Cena

A

Helsinki

Prezentacja
slanówisk
Czwartkowa sesja wielostron:nych rozmów przygotowawczych
d-0 europejskiej k-0nferencji bezpieczeństwa i współpracy rozp-0częla się -0d formalnego zatwierdzenia uzgodnionych już przed
dw-0ma dniami zasad proceduralnych. Następnie k-0ntynuowan-0 wstępną prezentację stanowisk poszczególnych państw wobec gU>wnych problemów porządku
dziennego.
Zg-0dnie z
ustaloną praktyką zabrało gl,os
8 delegatów. Przemawiali kolejno
przedstawiciele
Norwegl!,
Belgii, Szwecji, W!elkiej Brytanii, Jugosławii i Danii.
Nikt, jak dotąd, nie sprzeciwi! się, by miejscem obrad konterencji były Helsinki. Jeśli chodzi o termin konferencji, delegat Danii stwierdził, że powinna się ona odbyć nie później
niż w drugiej
połowie czerwca
przyszłego
roku, czyli zgodnie
z tym co zaproponowała m. in.
Polska. Inne państwa nie wypoWlada!y się w tej sprawie, bądź
(Dalszy ciąg· na str. 2)

Nominacje
w Belwederze
46 prae-0wników nauki z wyż
szych uczelni całego kraju otrzymało wczoraj w Bel wederze
nominacje profesorskie.
Rada Państwa nadała tytuł
naukowy profesora zwyczajnego 11 profesorom l profesora
nadzwyczajnego - 35. Nominacje
wręczy!
przewodniczący
Rady Państwa - Henryk Jabloński.

W imieniu nowo mianowanych profesorów zabrała gJcs
prof. Irena Kostrowicka.
uróczystości

W

uczestniczy!
OK FJN
Groszkowski.

przewodniczący

prof.

Janusz

Państwa nadała m. in.
tytuł
łódzkim
uczonym: profesora nadzwyczaj n ego
nauk
medycznych: Ro śc isławowi Kadłubowskiemu doc.
w Akademii Medycznej w Lodzi, Henrykowi Rafalskiemu doc. w Akademii Medycznej w Lodzi,
Wacławowi
Fel ic janowi
Sosnowskiemu doc. w Akademii
Medycznej w Lodzi.

Rada
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DZIENNlK

między Polską

l:ODZKI
Rada Mlnlstr6w

Przujacielska UJizqta

a NRD

Na zaproszenie prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Piotra Jaroszewicza, przebywał z przyjacielską
wizytą
w Poznaniu, w dniu 30 listopada 1972 r.
przewodniczący Rady Ministrów Niemieckiej Republiki De. mokratyczneJ, Willi Stoph.
W spotkll>lliu <>bu premierów wzięll udział ze str<>ny PRL:
J. Szydlak - członek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR;
J. Mitręga - wlceprezes Rady Minist~ów; K. Olszewski - wiceprezes Rady l\Iinistrów; J. Hrynkiewicz - zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy RM; T. Gede ambasad'or PRI, w NRD; W. Janiurek - podsekretarz stanu
przy Radzie Ministrów, rzecz,nik prasowy rządu; M. Krzak -

uchwaliła rozporządzenia

wykonawcze eto nowych ustaw

(Dalszy ciąg na str. 2)

Gruntowne 1wszechstronne przy2otowanie

To warto

obefrzeć

reformy organów zarządzania na wsi
Jak informuje rzecznik prasowy rządu na którym, przy udziale przewodniczących

30 lhtopada br. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów,
prezyiiów wojewódzkich rad narodowych, rozpatrzono

i uchwalono komplet rozporządzeń wykonawczych do przyjętej w dniu p<>przednim przez Sejm. ustawy
„O utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach na.rodowych", I tak uchwal<>no rozp<>rządzerua Rady

Ministrów w sprawach:
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kamienica

10-piętrowa
wyl eciala w powietrze
W nocy

z 29 na 30 listopada
dzielnicą
Prenestina
straszliwy wybuch.
Eksplozja
nastąpiła
w podziemiach lub na parterze ogromnej IO-piętrowej kamienicy, zam ieszkalej przez ponad 60 rodzin. Siła wybuchu zdmuchnęli!
jak papier su!ity, ściany i klatki schodowe na kilku piętrach
gmachu. Gruz i kawaty betonowych
konstrukcji rozprysnęły
się po ulicy, miażdżąc dziesiątki
samochodów. zrywając instalacje·
elektryczne I pnebiegającą obok
linię wysokiego napięcia. W kilkuset okolicznych domach powylatywały szyby z okien.

rzymską
wstrząsną!

Mieszkańcy

wyższych

pięter

kamienicy, któay wyszli z ka-

Która

tastrofy cało, lub tylko odnieśli
rany, zostali ewakuowani przy
pomocy drabin strażackich.
Pod ruinarpi znalazło śmierć
według
niepełnych Jeszcz.e
danych 16 osób. Ekipy ratunkowe
Mie
usunęły
jeszcze
tumowisk, które kryć mogą f!alsze ofiary. Rannych jest kilkudziesięciu ludzi.
Według
wstępnych ocen,
ka•
tastrofę sp<>wod-0wala eksplozja
materiałów wybuchowych, zgromad zonych w nielegalnej fabryce ogni sztucznych, którą zainstalowano w podziemiach kamienicy, Wybuch w tej fabryczce wywola! z kolei eksplozję amu1ticji zgromadzonej w sklepie z bronią na parterze

zwycięży?

W tegoroczne ferie zimowe
wypoczynkowe Beskidu śląskiego oczekują tradycyjnego „najazdu" turystów i
wczasowiczów. W Szczyrku, Wiśle, Ustroniu i Jaszowcu wszy.
stkie miejsca zostały już dawno
wynajęt" 1 to nie tyiko w dome.ch FWP i zakładowych ośrodkach wypoczynkowych.
Nie
mają już także żadnych wolnych
kwater na okres świąteczny powiatowe ośrodki sportu. turystyki i wypoczynku „Klimczok"
w Szczyrku i „Beskidy" w Ustroniu, dysponujące łącznie prawie 6 tys. miejsc noclegowych.
Nie inaczej wygląda sprawa w
miejscowościach u podnóża Beskidu Zywieckieg·o - m. in. w
zwa,-doniu, Korbielowie, Jeleśni,
Milowce,
Rajczy i Węgierskiej
Górce, gdzie wszystkie wolne
kwatery POSTiW „Sola" zostały
już dawno zarezerwowane.
miejscowości

gmin;
-

przekazania
nielctórych
spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowią
cych powiatów i ich organów;
- zasad organi1.acji. zada11
wynagrod7.enia gminnej służ
by rolnej:
- zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i
praw sołtysa i
pod sołtysa;
- wynagrodzenia stale urzędu
jących
czlonlców prezydiów
mieisklch rad narodowych
miast nie stanowiących po\\'iatów, prezydiów dzielnico,vych
rąd
narodowych
w
miastach
stanowiących
powiaty:
stanow isk. kwalifikacji i
wynagrodzenia pracowników
•rezydiów
miejskich
rad
narodowych miast nie stanowiących
powiatów.
Rada Mlnistrów uchwalila ró\Vniez rozporządzenia wykonawcze wprowadzające zmiany granic
niektórych
województw,
miast i powiatów w związku z
utworzeniem gmin i zniesieniem
osiedli. Podjęto decyzję o zniesieniu powiatu wolińskiego oraz
o utworzeniu powiatu Swinouj-

Od kilku dni w salacll wv1tawowych „Textilhnpexu" przy
ul. Traugutta 25
czynna jest
wlełlca
wystawa fotografiki radzieckiej, która cieszy się olbrzymim pqwodzeniem. Ek•pozycJę pn. „ZSRR kraj i ludzie" zwiedziło dotychczas kilka tysięcy mlev.kańców naszego
miasta i województwa.
Na zdjęciu:
jeden z fotogramów wystawy.

,
Swięto Barburki
w radio i TV
2 grudnia br.. o gl>dzlnle U.55
Polskie Rad·io w programie II
i w
programa,eh wszystkich
rozgłośni
woJewódz!!:icb ' oraz
Telewizja Polska w programie
I (w kolol"lle) transmitować bę
dą przebieg centralnej a.kademli z okazji Dnla Górnika.

ście.

~~~~•••WS~

NA 7 ODDZIELNYCH ZAK1 A.DOW rozbite są. ZPW im.
A Struga produkujące wełny d·:u kowane (chustki , kaszmiry). Mim.; trudnych warunków J<>kalowych i starego parku
maszynowego zadania planowe bo:dą przekroczone - ~nf~r
muje dyrektor J. Jamroziak. Zakład .wypr?dukuiea? 3o tys.
metrów tkanin więce.J. zaś zobow1ązania, ktorych ooolna wartość wynosi 2 min zł. są już zreali.zowane. w 80 .proc. Dobre
wyniki są zasługą zdyscyplinowa.neJ, starei załogi ..Dla prz:>'. ~
kładu w ,,Strugu" nie ima probl.emu nad1n1erne3 absencJ1
- mówi przew. RZ - s. Swiderski.
.
.
_ Chcielibysmy naszym prac-0wnikom stworzyć Jak nailepsze warunki pracy. Niestety, nie jest to takie proste, bowiem poszczególne oddziały zakładu rozlokowane są w roż-

A

Pozostało

-

zakresu działania naczelnika
gminy, · organizacji i zadań
urzędu gminy
oraz niektórych spraw pracowniczych;
zadań
i uprawnień koordynacyjnych gminnych rad narodowych
i
naczelników

24 dni

nych punktach miasta. I właściwie każdy z nich wymaga
odrębnego zaplecza socjalnego w postaci stołówki, sklepu
wewnątrzzakladoweg<> dodaje sekretarz KZ POP - T.
Jaszczu.r.
•
8.138 TON ROŻNEGO RODZAJU SLODYCZY (to jest o
6 proc. więcej niż planowano) dostarczy na rynek Fa,b ryka
Cukrów „Optima". o 140 ton w stosunku• do ub. r-0.ku zwię
kszona została produkcja galanterii czekoladowej, a chałwy
0 220 ton. Zakład poważnie przekroczy także produkcję kooperacyjną, w wyniku czego inne fabryki słod.yczy. dad.z ą na
rynek więcej sezamek 1 chałwy. Także w rea1Lzacj1 zobowią
zań
Optima" pochwalić się może dobrymi wynikami.
Wkład' do „Ban:ku 20 mld" miał wynosić 3 mln zł. Będzie 9,5 mln zł.
A PO RAZ PIERWSZY W HISTORII ZAKLADU wprowadziliśmy od października 1971 r. drugą zmianę. PrzedsięwZLę
cie to pozwolilo znacznie zwiększyć produkcję - Jri!ormuje
prezes lódzklej Spółdzielni Pracy „Konfekcja" - A'leksandra
Biatow. Na większe niż dotąd Hości efektownych płaszczy,
sukni, garsonek oraz odzieży młodzieżowej i dziecięcej z marką spółdzielni czekały przecież klientki sklepów odzieżowych
Lodzi i województwa. Wartość tegorocznych zadań produkcyjnych wynosila 57 ,5 mln zł (w cenach zbytu). A wykonanie w ciągu 10 miesięcy tego roku? - 10'.!,4 proc.
(t.g.)

Kolejne

kandydatki na miss
świata od lewej: Paulina Fitzimons, Chana Ordan i Laura Ró·
mano podczas lunchu, który wydano na cześć uczestniczek konkursu w Jednym z londyńskich
lokali.
CAF - telefoto - UPI

Ohver w serialu
o Il wojnie światowei
Wybitny brytyjski aktor tilmowy i
teatralnyt
Laurence
Oliver wyraził zgodę na udział
w
charal~terze
nal'ratora
w
projektowanej przez brytyjsk:\
sieć telewizji
niezależnej !TV
serii dokumentalnej pt. „li wojna światowa" .
Film ma obejmować 26 odeinków i będzie wyświetlany przez
pól roku.
Według informacji
ITV, ma to być największy i
najpełniejszy
mm dokumentalny, jaki kiedykolwiek zreall·wwala telewizja komercjalna.

To natychmiastowe niemalże
uchwalenie przez rząd aktów
wykonawczych
do
sejmowej
ustawy
było
możliwe
dzięki
grnntoV{nemu I wszechstronnemu
przygotO\\laniu
reformy
organów władzy i administracji pań
stwowej na wsi. Wyrazem tego
było przekazanie Sejmowi
PRL
wraz z rządowymi projektami
ustaw projektów aktów wykonawczych, co umożliwiło parlamentowi pełny wgląd w istotę
przygotowywanej reformy oraz
zajęcie
stanowiska zarówno w
sprawach ogólnych zasad refor~
my, jak i w sprawach szczegółowych. Opinie, uwagi ! wnio(Dalszy ciąg na str. 2)

Cz11ści

zostanie zerwana?·
Znane

są już
terminy serii
komisji obu partii chadeckich, CDU i esu, któtę mają dać ostateczną odpowiedź na
nadal nie wyjaśnione do kqńca
pytanie, czy chadecja utrzyma
jedność frakcyjną w
Bundesta•
gu, czy też zerwie tę więź or-

spotkań

ganizacyjną.

Dziś dojdzie do spotkania delegacji CSU i CDU wyznaczonych dla jak głosi komunikat
„wyjaśnienia
spraw

do Fiata 126 p

Za dwa lata ruszy seryjna produkcja
małolitrażowego
Fiata
126 p. W 1975 r. będzie ona wynosila 20 tys. sztuk. a w ciągu
następnych
kilku lat wzrośnie
do 150 tys. rocznie.
Stawla to
przed
gospodarką
dodatkowe
problemy, zwłaszcza w zakresie
organizacji dostaw i kooperacji
produkcji.
Dlatego
większość
zaktadów
współpracujących
z
bielską FSM podjęła już intensywne prace nad przygotowanlem nowej dokumentacji dla
produkcji urządzeń i części fiatowskich.
Do
tych
ostatnich
należą
m. in. kable i przewody produ•
kowane
przez
Zjednoczenie
Przemysłu Kablowego Unika'bel. Ich bezpośredni wytwórca
- zakłady Eslcamot w Ełku -

dostarczać będą do Fiata mało
litrażowego kilka rodzajów . wią

zek
przewodowych.
Pierwsze
dostawy, w ilości ok. 12 tys.
kompletów zrealizowane zostaną
już w 1974 r. Na razie jednak
trwają
prace nad przygotowaniem nowej technologii, a także
opracowaniem założeń inwestycyjnych. W zakładach Eskamot
przewiduje się
m. in. budowę
nowej hali produkcyjnej,
narzędziowni ,
a także adaptację
niektórych pom ies?.czeń zakłado
wych na potrzeby oddziału remontowego.
Kooperantem FSM będą także
zakłady
akumulatorowe wl
Bielsku, jeden z głównych krajowych producentów akumulatorów starterowych.

z

szczegółowych
związanych
przyszłą
współpracą
frakcji

parlamentarnej".
Spotkanie to
ma przygotować grunt do rozmowy
przewodniczących
obu
partii, Barzela i Straussa, przewidzianej
na poniedziałek, 4
grudnia w Bonn.
We wtorek, S grudnia zblofą
deputowani samej tylko
CDU,
analogicznie do odpytej
przed kilku dniami narady deputowanych
CSU
w Monachium.
się

Według początkowych planów;
frakcja parlamentarna CDU/CSU
miała się już ostatecznie ukonstytuować 5 grudnia. W obecnych warunkach nie wiadomo,
kiedy zostanie zwołane to konstytucyjne posiedzenie,
które
wszakże musi się odbyć przed
13 grudnia
konstytucyjnym
posiedzeniem całego Bundestagu.

Po demonstracyjnych atakach
Straussa, który usiłował narzucić CDU ekstremistyczną
linię
polityczną esu,
CDU przeszła
ostatnio zdecydowanie do kontr
ofensywy.

~h9'~hW'~.H.U.H~AW'~~~
Wiadomo już,
c<> będziemy
<>glądać w
I programie telewizji w <>kresie świąteczno-nowo
rocznym. Przeważają filmy, widowiska muzyczne I inne pozycje rozrywko\ve przeznaczone,
zarówno dla
starszych, jak i
młodszych widzów.
W zapowiedziach na niedzielę
wigilijną
szczególnie godne uwagi są programy
filmowe.
Obejrzymy
więc
francuską
ekranizację
powieści Dumasa
„Wicehrabia
de
BrageJonne",
kolejny
<>dcinek serialu wg
„Chłopów" Reymonta i pośwl~
cony Elżbiecie
Barszczewskiej
program z cyklu „W starym
kinie".
Teatr TV przyg<>towal
adaptację

„Nied~wle!Ula~

~:iie~

Świąteczne atrakcje
chowa, z udziałem I w retyserli Andrzeja Szalawsklego, zaś
telewizyjna rozrywka przedstawi Jana Kobuszewskiego
Jako
gwiazdę programu z cyklu „i\11strzowte
polskiej
estrady".
„Największy
balet świata" to
tytuł
transmitowanego z
Opery
Paryskiej
d<>r<>cznego,
i:alowego
koncertu
na rzecz
UNICEF.
Usłyszymy
ponadto
„Kolędy I pastorałki" w wyJ«>nanlu chóru Polskiego Radia I
TV w Krakowie pod dfr, Je.

rzego

Do.brzań11kiego,

·

TVP

25 grudnia
mllośnlcy filmu
obejrzą „Siedmiu wspaniałych"
amerykańską
westernową
wer-

sję słynnego dzieła A. Kurosawy
„Siedmiu samurajów", w fihnle
reż. Johna Stuggesa zobaczymy
Yula Bryn,oera I Steve McQuec·
na. . Przypomniany też będzie
nasz
rodzimy „bestselleru kqmedla Tadeusza
Chmlelewskieg<> „Jak rozpętałem II voJ11ę światową". Na afisz Teatru
TV weJd:Z!e w tym dniu „Zemsta" Fredry, w
reżyserii I z

11dzlalein

iJalU!

SwidClf&!ilfiOf

zal
Teatr
Młodego
Widza
przedstawi „Noe cudów", ezy!I
i wnuczka" wg Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie
go. Dla miłośników piosenki
przeznaczone będą „Mosklew~kie przeboje" (program radzieckiej TV) oraz kolejne wyda·
nie „Studia 13".
W drugim dniu świąt będzie
my śledzić dalszy ciąg perypetii bohatera filmu „Jak rozpę·
talem II w<>Jnę światową•• oraz
romantyczne
przygody tytuło
wej postaci z angielskleg<> filmu „Tom Jones" w reż. Toni
Richardsona.
P<>stać
Heleny
Modrzejewskiej przypomni ,wl~
„Babcię

1lillUllIIUllDlpilHUDDlllllllllDIJllllllllllll1111lliilllllllllł;
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~ Nasz komentarz

Do niedawna m6W1ło się na te tematy oddzielnie. Praca I jej
!;; warunki - to ;jedno, a życie umownie zwane prywatnym ;;; to drugie, Na szezęście zaczyna się mówić razem. Nie tylko dlatego, że określJOny styl spęQzenia a godzin przy ma• szynie czy za biurkiem wymaga określonego stylu zregenerowania sił, ale przede wszystkim dlatego, że dostrzeżono
nier·ozerwalny ZW!ązek obu tych czy,Jlników w kształtowanlu osobowości jednostki, a dalej - społeczeństwa. Sprawa
jest bezdyskusyjna. Dobre warunki pracy wyzwalają po·
trzebę dobrej, twórczej pracy. Dobre warunki odpocżynku
:
I równie twórcze ich spożytkowanie umożliwiają realizację
•
tych potrzeb.
Publiczne lansowanie tej tezy, w gronie bezpośrednio za: interesowanych przedstawicieli przemysłu jest pierwszą za·
sługą organl-zatorów PTE I NOT. - konferencji poświę•
„ conej warunkom pracy I wypoczynku w regionie łódzkim.
::::
zasługą drugą jest uzmysłowienie ogromu niedostatków
w tej mierze. Autorzy referatów
udowodnlll co prawda
„ któryś tam raz z rzędu, ale w oparciu o ciągle aktuallzo:
wane badania, m. In. I to, że zalogi przemysłu naszego re:
glonu mają po pierwsze - bardzo mało czasu wolnego, po
drugie - brak im odpoWiednlej bazy do korzystania z nie„ go, po trzecie - brak im umiejętności czynnego, rozwija•
: jącego osoboweść odpoczynku po pracy.
:
Zasługą trzecią stało się publiczne zaprezentowanie - n1e
wszystkim uczestnJ.kom konferencji jednak znanego - pro-
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i urlopowego. W szczegółach prezentowaliśmy go już na naszych ramach; nie zorientowanych możemy tylko zapewnić,
że w roku 1990 będziemy dysponowali zupełnie przyzwoitą
:
siecią terenów rekreacyjnych;
basenów, wczasowisk Itp„
:
z której będzie mogło korzystać 260 tys. ludzi. Potrzeby, Je„ śll w ogóle możemy sobie wyobrazić jak będą one wyglą·
:
dały w początkach Wieku XXI, mają być jednak większe•
"'!
I tak oto doszliśmy do mankamentów konferencji. Po
:::: pierwsze i jedyne miała ona mimo wszystko zbyt nauko: Wy i perspektywiczny charakter. Trudno się dziwić. OgromoWi wysllku naukowców referujących temat w kategoriach
• generalnych nie sprostali zaproszeni na konferencję „prak: tycy". Po prostu nie przybyli,
lub w trakcie „wybyll".
I stąd uboga dyskusja. I stąd brak odpowiedzi na podstawowe pytania - co zrobić dziś, żeby kobiety pracujące w
:
przemyśle naszego regionu nie dysponowały
„dla· siebie"
przeciętnie
tylko
jedną
godZliną
dziennie.
Co zrobić,
żeby
wypoczynkowe korzystanie z dóbr natury nie
było równoznaczne z Ich dewastacją. Kogo upoważnić do
:
:

„

:=

su„.
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::

--5„

-5
•

i11111111nnm1111nn11111111111111111111111111111111111111•11•11111111ii

Odznaczenia
dla

państwowe

rzem .ieślnik6w

Łodzi

i województwa

Podniosll\ utóć:l:ystość odbyła •' SREBRNE KRZYŻE ZASLUGJ
wczorai w Izb!e Rzemieślni - ' D; Julezyńska, M, ·Matusiak,
czej. Rada Państwa przyznała J. Maurer, z. Stola.r ek, s. Ta•
"17 odznaczeń pańątwowych, któ- mas, s. Szczepocki, W, WoJna•
re z rąk wiceprzewodniczącego rowski, R. Zaremba.
Prez. RN m. Z::odzl - J, Mo- -, BRĄZOWE KRZYŻE ZASLUGI
rawca i
wiceprzewodniczącego
- E. Borowiec, J, Chmielew1ki,
Prez. WRN - M. Augustynia- B. Piechota.
ka
otrzymali wyróżniający
się w pracy zawodowej I spoJ, Morawiec
gratulując odłecznej
rzemieślnicy
Lodzi
i
znaczonym podkreśl!l, że wła
województwa.
dze udzielą wszechstronnej poKRZYŻ KAWALERSKI ORDE•
mocy dla rzemiosła, aby można
RU ODRODZENIA POLSKI o• było stworzyć właściwe waruntrzymał A. Brzeziński.
ki jego rozwoju. Od rzemieśl
ZLOTE
KRZYŻE
ZASLUGll ników natomiast oczekuje si~
A, Błęcki, M. Perski, W. Sie- rzetelnego wysiłku, bez którego
lecki, H. Władomirikl I J, Wel• ten rozwój nie byl]?Y możliwy.
nowski, KAS.
się

•

SPORT •

e

SPORT

SPORT

e

Łodzi

Tradycyjnie Ju:t od la.t redakcja nasza organizuje wśród
wszystk·l ch Czytelników „DL" wielki plebiscyt na najleps:r:yeh
sportowców m. Lodzi.
Mamy nadzieję, że w tegorocznym plebiscycie wetmte
udział rekordowa liczba sympatyków sportu.
Kończący się rok był wyjątkowo bogaty w atrakcyjne
imprezy sportowe, w których brali udział łódzcy zawodnicy.
Sportowcy nąszege miasta zanotowali na swoim koncie wie·
le sukcesów. Wystarczy przypomnieć, że po raz pierwszy w hlstor1i sportu lódzkłego, aż 16 zawodników znalazło się w lilkła
d>lie polskiej ekipy ollmpijsklej. Swój wielki dzień przeżył
w Monachiwn czołowy kolarz Społem - Andrzej Bek, zdobywca brązowego medalu.
Lódzcy olimpijczycy przysporzyli wiele chwały polskiemu
sportowi na bieżniach, kolarskich torach i matach zapdniczych.
Na wyróżnienie ' zasługują ponadto mistrzynie Polski: ko•
szykarki LKS I siatkll.l"ki Startu, a także piłkarze, któryeh
udanymi występami w ligowych pojedynkach emocjonowały
się tysięczne rzesze sympatyków,
Du'Że sukcesy mają
zapaśnicy Budowlanych,
hokeHcł
LKS, łyżwiarze figurowi, bi()rący udział w z.imowych Igrzvskach OlimpiJSk!ch w SappOTo,
Sporo Jest więc kandydatów do honorowych szarf, które
wręczone zosta.ną 10 najlepszym sportowcom Lodzi.
w najbliższych dniach zamieścimy pierwszy kupon plebl•
scytowy. Udział w glosowaniu brać mogą wszyscy nasi Cz:rtelnicy, nadsyłając dowolną Ilość kuponów.
Ogłoszenie wyników, udekorowanie honorowymi szarfami
LKKFiT najlepsżych dziesięciu sportowców Lod7.l 1972 ~oku
odbędzie się na Balu Mistrzów Sportu Lódzkiego 19 stycznia przyszłego roku. Organizatorem balu, który odbędzie sił)
w Pałacu Spl>rtowym, jest podobnie jak w latach poprzecl
nich, lódzkf oddział Klubu Dziennikarzy Sportowych.

Ustalony został skład reprezentacji Lodzi na mecze z SC Traktor Sch werin, które rozegrane
będą w
dniach H-18 grudnia
br.
Na ll"ingu w N!R'D wystąpią'

Borkowski, J. Parafianowicz,
J. Reszpondek, J. Procholi., J,
Grzegorzewski, S. Sobiech, T.
Płoszajski, J. Sobczak, z.
FI·
liplak, W. Kania, J. Ble1lacki,
M. Krawczyk, A. Miara, oraz
Wł. Clchulskl. Widzew reprezentowany jest przez 8 2'lwudni•
k&w, a Gwardia przez - a.
Kierownikiem e·k ipy jest
K,
Czernik a zastępcą T. Słowiak.
Selrnndantami zaś będ~ I I. Pl•,
sarski i U. P·Oplel!'tił'• J

L.

POGODA
zachmurzenie
lub umiarkowane, w

niewielkie
ciągu dnia
przejściowo duże
oraz możll·
wość
wystąpienia niewielkiego
opadu. Temperatura maksymalna ok. 6 stopni C. Wiatry umiarkowane, w ciągu dnia dość
silne południowo-zachodnie.
Jutro zachmurzenie umiarkowane, przejściowo dl.Iże. Możli
wy przelotny opad. Temperatura bez większych zmian.
Dziś słońce zajdzie o 15.32, a
jutro wzejdzie o 7.28.
(Imieniny Natalii i Eligiusza.,)
Dziś

Kronika
wqpadków

PARYŻ. Francja 1 Niemiecka Republika Feleralna ogło
siły w czwartek decyzję o podniesieniu stopy dyskontowej ze
skutk)em
natychmiastowym.
Oba kraje wyjaśniły, że to posunięcie jest jednym ze środ
ków walki z inflacją.

e
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uchwaliła

A Okoro godz. 8.00 na &krzyul. Zielona i Gdańska
przez nie many
samochód Stanisław · s.
_.. Na skrzyżowaniu ul. Jaracza i Uniwersytecka 45-letnia
Stanisława A. została potrącona
przez „W-wę" nr rej. Il' 32-10.
_.. Kierowca „MOBkwicza" IF
35-27 spowodował na skrzyżowa
niu ul. Zachodnia - Próchnika
zderzenie ze ,starem" TP 56-53.
Straty 3 tys. zł.
_.. o godz. 1•1.30 na ul. zaolziańskiej przed posesją 1 Anna
K. (1. 82) w;padla na ):)ok „Stara" FI 71-16 doznaJ11e ogólnych
potłuczeń.
(cis)
żowaniu

został potrącony

I
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Szczęśliwy

I

Spotkanie przebiegało w atmosferze
pełnego wzajemnego zrozumienia,

(Dokończenie

ze

dowlsko z cyklu

s.t r.

prod.

1)

go roku. Szkoda tylko, że z powodu kłopotów z powłoką nie
może być
użytkowany
basen
„Olimpii", na którym w poprzednich latach w ciągu Jednej
godziny zajęć korzystało po 50
a nawet 60 osób.

Zna!ezienie chociażby jednego
wolnego miejsca na którejś z
Mdzkich pływalni, szczególnie w
okresie zimowym dla przeciętme
go,
pragnącego posiąść tajniki
utrzymania się na powierzchni
wody łodzianina - jest problemem 'nie do załatwienia.
Instruktorzy prowadzący zajęcia nauki pływa.nia bezradnlP.
r-0zkladają ręce. Po prostu nie
ma miejsca na basenach dla kolejnych kandydatów. Nie przyjmują
też
chętnych ogniska
TKKF, zajmujące się masowym
pływaniem dla dorosłych.
Jak obliczono ostatnio w ZM
TKKF z systematycznej
nauki
konysta zaledwie 300 dorosłych
łodzian.
Jest to przyslowiową
krGplą w
morzu potrzeb, jeśli
wziąć
pod
uwagę
fakt,
tP.
chętnych Jest co najmniej kilka

Idealnym rozwiązaniem usłyszeliśmy
w rozmowie

jak
z
LKKFIT
i
Okręgowego związku PlyW8':!kiego - byłoby wybudowanie w
Lodzi
niezbędnej
do p·o trzeb
wszystkich chętnych (sekcji wyczynowych
klubów,
s.zkól
i
TKKF) ilości nowych pływalń.
Oczywiście absolutnym
ideatem
byłoby oddanie do użytku w naprzedstawicielami

Deyna

tysięcy.

Przeciętny okres nauki pływa
nia (zobycie umiejętności prz(l·
plynięoia
20-30 metrów) trwa
zdan.lem
fachowców
przynajmniej 3 miesiące.
Przy obecnej
ilości
godzin
(10 iygodniowo)
oddanych do
dyspozycji 2lM TKKF) dwie na
basenie Startu i 8 na pływalni
Pałacu Młodzieży) mote posiąść
tajniki „sztuki" p_ływackiej nie
więcej
jak około tysiąca dorosłych mleszkali.ców naszego miasta.
Dla porównania w roku ubleIJłYlD ntKF mlaly przydzielone
na wazy1tldch basenach łódzkich
a~ gockln w każdym tygodniu.
Sytuacja poprawi się nieco po
O<\danlu do uży~ku po remoncie
plywafol w Ul LO. Ma to na•
1tQl6 _ łlitł W ti~lł .JQ.ł'IJ~ ...

„żywoty

paś

zatytułowane
„BelUssima"; w roli tytułowej Aleksandra Zawleruszanka. Roddmą rozrywkę
będzie reprezentować
popularny
wodewil
„Królowa przedmieścia" w adap
tacji I reżyserii Józefa Słotwiń
skiego,
zaś
Importowaną
program „A la Espagnola".
Pod znakiem rozrywki minie
w TVP ostatni dzień roku 1972.
Kulminacyjnym punktem pro•
gramu będzie maraton rozrywkowy „w noc
sylwestrową",
którego
odcinki przygotowują polskie ośrodki TV oraz telewizje bratnich krajów. Wcześniej zobaczymy kilka filmów,
jak „Nieuchwytni
mściciele"
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tową.

reprezentację.

Kazimierz Deyna prezentował
sezonie
Jesiennym 1972 r.
najrówniejszą formę.
W roz-

A oto lista piłkarzy,
którzy
uplasowali się w
pierwszej
dziesiątce w plebiseycle „Spor-

...

I

szym mieście kilkudziesięciu nowych tego typu obiektów. Jak
wiadomo
jest to niemożliwe.
Czy Istnieje jednak Inne, bardziej realne wyjście z tej trudnej sytuacji?
Przy dobrych
chęciach
ze
strony wszystkich zainteresowanych można by wygospodarować na pływalniach dodatkowę
godziny zajęć, oddając je do dyspozycji TKKF, jako głównego
organizatora nauki pływania.
Konieczne jest również
naszym zdaniem prowadzenie systematycznej kontroli zajęć. W
praktyce
bywa
bowiem, ŻEi
często
grupy ćwiczących liczą
zaledwie kitka lub kilkanaście
osób.
Tymczasem w miejsce
kandydatów, którzy z różnych
powodów zrezygnowali z zajęć.
można by przyjąć nowych czekających
z niecierpliwością w
kolejce na pływa1nie.

"

=

W miejscowości Gaevle rozegrany został pierwszy finało
wy mecz o Puchar Europy w
hokejn na lodzie sezonu 1971·72,
w którym
obrońca
pucharu
drużyna
CSKA Moskwa pokonała
mistrza Szwecji Brynaet
~Y.Y..41 L.ił. ~ li~ - ł;.Ql, ·

grywkach

centralną postacią
żyny.
Należał dę

tu":

1) K. Deyna - 32' pkt., 2) J.
- 281 pkt., S) L. Cmlkiewicz - 2'2 pkt., ł) R. Gado·
cha - 21ł pkt., 5) W. Lubań
ski - 198 pkt., 8) z. Szołtysik
- 183 pkt., 7) z. Anczok - 165
pkt„ 8) z. Maszczyk - 128 pkt.,
9) A. Szarmach - 98 pkt., 10)

Gorgoń

6t

~Z)'IJIB_llOW~ !!:!

la PJUo

„w 80 dni

pierwszą

noworoczną

p„zycją

programu TVP. Wśród filmów,
Jakie
zobaczymy 1 stycznia,
znajduje
się
kolejny odcinek
„Chłopów". Teatr TV przedstawi dramat Wiktora Hugo „Ruy
Bias", zaś na telewizyjnej scenie muzycznej oglądać będzie•
my
„Krakowiaków i górali"1
Tradycyjnie też nadawane bę
dą tego dnia reportaże filmowe
z cyklu „Charaktery"; przed•
stawiające
sylwetki najciekaw•
szych ludzi minionego roku.

, stanowisk
W sumie pie2·wsze dwa cf"ni
llrezentacii stano"'.ist< wykazały,
że \V. podejściu . do wtelu spra.w
istnieją istotne różnice i to nie
tylko między krajami Wschodu
i Zachodu, ale również między
samymi państwami zachodnimi;
a nawet między członkami NATO.
Nikt jednak nie kwestionował
dotąd faktu, że obecna pomyślna
sytuacja międzynarodowa, znajdująca mimo różnicy zdań swe
odbicie w atmosferze rozmów
w Helsinkach, sprzyja szybkie•
mu zwołaniu europejskiej kon•
ferencji.
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pływa

radzieckiej,

film „Toreador.", z udzia•
Flipa I Flapa.
Radziecki film „Nowe przygody
nieuchwytnych"
bęf!Zie

ze str. 1)
teł: utrzymywały, :!:e datę należy ustalić dopiero w końcowym
okresie obecnych rozmów. Natomiast delegat Belgii, ściśle
trzymając się wytycznych Paktu
Atlantyckiego, oświadczy!,
że
jeszeze przed powzięciem decyzji 0 zwol~niu konferencji należy ustallć. czy istnieje dosta1eczna zbieżność poglądów, by
z góry ·zapewnić sukces obradom.
Największe jednak roZbleżno
ścl dotyczą ustalenia porządku
dziennego.

tytuł
zdobył
on w plebiscycie
katowlckieg() „Sportu", w któ·
rym udział wzięto 38 dziennikarzy prasy, radia i telewizji
zajmujących się tematyk~ spor-

w

braterstwa

ny

(Dokończenie

ligowych był on
swojej drunajlepszych
zawodników ollmpijsk~go fnrnleju
piłkarskiego I byt jego
„królem strzelców". Zdobył też
najwięcej, bo u goli w &potlranlach
międzypaństwowych rozegranych w br. przez
naszą

karzem jesieni". Ten zaszczytny

przyjaźni,

łem

Prezenłacia

piłkarzem

Kazimierz Deyna - zawodnik
warszawskiej Legii,
36-krotny
reprezentant kraju, został „pił

1)

dookoła świata" wg Verne•a, w
reż.
Michaela
Andersona, z
całą plejadą gwiazd i archiwal-

sławnych",

klo

czytelników.

str.

Świąteczne atrakcje TVP
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Od kilku miesięcy bezskutecznie dobijamy 1111 do drzwi
łódzkich basenów na Starcie i w Pałacu Młodzieży. Gdzie
więc mamy nauczyć się pływać?
Od tego typu pytań zaczyna . 5ię większość rozmów telefonicznych l listów nadsyłanych do redakcji przez naszych

ze

Wysoko oceniono działalność Komitetu Współpracy Gospodarczej PRL - NRD l ustalono dalsze jego zadania.
Rozmowy potwierdziły pełną zgodność poglądów w ocenie
omawianych problemów międzynarodowych.

Rada Ministrów zatwierdziła
wybór Stanisława Macha na stanowisko przewodniczącego Prezydium WRN w Koszalinie.

WASZYNGTON.
Rzecznik
Białego Domu
Ronald Ziegler
poinformował w czwartek prasę
o dalszych zmianach personalnych w rządzie USA. Wbrew
kursującym
od kilku tygDdni
pogłoskom, Willy Rogers zachowa stanowisko sekretarza stanu
w nowym gabinecie prezydenta
Nixona.
Obecny wiceminister
obrony
Kenneth Rush zostaje
zastępcą
sekretarza stanu na
miejsce Johna Irvina. Ponadto
William Casey,
obecny przewodniczący
federalnej komisj!
d/s papierów wartościowych I
walut zostaje mianowany pod·
sekretarzem stanu dis ekonomicznych.

WASZYNGTON. - W czwar·
tek prezydent
Nixon wyraził
zgodę na ponowne spotkan1e z
Nguyen Phu Duc - wyslan'11·
kiem
reżimowego
prezydenta
Thleu,
chociaż po środowym
spotkaniu,
które trwało dwie
t pól godziny rzecznik Białego
Domu powiedział, że dodatkowe rozmowy nie są przewidywane.

(Dokończenie

wiceminister finansów 1 J. Rośzak - dyrektor Departame.ntu
I MSZ.
Wizyta odbyła się zgodnie z ustalonym trybem pnewlduJącym
wspólne
okresowe omawianie i dokonywanie ocen
rozwoju dwustr~nnych stosunków między PRL a NRD ora:.
aktualnych problemów międzynarodowych.
Oceniono pozytywnie dotychczasowy rozwóJ wszecllstronnej współpracy między PRL I NRD, wytyczony przez delę
gacje partyjno-rządowe obu krajów w czasie ich spotkaś
we wrześniu 1971 r. 1 w czerwcu 1972 r.
Premleny wyrazili głębokie przekonanie, źe osiągnięty po·
stęp społeczno-gospodarczy oraz pomyślny rozwój budownictwa socjalistycznego w obu krajach stwarzają prze~łanki do
dalszego pogłębiania współpracy we wszystkich dZiedzln.ach.
Obaj premierzy stwierdzili z zadowoleniem, że wymiana
towarowa pomiędzy obu krajami osiągnęła w 1972 r. wysold
poziom I nadal dynamicznie się rozwija.
z zadowoleniem stwierdzono stały rozwóJ 1 wzbogacanie
współpracy w dziedzinie kultury.
w czasie rozmów omówiono również zagadpienla związane
z zapewnieniem prawidłowego rozwoju ruchu turystycznego
obywateli PRL do NRD I obywateli NRD do Polski. Stwierdzono zgodnie, że bezpaszportowy i beroewiz?WY ruch. podróżnych
pomiędzy
PRL i NRD dobrze sluzy pogłębieniu
przyjaźni
i braterskich więzów pomiędzy obydwoma pań
stwami.
Podkreślono celowość dalszego rozwoju turystyki między
obydwoma krajami, która sprzyja bezpośrednim kontaktom
między ludźmi, ich osobistemu poznaniu oraz wzajemnemu
zrozumieniu. Obie strony podkreślają, że planowanie 1 organizowanie turystyk! bę. dzie przebiegało konsekwentnie w duchu zawartej przez oba kraje umowy.
W wyniku rozmów podjęto również ustalenia w sprawie
wspólnych przedsięwzięć zmierzających do lnte:nsyflkacjl
dwustronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej.

W kolelce na basen

Wy _
b ieramy

Bokserzy
jadq do NRD

NOWY JORK. - Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło rezolu·
cję o niestosowaniu siły w ~to
sunkach
międzynarodowych
I
zakazie na zawsze użycia broni
jądrowej.
Zgromadzenie Ogólne
zaleciło
Radzie Bezpieczeństwa
jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków, które gwarantowałyby
całkowite
wcielenie w życie tej rezolucji.
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Wie lkl plebiscyt D&

10 najlepszych sportowców
„

wyrażone
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dług.ol!rwalll

owacją.

niu w „Dzienniku Ustaw" już
w dniu 1 grudnia br. jednolitego tekstu usta wy z dnia 25
stycznia 1958 r. o radach narodowych i aktów wykonawczych
do tej usta wy.
Ustawy sejmowe, jak 1 rządo
we rozporządzenia wykonawcze
do tych ustaw stwarzają podstawę prawną do wprowadzenia
reformy w życie z dniem
1
stycznia 1973 r. Na posiedzeniu
Rady Ministrów zwrócono uwagę na potrzeby wzmożenia wysiłków
organizacyjnych wszystkich ogniw administracyjnych w
celu zapewnienia organom wła
dzy I administracji w gminach
jak najlepszego startu do pracy.

ze str. 1)

podczas
sejmowych
komisji
jak I w toku debaty generalnej
zostały
uwzględnione
w
ostatecznej
wersji
rządowych
aktów wykonawczych, bądź bę
dą
wykorzystane przy rozwią·
zywaniu praktycznych problemów w procesie wdrażania reformy.
Podjęto decyzję o opubl!kowa·posłów
posiedzeń

przY:Jęli

Przyjacielska wizyta

Po serdecmym powitaniu gości
przez przed•tawicieli kierownictwa kombinatu i załogi oraz po odegraniu hymnów pań
stwowych, zabrał głos Janos Ka•
dar. Obszerne przemówienie wygłosi! także Leonid Breżniew.
Oba
przemówienia
przyjęto
dlugo nie milknącym! oklaskami.
Pożegnanie
delegacji radzieckiej zamieniło się w gorącą manifestację przyja:l.ni
węgierslro
radzieckiej.

•
=
:-

=

z nazwy wypoczynkowe, tylko męczą, a wi.e dzy dają
tyle samo, co kolorowa pocztówka.
Pytań mnóstwo. I szkoda, że zmarnowano szansę odpo~
wiedzenia na nie. Będzie jeszcze niejedna okazja. Też do·
brze, choć na dYlikusje o czasie nie mamy zbyt wiele cza·

gorącą

Ministrów

(Dokończenie

ski

robotników

robotnicy

Przy'bywających
do wielkiej
hall sportowej kombinatu gości
radzieckich oraz towarzyszące
im osob>stoścl węgierskie z Janosem Kadarem i Jenoe Fockiem,

-=
Rada

=

choć

Wielki wtec z udziałem pra-•
wie a tys. osób zorganizowany
w czwartek po południu w największym
kombinacie metalurgicznym Budapesztu na wyspie
Czepel,
byl
najważniejszym
punktem programu czwartego
dnia wizyty na Węgrzech radzieckiej delegacji partyjno-rzą
dowej z Leonidem Breżniewem.

--E
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Breżnie1.t1

wśród węgierskich

W pracy i po pracy !
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SPORT

l&arnecik
f(olarski
A Po'lski ZWiązek Kolarski
ustalił na ostatni kwartał 1972 r.
ścisłą
kadrę
kolarzy torowych
i szosowych Polski. Na 40 wyróżnionych zawodników z terenu całego kraju z LOZ:Keol. znajduje się 11 kolarzy: Ą. Bek, M.
Nowicki, P. Kaczorowski,
J.
Bylicki, M. Fijałkowski, J. Kotliński, S, Rubin, E. Tyszkiewicz;
J. Głowacki, A. Czerniawski 1
Zb. Broszczak. D<>dać trzeba, że
M. Nowicki, P. Kaczorowski 1
J. Bylicl<i są w 16-osobowej grupie przygotowującej się do Wyś
cigu Pokoju.
... Przy Społem I LZS „Zie•
mia Lódzka" powołano sekcje
przewodnie. Przypominamy, że
sekcje wiodące znajdują się w
następujących klubach: Społem,
Widzew, Włókniarz, Tramwajarz
i przy WKS „Orzeł" (kolarstwo
torowe).
·
.._ Rozpoczęto także przygotowania do III Centralnej Spartakiady, która odbędzie
się w
1973 r. Na pierwsze zgrupowanie
kolarzy łódzkich powołano 35
zawodników. Zgrupowanie odbę
dzie się w Sandomierzu. Począ
tek zajęć 24 grudnia. Trenerami
bę<:lą: mgr Borysewicz, Michalak;
Filipiak i Kupczyk. Zgrupawanie dla kolarzy „Ziemi LódzkieJ"
odbędzie się w innym terminie.
Zórganizowane ono zostanie na
terenie województwa łódzkiego.
Trenerami będą: Loś i Przybyłek,

Viloria Selohal Inter 2:0
W meczu o Puchar UEFA ro•
zegranym w środE)
późnym
wieczorem w Oportu, portugal·
ska drużyna FC 1>otto · przegra·
ła z Dynamo Drezno 1 :2 (O :1),

Vitoria

*Setubal
-+- • (Portugalia)

meczu m rundy
Pucharu UEFA Jnter Mediolan
pokonała

... ~.:.2 ,U;Oli
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Remonty nudni lrnpiq.„ POCZT~
„

zostanie wyremonlowunych
• Zomiosl 543
480 budynków • Bruk izb zoslępczych
• W wolce o lepszq jakość robót
Przeszło 220 mln zł przeznaczono w br. na remonty kałódzkich domów. Za te pieniądze miano wyremonwliczając w to również budynki gospodarcze oraz
tować elewacje - 543 posesji. Za trzy kwar tały br, - jak nas po-

pitalne

Budownictwa Koinformował z-ca dy•·ektora Zjednoczenia
przerobiono
munalnego w Lodzi - inż. E. , Wiśniew s ki
przeszło 175 mln zł, a za IO miesięcy br. 195 mln zł. Nie
przez
finansowego
planu
niewykonania
obawa
więc
zachodzi
Gorzej jest
budownictwa komunalnego.
przedsiębiorstwa
z planem rzeczowym.

e Do końca paźdz i ernika br.
zakonczono robo.ty w 355 budynkach, a do końca roku wykona się ogółem remont zamlait
543 budynków 480. Okazało si<:
bowiem, że wiele dom ów trzeba było skreślić z planu, poin westor rozszerzy! zanieważ
kres robót w ro z poczętych już
posesjach od 20 do 70 proc. Inkosztem domów,
nymi słowy :
w których wykona się roboty
dodatkowe, trzeba było - jako
prieznaczona
że ogólna suma
na remonty nie uległa zmianie
wyeliminować'

Wczoraj odesłaliśmy do PKPS
pierwszy transpo r t darów ZP·
branych od naszych Czytelników, A oto dalsza lista 0 fi11rodawców: Samorząd Szkolny
i kolo PCK pod opieką pp. Ku·
ja wskiej i Gwizdek przeprowad z ił y akcję zbiórkową już P<I
raz szóst;v Delegacja w skla·
dzie A. Zator•ka - przewodniZa•
cząca samorządu, oraz A.
jąc, E. Mrowicl<a, O. Czesnolewicz, U. Piąttok, z. Kopytow.
ski 1:1rzekazala ;cslążki, zabawki, odzież i obuwie. Samorząd
klasowy kl. Ila XVIII LO Im.
J. Sniadeckiego zebra! książki,
zabawki i odzież. Przeka z ały
je E. Gromadzińska i G. Jóź
wiak. W szkolnym kole PCK
przy XXI LO im. B. Prusa
ul. Kopernika 2 akcję zbiórkową zainlcjowala mgr. M. Radowlcka. Paczki przyniosła delegacja kl. lllll: J. Papierski,
K. On!S'Zko, J. Nawrocki i J.
Szydłowski. Ollok 9 paczek z
zabawkami, odzieżą l książka
mi przekazano 130 zł.
Po ru trzeci odwiedzll naa
Piotr Kaczmarek (Plantowa 23)
odzłeż t
książki,
przekazując
obuwte. AgnJeszlra Trawezyllska (z uL Po~halańsklej, 14) na zcli!:clu, ,erzekazała dużą
pamkę z odzieżą 1 llucikami.
(k)
Dziękujemy.
Fot.o L. OLEJNICZAK

u"

11

czy to mo•
Wypiek lalek główny technolog mgr tnż. J, Rybicki ze .:>pól·

żllwe?

Dodatkowe
wczasy
świąteczne
zainteresowanie
Ponlew~i
wczasami śwl~tecznymi jest olbrzymie, a miejsc zbyt mało,
tpleszymy z dobrą wiadomoś
udało sit:
„Orbisowi"
że
cią,
uruchomić wczasy świąteczne w
Uniejowie. Wczasowicze mieszkać bę-Oą w pawilonach „Zbyszko" 1 „Jagienka" w pokojach
2-, 3· I 4-osobowych. Terminy
turnusów 23-26, 23-29 grudnia
1 od 23 grudnia do 2 stycznia.
w tym ostatnim turnusie prze·
widziany jest wieczorek •ylwe·
strowy. Wczasy motna załat·
wlać w „Orbiale" przy Pl. Wolności. (k)

kilkanaście

innych domów, Około 30 butzw. wydłużony
dynków ma
cykl robót - do 2 lat i również rzecz jasna, nie będą pod
ukoń
bieżącego roku
koniec
czone. Ich lokatorzy stoją więc
niezbyt
perspektywą
przed
zimowania w baprzyjemną rakach lub pomieszczeniach zastępczych.

e W Lodzi mamy zaledwie
300 izb zastępczych, przeznaczonych dla lokatorów wykwate·
remontowanych
z
rowanych
domów. Aby sprawnie prowaremonty, należałoby dysdzić
przynajmniej 2 tysla·
ponować
cami takich Izb. Niestety, In·
westorzy - poszczególne MZBM
aby nawet
- robią wszystko,
w tych opróżnionych domach jak to miało mleJsj:!e np. przy
nie od·
ul. Ogrodowej 26/28 11111111111111111111111111111111111111

, Nie ma kultury tam,
gdzie brok ładu,
porządku i czystości'-'
lllllllllllllllUlllllllUJlllllllJllJ

dać

pomieszczeń

zastępczych

remontowanych
z
ludzi
nie
mieszkań. W tej sytuacji ma czemu się dziwić - z br~
ku odpowiedniego frontu robót
brygady r e montowe nle zawst„
w termini e mogą ukończyć co
na tym
Cierpią
zaplano w ały.
lokatorzy.
dla

szukakonieczność
zaszła
stąd
bardziej skutecznia inny ch,
nych form podniesienia na wyż
szy pozi om pracy brygad.
z nich - i to bardzo
Jedną
okazala si ę forma
skuteczną w postaci bodźców ekonomiczZ brygadami podpisuje
nych.
si<: umowy ryczałtowe na wyw
okreś lonych robót,
konanie
rzecz
oznaczonym terminie i
jasna prze kazanych bezusterko·
że
Prakty ka w y kazała,
wo.
ryczałtowych
umowach
przy
cykl robót jest skracany o 30
proc„ ku oczywistemu zadowoJednakże taleniu lokatorów.
kich urłtów zawarto w tym roku zaledwie w przypadku re20 proc.
montowa nych posesji
Jeszcze zbyt malo. Warto więc
pomyśleć, aby w przyszłym ro·
ku rozs z erzyć ten system prac
zlecanych.
J. KRASKOWSKI

Nie można podczas remontu
nowoczesnego sprzi:tu
w postaci m. In. agregatów dn
mechanicznego tynkowania, nie ; - - - - - - - . . . . : . - - - - - - -

stosować

zatrudnić większej
można
jednocześnie,
cl brygad

!łoś·
jeśli

i

dzielni

"

Pracy

„Spójnia" kiwa
zaprasza111c
produkcyj-

nej.

żelazny
duży
w rogu stoi
piec, a obok pracuje Krystyna
Nowicka, długoletnia robotnica
do swej
Ma
spółdzielni.
tej
dyspozycji mnóstwo form, a w
pojemniku lejącą się masę poWprawnymi
lichlorku winylu.
rozkładaną
napełnia
ruchami
formę, po czy m stawia ją de>
za jakiś czas trzeba
pieca.

Płaszcze

u

mąskie - model 1973

W ZPO im. Próchnika myślą
o wiośnie. I tak w przyszlym półroczu panowie otrzymają 120 tys. plaszczy z tkanin
krajowych I zagranicznych. Doelanobawełna I
będzie
minować
kolorach jasnoszarym
wełna w
I beż. Po raz pierwszy panowie będą także nosić płaszcze
z bistoru wytłaczanego w sko·
na razie tylko w
śne prążki kolorze granatowym. Wiosenne
utrzymane będą w
płaszcze
at;vlu sportowym.
Poza tym zakład przygotow111
150 modeli ~a
kolekcjęi
już

Już

P isaliście niedawno o 45 nowych zakładach gastronom lcz·
nych, które w najbliższej przyszlości powstaną w Lodzi. Na1bardziej podobała ml się myśl
zlokalizowania części t;vch Jo·
kali w piwnicach, zwlaszcza,
że wlele z nich stoi pusto lub
jest niewłaściwie wykorzystanych. bo na sklady rupieci,
Moim
magazyny lub b iura.
niezdaniem na urządzen i e
wielkiego a przyjemnego lokalu nadawałyby się np. plwni cP
w domu znajdującym s i ę na
rogu ul, Próchn ika i Lipowej .
J. Mytkowskl
Próchnika 38

(h)
lllS~IR

,,Juventur•• dla miody eh

lulek • „Fordy"
plasliku
Ople"

potakująco głową
nas do wnętrza hall

,_

WYKORZYSTAC PIWNICE

nie zostaną wykwaterowani loWiadomo o tym od
katorzy.
wielu lat, ale nie zanosi się,
W przyszłym roku - jak nas poinformował kie- nu I SyI11 Wyjeżdżały grupy niewiele mające wspól·
aby w przyszlym roku Lódt o„Juventur" nego z młodzieżą. Wiek Ich uczestników grubo przezasti:p- rownik łódzkiego oddziału BZTM
Izb
więcej
trzymała
Zbigniew Korzeniowski - przewiduje się, że z Lo· kraczał 30 lat. Dlatego też warto, aby w przyszłym
czych.
dZl i woj. łódzkiego Wyjedzie na zagraniczne woja- roku zakłady pracy zarówno w Lodzi jak I wojeCo gorsza, nie wszyscy inwe- że ponad 3 tys, młodzieży. P~ raz pierwszy, obok wództwie szerzej korzystaly z możllwoścl dofinanSoczi, Gurzów, sowywania wyjazdów zagranicznych młodym przo·
storzy dostarczyli przedsiębior tradycyjnych tras w ZSRR jak:
stwom budowlanym wykonują Moskwa, Kijów, Leningrad, Wilno, Lwów, Odessa, downikom pracy w nagrodę za ich efekty produk·
dokumenta cję
cym remonty
„Juventur" zorganizuje atrakcyjny pobyt w Tasz- cyjne. Młodzież robotnicza stanowi bowiem zaledwie
Do
I kiencie, Bucharze, Samarkandzie, a także w Nowo- 25 proc. uczestników wycieczek „Juventuru".
na roboty ujęte w planie
A sybirsku. Również wycleczkl do wszystkich kra- tej jednak pory jedynie Lódzki Związek Spół
kwartału przyszlego roku.
u- jów demokracji ludowej zarówno wypoczynkowe dzielczości Pracy dofinansowuje podobne Wy·
termin jej przygotowania
płyną.I 30 września br.
jak I typowo turystyczne oraz do krajów arabskich cieczki dla najlepszych pracowników,
I zachodnich z pewnością będą cieszyły się powoe Warto jeszcze wspomnlec" dzeniem wśród młodych Judzi.
organizacja ZMS, ZMW, ZHP winny
Również
o sprawie zasadniczej, jaką jest
Rzecz jednak w tym, aby rzeczywiście z ;,Juven- bardziej starannie dobierać grupy młodzieży na
walka o lepszą jakość 1 terml· turem" wyjeżdżali w świat młodzi ludzie. W tym atrakcyjne wyjazdy zagraniczne, które powinny
trój- roku bowiem, zwłaszcza do Egiptu, Tunezji, Llba- być nagrodą za pract: społeczną.
robót. Umowy
nowość
(j, kr.)
pomi<:dzy
zawierane
stronne
1111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111li111
inwestorem, wykonawcą I komitetem domowym przeżywają o„Dzikie
PRZEDWIOSNm
WAZNE TELEFONY
od lat 16 godz. 15, 17.15; (g.
becnie kryzys. O ile w latach
dziecko" (fr.) od lat 16 godz
19.45 - DKF)
poprzednich zawierano w Lodzl
telefoniczna
Informacja
11, 15.30, 17.45, 20
03
zestaw krótko·
STYLOWY od 150 do 180 takich umów roStrat Pożarna 08, 666-U, 295-55
PIONIER - Bajka „Malpl król"
metrażowy: 1. „Walka aż do
cznie, to w tym roku podpisaPogotowie Ratunkowe
12, 13, 14, „Szatan z VII
godz.
09
zie„Laos
2.
zwycięstwa'',
no Ich tylko 30. Umowy te miaPogotowie MO
07
klasy" (A) (poi.) od lat 7 g.
mia czerwona", 3. „Ballada o
szybkie I sogwarantować
ły
Informacja kolejowa
zwane
655-55
„Pożądanie
15,
9.45,
godz.
morz11"
zamkniętym
lidne przeprowadzenie remontu
265·96, H7·20
Informacja PKS
Anada" (czech.-USA) od lat
„Hrabina z Hongkongu••
15,
przy wywiązywaniu si ę z podPogotowie wodocląeowe
835-ł6
19.30
18, godz. 17.L'i,
(B) (ang.) od lat 14 iOdZ, 1G1
jęty ch zobow i ązań przez MZBM,
395-85
Pogotowie gazowe
POKOJ - Bajka „Złota rybka''
18, Projekcja DKF - godz. 20
MPBK t komi tet domoWY. Nie·
Pogotowie energetyczne
334-?8
godz. 14.30, „150 na godZlnę"
(A)
areny"
„Król
STUDIO
stety, , nie wszystki e strony doPogotowie ciepłownicze
288·81
. od lat 11 t110J.) goąz. 15.30,
od lat 7 godz. 18,
(ract,;z~
I
ich warunków
trzymywały
,,Pokusą'' od lat ld (WI.) &odz.
,..$1edztwo w sprawie obywaTEATRY
17.30. 19.45
tela poza wszelkim podejrze„Dawid CopperREKORD
niem" (B) (w!.) od lat 18 g.
WIELKI - godz. 19 „Halka"
field" (BJ . (a~,) od lat 14 g.
17.45, 20
zohawełc
10, 12.15, JA.3~. „Obława'' (B)
POWSZECHNY - godz. 18 „zaPrzegląd filmów z
TATRY mieć " ,
(USA) od lat 18 godz. 17, 19.30
S. Milskim: „Godziny nadziel"
godz. 16 ;,Karabiny"
NOWY Bal.ka „Saba detek·
ROMA (A) (pol.) od lat 14 godz. 10,
sio•
„Lekkomyślna
godz. 19.15
tyw" godz. 10, 11, „Szklana
„Utracona
12, 14. Bajka stra"
kula" (A) (pol.) od lat H g.
korona" godz. 16, 17, Pożeg•
MALA SALA .1. iodZ. 20 i.Mo12, 14, 16, „Synowie Katie
nanie z filmem: ;,Życie do·
tyle są wolne"
Elder" (B) Od lat 16 (USA)
dzieja" (franc.) od lat 16 g.
JARACZA - godz. 15.30 ;,Angodz. 18, 20
18, Projekcja DKF - godz. 20
tygona", godz. 19 i,Geniµsz I
(A)
;,Mały zbieg"
SOJUSZ „Chłopcy z Placu
CZAJKA szaleństwo"
(radz.-jap.) od lat 11 godz. 17
Broni" (węg . ) od lat 111 g.
formę wyjąć i wydostać z niej
(wl.•
buntownika"
;,Kochanka
TEATR 7.15 - godz. 19.15 t;Ba„upieczoną" zabawkę. Tak pobulg.) od lat 18 godz. 19.15
rillon się żeni"
wstają latki, misie L inne zwie·
„Ostatni wojownik''
STOKI MUZYCZNY - godz. 10 i;Kral·
rzątll:a. Nie jest to zresztą je·
(USA) od lat 16 godz. 15.30,
uśmiechu"
na
dyna metoda, którą w „Spójni"
17.45, 20
godz. 17.30 „cuARLEKIN Inne
produkuje się zabawki.
;,Smierć Indianina"
SWIT
downa lampa Aladyna"
cacka powstają metodą wtrys(rum.-fr.) od lat 11 godz.
(A)
nieczynnv
PINOIUO
rezultacie wytlakową lub w
10, 12, 14, 16, „Napad stule·
FILHARMONIA (Narutowicza 20)
rozdmuchu, a piłki
czania od lat 16 godz.
cia" (ang.)
Koncert symfo·
godz. 19.30.
ze zgrzewania folil. „Spójnia"
18, 20
Or7).
A
(Abonament
niczny
wytwarzaniu
w
specjalizuje się
Filhar·
kiestra Symfoniczna
zabawek piszczących. PomysJo·
DYZUJtY APTES
monii Lódzkiej. Dyrygent we są zwierzątka o korpusach
LauSoliści:
Szostak.
Zdzisław
harmonijki.
w kształcie
Tuwima 19; Limanowskiego li
VI Międzynarodowego
reaci
sprzedawanym nie
Artykułem
OssowPrzybyszewskiego 88,
Konkursu Skrzypcowego (PO•
mal spod lady są obecnie, raj•
Bratyskiego 4, Gagarina 6,
Edward Zbigznań 1972 r.) dowe auta, autobusy oraz wysławska 2a, Obr. Stalingradu 15
niew Zienkowski, Tadeusz Gapojazdów buwrotki z serii
Arutiunian
Graczija
dzina,
te zaWszystkie
dowlanych.
DYZURY SZPITALI
W programie: H.
(ZSRR).
bawki są naprawdę ładne, w
Wieniawski - Koncert skrzyp
11; ;,Białe wilki" (NRD) od
ż y wych kolorach i o przyjemr..a•
Im. U. Wolf Szpital
Brahms
Jan
cowy d·moll,
lat 16 godz. 19
nych kształtach. Nic dziwnego,
giewnlcka 34/36 - dzielnica BaD-dur1 DKM
Koncert skrzypcowy
„Wódz Seminolów"
3
już
zebrała
spółdzielnia
że
Sródmie·
dzielnicy
z
łuty oraz
op, 77 cz. I„ s. Prokofiew od lat 14 godz. 16,
(NRD)
za jakość I ,
srebrne medale
ścle poradnia ,,K"1 ul. Nowot•
I Koncert skrzypcowy O-dur,
„Love story" (USA) od lat 16
w ysoki standard I - co równie
ki 60.
op. 19
20
18,
godz..
w Polsce
wa ż ne - drugie miejsce
Szpital Im. H. Jordana
MUZEA
KOLEJARZ - ;,Bitwa nad Ne(pierwszego nie przyznano), za
dzielnica
Przyrodnicza 719
lat 14 godz.
od
(jug.)
retwą"
36)
Wi~ckowsklego
Cui.
artykuSZTUKI
opakowania
estetyczne
Widzew.
17, 19
godz. 9-15
wyprodukowano ich w
ł ó w„ A
Madurowicza
Im.
szpital
Zestaw krótkome•
GDYNIA· REWOLU:
RUCHU
HISTORII
t y m roku już ponad milion
Fornalskiej 37 - dzielnica Po·
1. „Xawery Ou:ittrażowy:
CYJNEGO (UL Gdańska 13)
s ztuk.
lesie oraz z dzielnicy Sródml<'„Malarz światła",
2.
kowskl",
godz. 9-16
P y tamy prezesa T. Dworacz·
por11dnla „K" ul. 10 Lu·
ścle
3. „Koloryści polscy", 4. „In·
WLOKIENNICTWA
HISTORII
ka o nowości. w przyszłym rotego· 7/9.
terpretacja" godz. 13. 14 ,,so(Piotrkowska 282) godz. 10-IT
ku zwi ę kszy się wartość proPolo:!;nlctwa I Glne•
Instytut
laris" (A) (radz.) od lat 16
ETNO•
I
ARCHEOLOGICZNE
ul. M. Curie-Skło
kologll
dukcji o około 8 mln zł. Przygodz.
(fr.)
(B)
„Oskar"
19,
10,
GRAFICZNE (Pl. Wolności 14)
gotow ywana jest cala kolekcja
dowskiej 15 - dzielnica Górna
15, 17
godz. 11-17
składająca się z 10 modell aut
Sródm!eście
dzlelnlcy
z
oraz
godz.
EW.OLUCJONIZMU (Park Sten· HALKA - Bajka „Bibl"
to
Będą
zagranicznych firm.
poradnia „K" 1 ut. Kopcińskie·
(ang.)
(A)
„Poąlaniec"
14.30,
kiewlcza) godz. 10-11
m. in. Ford-Capri, Rodeo i Sa·
(B) od lat 16 godz. 15.30, 17.45, go 32.
Masseratl,
Opel Manta,
fari,
Szpital
Chlmrgla ogólna
20
LODZKIE ZOO
Continental. Spółdzielnia rozwi1 MAJA - Bajka „Opiekun pta• im. Barllckiego (Kopcińskiego
ja jednocześnie usługi reperacji
.
22)
„Nieśmier
14.30,
godz.
ów"
k
czynne w godz. 9-15.30 (kasa
za ba wek i sprzętu turystycznR·
telni Flip i Flap" (B) (USA)
szpital
Chirurgia urazowa czynna do godz. 15)
go, posiadając już 10 punktów.
od lat 11 godz. 15.30, ;,Pawa- Im.
(DrewnowRadllńskiego
(Al
zmęczonego"
dla
na
ska 75)
PALMIARNIA - nieczynna
W. KASPRZAK
(jap.) od lat 16 godz. 17.15;
Szpital Im;
Laryngologia
19.45
A
KIN
Olejntcult
~.
P'Ooto
Barllckiego (Kopcińskiego 22)
Zestaw
MLODA GWARDIA Szpital lm.
Okulistyka
„O„Jewczyna Inna
krótkometrażowy: 1. „General
BALTYK Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Walter", 2. ,,Wizerunek na(ang.) od lat
niż wszystkie"
Chirurgia 1 laryngologia dzle•
czelnika", 3. „Przerwana po·
18, godz. 10, 12.15, lł.30, 17,
Pediatrii
Instytut
cl~ca
dróż'' godz. 12, 13, H, · „Boh!·
19.30
(Sporna 36/50)
Smialy" (A) (pol.) od
sław
LUTNIA - „Tam gdzie rośnie
lat 16 godz. 10, 15, 17.15, 19.30
zielony bór" (jug.) od lat 16
Chirurgia szczękowo-twarzowa
MUZA - Bajka „Miś na mogodz. IO, 12, 14, 18, 18, 20
mę
giełdę odzie ż y
styczniową
- Szpital im. Barlickiego (Koprzu" godz. 14.30, „Maks I fe•
POLONIA - „Porachunki" (B)
cińskiego 22h ~ ..._
skiej pod hasłem „Jesień - z!·
rajna" (franc.) od lat 18 godz.
od lat 18 (ang.) godz. 101 1~.151
Instytut Me•
Toksykologia ma 1973''. Ził rok modne będą
15.30, 17.45, 20
14.30. 17; 19.30
dycyny Pracy (Teresy 8)
dla panów efektowne sztuczne
WISLA - „Hello Dolly" od łat PKA - „Smak zemsty" (hiszp.)
futra uszyte z surowca impor·
od lat 16 godz. 10, 12.30, 15;
14 (USA) godz. 10, 13, 161 19
NOCNA POMOC LEKARSKA
towanego z Japonii i Anglll.
dla
17.30, 20
„Tylko
WLOKNIARZ
Natomiast ozdobę płaszczy sta;,Winnetou wśród
POLESIE Nocna pomoc lekarska stacji
orłów" cam:.J od lat 14, 1odz.
kołnierze.
duże
będą
nowić
sępów" (jug.) od lat 11 godz.
10, 13. 16, 19
Pogotowia Ratunkowego przy
Możemy już dziś zdradzić, że
(WI.)
Cenci"
punkt"
;,Beatrice
17;
„Znikający
Sienkiewicza 137, tel, 666-68
uL
WOLNOSC
w
także
roku,
tak jak w tym
od ·lat 18 godz. 19
aodz. 101
Telefoniczny
(USA> od lat
Og~lnolódzld
ptzyszlym, płaszcze mt:sk!e za·
szkła•
„Rycerz
POPULARNE
Punkt Informacyjny dotyczący
lf.301 171 19.30
styl sportowy1 pod·
chowają
(węg.) od lat
nego ekranu••
„Był sobie łaj·
pracy placówek slµtby zdrowia
ZACHĘTA
kreślony przez pagony, karcz14 godz. 15, ;,Ballada o catelefon 615·19, czynny jest w
dak" (USA) od lat 161 IÓdz.
ki I paski. Nadal modna dłuble'u Hogue'u" (USA) od lał
10, 12.30, 15, 17.30, 20.
godz. od 7 do 21, oprócz nie(rg)
gość do kolan.
dziel.
16; godz. - 171 " 19.1&
Z.DK ::-: i.Szalony Piotruś'.~ (fr.).

Z wizyta a urodacentów

• „Wypiek" z

SPECJALNOSC LZPP
Konopny powróz zapieczony
w zdrowotnym graha mie, niedopalek „sporta" , który m nadziewana jest bułecz ka oraz
tnne „ ciała obce" dość często
uro z maicają wyroby LZPP.
Jak dotąd dzielni !ódzcy piekarze unikali tylko jednego: !a·
arszeni~zerowan i a p ieczyw a
kiem i tluczonym szklem. „zaniedbanie" to naprawiła czi:ś
ciowo 28 listopada zmiana „B"
piekarni nr 28 przy ul. Kar12, wypuszczając w
packiej
świat bułkę wrocławską pelna
drobnych kolorow;vch i ni<"
zmiernie ostrych szkiełek. Nabywczyni tego delikatesu tYJko
przytomności umyslu zawdzię
cza, że kolacja skońmyla si ę
dla niej jedynie pokaleczeniem
dz i ąseł, o czym pełna <lezaprobaty informuje dyrekcję LZPP
tej
przerażona obserwatorka
J, N.
uczty.

PECHOWA

W maju przy ul. zachodniej
rozpoczęto budowę par1-0a
kingu, Wszędzie indziej zos tało
zrobione w kilka tyto
y
b
godni. Nasz pa.rking ok az ał s ie
jednak Inwestycją n iezmierni <"
Toteż budoskomplikowaną.
wa jego trwa do dziś.
Tydzień temu z okazji pęk
nięcia przewodów kanalizacy jnych w kroczyła na naszą pojeszcze jedna eki pa. l
sesję
jej także praca Idzie wyją t ko
wo opieszale. My zaś toniemy
w błocie, rozgardiaszu i cwkamy końca. którego nie w iJedna z lokatorek
dać

u,

u.is,

Wszystko o S• 1u hnch
Sluby to temat na cza.sle. Toteż nasze ostatnie spotkanie przy NTU, w którym uczestniczyll MGR EWA SKIBAWOJAKOWSKA z Urzędu Spraw Wewnętrznych, MGR STAMGR MARIANNA
'IISLAW GALIK z USC Lódź-Polesie,
rUZIKIEWICZ z „Telimeny" i MARIA FERDZYN z Ośrodka
cieszyło się dużym powoGospodarsllwą. Domowego LK dzeniem.
związkisw
Ogromną większość
ludzie
zawierają
małżeńskich
młodzi. W zasadzie ona powinna mieć ukończonych 18 lat, a

on 21. W uzasadnionych przyma
padkach Sąd Powiatowy
na zawarcie
prawo zezwolić
ślubu we wcześniejszym wieku,
z tym, że dziewczyna nie moa
niż 16 lat,
że mieć mniej
chłopiec 18. Niezbędnymi doku•
dowód osobisty,
mentaml są:
akt urodzenia i ewent. postanowienie sądowe. Wypisy z aktów stanu cywilnego są zbędni'
w przypadku gdy znajdują się
w tym urzędzie, w którym narzeczeni pragną zawrzeć zwią
zek małżeński.
Na życzenie w USC można
a
fotografa,
sobie
zamówić
w USC Lódż-Sródmieście rówUSC
W
muzyczny.
zespól
nież
na Polesiu, Bałutach i w Sródmieściu można skorzystać z sali, gdzie Istnieją możliwości zorganizowania „lampki wlna".
to
w domu,
Jeśli przyjęcie
skła
najlepiej tzw. bufetowe,
przeką
dające się z zimnych
sek i napojów.
Wszelkich informacji i rad na
temat <>kolicznościowych przyjęć udziela Ośrodek GospodarDon10-wego
Piotrkowsl<a 135.
stwa

LK

- JAK NAJBARDZIEJ SLU·
SZNA JEST IDEA ORGANIZOWANIA SPOTKAN Z KANDYDATAMI NA MALZONKOW W
CZY NIE MOŻNA BY
USC.
POSZERZYC ICH O MINI-REWIE
SLUBNYCH STROJÓW Z „TELIMENY"? PRZY OKAZJI, KIEDY OTWARTA ZOSTANIE WYPOŻYCZALNIA SUKIEN SLUBNYCH?
Spraw WewnetrzUrząd
nych nawiąże współpracę w tej
dziedzinie z „Telimeną". Postajeszcze w grudniu
ramy się
podczas spotkania z narzeczonymi w USC Lódź-Sródmieścle
propozycja
również
pokazać
strojów ślubnych z „Telimeny".
ma być otwarta
Wypożyczalnia
pod koniec grudnia.
- MAM 22 LATA, CZY MOGĘ DO SLUBU UBRAC SIĘ W
SPODNIE?
- Owszem. Powinny być jednak z krempliny, żakardu lub
szyfon-weluru. Kolor nie musi
być biały, mile widziane są oclLinia paszecienie pastelowe.

Znowu

ul.

MOJ NARZECZONY JEST
JAKICH
OBCOKRAJOWCE~f,
DOKUMENTOW
POTRZEBUJE
DO SLUBU?
- Powinien przedstawić paszport z aktualną wizą, świadec
two zdolności prawnej do zamałżeńskiego.
związku
warcia
wystawione przez jego władze
ojczyste lub przez przedstawicielstwo dyplomatyczne w Po'sce. Obowiązuje również w tym
okres
mi!!sięczny
przypadku
wyczekiwania na ślub.
-

W związlm ze zgonem długo
letniego pracownil<a Sp-ni
!COL.

GERMAN.A
KUROWSKIEGO
serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego składają:
RADA SP-NI,
ZARZĄD,
RADA ZAKLADOW A oraz
WSPOLPRACOWNICY ze
SPOLDZll>LNl PRACY
nBETON"

czerwca
-

mężczyzn

-

do

Działoszyna

W miejscu
jego pobytu wypili przywieziony spirytus, a wieczorem doszli
do wniosku, że trzeba jeszcze
odwiedzić

gdzieś

Szli
samą

kolegę.

wypić.
drogą
drogą

zbiorowy

uwułl

młodych
trzech
mieszkańców Lodzi

przyjechało

rzona, długość zakrywająca obcasy. Do tego uroczysta bluzka
w stylu romantycznym z szyfożakiet albo
nu lub koronki.
wdzianko z tej samej tkaniny
mała
lub podobnej. W reku
kolorowych kwiatków
wiązanka
jeden symboliczny,
lub nawet
np. gałązka bzu.
- JESTEM W SREDNIM WIEKU, NIEZBYT SZCZUPLA. W
SIĘ
CO POWINNAM UBRAC
DO SLUBU?
sobie
Najlepiej sprawić
typu
dwuczęściowy
komplet
garsonka lub suknia plus ża
kiet w kolorze jasnym, Na gło
wie może być kapelusz w tym
samym odcieniu. Paniom praktycznym, które chcą wykorzystrój ślubny w karnawastać
le, radzimy długą suknie.
- JESTEM LEKARZEM, MAM
NA
DYPLOM WYSTAWIONY
NAZWISKO PANIENSKIE. CZY
SWOJE
ZACHOWAC
MOGĘ
ZAWARCIU
PO
NAZWISKO
MALZENSTWA I JAK WTEDY
NAZYWAC SIĘ BĘDĄ DZIECI?
pozostać przy
- Może pani
swoim nazwisku lub dodać do
niego nazwisko męża. W sprawie nazwiska dzieci składa sie
w USC.
oświadczenie
wiążące
Dzieci mogą nosić nazwisko pani lub meża,
Notowała: KAS.

do miasteczka. Tą
ze spacewracała

ru wraz ze swą koleżanką 16upośledzo
letnia· dziewczynka,
psychicznie - pozbawiona
na
rozpoznazdolności
całkowicie
wania znaczenia czynów - jak
określa ten stan formula prawnicza.
Ta właśnie dziewczynka stała
bestialskiego gwałtu.
ofiarą
się
zostażeby
prosiła,
Koleżanka
wili ją w spokoju, bo dziewczynka Jest chora. Sama odeszła z jednym z meżczyzn, któ-

Działoszynie

w

ry domaga! się, żeby zaprowadziła go tam, gdzie można kumężczyźni
wódkę. Pozostali
pić
zawlekli w tym czasie dziewzbiodokonali
i
lasu
do
czynkę
gwałtu.
okrutnego
rowego,
Czwarty kupn litr wódki i wróWypili alkohol
cił do kolegów.
i we czterech znęcali się daleJ
nad dziewczynką.
Przed sądem staną: Andrzej
Józef Zawadzki (lat 27, zam. w
Lodzi, Lechicka• 7), Zenon Sła
womir Krawiecki (lat 21, Lechicka 10), Zdzisław Krzyżańzam. w Lodzi ul.
ski (lat 20,
Leon Soczyński
Piwna 23) i
(lat 20, zam. w Lodzi, Aleksanzt.
drowska 143).

W nowym num erze „Odqlosów••
w polu zwiedza Lucjan Wl<>dkowski
TOWARZYSTWIE PRZYJACIOL LODZI pisze Jerzy Wilmański
ZAWRACANIE RZEKI, czyli reportaż Ryszarda Binkowskiego
+ DALSZY CIĄG WSPOMNIEN Anastasa Mikojana
Z ZIMNĄ KRWIĄ - felieton sądowy Kęrola Badziaka.
FELIETONY, RECENZJE, CIEKAWOSTKI ZE SWIATA
CENA 1,50 ZL
CENA 1,50 ZL
FABRYKĘ

•

o

•

+
+

Dzk4'.Radio.t'leleMzji

PIĄTEK,

1. Xll, 1972 roku
PROGRAM I
10.00 Wlad. 10.05 „Cet czy 11·
cho" - odc. 10.25 W kręgu rytmów. 10.50 Pieśni Afryki. 11.00
„ W naszej Radzie". 11.20 Mistrzowie lekkiej batuty. 11.45 Postęp w gospodarstwie domowym.
12.05 z kraju i ze świata. 12.25
Z poznańskiej fonoteki. i2.45
Rolniczy kwadrans. 13.00 Pociąg
towarowy i pospieszny. 13.20
SpieWa „Sląsk". 13.40 Więcej,
14.00 Rep, lit.
lepiej, taniej.
„Tam gdzie Bug wpada do Narwi". 14.20 Kompozytor tygodnia
- R. Strauss. 15.00 Wiad. 15.0S
Godzina dla dziewcząt i chłop
ców„ 16.00 Wiad. 16.05 Alfa i
Omega. 16.30 Popołudnie z mło
18.50 Muzyka 1 aktualdością.
19.15 z księgarskiej laności.
dy. 19.30 Kupić nie kupić, po.słuchać warto. 19.45 K<>ncert ży
20.00 Dziennik. 20.30 Dla
czeń.
Was gramy i śpiewamy. 20.łS
Kronika sportowa. 21.00 Gospodarskie rozm<>wy. 21.20 Z księ
garskiej lady. 21.25 $plewa Miriam Makeba. 21.30 Zespól Dziewiątka. 22.00 Magazyn studencki.
23.00 II wydanie dziennika. 23.10
O co tu chodzi? 23.15 Muzyka
kameralna. 24.00 Wlad.

PROGRAM II
Wiad. 9.35 Z życia zw.
Radz. 9.55 Muzyczne pocztówki.
10.25 „ Uniwersytety 1 wampiry
fragm.
Liszaja"
chorążego
10.45 z twórczości dawnych mistrzów. 12.05 Z kraju i ze świa
ta. 12.25 M. Ravel - Rapsodia
hiszpańska. 12.40 (L) Komunika12.45 (L) „Komisarz Jan
ty.
montaż. 13.00 (L)
Barwiński" (L)
Utwory kameralne.' 13.25
„Runda z piosenką". 13.40 „z
Czarnej Afryki" - opow. 14.00
Wiad. 14.05 Turniej muzyczny.
14.45 Błękitna sztafeta. 15.00 Ke>ncert Chóru Rozgłośni Wrocław
skiej PR. 15.20 „Karawana" i
Instrumentalne.
przeboje
inne
15.40 Utwory fortepianowe. 16.00
Wiad. 16.05 z najnowszych na16.20 Comba
Włochy.
grań 16.45 (L) Aktualności
jazzowa.
„,Melodia,
(L)
17.00
łódzkie.
rytm i piosenka". 17.30 (L) „Co
ja mam z tego". 17.45 (L) „Przy
koncert.
wygasłym kominku" 18.20 Sonda. 19.00 Echa dnia.
19.15 Lekcja jęz. ang. 19.30 Koncert. 20.15 Dyskusja literacka,
20.35 D. c. koncertu. 21.19 Wiersze Wincentego Pola. 21.29 Muzyka taneczna. 22.00 Z kraju i
ze świata. 22.30 Wiad, sport,
9.30

12.05

z

PROGRAJ\I
kraju i ze

m
świata.

12.25

Za kierownicą. 13.00 Santana 13.05 Na
„Samba dla ciebie".
wroclawskej antenie. 15.00 Ekspresem przez świat. 15.10 Album
muzyki. 15.30 Radiowa encyklopedia kultury, 15.55 Spiewa Andrzej Zaucha. 16.05 Pomniki nie
gawęda. 16.15
tylko spiżowe Beat I folk z Jugosławii. 16.35
Szkockie melodie ludowe. 16.U

111111111111111111111111111r11111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m
Melander wytrząsnął popiół
i wrzucił do kosza.

li

fajki na kartkę, zwl·

17.00 Ekspresem
Nasz ;ok 12.
przez świat, 17.05 „Maminsynek"
odc. pow. 17.15 Mój magnetofon. 17.łO Mowa _ magazyn link 1
8 o
Muzy a ny
l .O
gwistyczny,
dla
Polityka
18.30
detektyw,
wszystkich. 18.45 Tylko po hiszprzez
pańsku. 19.00 Ekspresem
świat. 19.05 „Wojna I pokój" odc. pow. 19.35 Muzyczna paczta . UKF. 20.00 Blues wczoraj i
dziś. 20.25 Tygodnik Rozrywko21.50 z nagrań Mikołaja
wy.
Geddy. 22.00 Fakty dnia. 22 •08
Gwiazda siedmiu wiecze>rów Ivo Robic. 22.15 Trzy kwadranse jazzu. 23.00 Współczesna poezja. 23.05 Koncert tylko dla
melomanów
TELEWIZJA
PROGRAM I
film
9.05 „Godziny grozy" fab. prod. USA (W). 9.55 Wytechniczne dla kl.
chowanie
I-III lic. - Chemla we współ
Katowic).
(Z
czesnym świecie
10.55 Dla kl. II - Ostatni dzwonek (W). 15.20 Politechnika TV:
Matematyka kurs przygotowawIndukcja matematy~zna
czy (z Wroctawia). lS.511 Politechnika TV: Matematyka kurs przyPermutacja.
gotowawczy
Kombinacje. Wzór Newtona (z
Wrocławia). 16.30 Dziennik (W).
„Pora na Telesfora" (W).
16 . łO
17.25 Nie tylko dla pań (W),
17.45 Delta Dunaju - film dok.
prod. rum. pt. „Siady na piasku" (kolorl (W). 18.10 Wiad.
dnla (L). 18.30 Turystyka i wypoczynek (W). 18.45 Za kierowCz
(W), 19.20 Dobranoc
nicą
Wroclawia). 19.30 Dziennik (W).
20.05 Recital Jean Claude Pascala ,{W). 20.30 Panorama tygodnia (W). 21.10 Teatr Telewizji
„Ody triumfalne" (z Katowic). Po teatrze ok. 22.10 Dziennik (W). 22.35 „Na kosmodromie" - suita jazzowa (W) . 23.0S
Politechnika TV: Matematyka
l<urs przygotowawczy (powt. z
23.40 Politechnika
Wrocławia).
TV: Matematyka kurs przygotowawczy (powt. z Wroelawlal

Dania obniia
cenę alkoholu
Rząd duński jest zapewne je·
dynym, który obniża cenfl alkoholu. Do obniżenia cen Wina I
niektórych mocniejszych napoJów został on jednak zmu110ny po przystąpieniu Danii do
L&tnleje obawa, te po
EWG,
zniesieniu granicy celnej, Duń
czycy będą masowo r:akupywać
alkohol w NRF 1 który w krabył
„szóstki"
dawnej
jach
ntż w Danii.
znacznie tańszy
Obecna decyzja ma wejłć w tycie po Nowym Roku.
natomiast
ona
~anlepe>kolla
władze szwedzkie, które wlałnle
od Nowe110 Roku podwyt.szaj"
cenę włn l pozostatych alkoho:
Il, średnio o 10 proc. Duta ró!nica cen między sąsiednimi krajami mote skli>nlć Szwedów do
nieuczciwych transakc,Jd.

PROGRAM U
·, ,Gd·' umilkly jut strl!a~
"
lY" odc. IV, film seryjny NRD.
18.00 Towarzystwo Wiedzy Po•
„Cukrzyca". 18.30
wszechnej ang. dla po„Slim John" _
lekcja 3. 19.00
czątkujących
„Grenada" (Poezja radziecka)•
ko19 . 10 „Pollena" _ poradnik
smetyczny. 19.20 Dobranoc. 11.30
Dziennik. 20.05 „z wizyt" w
Diorze" - program publicystyczny Wrocław. 20.35 Spiewa I
tańczy Ludowy Zespół Ukralń·
ski z Presov (Folklor świata)
cz. IV. 2i. 20 24 godziny (kolor),
film
2 1. 30 „Listy miłosne"
fab. radz. 2s.oo Język ancielskf,
18.45

J

„Cudowne dziecko„
grozi Fischerowi?
mieszkaniec No•
Pięcioletni
wego Jorku, Robert Le Donne
obiecuje, że w przyszłości pokona obecnego szachowego mistrza llwiata, Roberta Fischera.
Jedna z gazet amerykańskich
stwierdza, że jest on niewątpli
wym talentem w tej dziedzl•
nle. Dziennik opisuje rozgrywszachisty z mimłodego
kę
Bruce
amerykańskim;
strzem
w której pięcio
Pando!Ilnim,
prowaletni Robert Le Donne
dzi! do dziesiątego posunięcia,
jednak w dwu•
przegrywając
dziestym posunięciu.
Pandolfini wraz z dwoma In•
nymi mistrzami szachowymi w
USA zaopiekuje się mlodym U•.
talentowanym szachistą.

w

dniu 28 listopada 1972 r.
nagle s. t P.

zmarł

BOGUMIŁ

CZARN·ECKI
adwokat
e21ronek Ze.spotu Adwokackiego nr ł w Lodzi.
człowiek
nas
Odszedł od
wielldego serca, serdeczny kodoskonały
lega I przyjaciel,·
prawnik o nieprzeciętnej inteligencji 1 .zamllowani.ach humanistycznych. żegnamy Go I łl\
czymy ~lę 'w bólu z Jego Zonl\
i Synem.
KOLEZANKI, KOLEDZY
ADMINI1 PERSONEL
ZJDSPOLU
llTRACY.JNY
ADWOKACKIEGO NR ł
w ŁOJ>ZI

ll••••••iilliiliiii i••••1I
W dl1lu 23 listopad& 1912 r.
w wieku lat 11 dobry
l pra.cowity uczeA, nasz d<>bry
Jtolera l Przy,laclel
zmarł

JANUSZ tR·ENEUSZ
BIK
Wyruy Hczerego wsp610'ZU·
cia Bod.zinie składamy:
WYCHOWAWCA, KOLB·
KOLEDZY
ZANKil l
s XXIV LO

nął ją

W Szwecji nie było wypa.dków precedensowych Chyba żeby się cofnllć w przeszłość ai
do czasów Norlunda i masakry na. parowcu „Prlns
Carl". Musieli się opierać głównie na. ba.dania.eh amerykańskich z ostatnich dziesilltków lat.
-

powiedział. -

Dmuchnllł
ciągnął

Tt:.UM: MARIA
na klamce, ale się nie
cisza, w której Kollberg
wolno i wyraźnie, jak gdyby udzielał wyjaśnień dziecku,

Młodzieniec przystanął z ręką
odezwał. W pokoju zapanowała
powiedział:

należy

puka.I! do drzwi.
- Przed wejściem do pokoju
Poczekać, aż powiedzą „prosz_ę" i dopiero wtedy wejść.
Zrozumiano?
- Tak - powiedział młody człowiek niewyraźnie, pa.trząc na nogi Kollberga.
- To dobrze - powiedział Kollberg i odwrócił się.
Młody człowiek szybko wymknął się za drzwi i za.mknął je za sobą bezgłośnie.
- Kto to taki? - spytał Gunvald Larsson.
Kollberg wzruszył ramionami.
- Przypomina jakoś Stenstroma - dodał Gunvald.
Melander odłożył fajkę, otworzył kopertę i wyciągną!
z niej zielono oprawioną zszywkę centymetrowej grubości.

- A to co takiego? - zagadnął Martin Beck.
Melander przekartkował zieloną zszywkę.
- Elaborat psychGlogów - wyjaśnił. - Dałem to opra•

w
dalej:

fajkę

dla sprawdzenia I napychaJl\O Jll

Psychologom amerykańskim, w przeciwieństwie do
naszych, nie brakuje materiału do tego rodzaju opracowań. W tym kompendium uwzględniono między inz Bostonu, Specka, który zamordowa.ł
nymi dusiciela
w Chicago osiem pielęgniarek, Whitmana, który strzelając z wieży zabił szesnaście osób, a. zranił dużo wię
w New Jersey
który wyszedł na ulicę
cej, Unruha,
i w ciągu dwunastu minut zastrzelił trzynaście osób,
i wiele innych wypadków, znanych wam zapewne z gazet.
Przerzucił

kompendium.

Morderstwa masowe to zdaje się
zauważył Gunvald Larsson.
specjalność -

amerykańska

to opracowanie U•
przyznał Mela.nder - Tak wiera kilka dość prawdopodobnych teorii uzasadniaJ11•
cych to zjawisko.
Sporzekł Kollberg, Gloryfikacja przemocy łeczeństwo ka.rierowiczów. Sprzedaż broni na zamówieWietna.mie.
w
nie pocztowe. Okrutna wojna
Mela.nder
-

Między

pociągnął

innymi -

z fajki I

przytaknął.

8.

- Aha - rzekł Gunvald Larsson. - I jakież oni mają
genialne teorie? że nasz biedny sprawca morderstwa
masowego musiał raz w okresie pokwitania zrezygnować z jazdy autobusem, b<> nie miał pieniędzy na. bilet,
i że to przeżycie pozostawiło tak głęboki ślad w jego
wrażliwej duszy .••
Martin Beck przerwał.
- Nic w tym zabawnego, Gunvald - powiedział gwał
townie.
Kollberg szybko przesunął po nim zdziwionym spojrze•
niem i zwrócił się do Melandera:
- No, co tam masz w tej księdze?,

-91-

-92-

ł

P.

WŁADVSł.AW
MOROZOWSKł
Pogrzeb odb'4zJ,e się 1 rrudnla br. o rod.z. 15,30, z kapl1·
cy cmentarza na MAnl, o czym
zawiadamia
RODZINA

PODZIĘKOWANIB

okazali
Wszystkim, którzy
nam wiele se.rea, pomocy i
szczególnowspółczucia, a w
ści: Dyrekojl, Radzie ZaJdadoweJ, POP PZPR l współpra
cownikom Zesp<>lu Przychodni
Specjalistycznych w l.odz.l z
powodu śmierci

LEOKADH
SZULC
serdeczne
daj!\:

powiedział.

ie Da
powiedział Kollberg jest jeden czy dwóch potencjał·
nych morderców masowych. Ciekawe, jak oni to mogli
'
stwierdzić.
Gunvald
wyjaśnił
ankiety
Sondaż poprzez
Larsson. - To też jedna z amerykańskich specjalności.
Obchodzi się domy i wypytuje ludzi, jak im się wydaje: czy mogliby popełnić masowe morderstwo. Dwóch
na tysiąc odpowiada: Owszem, to mi się wydaje przyjemne.
Martin Beck wytarł nos I zaczerwienionymi oczami
spojrzał na Gunvalda z irytacją.
Melander przechylił się do tyłu i wyciągnął nogi.
A co twoi psychologowie mówią o właściwościach
takiego masowego mordercy?
Melander wyszukał odpowiednią stronę i przeczytał:

wić.

W dnJu 19 llstop..U lift r,
przeływszy lał 15

zmarł,

podziękowania

SIOSTRA z

skła

Pa.ni adwokat JADWIDZE
PRESS • C21ARNECKIEJ wyrazy s:BCZerego współczucia s po·
woclu llmlercl

MĘŻA
adwokat&
OZA.RNl!lCJQU!lGO

BOGUMIŁA.

sklad•Jlłl

KOLEDZY
KOLEżANKI.
ORAZ PRACOWNICY
ZESPOLU ADWOKACKIEGO
NR 8 w LODZI
W dniu 29 listopada I91Z r.
w wieku lat 11

zmarł,

S. t P.

WACŁAW
JAROCIŃSKI
P<>grzeb odbędzie się dnia 2
grudnia br. o godz. 14,ł5 z
kaplicy cmentarza rzym.-kat.
na Dolach, o czym powiadamlaJI\ pogrążeni w głębokim
żalu

ZONA, CORKI, ZIĘC
I WNUC2lKA

ROD2&NĄ

Czytałem gdzieś
tysiąc Amerykanów

-

W dniu 28 listopada 1972 r.
najukochańsza
nasza.
Zona, Mama i Babcia
zmarła

S. t P.

MAR1IA
MARCHWIŃSKA
Z dC>mu NAJDER
Pogrzeb odbęd7Je się dnia
%. XU. br. o godz. 13.30 z kacmentarza na Kurczaplicy
kach, o czym zawiadamiamy
R<>dzinę i Zlnajomych pogrążeni
w głębokim amutku

MĄZ,

DZIIEOI i WNUCZEK

Dnia
zmarł

27 Ust<>pada
nasz kolega

1972 r.

MARIAN N·OWICKI
założyciel

Zarządu

i długoletni członek
My\llwsklego
Kola
,,Resursa"

Wyrazy głębokiego współczu
cia Zonie i Dzieciom składaJI\:
KOLA
z
KOLEDZY
MYSLIWSKIEGO
„RESURSA"
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