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E. Gierek
wśród warszawskich
hutników

całej

społeczności

serdeczne
podziękowania
za dobrą pracę
w 1972 r. oraz życzenia pomyślności
w pracy i życiu
osobistym.

,

Kraju Rad

Depesze gratulacyjne
z Polski
Z okazji 50 rocznicy {lOWstania ZSRR, Edward Gierek, Henryk Jabłoflskl l Piotr JaroszeLeonida
wicz wystosowali do
Breżniewa, Nikołaja Podgornego
l Aleksieja Kosygina depeszę z
serdecznymi pozdrowieniami I
gorącymi

Z tej

życzeniami.

samej

okazl! depeszę
min. Stefan
Olszowski ministrowi
Andriejowi Gromyce.
gratulacyjną
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Dobra sytuacja .pieni ężno-rynkowa

Bilans przychodów
i

tNIJdotkó~ ludności

~1111

W MiBisterstwie Finansów dokona.no oceny sytuacji pienięźno-rynkowej w · 1972 r.
ora.z rozpatrzono i zatwierdzono bila.ns pieniężnych przychodów i wydatków ludności
na I kwartał 1973 roku.
nallza ta potwierdziła, że
w poróW!llaniu z 1971 rokiem duk.cjl krajowej i z importu ow 1S72 r. osiągnięto wywzrosly o przeszło 90 mld zł
raz rozwojem usług. Nastąpił
(14,5 proc.) i byly wyższe od
soki wzrost pieniężnych
też wzrost oszczędności pienię
przychodów ludności przy
plan<>wanych o około 42 mld Zł.
żnych spoleczelistwa.
utrzymaniu l utrwaleniu
Te zwiększone zasoby g<>tówTrzeba podkreślić, że na urównowagi
pieniężno
kowe zostały pokryte dostawatrwalenie równowagi rynkowej
rynkowej.
Przychody lud.naści mi artykułów rynkowych z promiała istotny wpływ dodatkowa
produkcja przemysJu oraz pomyślne wyniki rolnictwa, zwła
szcza w produkcji zwierzęcej.
Wrzesień"
Pozwoliło
to zwiększyć dostawy
artykułów
przemyslowych

znów na widowni

Komandosi

ŁIK

..- JUTRO
6 STRON

palestyńscy

opanowali ambasadę izraelską wBangkoku
W nocy ze

środy

na czwartek

czterech cztonków palestyńskiej
organizacji
ekstremistycznej
„Czarny Wrzesień'· opanowało
budynek
ambasady izraelski~j

Arnnt:'stia w ZSRR
amnestię

w

związ·

ku z 50-leciem ZSRR.
Rady Najwyższej
Prezydium
ZSRR zastosowało amnestię wobec skazanych, którzy wzorowym
zachowaniem I sumiennym stosunkiem do pracy dowiedli, że zdecydowanie wkroczyli na drogę poprawy.
Prezydium 'Rady Najwyższej
ZSRR postanowllo zwolnić skazanych na okres do 5 lat włą
cznie, którzy przedtem nie odbywali kary w zakładach penitencjarnych. Ustawa ta dotyczy
osób,
które uczestniczyły w
walkach w obronie kraju, nagrodzonych orderami I medala·
mi, kobiet mających dzieci w
wieku do 17 lat I kobiet cię
żarnych, jak rqwnież tych, któ·

rzy popełnlll
wieku poniżej

przestępstwo

w

17 lat.

zwalnia się mężczyzn w wieku ponad SO lat l kobiety w
wieku
ponad 55 lat, którzy
przedtem nie odbywall kary w
zakładach poprawczych.
zwalnia się pod warunkiem
podjęcia stałej pracy osoby skazane na pozbawienie wolności
w okresie do 3 lat włącznie.
Amnestia nie obejmuje skazanych za przestępstwa przeciwko
państwu 1 przestępstwa kryminalne oraz tych, którzy uprzednio byli zwalniani przedterminowo w ramach
amnestii, w
trybie ulaskawienia I na innych
podstawach.
Nie

zostają

sądzone

więcej

zwolnione osoby
niż dwukrotnie.

w Bangkoku (Syjam) zatrzymując przebywających tam 6 obywateli Izraelskich. Wśród zatrzymanych znalazł się też ambasador
Izraela w
sąsiedniej
Kambodży,
który przypadkowo
tego dnia przebywał w stolicy
Syjamu.
W zamian za uwolnienie zakładników,
członkowie organizacji „czarny Wrzesień" domagali się
wypuszczenia na
wolność
z więzień Izraelskich
36 bojowników
palestyńskiego
ruchu oporu, a m. In. Japołi
czyka Kozo Okamodo - uczestnika zamachu z 30 maja br.
na lotnisku Lod. Komandosi zagrozili, iż wysadzą w powietrze
gmach ambasady, jeśli ich żą
dania nie zostaną zaakceptowane przez rząd w Tel-AWIWle do
godziny 2 czasu warszawskiego
w piątek.
W czwartek wieczorem po 10
godzinach rokowań, w któryzh
uczestniczył ambasador egipski
w Bangkoku, Mustafa El-Assnwl, zamachowcy
zgodzili się
zwolnić zakładników otrzymawszy obietnicę, iż „cało I zdrowo" zostaną
przewiezieni do
Kairu. Do stolicy Egiptu ma Im
towarzyszyć wiceminister spraw
zagranicznych Syjamu oraz jeden z dowódców
wojskowych
tego kraju.

P_owslał Łódzki Komitet

Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
Wczorajsze posiedzenie Prezydium Lódzkiego Komitetu
Frontu Jedności Narodu pod
przewodnictwem prof. A. Nadolskiego poświęcone było zakończeniu
akcji
zbierania
funduszy na budowę szkól I
internatów. Sprawozdanie
z
działalności SFBSU złożył jego
dotychczasowy przewodniczący
z. Krzywański. W swoim
wystąpieniu zwrócił on uwagę
na
ofiarność
i
patriotyzm
społeczeństwa łódzkiego oraz
podkreślił fakt, iż Lódź za wsze znajdowała się na czele
ofiarodawców w całym kraju.
Akcja zbiórkowa przeprowadzona na terenie naszego miasta pozwoliła zgromadzić około 581 mln zł z dobrowolnych
I powszechnych składek mieszkańców.
Za
te społeczne
środki wybudowano 39 szkól.
257 pracowni 1 6 przedszkoli
Znaczną
sumę
przekazano
także na wyposażenie szkól w
nowoczesne pomoce naukowe,
budowę
dwóch
internatów
oraz budynku dla szkoły muzycznej. Ze środków Społecz
nego
Funduszu
Budowy
Szkól I Internatów przekazano
ponad 160 mln zł na budowę
nowoczesnego szpitala miejskiego przy ul. Pabianickiej,
JednoC.Ze!nle
odbyła
się
wczoraj w naszym mieście
Jnauguracja nowej akcji Narodowego Funduszu Ochrony
Zdrowia. Inicjatywę jego utworzenia podjął I sekretarz
KC PZPR Edward Gierek
na VU Kongresie Związków
zawodowych.

W sklad Lódzkiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony
Zdrowia weszły następujące osoby: prof. dr J. Borsuk - prezes
ZM PCK z. Blotnicki wiceprzew. MK SD, G. Buncler przew. Oddz. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, K. Clesiel·
ska - prządka w ZPB im. Sz. Harnama, P. DYktyński - dyrek·
tor Szpitala Miejskiego przy ul. Pabianickiej, M. Grzelka - poseł
na Sejm PRL, prof. dr Z. Jerzmanowska - przew. Oddz. Polskiego Towarzystwa Farmaceutów, 1\1. Jeżewska - sekr. Prez.
RN m. Lodzi, J. Kalinowska - W!ceprzew. LK FJ~. S. Karachln
- mistrz blacharski w WZPB im. 1 Maja, s. Kosmski - przew.
ZL ZMS, z. Krzywański - działacz spoteczny, R. Kubalewskl. sekr. WKZZ, B. Kuohczyńska - z-ca Komendanta Chorągwi Lódzk!ej ZHP, S. Kuczborski - dyrektor Szpitala Chorób J?łuc, H. Lipińska-Koperska działacz społeczny, E. Kulesza dyr. Zrzeszenia Prywatnego Handlu I Usług, A. Kurnatowski dziekan
Wydz. Lekarskiego AM, T. Lewy - kier. Wydz. Zdrowia Prez.
RN m. Lodzi, I. Marczak - dziewlerka w ZPP „Lenta", J. Matczak - dyr. Stacji Pogotowia Ratunkowego, S. Michalski - dyr.
Izby Rzemieślniczej, A. Mroozkowska - przew. WKZZ, prof. dr
W. Musiał - przew. Oddz. Tow. Lekarskiego, J. Niewiadomski kier. Wydz. Administracyjnego KL PZPR, E. Onalski - kier. Wydz.
Finansowego Prez. RN m. Lodzi, J, Pasieka - dyr. Technikum
Lączności nr 2, K. Pietrasiak działacz społeczny, B. Pietrzykowski - przew. MKPG, Z. Polak - wiceprzew. ZO ZZPPWOiS, F.
Raduszyński przew. ZO zw. Zaw. Prac. Przem . Budowl., J. Rogalewicz - sekr. MK ZSL, Z. Rogacki - kier. Biura Oddz. Zrzeszenia Katolików „Caritas", A. Sitkiewicz - dyr. Przychodni Przemysłowej, H. Sułat przew. ZO Zw. zaw. Prac. Służby Zdrowia,
T. Szlęg - przedstawiciel Oddziału „PAX". R. Walczak - elektryk w LZPB im. Obrońców Pokoju, J. Walczyński - dziennF
karz, M. Walda-Skalmowska - kler. Poradni Srodowiskowej Służ
by Zdrowia, prof. dr J. Werner - profesor Politechniki Lódzkiej,
M. Wiliński - z-ca kler. Wydz. Zdrowia Prez. RN m. Lodzi, H.
Wojciechowski - drukarz w ZPJ im. W. Wróblewskiego, J. Wyżni
kiewicz - architekt w Miejskim Biurze Projektów, A. Zalewska
- dyr. Oddz. TPD.
Powołane

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Księga życzeń

noworocznych
Wydzial Orga.nnza.cyjnc-Pra.wny za.wia.damia,, te księga. Zif·
czeń
noworocz·ny.ch wyU>żona
będzie w saU
k.on,fare.ncy}nei
Prezydiwm
Rady
Narodowej
m. Ł<><izi przy W!. Pio'IJt'kóW·
sk>ie? nr 104 w dniiU 1 sbyCZ•
nia 1973 remu
w godzilna.ch
10-12.

••

filmie telewizyjnym nadanym w środę 27 bm.
w II programie telewizji
NRF,
uczeń
Bertholda
Brechta, reżyser i autor sztuk
dramatycznych, Claus Hubalek,
!!.Odjął próbę odpowiedzi .na pytanie, jak potoczyłyby się dalsze losy Niemiec i II wojny
światowej,
gdyby zamach na
Hitlera z :W lipca 1944 r. zakoń
czył się śmiercią dyktatora. W
NRF bowiem przebogata literatura o nieudanym zamachu i
jego skutkach, sugeruje opinii
publicznej, że mieliśmy do czynienia z szeroko rozgałęzioną
opozycją
nie tylko
przeciwko
samemu Hitlerowi, lecz także
przeciwko k001tynuowaniu imperialistycznego
awanturnictwa
Niemiec hitlerowskich.
Hubalek uważa tę konklUJZję

Erewański
wieżowiec

cią.I{

na str.
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Afera szpiegowska wDublinie
W STOLICY
REPUBLIKI
IRLANDZKIEJ,
DUBLIND!!
ARESZTOWANIA
CZLONKOW ANGIELSKIEJ
SIATKI SZPIEGOWSKIEJ, KTOREJ
DZIALALNOSC WY·
KRYTA 2lOSTALA NIEDAWNO PRZEZ Wt.ADZE IRLANDZ·

TRWAJĄ

KIE.

Angielis.cy agenci, w większo
ści urzędnicy policji irlandzkiej,
przekazywali tajne inrormacje
brytyjskiej &lużbie wywiadow.

Red. E. Gos
donosi
z Bonn

:za bezp.odstawną i twll!.rd'Zi, te
hitleryzm zapuścil w m Raeszy
zbyt
głęboko
korzenie,
by
śmierć
samego tylko Hitlera
mogła stać się zarazem wyrokiem śmierci na potężne siły,
które go dotychczas be7.okrytycz.nie wspierały.

czej. Były to zarówno in.forma•
cje o sytuacji w kraju, jak !
o działalności irlandzkiej armil
republikańskiej
(IRA) - orga•
nizacji
prowadzącej
walkę
o
prawa obywatelskie ludności Ir.
lanoit Północnej.
Afera szpiegowska w Du•b linie
wywołala zamles·zanie w oficjalillYCh kolach Londynu. W opinii
obserwatorów
ta
„delikatna
sprawa" może wywołać nieprzy.
jemne tarcia i odbić się na sto..
aunkach między obu krajami.
Dziennik „Daily Mall" zauwa..
ta, że premier Edward Heath 1
któremu bezpośrednio podlegają organa brytyjskiego wywia.
du, wezwał premiera Irlandii,
Lyncha, podczas jego niedawnej wizyty w Londynie. do umocnienia
WS1pólpracy między
obu krajami. Teraz wyjaśnHo
się,
że
proponując Dublinowi
„przyjatń", Londyn w tym sa.
mym czasie posyla do sąsied,.
niej Irlandli swoich szpiegów.
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27. Xll. BR. ZADANIA PRODUI{CYJNE WY~ONAŁA
ZALOGA ZPB „UNIONTEX". Do końca ro-

11-TYSIĘCZNA

~ ku plan będzie przekroczony o 50 mln zł. W sumie tego-

roczna prod.ukcja zakładu to: 50 mln ro tkanin na rynek
krajowy I ponad 25 mln m na eksport do 80 krajów. Dodajmy jeszcze, że w wyniku podjętych zobowiązań w akcji
„Szukamy 20 mld" zakład przekazał na rynek ~5 tys. koców i pledów, 76 tys. m tkanin elanowych na kosz.ule i 35
~ tys. m tkanin płaszczowych typu „ninon".
~
W „Uniontexie" pracowano, a równolegle modernizowa~ no zakład i zmieniano asortymentowy program produkcji.
~ W tym roku na ponad 75 mln m wyprodukowanych tka·
~ nin _tylko 17 tys. m wykończone było szlachetnymi apretu~ rami, w roku przyszlym
będzie co najmniej 30 tys. m,
~ Zmiany I untnvocześnlenie produkcji
idą równocześnie s
~ rozwojem zaplecza socjalnego, W roku bieżącym wiele sal
~ otrzymało dostosowane do stanowisk pracy oświetlenie I kii·
~
~

~

~
~

~
~

~
~
~

~
~
~
~

~

także 15-osobowe Prezydium LK NFOZ. Prze" czącywybrano A. Kurnatowsklego, a Wiceprzewodni
A. Mroczkowską, J. Niewiadomskiego 1 M. Jeżewską.

Wa1sz7

•

W czwartek, 28 bm. nie odbyło się posiedzenie
uczestników czterostronnej konferencji
paryskiej w sprawie Wietnamu.
Uczestnicy konferencji zbierali
się zwykle co tydzień. Nie oznacza to jednak całkowitego
zerwania kontaktów. Delegacje
DRW I TRR RWP domagają się
zaprzestania zmasowanych nalotów lotnictwa amerykańskiego
I powrotu do sytuacji sprzed
18 grudnia.

~

zostało

Regulamin, cele; metody 1 formy działalności nowego komitetu
zatwierdzone zostały 18 grudnia br. na pierwszym posledzen.lu
I<;raJowego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Na ulicach stolicy Nikaragui
- Managui, stoją uzbrojone
posterunki wojskowe, których
zadaniem jest niedopuszczenie
do rabunku.
żołnierze noszą
na twarzach opaski z gazy
chroniące przed odorem palonych ciał ofiar katastrofy.
CAF - UPI - telefoto

u dal 5111··· '---·-..:.

~

wodniczącym
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Gdyby zamach
na Hitlera
•
W

Tylko 27 grudnia
pólnocnowietnamska obrona przeciwlot•
nicza
zestrzeliła 6 amerykańskich samolotów bojowych, w
tym 4 bombowce
strategiczne
B-52. w środę lotnicy północno
wietnamscy w wyniku walki
powietrznej zestrzelili nad prowincją
Hoa Binh superfortece
B-52. Korespondent MTI doniósł,
że w czwartek trafiony nad Ha•
noi bombowiec
B-5'2 spadł w
płomieniach I rozbił się w pobliżu pałacu prezydenckiego, w
centrum miasta.
Kilku człon·
ków załogi bombowca zginęło.
Płonące
szczątki samolotu
uszkodziły
budynki mieszkalne,
w tej gęsto zaludnionej części
miasta, lecz nie było śmiertel
nych ofiar wśród ludności. Ra·
dio Hanoi podało w czwartek,
że
nad prowincją Ha Tai zestrzelony został rano tego dnia
samolot bez pilota.
Również
dowództwo amerykańskie w Sajgonie nie kryje,
że obecnie lotnict\110 ameryka1\skle doznaje
najcięższych
w
tej woj nie strat w ludziach i
sprzęcie.

A

„Czarny

D ZIS

Ogłoszono

łH

b

Z okazii 50-lecia

świnia

Mimo napływających ze wszystkich stron liwlata prote•
stów przeciwko eskalacji woj.ny powietrznej
nad DRW~
amerykaliskie
naloty na Wietnam północny nie słab
ną. W czwartek około po ludnla
samoloty
amerykańskie
dokonały najcięższych spośród wszystkich do~ychczasowych
dziennych bombardowań Hanoi. W nalocie wzięły udział
bombowce strategiczne, w tym superfortece B-52.

warszawskiej

b

Mimo oroleslów culeqo

----

Wczoraj
I
sekre·t arz
KC
PZPR Edward Gierek odwiedził załogę huty „Warszawa".
Na stanowiskach pracy rozmawiał z walcownikami i stalowni kami, a następnie wziął
udział w spotkaniu z aktywem
hutniczym i aktyw.em żolibor
skich zakładów pracy.
Na ręce htttnLków E. Gierek
przekazał

50 gr

W Erewanie, stolicy Armeńskiej
SRR, budowany jest nowoczesny wieżowiec, w którym mieści~ się · będzie Palac l\llodzleży.
CAF -:-- 'l'ASS

~
~

~

Pozostały

2 dni

matyz.ację. Oddano 32
szybkiej obsługi. 323

pokoje śniadaniowe, 4 bufety i bary
pracownikom uzupełniono wkłarty na
książeczki mieszkaniowe,
na łączną sumę 4.188 tys. zł.
Przydzielono 68 mieszkań spółdzielczych z zakładowego budownictwa mieszkaniowego. W latach 1973-75 załoga otrzY•
ma kolejne 23 tys. m kw. powierzchni m ieszkalnej.
Pomyślano
także
o urlopowym wypoczynku pracowników. W trakcie budowy jest ośrodek wczasowy w D:tW1·
rzynie, a przygotowuje się budowę ośrodka wczasowo-sanatoryjnego w Piwn!C7.nej.
Dzieci wyjadą na kolonie ao
Białej
Rawskiej i Nowego Miasta.
91 proc. załogi „Unlontexu" zadeklarowało pół proc. mie·
sięcznych zarobków na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Rocznie wyniesie to 1,5 mln zł.
e ZPW IM. REYMONTA. Tu zakończenie realizacji zadań planowych wypadnie z końcem
kalendarzowego roku.
Natomias.t już wykonano zobowiązania do „bank·u 20 mld"
Zakła<l przekazał wkład w wysokości 4.600 tys. zł.
e O REALIZACJI PLANU PRODUKCJI TOWAROWEJ
MELDUJE FABRYKA CZĘSCI DO MASZYN SZYJĄCYCH
I ODLEWNI STALIWA. Już 20. XI!. br. zadania planowe
b y ły przekroczone o 304 tys, zł. A do końca roku wartość
nadprodukcji powiększy się do 1.8 mln zł - jest to wartość
części zamiennych, na które czeka
przemysł odzieżowy
i wlóklienniczy.
W sumie plan produkQji fabry1ń osiągnie sttmę 40.5110
tys. zł.
(r. g.)
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Król?

lio1espondencja
ze Szwecfi

149,8 mln toni

Prztmysł węglowy

na lawie oskarżonych•

W

roku
szwedzki parlament rozpatrzy projekty ustaw,
nowych
dotyczących
nadchodzącym

państwem.
zarz ądzania
form
Proj ekty opraoowywala specjaluna komisja konstytucyjna
tworzona jeszcze w 1967 ~oku.
zmian
sprawa
jednak
Zan im
w s ystemie zarządzania stanie
si ę p r zedmiotem parlamentarnej
deba ty, przywódcy poszczególn y ch partti prowadzą intensywne narady w celu uzgodnienia
najważniej
wobec
stanowisk
s zych punktów ustaw. Jak inuNyheter",
„Dagens
formuje
z godniono już poglądy dotyczą
ce mianowania szefów rządów.
Dotychczas czynil to król, po
przywódcami
z
konsultacjach
partyjnyn;ii. Według nowego sy-

sternu

premierów

nować przewodniczący

Dlutszą debatę wywolała sprawa pozbawienia króla immunidotychczasowy ch
tetu. Wedlug
przepisów k~>nstytucyjnych, osoba monarchy jest nietykalna i
nie m<>źe on być pociągany do
Nooopowiedzialności sądowej.
wa ustawa przewiduje jednak,
król będzie zrównany ze
że
wszystkimi obywatelami. Przeciwko temu zaprotestowali jedynie konserwatyści, którzy stakomisji
w
mniejszość
nowią
konstytucyjnej .
Komisja zastrzegła się jednak,
że z.miany w systemie zarządza
nia b~ą mogly wejść w życie
dopiero po !lmlercl obecnego
klróla, Gustawa VI Ad<>lfa.

(Dokończenie ze

str.

1)

Fundusze uzyskane w drodze dobrowolnych składek przekazane
na budowę dużych nowoczesnych szpitali, tłobków, s:akól
specjalistyczny ch z Internatami, domów rencistów l domów osób
samotpych, gm.innych ośrodków zdrowia. Część łrodków zużyta
będzie na modernizację istniejących obiek~ów l lepsze nowocześ
niejsze wyposażenie szpitali. 25 proc. zebranej sumy przekaże się
na fundusz centralny, z którego także korzystać bfldzle nasze
miasto.
We wc.zoraj szym posiedzeniu uczestniczył m. lin. sekretarz KL
J, c.
PZPR - J, Chabelski.
będą

wypa dków

B Karambol trzech samochodów mia! miejsce wczoraj przed
na rogu ul. ul.
południ em
Stalingradu i zaObrońców
chodniej. Kierowca „Stara" JT
4175 Jan K. na skutek trzymania bliskiej odległości i niesprawnego układu hamulcowego
w tył „Syreny" IO
uderzy!
&:rrs, która z kolei uderzyła w
„Stara" FK 4008. Na SZCZflŚCJe
skutków karamgroźniejszych
bolu nie było.

B Na rogu ul. ul. Wschodniej I Rewolucji 1'90~ r. przy
świetle przebiega!
czerwonym
przez skrzy:i.owanle 7-letni Jacek M. Wpadł on pod przeje:i.dżaj ącego „Fiata'' om IS
lewego poddozna! złamania
udzia. Chłopiec przewieziony został do Szpitala im. Korczaka.
• Wjeżdżający do bramy posesji przy Pl. Kościelnym 3 kierowca „żuka" IS 1238 Jerzy J.

•
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nie zauwatyl wychodzącej Aleksandry M. Doznala ona powatnych potłuczeń, a pomocy udzielono jej w Szpitalu Pogotowia Ratunkowego. ,
• W późnych godzinach wieczornych na skutek zapalenia
się sadzy w przewodz)e kominowym zapłonął dach kotłowni
Lódt-Widzew.
wagonowni
w
Przybyle w porę 5 odd:!'.lalów
Straży Pożarnej zapobiegło rozprzestrzenieniu się ognia.
• W posesji przy ul. Obroń
ców Stalingradu łO apłonęly w
godzinach nocnych komórki należące do lokatorów,

SPORT •

radycWtibe jut u progu n.owego rok.u na sporto111111Ch
lrobumna.ch ga,zet poja.1D!a.jq rię pubL!lk.atje próbu.jątt
dlok<>nać oceny os<qgnięc!, Jaik i wska,zujqce na niedomagamia m bja.jqcegc sez.o.nu. Prob!em11 tB poru..zone
zostały m. in. w k<>menta'1'.z>U pt.: „KLoo11 be.z 1wkcesl>w",
za.mie&rezoni,,mi w trodo!Dvm wydanliu „Trvbu.n11 Ludu".
Zdatnklm awt>ora }(,Qlmenta.r.za,, 1>lllkcesy pobJcieh 8'PQrtolDców w br. fl.al.eży w glównej mWl<rze z.a.Wdll'ięczać tzno. ~
len ~u centralnemu, efektclm pracv 1Z'/WtenlJOwców polskich
2'Wi q"1<ów S>pcrfOW<lfCh. Chcc!aiż dalej ck>d.aje on, te bi/ta
równ;,e;t w tJ/lm .za.slwga. klUIÓ-OIW!/ICh t>renerów ł ~lOOZ!/.
Zbi,ot maio jedn<Jk ostqgntęc! w tej a.z>WodZlltn!e należy %4<pisa.c! na kondo k/JUJbów, w Jc.tóri,och sZTko!ente ł na.wrót dn
sekcji nie są ifm.ponu.jqce, o czvm lwiadczą - ja·k cz11tam11
WJ/IS·tępv czotowl/OCh zes~ w ró;1>n11ch
dalej w „TL" międiZJ/111(1!1'()dc!Wy.ch próbach.

oment.arz przytacza wiele prz~w. Pf':rw>Om!M-jq.c m . tn. o niepowod.zendac h w pu.coorowll'Ch lmjach pt~kanw. hokei.stów, ko11t11kaN:y <>ra.z ze$110łów
pt.m<.i ręcz:nej mężczyzn ł lcóbiet.
Autor publllka.c:li w „TL" naiwia ta.kże pod :zm.Qlklem za.Plł'tainia (nie wierząc raczej na.&zvm zda.nie.m w ~1.llkee3), dalsze wy.stępy koszyJuiirek LKS w wal.Ce o p~hair Eurow:
TrU:d.no jedatllJk zgodzie! ~ię z tym sta.now11ak:iem. Z opiinbl.
;a.7oie wyipowieda-.teD! za.równo dzf.alacze ŁKS ja}( ł 1pecja.1i8ci tej dJ/IScw>bitny po monacM;1klmi losowa.nilu c!wf.erć/lma>
l-OiWych rozgr!l'Weik wyirvika., te los u.łmiechnlql rię raczej do

K

Pol>ski.
mmwkvjqc dalej n.te naj!.epszq pracę s~borWq w
za-pytu.je mprost az,taia.kbu.bach kome'11-ta>tor „TL"
ozy ló&zl<iiego Spi:Xem: „„.gd;iM 1 ię J)Odi>iall. 1roscYWC}I

m os.tirzyń

tego klub-u., w kotóryrm

wielką apoliOWfł kanerę p~z•

"'"°'!""-

tyl Kudlr.a?"
Faiktem je&>t, te .,.m~" sana 11.f<!'Udlll g-,.._wpa.
ców Społem. Naletv Jedm.aJc pr.zwiomnie~. te 1eJ „z.nil1'n•~
wladz 1>portow-ych
c<e" b11lo efe.JWmi ok·re.§1.oneJ polrtyk.t
szczebla. centrabneg<>, a ok.rd{.a,jq.c to •ci.tlej - za.mienionej

poLitvki fed.era.cji.
Po~tam.owi>on-0 b<l<Wiem, tt1 spoiem będzoie zajmcwaro sit
tl}!lco SZI~ »rowców, p-rzeka.z·u.jqc &ZOSOWCÓW ci.o Wlókni.all'za.
Dziś w iadmnO, te p001.11nlęcW1 to nie b11lo rovt forttmne.
cz·ag-0 dowocUmi joot f'OOJklĄ/wowain ! e w Spolem ~Y au„
soweJ, a. tru.dtnego za.cf.a.n.ta ~i.-~nia. nowego n11Jrytb1oU pod·
jq.l s ię Wla.śnie J<Ln Kudlra..
ak wf.ę.c nie za.wsze po!~ centr®ńzac~I (o 1Ctórq
bbje się a.tt<tor lwmem.t/1JT\Za „TL"), ok4Z11l!141 się lcrożeby n.le dedaek,i em ze wszech mia.r llunatvm,
więcej - rba.wiennyrm. Z kolei pr-z~y slu.szmo'"·
że jeśli f1hŻ deceatwał izorw.ac! srk.olente, to pod jeitnvm wa.k~rej powierzono
rull!kiiem: j~ (ldU>b, z>rz.eazeme),
sitkolenie za.woon!i<ów wyczvn.owych, mU&I oct.powladac! wszvs-bk il;/t wymu>go<m wzorowego wall'ntatu. A więc <f.!łsponowa.t!
m.ożbiwie jaik ll<llJ!epstq kadrą brimer!'ką, od\powiedln!q (doo.~rtq o na.;nowoo~dnie!ste tuZOrY Iw.JadOJjmy IDięcej rowe) ba·z q 1>przętową JdU).
N iestety - w wieLu pr~padlk,a.ch - są to t1,.'l'ko pobot.n'
;llyczenfa. Nie m.obna więc ty./)/<.o pr~vs~ 'llMNI M „RkoLeniowe n8ed<»t'1./Jki" laubom.

1
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DZił)NNIK

ŁóDZKI

Komunikat ,,Totka"
Totalizabor sportowy zawiadamia, że w zakładach pllkankich
z dnia 23. 12. 1972 r. stwierdzono:
2 rozw. z 13 trafieniami wygrane Po 190.802 zl, SO rozw.
z 12 trafieniami - wygrane po
7.632 z!, 788 rozw. z 11 trafiewygrane po 484 :zl,
niami
6.213 rozw. z 10 trafieniami wygrane po 61 zł.
W zakładach Toto-Lotka z dn.
2f. 1%. 1972 r. atwierdzono:
2 rozw. z 5 traf. prem. - wygrane Po 1.000.000 z!, 16f rozw.
z 5 traf. zwykł. - wygrane po
około 17.000 zl, 11.628 rozw. z f
trafieniami - wygrane po 362 r.I
245.019 rozw. z 3 trafieniami wygrane po 17 zł.

Kukułeczka płaci ...
za pięć trafień premiowanych
- "' 12.370
za pięć trafień zwykłych z! 2.370
za cztery trafienia premiowane - z2 181
za cztery trafienia zwykle zł 81
za trzy trafienia premiowane
Zł

-

20

trafienia zwykłe za trzy
10.
Na wyarane za 8 trafień w
grze przypada około
bieżącej
250.000 złotych.
zł
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n.r SOI (7519)

sllny
od wtorku
Szalejący
dezorganizuje życie w
wiatr
kotlinie jeleniogórskiej. w kilku podgórskich miejscowościach
przewody
przerwane
zostały
elektryczne. Największą awari ę
zanotowano w rejonie Karpacza. Miejscowość ta oraz sąsia
dujące Bierutowice były 28 bm.
prądu.
dopływu
pozbawione
Wywrócone przez wiatr drzewa
głównej
· zatory na
utworzyły
ulicy Karpacza.

*

Utrzymująca

* sit:"'

od

l

sztormowa pogoda na Bałtyku
rybakom wypły
un!emo:lliwla
Wybrze ~ a
portów
z
nięcie
na
więc
ekają
z
C
wschodniego.
podobnie jak
poprawę pogody,
załogi niektórych statków hanw
przebywającycl\
dlowycb,
porcie gdyńskim.

"' * "'

Lawina, jaka zeszła w czwutek rano w południowych Alfrancuskich w pobli ż u
pach
m iejscowości !sola, około 70 km
od Nicei, spowodowała śmierć
2 strzelców alpejskich uczestniczących w marszu patrolowy m.
Kilku innych członków oddzia-

dni

Rewanżowy

pole dy nek

Start-Fenerbahce
(Stambuł)
Dopiero w łrodę (27 bm.) poze Stambułu do Lodzi
siatkarek
ekipy
druga część
łódzkich, które w ramach rozgrywek o puchar Europy stoczyły w stolicy Turcji pierwS>Zy
pojedynek z tamtejszym zespołem Fenerbahce Kadlkoy. Powomistrza
dem powrotu drużyny
Polski „na raty" były kłopoty
z miejscami w samolocie lecą
cym do Warszawy.
Jak poinformował nas wczo,raj kierownik sportu wyczynowego Startu A. Walter nledaw.
ny mistrz Turcji nie by! zbyt
przeciwnikiem.
wymagającym
Spotkanie rozegrane w przedczwartek (21 bm.)
świąteczny
wróciła

za.kończyło

się

łatwym

obrażenia.

odniosło

łu

"' * "'

Jak wiadomo, zwiększono kreOstatnio stolica Malezji podyty na zakupy ratalne, indyw wyniku
ucierpiała
wa ż nie
w1dualne budownictwo m ieszkapowodzi. Obecni e wody stopnioniowe, a tackże na rozwój promiewielu
jednak
,
opadają
wo
dukcj! rolnej. Byl0 to możliwe
szkańców Kuala Lumpur przedynamicznemu wzrostodzięki
Kemiasteczku
w
bywa jeszcze
wi wkładów oszczędnościowych,
maman, dokąd ich ewakuowaJmórych stan na koniec br. ono.
siągnie 166 mld zl.
Wysokie tempo wzrostu pieludności
przychodów
niężnych
„Prawda" poinforDziennik
I
również w
się
przewiduje
kwartale 1973 r. Zwiększą się
mował w czwartek, że z powoone o ok 9,5 proc. w stosunku . du gwałtownego przyboru wody
do I kwartału br. przy czym
ponad 300 osób zostało odcię
znów wydatnie wz!'osną dochody zatrudnionych w gospodartych od świata na wyspach po(-0 ok. 10,4
ce uspołecznionej
na Angarze.
łożonych
proc.). Za.kia da się także zwię
kszenie wypłat z tytułu świad
czeń społecznych (o 11.9 proc.)
i dochodów ze sprzedaży proNa północy Iranu zapanowaly
duktów rotnych (o 8,1 proc.).
silne mrozy. W rejonie miasta
w ciągu I
że
się,
Szacuje
temperatura spadła do
Tebriz
kwartału " Hl'73 roku ludność przeminus 34 st. Sparaliżowane zoznaczy na .zakup towarów pofabryk!,
stanęły
życie,
stało
nad 118 mld .zł, a więc o blinie funkcjozamknięto szkoły,
sko 9 mld zł Więcej niż w I
mroźnego
Fala
transport.
nuje
kw. br. Kwota ta znajdzie popowietrza z północy napłyn ęła
w ofeN>wanych przez
krycie
również na południe kraju. Na
handel wewnętrzny artykułach
Zatoki Perskiej w owybrzeżu
przemysłowych,
i
żywnościowych
kolicy Bender-Abbas temperaktórych wartość (w porównaniu
pierwszy od 14 lat
raz
po
tura
z I kw. br.) zwiększy się o 8 /
spadła do 2 st. powyżej zera.
proeent.

"' * "'
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1 zabity , 3 ranny ch

Napad na bank w Londynie
liczne domy handloOnegdaj w centrum Londynu basa dy
we.
między
doszlo do strzelaniny
5 gangsterami, którzy napadli - - - - - - - - - - - - - - - - na bank, a policjantem. Jeden
z gangsterów został zabity, a 3
- rannych. Bandytów, którzy
zrabowali 25 tysięcy funtów I
zranili jednego z klientów, zapolicjant,
uzbrojony
uważył
budynku.
strzegący sąsiedniego
Dziś nadal bezchmurnie. Temminimalna od minus
strzałów
peratura
wymiany
Podczas
14 do minus 10 st. C, maksypolicjant, mimo że został ran5 do minus 2
minus
dwóch
od
malna
postrzelił
ny w rękę,
st. c. Wiatry umiarkowane pogangsterów, uciekających samołudniowo-wschodnie.
chodem.
Jutro -pogoda bez wJęki!ZYCh
samochodowy "Patrol poUcJ!
zmlan.
uda! się natychmiast w pościg
Słońce zachodzi dziś o aodz.
za zbiegami. Na jednym z par15.38, a w schodzi jutro o godz.
kingów znaleziono zwłoki je:l7.51.
nego z rabusiów.
Imieniny obchodzą Dominik l
Do strzelaniny doszło w dzielama!ę
Tomasz.
znajdują
której
w
nicy,

POG ODA

I
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Informacja F Szlachcica
o udziale delegacji
polskiej w obchodach

56-hcia ZSRR
28. bm. odbyło się spotkanie
Sekretariatu KC PZPR z cenaktywem partyjnym.
tralnym
w czasie spotkania członek Biusekretarz J{C
ra Politycz nego,
- Franciszek Szlachcic złożył
polskiej
Informację o udziale
delegacji pod przewodnictwe m
I sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka w uroczysto ściach obchodów SO-lecia ZSRR w Moskwie. F. Szlachcic poinformował również o rozmowach przeMoskwie z
prowadzonych w
przywódcami KPZR oraz innych
bratnich partii.
W toku spotkania dokonano
oceny przebiegu obchodów pół
Kraju Rad w Polsce;
w iecza
Ich wielkie znapodkreślając
i polityczne
ideologiczne
czenie
dla umacniania przyjaźni, sowspółpracy
juszu i bratniej
między PRL i ZSRR.

Pamiqlkowa lahlica
11

a gmach u

Tenlra Wielkieuo
w IHoskH ie
W czwartek, przed gmachem
Teatru Wielkiego w Moskwie
mlesZkańców
wiec
si ę
odbył
stolicy ZSRR. W czasie wiecu
przewodniczący Komitetu Wyk9nawczego Rady Deputowanych
Ludu Pracującego miasta MoPromysłow
skwy - Władimir
odsłonił

tablicę

pamiątkową

na frontonie gmaUpaTeatru Wielkiego.
ona historyczną datę
miętnia
30 grudnia 1922 roku, kiedy to
odbył się
w Teatrze Wielkim
I Wszerhzwiązkowy Zjazd R.i.d
proklamujący utworzenie zwlą•
z}tu Socjalistycznyc h Republik
Radzieckich.
wmurowaną

chu

Żałobny konńukt
... przPmytników
Aby ujść wzmożonej ostatnio
kontroli celników, włoscy przechwytają się nowych
mytnicy
oryginalnych
- czasem nawet
- sposobów przemytu.
bleż. tygodnia
Na początku
jeden z celników spostrzegł w
Vlgllena
miejscowości
malej
którym
kondukt żalobny, w
kroczy! jeden z przemytników.
Jak si ę okazało, w trumnie zamiast ni eboszczyka znajdowalo
się 100 kg papierosów.

•
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Przeciwnicy
i
Łodz
ia
ŁKS na jubileusz 550-lec
Gwardii i Widzewa

4 slvcznta

Czy tylko wina klubów?
J

,o

ze str.

1)
i niektórych żywnościowych oraz
także przy pomopoprawić cy wymiany z zagranicą - struasortymentową oferowaJQturę
nych towarów. Nie zawsze jednak wie1kość ich dostaw nadą
za rosną.;ymi potrzebami
żala
i upodobaniami konsumentów.
przychodów ludności
Wzrost
w br. byt w głównej mierze rezultatem macznego zwiększenia
zatrudniowynagrodzeń
wypłait
nym w gospodarce uspołecznio
nej. podniesienia dochodów rolników ze sprzedaży produktów
rolnych, wzrostu świadczeń na
rzecz ludności oraz wydatnego
rozwoju dzialalnośei kredytowej.
(Dokończenie
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Z bocznel lrvbnnv

Klęski żywiołowe na świecie

Bilans przychodów

• Niefortunnie żakończyła 1lę
dla Heleny H. próba wskoczetramwaju
nia do ruszającego
linll 2:/7 na skrzyżowaniu ul.
i KU!ńskleao.
ul. Narutowicza
Doznała ona ogólnych obrażeń
(m)
ciała.

SPORT •

plan rocznj

za bm. gór.ntctw0 węgla kazadania
wykonało
m.lennego
NPG, wynoszące US,8 mln ton.
Przewiduje się, że do końca
bm. kopa.lnie wydobędą dodatkowo ok, 1 miliona ton wę
gla. Wykonano I przekroczono
zadania wynlkające z
także
w ramach akcji
zobowlązad
„20 mllia.rdóW''.

tu.'

Powsloł Łódzki Komilel
Narodowego F1mduszu Ochrony Zdrowia

Kroni ka

wykonał

miaparlamen-

będzie

Lawin y• powodzie •wichu ry

zwycię

stwem siatkarek lód..tcich 3 :o
(15:1, 15:1, 15:8). W ostatnim
secie rutynowane zawodniczki
(Niemczyk, Karasińska l Soj.
czuk) zastiu>ilY młodsze koleżanki.

jut ta.leże termin
rewanł.owego pojedynku. Odbę
dzie slfl on w czwartek w sali
na Julianowie (4 •tycznia) o
godz. 17 ,30.
Kolejnym przeciwnikiem Startu na dl'Odze do pucharu Europy
najprawdopodo bniej zebędzie
spól mistrza Francji AS.PTI'
Montpellier z Paryża. Francut11kl,
zanim podejmą u siebie Start
muszą rozegi;ać jeszcze trzeci<'
o awansie spotrozstrzygające
kanie z mistrzem Włoch, druModeny.
żyną s
Ustalono

Informujemy
Wzorem Innych klubów łóM.
klch KS Metalowle<: urządz!I dla
młodzieży sllkolnej i osób atarszych lodowisko przy ul. Dą
browskiego (róg Podmiejsklęj).
Lodowisko czynne jest codziennie od godz. 10 do zmroku.
Dla korzystających ze 61iz11awlti
azatnla i iorąca owa.

Znaczny udział w przygotoproJ?ramu
bogatego
waniach
imprez, jakle będą zorganizowane w roku przyszłym z okazji jublleuszu. 550-lecia Istnienia
kluby i
miały
będą
Lodzi,
wszystkie pozostałe organizacje
miasta.
naszego
sportowe
Jake jeden z pierwszych, z
ciekawymi propozycjami wystą
pił Lódzkl Klub Sportowy,
Z ważniejszych Imprez sportowych, które będą urządzone
przez ten największy i najpopularniejszy klub aportowy w

TurnieI
o Złotą

Klingę

„DL"

z udziałem
nallepszych

szermierzy Polski
Wyznac:rony jut ro.stal texm!!ll
Złotą
turnieju szablowego o
Lódzklegc".
Klingę „Dziennika
Turniej organizowany przez KS
w
się
odbędzie
„Włókniarz"
r.
dniach 13--lf stycznia 1973
Turniej · ten, jak Inform uje nas
prezes LOZ Szermierczego Bolesław Banaś, włączony został do
centrahnych lm.prez objętych kalendarzY'klean zawodów sportoraw
wych organl-wwanyc h
mach jubileuszu 5SO-lecia m. Lodzi.
13 stycznia w sal! MDK odbę
dzie 1ię trójmecz grup spartakiadowych Lodzi, Opola ! Wrocławia we wszystkich broniach.
W niedzielę rąwnleź w sal!
MDK, rozegrany zostanie turniej o Złotą Klingę „Dziennika
Lódzklego" w szalbli.

wymienić m. !n.
w roku 1973 dwóch
atrakcyjnych turniejów między
narodowych w koszykówce komiędzynaro
biet I mężczyzn,
dowege mityngu lekkoatletyczpiłkarskiego
meczu
eraz
nego
z udziałem jednej z najsilniejszych drutyn radzieckich.
Ponadto działacze LKS przeprac
wielu
podjęcie
widują
zmierzających do dalszego podniesienia estetyki własnych oZakłada
sportowych.
biektów
się m. In. wykonanie nowej Instalacji radlofoulczneJ na stadienie, _ obsadzenie ozdobnymi
krzewami skarpy od strony Al.
Unii, wykonanie dachu nad kaa
radiowo-telewizyjną,
biną
także rozbudowę gabinetów lekarskich i udekorowanie esteplanszami
tycznymi tablicami,
Itp. wnętrza bali sportowej.
Mamy nadz.l.ęję, że zmieni także swoje dotychczasowe oblicze
wnętrze lokalu klubu przy ul.
Piotrkowskiej.

Lodzi

warto

organizację

Bal
mistrzów sportu
.... W dniu 20 stycznia 1973 r.
: odbędzie się w Lódllklm Pala: cu Sportowym tradycyjny bal
organizowany
: sportowców
: przez KDS wspólnie z Lódzkim Ośrodkiem Sportu i Wypoczynku, „Turystą" l CHPiS.
Podczas balu ogłoszone zo:
plebiscytu
wynik!
staną
: „Dziennika Lódzklego" na 10
Lodzi.
sportowców
najlepszych
Szczegóły wkrótce.
'""!

=
=
=
=

Zmarł

S. Winia rski

Zmarł znany dtlałacz sportowy I wieloletni sędzia piłkar
w tym turnieju zapoStefan Winiarski.
ski
najlepsi
nasi
wiedzieli wnyscy
. Zmarły odznaczony był Krzyszabli.ki z J. PawłOW6klm na
zem Kawalerskim Orderu Odprzewidujemy
czele. Ponadto
rodzenia Polski I wieloma Inzorganizowanie watki po kazonymi odznaczeniami państwo- ·
wej we florecie pom i ędzy zl<>z Monachlum I wym! I sportowymi.
medalistą
tym
Cześć Jego pamlt:cL
Woydą 1 Dąbrows1'lm.
Udział

w lokalu PZB w
Wczoraj
Warszawie odbyło się losowani e
rozgrywek I i II ligi bokserskiej. Nas najbardziej interesują spotkania II ligi, ze względu
na udział w nlch Widzewa i
Gwardii. Kluby te reprezentillosowania St.
wali w czasie
kpt w. SwlętoKaczmarek i
slawski.
Widzew znalazł się w I grupie, mając za przeciwników następujące

zespoły:

Gwardię

GKS Tychy, Hutnika
Nowa Huta, Prosnę Kalisz, sokola Pila, Start Elbląg i Zawiszę Bydgoszcz.
grupie
Gwardia Lódź w n
spotka się z drużynami; Carbo,
Moto
Tarnów,
Metal
Gliwice,
Stocznloui!eo
Resovia,
Jelcz,
Bytom 1
Gdańsk, Szombierki
Zagłębie Konin.
Pierwsze spotkania w tej klaodbędą się
sie rozgrywkowej
2.8 stycznia. Widzew w Lodzi
tego dnia z
będzie
walczyć
GKS Tychy, a Gwardia wyjedzie do Rzeszowa na spotkanle
z tamtejszą Resovią. Ogółem w
n lidze wystąpią 214 drużyny,
któr.e podzielono na 3 grupy.
Wrocław,

Dokonano również losowania
juniorów.
GKKFiT
pucharu
Lódt znalazła s!ę w jednej grupie wraz z Bydgoszczą, Koszalinem, Gdańskiem i Białymsto(n)
kiem.

Siatkarki Slarln
i koszykarki LKS
W zamieszczonym wczoraj Wyprzewodniczącym
z
wiadzie
J'.,KKFiT w. Zatkem na temat osiągnięć I niedomagań łódzkiego
bardzo
pominellśmy
sportu,
jest
jakim
moment
wdny
' sukces koszykarek LKS l siatkarek Startu. Oba te zespoły,
jak Wiadomo, bronią skutecznie
zdobytych w ub . roku tytułów
Polski. Przepraszamy
mistrzyń
zarówno naszego rozmówcę Jak
1 zawodniczki obu drutyn.
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PROZA

...wesele" (barwna ekranizacja dr.amatu ltaowlawa Wysplaiiaklego „Wesele", ret. An.
dn:ej Wa.jda), Wajda od daw·
na nosll się z zamiarem ekrant.tacji „wesela''.- Nie zdecYdował się na nią, dopóki rozwspólczesnego k!na nie
wój
na wprowadzenie
pozwom
wiers:i;owane&a dlalogu d-0 til.
Klucz do rozwiązania
mu.
dramatu Wyaplańsklego na ekranie, dal Andrzej Kijowski
dokonu(autor 1cenarlusza),
jąc adaptacji „Wesela", w k:tó·
rej dialog został :zredukowany
do niezbędnelo minimum 2!
zachowaniem
jednoczesnym
wszystkich. znanych na pamięć aforyzmów, powiedzeń 1
kwestU. Film ueallzowano z
wlell<ą dbalołm. o real!a. Dla
poet.acl zakupiono
głównych
przechowywane
autentyczne,
pokoleń

1trol•

chłopskie

Krakowa. W rolach
ha Ziętek (Panna
Młoda) Daniel Olbrychskl (Pan
Miody), oraz A.odrzej Lapiekł,
Bar-ba,&
Franciszek Pieczka,
wrzeslflska, Maja Komorow·
aka, Emilia 11.rałlowska 1 tn.

z

okolic

głównych:

ZSBR
,,Rełm Alebanclra Macedoó·

sklego" (komedia barwna, ret.
Aleksander lleryj). Ekipa archeologów odkopuje na pu.stYni zloty belln Aleksandra lVlacedońsklego. Cenny przed.miot
pada tupem złodziei, któr:i:Y
ml.Ino aresztowania nie ehell
a:drlldzić miejsca ulttycia heL
mu. Wy)corzystując niezwykłe
podobieństwo kierownika jednego z 111osk!ewsklch przedszkoli do azefa ba.ndy, udaje
się w Jrotleu dopr-0wadzlć do
odzy•kłllla skarbu, w fil mle
tym WY•tępuj11: Jewgienij Leonow, Geot11J Wicin i m.

JIULGABIA
J)[or.i r61" (dramat ezfl'rolroekranowy, reż. Metodi AndOnow). Akcja rozgrywa s i ę w
xvn-wlecznej B>,itiarll, znaj-

Str. 2

ŁIK

zrealizowanr na podstawie no.
well Karola Dickensa, ret. Ronald Neame). „Opowieść wl•
wiele
ekranizowano
gilijną "
razy, po raz pierwszy w roku 1910. Obecna wersja f!lmo.
wa pomyślana jako pres\lt4l'e przedSlc:wzlęcle dla klnema togra!U brytyjskiej (z oka.zjl 100 rocznicy łmtercl p!sa.
rza) koriystająca :i: wyjątko
wego budżetu I nie sp<>tykanej
miała
.artystycz.nej,
oprawy
swoim rozmachem I blaskiem
popned- .
przyćmić wszystkie
nie. I tak chyba sic: stało.
Wystc:puj11 filary anglelskle!IO
kina: Albert Finney, Alec Oli•
C'ZBCBOSt.OW AC.JA
lnnes, Edith Evan1, ltennełll
(dramat More i 111.
„Lekcja odwagi"
sensacyjnf, ret. Dusau Klein).
Historia n!emlecldeg-0 lekarza,
ms?JPANI4
który po dojściu Hitlera do
władzy, erntarował do szwaj(dramat
mllośal"
„Historia
świa
w1>jny
carll I w latach Il
t-Owej wap6lpracowal z al!an· psychologiczno • obye"l0Wl'1
mlo..
Dzieje
Gra11).
Jorge
reż.
w fUmle
cklm wywjade:rn.
tym zobaczymy: Karela Hlige. dych kochanków 2 Barcelony,
Leona na tle reallatye7.nego obraza
ra, Janę Brejcbową,
hiszpańskiej.
Niemezfk'i I In. „Grubasek" rzeczywistości
(komedia, ret. Joaet, Plnkav). szczególnie godna uwa111 jen
fUmu.
obyczajowa
kilkunastoletniej warstwa
Perypetie
dziewczyn)', cierpiącej z po- Występują w nim: !limon All·
Teru&
Vergano,
Serena
dreu,
wodu nadmiernej tuszy. Do.
ple.ro sukcesy sportowe wyle- Glmpera l tn.
czą ją z kompleksów. Glówną
STANY Z.Jp>NOCZONR
rolę gra: Marketa Svetllkova.
Partnerują Jej: LabomJr Lip.
tolnlerz" (barwny,
„Niebieski
aky, MJla Mysllkova l in.
szerokoekran<>WY western, rei.
Ralph Nelson). „Nttbleskt toi.
FRANCJA
nterz." należy do coraz cięś
ostatnio powtarzających
„Klan Sycyl1Jczyk6w" (film clej
gangsterski ret. Henri ver· sic:
filmów, dezawuujących
po.
nenii). Jest to adaptacja
Dzikiego zachodu
mitologi ę
le Bretona. l próbujących wprowadzil! e.
Auguste
wieści
sycylijski gang rodzinny wy- lementy historycznej prawdy
krada z wlęztenla grotnego o
amerykań
eksterminacji
przestępcę I wraz z nl.m do. skich Indian . scenarzysta John
powieś~
adaptując
konuje napadu na samolot z Gay,
w słońcu•• powlązaJ
ładunkiem złota. Romans gan· .,strzała
gstera z t.oną jednego z człon jej fikcyjne w11tkl z historl•
ków gangu rozbija spółkę I masakry 29 listopada 1884 r,
prowadzi do krwawych pora• w san Creek w stanie Colora.
chunków. W filmie tym wy_ do, podczas której tolnlel'%4
stc:puj11 wybitni akt.ony fran- amerykańscy wymordowali '!OO
cuscy: Jean Gabin, Alain De- Indian, w
tym 350 kobiet t
lon oru Lino Ventura i In. dzieci.
rolach głównych:
W
Candlce Bergen, Peter Strau!I,
ANGLIA
Donald Pleasa.nce I In, „John
„Opawldł wigilijna" (b&rw- I Mary" (barwny szerokoekramm p sychologiczno • onowy
ny, szerokoekranowy musical,

duj11cej 1lę od trzech stuleci
pod jarzmem tureckim . Tematem 111 dzieje górala wychowującego córkc: na mśc!clela
matki, zgwałconej I zamord-0.
waneJ przez Tu.rków. Film ten
nagrodą
został
nagrodzony
specjalną jury na MFF w Kar„K<>zl
lowych Waracn 1972,
róg" pobU w Bulgar11 ws:zeJ.
Irle rekordy .frekwencji. W c111.
gu miesiąca obejr:zalo go 2
Odtwórcami
widzów.
mln
głównych ról są: Katie Paska·
leva, Anklo Gorozew, Todor
Koln t In.

zł

UO,

10.

1912

~~10:~

Poe:i;Je1
W, C. Williams
P. Bystrzycki - Sm!erć nad
A gfar-Wadi. WPoz. 1972 r., str. PIW 1972 r., str. 80, zł 10.
Kocie łby;
J . LltW!n!uk 150, zl 12.
Czyt. 1972 r.; str. 120, zl 10.
OSWIATA
Wprowadzenie do
~. Turos ROŻNE
str.
andragogiki. PWN 1972
27 0, zl 25.
Chomsky, WP
J, r.yons 1972 r„ str. 140, zł 10.
RÓŻNE
E. Wielicka - Zanim zapad·
M. Juchniewicz - Les Polo- nie wyrok. Iskry 1972 r., itr,
F
nais dans la Reslstance euro- 50 z2 6.
peenne 1939-1945, INTERPRESS
1972 r., str. 195, zł 23.
l
Człowiek
J. Postgate
Socjologia handlu (wybrane drobnoustroje, PWN 1972 r.1
zagadnienia). PWE 1972 r„ str. s t r. 320, zł 36.

Interesują cy
konkurs

r.,

U5,

zł

43.

St. Kartaslńskl - Zl:>lór %8•
dań maturalnych I egzaminacz. IV. PZWS 1972 r. 1
cyjnych,
przemysłowym,
s i ębiorstwie
str. 390, zł 37.
PWE 1972 r„ str. 220, zł 18.
S, Sosnowski - Vademecum
Technika l
J. Werner
turysty pieszego, SIT 1972 r. 1 technologia sztuk graficznych.
(z dnia stT. 140, zł 10.
WLl t, 1972 r ., str, 320, zl 50.
przynosi
T. Hanusz - Planowanie wy.
kona w cze produkcji w przed-

":Zycie Literackie"
llstopada, or ł7)
ogłoszonym
o
przez redakcje: konkursie pod
hasłem: „w DWA LATA PO
JACY JESTES·
GRUDNW lł
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Wlelkl
J. I. Kraszewski nieznajomy. WI.it. 1972 r„ str.
375, zl 22.
J, Ziółkowski - Nierządnicy
tywot atlasowy, wr..ub. 1972 r:;
itr. 480, zł 30.
L. Bądkowski - Powtórka.
WMor, 1972 r.; atr. 250, zl 20.
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Informację

5-8. I. KONCERT SYMFONICZNY. ORKIESTRA
Józef Wllkomlrskl. Solista ""
PFL. Dyrygent Michał Grabarczyk (skrzypce).

MY?".

kou·
OmawlaJ11c załoteula
kursu, jego Inicjatorzy piszą
m. ln.: „Konkurs da slc: spro·
do nastc:pującej for·
wapzlć
dwa ostatnie lata w
muły:
świetle obserwacji, refleksji a
dośwlad·
wszystkim
przede
czefl - w tym tak:l:e najbardziej osobistych. Inaczej: dokąd doszliśmy, Jacy jesteśmy,
eo zreallzowa.łlśmy z propo·
zyeJ! pogrudnlowych, zwłasz·
cza · VI Zjazdu partU?",
We wprowadzenJu do kon·
kul'Jn redakcja określa bliżej
Jej
problemy, na których,
powinul się skupić
zdaniem,
uczestników
zainteresowania
z tym jednak, :l:e są to tylko
organizatorzy koo·
1ugestle:
łcursu oczekują, te uczestol·
cy poszerzą krąg zagadnień.
Jury konkursu w składzie:
B. Golęb)owsk1, z. Kwiatkow·
ski, ·'· Lovell, w. Machejek,
K. MaJoutyńskl, J. Szczepań
ski, K. Wyka - przyzna auprac wyrótnlaj11cycb
torom
1111 wartościami poznawczymi
3 nagrody po
I llterllcklml:
ł.000 zł, ł nagrody po Z.500 zł
1 I nagr6d po 1.000 zł. Termin
nadsylaula prac pod adresem
„życia Literackiego" (Kraków,
opatrzonych
uL Wlślua 2)
nazwl·
z
godłem I kopertą
sklem autora, upływa z dołem
15 stycznia 1973 r.
Na tyczenie autora Jego nazwisko I adres zachowane b<:·
dą do wyłą1:2.nej wiadomości
redakcji.

-

L

12-13. I. KONCERT SYMFONICZNY. ORKIE·
STRA PFZ.. Dyrygent - Zdzisław Szostak. Solista
Piotr Paleczny (fortepian) Program: L. van'
Beethoven - V koncert fortepianowy Es-dur M,
'l:ierlloz - Symfonia faniastyczna.
19-20. I. KONCERT i>YMFONICZNY, ORKIE•
STRA PFL. Dyrygent - Robert Ahlendorf (NRF).
Solista - Fausto Zadra - fortepian (Italia). Program: B. Blecher - wariacje na temat Paganiniego, L. van Beethoven - IV koncert fortepla·
nowy D-dur, A. Dworzak - II symfonia (Z No~
wego Swlata).
W
21. I. KONCERT MUZYKI CHÓRALNEJ WYZWOLENIA LODZI. Chór Harfa
Jerzy
Dyrygent (Warszawa).
Kolaczk<>wskl,
Program: w trakcie ustalania.

ROCZNICĘ

ORlCIE•
26-27. I. KONCERT SYMFONICZNY.
STRA PFL. Dyrygent - Zygmunt Rychert. SoliJanina Baster I Janusz Dolny - fortepiany.
ści Program: E. Grieg - Suita z czasów Holberga 1
E. Bńtt-On - wariacje na temat Fucella. J. s.
Bach - koncert c·moll na dwa fortepiany.

1:,J1' ·re«agu)a.
(am

St•~o I Marek Re2el

l\a stronicy 1
Allela Zomer I Zbigniew Jabłoński w sztuce „Barillon się
teni", granej ua s~enie Teatru
7.15.

ł.

IK

Str. 7.
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ŁODZ

;.,TRAVIATA" - du, t, •• 18 I IS. I. roct:r. 19.00
„ORFEUSZ w PIEKLE" - dn. z. (, - godz. 21.łS
„HALKA" - dn. ł I 30. I. - godz. 19.00
„MADAME BUTTERFLY" - dJl. ł I ZS. L - godz. 19.00'
„HENRYK VI NA LOWACH" - dn, I, U, 31. L - godz, 19,00
„K.ROLEWNA SNIE2KA" - 4ll. i, l&. I. - Cod&. 1'.001 dD.. U, L
- godz. 17.30
„AIDA" - I I 28. L - Codz. 19.00

W t}rm

laraou IT

miesiącu

„TRĘDOWATA"

10, 11.1 -

~OWY (Duża Scena)
~lęckowllk:le10

16

telefon 219-118

"10D "ł'

POWSZECHNY
Stallnlt'adu Id
telefon 950·38

()bi",

l'IUZYC.Z"'Y
Północna

f7/lil
telefon 819-68

- I, I,
codz. 19,15

„CllŁOPIBC

z

,,MOTYLE

SĄ

„

I, I, 101 11, 171 li,

GWIAZD'' -

„DZIEJE GRZECBUłl I st.I godz. 19,15.

tiliała ~ała1

Zacbodtlla 88
telefon 219-118

„CZLOWIEK Z LA MANCZY" - IO, L - godz. 19.00
.,LEGENDA GRUZJIQSKA" - dn. 21. L - gods. li.OO
,,.11:ZIOBO LABĘDZIJr.'' - du. n. L - goch, li.OO

WOLNE" -

u -

dn.

18, 19, 15, 26.I -

godz. 19,00

„PORWANIE W TIUTIURLlSTANIE" - !, S, 4, 5, 9, 10, 18, 19,
Z3, 2ł, 25, 21, SO, st.I - godz. 15,30, 8, 13, zo, 21.1 - godz 16,00,
H, 11, u. L - codz. u.oo I 15'00, i.J - godz. 11,00 I lł.00

z,

11

ł,

dn. 7, •• 17.1 -

lł,

U,

U. IS,

,,l.EZTERN" - 8, '· u, tł, zo, 21,
,.BARll.LON SUS ZENI" - 11, 12. L -

Ił;

„ u. u, .„ „
111

I, I, 101 U. U.

lł,

19, 20, U.

n,

28.J -

codz.. 19,11.

rodz. lł,lS

,,SZCZJlfSLJWB DNI" -1.1 godz. 19,U
„KARABINY" - dn. 10.J rodz. 19,11

codiz. 1',00

da. I (premlera),

... 15, H, IO I Il.I codz. 20,0o

„WYGNAIQCY" -

,,HAMLET" -

nieczynna

„'7.15„
Trauiuita I
teleloD 272-70

,,DZIEWCZYNA z ZACHODU" - c!n, IS. L - gol!z. 19.00
OG0LNOL0DZKA AKADEMIA s okazJI 28 rocznicy w~wolenla
Lodzi - dn. 18. L

„GENIUSZ J SZALEIQSTWO" - I, S, 8, 10, 18, li; 23, lł.J codz. 19
,,MlRANDOLJNA" - ł, S, 30, SI.I - godz. ll,OO
„ANTYGONA" - 11, 12.1 - rodz. u.oo, ~ 12.1 - rodz. 11,30,
U, 17.J - IOdz. 16,00

IHala .lcena

T

hLEKKOMYSLNA SIOSTRA" -

„POEMAT OTWARTY" 411. 18.I - l(Od.Z. 16,00

dn. tS,

dD.. l.S,

tł,

tł,

20,

u.

2'7.1 rodz. 19.15

18.J -

11,

ło4Z.

20,00,

codz. 10,00

.,SLONECZNY KRAJ" - dn. l, &, 13, IO, U. J, - godz. li.OO; dn.
godz. 18.30; dn. I, i, 1&, 11. 28 - godz. lS.30 I dn. '• lł, Il,
- rodz. u.30
„ICB CZWORO• - du. I, 21, J. - gol!z. 19.lS; 4n. li, li. L godoZ. li.OO
„KOTKA NA ROZPALONYM BLASZANYM DACHU" - Cln, I, 11
S. L -

U

,,MY CHCEMY TAIQCZYC" - dn. I, i, &, I,
19, 20, n, 23, z&, 30 1 aL L - codz. 11.00

„

u, 12, lS, 18, 17, 2$, SO
„PERL'A" - dn. a, lł, 23, n.
„UCZEIQ DIABLA" - dll, 10,
._ L - godz. 19.1$;
,,ALKAD Z ZALAMEI" - dn.
dn. 21. I. - go4s. 18.00.
1, •• IO,

I, 11 10, li, U, 18,
-

„OPIEKUN MOJEJ ZONY" godz.I.9.00

u.

I
L - cod.a, 19.11
L - cod-&. 19.H
11., lt, IS I Il, L god:r. 18.00; dn.

U, IO, Il,

dD.

u.

Zł,

za.

L -

Najbliższa
•
prem1era

w Teatrze
Powszechnym
CALDERON
DE LA BARCA
ALKAD Z ZALAMEl
Przeklad1
Lll4Wik We.
ronlm Morst1D
Reźyserla: MacleJ Zenon
Bordowlcz
Scenograflal Iwona za..
borowska
Prosta
ł
nieskomplikowana jest treść sztuki, któ·
reJ tab11lę podobno Calde.
ron zapotyczyl od Lope de
Vegi. Calderon stworzył tu
zwartą akcj11 I wyposa:l:ył
występujące w niej posta.
cle prawdziwym tyciem.
Wprowadzając
na 1cen4:1
zate<lw\e kilka os6b WY•
dobył w wartkim
potokll
poetycklcb sł6w bOgactWO
11czuć l11dzklcb tęsknotę,
rozpacz, dumę, b61, radość,
tal, zwątpienie. Utość, po•

gardę,

gCHl:r. U.151

la, lS, lł, H, 21, n

ltoperlllka I

telefon 678-88

Str. 4

tlK

mllośc!

I

"rlekin
W6lozańska

I 28. L

li

teL 258-911
J.DIABELSK.IE PULAPKI'1;
dn. I ,I, I. 10, U, U, JS,

-

Ziemi
l:.ódzkiei

na<lzleJę,

nlenawl.śc!,

"WODKO WODECZK.0" - dn. 8 - O.lny, 9 - Ręczno, 10 - War.
ła, 11 Klonowleo. 13 - Wleluil, U - Boleslawteo, 11 - Nowe
Miasto, 18 - Zgierz, 17 - Lipie, 11 - Niechcice, IO - Bełcbat6w,
11 - Poddębice, 23 - Gllnnlk, u - Lęklt..ko, 11 - OaJak6w, n Be1n:v, 18 - Zel6w, 19 - &.ódl, gods 19.00
„DON KJCBOT WYZWOLONY„ -

4n. I -

Pnyauohat • -

Eoil-

•kle, I -

Sieradz., i -

Stąpork6w,

coct.z. 19.00

,.RZECZPOSPOLITA ZAPL.i\Cr• - dn. 8 I u - r.d'dl, • - Koło,
10 - Turek, 11 - KJodawa, U I 1ł - Wloclawek, 11 - Karunlce,
11 - Pajęczno, 1' - Brzetno, 11 - D:&lalos2yn, IO - ltonln, IS Lowlcz, Zł - Moszczenica, IS - Konstantyu6w, l'I - Konopnica,
tł Rusiec, 19 - Zycblln - gollz. 19.00

U, 1'1 18, 19, 22, Ił. 25, Hi

n, u.
h

L -

WESOLA

coaz. n.so
MASKARA..

DA" - 4n. I. l,, - rodz.
U.OO I 1"30 (zamklllęte)

l 11(

Str.

~

•
9 Zqcie

.l::odzi

•
•
9 zvc•e

• • .todZI•
zvc1e

•
.f:.odz1

Żęcie l:.odzi

e
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Uroczystości
50-lecia
ZSRR
Dziś
złotego

przeddZleń roc:mley
jubileuszu państwa ra·

w

dzieckiego odbędą się w Lodzi
z tej okazji uroczystości:
O g1>dz. 15 przed Pomnikiem
Braterstwa
Broni w
Parku
im. Poniatowskiego przedstawiciele władz polityoznych
I
administracyjnych
miasta
I
WoJewództwa, organizacji społeczno-politycznych,
wojska,
społeczeństwa złożą wieńce i
wiązanki kwia.tl'.>w.
O godz. 19 w Teatrze Wielkim - spektakl baletowy ,,Jel
doro Labędzle".
Również
,,Wisła 0

o godz. 19 w klnie

premierov.ty seans

ra~

qzieckiego, kolorowego film u
„Ujarzmienie ognia" polączo
ny z występami artystów scen
łódzkich.

tzch)

Chleba

h1ło

za

Ł O'd'z-Fabryczna mu~I. b~ C' gotowa dO 22 1·lpCa ~~~~~~~"'~~'~'~'"~
c=b~~fu ez'::br.~~~0;:""~~o{~~r~~~~

*C
*

·k
mamy Szanse na I01nls O
Czekamy na dworzec Łódź-Kaliska
wszystkim wladze DOKP War.szawa tak też sprawę będą wi-

kacyjnych. . Nie wracajmy już
do niefortunnej decyzji o kap!talnym remoncie starej rudery

działy.

unikając

__
_

:;
:
-

==-:

Układu

Lódź

tern z
podziemnego przejścia ·
pod ut. Kilińskiego, a peronami
dworca Lódź - Fabryczna. Ookumentacja tego w końcu rue-

stycznia 1973 ro.ku. ll'Iiejmy nadziej<:, że b<:dzie ona stanowić
o
budowle
nowego
gmachu
dworca,
miejmy nadzieję, że
1
resort komunikacji a
przede

Zjednoczenie
Przedsiębiorstw
Robót Kolejowych
(PRK nr 7
rozpoczyna w Lodzi działalność
jako pełnoprawne przedsiębiorstwo z dniem 1 stycznia) stwierdzilo jednak, iż zakończyć bu-

czy.•• za

Łódź

30 i 31 bm. ,

W SOBOTĘ 30 GRUDNIA wszystkie sklepy spotywcze czynne będą jak zwykle, z tym, że sklepy mięsno-wędliniarskie
i warzywno-owocowe rozpoczną pracę o godz. 7 rano. Sklepy przemysłowe oraz zakłady żywienia zbiorowego praco. i
wać będą normalnie.
31 G1;tUDNIA - w NIEDZIELĘ dyturować będą „Delikatesy• w godz. od 10 do 16 przy ul. ul.: Prz.ybys:rewskiego 1, Piotrk<;>wska ~6, Zachodnia 25, Główna 52, Al. Kościusz
ki 120, ul. Wielkopolska 53, Rydla 10. W godz. od 10 do 15
otwarte będą następujące kwiadarnie: Pl. Kościelny ł, Obr.
Stalingradu 31, Narutowicza 1, Piotrkowska 136, Kasprzaka
29, Dąbrowskiego 91, Tuwima 12, Główna 29, A. Struga 18/20
I Przybyszewskiego 22, Zakłady gastronomiczne czynne będą
normalnie oprócz tych, które organizują zabawy sylwestro- 1
we, nie mogą one jednak pracować . krócej niż do godz. 16. 1
Placówki pocztowe dyżurujące od godz. 9 do 11: AI. Czer- i
wonej 34 , Piotrkowska 311, Zgierska 2. i Pabianic.ka 204.
Stacje CPN pracują do godz. 19.
Od godz, 7 do 21 pracują wszystkie zakłady fryzjersko-ko·
smetyc-zne spółdzielni „Zjednoczenie", „Postęp", „ Uroda 1
Zdrowie". Zakłady radiowo-telewizyjne
wykonujące usługi
na zgłoszenia telefoniczne oczekują zleceń w godz. 9-13 pod
tel. 597-49.
W NOWY _ROK - 1 STYCZNIA 1973, PON1ED2lIALEK sieć detaliczna nie
będzie czynna,
z
wyjątkiem
sklepów
dyżurującyctl.
W godz. 10-16 otwarte będą ,.Deli.katesy":
Piotrkowska 82, Pl. Niepodległości 4, Lutomierska 14ł. Od
10 do 15 dyżurują następujące kwiaciarnie: Stary Rynek 2,
Nowotki 94, Piotrk<>wska 85, Ar. Czerwonej 105, Rzgowska 37.
Dyżurujące kioski „Ruchu": Piotrkowska
317, Piot.rkowska
238, Dąbrowskiego róg Kossaka, Felińskiego 1, Karpia (pętla),
Kilińskiego róg Narutowicza i Kilińskiego 238.
Restauracje czynne będą od godz. 12 do ol:>owlązujących w
niedzielę godzi.n pracy. Restauracje, które organi.zowaly zabawy sylwestrowe mogą być nieczynne, z tym że muszą
o tym informować specjalne wywieszki. Kawiarnie otwarte
będą o godz. 11 do normalnie obowiązujących god"zLn. Tam
gdzie były bale sylwestrowe godziny otwarcia mogą być
przesunięte nie później jednak niż do godz. 15. Dyżurujące
bary w godz. 10-17: ,,Kęs", .,Bank-0wy", „Rarytas'', ,,Roma".
Od 9 do 11 dyżurować będą placówki pocZtowe przy ul.
Zgierskiej 4 I Piotrkowskiej 311/313. Poczta Główna przy ul.
Tuwima 38 czynna będzie bez przerwy w zakresie uslug telekomuni.kacyjnych, przesylek listowych i wypłat oszczędno
śc i owych. Natomiast urzędy pocztO'Wo-telekomunikacyjne ul.
Dąbrowskiego 91 i Lanowa 111 czynne będą przez całą d<>b<:
31.XII i 1 stycznia 1973 r. w zalm"esie usług telek;omunikacyjnych i przesyłek listowych.
Zakłady fotograficzne będą czyume jeśli !>0$iadają
śniej zgłoszone zamówienia na określone usługi.

wcu(k)
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grudnia Alojzy W. zawl•domil
oficera
dyżurnego
KM
MO o rozboju dokonanym prze•
trzech chuliganów na jego osobie. Wysiany radiowóz przewiózł
poszkodowanego do KD
MO na Polesiu. Ustalono tam,
że znajduje się on pod · wpły
wem alkoholu. Jak się okazało,
przed wyjściem z pracy Alojzy
W. wypll ćwiartkę wódki. Wracając
do domu zostal zatrzy·
many przy zbiegu ulic Więr.·
kowsklego
I
Lipowej
prze7
trzech mężczyzn.
Pod grozria
pobicia namówili go
oni dn
wspólnego wypicia większej ilości alkoholu.
W pakamerze przy ul. 1 Ma-

ja,

gdzie

miało.
już po

odbyć

1

ł

pijaństwo,
pierwszym kieliszku Alojzy W.
zostal uderzony w ty! głowy. Gdy upadł
na podłogę napastnicy brutalnie go skopali, a widząc, że
Już przestał się ruszać zabrali
mu 220 zł, które miał przy sobie.
Na podstawie rysopisu jednego ze sprawców rozboju, podanego
przez
poszkodowanego,
jeszcze tego samego dnia zatrzymano Bogdana P., uprzednio już · karanego.
Pozostali.
Wojciech M. I Tadeusz J. zostali ujęci następnego dnia. Cala trójka decyT.ją prokuratora
została ares:r:towana.
(je)

I

os
2'5·5S
09

01
C55·SS

su-zo
835-łl

39$-15
S3C·%8

188·1-

10<1z. 11 ,,Jezioro

WIELKI
łabędzie"

11.15
bla•

szany1n dachu"
NOWY nieczynny
KOMUNIKAT. Dyrekcja Pal\·
atwowego Teatru Noweco u•
przejmie zawiadamia, że •
przyczyn technicznych zmuszona jest odwołać w dniach
29 I !O. 12. br. przedstawienie
śztukl pt. „Dzieje 1rzechu".
Spektakle te zosta.ly przełożo
ne z dnia 29. 12. 72. na d2'.ień
5. 1. 73 r. i z dnia 30. 12.. 71.
na dzień 8. 1. 113 r. godz. 19.15.
Bilety zachowują swoją watność bez przestemplowywania
MALA SALA - 1odz. 20 ,.Motyle są wolne"
JARACZA - aodz. 11 ,,Geniu~•
i szaleństwo"
TEATR 7.15 - 1odz. U.15 „T~

dowata 0
MUZYCZNY go<lz. 18 „Opiekun mojej tony"
ARLEKIN - nieczynny
PINOKIO - nieczynny
FILHARMONIA (Narutowicza 20)
godz. 19.30. Koncert 1ymtoniczny Ork. PFL. Dyrygent - Zygmunt Rychert. Solistka Elżbieta Stefańska
Lukowicz klawesyn. Con·
certino: Jan Szalek - skrzyp
ce. Sławomir l?opińskl - flet.
Grzegorz Sieradzki - flet. W
programie
utwory Jana Se·
bastiana Bacha.
MUZEA
SZTUKI (·Ul. Więckowskle10 38)
godz . 10-18
BISTORU
RUCHU
REWOLU•
CYJNEGO (Ul.
Gclat\sl<a 13)
godz. 9-16
BISTORU
WLOKIENNICTWA
(Piotrkowska 282) nieczynne
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNO•
GRAFICZNE (Pl. Wolności lł)
godz. 11-17
EWOLUCJONIZMU (Park Slen•
l<!ewicza) 1odz. 10-11
LODZKJE ZOO
czynne w godz. t-15.30
czynna do godz. LS>
PALMIARNIA

-

(kasa

nieczynna

ltlN 4
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ale n1·e straconylll
lcotejn.eao Koteg>um

Kwatoriwn.

Okręgu

Szkolm<igo m.
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KC PZPR,
k-tórvcn o uxa..tciwym Wl;'korzy.&UtnLu pr:.ez
cza-•·U pnzez.na.c:zoneao na. wy.poci.l/lne-1' i ro~rl/fW'J<4
mówi siię Jak-O o Spl'(IJWie szcz.egótnej trosk.i. Wiele mieja.ea.
w dyskusji zajęła. więc rofa i z1u:fa.n,iQ. S>tojq.ce pnze.c! 1!1.Zkołq,
orgi>n,Lza.cjam.i t ins>tvtuc;ami oopowiedziathnymi za. P_':~~gotowal/Ue l'l'llod.z:teży do wtaki>W<!go ~vsponowania """""
nym czasem. A rod!!bce? - cóż, Ich obowiqzików trudno nie
d-OS'tmzegać, Cll!e taJ( się na. ogól w naaz1111t midcie •kUld<t,
te cui.s wolnv ct•iecki> to r-wvl>le cza.. poziba>U>iony rodlzl·
cieLs.l>iej pteczy. Jeie!L więc nie chcemy, a1b11 miodli czi<>·
wi0k, uczeń szikoly podista.1uowe; czy iredln!eJ ~ 5'pęda:al ta.n
cza• n.a tiHc11
!u.b w ni./I z<towne godizliwym towa-n:vstwi4,
&próbu>jmy .ttworzyć mu ~runl>i g0021tw<ij TO!Z'ryW!k4 na.
tll'Le a-tmikcWn,e;, wy.chodzq.cej "apnzeciw
;„go =Uowa.nbom !ub mogq.cej je rO!Zbud.Z·ić, aby ruczivwiiściB ów cz;a-1
<l.(,'IQl!.ny nie S>tail się' cui.sem z1
1114orn<lWll•n!l'7"'. DQ>S1k.<malq 1'e>ceptą
na nudę po le/rojach może być sport t międZjµ·zlWł11<1 Z<IJIDO>dY
o.:. niechby n.i> P•Zl/'Klad o magn.et.of-OOI, wtumd.owcwiv przes
pa.n,a. lou.ra.tora-. Kw!ej<i, ntes-tetu, tu.rl.'ń~IJ •?'l<.O«rta., brai(
ciągle w nauym Tlliieścl.e miej•s-c, gd.ziie ue.zri, n.Le riM4Z<J1~
się na. lannainie regw!rum>iw. nleotnego, mó!)'łbll pójić I JX>"
ti>ńci.yć, a w n.a.szych c<aMtVCh, &2'02"ehnle z•a budoU>Mtl/Cll
osied!aicll nwMiuje di>Leoia>rnię nl.e tyle pyitainl.e; w co - lll•
g dz je 1ię b<11Wfć? Ni<! ~Wl'lll>Cano d>O>tych"CZ4'1 na. te ~fl/'"
sb/<.ie :tpr/IJW1/ i>bvt wiele uwa9I. Mtocfemu ezrowteleowl, któr'V
zbyt na.trętn le dopomlln.al 9ię o prawo cl<> roi>ry,w!d I z°'b<lowy mobna był,o odlpowiediz.ie~: „Nie n:udt. Wet st~ do ?"'/J•
tema.tyiki ... "
Po czym w11padoalo d.uw1ć " ' glo1n.o, ,a.cv
c, mbod>Zl są r.o;z'wy<f,rzein.I i ja.I> J>U.p""'n.i• ni• umi•jq l<u.lW·
rail>nie B<pęd:mć w<Jobnego c.ros-u.„
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POWSZECHNY
1odz.
„Kotka na rozpalonym

• • •

• I

z~ ~

niewielkie ilości wody minera!·
nej można będzie nabywać 'na•
dal w aptekach. (r)

TEATRY

Kasprzak

cpracx io d

~

~
~

Informacja telefoniczna
Straż Pożarna
08, 666-łl,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Informacja kolejowa
Informacja PKS
2U-K,
Poi:otowie wodoclą1owe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Poi:otowle ciepłownicze

Państwowy Teatr Ziemi Lódz·
kiej wystawia w sobotę o godzinie 11 specjalnie dla publiczności m. Lodzi prapremierowe przedstawienie sztuki A.
Lunaczarskiego
„Don Kichot
wyzwolony". Przedsprzedaż bi·
letów w kasie PTZL. (Kopernika 8) w pląiek w godz. 16-19
oraz w dniu przedstawienia.

się

~

sklepie MHD przy ul. Nawrot 13 można będzie od 1 stycznia nabyć każdy rodzaj wody mineralnej bez recept i w

WAZNE TELEFONY

„Don Kicho!
wyzwolony„

I

z

na powdM obeiq·

~

~
~
~

I
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~~~'il~~~
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Dla wszystkich, a zwłaszcza
dla mlodzlety
zynne są lodowiska w Arturówku w godz.
11-18 l w
Parku 1 Maja w
godz. 10-15. Przy obydwu lodowiskach znajduje się wypoży
czalnia łyżew oraz butów z łyż
wami. W Arturówku Jest także
kawiarenka, w
której
można
napić się ozegoś ciepłego, a w
RUdzie
Pabianickiej
dyżuruje
1nstruktoT z LKKFIT.
(le)

a

•

większych ilościach. oczywiście

Komisja
Turystyki
Pieszej
przy PTT-K zaprasza w niedzielę 31 bm. Tras11 spaceru
wiectzie do Lućmierza-Dąbrówki
I Zgierza (12 km). Zbiórka przy
pętli M.PK ul. Północna o godz.

Wódka i rozbój
IS

Sk Iep Z Wodo ml
mw ł·nerolnym1

Niedzielna
wycieczka

dziewiątej.

~

Z
O

~

Koncertami nastrojowej muzyki barokowej J. s. Bacha zamyka Fllharmonia Lódzka st.łry rok 1972 . Dziś i jutro 0 i:odzln!e 19 , 30
Orkiestrą Symfomczną
Filharmonii
LódzkieJ
dyrygować będzie Zygmunt Rychert a jako solistka wystąpi
córka
niedawno koncertują.oej
na naszej
estradzie
HallnY.
Czerny-Stefańskiej Elżbieta
stefańska-Lukowicz (klawesyn)
oraz concertino w składzie: Jatt
Szałek skrzypce,
Sławomir
Popiński - flet i Grzegorz Sl11•
radzki - !Jet.

domowych też m:>żna przekazać na paszę znajomym, hodującym drób czy króliki lub do punktów zbiorczych
przy restauracjach (chwała 1m,
że podjęły się tej akcji).

bowartie dzienne waha się w
granicach 170-190 ton.
Naturalnie czerstwe pieczywo
zwracane przez sklepy marnuJe się, bowiem zostaje sprze•
dane na paszę PGR ! kółkom
rolniczym. Odpady chleba z ~o-

o

:;j

robić

Có.t jed.n11k
z cU11sem wotnvm,
tui
lub
Jete<t uda S>ię ao wygo$poda.rQ<W<lćr Ja.k '1() zqrg11-n.izować,
a•by pozostał cza.sem wolnym. a.le n,ia 1tra.c()lrtvm? f'Owyźsze zabote<n,ie byto osnową d!J$lousji, JOJl<a. fJOoZl/'llJ •14
osta.tni.o w SZ\lwle Podl$ta.wowej nr 184 na. PoLe~Lu, pOdcza.a

J. S. Bach ~~ !~qżeT.e~a.to:k:za:ea~~a~~
T~~db~:~~:~M;ir ;~e°n,u~ iI~
w

spodarstw

Ale Jakby
ale było,
jedno
jest pewne, że duże ileści m~
ki i pracy ludzkiej nie ze1taly
wykorzystane racjonalnie.
Niemal każdy z nas ma swój
ulubiony punkt,
gdzie zao1J~
truje się w pieczywo. Wszelkie
rekordy bije chyba sklep PSS
przy ul. Piotrkowskiej 9.:l, gdzie
przed
świętami
ustawiają się
zwykle
bardzo dłue1e kolejki
kupujących.
Jego personel uruchomił
dodat)tow"
sprzedat
przez okno. Dwoił się I troił,
a mimo to w kolejce trzeba
było stać dość długo. To prawda, że w tym sklepie jest duży
wybór pieczywa, zarówno
żytniego
jak i tzw. galanterii
pszennej, a więc
różnego rodzaju bułeczek. Jest też bardLo
smaczny chleb „zakopiański" z
miejscowej piekarni, inne chleby przywozi się tu z piekarni
przy ul. Tokarzewskiego.
Ale
przecież pieczywo z
tej samej
piekarni można l!ostać tak:l:e w
sklepach spożywczych
na ul.
Piotrkowskiej na odcinku 1>d
Nawrot do Narutowicza. Warto
o tym wiedzieć przed ustawiPnlem się w długiej kolejce przy
ul. Piotrkowskiej 93.

~
~

~

remanent

i w Rowy Rok

I

W fl'lharmODll•

duło?

to sprawa przewidzieć wielkość zapotrzebowania
pieczywo w okresie świąt. :llbyt wiele czynników
decyduje o tym, jaki będzie popyt, a p()l}jeważ wychodzimy
z założenia, że lepiej aby było więcej niż odwrotnie, rezultat niemal co rok ten sam ogromne zwroty czerstwego
chleba. Do tej pory ooebrano ze sklepów 45 t1>n czerstwego
pieczywa, które nie zostało sprzedane. Trzeba doliczyć poza
tym 6 ton pieczywat które pozostało w piekarniach. Natu„
ralnie nikt nie obliczy ile czerstwego chleba i bułek po:oostalo w na.szych
mieszkaniach,
ale można zaryzykować
twierdzenie, że j~'St teiro na pewno również dużo.

k!'l.ńcu

(J. P.)

::'c,rdaz~iew ~!:.:~":1ea ~~padp~~w~ ma
;;e~'.ef~.
c~~~~kic1'a.. ~1:]~';i~~:
być gotowa do końca br.

wl•'ć a~leotna

a. letqre.go to cza.w, ;ak
ntest• - wi•k·
l'Zcść ucziniów w ogóle nie posta.aa.
J•st w ttłm, imzeleomvm nieco, uczn.iOWISkbm tiwl.,,.d411n.Lu, sporo pra<Wd11, bowiem wyn.N<l „wrzędoWl/'Ch" ba<Uń

~ ~:1/=q~kc~j~:i'~~. WlrK<J<tujq

Z

pr;;~!!':n dysl~~i~k:'y~!al i;!!~. ~

- Kaliska, lecz wyburzyć je, a następnie wybudować
gmach godny nas,z ych czasów i
wielkiego miasta, Decyzja w tej

Niełatwa
łodzian na

Kupujemy chleb 1 bulkl, Jak
zresztą wiele innych artykułów
świątecznych,
nieco
„na wyrost". Najlepszy przykład,
że
w środę po świętach sprzedano
tylko 120 ton pieczywa, podczas gdy przeciętne zapotrze-

~

razie
wiadomo, że są kłopoty z uzyskaniem stali. Dworzec ma być
oddany do użytku w całości na
obchody jubileuszu 550-lecia Lodzi przemysłowej, które rozpoczną się 22 lipca. Władze PKP
muszą więc rozwiązać problem
stali jak najszy'bclej.

~~=d~:moi:~:~d;~~~~ nao~;~~~ ~~~r:~~~;ę:iat~pr~~~:u:~~:

Paśw-_ąteczny
i;;_

~

dowę będzie
można w
przyszłego roku, a na

Nie wszystkie trudności zwlązane z modernizacją dworca i
•
b
stacji Lód. Fa rycz.na
ma
miasto poza · sobą. Oto wczoraj,
podczas posledzenia Zespołu Ló.
dzkiego
Komunikacyjne-

dworca Łódź Fabryczna,
ale kłopoty tego typu mnożą się
nadal. Na opór natrafia już teraz inicjatywa, aby

mało,

~

.

Stanowczo nie ma nasze miasto szczęścia do władz komuni-

cu

~
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BALTYlt ,,Wielka włóczęga"
od lat 11 (franc.) godz. UO,
12, 14.30, 17, 19.30
LUTNIA - „Anatomia mllo~el"
(poi.) od lat 18, godz. 10, 12.15,
14.30, 17, 19.30
POLONIA „Anatomia
mllQścl" od lat 16 (poi.) eodz. IO,
12.15. 14.30, 11, 19.30
WISLA „Ujarzmienie ognia"
od lat 1ł (radz.)
godz. 9.30.
12.30, 15.45 (19 - z występami
estradowymi)
1
•VLOKNIARZ „Wakacje we
czworo" od lat 18 (Wł.) lodz.
IO, 12.15, 14.30, 11, 19.30
WOi;.NOSC Wielka wl.ócię-

„

ga" od lat 11 (franc.) loda.
10, 12.30, 15, 17.30, IO
ZACHĘTA „Bez wyratnych
motywów" od lat 18 (franc.)
godz. 10, 12, H, is, 18, 20
LDK ,„Pippi" (szwedzki) od
lat 7 1odz. 12, H.30, „Trzeba
zabić tę miłość" (poi.) od lat
16 godz. 111, (19.tli - DKF)
STYLOWY - „Promyk 1lońca"
bajka
1odz. H.30
„Czterej
pancerni I pies" (A)
ez. n

„Gdzie

my

tam

granica",

„Psi pazur" od lat 7 (poi.)
go<lz. 15.30, „Znikający punkt"
od lat 18 (USA) godz. 17.41.
20
ITUDIO „Winnetou f Apa•
nacz!" od lat li
(jug.-NRF)
godz. 15, „ Wielkie wakacje"
oc1 lat 11 (!ranc.) godz. 18, 28

lat 11 Codz. 11, U, „Tylko dla
orłów" (ang.) od lat 1ł Codz.
16, 19.u

PIONIP - Bajki - godz. 101
11 „Wód·z Seminolów" (NRD)
od lat u iod%, 12, 1uo, n,
H.30.

POKOJ „Niespodzianka" 1.
U.30, „Old surehand" od lat
11 (Ju1.-NRF) godz. !UO, 1"30,
„Saga o d:tudo"
od
lat 11
(jap.) godz. 19.30
REKORD - „Hatarl" (B) od lat
11 (USA) 1odz. 10, U, „Złota
wdówka" od lat li
(franc.)
god:&, 16, 18, 20
ROMA „Teatr zwlerz11t" I·
10, „Ziemia faraonów" od lał
u (USA) 1odz. li, 13.15, 15.~o.
11.45,
„Pierwszy dziel\ wo!•
ności" (A) oci lat 16 1octz. 20
IOJUSZ „Bolealaw Smlal:r''
(A) od lat 11 (poi.) Cod:&. l'łt
11.15
ITOK.I - 1,Dzlkle dzleeko" (A)
od lat tł (franc.)
lod&. 1ł.
18, 20
IWIT - ;,Il kn:esel" (A) od lat
11 (radz.) godz. 10, U.JO, „Kalejdoskop" od lat 1ł (anł.) I·
1•, 11.15, 19.30

łl,

Przybyszewakie10

U, Piotrkowska 1",
IO, Narutow!eza I,

S.p6rna
Gdańaka

Dąbrowski„

go 80, Wlelkopolaka 53a, Obr,
sta11n1radu l i
TATRY - ;,Ratuj, dziadziu" bajka godz.
15,
„Przygod)'
DY::tuaY IZl'JTAU
żółtej walizeczki" (A)
od 1111
7 (radq godz. U.U, Pożeg
Sw:pltał Im. Ili. Hadurowłnanie z filmem: „Zabawa w
dr.lelnlea
masakrę"
od lat 18 (franc.) ' ul. Fornalskiej 3T Polesie
oraz z dzlelnloy Sr6t1·
godz. 10, tł, 16.l~, IOdZ. lli.:Jfl
mleśc;ie,
por•dnla „K", ul. 10
- DKF
Lutego $17 I z dzielnicy Górna
CZAJKA „Arabeska" (ana ..1
poradnie
„K"
CieJzkow.kieCo 5
od lat lł godz. 17, 19
1 Odt'zańska 29.
DKM „Powrót rewolwerowSzpital
Im.
u.
Wolf - al. La•
ca" (USA) od lat 1ł godz. 16,
1lewnlcka 3ł/l6 - dzielnica Bt•
18, „Porachunki"
(ans.) od
luty oraz z dzlelnley Górna
lat 18 godz. 20
poradnie „K"
Felińskiego
I
ltOLEJ,\RZ - „Klopotliwy goś~"
I Zapolskiej 1.
(poi.) od lat 11 godz. 11, 19
Szpital
Im.
li.
.Jordana
.,..
GDYNIA - „Smierć na za1<rePrzyrodnlcaa tit
dzielnica
cie" (B) od lat lł (NRD) godz.
Widzew I z dzleln!ey
G&tna
10, 11.30, 13.15, „Był sobie łaj·
poradnia
„K"
Przybyszew&klitdak" od lat 16 (USA) god7
11:0
~%.
15, 11.30, 20
ln•tytut Połołnletwa I Ginek ...
HALKA - „o malej Kasi I dulogll AM 8tetlln1a U
żym wilku" godz. !ł.30, „Wiei
dzielnica
Sródmieśc!e porad·
ka, większa, największa" (A)
nie „K", Nowotki 60 I Kol>el1'•
od lat 1
(poi.)
1odz. U.30,
skte10
22
orM
z
dzielnicy
Gór·
„Ballada o Cable'u Hogue'u"
na
poradnia „K'', Pfotrll:o.,...
(B) od lat 18
(USA)
codz.
ska no.
17.45, 20
Chirurgia ogólna l!lzpltal
1 MAJA - „Czarodziejski pler·
im. Jordana (Przyrodnieza T/9)
ścień" bajka
godz. lł.30,
„Planeta mllłP"
(B)
od lat
Chirurgia urnowa szpital
1ł
(USA)
godz.
15.30, l 7.ł5.
Im.
Radl!ńskie10
(Drewnoow•
„Ogniomistrz Kalet\" (A) od
alta 75)
lat 16 (poi.) godz. 20
Laryngolo&la
l!zpltal ł~
Ml.ODA GWARDIA
„D3m
Barlickiego (Kopeińsll:iego n>
wampirów" od lat lł (anc.l
Okulistyka
Szpital
I~
godz. IO, 12.15, 14.30, 17, „WuBarlickiego (Kopcld1~go Ml
jaszek Wania" (A) od lat · 11
Chirurgia f laryngologia dzl6(radz.) godz. 19.30
elęca
Instytut
Pedlatt!lł
(Sporna 36/50).
MUZA - „Ukarane łakomstwo"
godz. U.30,
„Ostatni wojow~
Chirurgia sr:czękowo-twarzowa
nik" od lat 11 (USA)
10411:.
- Szpital im. Barllclfte10 (XPQ15.30, 11.łS, 20
.
clńslcieto 2!)
OKA - „Testament Agi" (wi:g.)
Toksykologia Instytut 1.1„
od lat 14 godz. 10, „Romeo i
dycyny Pracy (Ter11&y 8)
Julia" (ang.) od lat 16 godr..
H, „Noc rnewy" (jap.) od lat
NOCNA POMOC LEltJ\R5Jt4
18 godz. 12, 17, 19
POLESIĘ •. Pan WołodyjOIV•
Nocna pomoe lekanka •taeJł
ski" (poi.) od lat 1ł godz. 18,
Pocotowla
Ratunkowego
przy
19
ul. SlenklewleH UT, tel. MC·lł
POPULARNI!! - „Kochany dr~
0Cólnolódotkl
Tale.ton\ezny
pletnik" (radz.) od lat ' I·
Punkt lnłorma.eyjny
doty~llt:Y
15, „Pokusa" rwt.) od lat 11
pracy placówek slutby r.dr!'lw!a
godz. 16.30. u.u
telefon Slli·lł, czynny jest w
Pit.ZEDWtOSNlt!: - „Słoń 1 !ft•
10<1z. od 1 do Il, opróea Ilf...
dy,jskleJ DUSZCZY" (radz.) od
dziel.

WIERZYC

SIĘ

NIE CHCE,

~=~W~ ~~L~~~~~~R~~

I UZDROWISKO

CENŁODZI, W ROGOZTRUM
ZADYMIONEGO
OD
NIEKOŁO ZGIBRZA POWSTAŁ OSRODEK LECZENIA PROFILAKTYCZNEGO
I REHABILITACYJNEG O.

Na leczniczą wodę z Rogoź
na natrafiono 10 lat temu,
podczas robót geologicznych w
pobliskim Wypychowie, kiedy
to niespodziewanie strzelił w
górę słup ciepłej wody.
Piękny,

nasłoneczniony

teren zarezerwowano więc dla
Zjednoczenia Usanatoriów
zdrowiska Polskie" o 4 tys.
miejsc (z uzdrowiska korzy6 tys.
około
zaś może
stać
osób, bowiem 2 tys. miejsc
przeznacza się dla wczasowiczów, którzy będą mieszkać w
lub
kwaterach prywatnych,
Po prostu dojeżdżać z Łodzi).
W Rogoźnie nie zabraknie
prewentoriów, domów wczasow<>-leczniczych, zakładu przyrCJdo-leczniczego, domu zdrojowego. W parku stanąć ma
pijalma
muszla koncertowa,
„Rogózianki" kino stałe i letwizja
nie. Architektoniczna
ten obraz
uzupełnia jeszcze
W dniu 28 grudnia 1972 roku
zmarła

nasz.a droga i

kocha·

Babcia i

Teścio-

na Matka,
wa

S. t P.

poD LoDz I

budynkami hotelu, domu wycieczkowego oraz dobrze wykompleksu usłu
posażonego
Na
gowo - gastronomicznego.
tym nie koniec. Istnieje bowiem możliwość zlokalizowania w sąsiedztwie uzc:Lrowiska
Łodzi
a na trasie do
- ośrodka wypoczynku świą
tecznego z efektownym zalewem na rzecze MosZ<:zenicy. Tu, z kolei, usytuowanP.
z
zostanie kąpielisko wraz
przystanią kajaków. Tyle plarealizacja?
A
ny.
We wrześniu 1972 roku ekipa kieleckiego przedsiębior
stwa geologicznego przystąpiła
do odbetonow&nia otworu. F.fekty tego przedsięwzięcia są
już znane zarówno czytelnikom prasy codziennej jak i
telewidzom: 20-metrowa fontanna cieplej wody, którą
wyzwolono spod cementowej
plomby zyskała sobie od razu
sławę „gejzeru Rogoźna". Na
w
podjęcie szeregu decyzji
kilku instytucjach trzeba jednak trochę poczekać. Specja.
liści Prezydium WRN opracoZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 grudnia 1972 roku zmarł śmiercią
Mąż,
drogi
tragicwą nasz
Ojciec i Brat

ANTONINA
CHYLIŃSKA

S.

t

P.

odbędzie się dnia
Pogrzeb
grudnia br. o godz. 13.30
z ka.plicy cmentarza na Mani.
CóRKI, SYNOWIE,
WNUCZĘTA
SYNOWE i

aktualnie wniosek do
uznanie
Ministrów o
Rogoźna i jego okolic za teren uzdrowiskowy. Pozytywna decyzja w tej spr a wie ro:i:ciągnie mocą przepisów „pas
ochronny" nad tą okolicą, zezwalając m. in. na prowadzenie działalności inwestycyjnej
jedynie w interesie przyszłe
go uzdrowiska.
wują

R,qdy

Wojewódzka Pracownia Urnatoprowadzi
banistyczna
miast już od roku wstępne
prace studialne nad „koncepcją fun kc;jonalną i przestrzenną" Rogoźna. Przygotowywane opracowania przewidują, iż
pierwszy etap prac zakońc.zo
ny zostanie do 1980 r. W tym
też czasie rozbudowujące się
powinno ju.ż liuzdrowisko
proc. miejsc
czyć około 50
dla pacjentów. Potrzebne fundusze gromadzi również WK
FJN. Realizacja tego zamysłu
wymaga jednak nie tylko ponakładów inwestyważnych
cyjnych ale i czasu.
ANNA TYSZECKA

zwłok naWyprowadzenie
grudnia br.
stąpi w dniu 30
o godz. 12.30 z kaplicy cmentarza na Do1ach.

ZONA, SYN, CÓRKA oraz
POZOSTALA RODZINA

NAZWISKO LUB NAZWĘ lNSTYTUCJI PUBLIKUJEMY W
GAZECIE.

PLAKIETKĘ.

MIĄTKOWĄ

Z9 GRUDNIA.
PROGRAM I
ry10.05 „Trzy
10.00 Wlad.
sunki" - fragm. 10.25 $plewa
w. Mullerman. 10.50 Tańce ludowe. n.oo w kręgu muzyki.
w gospodarstwie
Post~p
11.45
domowym. 12.05 z kraju I ze
świata. 12.25 z poznańskiej fonoteki. 12.45 Rolniczy kwadrans.
PIĄTEK,

W P l.. A T Y

HUGO DANIA

30

Ą

GOTOWKOWE
SEKRETARIAT
PRZYJMUJE
(PIOTRKOW„DZIENNIKA"
SKA 96, LEWA OFICYNA, Ili
CZYN'.'llA),
(WINDA
PIĘTRO
CODZIENNIE W GODZ. 10--16.
OTRZYMUJE
WPLACAJĄCY
POKWITOWANIE ORAZ PA·

...

z domu RADW ANSKA

Dzk~Radio-t'Ielewhji

13.20
śpiewa.
Jugosławia
nagrań Państw. Lud. Zespołu
uMazowsze".
1 Tańca
Pieśni
13.40 Więcej, lepiej, taniej. 14.00
13.00

Z

„SO-Jecie wojny domowej". 14.20
Koncert. 15.00 Wiad. 15.05 Radloferie. 16.00 Wiad. 16.05 Alfa
z
Popołudnie
16.30
I Omega.
młodością. 1'8.50 Muzyka i ak19.15 Z księgarskiej
tualności.
lady. 19.30 Koncert. 20.00 Dziennik. 20.30 „Dla was gramy I
20.45 Kronika sporśpiewamy".
21.00 Gospodarskie roztowa.
„Przypominamy
21.20
mowy.
Teatr
21.30
Sidney Becheta".
PR - „D,va razy nie" _,_ słuch.
23.00
22.00 Magazyn studencki.
li wydanie dziennika. 23.10 O
co tu chodzi? 23.15 Muzyka kameralna. 24.00 Wiadomości.
PROGRAM ll

Wlad. 9.35 z życia zw.
Radz. 9.55 Muzyczne pocztówki.
10.25 „Lubuskie dziewanny" 10.45 Echa konkursów.
fragm.
12.05 z kraju 1 ze świata. 12.25
Z muzyki baroku. 12.40 (L) Komunikaty. 12.45 (L) „Zima 73".
12.50 (L) „Lódź się bawi". 13.05
- kon(L) „Antek z Bałut"
cert. 13.25 (L) Radziecka muzyka. 13.40 Odpowiednie dać rzeczy słowo. 14.00 Wiad. 14.05
Przeboje znad morza. 14.30 Estrada Przyjaźni. 14.45 Błękitna
Koncert. 15.20
15.00
sztafeta.
Ragtime po polsku. 15.40 H.
Keszkowski gra utwory skrzypcowe. 16.00 Wiad. 16.05 z najWiochy.
nagrań nowszych
16.20 Bossa nova na instrumenty. 16.45 (L) Aktualności łódz
kie. 17.00 (L) „Melodia, rytm I
piosenka". 17.30 (L) „Hej, wakacje, hej zimowe" - reporta:t
17.45 (L) „Portredźwiękowy.
Sonda.
18.20
ty" - koncert.
Echa dnia. 19.15 Lekcja
19.00
9.30

ang. 19.30 Koncert. 20.21
Dyskusja literacka. 20.41 D. c.
koncertu. 21.22 Wiersze B. Sa•
Muzyka roz21.32
dowskiej.
rywkowa. 22.00 Z kraju I ~e
22.30 Wiadomości sport.
świata.

jęz.

23.50

Wiadomości.

PROGRAM III
12.05 Z kraju I ze świata. 12.25
Za kierpwnicą. 13.00 Na zielo15.00 Eksnogórskiej antenie.
presem przez świat. 15.10 AlEncyklope15.30
bum muzyki.
dia kultury. 15.55 „Ząb" zespoSoft Machine. 16.05 Algierłu
16.15
gawęda.
skie refleksje z drugiej strony Tatr. 16.35 L.
van Beethoven: „Leonora !".
16.45 Nasz rok 72. 17.00 Ekspresem przez świat. 17 .05 „Cale

od'!.
zdanie nieboszczyka"
17.15 Mój magnetofon. 111.40 Pisarz miesiąca - Maria Kuncewiczowa. 18.00 Muzykalny detektyw. 18.30 Polityka dla wszystkich. 18.45 Tylko po hiszpań
sku. 19.00 Ekspresem przez świat.
odc.
19.05 „Wojna i pokój" Muzyczna poczta
19.35
pow.
dziś.
1
UKF. 20.00 Blues wczoraj
Rozrywkowy.
Tygodnik
20.25
„Czaro21.50 W. A. Mozart Fakty dnia.
22.00
flet".
dziejski
22 .08 Gwiazda siedmiu wieczorów - Johnny Cash. 22.15 Trzy
kwadranse jazzu. 23.00 Dawna
liryka. 23.05 Koncert.

STEFAN GRZELKA
odbędzie się dnia
Pogrzeb
grudnia br. o godz. H.30
z kaplicy cmentarza na Razawiadadogoszczu, o czym
pogrążeni w głębokim
miają
smutku

S. t P.
STANISŁAWA

W dniu 27 gruc!Jnia 1972 r.
po długich cierpieniach 74IlarIa w wieku lat 57, nasza naji
Matka
ukochańsza Zona,
Babcia

S.

J.4JNINA

NAWROCKA

li

z domu KALINOWSKA.
Wyprowadzenie drogich nam
zwłok nastąpi 30 grudnia br.
o godz. 11 z kaplicy cmentarza na Dolach, o czym popogrążo.na w głę
wiadamia
bokim smutku
RODZINA

t

Dnia 28
po
zmarł
ch()robie,

i Dziadek

S.

P.

ciężkiej

i

t

lat 80,
Ojciec

były

prezes Cechu

Pogrzeb

W dniu 27 grudnia 1972 r.
po długich I cięilkich cierpiekochany
niach, zmarł nasz
Mąż, Ojciec i Dziadek

P.

S.

WIKTOR
LESZEWSKI

LUCZAKÓW.

MĄZ, CÓRKA, ZIĘC,
WNUCZEK i RODZINA

długiej

przeżywmy
Mąż,
najukochańszy

PRAWĘCKA

zwłok naWyprowadzenie
o
stąpi dnia 29 grudnia br.
godz. 12.15 z kaplicy cmentao
Ogrodowej,
·rza przy ul.
czym zawiadamiają pogrąże
ni w bólu

grudnia 1972 roku

ZONA, DZIECI,
TESCIOWIE oraz
POZ'OSTALA &ODZINA

odbędzie

się
św.

dnia
12.30

Anz kaplicy cmentarza
ny na Zarzewie, o czym za„
wiadamiają pogrążeni w smutku
ZONA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE
I WNUKI

głębokim żalem
że w dniu

miamy,
nia 1972
ŻYW&zy

zawiada27

zmarła,

ro~u,

grudprze-

lat 28

s.

izwłok odWyprowadzenie
będzie się rz; kaplicy cmentarza na Dolach, dnia 30 grudczym
nia br. o irodz. 10, o
w
powiadamiamy pogrążeni
głębokim smutku

w

głębokim

raz wyższego standardu, ustaw!Hnie wypomlnaJ"412' mu,
że nie zarabia tyle Pill,Diędzy, Ile powinien, że nie mogą kupić sobie motorówki, letniego domku I że ich
samochód nie jest taki elega.nckl, jak wóz sąsiadów.
- Ale w czasie przesłuchania ten mężozyzna coś Akepowiedi!iiał.

Znowu zaprzeczenie.
- I nic niezwykłego nie zauważyłaś!
- Ze często przebywał na ulicy. To znaczy nie w lokalu. To poznawałam. Wracał zziębnięty i przemoczony.
Kollberg słuchał.
- Parę razy budziłam się, bardlllo późno, bo on kładł
się zmarznięty na kość. Ale ostatnim wypadkiem, o jakim ze mną mówił, był ten z pierwszej połowy wrześ
nia. Mężczyzna, który zabił żonę. Nazywał się chyba
Birgersson.
- Przypominam sobie - powiedział Kollberg. - Tragedia rodzinna. Bardzo pospolita historia. Nie wiem nawet, dlaczego myśmy się w to włączyli. Jak z podnerwice, kłótnie,
małżeństwo,
Nieszczęśliwe
ręcznika.
złe warunki materialne. W końcu mąż zabił żonę mniej
lub więcej przez przypadek. Potem chciał odebrać sobie życie, nie starczyło mu odwagi, więc poszedł na.
policję. Ale to prawda, Stenstriim się tym zajmował, on
pro wadził przesłuch an i a.
- Poczekaj, w czasie tych przesłuchań, coś się stało.
- Co mianowicie?
- Nie wiem. Ale pewnego wieczoru Ake wr6cił bardzo podniecony.
- Nic w tym podniecającego nie było. Smutna histo·
ria. Typowa zbrodnia w warunkach dobrobytu. Czło
wiek odizolowany, mający żonę zatrutą pożądaniem oo-

Nie wiem. W każdym r&llle Akemu wydawało się
to bardzo ważne. Ja oczywiście, tak sa,mo jak ty teraz,
spytałam go o to, ale on się tylko roześmial i powiedział, że wkrótce zobaczę.
- Dokładnie tak powiedzla,ł?
Dokładnie bk,
moja mała.
- Wkrótce zobaczysz,
Wyglądał na bardzo ucieszonego.
- Dziwne.
Przez chwilę siedzieli w . milczeniu, potem Kollberg
otrząsnął się, wziął ze stołu otwartą książkę I spytał:
- Czy rozumiesz te komentarze?
Asa Torell wstała, obeszła stół dokoła i pochyllwszy
się nad książką, żeby zajrzeć, położyła mu rękę na ramieniu.
- Wendel i Svensson piSlllą, ie morderca erotyczny
jest często impotentem I osią.gą. pożądane zaspokojenie
popełniając gwałt. A ńa marginesie Ake napisał „albo
Kollberg wzruszył ramionami I dodał:
odwrotnie". morderca erotycz- Aha, on miał chyba na myśli,
ny może być także nadmiernie pobudliwy seksualnie.
Asa natychmiast cofnęła rękę I ku 9Wemu zdziwieniu zauważył, że ponownie się zaczerwieniła.
- Nie, on nie to miał na myśli - powiedziała.
- Więc oo?
- Właśnie cdkowicie odwrotną sytuację, łe kobieta,
to :rinaczy ofiara, może iyclem przypłacl.6 to, że Jest
n&dmiernie pobudliwa.
- Skąd możesz to wiedzieć?
- Bo raz rozmawialiśmy na ten temat. W związku
z tym, że za.imowaliście się wtedy zamordowa.ną na Gota Kanale młodą Amerykanką.
- Roseanną - powiedział Kollberg. A po chwili naAle wtedy on jeszMe nie miał tej
mysłu dodał:
książki. Pamiętam, :ie znalazłem ją, robiąc porządek w
moich Slllufladach, kiedy przenosiliśmy się z Kristineberg. To b.yło dużo później.
12'
powiedziała Asa - A te inne jego zapiski zupełnie logiczne.
- Tak. Czy nie z:nalazłaś jakiegoś notesu czy kalendarzyka, gdzie wpisywał sprawy?
- A nie miał notatnika przy sobie?
- Owszem. Obejrzeliśmy ten notaitn!k. Nic Interesującego w nim nie było.
- Przeszukałam całe mieszkanie.

współ-

-135 -

-136 -

rzliwie.
- I nigdy nie

mówił, czym się
Potrząsnęła głową.
- Nawet nie napomknął?

zajmuje?

v

OLECHNOWICZA
skiła.da,Ją 1

DYREKCJA, POP PZPR,
RADA ZAKLADOWA I RO-

KOLEŻANKI
BOTNICZA,
I KOLEDZY z LPBM nr 1

Z

się dnia
kaplicy
z
br.
na DOl~h o go·

od.będzie

cm~tBlrneJ

dzlnie

u.

głębokim

żalem

zawiada-

miamy, że w dniu 24 grudnia 1972 roku zmarł w wieukocha.ny
nasz
ku lat 81,
Dziadek
Mąż, Ojciec, Teść,
I Pradziadek

s.

BIE,RNAC1Cł

mlstr-z cuklernicmy.
19
alę
Pngnreb odbędde
r.
grudnia br. o godz. 10.30
kaplicy cmenta.rza na Dolach,
o czym zawiadamiają pogrą
smutku
żeo.i. w

ZONA, CORK.A I SYN
Dnia 27 grudnia 1972
zmarł, przeżywszy lat
Mąż,
ukochańszy

roku
71, naj-

Ojciec,

t

p.

STANISŁAW

JAN
N0WICKI

30
słę
Pogrzeb odbędzie
z
grudnia br. o godz. U.30
kaplicy omenta.rza na. Zarzepowiadamiają
wie, o ozym
pogrążeni w smutkAJ
ŻONA I

W dniu 2ł grudnia 1972 r.
zmarła, po długich i ciężkich
cierpieniach, nasza ukochana
Ciocia w wieku lat 83

s. t

a domu GEHLIG.
odbędzie śtę
Msza żałobna
w dniu 30 grudnia br. o gośw.
kościele
dtzlnie 8.30 w
Krzyża w Lodzi.
Pogrrz;eb odbędzie się s kaplicy cmentarza ewang:ellckoaugsburskiego prrz;y ul. Ogrodowej w dniu 30 grudnia br.
grobu rou godz. U.30 do
d7..innego, o ezym zawiadamia
pogrążona w żalu
RODZINA
Dnia 23 grudnia 1972 roku
świętymi
opatrzony
zmart,
sakramentami w wieku lat 118
nasz najdroższy Mąż, OJclec,
Teść

Dziadziuś

I

s. t

p.

STEFAN
WINIARSKI

ADAM
LITOGRAF - RYSOWNIK
były prezes Zwiąrnku
były dyr. Zarkl.
Litografów,
Opakowań Blaszanych w Lodzi.
Wyprowadzenie drogich nam
ZWIGk Odbędzie się z k&;plicy
cmentarza na Dolach, d.nia
29 gruc!Jnla br. o godo;. 15, o
czym powiadamiamy Rodzinę
I Przyjaciół pogrążone w głę
bokim smutku
ZONA, DZIEC1
POZOSTALA RODZINA
I

p.

EMMA JÓZEFA
MAZURKIEWICZ

p.

JASKóŁKOWSKI

SYNOWIE

z RODZINAMI

WŁADYSŁAWA

Pogrzeb

p.

1

żalu

rtębokfogo

30 (l'Udnia

t

s. t

powodu •m1ercl Syna

- Oo się oka.zało nieprawdą - powiedział Kollberg.
Dziękuję. Dobra. 1 ciebie
Przyjrzał się jej i dodał: dziewczyna. Lubię cię.
Wyglądała na zaskoczoną I patrzyła na niego podej-

JERZY

CORECZKI
l &ODZINA

ZONA, CóRKI,
WNUOZKA l WNUCZEK

Co?

s.

MĄZ,

WYrazy

-

dniu zs grudnia 197Z Nku
nagle, przeżywszy lat
60, najuk-0chadszy Mąż I Ojciec

Dziadek

SO
się
Pogneb odbędzie
na
rrudnla br. o godz. 15
Radogoszczu,
cmentarzu na
o czym powiadamiają pogrą

7.ilĘC,

-

w

zma,rł

z domu LEFIK

żeni

film dok.

„Ludwik Pasteur" -

franc. (kolor). 17.50 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej „Bia•
ballada" (kolor). 18.30
łoruska
„Slim John" - kurs podstawowy języka ang. lekcja 7. 19.00
„w dolinie Loary" - film J.
Tepli. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik. 20.05 „Sztuka" - magazyn
artystyczny. 20 .35 Spotkania •
ja zzem (Kraków). 21.05 24 go•
dziny (kolor). 21.15 „Cena U•
czucia" - wł. film fab . dozw.
od lat 18. 22.łO Język ang. w
nauce i technice (powtórzenie);

t p.

czucia Koledze KAZIMIERZOz
OLECHNOWICZOWI
WI

mu

Po teatrze ok. 22.45 Dzien•
nik (W).
. PROGRAM U
16.30 „z bliska 1 z daleka'•
(magazyn kulturalny KDL). 17.10

(W).

DANUTA FERENS

P.

HIERON'l'M MILLER

Młynarzy

30 grudnia br. o godz.

t

Teatr Telewizji: ))Poczdam 1945'•

29

z

zawiadagrudnia
wieku lat
60 nasza droga Zona, Matka
I Babcia

glębokim żalem
miamy, że dnia 26
1972 roku zmarła w

Z

1972 roku

Dnia 26 grudnia

przeżyWStLy lat
zmarł na.gie,
54, najuk-0chańszy Mąż, Ojciec
l Zięć

TELEWIZJA
PROGRAM I
„O psie; kt6rf,
film
myślal, że jest szopem" (W). 10.00 „Spojrzenie ze szczytów Alp" - !ilm dokum. prod.
(kolor). 16.30 Dziennik~
wł. (W)
16.40 „Więźniowie Lamparciego
Jaru" - film fab. (kolor) (WJ:
Nie tylko dla pań (W).
17.45
18.10 Wiadomości dnia (L). 18.30
Turystyka i wypoczynek (W).
18.45 Magazyn Medyczny ~W).
19.20 Dobranoc (W). 19.30 Dziennik. 20.05 „Montenegro 5" program rozrywkowy (W). 21.10
9.00 Teleferie:

Lódzklego
r:astuż<my działa.oz
Pitki
ZWl'łzkU
Okręgowego
pracownik
Nożnej, długoletni
Włó
Zje<lnoczenia Przemysłu

kien SztuC7JDych, odznaczony
Zasługi
Srebrnym Km;yżem
Kawalerskim
oraz Krzyżem
Orderu Odrodze'llia Polski.
Z9
odbędzie się
Pogrzeb
grudnia br. o gocW. 13.30 z kaul.
przy
plicy cmentarza
Ogrodowej, o ozym zawiadamia pogrążona w żalu
RODZINA

PODZIĘKOWANIE

Mazowieckim Zakład.om Przemysłu Welnianego „Maq;ovia"
w Tomaszowie Maz., Miejskiemu Pmedsiębiorstwu Gospodarki KomunaJnej w Tomaszowie Ma.z., Dziewiarskiej Spół
dzielni Pracy im. 1 Maja w Tomas.zowie Maz. Państwowe
mu Liceum Ogóln.o-k.s:ztałcącemu w Tomaszowi~ Maz. Pań
stwowemu Liceum Ogólnokształcącemu w Rawie Ma~owiec
klej oraz wszystkim Krewnym, Przyjaciołom i Znajomym,
którzy oddali ostatnią p()slugę zmarłym śmiercią tragic:zną
w dniu 16 grufjnia br.

ALIN l'E MALKA
MGR

ze SZKUPOW

MIECZYSŁAWOWI

MALKA

radcy prawnemu
sldadają llerdectzllle
bólu I żaJu

po:1;ostający w głębokim
CÓRKI, RODZICE i R-ODZINA

podziękowanie

łączy ze wszystkimi azlalaml. Redaktor naczelny 325-84,
Redaguje kolegium Redakcja (I wyaawnletwo) - r.oa2, Piotrkowska 98. Adret poeztOW:Vl o.Dl.", f.Od2 l, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 228-32,
621-60,
społeczny
c!z!ał
223-05,
wojewódzki
sportowy 208-95, ekonomiczny
Działy: miejski 841-10, 337-47,
z-ca redaktora naezelnigo 807-26. Sekretarz odpowiedzialny. II sekretarz 204-75.
Ogłc;.;.
Dział
kulturalnego I fotoreporterzy 378-97.
c!Zlału
kierownik
807-26.
„Panorama"
kulturalny 621-60,
dział lls.tów t Interwencji 803-04 (rękopisów nie zamówionych redakcja nle rwraca),
RSW ,Prasa". Kolportat I prenumerata: Przeds. Upowsz. Prasy 1 Książ
szeń 311·50 (Za treść ogłoszeń reclakcla nie odpowiada). Re<lakcja nocna 395-57, 395·59. Wydaje Lódzkie Wydawnictwo Prasowe
pocztowe I oddziały terenowe .,Ruki ,.Ruch"· - Lódt. Kopernika 53. centrala 281-20. Cena prenumeraty rocznie 1116 zł, półrocznie 78 zł, kwartalnle 39 zł. Zgłoszenia prenumeraty przyjmują urzędy
Wszelkich lnrormacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkle placówki „Ruchu" 1 poczty.
chu". Egzemplarze archiwalne „Dziennika" są do nabycia w sklepie „Ruchu"; Lódt, Piotrkowska 95.
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