowych.
rep. 10.40 Koncert muzyki u11.20 „Ilia"
niwersalnej.
opow. 11.40 F. Gulda w repertuarze poważnym 1 jazzowym.
12.05 Z kraju I ze świata. !Z.25
Wiek jazzu. 13.00 Na bydgosis.oo Mity greckiej antenie.
kie. 15.19 Ludowa poezja. 15.30
Piosenki dla odważnych. 15.45
Jazz na organach. 16.00 Wiad.
16.05 Od zachodu do wschodu
pierwszego na
stońca. 16.25 Od
grania. 16.45 Mistrzowie z tam
17.05 Quodlibet.
tego świata.
„Wichrowe wzgórza"
17.30
odc. 17.40 J. S. Bach - V Sui18.00 Ekspresem
ta angielską..
przez świat. 18.05 Kalejdoskop
18.25 F. Sora Posejdona.
18.35 Gorączka zło
wariacje.
ta. 19.ot „Piekny pan" - Guy
de Maupassanta. 19.30 Opowiescl niesamowite w ... piosenkach.
19.45 Mini-max. 20.05 Szlachetne zdrowie. 20.20 Wioski katai0.45 „Perslog piosenkarski.
fel. 20.55 W cleniu
wazje" przeboju. 21.15 Ani słowa o Mo
21.25
gawęda.
rzu Czarnym Piosenki sprzed kamery. 21.50
G. Verdi - „Otello". 22.00 Fak
ty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu
Astrud Giiberto.
wieczorów <azzu.
kwadranse
Trzy
21.15
23.00 Nowe tomiki poetyckie „Ronald TuE. Biela. 23.05 planista kanadyjski".
rlnl
23.50 Na dobranoc śniewa Marianna Falthrull. 24.00 Wlad.
TELEWIZJA
PROGRAM I
15.20 Politechnika TV: Matema
kurs przygotowawczy
tyka (Wl'OWlaśclwoścl funkcji
TV:
claw). 15.55 Politechnika
kurs przygotoMatematyka Równania i nierów
wawczy noścl (Wrocław). 16.30 Dziennik

!93-00 łączy ze wszystkimi działami. Redaktor naczelny 325-84.
spodział
wojewódzki 341·10.
228-32.
ekonomiczny 223-05.
porterzy 378-97. o 7 Jał Og!o~zeń 311-50. cza tre~ć ogłoszeń redakcja
Lódż. Kopernika 53. centrala
Upow~z. Prasy 1 Kslażkl •• Ruch" Egzemplarze archiwalne „Dziennika"
oddziały terenowe „Ruchu".
udzlelaJa w9zystk1e placówki .. Ruchu" I poczty.

Prasowe Zakłady Graficzna RSW. „Prasa"; Łódź, ul. Żwirkl l'l, Papier druk. mat, 50 a. H-e
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