•
Sprawa
ności

siły

Komandosi

i rozwoju Polski oraz pomyśl- .

każdego

jej obywatela jest w rękach
wszystk ich Polaków, zależy od rzeteln ej pracy,
kwalifi kacji, aktywności społeczne.i i zaangażowania ideowego każdego z nas
Podniosła

•

uroczystość

w Teatrze

w Warszawie
Wiązanki kwiatów, znicze
przy mogiłach wyzwolicieli

•

Ł6dź,

Bok

!!!ł4rocznica

powst ania
Armii Radzie ckiej

Spo1eczeństw 0

polsk!e mani_
testuje uczucia braterskiej przyjaźni dla Kraju Rad i jego żol
Lllierzy,
uc.zueia wdzięczności
dla wyzwnlicieli, którzy przed
przeszlo ćw i erć wiekiem ofia;rą
krwi oplacali przyno<;wną na.
s.zemu krajowi wolność.

Na

licznych

i

p ojedyńczych mogiłach żolnier
skieh, kryjąeyeh proehy radzie_
cJCch żoŁnierzy - wyzwolicieli,
pod pomnikami slawiąq"mi i.eh
męstwo
- spoczęły wieńce i

(Dalszy

ciąg

'roda 23 lutego 1972 roku

wyd11ć

35 mili urdów?

WŁodzi powstanie Biuro
Rozw oju Mias ta
(lnto1 mac1a
Na

e
•
e

zdjęciu:

jednostka rakietowa podczas manewrów nocnych,
CAF - TASS

We Wrocławia kwilnq przehlśnleąi
W Moskwie przedwiośnie
Dawne zimy

Wobec konieczności przebudowy i rozbudowy miasta, kopopartej finansowyml możliwościami, nasze władze
1 partyjne, I miejskie, rozważają projekt zorganizowania Blura Rozwoju Miasta.
Jak nas
poinformował
wlceprzewodnl czocy Prez. RN m. •~Az\ _ dr
"
inż. K. Krassowsk.1, """"biuro to
byloby czymś na v1rzór działającego po wojnie w Warszaw!"
Biura Odbudowy Stolicy. Jego
celem głównym
powinna być
koo.rdynacja wszystkich za.mierzeń inwestycyjnych na terenie
Lodzi. Rzeez w tym, by kontrolę nad prawidłowym przebiegiem modemlzaejl miasta skupić w jednej lnstvtuejl.
A
w
efekcie
zerwać
z niechluhną
nieczności

prakty>ką z przeszłości w

ponp. niedoprowadze nia w
magistrali cleplitlej do pętli, czy niewłaściwej lokallzaejl
tego czy Innego obiektu przemyslowego bąd.t IJ!slugowego,
staci

a_....,,.y

U'tltZYMtJJĄCA
Sili SLONECZNA, CIEPLA POGODA
NIEMAL W OCZACH ZMIENIA SZATĘ ROSLINNĄ WE
WROCLAWSKI M OGRODZIE BOTANICZNYM ,
Zakwitł tu pierwszy krzak roWkrótce
potem w g&mym
dodendronu; od kilku dni kwi.
b iegu rzeki IndirkA zrunotowaino
tną
japońskie ocza,ry, ciemierjeszcze n.iżsiU\ temperaturę: mL
111ik.:, a także przebiśniegi.
nus 78 stopni. W eiągu ostatnich
Pra.cownócy Ogr-0d·U roz.poezęli
10 lat biegun zunna przemieścił
już
wiosenne plantowanie zie_
się na poludnie. Radziecka stami pod uprawy rośliin ozdobcja naukowa ,,Wostok'' za1rejenych.
Jeśli
eiopla, slonecz:na
stmwala na Amfa•t1kty>dzie 83
pogoda utrzyma się dłużej i
stopnie mrozu.
zima nie powróei, Ogród~ BotaN o-rwe.scy u.cz.en.; zaś w pobli.
illic:zny we Wrocławiu otwarty
żu bieguma poludniowego zano.zostan:e już w marcu,
towali minus 94,5 stopni Celsjuw Mos.kwie, e 0 jest xizadko- sza. Jak do tej pory jest to
ścią o tej porze roku, temperanajniższa tempera.tura z.mierzotura w ciągu dnia wynosi ok.
na na ziem!.
2-3 stopni powyżej zera. Od
kilku dni utrzymuje się tu pię_
kna słoneczna pogoda. Na niebie ani jednej chmury. o mrozach jednak, przede wszystkim
<> ich nawrocie, mówi się dosyć

Pod piramidami

Wkrótce po zamachu bombJwym w głównej kwaterze brytyjskiej brygady &padochronowej w Aldershot,
w wyniku
którego zginęło 7 osób, agencja
pra·sowa Press Assoclation .:>trzymała
anonimowy telef:m
stwierdzający,
że zamach ten
jest dziełem Irlandzkiej Armil
RepubHkańskiej
(IRA),
Jest to
pierwszy
zamach
bombowy IRA na terenie Anglii.

Przy <>kazjl przypomina się
jak
to
dawniej
zima
wy_
glądala. W 1892 ro·k u n.p. w pólnocnej
Syberii
termometry
wskazywały
mmus 67,8 stop.ni
Celsjusza. Przypuszczano wówczas, że zostal <J<lk,ryty biegu;n
2ianna.

„fi·ybunu
obywutelsku
Tematem kolejnego programu
telewizyjnego z cyklu
„Trybuna obywatelska" będą
sprawy potrzeb naszego rynku uwzgJęclJniane w pro<iulocjl
przemystu chemicznego i prze_
myslu maszynowego,
W pro·gramie, który nada.ny
będzie 3 marca o god·1~ 20.10
spotkamy się z JERZYM OLSZEWSKO\I, mimist.rem prze.
mysłu ehemicznego oraz TADEUSZEM WRZASZCZYK IEJ\1,
min istrem przemysłu maszy_
nowego.
Przypomitnamy , 1;e w ciiasle
trwania programu „Trybuny
bywateJ.sJdej"
w studiio
0
zains·talowane będą
telefony
z.a
pośrednictwem
których
l<ażdy
telewildz będzie mógł
zadawać pytania.
M:eszkańcy miast wojewódzkich łączyć się będą mogłi ze
studiem telewizyjnym
pr.zez
następujące
mimery telefo_
nów:
Lódź
Lódź oloręg

251-20

a\lltomait
429-20
W OO<Jres.i.e poprzediiajqcym
nadanie
prog.ramu,
pytan ia
nadsy;lać
mo©na rów.nież listownie, kiwując je 111a ad1res:
„Trybuna <>bywatelislka", Teilewlzja, Wa.rsiiawa, W<>rOłllicza
17.

koordymacji zamie.
._
)
caąg

111a

&U1-,

2

z..

;, u.na-20 " wylądowała łagodnie na fowlkerzchni Księżyca w
poniedzlale
o !lo<iz. 20.19 czasu warszawskiego w
punkcie
współrzędnych
selenograflcznych - 3 stop.nie
32 minuty
szerok-~"'
""~• pó'
.nocn e j i 56 s t op-

RZĄD BOI.IWIJSKI ODRZUCU.. WYSTOSOW ĄNĄ PRZEZ
PREZYDENTA FRANCJI GEORGESA . POMPIDOU. PROSBĘ
O EKSTRADYCJĘ ZBRODNIARZA HITLEROWSKI EGO, BYLEGO SZEFA GESTAPO W LYONIE, KLAUSA BARBIE,
WYSTĘPUJĄCEGO POD NAZWISKIEM ALTMANNA,
W liście skierowanym do sze- zydenta
republiki
minister
fa państwa fra;ncusk.iego stwier- Alfrejo Arce.
dzono, że rząd boliwijski uwaMinister dodał, że ("rezydent
ża sprawę AltmaJD.na
za iiam- Boliwii pułkownik Hugo Banzer
kniętą. Nie może być mowy o
odpowiedział na list G. Pompiekstradycji Klausa Altmanna dou.
Zostanie o.n przekazany
oświadczy! w poniedziałek wiedzisiaj szefo•w! państwa franczorem specjalnemu
wysła11<nl
cuskiego ka-nalem dyplomatyczkow1 AFP sekretarz urzędu p.renym,

* Dzień ślubów *

Przy ambasadzie polsl<lej w Kairze istnieje drużyna harcerska Im. Tadeusza Kościuszki. Należy do niej 23 dziewcząt
i chłopców. dzieci pracowników polskich placówt>k w Kairze.
Ich drużynowym jest inż. ,Janusz Filemonowicz.
Na zdjęciu: harcerze na pustyni.
CAF - Karpowicz

z Belgradu
a,k Informuje

prasa jugocenni „świad
kowie" katastrofy samolotu „DC-9", która nastąpiła
26 stycznia br.
nad Czechosłowacją,
zostali
przewiezieni
do Amsterdamu. Są
to
urządzenia
kontrolne
„Fl1ght Recorder"
(rejestrator
lotu) I „Voice Recorder" (rejestrator
głosu).
Urządzenie
„Flight Recorder",
nazywane
tnaczej „czarna skrzynlca" rejestruje wszy~tkie elementy Lotu: wysokość, prędkość, zmiany podczas
lotu itp. „Voice
Record~·~
no.tu.ie ostaotnie 30

J

slowlańska,

Rozszyfrowanie

„Czarnej
skrzynki"
minut rozmowy załogt, pilotów
1 ośrodków
kontrolnych
na
ziemi.
Rozszyfrowanie urządzeń kontrolnych l?ędzie przeprowadzone
w: la.borator!ach towarzys~wa

sie
Wielkanocy I Zielonych
Swiątek · obywatele ·Berlina' zach.
odwiedzali swych krewnych na
·terenie NRD - donosi agencja
ADN.
Jednocześnie

w

ciąg.u

o~mlu

dni ' od 29 marca do 5 kwietnia br. oraz od 17 maja do 2ł
. maja wprowadzone zostaną uła
twienia w ruchu : tranzytowym
z NRF do Berlina zachodnll!go.

Jarr ing
przybędzie

do Izrael a
W Jerozolimie podano oticJal•
nJe do wiadomości, że specjalny wysłannik sekretarza generalnego NZ na Bliskim Wschodzie Gunnar Jarrlng przybędzie
do Izraela w najbliższy piątek.
Spotka się on z ministrem
spraw :ae;r i;.\lc~n:vch tego kraju, Aba Ebanem.

Warszawski
zaułek

- likolai

i Swietłana
lylko samocho dem
Do USC

Swiel!ana, Marina I NLna takie imiona najczęściej nadają
mo~l<wiczanie
swoim córecLkom.
Wśród
chłopców
natomiast
najbardziej
populai-.ie
imiona to:
Nikołaj, Siergiej,
Wiktor l Władtmir. Znowu, co
z satysfa,kcją odnotowują najbardziej
sędziwi
mieszka n cy
Moskwy, stały się modne sta~e
imiona rosyjskie: Kiry! I Denis.
Warto dodać, iż wśród noworodków dominuje pleć brzydka.
Na 100 dz iewczy nek rodzi oię
106 chłopców. Dla uzupclnien:a
tej
ciekawostkowe j statystykj
coś o rodzicach.
Otóż w
Moskwie dniem ślu
bów jest sobota. Do urzędów
stanu
cywilneg<> młodożeńcy

1111m1111111111111n 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ko1espondencfa

NRD

Władze NRD wykazując dobrą
wolę zgodiiily się, aby w O·lc.re-

sobolu

Ślubna moda

3 lll·hr. ąodz. 20.IO

władz

Radmecka stacja automatyczna „Z..una-20" wylądowała w
poniedziałek wieczorem na powierzchnJ K.slężyca po raz
pierwszy w Wl:olicy górzystej i obecnie wykonuje swój program badań.

wydania Klausa Barbie I

*

Gest dobrei woli

Jak pisze 'ł"ASS, rozw.ląu.no ni 33 minuty dłllgości wschod•
wa21ne naukowo-techniej.
nlc=e
za<lania
dostarczenia
~ 2)
aparatu.ry na obszar o skompli- ,___c_n_a_Js_z_y_cd_ą_g
__n_a_s_.___
kowa.nej rzeźJlle terenu.

łłaimodniejsze Imię

często,

na sllr. 2)

20''_. na
wvlqd~'Yała
Ks1ęzycu

·Boliwia odmawia

111\11

Zamach bombowy IRA
w Anglii

,,Łuna
....
•
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IWiosna puka do zimowych drzwi I

ciąg

pomyślnie

porę

Oprócz
(D ,__

dok<>nali

palestyńskiej

Nr 45 ('7326)

111111

własna)

U

(Dail&zy

xxvm

na str. 2)

Juk nailepiei

prowadzenia

członkowie

organizacji -„Ruch Oporu
Ofiar
Izraelskiego Ucisku" po·chodzący z obozu Dżaballa
w strefie
Gazy. Porywacze zmusili pilota

DZIENNlK
1:0 DZK,I

zwią

cmentarzach

W NOCY Z PONIEDZIAZ..K U NA WTOREK UPROWADZON Y
ZOSTAl. SAMOLOT PASAŻERSKI TYPU „BOEING-747" NALEŻĄ
CY DO ZACHODNION IEMIECKIEGO . TOWARZYSTW A
„LUFTHANSA" LECĄCY NA TB.ASIE
DELHI - ATENY,

Cena 50 gr

warty honorowe

W całym kraju odbywają się dziś uroczystości
zane z 54 rocznicą powstania Armii Radzieckiej,

upro wadz ili samo lot
,,Lu ftha nsy ''

A

Polskim

palestyńs· CY

lotniczego „KLM". Do Am5terdamu udali się specjaliści czechosłowaccy,
Jak również jugosłowiański ekspert do spraw
dywersji, pik Popovicz. Oczekuje się, że po ich powrocie
do
Pragi, w śroc\ę lub w
czwartek, zostanie ogłoszone oficjalne
oświadczenie o przyczynach
katastr<>fy samolotu
jugosłowiańskiego, w której poniosło śmierć 27 osób.
Prasa jugosłowiańska, opierając się na nie potwierdzony "h
oficja1lnie
informacjach,
jest
jednomyślna w opinll, że katastrofa nastąpiła
wskutek eksplozji bomby podłożonej w bagażniku
„DC-9". Bombę umieszczono w samoloc1e na lot.nisku w S ztokholmie bądź w K.:ipenha,dze,

w zs~

jadą samochodem,
który obowiązkowo musi być przybrany
kwiatami 1 wstążkami. Wszystkie
pojazdy
ustępują mu z
drogi. W każdą sobotę w pałacach ślubów w związek m~l

żeński wstępuje ponad 2,5 tys. \
młodych ludzi.

Reje str zbro dni

N I X O ·N A
yda wnictwo Wietnamskiej Armil Ludowej <>publiko~alo w ostatnie~ dniach książkę, noszącą tytuł „ReJestr zbrodJm Nnrona".
W książce demaskuje się
amerykańskie zbrodnie wojenne w Wietnamie i w
Indochinach w ciągu trzech lat prezydentu,ry Nixona. Podkreśla się, . że zupełna klęska reakcyjnej
dokt ryny Nixcma jest nleunliklniona.
Na konkrebnych przy>kladach książka pokazuje, że w ramach „wietnamizacji " wojny impel'iallścl amerykańscy dokonali licz,nyeh zbrodni przeciwko ludności wietnamskted.
Przeprowadzili oni wiele róWitlie )>rutalnyoh, co periicLnych
akcji,
W ksią~ce omalWi.a się kilka na.jważniejszych irosunięć dokcmanych przez Amerykanów, taiklch jak rozbudowywan ie
marionetkowej arm!.1 1 admi!tllstiracji, by wykorzy&tać Wietnamczyków do walici z W!etnamczykam t i mi~ańców Indochin do walk! z mieszkańcami Indoehi!tl; uitrzymywanie
sajgońskiej machlny marionetkowej jaiko instrumentu naci
sku 1 elim1nowanla ruchu rewolucy1nego w Wietnamie pld.;
stosowa.nle akejl pacyf!ikacyj111ych ja:ko g!ÓW\11.ego środka eksstermlna.cjl ludności Wietnamu płd.; rozszerzen.Je agresywnej
wojny na cale Indochiny oraz zastosowanie „nieogra;n iczoinej
siły powietrznej"
przeciwk<> trzem krajom :!m.dochińskim
i kontynuowa1n1e awaintur wo-jslrowych wobec DRW.

W

W 162 rocznicę
urodzin Chopina

Zamach
sianu w

Stefańska.

Proces Eugenii Pol
drug! tydzień
świadków
przesluchiwania
w p.rocesie Eugenii Pol. Jest
wiele
ciągu
dalszym
w
elementów niezgodności (om i ęskladanymi
zeznaniami
dzy
przez nich w śledztwie i na sali
sądowej, ale jest też wiele jedjedinoz.nacznych
i
nakowych
opisów faktów, które są w tym
Wielokrotnie
procesie :istotne.
podawame szczególy dotyczące
znęcania się na4l. Teresą .Jakuna
wodą
polewaną
bowską,
jedwedług zeznań
śniegu nych przY bramie obozu chłop
ców, według :IJrunych za·ś w drugim miejscu - na terenie obozaczynają
zu dziewczęcego s i ę ukladać w dwa odrębne wyBryzezmać
darzenia w świetle
gidy Caffelius. Twierdzi ona, że
byly dwie dz;ewczynk! o nazwisku Jakubowska: Teresa i Danuta i obydwie byly poddawane
okrutnym zabiegom.

dntu wczorajPoza tym w
Urszuli
szym ZJ"Znawal ojciec
- Francis zek Kaczma1rek, który
związa
przedstawi! okoliczności
ne z uwięzieniem córki oraz
Dnia 21 lutego 1972 roku
ciężkich
lecz
po krótkich,
clerp!eniacb, zmarł w wieku
lat 6S nasz n'.ljdroiiszy Mąż,
Ojciec l Dziadziuś

S. t P.

MICHALAK
odbędzie się dnia
Pogrzeb
24 lutego 1972 roku o godz. 14
z ka.plicy cmentarza na Dopowiadamiają
lach, o Oflym
w głębokim smutku

!ZONA z DZIECMI
POZOSTALA RODZINA

Jak ju!: !ntormowaliśmy, dziś
l jutro o godz. 18 w Palacu
d;va
się
odbędą
Sportowym
spotkania o m istrzostwo I ligi
hokejowej między LKS a GKS
Tychy,
Lodzianie wystą.plą w najsilniejszym skladzie z czterema
w. Kosylem,
olimpijczykami:
K. Białynickim, A. Kopczy1iskim I J. Potzem. Będzie świet
na okazja, aby Ich powitać.
(m)

Balowe mislrzoslwa
Lodzi
Pierwszy ra'Z w hi:st<ir:li spoir.

tu lekkoatletycznego t.<>dlli rozegrane ~os-1:3Jną oficjalne mi.
strzostwa Locl~i w tej dyscyplinie sportu. Zawody odbędą się
w niedz.ielę 27 bm. w bali AZS
o godz. 10 i o godz. 15, w hali
I.KS o godz. 13.30.
Zapewniony Jest udciał W5?.Ystklch na.&ZYch :najle~zych zawodników.
Z d&kladnym programem mlnaszych
2:&pO'lllu.m y
stinzootw
C7zyteln.ików Jutro.

l\la przełaj
roUJerem
Kolarze Lodzi 1 województwa
przygotowują sle rlo
p ierwszego startu. W nadch ,1 dzącą niedzielę na terenie RP.lenowa odbęd z ie sie wyścig IColarsk:i na przelaj. Dystans wynos! 25 km. Jadną pętlę zaw1dnicy będą musieli przejechać
10 razy. Trasa Jest urozmaicona. ale i tru<ina.
łódzkiego

W

roku

okiręg.u
Społem.

mistrzem
re
Myszkowski

ubiegłym

:romał

Luna-20

W&zystk.le gmachy publ1cz;ne,
nawet samochody,
a
&kllO\py,
p.rzyowobio.ne filagami
zostały
państwowymi. W ogólnej radości n ie ucze stntczy L ty1ko uoz.
n iowie, bowiem wbrew ich oczekl·waniom sz.J<oly nie zost a.
ly zamkni ęte . Agencje µ rasowe
donos1.ą także, że w ciągu kilku godzi1 n zniknęły ws zyst.kie
portrety dawnego emira.
Obalamy szejk Ahmad Ben
Ali nie zamierza wallczyć ostrai najprawdopodob.
cony tron
niej osieclld się w Szwajcarii,
luksusową
z.resztą
ma
gdzie
Zmiama na stanowisku
willę.
szefa pa1\st wa Kata~u n ie poza sobą żadnych
też
ciągnie
zmia.n w polityce zagra nicz.nej
tego kraju.

wylądowała

U! s.br. 1)
„Luna-20'' została wprowadzona 18 lutego br.
na wokółks i ężycową orbitę ko(Dokońozenie

Jak \Viadomo,

ILstą.

19 lutego dokonano korektury lotu stacji, dzięki czemu
na
„Lunę-20"
wprowadzO'Ilo
któ.rej punkt
orbitę eUptyc. zną,
najba.rdziej Oddalony od poznajdowal
wierzchni Księ iyca
na wysokości 100 kilomesię
trów, a pu·nkt najbardziej zblipowierzchni na wysożony do
kości 21 kilometrów.
W celu zapewnienia lądowa
automatycznej w
stacji
nia
wyznaczonym miejscu na Ks~
w dniu 21 lutego o gożycu główny
włączono
dzin.ie 20.13
silnik hamujący. Po 267 sekundach silnik został ~-yłączony 1
do wysokości 760 metrów stacja
Księżyc swobodnie.
spadała na
Dalsze zbliża.n i e się stacji do
powierzchni Księżyca było sterowa.ne: systemy automatyczne

na

Na posiedzeniu Biura Poliw dniu
~ 22 bm. omówiono wstępnie
proporcje, zadania i
~ głó wne
flanu 5~ problemy projektu
~ letniego do 1975 roku.
~ Rozpatrywany projekt planu
swej treści sta~ 5-leW'liego w
~ no wi ko.nsekwentną kontynuaspołeczno-gospo
~ cję pol!tykl
~ d a rczej zapoczątkowanej przez
~VII i VIII Plenum i zakłada
wykonanie wszystkich
~ pelne
~ podstawowych zadań spolecz::3 no-gospodarczych, ustalon ych
~w uchwale VI Zjazdu PZPR.
Postanowiono, aby tej tak
~
tematyce
zlożonej
l
~ważnej

~ tycznego KC PZPR

12 poświęcić

~
~

* SPORT

ZSRR

Komitet Centralny KPZR pow sprawie Pr.tYrocznicy związ
Socjalistycznych Republi~
ku
Radzieckich, który został utworzony 30 grudnia 1922 ri>ku.
Utworzenie ZSRR ze względu
na swe znaczenie polityczne I
manifestacją
wielką
nową,
się
na następstwa społeczno-gospo
narodowojedności narodów i
darcze zajmuje wybitne miej$cl ZSRR oraz łeb zespolenia
sce w hlstoril państwa radzieI
wokół partii komunistycznej
ckiego. Stało się ono jednym
Ich wierności dla zasad interz decydujących czynników, Lanacjonalizmu I przyjaźni naro•
pewniających pomyślne warunki dla przebudowy społeczeńdów.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
stwa na zasadach socja!istycz- ,__.._
nycb, dla podniesienia poziomu
wszystgospodarki I kultury
kich republik radzieckich or"z
dla umocnienia potencjału obronnego i międzynarodowych
wielonarodowego pańpozycji
wziął uchwalę
gotowań do 50

„Czarny

ie s.t.ir. 1)
zapłonęły
kwia.tów,
stan(}ly warty honoro-

wią z ankl

1)

rzeń

1

z.niloe:ze,
we.
o tradycjach i dJniu dzisiejszym, o służbie i szkoleniu radz,:eckich sil zl>roj•n ych mówić
na &J>otkaniach i
będzie
się
wieczo.rn1cach w klubach garnizonowych, świetl icacll, na terenie j ednootek wojskowy{!h w
całym kiraju. W uroczystościach
p.rzediSta wiciele
udzliał
wez,mą
Armii Radzieckiej.
W przed e dn'. u 54 rocznicy po.
Ann iJi Radzieckiej, w
wstania
Teatrze Polski.In w Wars zawie
uroczysty k.oncert.
się
odbył
Przybyli nań: Edward Babiuch,
W<>jciech Jllll'uze!ski, Franciszek
Szlachcic, Jan Szydłak, Stanisław Kania, Józef Kępa, Jeny
przedstaw\ciele
Lukaszewicz,
po-lit ycz;nych, władz
&Łronnictw
i sooleczeństwa stolicy.
Miejsca :na sali zajęli wetera.
ni walk z faszyzmem , delegacje warszawskich zakladów pracy, generali.eja, ofice rowie i żoł
nierze WP, mlod zleż .
Obeeny byt ambasado,r Zwią.
zlm Radziieckleg 0 w Polsce Stanisław Pilot.oWlcz.
Pnybyla delegacja pólnocnej
grupy w ojsk Annli Rad zleckiej
z dow6<!cą - gen. pik Magamiedem Tankajewem.
Obecni byli attaches wojskowi !<;rajów soc}alis tycz.nycb a.
kredy towani w Polsce.
także przedstaw!cie!
Przybył
nacze!J!lego dcnvództwa z:jednoczo-nych sil zbroj nych pań~tw
- strom Ukladu Wal"S7.awsk iego
- gen. płk Aleksander Kozmin.
W centralnym punk<:iie sceny
- flagi b i ało--ozerwcma i czerwona. Obo.k - dwie daty, wydzieje ,r adzieckich
znaczające
sił zbrojnych: 1918-1972.
Po odeg ran Lu hY'ffinów :na ro.
d<l\vych P oliski i ZSRR g!os zains p ek to r s zkoległówny
br ał
gen. dyw, Eugenia MON Mołczyk.
niusz
Ge.n. Molczyk podkreśHt, że
slla militarna socjabl:Zmu - wie-

Wrzesień"

w akcji

Na lamach jednego z dzicn·
si'l
ukazał
libańskich
n!ków
komunika.t palestyńskiej or.;aWrzesień'",
„Czarny
nizacji
która stwierdza, te jej człon
kowie dokonał! kolejnego k~
machu bombowego w Hamburinstalacje gazu
niszcząc
gu
ziemne.go.
Ja.I< wiadomo, organizacja ta
poprzednio kilku sadokonała
w zachodnioniem ieckich
botaży
praprzemysłowych
zakładach
cujących na potrzeby sll zbrojnych Izraela.

Armii Radzieckiej
(Dokończenie

W Lodzi
powstanie biuro
ze s.t.ir.

następne,

stwa mas pracujących.
związkom
KC KPZR poleca
zawodowym, organizacjom komsomolskim, redakcjom dzienni·
ków i czasopism oraz instytucjom naukowym i kulturalnym,
aby wzięły aktywny Udział w
przygotowaniach do obchodów
50 rocznicy utworzenia ZSRR,
KC KPZR wyraża przekon:\•
nie, że 50 rocznica utworzenia
Radzieckiego stanie
Związku

54 rocznica powstania

j01Die górzystym w pobliżu pólnocno-wschodniego skraju Morza Obfttości.
telemepomiarów
Wedlug
trycznych, urządzenia pokłado
we stacji działają normalnie.
że
Agencja TASS informuje,
wylcony„Luna-20" rozpocz~a
wanie programu prac na powierzchni Księżyca.
---------------

(Dokońoz.em.ie

równ ież

z Prezydium Rządu ,
pos iedzenie Biura Politycznego.

~ wsJ ólne

Księżycu

biur<>
inwestycyjnych,
zaj mowaloby się także i planoposzczeprzestrzennym
waniem
iniasta.
fragmentów
gólnych
to częściowo WyOdciążyloby
Prezydium
Budownictwa
dział
częściowo PraRN m. Lodzi,
„ Miastocownię Urbanistyczną,
no·w o powstające
i
projekt"
ciągu głównego
silę
zm i eniały
Biuro JJnżynierii i Komunikacji.
W chwil!
s ilnika hamującego.
Aktualnie władze nasze anagdy stacja znajd<l'wala się 20
lizują warunki powstania biura
metrów nad Ks i ężycem, włączo
Delegacje łódzkich fachowców
no silnik główny 1 delikatny
do
do Berlina i
udadzą się
manewr osadzenia .,Luny-20" na
gdzie podobne jedMoskwy,
powierzchni Księ życa rrzepronostki działają od dawna. zawadzono przy użyciu silników
z ich organizacją
poznają się
hamujących o małej sile ciągu.
przy kia dy
po to, · by dobre
„lrnna-20" wylądowała w reprzenleśll na grunt łódzki,
od
su:
wzmacnia
Obecnie
strony jakościowej I ilościowej
kadry w linsty-tucjach, na bazie
których powstalllie owo Biuro
zachmurzenie duże z
I tak np.
Dziś
Rozbudowy Miasta.
ctodatk<>\\re 24 ewiększ ym! rozpogodzeniami. Ra11 wywalczono"
mLnino mglisto. Temperatura
taty dla Pracowni UrbanistyczJiezbę
także
małna <l'k. -2 s-t. c, maksymalnej, zwiększono
na ok-olo +s stopni c. Wiatry
osób zatrudnionych w „M!astozmiennych.
słabe z kierunków
projekcle".
Jutro pogoda i temperatura
W biurze zatrudnieni będą faa
bez wl~ks zy ch zmian.
chowcy wszystkich branż,
Dziś slońce zajdi;ie o godzi-1 więc: ekonomiści, fachowcy od
komunikacji, uzbrojenia , konnie 17.12, a jutro wzejdzie o gostruktorzy, architekci itp.
dzin ie 6.42.
(AP)
Imieniny: Romana i Damiana.
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hokei

Dziś

ści".
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POGOD1'
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loci lotn.iictwa katarskiego prze.
lecieli w godzinach przedpołud
niowych nad stolicą kraju Do.
ha, by „dać WY'I"az swej rado-

KC PZPR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

§wladków
pamięci
Wierność
znajduje potw ierdzenie, bowiem
Danuta .Jakubowska żyje i bę
dzie zei;nawać w procesie.

I

trwa

fakty łączące się z jej śmiercią
1 pogrzebem w łódzkim obozie.
(Tar.)

slę

R

KATARZE

jeg 0 kuzyn,
objąl
Wla<izę
szejk Chaltia Ben Hamad Assa.ni, .który był już zres.ztą na..
t r onu, szefem rządu,
stępcą
milni.strem spraw zagranicznych,
mini.strem przemysłu naftowego i món hstre m finansów. P ier.
n ow ego wład c y
d ecyzj ą
wszą
w y dan ie dekret u o podbyło
wytce o 20 proce nt uposażeń
wszystkich pracowników administracj i państwowej oraz żoł.
du oti.ce rów I ż o łnierzy. W ten
sposób cala nl.e mal ludność Kataru miała powody do radości
w związku ze zmianą na &ta_
nowisku szefa państ wa. Jak pisze agencja Framce P.resse, p;.

Z udziałem tej samej p ianL
stkl oraz Adam;i. HMasiewi<:za
naJC!.ala we wtorek oJcortcz;n,ośoiowy program telewizja po.i_
ska.

Przqgoto wonia
Z prac
Bmra Pol 1tyczneeo do 50 rocznicy

zwierza

W NOCY Z PONIEDZIALKU NA WTOREK W ARABSKIM
EMIRACIE KATAR NAD ZATOKĄ PERSKĄ DOSZLO DO
ZAMACHU STANU I OBALENIA EMIRA AHMADA IBN
ALI IBN ABD ALLAH AS-SANI, KTORY POLO W AL W TYM
CZASIE W IRANIE NA GRUBEGO ZWIERZA.

Swiat muzyc'2jI!y \JJC?iCił pnzy.
padającą 22 bm. 162 r<>cZlllicę uroozim Fry'lleryka Chop;na.
tej ok.azj i wystą pidi z
Z
koncertem w domu wroozen.Ia
żelazowej
w
kompozyto.ra
Woli sty:Pen.dyśct fll!nduszu Jm.
kwlaity
a:Łożono
oraz
Chopilna
u stóp jego pomnika.
w tamt<'l.)s.'!:ym pa.r.ku d!ziś
w siedzibie tow. im. F'ryderyka Chopina w Warszawie da
~tal lawreMka IV Między_
narodowego Komlrur&u ChoplHa.lina Czernynowskli.ego -

ozpoczą?

ąruhevo

W czas Ie polowania na

rna ideom Lenina
bronie pokoju.
Następnie

głos

sluży
zabrał

O-

gen.

TankaJcw.
S!la radzdeokich sil zbiro.jnych
- powiedział gen. Tankajew jest dziś zwielokrotn'.Otna dzięk.i
braterskiej w-spólpracy z soju.
szn iczymi armiami państw s l ron Układu Warszawskiego,
W części arty„tycz.nej wystą.
piL'.: orki estra PR 11. TV w Lodzi chór centralnego zespołu
artystycznego WP oraz soliści.
W przededlll!u 54 rocznicy pow s tania Armii Radzieckiej 2.2
bm. w całym kra.ju odbyły s'ę
liczne uroczystości. Na dziesią
tkach cmentarzy, u stóp pomników upamiętniających bohater_
s.kie czyny żołnierzy radzieckich ciożono wieńce i kwiaty.

.Zy wcem
~--~-

pogrzebani
W pobliżu jaipońskiego mia·
zginęło we
Tarumidzu
sta
wtorek 6 robotników pracujących przy budowie tunelu.
Zostali oni żywcem pogrzebani pod zwałami ziemi.

Komandosi palestyńsc·y
uprowadzili samolot

USA z.ażądały pomocy Między.
Komitetu Czerwonarodowego
nego Krzyw. W godzinach poludnlowych odbyło się w BoIUl
posiedzenie przedstawiciel! poszczególnych resortów rządu :r;achodnioniemieckiego, a wieczorem wysiano do Adenu szefa
Departamentu Afryki 1 Bliskie•
go Wschodu w MSZ Muellera.
We wtorek przed południem
zdecydowało
pięciu porywa.czy
si ę uwolnić Sit kobiet i dziecl 1
które zostały natychmiast prze-:
ń
w iezione do jednego z ade •
skbc~ś h::it;u~ecleć do Adenu
su: ecjalny samolot „Lufthansy",
by zabrać te kobiety i dzieci do
Eu.ropy. W porwanej maszynie
wszyscy
nadal
się
znajdują
czlonkow:le załogi samolotu oraz
mężczyźni. Wg.
pasażerowie h
ń
·
prasowyc •
zgodnych domes 1e
porywacze traktują ich bardzo
dobrze, a władze lotniska adeń
skiego dostarczyły już uwięzio·
nym pożywienia. Niemniej jed·
nak porywacze postanowili za„nlepożą.
bezpleczyć się przed
dan~·m rozwojem wydarzeń" i
samolotu
wewnątrz
umieścill
materialu wybuspore ilości
chowego. Uzupełniono też pali.
wo.
zwycięży".
powołując
Reutera
Agencja
Już w kilka godzin PO wyłąsię na oświadczenie misji Ludawaniu porwanej maszyny w
dowo-Demokratycznej Republik!
Adenie, sprawa ta nabrala znaJorku
No·w ym
w
Jemenu
czenia międzynarodowego.
pa.sażewszyscy
że
donosi,
Na pokladzie samolotu znajrowie NRF-<>wskiego samolotu
dowalo się bowiem 162 pasażeJo„Boei·ng- 74 7„ z 19~letnim
rów, a wśród nich najstarszy
sephem Kennedy, synem zmarsyn Roberta Kennedy'ego, Jojednak strony zwracano uwa~ę
Kennedy'ego
R.
senatora
lego
na
jest
ixon
N
dent
Prezy
seii;h.
na niski poziom intelektualny.
włącznie zostali uwolnieni przez
bi eżąco informowany o rozwoju
niskie morale i zly wpływ na
porywaczy na lotnisku w .Je•
Stany Zjednoczone,
wydarzeń.
podoplecznych, co dało się tamenie.
stosunków
ymują
utrz
nie
które
uważyć u wielu trenerów proPołudnlo-1---------------z
/ dyplomatyci;nych
wadzących zajęcia z najlepszvwym Jemenem, zwrócily s;e do
roi polskimi drużynami.
prośbą e
rządu brytyjskiego z
W iele klubów s i ęga po trPIn t erwencję w sprawie uwoln ieneró w zagr anicznych. NJe naRównocześnie
nia pasażerów.
tego potępiać, jesteśmy
le ży
Warszawie
22 bm. w
~w o lenn i kami sprowadzania wi eBulgaril,
przedstawicie le:
lu wybitnych fachowców z 1•CSRS, NRD, PoJ.skl, Węgier i
granicy, gdyż i my wrzekuuZSRR podpisali porozumienie
jemy (często niepotrzebnie) wvmiędzyn-a.rodo
o utwo·rzeniu
bitnych s z koleniowców za gr lnicę w innych niż piłka nożna
zakladach piłkarskich z wego zjednoczenia gospodarW
Przyjeż
d y scyplinach sportu.
dnia 19 lutego 1972 r. stwierdzo- czego do spraw przyrządów I
apara tuTy jądrowej „lnt&ratoPolski treneny
do
dżający
no:
min.strument".
muszą być jednak rzeczywiśc i e
1.631 rozw. z 13 trafieniami Tymwybitnym i fachowcami.
wygrane po 259 z!,
rozpoczyna
Zjednoczenie
czasem inne kraje usilują nam
17.759 rozw. z 12 trafieniami dzialalność 1 marca br. Jego
dla któn·ch
ludzi.
wepchnf\ć
wygrane ~o 23 zł,
sied zibą będi;ie Warszawa.
nie mają zatrudnienia. Dwa ra75.480 rozw. z 11 tra.fienlaml zy dal się na to nabrać i nagz
w y grane po 5 zl.
LKS.
z
Toto-Lotka
zakładach
W
dnia 20 lutego 1972 r. stwierdzosprawą byłoby ~
Najl~~s·zą
włas
na
bazować
czyw1sc1e
no:
WY1 rozw. z 6 trafieniami
n y ch f a chowcach. Naszym Jedgra.na 1.000.000 zl,
nak zdaniem jest ich w Po!s~e
O godz. 7.30 na ul. Strywyjeszcze zbyt mało, szczególn; e
3 rozw. z 5 traf. prem.
kowskiej przed posesją 1/3 11grane po 934.972 zł,
w pilce nożnej, a ci mlodzl l
(Matejki 4)
Robert S.
lebni
utalentowa•n i trenerzy po wyż
282 rozw. z 5 traf. 7'Wykl. samochodu
bok
na
wpadł
szych studiach, którzy chc1e1;wygrane po 14.542 zl,
„Star" IO 49-78. Chlopiec doznał
by pracować, na.potykają z re16.806 rozw. z 4 trafieni.ami rany tlu•czo.nej g!01Wy.
ze
trudności
na szereg
guły
wyg r ane po 310 z:ł ,
strony różnych szkoleniowców.
304.867 ro zw. z 3 trafi eniami Wczoraj ok. godz. 14 na
wygrane po 18 zł.
należy wreszcie
Konkl udując,
ul, Promińskiego
skr z yżowa.niu
tren er ów
spra w ę
ur eg ul o wać
i Przędzalnianej autobus „.Jelcz"
to w sposób opiłkarskich i
21-38 IS wjechał na wydzielone
stateozny. 3-letnie umowy, dotorowiska tramwajowe, ścinająo
1
fachowcy zagraniczni
brzy
slup trakcji elektcycznej. Przerzd;>lmłodych,
dopuswzenie
wa w ruchu trwala do god7.I•
zwyk!ych zl
za pięć trafień
nych ludzi po AWF czy WSWF
ny 24. Swiadkowie tego wypad3.128,
do pracy z zespolami ligo w yku proszeni są o zg!oszenie si•
za cztery trafienia premiowami oraz zdecydowane rozliczado WKRD MO • ul. wr. Bytomne z.I 207,
nie ich z pracy - to sprawy
skiej 60, p. 17, tel. 516-62.
zł
~wy~e
trafienia
drugiej
Z
za clltery
pierwszoplanowe.
107,
strony koniec..,ny jest szczegógodz. 1.S.S4 samochód
O
za trzy trafienia premiowane
lowy plan S'1kolenta trenerów
spowodował wykoleciężarowy
20,
zł
wywyższym
z
i instruktorów
jenie tramwaju ltnl! 417 na ul.
wreszcie
byśmy
za trzy trafi eni a zwykle zl 10.
kształceni em,
li" rzy Pojezierskiej,
Zgierskiej
tak przy kre i rzutujące na zły
Na glówną wygra.ną w bleźl\Przerwa w ru:chu trwała około
s-tan piłk i nożnej ~łopo ty kacej grze pra;y.pa!la ok~o aoo.ooo
-o minuto
21łolłycb.
lkowe .ukwlidowa.li. (lll.~
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(Dokońoz.enie i:e st;r, 1)
do zmiany kursu w chwili, gdy
samotot znajdował się nad Karaczi (Pakistan).
we wtorek nad ranem uprowylądowała
wadzona maszy·na
na lot nisku w Adenie (Ludowa
Re.p ublika .Jemenu PołudniowegoJ~z.cze podczas lotu do Adeó
nu porywacze, na kt rych czele stoi pilot Juse! el Chatib,
nadal! drogą radiową „orędzie
do całego świata ' ', w -którym
w Imieniu ofiar izraelskiej olrnpacji odrz.ucają wszelkie próby
pales tyńskiego
zlikwidowania
pominięcia
i
oporu
ruchu
sprawy palestyńskiej przy ureBliskim
na
konfliktu
ulowanlu
g
Wschodzie. Palesty ńczycy za.powiadają, iż będą prowadz ić walkę z agresorami izraelskimi aż
do zwyci<>skiego kotica. Stwier„
d z ają on.i także, że uprowadzenia samolotu „Lufthansy" dokonali dlatego, iż Niemcy zachodnle udzielają znacznej pomocy finansowej Izraelowi. Porywacze zapowiedzieli, że będą
odpowiadać jedynie na te wezwania radiowe, które zaw ierać
„Gaza
będą hasło wywoławcze

Bez dobrych trenerów
nie bqdzle dobrego piłkarstwa
Naczelnym zadaniem stojącym
bieżącym roku przed reprezentacją Polski w piłce nożnej
jest zakwalifikowanie się do finału turnieju olimpijskiego w Monachium. Kadra rozpoczeta 1ut
przygotowania do spotkań ellm tnacyjnych z Bulgarią I lllszpanią, pobytem w Jugosła w!!,
który to pobyt trener K. Górski ocenił jako pożyteczny.
I zmowu jak co roku, nasuw tym miejscu
wają się nam
pewne wąbpliwoścl.
między interesami
Konflikty
trwają
i reprezentacji
klubu
1ujuż od dłuższego czasu w
szym piłkarstwie. Ko.nflikt na·
szym zdaniem zupeln ie nlep..>trzebny i przy wlaściwym upracy szkolenl o'\veJ
stawieniu
w klubie nie przynoszący żad
nych strat reprezentacjl. Musi
być spełniony tylko jeden w~·
reali•
k-onsekwe.ntna
ru.nek cyklu szkoleniowego w
zacja
klubie 1 to realizacja przemya pla111. wykonany od a
ślana,
do z.
może
pracę
rod-zaju
Tego
w

o wysokich
zaangado
przywiązaniu
I
żowaniu
Tymczasem,
ba·rw klubowych.
co sbwierdziliśmy w wielu wypadkach, nabyte na ze;rupowaprzygotowanie
kadry
niach
kondycyjne i zdobyte tam umiejętności , z;iwodnicy tracą w
trakcie zajęć w klubach.
Nic dziwnego. Jak wykazali!
ostatnie zebranie plenarne zarządu PZPN , z tą na,;zą kadrą
jest gorzej niż zie.
trenerską
I tak np. średnia czasu pracy
trenera w klubach I i II ligi
w latach 1961-1969 wynosila w
Podawano
roku.
1,7
Polsce
przykłady, że w Wiśle Kraków
ostatnich pięciu lat
w ciągu
siedem razy zmienia! się trener. Mamy l na gruncie łódz
chopodobny przykład
kim
bo już ociażby ze Startem,
statnio pod tym względem pow LKS. Postuluje
slę
prawiło
zawieranie umów z
więc
się
okres co naina
trenerami
co z pewnośc i ą
mniej 3 lat,
poprawiloby sytuację . .z druei~j
wykonywać

trener

umiejętnościach,

dużym

Mistrzowie badmintona grają wLodzi
Doskonale zapowiada s!ę IV
ogólnopolski turniej badmintona <>rgani zowany przez Zarząd
t.ódzki ZMS i redakcję „Dziennika Lódzkiego". Zaproszono t
JOD zaPolski przeszło
całej
wodniczek l zawodników. 7,3dnia~h
w
odbędą się
wody
26-27 bm. w sali Szkolv Podstawowej nr 150 przy ul. żw i r
ki 11. Uroczyste otwarcie turnieju nastąpi w sobotę o 1t:>d>zLnie 8.4S, a potem rozpoc7ną
spa.tkania el!mlnacyjne.
się
W nied zielę o godz. 10 w sal!
Pałacu Młodzieży przy 111. Moniuszki ła rozpoczną sill
kal!lla tine1owe.

•P"'"

Faworytami łódzkiego turnieju
Baczyflska z
L.
m. in. są:
Wrocławia, J. Proch ze Szcz„„
clna, J, Ferensteln z Lodzi, N.
Pionek z Lodzi, T. Masłowska
z Warszawy.
G
mężczyzn
walczyć będą:
A. Do·
Swiątczak (Lódź),
maga.la (Wrocław), J. Szczerhlcki (Lódt), J. Makaruś (Szc•P--

W konkurencji
pierwsze miejsce

w.

cln) I L. Nowakowski (Warszawa). wa.rro nadmienić, że lodzia.ntn W. Swiątcza·k uchod '.I
za najlepszego, jak dotychcns
badmintonll;tfl POlsld,

.,lnteratominstrum2Rt"

Komunikat „Totka"

Kronika wypadków
+

+

Kukułeczka ołaci ...

+

I

•

9

Zqcie -l:_odzi

•
•
ZIJc•e
.todzi

•
•
•
9 Zqc•e
;todz1

Żqcie l:.odzi

e

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Jeszcze lylko

6 dni
wyfoinne będq
Usty wyborcze
Na 6 dni pned upływem
przewidzianego Ordynacją Wyte··minu sprawdzania
list wyborczych 304. 794 IOdzian
uprawni-0nych do glosowania
spra.wdzilo prawidłowość swego w nich zapisu. Nadal prz,o_
borczą

dują

mieszkańcy

Bałut

spoś

ród których 92.739 (co stanowi 55,9 proc.) zgłosiło si<: w
Jol<alach w.yb0orc.cych.
:
Il
miejscu prawie „łeb w łeb" z
Widzewem (54,3 proc.) znajduje się dz:ielnica Pol~ie. 52.254
jej mieszkańców - 54,4 proc.

.„

Prez. RI m. Lodzi

Z 11osiedzen

+ Powoła

Wybór zawodu

Lódzkiego Komitetu dis Ochrony
Słodowi ko Człowieku • Gdzie będziemy
bud owo " domki jednorodzinne
1e

=

Sprawa walki ~ ha.lasem nie po raz pierwszy znalazla się
wczoraj na p1>Siedzenlu Prezydium Rady Narodowej .m. Lod:ii.
W poszcl~gólnych przedsiębi<>rstwach m. in. w przemyśle terenowym, budownictwie komu_nalnym I MPK_ wyd~o
odpowiednie zarząd•enia, aby pracugce maszyny me zakło
cały spokoju mieszkańcom, ale nadal P<>traktowano ten problem zbyt formalnie. Nie wystarczy bowiem wydać te czy
inne wytyc:one bez kontroli ich wykonania. Efekt jest taki,
że walka z hałasem jest nadal poważnym problemem w naszym mieście. Nadmierny hałas zwłaszcza w przemyśle włó
kienniczym i maszynowym, powoduje - jak wyka.zaly ba. dania przemysłowej służby
zdrowia uszk<>dzenia słuchu
u robotników.

będzie

-życiowo

• RobotnicJJ z moturq
• Licea ze specjolnościq

głównie

na ooiedlu ,,Radogoszcz zachód",
na terenie
położonym
pomiędzy
ulicami:
Zgierską, Trawiastą <>d nr 1 do
17, obustronnie Brzoskwiniową,
Agrestową,
Cyprysową oraz na
przedłużeniu
ul. Trawiastej na
zachód od ul. żywok-0stO·Wej.
W czasie posiedzenia Prezydium wlele uwagi
poświęcono
potrzebie
sporządzenia
bila.usu
wszystkich działek pod budownictwo
Jndywidua1ne,
jakim!
dysponuje miasto. T.r zeba także na co :iwrócll uwagę przewodniczący Prez. RN m. Lodzi
- mgr inż. J. L<>rens - pomyśleć
o koordynacji wszystkich
p<>ezyinań
związanych
z budową
domków
jed.no.rodztnnych.
Osiedla
winny być wznosz<>ne
kompleksowo wraz z usługami.
(j. kr.)

decyzja ••na-1olulk11„

Dla kilkunastu tysięoy dziewcząt i chłopców kończących
S'łJkoly podstawowe, nadchod.z.i moment pierwszej „i;yciowej"
decyzji wyboru dalszego kierunku kształcenia. Trafny
wybór powinien uwzględnić możllw-0ścl i interes jedno.stki
oraz potrzeby g-O<Spodarki. Pod tym kątem opracowany zosta.ł plan przyjęć mł<>M;ieźy do szkól ponadp<>dstawowych
w roku 1972/73.
Z plamu
ro·czm.iików

tego wyndlka., że 7.
kich \Szkołach rezerwuje się dla
obecni<>
mlodzieży :1. województwa.
15.200 absolwen_
Program rek.rutacjl do szkól
tów
miiUo
zagwarantozawodowych &konsultowany ze
Na wczorajszym
po·s ledzeniu
mokrBJtyczną
Sta.rorudt.ką.
wane miejsc.a w S"Z>kolach pozJednoczeniami,
Wydtiałem Za.
Frez.
RN
m.
Lodzi
postanowioPrzewiduje
się, że w dzielnicy
potwjerdzUo S\Ve upra\vnienia
nactpodstawowycn. Liczba miejs.c
trudnienia i Kom isją Plano.wano powołać Lódzki Komitet dis
tej ·rowstaną dwa osie dla domd-0
głosowan j,a. · Na
Górnej
w
liceach
ogólnokształcących
nia, przewiduje ogl'a.nicrz.enie iloOchrony Srodowiska Człowieka,
ków jednorodzinnych:
„Kosy80.039 (52 pr<ic.) osób sp-aw
ubrzymana zo<>tam.ie na pozio.
ści miejsc w tecllnika.ch i zwięk.
który zajmie się kom1r leksowo
nierów Gdyńskich" i
„Starodzllo listy wyborcze
a w
m:e r. ub. i wyniesie 3.320, d<>
szenie
przyjęć do zasadl!l.ic-..ych
m.
in.
sprawami
walki
z
balarudzka".
Sródmie,;ciu 44.511 (4J proc.).
szikół zawo<towyich różnego tyszl<ól zawodowych. G06poda,rka
w naszym mieście. Na czew sze3ciu obwodach - si. sem
pu przyjmie się U.880 mloutieNa
Bałutach
budownictwo
le
tego
komitetu
staną!
z-ca
odczuwa
bow:em
deficyt
53, 35, 69 na Bałutach i w 10:;
jednorodtinne koncertować się
ży. Ok.ok> 2300 tnliejS>C w łódzprzewodniczącego Prez. RN
m.
robotników wykwalifikowanych.
i 126 na P<>lesiu zakońcrono
Lodzi - dr K. Krassowski.
·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
Szkolnictwo przygo.towuje m. iln.
już
akcję
sprawd!Lania list
Innym
wa7.nym
problemem
1800 miej.sc w techniikach, 1680
wyb<>rc:zych.
było zatwi!!1"dzenie przez Prezyw
szkołach międzyzakładowych,
(kl)
dium RN m. Lodzl szczegół<>
3360 w szkoła.eh przyzaklad-0Oslolnł
wych planów zagospodarowania
wych.
przestrzennego
osiedli budowCenną łódzką inicjatywą jest
nictwa jedno.rodzinnego. Na ten
nadanie prio.~ytetu nowemu ty.
cel przyznano ponad 550 dziapow.i
szkól tj. 4-Jetnim liceum
1ek. Gdzie więc będziemy buzawodowym, które kończy się
dować domki jednorodzinne?
z dyplomem robOtnika wykwaNa Polesiu ustalono jako telifikowaneg<>, oraz maturą dają.
ren
osiedla domków jednorocą możliwość podjęoia studoiów.
dzi,nnych - Zdrowie, pe>mlędzy
LicZJba oddzjalów tych szkół
ulica.mi Biegunową,
Krańcową
wzrosnie
w L<><lzi z 2 do 13.
oraz granlcaml działek polożo
W}"budo•wane
drogi dojazdowe,
kownikowi
rychłe
przystą
Termtn oddania wznoszonego
Etiudy film-0we są d1a studenBędą one kształcić w kierunkach:
nych
po południowej stronie
pienie do u.rządzania
się
w
calość oświetlona i posprzątana.
od
kilku
lat
szpitala
przy
ul.
tów łódz.kiej PWSFTViT bO<laj
.sprzeda.wca, mechanik obróbki
ul. Rze.:z:owskiej. po wschodnie.i
(AP)
Pabianickiej upływa z dniem 31 nowy.eh murach, a tym samym
najwa żncejszym do·rocznym eg_
5krawaniem,
elektromechanj,k
stronie ulicy Zyndrama od nr
maksymalnie
skróei czas pogrudnia br.
Bieżący
rok jest
zam inem . Są okazją do sprawmasz;y n i urządzeń przemysło
19 do 33. a także na terenach
między ukończeniem samej burokiem bardzo trudnym dla budzenia
własnych
umieję~ności
wych oraz frurbiarstwo, pralni()•
ulic Rokitny l Krakowskiej.
dowy a przyjęciem pierwszego
dowlanych, których na tym owarsztatowych, przydatności w
two, przetwó„stwo mięsa, preNa Górnej
osiedle
dornk6w
pacjenta do szpitala.
biekcie czekają roboty najbarprzyszlym zawodzie. Dotąd konfa.brykacja budow~a.
jednorodzl.nnv~h
powstanie na
dziej skom1r likowane, związane
frontacja opinii odbywala się w
I tak: 30 ltwietnia budowla.n!
terenie pomiędzy ulicami KosyUroczysta wieco:Oil'nica z oz pracami wykończeniowymi.
Charakterystyczne, zgodne z
zamlm;ętym
kręgu
ludzi pro_
postan<>wili
<>ddać
w
całości
nierów
Gdyńskich.
Trybunalkazji 54 rocznicy powstania Arprzeobra.żeruam.i
zachodzącymi
fe.~j=alnie
związBJnych
z filtrzy najwyższe piętra
{siódme,
Szpltal ten
budowa.ny przez
ską. Luźną l Obszerną. a także
mil Radzieckiej, o godz, 17, w
w
nauce i technice z.miany
mem, a więc wykładowców i
LPBM - 1.,
będzie
oddawany szóste i piąte) budynku wysopomiędzy
ul ul.: Aleksandra.
sali imprezowej ZL TPP-R, ul.
wpr-0wa.ct:za
sJę
z
nowym ro.
kolegów.
kiego
wraz
z
udostępnieniem
sukcesywnie,
co
umożliwi
użytMatową,
Skośną,
Bierną,
DeNarutowicza 28. Po części o.fikiem sz.lrollllym w pracy liceów
jednej klatki schodowej i wincja1nej flilm pt. „Nieprzyjaciel
Studenci Szko1y FUmowej w
łódzkich.
Aby
:zJWięk.szyć
szandy. Do 15 czerwca. powinny u pro.gu".
poszuk iwani u szerszego forum
absolwentów przyjęcia na
w myśl zawartej umowy, być
w DDK Lód:t-Polesie, ul. sę
d<> dYGku .>j'. za.proponowali powyższe
uczelnie,
a
w
razie
niezak-0ńcz<>ne pracy pny budowle
Waple1ma 15, o godz. 18, prekazy
etiud
dz:iennikarzom
I
powodzenoa
zatrudnienia,
dwóch dalszych pięter: czwarlekcja
ilustrowana
filmem
mgr
przedstawicielo.m
środowisk
Ku.rat<>rium na znaczną skalę
tego 1 trzecie.go.
inż. Kowala
;,Wielkość dziela
twórczyeh Lodzi. Będą one syprofUuje specjalizacyj.JlJle tradyKopernika".
S'tematycznie orgainizowane w
cyjne
s.zkoły
ogólno.ksztalcące,
Nieco później, bo dopiero 30
Ko.nlerenoja Polskieg<> Tow.
Klubie Dziennikarza. Pierwszy
wprowadzając
klasy matemawrześnia
przewLduje się przeLekarskiego na temat: „Zabupotkaz odbył się wczoraj. S t tL
tyczno-fizyczne
(przewaga) i huka typowa dla rodzjn, w któkazanie dyrekcji svpitala pozorzenia ro'l.Sianego wewnątrzna
den-ci obecnego III roku reży
manistyczne.
Nieaiależnńe
od terych życie regulowane jest alstałych
pomies:iczeń w
budynczyniowego
krzepnięcia
jako
ser'. ! zaprezentowali swe prace
go, zwięksoz;oua zostanie w lJ.cekoholizmem rodziców. 45-letnia
ku wysokim. są to pomieszczeprzyczyna
groźnych
dla życia
z roku ubieglego. Op'.ekę peach
łódzkich
ilość
klas
o
pos.zematka zostanie pozbawiona wolpowikłań
1 ich leczenie",
o
nia,
wymagające
wyjątkowo
dagoglcziną nad wszY.'<tkimi po_
Ulica
Składowa.
Zakazana
nonym
program.Je
nauczania
ności,
ojciec, którego wyleczogodz. 19,
w sali wyk!adowej
precyzyjnego
wykończenia.
kAzanymi eti•udami sp.rawo•wali
dzielJiica - przedstawiona przez
dla
wybita.ie
uzdolnionych.
no z obrażeń, mających spowoAM, ul. Sterlilllga 1/3. ModeraKa:dm.:erz Karabasz (re?;yser) i
nas m. in. w repo.rtażu o meWśród nich :?lllajdują się m. in.
Egzamillly d<> tyich kląs odbędą
dować
śmierć kontynuować
tor: prof. dr med. R. Fidelskl.
Kazimierz Kon,ra d {operat01r).
linach. Tam co dom, to powód
będzie
tryb życia w alkoholosię
wcześniej.
XI!
LO posiadać
bloki operacyjne.
„Naprawienie szkc>dy
w
Hosz.
do ll1epoJrnju. Wkrótce jedno z
będzie taką kilasę mBJtematy.::z_
wym bezwładzie. A dziecko na
prawie karnym
jako śr<idelt
takich wydarzeń znajdzie swój
progu dojrzałości? .••
ną,
III
LO
:i
języ.k.lem
.rosyjDalsze terminy - 30 paźdtierwychowawczy" - zebranie dyepilog w sądzie. 22 sierpnia ub.
(Tar.)
skim, IV LO :i angielskim, VIII
ni.ka, mówią o ukończeniu niskusyjne w lokalu Rady Adworoku oficer dyżu1iny w KD MO
z niemieckim. XIII LO z fra111skiego
pawi!Of!lu środkowego,
kackiej, przy ul. Piotrkows•kiej
Sródmieście
zawiadomlo.ny zo- !lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
cuskinf, a XXVI i XXIX LO
30 listopada - niskiego pawilo63, o godz. 19.15. Dysku<>Ję zastal, że w mieszkaniu nr 9 po- ;
z wf.
M, KRAJóWNA
nu frontowego. Do 31 grudnia
gają:
sędzia
doc. M. Leonienl
sesji 13
przy
ul. Składowej l:
:iostaną miejmy nadtieje 1 adwo·kat M. Rogalski.
ia
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
małeuo
zamkniętego
mieszkania ulatnia :
:
się
gaz.
:
Rada
Państwa
w
clJni·u
12:
Jak o;BJpobiegać zach<>N>Jak wykazało dochodzenie _ =stycznia 1972 J:'Oku powołała:
waniom w <>kresie przedmężczyzna ów Stefan M. : na stanowiska sędziów Sądu:
wiośnia;
znajdujący się w
stanie nie- : Powiatowego dla m. Lodzi:
Prawidłowe
.żywienie
trzeźwym został związa.ny
Krystynę Błaszkowską, Ełżbie-:
d?ileci;
przez swą żolllę, ciężko pobity
tę Chr.rez:onowic:z i EUbietę:
W co ublierać dzieci.
i pozostawi<>ny
w zamkniętym ;: GrzegorzeWl.ic:z,
morderca" od lat 14 (czech.)
WAZNE TELEFONY
(wł.) godz. 10, 12.30, 15. 17.30,
Na
telefo.n.lczmą
.roznrnwe
na
klucz mieszkaniu.
żona lllllllllllllllllllllllllllllllllllll'i
godz. 10, 12.30, 15, „Dziewczy20
przyznala się do zamiaru f ona
te
tematy
zapraszamy
Ol
Informacja telefoniczna
ZACHĘTA ;,Mayerling"
od
na
z pistoletem" od lat l6
zba wienia
życia
męża.
Jako
wszysllkie nasze Czyte~nic2'ki
{w!.) godz. 17.30, 20
Straż Pożarna os, 666·41• 595.55
lat 14 (tranc.) godz. 10, 12.30,
motyw podała jego niewlaściwe !------::-:---"".,,..__ _ _ __
w CZW«rtek w g<>drL. 10-11.30
ł99·90, 257-71
ROMA - „Dworzec Blaloruskl"
15, 17 .3-0, 20
zachowanie, alkoho.Jizm, nierób09
Pogotowie Ratunkowe
STYLOWY ·„Rekonstrukcja"
od lat 14 (radz.) godz. 15.30,
Odpowdedzi udzielać będą:
stwo, awanturnictwo,
znęcanie
li
~
P<>gotowie MO
01
od lat 18 (rum.) godz. 15.30,
17.45, 20
przez NTU 303-04
się nad nią. Sąsiedzi świadSOJUSZ ;,Opowieść do
po17.45, 20
kowie
stwierdzają.
że
oboje
pidyrektor Oś.rodka Matki
TEATRY
du,szki" od lat 16 (USA) g.
STUDIO ;,Bunt" od lat 16
li, awanturowali się, prowadzili
I•&
i Dzieoka w Lodzi
17, 19.15
(jap.) godz. 17.15, 19.30
tryb życia pod każdym wzglę
WIELKI godz. 17.30 Wieczór
STOKI
·„ Mózg" od lat 14
TATRY Pożegnanie
z filD zięki
życzliwości
dyrekcji
dr ZOFIA
dem naganny, tym bardziej, że
baletów polskich
{franc.) godz. 15.30, 17.45, 20
mem: „Siedmiu w blasku zł:>
Mu•zeum Sztuki,
z inicjatywy
PSZENICKA-GUNDLACH
są
rodzicami
17-letnlej córki.
POWSZECHNY
godz. 19.15
SWIT
„Jak rozpętałem II
ta" od la.t 16 (wł.-fr.) godz.
grupy aktorów Teatru Nowego,
oraz
Już kilka lat temu córka wy„Królewskie
polowanie
na
wojnę światową" cz. I
(poi.)
10, 12, 14, 16, 18, 20
pracowników l doktorantów Karokiem
Sadu dla Nieletnich
słońce"
konsultant Oddzlalu
CZAJKA - „Testament Inków"
od lat 14 godz. 10, 12, 14, 16.
tedry Teorii Literrutury, Teat ·. u
miała
być umieszczona w zak!aNOWY - n.ieczyl!lny
Oświaty
Zdrowotnej
„Wyzwolenie" (radz.) od lat
{bułg.) od lat 11 godz. 17, 19
Filmu
UL
oraz
lód'lkich
plai
dzie wychowawczym. Z braku
MALA SALA - godz, 20 1;KoDKM „Hogo, Fago, Hom:>ll4 godz. 20.
styków, powstał teatr o nazw1P
dT KAZIMIERA CHITRUK
m lejsca postrunowienie nie zocioł"
ka" (czeski) od lat 16 godz.
„Atelier".
Jego spektakle odstalo wykonBJne. Sytuacja dziecJARACZA nieczynny
DYZURY APTEK
16, 18, 20
byiwają się w sali ódc.zytowe1
MALA SCENA - godz. 19 i.Ball.DK „Pierre i Paul, czyli
muzeum {ul. Więckowskiego ~6).
kon"
Tuwima 19, Limanowskiego l;
życie na raty" {fr.) od la.t 18
Pierwszą premierą tego teatru
TEATR 7.15 godz. 16 ;,Po góPrzybyszewskiego 86,
Oss:>w•
godz. 14.45, 17.15, 19.45
jest · monodram
wg „Upadku"
rach, po chmurach"
skiego 4, Gagarina 6,
BratyKOLEJARZ nieczynne
Camusa, w wykonaniu Wiesła
OPERETKA - godz. 19 „Kaper
slawska 2a, Obr. Stalingradu 15.
wa Nowickiego.
Obejrzeć
go
ADRIA - „Buntownik bez pokrólewski" od lat 18
wodu" od lat 16 {USA) god•
będzie można m. In. w dniach
ARLEKIN
god2:. 17.30 „o
DYZURY SZPITALI
23-25 bm. o go.dz. 19. Wstęp
10, 12.15, 14.30, 17. 19.30
sześciu
pingwinkach"
wolny. Kolejna, przygotowyw>GDYNIA nieczynne
PINOIUO
godz.
10
;,Flisatk
i
I
Klinika
Pol.•Gin. AM - ul.
HALKA ;,Nieśmiertelni F;lp
na premiera
„Końcówka" s.
przydróżka"
Curie-Skłodowskiej 15 dziel•
i FlBJp" od lat 11 {USA) godz.
Becketta.
(kat)
nica Górna.
16, 18, „Zabójstwo inż. CzarMUZEA
n Kllnika Poł.·Gin. AM - ul.
ta" od lat 16 {czech.) godz. 20
Sterlinga 13 - z dzielnicy Sród1 MAJA
„Przygody żółtej
mieścle poradnie „K" ul. NoSZTUKI (ul. Wlęekowskleeo SG>
walizeczki" od lat 7 godz. 16,
wotki 60 I Kopcińskiego 32.
godz.
9-15
;,Byl
tu
Wlllie
Boy"
od
lat
16
CENNE NAGRODY
Na.si. konku.r~
Klinika w AM ul. Forna1{USA) godz. 17 .45, 20
HISTORII
RUCHU
REWOLU·
skleJ 37
dzlelntca
Polesie
MLODA GWARDIA - „Nie ma
CYJNEGO (ul. Gdańska 13)
p<>d hasłem
m. In.: lodówki, szybkowar, zeoraz
z
dzielnicy
Srćdmleścte
nic
lepszego
od
zlej
pogody"
godz. 9-16
staW\Y stoł-0we, zestawy naczyń
poradnie .,K" ul. Piotrkowska
od lat 16 (bułg.) godz. 10, 12.30,
„DANIA · Z
RYB SMACZNE
HISTORII
WLOKIENNICTWA
kuchennych ora.z zestawy Iron107 I Piotrkowska 269.
15. 17 .30. 20
1 ZDROWE"
serw rybnych.
{Piotrkowska 282) godz. 10-17
Szpital
Im. e. Wolt - ul.
MUZA
;,Dwaj dżentelmeni
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNU•
l.agiewnicka 34/36 dzielnica
we
wspóLnym
mieszkaniu"
dobiega lrońca
KONIECZNIE PRZYSLIJ SWOJĄ
GRAFICZNE (Pl. Wolności 14)
Bałuty.
od lat 18 (ang.) godz. 15.I~.
PROPOZYCJĘ na
ad-es:
godz . 11~17
Szpital Im. e. Jordana - ul.
PRZERWANY STA:7
17.30, 20
Do 4 marca br. oczekujemy
P. W.:
Podczas odbywania
Przyrodnicza 7/9
dzielnica
01\:A - „Wielkie wakacje" (fr.)
EWOLUCJONIZMU (Park Sten•
na propozycje naszych Ceytel.
„Dziennik Lódzki" ul. Plotrkow.
wstępnego stażu pracy, zostałem
Widzew.
od lat 11 godz. 10, 12, 14. 160
kiewicza) godz. 10-17
nlków, jak 1rz;yrządzM dania z
ska 96.
aresztowany i zawarta ze mną
18, 20
Chlrurgla ogólna
Szplt•l
ma!:reli, śledzi dalekomorskich
umowa utraciła swą moc. Czy
lm. Pirogowa {Wólczańska 195)
POLESIE - ;,Arabeska" (ang.)
l.ODZKIE ZOO
1 płastug.
Na ko.pero!e zaznacz: KonkUJrS
teraz
podejmując
ponownie
Chilru1rgta U.l"BJrowa - SZl)Jlt&J
od lat 14 godz. 17, 19
pracę
będę
miał zaliczony do
POPULARNE
„Nairzeczona
im.
Radlińskiego
(Drewnowczynne w godz. 9-15.30 (kasa
NA UCZESTNIKOW
„Dania z l'yb smaczne I 7Ar<>We".
stażu poprzedni okres praktyki,
ska 75)
pJ.rata" (fr.) od lat 18 godz.
czynna do aodz. 15>
nawet jeśli podpiszę umowę :11
15, 17.15, 19.30
Larry ng<>!Dglia
S-z;p\tt.a.l tm.
nasozego konkUTSu
Rozwiązanie konkursu ł ll~tę
Innym pracodawcą? I następne
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
KIN•
PRZEDWIOSNIE - i.Król' t.lr"
nagrodzonych opublikujemy 15
pytanie, czy wlicza się do staOkuili&tyk;a
S2lPlt.aJ
im.
(radz.)
oo lat rn godz. Il,
czekają.
marea.
żu pracy przerwę
usprawiedliJonschera {Milionowa 14)
BAŁTYK
„Zmierzch bogów"
;,Bądź w porcie nocą" (USA)
wioną,
ale
trwającą prawie
od lat 18 (Wł.) ilOdZ. 10, 13,
ChJ.iJrUJrgJIJa I la.ryng<>log.ta dz.leod lat 14 godz. 15, „Spo.tkamiesiąc?
16, 19
clęca Sziplva·1 Jm. KQ«'ICZ&ka
lllle z filmem na ty" godz. 18
(ArlJlJ!j CzelI"WO!ll,j 15).
LUTNIA
„Swlątynla diable''
KUPON
RED.: Wstępne staże pracy są
POKOJ - ;,Największe widowiCh.!Jrull'gta srozękO'W<>-twaJI"7lOIWa
od
lat
18
(jap,)
godz.
10,
12.
obecnie bardzo
krótkie, stąd
sko świata" od lat Il (USA)
14, 16, 18, 20
- S:1lpltaJ 1m BairUck!ego (.Ko1~
uprawniają.cy do Wzl<:cla
udziału w konkursie
też
nie wlicza
się do nich
godz. 15, „Bea·trlce Cenci" od
cJ.ń s.kl>ego 22)
POLONIA n!ec2ynne
przerw trwających dlużej niil
lat 18 (wl.) godz. 17.45, 28
TOtk.syikoJ<J.glia - lmJStytu~ Ml>•
WISŁA ;,Ha.rem pana Voka"
2 tygodnie.
PIONIER - „walet kairowy" od
,,DANIA Z RYB SMACZNE I ZDROWE"
dwcy>ny
Pra.cy qx'eresy 81
od
llllt
16
(czeski)
godz.
10,
Po ponownym podjo:c!u pracy
la•
t
14
(USA)
godz.
10,
12.30,
12.15, lł.30, 17, 19.30
sumuje się jednak okres sta15, ·„ Jestem nlew1ernym mę·
Imię
naswlsl:o
NOCNA
POMOC !.EKARSLA
żu przed przerwą I po przerWLOKNIARZ - „Zablje!e czarżem" od k't 18 {~ranc.) godz.
wie. I to nawet wtedy, jeśli
ną owcę" od lat 16 (poi.) g.
(17.15 i 19.30 - seansfl! zam;
Adres
Nocna pomoc lekarska stacji
absolwent odbywa go w dwu
IO. 12. 14, 16, 18. 20
knięte)
Pogotowiu Ratunkowego
nrzy
różnych zakładach.
(h)
.WOLNOSC :: „1.ala'~ G4 lat 16
REKORD ~ ;,Na torze czeka
Ul. Sienkiewicza 137; ie!, 666·66
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ł\lasze łódzkie

Tym razem

sprauiq

bez sukcesów.„

Mam frajera wnosie•..

Największy łosoś

„popłynął'' do Poznania

fulikanaśde dl!li temu OltrzymaJiam liJst od jednego
z Czytelnjków poopilsruny pseudonimem „Self". ów
miody, bo do·piero 30 dobiegaijący ozlowieik opi.suje sWOlje na.jpięlm.iejsze latą zmM111o·wane za g.ra111.Lcą w pogoni za szybkLm ii latwym awansem ma. teriaJ.ny;n. Na ko.niec blaga o wyjście a; impasu.
NJ.e ma.iąc boWlem wy'k:sztalceniia all1i klwalifikacji zawodo~ych ru~ mo·ze do teg.o - ja.Je piJs.ze - podjąć zwyil<Jej p.racy
f1zycznei :ze wz.igJę.diu 1t1a słabe zdrowie i wyinikająee .stąd
przeciwwska.zania lekarskie . . Do i'l1'1lej zaś pracy rnle ma
przygotowaima.
AbSltlra.hując od .samej iJsto.t y listu
(sip.raiwą
ewentuailinej
pomocy 0aJmujemy &i.ę -OtSobno •) potwierdza oill jeszeze ra.z
oo daWl!l.a oooevwowane niepokojące zjawisko. Jest ll!im wypaczone w pewnych kręgach spolecznych, pojęcie awansu
zyoiowego ora.z dróg do niego prowadzących.
- Maim w nosie ~rajera„. -szczebiotał nieda•w no pewien
:nasitolatek komentując „dwóję" postawll.oną mu przez wykladoweę. „.lok'Cie mu w ma.rYl!la.rce prześwituaą a waż
nego odstawia! Nie p11zytaczam owyeh wynu11Zeń mlodtienla&:tka dla urrlaoczn!ienia 1t1delaitwej sytuacji materialnej nauczyciel:sJ!iego zawoou czy dla podkreśleon.ia gaehu społecz_
nej „kiillde!1SZ1'uby",
Jest to zresztą drobny tylko prczyklad
mentalności, kit&ra na P11Zekór oficjalnym nOO'mom il zaisadom byru1d!llllllieJ nie pracy i nie ludJzi0!!1.1 wyiró:żmiającym si ę
swą codz.ienną i sumienillą robotą przyzma.:Je najwy:ż,szą rangę, Przeciwdziałać temu zjaiwtis.lw nie jest w mocy publicystyka, nie pomogą też żadne najbardziej nawet przekonywa
jące słowa a jak de>wodzi praktytka, narwet i adrrn.i:nistracyjne
resbrykoje.
Zacząć borwiem trzeba od podstaw, Od wla§ciwego systemu
oświarty i wychowania, od S21eroko pojętej dydaktyki spole~nej, nie tylko w szkole, ale i w p<>zostałych drLied'Zlina.ch
życia. Powin!na ona i muSli. zająć s.ię Wlresz.cie prawi dłe>wym
wairtośdowainiem
pojęć,
zw~asz.cza
wśród mlodJz.ieży.
Tak
aby szacUlllek dla rodziców, cHa ltkd'Zii wysluW1!1.ych w p.ra.cy,
dla zwierczchn~ka czy przele>żonego sta.! si.ę elementarną za_
sadą, zaś p.ra.ca i za.sluga odJpowiedi!ldo hOillorO.Waną war-

K

W ostatnią niedzielę, :W lutego br. w miejscowości Bardzino (woj. kos:oal:ńskie) na rzece
Ra<iew odbyły się wioseru'le,
tradycyjne już międzyokręgowe
zawody o 111ajwiękls'Lego lososia.
Tym l'azem 1t11e powiodło ·się
ekipie łódzkich wędikarczy sta[' _
tujących
w składzie: Tadeusz
JIJIN2yik, Miiroolaw Kapuściński
i Rafal Minich. W zawe>dach
tyich zwyc:ężyl Michal Klemens
z PZW Poznań, a zespe>lowo
drUżYl!la

Wynalazcy na budowie
Z
D

apotr>zebowa.nie na prace
ziemne Jest w Lodzi tak
ogromne, że niestety trzeba je p~owadzić ta.kże I
zimą, k.iedy grunt jest zmarznięty na kość. Do·t\Yczy to w
s.,,m;cgólności
Lód.'Zll<ieg.o Przed.
siębiorstwa
Robót Inżynieryj
nych, które zaklada maghstrale
cieplown.ica:e, wodociągowe itp.,
I
ma tych robót ziemnych
najwięcej. Nic też drLiwnego, że
właśnie w LPRI wymyślono ja.k
sobie uliyć w tej pra<>y. Zespól
z techni•k iem Leszkiem MOLENDA i inż. Stefanem CICHOCKIM,
postanowił
zastosować
elektryczne grzia.łkl do rozmrażania te-enów. Są to pólmetro.
we ,lgl:y
rlll\Y stalowe z

Nie zamierzam demoillli'Zlować. Sy~nalilz<>Wailly jed11aik O>s<tatnio >brend pmestępczośoi, obserwC>Wa'lly na obrzeża.eh nie
tylko tziw. ma.rginesu społeczmego, z nieda'WlI!ym przyUtladem bandy:ty.zmu dokon!l'nego przez dwóch studentów z lubelsk>iej medycyny włąe:onie, - jes,t chylba wysta1vcza.jącym
memento, iż właśnie klryteria wa.rtośclo,wania łudzi po.zostawiają n.iemadilw wiele do życzenia.
K; WYRZYKOWSKA
*)

„Selfa" -

i!'aa: jeszcze prosimy o

redakcją,

slk-Ol!l<taktowanie się

I=== I=== I=== I=== I=== I=== I=== I===

~ Uwaga, instytucje I
·11
1

~

~

Zbliża się ŚWIĘTO KOBIET!

jll
l

1.11

DYREKCJA MHD ART. PERF.-DROG.
I UżY·TKU KULTURALNEGO w ŁODZI
u p r z e j m i e i n f o r m u j e,
że prowadzi sprzedaż~

Ili

.•
Ili

-TALONOW·

mogą być' zrealizowańe ~ podległych
Ili
i1====: I===•===•=== I=== I=== I=== 1==
Ili
•

które

branży

upominkowej,

zabawkarskiej

i

:z.

(zbk)

tością.

z

wędkairska 't'óW111ież
po;znańskiego.

województwa

SKODA, 23 LUTEGO
PROGRAM I
10.00 Wlad.
10.05
„Swtadek
nieoczekiwany" tragm. 10.25
Przeboje mlodzieżowe. 11.00 Utwory mistrzów baroku. 11.25
Jazz
na przedpołudnie.
11.45
Publlcystyka
międzynarodowa.
12.05 z kraju I ze świata. 12.25
z katowickiej fonoteki muzycznej.
12.45 Rolniczy kwadrans.
13.00 „Ostrożnie, cienki lód" słuch.
13.20 swojskie melodie.
13.40 Więcej, lepiej, taniej. 14.00
Rep. Ut. „Nauczyciel muzyki".
. 14.20 Kompozytor tygodnia - J,
Haydn. 15.00 Wiad. 15.05 Go:lzina dla dziewcząt I chłopców.
16.00 Wiad. 16.05 Alta I Omega. 16.30 Popołudnie z młodoś
cią. 18.50 Muzyka I aktualnoś
ci. 19.15 Kupić nie kupić, posłuchać
warto. 19.30 Koncer\
che>pinowski.
20.00
Dziennik.
20.30
Muzyczny łącznik.
20.45

sklePa.cb
mueyczne]. :::

~altką
ceramiczną,
spiralą
elekoflryczmą w środku, które się
wkłada
do wywie·rce>nych na
półtora metra otworów w
odległości 80 em jeden od drugiego . Te igły podlą.cza ~ię do
iródla prądu na 10 godzin. Nazajutl'Z ziemia nadaje się mimo
mrozów do k<>panla. Kopie się
nde tylko łatwiej, aJe i ta111iej.
ObliC2J0no, że przy wydobyciu
62 tys. m sześc. ziemi zyskuje
&ię 1.314 tys, zł. O tyle «i•ożej

kos'lltuje „atakowain:te" kopall'kaml zmM!lJl1dętego g·runtu. •
W lata>ch 1969-71 i!'oze.slaino
dokumentację owego wynalazku
do 46 przed!siębi<lll'Stw w Polsce.
W21budzi.la ona zainteresowanie,
Co z tego? Do tej poriy llllsty.
tut Orgalliz:wji i Mechan.iza.cjl
Budo·wllllietwa. nie znalalllł wykonawcy n.a owe igły. Na~ LPRI
dysponuje
wyp1'<>dukowanymi
we wla.sn~h WM"S'Zta.ta.ch 800 takilni elemei:uta.ml grzejnymi. Za
mal.o. OzY'l: inaczej zal1>ga LPRI
musiałaby l'OZgrzewać !Z11118a'Zllię_
tą ziemię paleniem starych opon

sa.m°"hC>dowych ja.k to osta>tnio
f!'Obila na. RetkdnłT
Wynal=ek zoo;tal qloszony do
UN.ędu Patentowego jaiko wzór

u:bytkowy. Jeszcze nie !ll05tał zatwierdzony,
rugil lódzki wynalazek,
dotyczy rozgrzewania małeriałów
sypkich, a
w
s'.l>ezególności
żwiru.
Zimą
przyjeżdża
on
zupełnie
zma.r.mięty. Zespół pod kiooow_
nictwem mgr inż.
And!rzeja
Frieske z Zakładu Badań I
Doświadczeń
Budow1lictwa w
Lodzi opracował metodę rMm~ażania ma<teriałów
przy pomocy strumienia pary skiterowa.ncj pod silnym ciśnieniem.
Strumień
ten
d<>prowadzany
jest z agregatu. Może nim być
stara lok<>an<>bila.
Próby się
udaLy. Na razie chodzi o skonstruowanie lll'Zą.dzenia np. w
Fabryce Domów, której się ono
niewą<tpli'wie
przyda.
Zamiast
roizwa.lać żwir ki.l1>fem .-ozmraża się cały wagon w
ciągu 5
d~ 15 minut.
Umorwy z Fabryką Domów
jeszcze nie zawarto. Na temat
wynala:ziku Urząd Patentowy ja.k
dotąd się nie wypowiedział.
(AP,)

Kro11lka sportowa. 21.00 „ U dobrych rolników". 21.20 Rozmowy o wychowaniu. 21.30 Kalejdoskop kulturalny. 22.00 Koncert chóru im. Aleksandrowa.
22.20 Współczesna poezja polska. 22.35 Na światowych listach przebojów, 23.00 II wyd.
dziennika.
23.10 Ko·r espondencja z zagranfoy. 23.15 Po raz
pierwszy na antenie. 24.00, Wladomo·ści.

PROGRAM fi
nocą.
literacko-mu•
TELEWIZJA
zyczne. 11.25 Utwory tortep• aPROGRAM I
no we C. DebUssy'ego. 12.05 z
9.45
1;Nie ma drogi powrot~
kraj u I ze śwla ta. 12.25 Fr.
n.ej" - cz. II - tum fab. pro!1.
Liszt Poemat symfoniczny.
radz. (z Krakowa). 10.55 Histo•
12.40 (L) Komunikaty. 12.45 (L)
ria dla klas V - Polska pierw„Muzeum
tradycji
żolnier
szych Piastów (W). l.G!.45 Ches~ch".
13.00 (L)
z arcydLiel
mia dla klas VIII - Pożytecz
polskiego baroku
koncerL,
ne związki wa>pnia (W). 13.40
13.40 „Cykada" ~ragm. 14.00
Wybieramy zawód (z Katowic).
Wlad. 14.05 Male kariery wtel15.20 Politechnika TV Matekich tematów. 14.25 Obrazki r
matyka
kurs przygotowawczy
Mazowsza. 14.45 Błękitna sztaJednokładność
(z Wrocłt..
feta. 15.00 Koncert popołudnio
wla). 15.55 Politechnika TV wy. 15.40 Muzyka chóralna XX
Matema.t yka kurs przygotowawwieku. 16.00 Wiad. 16.05 z najczy Podobieństwo
(z Wronowszych nagrań - KDL. 16.20
cławia).
16,30
Dziennik
(W).
T•anskrypcje I para.f razy, 16.45
16.40
Dla
młodych
widzów:
(L)
Aktualności łódzkie.
17.00
0
„ży„
(L) Aud. dla dzieci. 17.15 (L) ;,Kin.o z komentairzem
cie w hinduskiej wiosce"
Chór i kapela Domu Ku1tury
tlWm z serii: „Ludzie z różnych
Lm. Harnama.
17.30 (L) Aud.
stron świata" (W). 17.30 „Po„Kwestia zaufania".
17.45 1L)
lak pracuje"
program pt.
Mistrz klawiatury I czarodziej
„Kosztowna nieobecność" (W).
smycz;ka - koncert. 18.20 Son18.00
Poligon
(W).
18.30 żol
da. 19.00 Echa dnia. 19.15 L.eknierska ballada w rocznic~
cja jęz. franc. 19.31 „Zona I
Armii Czerwonej (W). 19.20 Dopistolet" monodram.
~0.02
branoc (W). 19.30 Dziennik (W).
XV Symtonla
Szostakowicza.
20.05 „Nie ma drogi powrotnej"
20.16 Wiersze E. Fiszera. 20.31
cz. II - film fab. prod. radz.
Feliete>n muzyczny J. Waldorffs.
(z Katowic). 21.15 Swlatowid
21.01 Muzyka rozrywkowa. 21.15
21.45 PKF (W). 21.55 „Artyści,
Chwila poezji. 21.20 St. Moniuktórych podziwiamy" proszko w świetle listów. 22.00 Z
gram I (W). 22.45 Dziennik (WJ.
kraju i ze świata. 22.30 Wiad.
23 .10 Politechnika TV MatP•
sportowe. 23.50 Wiadomości.
matyka
kurs przygotowawc?.~
PROGRAM Ili
(powt. z Wrocławia). 23.45 Po12.05
Z kraju I ze świata.
litechnika TV Matematyl<a
12.25 za kierownicą.
13.00 Na
kurs przygotowawczy (powt. I
bialostockiej antenie. 15.00 Mał
Wroclawia).
żeństwo
na lodzie gawęda.
PROGRAM U
15.10
Album
muzyki uniwer17.45 „Militaria, obronność, nosalnej.
15.30 Ekspresem przez
woczesność"
program pub!.
świat. 15.35 N plus T, czyli no18.15
„z Atlantyku na Pacywoczesność
I technika.
15.50
fik" (TWP). 18.45 Walter anrł
Sylwetki jazzowe. 16.15 K. W.
Connie 19 lekcja jęz. ane!.
Gluck - Koncert. 16.30 Sielan19.20 Dobranoc. 19.30 Dzie·n nik.
ki W. Warskiej. 16.45 Nasz r.Jk
20.05 Ordynat OpLnogórskl z
72. 17.00 Ekspresem przez świat.
cyklu:
„Kobiety
ich
życia''.
17.05 Quodlibet.
17.30 „Krótki
21.20 24 godzi.ny. 21.30 Z cykl Ul
szczęśliwy
żywot
Franciszka
Twarzą w twa rz. 22.15 En fran•
Macombera" - odc. pow. 17.40
cais - 14 lekcja języka franc.
Przebój
za
przebojem.
18.10
(powt.).
Herbatka przy samowarze. 18.30
Rozmaitości

10.25

0

dniu 20 lutego 1912 roku
zm.arl nasz lrolega
W

JAN BOMBRVCH
pracownik
Rejonowego
OddUału „ Centrostalu" w Lodzi
Wyrazy
głębokiego
wspól·
cu;ucla składają Z001ie l Rodzinie Zmarłego
DYREKCJA, RZ, POP
PZPR oraz pracownicy z
RO „CENTROSTAL"
w LODZI

Dn.la 21 lutego
1972
roku
odleszla od nas na zawsze nasza najukochańsza I najlepsza
Zona, Matka i Babcia

t

S.

M.

Wlsłowska

ROZDZIAL TRZECI
Krzesła, z siedzeniami z wyplatanej słomy, polysldwa.fy
odcieniem matowego złota.
Podłoga., ze zwyklyc·h sosnowych desek, bardzo stara, była twk wywookorwana I Wyfrotero;nvana że odbjja.I się w niej jak w lustrze prostokąt
okna. Miedzia.ne wahadło zegwra ściennego poruszało się
miwrowym rytmem.
Wydawało się, że ka:idy pt'Zedmiot w tym pDkoju: pogrzebacz, waczo.n y do kwiatów, szczotka do z8;1lllatan.la, o
którą ocierał się kot, żyje swe>lm własnym żyruem, jak na
<>braczach dawnych mistrzów holenderskich.
Stara kobieta otworzyla drzwiczki pieca i wrzuclla dwte
szufle węgla; buchną! plomień i oświetlił na chwilę jej
twarz.
- Pozwoli pand, że zdejmę plas<zcz?
- To znaczy, że pa.n zostanie tu dłużej?
- To :ona.czy, że na dworze jest pa.rę stopni poniżej zera,
a w pani pe>ko.ju jest dość ciepło.
- Sta,r zy ludm.e to zmar:oluchy - mru~nęła, raczej do ~ie
bie. - Lubię, jak jest dobrze napwlone w piecu. Mój syn
także lubił ciepło, nawet kiedy był maily. . Pamil)tam_, że
u nas w domu, w Senarelens, zawsze siled:o1ał przy piecu,
kiedy odrabial lekcje.
Rzuciła <>kiem na f<>tel obity wytartą s·kórą.
- I tutaj także - przysuwa! fotel do pieca, l mógł tak
siedzieć godzinami i czytać„. zapominając o caJym świecie,
- A co oin czytał'?
- Czy ja wiem? - odpowledzia.ła, rozkładając ręce. Skąd ja mogę wiedzieć? Chodził po książki do czytelni, na
ulicę Mo11ge. Przeczytał jedną książkę, oddaiwał, brail drugą.
O, ta jes:ocze leży„.
Wsl<azała mu na ()prawną w czarne, lśniące płótno, książ
kę. · Była to monografia jednego z wydarzeń podczas Rewolucji Francuskiej, napisana przez Lenotre•a.
- Baird:oo dużo umial, mói Honorii. Nigdy w.tele nie mówił,
aJe za to, ile miał w głowie„. hi>ho ! Gazety czytał co dzień,
cztery, pieć dziennie, I takie grube magazyny ilu.strorwane,
ba.rdzo dr<>gie, z kol<>rowymi obrazkami„.
Maigret lubll takie m ,i eszka.nia, które ma.ją własny charakterystyczny za.pach dobrze utrzyma.nej · s.iedziby ludzkiej.
Mia! oehotę zapalić fajkę i już na.bijał ją mr-Ohinalnie, a.Je
zawahał się, ClllY będzie mógł to zrobić,

- Może pa.n
lekcję &ta.rych

za.palle!. On t&~e pailiJ fajkę. Miał całą kofajek - a Jak alę która poP511ła, talk dlu10
przy niej majstrorwa.I, a4; sam ją 2ll'eperowat.
- Chciałbym zadać pani pewne pytanie, madame Cuendet.
- Dla.czego pan zwraca. &ię do mnie ta.k oficjalnie? Wszy&cy nazywają mnie po prostu Jwsty.ną. I to już od Ja.k
dawna! Zdaje mi się, ze ostatni raz na7JWał mnie „madame
Cue:ndet" mer, który dawał nam ślub, Pl'OSzę, niech pa.n
pyta. OdpO'Wlem, jeśli będę mogla,
- Pani nie pra.cuje?
- Nigdy nie praoowalam. Nawet za życla mętA.
- A mąż pani mial jakiś majątek?
- Widział pan kiedy bogaitego Ir,retolowa 1 Szczeirólnłe ta•
kdego, co chleje od rana do nocy?
- A więc utrzymuje &ię paini z tego, co dll!Wal Paini 11ynT
- Co w tym złego?
- Robotnik oddaje 11woją wy.pła.tę żonie lub matce w kałdą sobotę, urzędndł{ swoj11 pensję katdego ?ierwS1Z.ego. A
Hon<>re? Czy dawał pani plenią,<he regułurue czy tei
co ja.kiś czas na pa.ni potrzeby osobiiste?
p„trzyla n;. niego ze s>ku.pieniem, tak jakby dopiero tera<z zda.la sobie sprawę z wagi tego PY•tanla.
,
- Różnie.„ a bo có?
- Mógł pMl,i na przy1kilad wręozac! j~ąś większą sumę od
razu, żeby starczyło na eza. jego nieobecności, Albo po
powrocie„.
- Nigdy nie d81Wal mi ta.dinyeh większych pieniędz:v. Co
ja bym z tym robiła?
- Na jak dlugo opus~ pa.nią? Na kilka tyg·odni co
najmniej, prawda? A co pani robiła przez ten czas - n.le
mając piellię<lzy?

- Mnie tam dużo nie weba.
- A więc ja.k pani dawala 11oble radę, nie mająe trod·
ków na utrzymanie?
- Zawsoze mogę w~ąc! to, co mi P1>trzebne na. Ir,redyt W
sklepiku, u rzeź·nika. ba! Ka.My straganiarz mi powie1'Z:V.
Kt<> nie zna w tej dzielnicy starej Justy.n y?
- A m-O<ie syn paw pl'iZesyłal pieniądze przekuem pocztowym?
- Pro:ek·a.zem pocztowym? Nie, nigdy!
- Niechże pani posłucha, madame Cuendet.„
- Mówiłam już, żeby pan nazywał mnie Justyn11.
Stauęla przy
kuchence, dola.la w1>d:V do bulgocącego na
ogniu rpndelka, przykryła go pokrywką, p<>zostawl„ją.c Wilską swarkę dla ulwtniającej się pary.
- Na pewno nie chcialbym pani spra.wfc! przy.kroścl, a pani syn przecież.„ już teraz.„ pr<>Sze zrozumieć: chodzi ml
tylko o to, żeby 1>dnaletć tych, którzy mdałi mu il.mlerc!,
I pan.i mod:e ml w tym dopomóc.
- Będę mogla go zobaczyć?
-Tak.
- Kl.edy?
- Jeszcze dzH po południu. N&M: Inspekt<>!' przyjedzde po
panią.
.
- Wydadzą mi clalo'
- Chyba tak. Ale niech pani nie zmienia ~maitu, Musze
zadać pailll ,fes:ocz,e pa.rę pytań .
- Czego jeszcze chce pa.n ode mnie się dowiedzieć?
Wciąż była nieufna jak to zwykle chłopki; sta.ra kohleta, prawie ainalfa.betka, we wszystkim wietrzyła zasadzkę. Ta Jl!\! p1>dejrzliw~c! była pnze.!zkodą nie do pokonania.
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Dnia 21 lutego 1972 roku
zmarl nagle w wieku 77 lat

S. t P.

P.

JAN BARTOSZ

ANNA UZAREWICZ
z d. JAGIELLO
Pogrzeb odbędzie się dnia 23
lutego 1872 roku o godz. 15
z ka.plicy cmentarza na Mani, o czym zawiadamia pogrą
żona w
glęb1>kim smutku
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Przełożyła

Ekspresem
przez świat.
li.li
Mój magnetofon. 19.00 „Ogniem
i mleczem" - odc. pow. 19.30
Ballady po rosyjsku. 19.45 Po·
lityka dla wszystkich. 20.00 Re·
miniscencje muzycz:ne. 20. 45 Teatrzyk „Zielone Oko" - „Naj·
serdeczniejsze życzenia w dniu
urodzin" słuch. 21.10 Rytm
I piosenka.
21.30
Studio pod
Ml.nerwą. 21.48 St. Moniuszko A. Mickiewicz - Sonety krymskie. 22.00 Fakty dnia.
22.08
Gwiazda siedmiu wieczorów Mahalla
Jackson.
22.15
Trzy
kwadranse jaz11:u.
23.00 Swoje
ulubione wiersze recytuje 111nacy Gogolewski.
23.05
Muzyka

W dniu 20. lutego 1972 roku
nagle,
przeżywszy
lat 29 najukochańsza Córka
I Siostra.

t

S.

P.

WIESŁAWA

DURAK

Pogrzeb odbędzie sill 24 lutego br. o godz. 16.30 z kaplicy
cmentarza
przy
ul.
Ogrodowej
w
nieutulonym
Poz()5tają
żalu

się

BRAT z

RODZINĄ

Dnia 21 lutego
1972
roku
w wieku 7ł lat mój

zmarł
Mąż

S. t P.

MARIAN BANASIAK
dyplomowany mistrz
blacharsko • budowlany
Pogrzeb odbędzie się dnia 24
lutego 1972 roku o godz. 16.30
z kaplicy cmentarza św, Wincentego - Doły.

w

Pozostaje

smutku

RODZICE i BRACIA
Dnia 20 lutego

1972
roku
lat 77 najBabcia i Matka

zmarła, przeżywszy
ukochańsza.

ŻONA

W dniu 21 lutego 1972 roku
zmarł
nasz ukochany Mąż,
Ojciec i Dziadek

S. t P.

S. t P.

STEFANIA
POPIELSKA

TADEUSZ
OLSZEWSKI

z domu NOWICKA
P'ogrzeb odbęd1.ie się w dniu
23 lutego 1972 roku o godz. 15
z kaplicy cmentarza św. Franciszka 'na ul. Rzgowskiej, o
czym powiadamiają pogrążone
w głębokim smutku

artysta muzyk
Pogrzeb
odbędzie
się
dnia
24 lutego 1972 roku o godz. 14
z kaplicy cmentarza na Mani,
przy ul. Solec 11, o czym zawiadamia P'lgrążona w smutku

CORKI z MĘŻAMI
i WNUCZKI

Dnia 19 lutego
1972
roku
zmarl w wieku 84 lat, nasz
Ojciec i Dz.iadek

najdrnższy Mąż,

RODZINA
dniu 20 lutego 1972 roku
nasz
najukochańszy
i najdroższy Mąż i Ojciec
W

zmarł

S.

S. t P.
ŻYTKIEWICZ
odbędzie

się
dnia
roku o godz.
cmenta.riza św.
Radogoszczu,
o

23 lutego 1972
15 z ka.plicy

Rocha
na
czym zawiadamiają
w smutku

t

P.

JAN BOMBRVCH

MICHAŁ
Pogrzeb

dnia.

plicy cmentarza rzyln.-J<at. śW.
Anny na Zarzewie, o czym
zawiadamia. pogrązony w głę
bokim smutku

RODZINA

zmarła

odbędzie

Pogrzeb

24 ltttego br. o godz. 16 z ka.-

pogrążeni

żył

lat 64

Pogrzeb odbędzie się d.nia
23 lu{ego 1972 ro•k u o godz.
16.30 na Dolach, o czym zawiadamiają

pogrążone_

W.

głę

bok.im smutku

------------.....----..................
ZONA, SYN,

SYNOWA

ZONA,

,

CORK.I, SIOSTRA
i TESCIOWA
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