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Cena

E. Gierek

i P. Jaraszew:cz

l.6dź,

D. Rock efelłera
W dniu 1 bm. I sekretarz
KC PZPR
Edward Gierek
w gmachu Sejmu prezesa Rady Nadzorczej „Cl1ase
Manhattan
Bank"
Dawida
Rockefellera oraz wiceprezesa
banku Michaela W, Cur·rana.
Podczas rozmowy omówiono niektóre zagadnienia zwią
zane z polsko-amerykańskimi
stosunk~mi gospodarczymi.
D. Rockefellera przyjął również
prezes Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz.
W toku rozmowy dokonano
szerokiej wymiany poglądów
na rozwój całoks z tałtu stosunków
polsko-amerykai\skich,
w tym także
stosunków finansowo-bankowych, w których Chase Manhattan Bank
jest zainteresowany,

~
~

~
~
~
~

Przyszły kształt naszego kraju to nie tylko liczba
i wielkość aglomeracji miejskich, centrów przemysło
wych czy rejonów rolniczych. To także cały skomplikowa.ny układ infrastruktury techniczno-ekonomicznej Polski. Temu właśnie zagadnieniu poświęcił swoje posiedzenie
1 lutego br. rządowy zespół ekspertów d/s planu prze-

strzennego zagospodarowania kra.ju -

do 1990

-

r.

O

nącym

wyciągi

narciar•ię naclal nie słab
powodzeniem.
CAF -

szyperko

Gdzie jest ~SO kł{?
narkotqków

•

szef policji nowojorskiej, Patrick Murphy, oświadczy! w
na konierencji prasowej'; że z magazynu policji zginęło od 1960 roku 1.80 kg heroiny
i kokainy,
wartości ·
73 mln dolarów.

środę

Narkotyk! te zostały skonfis·
kowane podczas akcji policyjnych
przeciwko
handlarzom
,,białą śmiercią". Murphy zwrócił
uwagę,
że 40 kg heroiny,
która zginęla, skonfiskowano u
francuskiego przemytnika.
Szef policji odmówi! podania
szczególów na temat wszczęte
go śledztwa w sprawie zniknię
cia narkotyków. Ograniczy! się
jedynie do stwierdzenia, że te

„Zakręt śmierci" WSkom
będzie

'lf

CAF
Jap an
Press Service

operacJa

w lrztha!ckfm

przyszytą dłonią

·1elne1· '~Ili

przeprowadzało

pięciu

· własna

Rewelacja XX w.

z 7 okio

- czyli

amochód
elektryczny;
który eksperci od motoryzacji spodziewali się
zobaczyć w postaci handlowej dopiero pod koniec lat

S

osiemdziesiątycltJ może
ogromną niespodi.iankę

cztery kółka

sprawić

Swiado tym
fragmentaryczne
wprawdzie, ale niezwykle interesujące
doniesienia z Japonii,
gdzie
dwie
współpracujące
firmy
elektrotechniczne
Yuasa
i
:roshiba
uzyskały
podobno rewelacy)ne wyniki w zastosowaoiu do
napędu
electroca r u
nowego akumulatora sodowo-siarkowego.
Akumulator ten
daje obecnie
już samochodom
elektrycznym
parametry technicmie konkurencyjne dla silnika benzynowego,
czą

BEZ OBCIĄŻENIA
O LO WIEM
dotychczasowych trudności z
napędem
elektrycznym
oddawał · n8jbardziej lapidarnie
l.Y~unek sa.tyrycm;v.: ·& jecl_
n;rm.
·

Istotę

po
z

japońsku

pism

technicznych:
przed
załadowanym
po dach akumulatorami samochodem
osobowym stoi przerażony kierowca.
Podchodzi do niego mechanik
i niesie jeszcze dwa akumulatory, „Niech pan weźmie ! to
- mó\vi przyjaźnie. - Powinno razem wysta.-czyć na jakieś
sto kllomeków.„"
Przyslowiowo ciężki ołów akumulatorów konwencjonalnych
nie pozwala! więc samochodom
elektrycznym
przekrbczyć · ba-

rier;.:

&.~Qw
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za~łady

„S~oda"

i

„yvartburg",_

nie ma

jeszcze nazwy.

Wiadomo juz, że będzie to wspolna konstrukcja obu zakładów,
wspólpracuiących
na
zasadach
socj allstycznej
ws~ó.ll?racy i specjalizacji. 300 tys. samochodów produkowac l:iędą fabryki czechosłowackie - 200 tys. sztuk w zakładach w Mlada Bolesław, 100 tys. w nowej fabryce
w Bratysławie.
Zakłady „Skoda" mają montować rocznie 600 tys. silników. Produkcją bloków silnikowych
zajmować się ·będą
zakłady w Strakonicach, a układów różnicowych zakla·
dy w Trnawie.

Konstruktorzy japońskich firm
Yuasa i Toshiba wzięli na warsztat inny proces elektrotechniczny:
akumulator
sodowosiarkowy.
Metaliczny sod jett
w tym akumulatorze elektrodą
ujemną, elektrodę dodatnią sta- 1
nowi przewodząca elektryczność
siarka, zaś Jako elektrolit siu- •
źy
pewna forma s·plekanego
tlenku glinu.
·
Zasada pracy takiego akumu-1
la tora
oraz jego teoretyczna
możliwość pojemności elektrycz.nej li-krotnie wi~kszej niż a-

I
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Minister spraw ?.agranicznych
DRW, Nguyen Duy Trinh, powracający do kraju po zakończen1u paryskich
rozmów
w
sprawie Wietnamu i po pobycie w MoskWie, odleciał w
czwartek z Irkucka do Hanoi,
zatrzymując się po drodze
w
Pekinie.
w Pekinie premier ChRL,
Czou En-laj przyjął w środę
specjalnego
doradcę
delegacji
DRW na paryską konferencję
w sprawie Wietnamu Le Duc
Th9. Rozmowa trwała trzy godziny.
Natomiast wiceprezydent USA
Spiro Agnew,
przybył
w
czwartek rano do stolicy Kambodży,
Phnom Penh,
a następnie
rozmawiał
z przedstawicielami rządu Syjamu.
Rozmow:r, jakie Agnew prowadzi w kilku krajach Azji
poludn!owo-wschodniej, dotyczą
sytuacji jaka powstała tam po
podpisaniu porozumienia o zaprzestaniu
wojny w Wietnamie.
Agnew uda się następnie do
Laosu i Singapuru, Malezji i
Indochin.

W 1985 roku schod.zić będzie z taśm montażowych ;abryk
samochodow CSRS 1 ~D 600 tys. pojazdów osobowych
rocznie. Nowy samochod, który będzie produkowany przez

+ son
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przynosi jak zwykle
a.rtykuły,

reportaże,

<felietony i wywiady

.,, Oto kilka tytułów

sobotnich pm;ycji
A Ojcowie, matki i. ..
przestępczość dzieci
A Partnerzy
.A Miłośc' w małieństwie
-'. Nowoczesność i umiar
·
6Ldżki
A Tajemnice r ·~
wciąż nie sprawdzane •••
i wiele innych ciekawycb
pozycji
W sobotę
Magazyn
19 stron

l---------------

Helgafjell słabnie?
Czynny od przeszło tygodnia
wulkan Helgafj ell
na islandzkiej wyspie Heymaey stopn.io•
wa uspokaja się.
Krater wulkanu wygasłego od
ktiliu llysięcy lat, ·Wyrzuci! podczas pierwszej erupcji 23 stycznia ok. 2 mln metrów sześ
ciennych
popiołu
na miasto
Vestmannaeyjar. Lawa, wypły
wająca z wulkanu,
powiększy
ła wyspę Heymaey o ok. 2 km
kwdratowe.
Eksperci uważają, że w naj.
bliższym czasie nie będzie dalszych poważnych wybuchów i
opadów popiołu.

Lawiny

samochód .osobowy w Karkonoszach

krótkich dystansach, Napęd taki można porównać ze slabowitym koniem, który uniesie tyle tylko siana, ile sam zjada
po drodze. Natomiast inne typy
akumulatorów o większej
pojemności, bo kilka ich znah
duje się w badaniach, wykazują
także wady.
Akumulatory
kadmowo-srebrowe i cynkowosrebrowe są nie do przyjęcia w
samochodach ze względu
na
cenę, aczkolwiek mają interesujące parametry techniczne.
SIARKA

+

Czesko - NRD-owski· .

Spośród
dwóch poprzednich
pacjentów, pierwszy 22-letni
J·ózef Maszkiewicz ślusarz „Pa·
fawagu" pracuje w gospodar·
stwie ojca i normalnie używa
przyszytej ręki. Drugi, 64-letni
nauczyciel z SzamotUl - Józef
Wąsik,
po przebyciu
kuracji
pooperacyjnej
został odesłany
na zabiegi usprawniające do ośrodka
rehabilitacji w Warsza-

I

oddziałów

W19B5

chirurgów pod kierownictwem
ordynatora, dr Ryszarda Kocię
by.

~~~,,~~~~~~~

B 01 espondencja

szpltału

Trzeci pacjent

tylko będzie
roboty asfalotrzyma tzw.
zwiększoną przechyłkę , co rów-1
nież podniesie bezpieczeństwo.

Częsć

wycofywano do
Syjamie. Z baz tych
startują
nadal
superfortece
„B-52". które bombardują obszary
Laosu,
kontrolowane
przez laotańskie siły patriotyczne.
W Vientiane
przedstawiciele
Patriotycznego Frontu Laosu i
administracji vientiańskiej wzno
wili. poufne
rozmowy na temat
pokojowego
rozwiązania
problemu laotai\skiego.

tłuczków.

Z wiosną; gdy
można r'ozpocząć
towe, luk zakrętu

krajobrazu. W ich miejsce hektary zieleni, nowe elewacje
na budynkach, nowe dachy, zagos·podarowanie tras turystycznych jednym stawem wiele
korzystnych i widocznych rezulta~ów
zespolonych
wysU•kóW
wladz i SJpOleczeństwa.
Niemniej czys·tości i porządku
nigdy nie jest za dużo. Oceniają nas, jeszcze nie najlepiej, turyści
zagraniczni (ub. rok rekordowa liczba 10 mLn osób),
sami możemy się ocenić - anaJizu,jąc
własny
stan zdrowotny
i samopoczucie.
25 stycznia br. prezes Rady
Ministrów wystosował powtórmie
pismo pO<lobnej, jak. w ubiegłym
roku ' treści do władz
administracyjnych,
w którym
doceniając
to, co Już zdo·l ano
zrobić, poleca się prezydium rad
narodowych i naczelnikom gmin
podjęcie wszelkich kroków
w
celu
konsekwentnej realizacji
programów
porządkowania
miast i osiedli.
(Dalszy ciąg na str. 2)

baz w

Placek ry~owy
do tradycyjnych potraw,
bez których nie
mogą
się odbyó
żadne
święta
w
Japonii. Ceremonia! przyrządza
nia ciasta odbywa !ię w oryginalny sposób W t„!tt IJlllZyki,
PrzyrząN /z:
dzanie ciasta ryżowego za pomocą
ogromnych,
drewnianych

rację

chooników

na zawsze z nas-zego

l

południowego.
amerykańskich

należy

wagi. ·. Na zakręcie obowiązuje
ograniczenie
szybkości do
60
km/godz. Zasypuje się też rów
po zewnętrznej stronie zakn:tu, aby w przypadku poślizgu,
wywołanego
zbyt dużą szybkością lub gołoledzią, kierowcy
mogli się ratować skrętem w
pole.

zniknęło

Komisja Kon
Nadzoru
postanowiła
w piątek trzy B-osobowe grupy do Pleiku, .Da Nangu i He - miast, które: będą
siedzibami trzech spośród siedmiu ekip regionalnych, jakie
ma powolać MKNiK.
Prace komisji wojskowej są
opóźnione
z powodu
szykan
władz sajgońskich wobec przedstawicieli TRR RWP i DRW.
Stany Zjednoczone wycofują
nadal swe wojska z Wietnamu

p\acka

z

dziurawych jezdni i

wystać

ryżow~go

Niezwykła

rząd1<:i w caly:m kraju. Setki ty_
sięcy ruder, dziurawych płotów,
dz iesiątk i
tysięcy
kilometrów

Międzynarodowa

troli

TRZECI JUŻ PRZYPADEK UDANEJ OPERACJI PRZYSZYCIA ODCIĘTEJ DLONI ZANOTOWANO W OSRODKU
Tym REINPLANTACJI KOŃCZYN GORNYCH w TRZEBNICY.
razem pacjentem był 23· wie.
Obaj mieli odciętą dloń
letni robotnik Miejskiego Przed. przez pilę mechaniczną.
s1ębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaworze, Jan Twardytko. Kilkunastogodzinną ope-

bezpiecznieiszy

Przeprowadzone badania stanu
technicznego
zakrętu
w
Skomielnej, na którym zginęli
Henryk Lasak i Jerzy żwirko,
nie wykryły wprawdzie odchyleń od norm budownictwa drogowego, niemniej podjęto decyzje w sprawie zwiększenia
bezpieczeństwa
ruchu na tym
odcinku.
Przede wszystkim stanie tu
duża tablica ostrzegawcza, któTa już z daleka informować
będzie lderowców o konieczno, ści zachowania szczególnej
u-

T

NATĘŻENIE INCYDENTÓW ZBROJNYCH
W WIETNAMIE POLUDNIOWYM ZNOWU NIECO OSLABLO W CZW ARTEK, CZYLI W PIĄTYM DNIU PO WEJSCIU W ŻYCIE
ZAWIESZENIA BRONI,
CHOC DONIESIENIA O ST ARCIACH NADAL NADCHODZĄ Z ROŻNYCH PROWINCJI
TEGO KRAJU.

faniec

,,ł!owody rzeczowe" wstały wyniesione z magazynu po przedstawieniu odpowiednich kwitów.
Figurowa! na nich podpis de:
tektywa,
Josepha
Nunziatty,
który w ub. roku popetnil samobójstwo. Sprawa Nunziatty
jest
przedmiotem
osobnego
śledztwa.
Pobrane z magazynu
worki z narkotykami, powrócily
tam po pewnym czasie, jednak
znajdowaly się w nich mąka i
cukier.

ym samym minął rok. w
którym temait ten „wstydliwie" zapominany przez
niektóre ośrodki i ich gospodarzy,
przekroczy!
bariery
działania
„O<! akcji do akcji".
Rozpoczęto
systematyczne po-

Sytuacja wIndochinach
;

kraju

Tatrza1iskie
sltie ciesz:i

(lnformac111 własna)

MKI i K rozpoczyna działalność
8 Szykany Saivonu wobec: przedsla·
wic:iell TRR RWP I DRW
• Perspeklywa porozumienia w Luo Jie

Przyszły kształt

porządku

MIJA ROit OD WYSTOSOWANIA PRZEZ PREZESA:
RADY MINISTROW LISTU DO PRZEWODNICZĄCYCH
RAD
NARODOWYCH Z PROŚBĄ O MAKSYMALNĄ
DBAŁOśC I TROSKĘ WOBEC PROBLEMOW
STANU
SANITARNO-PORZĄDKOWEGO ORAZ
ESTETYCZNEGO WYGLĄDU MIAST, WSI, OSIEDLI.
.
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Polska-1990

brady, którym
przewodniczy!
I
z-ca
przew.
komisji planowania przy
Radzie Ministrów Józef Pińkowskl - miały charakter wybitn ie r-oboczy l dyskusyj ny, Nie braltło więc - i to
jest calkiem naturalne - kontrowersj i różnicy poglądów i
proponowanych rozwiązali.
Gener-alna jednak
koncepcja
programu rozwo,Ju Infrastruktury
techniczno - eltonomicznej
kraju została
przyjęta
i zaak<!eptowana. Za jej podstawę
przyjęto przede wszystkim omó_
wioną
już na
poprzeoni-Cl\ posiedzeniach pt·ognozę
syskmu
osadniczego
Polski,
a
na.
stępn ie opracowania
w zakresie rozwoju
systemu
transportu
(W
tym dróg
szyb(Dalszy ciąg na str. 2)

I

ni~dy ·nie za · dużo
Konferencja ·prasowa mimstr a Wł. Janiurka
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DZIENNIK
1:0 DZK.1

przyjął

~
S~

Czystości

2 lutego 1973 roku

Rok XXIX

przyjęli

~

piątek

50 gr

„Zwariowana
zima"
twierdzą wszyscy.
Najstarsi
bowiem
Europejczycy
nic
pamiętają
takiej
aury
na
naszym
konty,1encie.
N/z:
prawie ~pełnie wyschnięty Ren
w rejonie
D!lsseldorfu,

CAF -

DPA

Od tygodnia w Karkonoszach
pada śnieg. W wyższych partiach gór świeżo spadly puch
pokryl zlodowaciałe połac ie i
nie Jest związany z podlożrf1.
W związku .z tym
w kilku
rejonach, zwłaszcza w Białym
J~rze,
w kotle Lomniczki, na
zboczu Szrenicy i w kotle Labskiego Szczytu występuje niebezpieczeństwo lawin.
GOPR apeluje do turystów o
ostrożność i
wstriymanie się
od wycieczek w okolice, w których utworzyły się zwisy i zaspy śnieżne.

•

Czystości

Przyszły kształt naszego kraju nigdy
(Dokończenie

ze str. 1)
kiego ruchu. i autos·trad) oraz
paliwowo
systemu
ląc:zności,
wreszcie
energetyczn.ego,
gospodarki wodnej i środowiska
przyrodniczego.
Wszystkie te układy - zasadnicze elementy infras.truktury
- muszą służyć szybkiego rozwojowi i unowocześnieniu ~s
podarki narodowej 1 tych dzie• d~in! k.tóre składają się na podniesienie Poziomu życia s<poleczno - kulturalnego społeczeń
stwa, na miarę potrzeb cywiliwieku.
XX
końca
zacji
stopprzewidując
I tak
ailowe przemieszczanie inwestycji przemysłowych w kierunku
rozwazono optypółnocnym dotyczące
maJne rozwiązania,
transportowej
obslugi
zarówno
ośrodków,
nowych
przyszłych
jak i zapewnienia im odpowiednich dostaw wody, energii, surowców. To samo odnosi się do
już i rozbudowyistniejących
wielkomiejskupisk
wanych
sJl:lch i przemysłowych. W tym

chodzi

również

włącznie.

Mówiono również o wpływie
wynowoczesnych technologii
twarzania na uklad przestrzenny kraju i ·- w tym aspekcie
przemyślanej,
konieczności
o
racjonalnej koncentracji wybranych branż przemysłowych.
proKreślony z rozmacnem
Polski
gram pers-pektyw!czny
„powymaga
obecnego 20~1ecia
kraju
krycia" całego obszaru
magistralnymi sieciami: energetyczną, garową, pallw płynnych.
Rozwój budownictwa mieszkaliczby
(podwojenie
niowego
dyktuje z kolei pom ieszkań
osromneJ I kosztrzebę m. in
townej rozbudowy urządzeń i
i
kanalizacyjnych
rurociągów
oraz zwiększe
wodociągowych
nia dostaw zdrowej, czystej wody.

Rewelacja XX wieku
(Dokończenie

ze str. 1)
kwasowo-olowlokum ula torów
znanymi
rzeczami
są
w_ych
już od dawna Nie trzeba ró'.•nież podkreślać, że sod, siarka
i tlenek glin u są surowcami o
wydobycia.
kosztach
niskich
Istota japońskiego sukcesu polega więc nie na nowym od-kryciu, ale na przezwyciężeniu
technicznych trudności w realizacji wcześniejszych pomysłów.
sodowo - siarkowy
Akumulator
np. przed rozpoczę
wy.maga
ciem pracy podgrzania do tęrg
ponad 300 stopni c,
peratury
ce> nie jest latwe do osiągnię
cia w warunkach drogowych.
Niemniej jednak wspomniane
firmy japońskie informują, że
nad
doświadczenia
prowadzą
pojazdów elektryczcałą serią
nych zasilanych z akumulatorów sodowo-siarkowych. Pierw:
szy z tych samochodów uzyska!
szybkość 100 km/godz. i prze241 km bez uzupełnia
jechał
nia zapasu energii. Jest to zasięg trzykrotnie większy niż mają analogiczne wozy elektryczne
konwencjonalnych
zasilane z
akumulatorów kwasowo-ołowio
wych, o kilkakrotnie większym
ciężarze.

JAK OGRZAC
AKUMULATOR?
Dalsze
mają

modele doświadczalne
jeszcze bardziej
parametry techni-

uzyskać

stopni C), jak się uruchamia
na
taki samochód, zwłaszcza
mrozie, itd. Na podstawie innych danych można się tylko
że prawdopodobnie
domyślać,
zastosowano tu dodatkowy zwyczajny akumulator rozruchowy,
który doprowadza główną baterię do stanu pracy. Taki samocharakteryzowałby
nie
chód
natychmiastowym
jednak
się
startem.
marginesie t.ej sprawy
Na
ze eksperci
warto podkreślić,
od konwencjonalnej motoryzacji chyba zbyt pochopnie odsamochodu ełożyli problem
lektrycznego do rozwiązań daleTymczasem
przyszłości.
kiej
może on się pojawlc już bardzo
szybko i w postaci konkurencyjnej dla samochodu z silnikiem benzynowym. Dla krajów
dopiero motoryrozwijających
warta
jest to sprawa
zację
szczególnej uwagi.
J. BIELE!i!SIU

oczekują,
Japończycy
ciągu pięciu lat badań
zasięg · samochodu

czne.

U zbiegu ulic Rzgowskiej i
Potulnej 75-letnia Wiktoria Ch,
przez samozostała
potrącona
Po
1063 IS
ciężarowy
chód
Wlk•
szpitala·
do
przeWiezieniu
toria Ch. zmarła.

e

Tramwaj linii 18/7 potrącił
na ul, Armil Czerwonej 34 Jana o. Pieszy przewieziony zo-

że

doelektrycznego do 700 km i podwoją nbeeną pojemność akujego
mulatora Ql~~. zwiększą
trwałość. De f~asuwe· modelesodowo - siarkoakumulatorów
wych wytrzymują bowiem sto
cykli ładowania, a konstruktorzy oczekują podwyższenia tej
liczby do tysiąca.
Doniesienia Yuasa i Toshiba
nie ujawniają natomiast nic z
tajemnicy rozwiązania konstrukcyjnego „pieca", w którym jest
(300
utrzymywany akumulator
prowadzą

•
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Pogoda
zachmurzenie duże, miejscami opady śoiegu. Temperatura
minimalna od minus 8 do minus 5 st. c.. maksymalna ok.
O st. C. Wiatry slabe południo
wo-wschodnie.
miejscami niewielkie
Jutro
opady śniegu.
godz.
słońce zajdzie o
Dziś
16.31, a jutro wzejdzie o godz.
7.2-0.
Dziś imieniny obchodzą Ma- I
ria i Miloslaw.

•

dzew) 1 Piech (Widzew) I Fillpiak (Gwardia).
Jak informuje nas przewodSę
Spraw
Wydziału
nlczący
dziows'kich pplk Zb. Kaśkow,
.
będzie
tegoroczne mistrzostwa
Każdą
sędziować 30 arbitrów.
po
będzie
punktować
walkę
5 sędziów.
jutro
się
odbędą
Półfinały
wieczorem, a finały w niedzielę na ringu w Pałacu Sportowym, po meczu juniorów (godzina 10) Lódź - Gd.ańsk wali
czących o Puchar GKKFiT
PZ4J.

Siatkarki walCZ2'

o mislrzoslwo Polski
Dziś (2 bm.) rozpoczyna Ilię
~rzy
w Warszawie pierwszy,
dniowy turniej finału „A" ekstraklasy siatkarek. Przygotowania czterech drużyn uczestni„A" poszły
czących w finale
w dwóch kierunkach. Zespoły
warszawskie Spójnia i AZS, okres między rozgrywkami spę
dziły w stolicy, natomiast siatkarki Polonii Swidnica i Startu Lódź przebywały na krótkich zgrupowaniach w miejscowościach górskich.
Warszawska Spójnia rozegrała kilka sparringowych meczów
z I-ligowym zespołem jugosloSyndilicz Belgrad.
wia.ńskim 5-setowe spotkania
wszystkie
warszawianki rozstrzygnęły na
swoją korzyść. Do walki w finale dziewczęta ze Spójni poprowadzi trener Zbigniew Rusek, który zastępuje dotychczasowego trenera Czerwińskiego.
dla drużyny jest
Dużą strat,ą
ellminująca
kontuzja Miazek,
turnieju.
pierwszego
z
jll
Warszawa ma
Drużyna AZS
trudności z regularnym treninflem. Spowodowane to jest za!lezen!ami oraz sesją na uczel-1
niach , a większość siatkarek,
to przecież. studentki. Tak więc
dziewczęta z AZS trenują co-

łódzkiEgo

literata

W Katowicach rozstrzygnięto
ogólnopolski konkurs literacki
z okazji 30-lecia PPR. Na konkurs, zorganizowany przez Wydawnictwo „Sląsk" i katowicki
oddział Związku Literatów Polpod protektoratem KW
skich
PZPR naplynęlo 26 prac, Jury
konkursu, obradujące pod przeWilhelma Szewwodnictwem
czyka, przyznało m. in. nastę
wyróżnienia:
pujące nagrody i
powieści

dwie równagrody
pierwsze
norzędne
Holuj oTadeuszowi
przyznano:
wi z Krakowa (godlo „Oświę
cim") za powieść pt, „Osoba",
Julianowi Kawalcowi z Krakowa (godlo „Rzeka") za powieść
z
Jedną
pt. „Szara aureola".
dwóch drugich nagród otrzymał
z Lodzi
Jażdżyński
Wiesław
(godło „Jodła") za powieść pt.
„Pojednanie".
W dziale

dziennie;

ale

nie

w

pełnym

składzie.

Start po powrocie z Francji
tygodniowym
na
przebywa!
zgrupowaniu w Wiśle. Obecnie
trenuje już w Lodzi. Trener
Andrzej Chmielnicki, który bYl
bardw niezadowolony po przegranym meczu z AZS, wprowadził do treningu Więcej ćwi
odbioru zagrywki. Jak
czeń
sam stwierdził, „siatkarki Startu tracą zbyt wiele punktów
przy odbiorze piłek serwisowych".

Zw IJCięsfUJo

bokserów ZSRR
111

stal do Szpitala im. Sonenberga.
W Lódzkim Przedsiębior
•
stwie Transportu Budownictwa
zapaliła
przy ul. Górniczej 18
porę
się lakiernia. Przybyle w
jednos1ki Straży Pożarnej skutecznie zapobiegły rozprzestrzenieniu się pożaru.
e Będąc w stanie nietrzeź
wym kier-owca „Warszawy'' Le„
nie panował nad
choslaw S.
kierownicą i wjechał na chodnik. Uderzy! on w barierę mostu na rzece Balutce i potrącił
C.
Helenę
chodnikiem
idącą
Piesza przewieziona została do
szpitala.
e Kierowca autobusu PKS
potrąci! Bolesława W.
5664 IB
ogólnych potłu
Pieszy doznał
czeń.

e Na rogu ullc Kilińskiego
i Slowacltiego raptownie wszedł
na jezdnię Czesław G. Uderzy!
„Ursus"
ciągnika
on w bok
FX 8381 i doznał ogólnych obra(m)
żeń ciała.
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Dzij pierwszy gong
Dzlś; o godz. 17.30 w wyslu•
rozżonej hali na Widzewie
się tegoroczne indywipoczną
bokserskie
mistrzostwa
dualne
miDo
łódzkiego.
okręgu
strzostw zgłoszonych zostało o50 zawodników. Najwię
koło
cej pięściarzy zglosily Gwardia
i Widzew.
W roku ubiegłym mistrzami
Lodzi byli: Parafianowicz (WiReszpondek (Widzew),
dzew),
Prochoń (Widzew), GrzegorzewSobiech (Wi·
ski (Gwardia),
dzew), Wójcik (Gwardia); Fili(WiMiara
(Widzew),
piak

,,

pow1esc

Kroni!fa
e

interesujące

w

•
nie

o
warunków
poprawę
wybitną
znacz.nym
ze
mieszkańców,
bytu
wzrostem nakładów na ochronę
środowiska naturalnego czlowierekreacyjne
ka i tereny
przypadku

USA

Rozegrana w miejscowości O(stan Nebrasca) druga
maha
część rewanżowego meczu boUSA
reprezentacji
kserskich
i ZSRR, zakończyła się podozwycię
bnie jak i pierwsza,
stwem ZSRR 8 :4. Pierwszą połowę meczu wygrali p!ęśdarze
radzieccy 8 :2, a więc cale spotkanie zakończyło się zwycię
stwem drużyny ZSRR ~4 ;G,

porządku Nasz .komentorz
za dużo

i

gastronomicznych.
lokalach
Konsumentowi
szaremu
Choć
trudno w to uwlerzyc. to prawilość lokazmalała
że
dą jest,
li kategorii „D", czyli najgorszych. W rO'ku bieżąc ym, dzię
kl zmianie systemu !Lnansowego
przeznacza się na poprawę stanu saniltarnego handlu spożyw
czego 600 mln zł. więcej, niż w
roku ubiegłym, a gaS<tronomil
- 430 mln zł Więcej. Ponadto,
co osobiście wydaje nam się zanaiwaznlejszyun mierzeniem
po gene.ratnej weryJ:ikacjl kadr
gastronomicznych, będą wydawa,ne licencj"! dla kierowników
lokali. Taki papierek jednak zobowiązuje, a utracie go PTZYkro.
TeMinisterstwo Gospodarki
renowej i Ochrony Srodowis·ka
powolalo, jak na razie, zjednotechnicznego
zaplecza
czenie
komunalnej, ale już w
gosp.
bieźącym roku możemy oczekiwać dzięki temu o wiele Wię
cej l o wiele lepszego sprzętu
i
do „miejskiego" sprzątania
wszelkiego rodzaju imnych prac
Lodzi ta „hossa"
porządkowych
nie ominle, choć tak naprawdę
czysto nam będzie chyba po roku 1975, wtedy to bowiem podwoimy produkcję sprzętu i slutaboru.. A propos
żącego mu
może to i śrnle
wstydliwości sznie brzmi, gdy mowa o plan ie wybudowania do roku 1975
500 „pomieszczeń sanitarnych'',
gdy jednak jest ich w tej chwili na całą Polskę 1215, to cfly])a
jasne, że potrzeby są silni~
sze.„
Nikogo przekonywać n.ie trzeba, że dworce są wnytówką
kraju i miejscowoscl, n ikomu
też wmówić się nie da , że możemy być z tej wizytówki dumni. Minister Taramtowicz zaprezentował pogląd, że trudno móporządku w starych owić o
drapanych ruderach i przedstatym miejscu resortowy
wił w
program inwestycji. Z niego też
że nasza
slę,
dowiedziehśmy
Lódź - Kaliska będzie jednym
z 36 dużych dworców budowa5-Jatce, a nasza
nych w tej
jednym ze
Lódź - Fabryczna 100 dużych obiekt6w modernizowanych Z lokalnego patriotyzmu można tylko zalować, że
już uporano się z tą pracą w
takim np. Poroninie, a clągle
jeszcze nie w takiej właśnie Lodzi. Zieleń. ploty, nowe perony i
wiaty - to elementy „pozainwestycyjnego" działania w słu
żbie porządku l estetyki dworcowej. Poza tym zostanie unowocześniony system prozaicznego sprzątania, a także zaostrzenie rygorów w tej mierze.
Tematu nie da slę wyczerpać
w jednej relacji. Wydaje się, że
powinniśmy zabrać się do niego
ws0pólnymi silami z taką silą,
by za rok na podobnej konferencji dyrektor biura d/s prewyzydiów rad narodowych
wyrywkowo przykła
mieniając
dy u.danych inicjatyw, s.l)OleczItp.
akC:ll, 'K<inkursów
nych
skojarzył je sobie jednak z Loi regionem łódzkim. Co
dzią
prawda i w wystą,p!entu Wło
dzimierza Janiurka i dy.rekif>ora
p,odkreślono
Ja/błońskiego
J.
ogólnokrajowe ożywien ie poczucia gospodarności i zaml!owania
jednak
milej
do porządków,
być chwalonym z nazwiska.
I. SLEDZ'INSKA
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Mimo eleklowneao

Skończyły się

---
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Przeciwko rozpijaniu nie letnich

Temat: walka z alkoholizmem i jej skuteczność podejmowany jest stale, a ostatnio
- w związku z uchwalą Rady
w zepodjętą
Ministrów sprawie jej
roku szłym
zaostrzenia - staje się przedmiotem dyskusji i nowych postanowień wielu i:nstytucji, orterenowych
władz
ganizacji,
itd.
problemu
W caloksztalcle
szczególnie niepokoj.ącym zjawiskiem jest używanie i naaalkoholu przez mło
używan1e
dzież oraz rozpijanie nieletnich.
Wczoraj na ten temat toczyła
się dyskusja w Lodzi na posiedzeniu Wojewódzkiego zespołu
Koordynującego Walkę z Przeże
Stwierdzono,
stępczością.
przez
alkoholu
nadużywanie
w naszym
wzrasta
mlodziei.
te110
Dokumentacją
mieście.
smutnego twierdzenia jest m.
in. ilość spraw karnych, głów
nie kryminalnej natury (np.
rozboje). w których
gwałty i
odnotowano, że zarówno sprawcy jak i pokrzywdzeni, pozostawali pod wpływem alkoholu. Dobitnie przekonywających
dostarcza również
materiałów
w
która
Wytrzeźwień,
Izba
swoich rejestrach odnotowuje
w
poważną ilość nieletnich różnych
tym także uczniów
Przychodnia
Również
szkól.
Przeciwalkoholowa dla Młodzie
w ubiegłym
ży zarejestrowała
roku dużą ilość nowych pacjentów.

w

Z bardziej szczegółowych danych, opartych na przykładach
poddanych skrupulatnym badanajczęściej
że
wynika,
niom
nietrzeźwości
stanu
sprawcą
jest do ros l y.
nieletniego rozpijaniu nieNiemałą rolę w
letnich należy przypisać pokąt
handlowi alkoholem i
nemu
mellnom - ciągle prosperują
cym mimo aktywnej walki organów porządku i bezpieczeń
stwa. Jest jednak faktem optymizmem
napawającym
coraz większa skuteczność acigania producentów bimbru I
potajemnych handlarzy wódką.

3.600 ton
na dob~

z·= jróne1
-

tłumaczyć
formę koszy•

by

LKS w serii ostatnich
pucharowych i ligowych? Przykładem tego byly
mecze mistrzowskie z poznań
pierwszym
skim Lechem. W
spotkaniu łodzianki prawie niepodzielnie panowały na parl<iecie, podczas gdy w dru1tim
(Jldyby nie szczęśliwy rzut na
kosz Michalak) - LKS zszedł
by z boiska pokonany.

karek

spotkań

W ostatnim okresie koszykarki LKS zmuszone sa

ROZGRYWAC WIĘKSZĄ ILOSC
SPOTKAN'.
Mniej jest więc czasu na treningi. Wiele zawodniczek nie
om'inęla tak.że grY'Jla. Dało się
to szczególnie odczuć w pierwszym spotkaniu pucharowym z
mediolańskim

zespołem.

Obserwując spotkania pucharowe, w łódzkiej drużynie raszczególnie wiele niecelziło
nych rzutów na kosz z półdy
prowadziliśmy
Nie
stansu.

statystyki w tej
szczei:óloweJ
Ale gdyby wziąć
dziedzinie.
pod uwagę liczbę celnych rzu.
tów pucharowych przeciwniczek
(zawodniczek TTT Daugawa I
to w porównaniu do
GEAS)
stosU1I1ek ten
koszykarek LKS
moma chyba określić Jak dwa,
a nawet i trzy do jednego. A
nie byJy to jedyne mankamenty, które raziły w grze m!atrzyń Polski. ~<?UYkarki ~KS.

ścianv
-\---'--.r

96-osobowy- Hl!!\)(lł śdv.n-ew z
uzyskal w
kotlalni „Staszic"
stycznlu br. rekordowy wynik
w wydobyciu węgla ze ściany.

w ciągu 26 dni roboczych
ponad w
wydobyła
brygada
tys. ton węgla, uzyskując śre
dnie dobowe wydobycie w wy3.600 ton i wydajność
sokości
okolo 50 ton na roboczodniówkę.

•
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marzenia opucharze

Miły

można
Czym
;,kameleonową"

szybkością, a nawet
sprawnością fizyczną
ogólną
Rywiększości zawodniczek z

ustępowały

I

gi 1 Mediolanu.
jest, że Kaczmarow,
Prawdą
Marciniak i ich pozostałe koleżanki za malo trenują. Zajęcia
cztery, a często i trzy, a nawet dwa razy w tygodniu po
1,5 godziny, to chyba za mało,
jak przy obecnym postępie i
wymaganiach sportu wyczynowego w świecie.
koszykarki
Dla porównania
TTT Daugawa z Rygi trenują
przez sześć dni w tygodniu po
3,5, a nierzadko po 4 i więce1
godzin dziennie. Spędzając tyle
czasu na sali treningowej zawodnkzki ryskie wykonują od
nawet
łodzianek po półtora, a
DWA RAZY WIĘCEJ RZUTOW
NA KOSZ
Więcej też mają czasu trenerzy
TTT na doskonalenie techniki
indywidualnej swych podopiecz. nych oraz taktyki gry. A, że
praca na trenini;:u przynosi owoce, świadczy chociażby fakt
dwunastokrotnego zdobycia Pucharu Europy i Wielokrotnego
tytułu mistrza ZSRR.

sądzić, że raczej
występ w Pucharze
nieudany
Europy mistrzyń Polski (mamy
tutaj na myśli niezakwalifikowanie się do półfinału> zm11s!
koszykówki
centralne władze
Można

chyba

do rewizji dotychczasowego sy11teQłą P'!'ygo$0wa.pla polskich

W Wiedniu

Wola .porozumienia
spotkanie
Zainaugurowane
przedstawicieli 19 państw Euro~
konpy oraz USA i Kanady
sultacje przed konferencją na
sil
temat wzajemnej redukcji
zbrojnych i zbrojeń w Europie
jeszcze
staną się być może jednym przykładem przełamy
wania trudności we wspólnym
dążeniu do porozumienia.
W stolicy Austrii panuje poże -wobec utrzymywania
gląd,
się zasadniczych różnic w sprarozwie koncepcji i rokowań
broJeni<l'WYch - już sama inauguracja wiedeńskich konsultacji
jest sukcesem.

Katas lrofa eórn icza
knło ~araiewa
W nocy -ze środy na czwartek wydarzyła się katastrofa
górnicza w kopalni Breza w
pobliżu Sarajewa.
W sztolni „Kamenica" zawasię strop, przysypując grup<:
górników. Dwóch z nich ponloslo śmierć, a jeden został ranny. Przypuszcza się. że nie ma
Komisja
więcej ofiar wypadku.
górnicza bada przyczynę katastrofy.

li!

w Mediolanie

uchu kibiców koszykówki, szczególnie zaś wszystkich
żeńskiej LKS meldunek
zagorzałych sympatyków drużyny
nadszedł z Mediolanu. W środę wieczorem mistrzynie Polski
w pięknym stylu pokonały w rewanżowym pojedynku pucharowym mistrza Wioch, zespól GEAS (Sesto San Giovanni).
zwycięstwo w Mediolanie w niczym
Dwunastoptmktowe
jednak już nie zmieni sytuacji mistrzyń Polski w tegorocznej cdycjl Pucharu Europy. Mimo ambitnej gry łodzianki
nie potrafiły odrobić zaległości z pierwszego spotkania na
Przekreślone więc zostały szanse
parkiecie przy Al. Unii.
czerwono-białych na awans do półfinałów Pucharu Europy.

zespołu
narady
Uczestnicy
postanowili z całą bezwzględ
wobec win·
korzystać
nością
z
rozpijaniu nieletnich
nych
artykułu 185 kodeksu karnego;
który przewiduje karę pozbawienia wolności do lat trzech
za to społecznie groźne przePostanowienie zbież
stępstwo.
ne jest z intencją uchwały Rady Ministrów, w której zoboministra sprawiesię
Wiązuje
dliwości do wystąpienia do są
du Najwyższego o wydanie odw
wytycznych
powiednich
sprawie orzecznictwa za prze·
rozpijania nieletnich.
stępstwa
(Z. TAR.)

Jysięcy o~ób

.30

n1 ~at~ulla6 ~

•

J. Pabich
•
zszedł Z llDQO
Pwbich
Jerzy
1968.
l.a;ta>Ch
b~
1970 t 1971
Łod.zl
mistrzem
muw w.adze
Rozegrał
szej.
swojej
w
on
k<Lrie11-·!etniej
sportowe;
rze
130 toaik. 95 WJJgral, 2 zremi$<>wal. a pozostali',
przeniestety,

w

WYSTĘPOW.
Podkreślił

Szermierze lodzi
jadq do Opola
mistrzostw
rozegraniu
Po
juniorów najlepsi
nasi młodzi szermierze wyjada
do Ooola
(w połowie lutego)
na mistrzostwa Polski.
Mistrzami okręgu łódzkiego w
poszczególnych broniach zostali:
Mal:\g
(Resursa),
Piechota
(Zjednoczeni Pabianice), Glb(AZS).1
Piaseczny
czyński (AZS),
informuje nas znany
Jak
działacz szermierczy p. Lakomski mankamentem rozegranych
mistrzostw bYl brak aparatury
elektrycznej przy sędziowaniu
walk we florecie.
W klasyfikacji klubowej zwycięstwa odniosły zespoły: Zjed•
noczonych (Pabianice) we florecie kobiet. Włókniarza (w szabli), MKS Pabianice we florecie mężczyzn I AZS - w s:tpaokręgowych

!lzi~
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ZESPOLOW
DO ZAGRANICZNYCH
to zresztą w ostatnich wypowiedziach prasowych
obecny trener kadry koszykarek
Polski, z. Olesiewicz.
stopniu
tego w jakim
Od
działacze koszykówki zrealizują
dzietej
w
zamierzenia
nowe
dzinie, będzie zależało Jak wypadną polskie zespoły w przyedycji pucharowej
szłorocznej
(mamy nadzieję, że wystąpi w
LKS), a
także
rozgrywkach
także reprezentacja krajowa na
mistrzostwach Europy w 1974 r.
Aby Polki liczyły się w mię
współzawodni
dzynarodowym
muszą mieć stworzone
ctwie,
jeszcze lepsze warunki do podnoszenia swych koszykarskich
w kluwłaśnie
umiejętności
WIESLA W WROBEL
bach.
•-----------------

wą

Nad Madagaskarem szalał w
tych dniach huragan „Hortensja".
z Tananarive donoszą, że 11.l
osób poniosło śmierć, a 30 tys.
pozostaje bez dachu nad głową.
Wskutek huraganu duże strazwłasz
ty poniosło rolnictwo
cza plantacje ryżu.

grał.

Wychowainek
Widzewa, a ści
§le lllorq,c trenera Henryka P<>pielartego, walczy! nle ty<ko na
ringach całej Polski, 11>!e róu>ZSRR, Da.nU. Węgier,
nież w:
NRD, Bułgarii t CSRS.

sluibll
W cza.sie odob!l'Wllnia
tvoj.skowej przea< ~ la.ta walwa.r..s.za,IL'Skiej
barwa.eh
czył w
Legi!. Występwjąc w reprezenta.cji Wo:Js>l«l. Polskiego na turnieju w Bu.dGJpe"'2'cte, przeg.ra.l
Bad<Iirimem.
2 mi.str.zem Europy
Których z bokserów Loc:Uzi
pam. za nmjl.epszych?
Ka,rdO>Sa, Kubackiego, Hor<>OOck iJego, FLtLpia./c.a..
A w k.r/llj>u?
- Ru.d.kowslci.e{lo, Kulej(!), Walooka., GMldJnia..
"."" J aik powodzi!<> się P<ltnU tD
mistrzostwq,ch Pol.ski?
Prześla.dowal mnie dziw_ ny pech. Zaiwsze .trafJ.ałem na
d·O$konalego pię.ścia'1'"za WCLT'SZ(lJW&k!f'.I GW<Lrd!I - · Wich,mama.
Czy nie za wcześnloe zde·
CyOOWał S lę pain Wycofać Z rVn•
-

UJWaża

gu?

-

Ma.ni

pogodirlć

27

Trudrno

l<Lt.

nCLuokę

bylo

w Technikum

&J>Ol'tem..
ze
te
sqdaę,
Choctat
s00sz.nte.
wycofal.efm. si~ z czym,nego tycia s.p0orto.wego - to noomi pozostaine wiennym k.i·bicem swego kNwbu.
Samochod.awym

Wyfmuem Mu.kę i

POS~i+P!iem.

{JA, NIE,) ;

Przed V Zlazdem
ZHS

--Spotkanie
z młodymi
pracowniku ml

- budownictwa

-

t:

Tym razem było to spotka.
nie kierowni<.'twa ZL ZMS z
przodownikami· pramłodymi
cy z łódzkiego budown1ctw11
przed V Zjazdem ZMS I wiele uw:ag! poświęcono przejmowaniu· przez organizację panad budownictwem
tronatu
Chodzi tu
mieszkaniowym.
przede wszystkim o podnoszenie rangi zawodów budowla
nych, przygotowanie I zabez
pieczenie kadry dla budowntc.
twa, zwiększenie zaangażowa
nia mJodzieży w pracy. dziaspoleczno-wychowawłalności
hotelach robotniw
czej
czych i na terenach nowych
osiedli mieszkaniowych. Sprawy te znalazły się w centrum
pracowników
uwagi młodych
budownictwa na spotkaniu z
Wie·
władzami lóclzklml ZMS
Je mid1sca poświęcono m. tn.
adapl < 'ii społeczno _ zawodOwej m!oclych pracowników budownictwa, a także zastanawiano się nad udoskop11Ien11-m
patronackiego, aby
systemu
jak najliczniejsze' rzesze mło
dych ludzi miały możność zapracować na szybsze otrzymanie W]:asnego mleszk~la.
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31 stycznia br. w sali KW
PLPR we Wrocławiu odbyło
rejonowe spotkanie delesię
gatów na V Zjazd z przew<>d;: niczącym ZG ZMS - B. Waligórskim. W spotkaniu brali
udział delegaci z województw:
opolskiego,
wrocławskiego,
I z miasta t.odzl.
łódzkiego
problemach
o
Dysku:towano
z pracą ZMS po
związanych
KC PZPR jak
Plenum
VII
potrzebie zlntel!ro_
również o
wania ruchu mlodzie7owe110.
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(J. Kr.)

111111111111111m11111mrnrr1111111

• Procuie.„ lrzecb robotników • łłielypo '' y
remont • Czy I lipca hr. ledyny nocny
lokal w Lodzi otworzy swe podwoje
„Casanova" - Jedyny w Lodzi nocny lokal Jut ponad 2 lata
jest zamknlęty. Powód? Kapitalny remont połączony z kompletną
przebudową wnętrza. Początkowo zamierzano stworzyć tu kombinat rozrywkowy, połączony z kinem ,,Włókniarz". Niestety skoń
czyło się na projektach I długo jcszcza: po zakończeniu remontu
kina, w „Casanovie" nic się nie działo. Na_ dobre do robót remontowych przystąpilo Przed~iębiorstwo Remontowo-Budowlane .Jłan
dlu Wewnętrznego w Lodzj 9 lutego ub. r.
,Mija więc rok od chwili gdy w „Casanovie" rozpoczęto przebudowę. Terminów zakończenia robót było już kilka. Czy jest więc
nadzieja, że je&zcze w tym roku wybierzemy się do „Casanovy"
na dansing?
Wczoraj o godz. 8 rano reperter „DL" odwiedził „Casanovę",
aby naocznie się przekonać jak
daleko posunięte są roboty. Pod
oknami - już oszklonymi leży
gruz. Wewnątrz w głównej sat„.
gruzu
pełno
li· również
trzech robotników ( !) Bry gadzista - Stanisław Tomassl, muFranciszek Widerkiewicz
rarz
Zygi pomocnik murarza munt Dąbrowski nie narzeka-

ją na brak pkracy. bPlokazują co

l co
zro ono
przez ten ro
i
k
t 1 d
je
szcze pozos a o "! wy onan a.
kuchNa zapleczu garmazern!a,
nla, magazyny, szatnie dla personelu, pomieszczenia sanitarne
są prawie na ukończeniu. Prawle. ponieważ elektrycy musz11
wykonać instalację oraz specjaliści od urządzeń klimatyzacyjktórej
klimatyzację,
nych
Trzeba
przedtem tu nie było.
takte ws ta wić drzwi. Jeszcze
Ich nie dosta\'czono, ponieważ
(!) Natomiast w
są„. n.ietypowe
sali obliczonej na 160
głównej
miejsc konsumpcyjnych z obrotowym parkietem, z estradą dla
występów artystycznycb oraz z
cocktail-barem obok - niewiele
jeszcze zrobiono. Jak twierdzi
brygadzista, który od początku
remontu pracuje w „casanovie" w tym miesiącu rozpocznie
Na
się wykonywanie stropów.
pytanie kiedy remont zostanie
całkowicie ukończony brygadzista nie potraf!I odpowiedzieć.

ka. Z~ strachem robll tu czło•
wiek, gdy stare mury się waUly, wszystko jest tu przeeiet
wielką

niespodzianką

kryjącą

jest
Wlodzimlerz Michalskl nierealny, jeśli wykonawca kapitalnego remontu nie zmobilizuje slę do jego zakończenia.
A czas ku temu jest najwyższy.
Dodajmy jeszcze, że koszt przebudowy I remontu „Casanovy"
na ok.
oblicza się już teraz
i mln złotych
1. KRASKOWSKI

/li

c alipso''

:nrucv i turvslo m

Kilkudniowe wycieczki do ZSRR, NRD,
*
Węgier i Czechosłowacji * Specjalne pociągi
do Mińska i Lenino * Wyjazdy specjalistyczne
Jak poinformował dyrektor łódzkiego „Orbisu" mgr I. Sosnowski, masowa turystyka zagraniczna z każdym rokiem
znajduje coraz więcej zwolenników I dlatego w tym rokll
- roku SO-lecia istnienia „Orbisu" - przygotowano szereg
nowych interesujących tras, zarówno do krajów socjallstyeznych, jak i kapitalistycznych.
Na szczególną uwagę zasluwycieczki auto•
kal'owe na zamówienia zaklado Lwowa oraz
dów pracy
również 5-dniowe pociągiem <Io
Wilna. N a tomiast do NRD ustatono wiele 5-dniowych 1 6-dniowych wycieczek na trasach m.
in.: Drezno - Karl-Marx-Stadt
- Lipsl>, Drezno - Miśnia Berlin
Saksonia Szwajcarska;
- Poczdam; Drezno - Gera Weimar - Jena oraz wyciecz.
ki na wystawę kwiatów w Er~ jesienne
fui:.cie, na wiosenne
Ta'tgi Lipskie i na wystawę typowo handlową i gastronomiczną „Ratio" w Lipsku.

cnły
w stropach I w ścianach.
M
sobie
możemy
Czy jednak
pozwolić na to, aby przy kataLódzkie „Delikatesy" nawląstrofalnym braku miejsc konzały stały kontakt z Chlodnią
sumpcyjnych w łódzkiej gastroSkładową w Gdańsku, skąd bęnomil tak długo trwał remont
dą otrzymywały przez caly rok
1ż I b
doskonale lody „Ca\ipso". Nie
y
~o
e
nT
nie
„casanovy". Czy
wiadomo jednak czy w okresie
rzypomyśleć o wzmocnien u
zimowym !odzianie będą nabyosobowej brygady, która wprawprzysmak .
wa11· ten mrożony
d1'~ robi co w jej mocy, ale
Dlatego też na próbę wytyponie jest przecież w stanie przywano 3 domy handlowe „Del!śpieszyć tak skomplikowanych
„Teofil", „Magcta
katesów" Wydaje się także, że
robót.
oraz przy ul. Lutomierskiej, w
termin l lipca br. otawrcia „CaWarto przy tym dodać. że w
których ma być w lutym pro-1
unovy" - a taki termin. poub. roku z usług „Orbisu" skowadzona ciągła sprzedaż lodów.
dyrektora
zastępca
dal nam
organizując wycieczki
rzyst~!o
PrzeL6dzkiego Przedsiębiorstwa
ponad 100 zakładiiw
do NRD
(Jkr)
myslu Gastronomicznego mgr
-----------------_ _:.___________________________

Bo wie pan - mówi, Jest
nietypowy remont l nigdy
nle wiadomo co nas Jeszcze cze-

się

zakładom

indywiduą!avm?

gują 5-dnłowe

JO k

przez

Co nrononuie ,,Orbis"

B~dzie

pracy w Lodzi 1 woj"ewództwie
łódzkim.

przed.Podobnie atrakcyjnie
oferty wyjazdów
się
stawiają
do naszych sąsiadów z Czecho·
slowacji, m. in. 5-dnlowa wycieczka autokarowa na trasie
Praga - Karlsztajn - oraz na
Jesienne Targi w Brnie, a także 6-dniowy pobyt w Pradze i
Karlovych Varach. Natomiast z
krótkich, tanich tras na Węgry
zorganlznje slę 7-dnlowe wycieczki autokarowe do Budape!llltU
- Siofok - Eszterttom - Ostrawa.
Możl!wo~cl wyjazdów są więc
większe, ponieważ „Orbis" proponuje wycieczki krótkie i niezbyt drogie. Na uwagę zasłu
guje fakt, że z okazji 30-lecia
bitwy pod. Lenino będą talcże
organizowane na życzenia 1apracy i instytucji 3kladów
dniowe wycieczki do Mińska 1
pod Lenino. Poza tym podobnie jak w tatach ubiegłych wy-

przyjaźni
pociągi
jeżdżać będą
Radzieckiego.
Związku
do
Pierwszy pociąg przyjaźni organizowany przez placówkę „Or•

bisu" w Tomaszowie Mazowieckim wyjedzie w maJu br. do
Wilna, Leningradu i Moskwy.
„Orbis"
że
Dodajmy Jeszcze,
wyjazdów dla zakładów
obok
pracy organizuje dla turystów
w
pobyty
indywidualnych
Związku Radzieckim (w 75 miawe
się
znajdujących
stach
wszystkich republikach). NRD,
CSRS, WRL, LRB. Warto także
pracy,
wspomnieć. że zakłady
instytucje, organizacje społecz
twórcze
ne I stowarzyszenia
z wycieczek
korzystać
mogą
krajów
do
specjalistycznych
ludowej oraz do
demokracji
krajów kapitalistycznych.

lepszy

-

to

gaz•••

(j. IU'.)

Nawrot przy Kilińskiego pracownicy Łódz
GazownicZakładów
P;ich
wymieniają rury. Intwa
staluje się nowe, o szerszym
którym
dzięki
przekroju,
skończą się narzekania miedookolicznych
szkańców
mów i zakładów usługowych
na „słaby" gaz. Ju:i: niedłu
go gaz popłynie nowymi rurami. Oby owo „niedługo"
nie trwało zbyt długo ..•
Na

Popyt na plytkl PCW, wszelkiego rodzaju wykładziny, gumolit,
nasze łazienki, toalety, zmieniamy
Upiększamy
jest ogromny,
„podłogi" w kuchniach. Słowem robimy wszystko, aby mieszkania
czystości.
łatwiejsze w utrzymaniu
bardziej funkcjonalne,
były
dystrybutorem
Centralnym
Biuro
jest
artykułów
tych
BudowlaSprzedaży Materiałów
Warszawie.
„Besaru w
nych
MHD Art. Chemicznymi I Gosp.
Domowego wysti:powały do „Besaru" z prośbą o uwzględnie
nie potrzeb t.odzl w rozdzielnikach towarów. W piśmie, które
nadesłano z . warszawy czytamy
m. in. że pawilon handlowy
„Chemia" przy ul. Traugutta
jest zaopatrywany w sposób
w wykładziny l plytkl.
ciągły
Ponadto produkcja tych artykułów na I kwartał jest już rozz tym
dzielona i w związku
„Besar" nie widzi możliwości
postulatów łódzkiego
spełnienia
handlu.
Problem jak się wydaje Jest
cokolwiek postawiony „na gło
wie". Jeden pawilon, chociażby
najlepiej zaopatrzony nie zastą-

Abonamenty

szkolne

Filmy lutego
W lutym na liście „A" aboznajd li
szkolnych
namentów
się: „Kopernik", „Sacco l Van•
barwny dramat prozetti" dukcji włosko-francuskiej oraz
wszystkie wchodzące na ekraf!lmów radzieny premiery
ckich. Lista „B" obejmuje na„Dziewczyna
stępujące tytuły:
(barwna komedia
na miotle"
czechosłowacka), „Kajtek I no(barwna bajka
wy braciszek"
z sertl
węgierskiej
produkcji
przygód małego Kajtka, która
kra70
przez
zakupiona zestala
(dramat
jów). „Orle piórko"
produkcji
społeczno-obyczajowy
czechosłowackiej) l „Kozi ró&"'
bułgarski dramat panoramiczny dozwolony od lat 18.
Przy okazji warto dodać, że
udział w akcji abonadotąd
112 szkól
bierze
mentowej
się
wyróżniają
a
łódzkich,
nich xm I.o, Techn!·
wśród
Szkoł;
nr
kum Mechaniczne
ła Podstawowa nr 96 1 nr 18ł.

mSTORIA
T. Mizia - o Komisji Edukacji Narodowej. PWN 1972 r.,
&tr. lill; zl 1_g,

pl sieci sklepów MHD. Dzięki
interwencji dyrektorów w Warszawie, Lód:'. otrzyma w tym
kwartale pewne ilości wykła
dzin. Chodzi jednak o zmianę
stosunku „Besaru" do Lodzi do
nastawienia
pozytywnego
potrzeb naszego miasta.
(zch)

ul.

Klo chce

śpiewać

w chórze?
Byli członkowie chóru i; Włókniarskie Słowiki", ćwiczący w
latach 1961-72 w grupach w
MZDK „Pałacyk", „Lodex" oraz
Im. B. Znojka, a także wszyscy chętni do pracy w chórze
męskim, proszeni są o przybyMZDK
cie na spotkanie w
„Pałacyk" (ul. Piotrkowska 262)
- dz~ (piątek) o godz. 18.

Zamiasl biur
Przy ul. Piotrkowskiej 52 na
I piętrze mieśclly się do nlepomieszczenia biurowe
dawna
Tekstylno-Odzieżowej
Centrali
z chWilą gdy centrala ta otrzyLódzkie
lokum,
inne
mała
Przedslęblor$two Przemysłu Ga
zainteresow.alo
stronomlcznego
się zwolnionymi pokojami. Postanowiono urządzić tu kawiar~

WAŻNE

nim jeszcze przez długi czas.
tego roKto odpoWiada za
dzaj u pochopne, bo trudno je
nazwać Inaczej, decyzje? Tylko
ma być
dlatego, że budynek
nieokreślonej
w
wyburzony
przyszłości, likWidujemy zakła
dy usługowe, sklepy, których
1 tak w Lodzi nie ma za dużo,
szczególnie w tej branży. Kto
wyrówna straty z tego tytułu 71
(zch)

W Klabie Dziennikarza

Scena Monodram
Dziś, 2 bm. o eodz. 16 odbę
dzie się kolej ny spektakl Sceny Monodramu - „Rapsod historyczny - Kazimierz Wielki"
s. Wyspiańskiego, wyrótniony
na ogólnopolskim festiwalu we
Wrocławiu. Opracowanie 1 wykonanie Stanisława Sparażyń
skiego, aktora Teatru im. s.
Jaracza. Wstęp wolny dla posiadaczy kart klubowych.

IO••••••••IP•••••
·• ·•

TWOJA KREW
DAREM ŻYCIA

•n•••••••••••••w

- kawiarnia

na ok. lO<I miejsc.
niezbęd
Po przeprowadzeniu
nych prac adaptacyjnych, nowa
w
otwarta
będzie
kaWiarnfa
pierwszych dniach grudnia itr.
zwłaszcza
Bardzo się przyda,
w centrum miasta, gdzie trudno o wolny stolik w kawiarni.
nię obliczoną

(Jkr)

TELEFONY

Informacja teletonlczna
Strat Pożarna 08, 666-41,
Pogotowie Ratunkow•
Pogotowie MO
Informacja kolejowa
265-96,
Informacja PKS
Pogotowiu energetycznu
Pogotowie ciepłownicze
Po1101owie wodoclą&owe
Pogo,owi11 &;azowa

03
295-55
Q9
01

655-55
541-20
ł)!l·U

288·81
835-ł&

39S-85

l'EATRl!'

(zch)

Zbyt wczesna likwidacia „Ferrum''
ul. Piotrkowskiej 150
Przy
mieści! się popularny nie tylko wśród mieszkańców Lodzi
sklep „Ferrum" - prowadzony
przez MHD Art. Chemicznym!
Można
1 Gospod. Domowego.
wszystko
było w nim dostać
co może ulec uszkodzeniu w
od
domowych urządzeniach
wanien, piecyków, bojlerów, po
krany, uszczelki Itp. W związ
wyburzeku z zamjerzonymi
niami sklep z!ikWidowano. Czasowo został on przeniesiony do
lokalu przy ul. Piotrkowskiej
nr 175.
MZBM Lódt-Sródmleścte, lttóremu budynek podlegał, przeDyrekcji
kazał go w 1970 r.
Inwestycji Miejskich nr 2. Jak
dotychczas instytucja ta nie
podejmuje żadnych kroków wobec budynku. Sklep został zllmożna
kw111owany, mimo, że
było, jak Widać, handlować w

..H////.U//H~.///.U.U.
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WIELKI - godz. 19 ,,Madame
Butterfly"
godz. 19.15
POWSZECHNY
„Kotka na rozpalonym blaszanym dachu"
,,Dzieje
NOWY - godz. 19.15
grzechu"
MAI.A SALA - nieczynna
JARACZA - iOdz. 16, li „Antygona"
TEATR 7.15 - &odz. 19.15 "Barilon się ten!"
1,My
MUZYCZNY - godz. 19
chcemy tańczyć"
ARLEKIN - godz. 17.30 „Fregata Oronga"
PINOKIO - godz. 17.30 ;,Flisak
1 przydróżka"

dla kln
STYLOWY - Tylko
kadzidło
studyjnych „Mirra,
i złoto" (Jug.) od lat 16. g.
16.30, 18.15. Projekcja DKF godz. 20
premiera"
STUDIO - „Jutro
(poi.) od lat 16, godz. 18.30,
20.30
TATRY - „Sami swoi" (A) Od
lat 14 (poi.) godz. 12, 14. Bajka „Król puszczy" godz. 16,
17. Pożegnanie z filmem •• Knlekcj o ner" (B) (ang.) od lat
18, godz. 10, 18. Projekcja DKF
- godz. 20
Copper„Dawid
CZAJKA field" (ang.) od lat lł, godz.
17, 19

OYZUBY .t.PTQ
Kilińskiego

136a, Pl. Pokoju
3/4, Piotrkowska 95, Pl. Kościel
ny 8, Cieszkowskiego 5, Fellń•
sklego 1, Obr. Stalingradu 15
DYZURY SZPITALI

MUZEA
SZTUltJ (Ul. Wlęckowskleao SG)
godz. 10-16
RUCHU REWOLUBISTORU
CYJNEGO (ul. Gdańska 13)
godz. 9-16
Wl.OKIENNICTWA
HISTORII
(Piotrkowska 282) godz. 10-lT
ETNO•
ARCHEOLOGICZNE l
GRAFICZNE (Pl. Wolności 14)
godz. 11-17
EWOLUCJONIZMU (Park Bien•
kiewlcza) iodz. 10-11
ł.ODZKIE ZOO
czynne w godz. 9-15.30 (kasa
czynna do godz, 15)

PALMIARNIA -

n!ecz:vnna

KINA
„Porł totnlczy"
(USA) od lat 1ł eodz. 10, 13,
16, 19
LUTNIA - ;,Nleb1esk1 tolnlerz"
(USA) od lat 16. godz. 101
12.15, 14.30, 1'1, 19.30
„John I Mary"
POLONIA (Al (USA) od lat 18, godz •. 10,
12.15, 14.30, 17, 19.30
„Wielka włóczęga"
WISLA (franc.) od lat 11 godz. 10,
12.30, 111, 17.30, 29
WLOKNIARZ - „N!eblęskl tolnlerz" (USA) od lat 16. godz.
IO, 12.15, 14.30, 17, 19.30
WOLNOSC - „Narkomani" od
godz. 101 l~.15 1
lat 18 (USA)
lł.30, 17, 19.30
,,Wielka w!6czeZACHĘTA ga" (franc.) od lat U godz.
10. 12.30, 15. 17.30, 20
„Pięści w kieszeni" od
ł.DK godz, 15, 17.15;
lat 18 (wł.)
DKFl
(19.45
BAŁTYK

=

(USA)
Od łat 16, eodz. 1a.
17.30, 20
Ogińskie
„Polonez
POKOJ
go" (A) (radz.) od lat 11, g.
(A)
15.15, 17.15, „Przywilej"
(ang.) od lat 16, godz. 19.30
REKORD - .• Ostatni wojownik"
od lat 16, godz. 10,
(USA)
12.13, H.30, 17, 19.30
ROMA - „żandarm się ten!"
(franc.) od lat 11, &odz. lO, U.
14, 16, 18, 20
ostatni
SOJUSZ - „Unkas Mohikanin" (rum.) od lat n,
godz. 17, „Love story" (USA)
od lat 16. godz. 19.15
Wania"
STOKI - „Wujaszek
1odZ:
(A) (radz.) od lał 19,
. 15.30, 17 .45. 20
od
(B)
SWIT - „Słoneczniki"
12.lł;
lat u (wl.) godz. 10,
U.30, 1-7, 19.30

Szpital Im. M. Madurowicza ul. M. Fornalskiej 11 - dzielnica Polesie oraz ' dzielnicy
ul
Sródml~ście a poradnJ
10 Lutego sn.
Szpital Im. a. Wolf - al.
d&ielnlca
ł.aglewnlcka Hf3ł Balu ty.
Szpital Im. H. Jordana - at.
dzlelnlca
Przyrodnicza 719
Widzew.
I KllnUra Pol.-Glu. - aL M.
Curle-Sklodow1klej li - dziel•
nica Górna.
aL
U Kllnlka Pol.-Gln.
Sterlinga 13 - dzielnica Sród·
poradnie K - Nomieście wotki 80 I Kopcińskiego 32.
Chirurgia ogólna '- t!lzpltal
im. Pirogowa (Wólczańska 195)
Szpital
Chirurgia urazowa Im. Brudzińskiego (Kosynierów
Gdyńskich 61)
Szpital im;
Laryngologia
Pirogowa (Wólczańska 195)
Szpital lm,
Okulistyka
Jonschera (Milionowa tł)
Chirurgia I laryngologia dzieSzpital im. Korczaka
cięca (Armii Czerwonej 15).
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barllcklego (Kopo
clńsklego 22) .
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8).

re.

DKM - ,,Anatomia mllo~cl" od
lat 16 (poi.) godz. 18, 18, 20
KOLEJARZ - „Kniaź i Tatagodz.
rzy" (wl.) od lat 12,
17, 19
nowy
GDYNIA - ;,Kajtek 1
braciszek" (B) (Węg.) Od lat 7
godz. 14, 15.30 „Porachunki"
(B) (ang.) od lat 18, godz. 10,
12, 17. 19
HALKA - ;,Kajtek i sledmiogJowy smok" (węg.) od lat 7
(Wł.)
godz. tą, „Barbarella"
od lat 16, godz. 17 .45, 20
(BJ
„Hombre"
1 MAJA
godz. 15,
(USA) od lat 14,
17.15. 19.30
„Ten
GWARDIA MLODA
okrutny, nikczemny . chłopak"
(AJ (poi.) od lat 16, godz. 9;
„Ujarzmienie
11, 13, 15, 17
ognia" (A) (radz.) od lat 14,
goctz. 19
MUZA - 1,0ficerowie" (A) od
lat 14 (radz.) godz. 15.30 „Ktoś
za drzwiami" (fr.) od lat 18.
godz. 17.45. 20
OKA - „Kot w butach" (jap.)
od lat 7, godz. 12, 14, 16 „Kto
wierzy w bociany" (poi.) od
lat 16, godz. 10, 18, 2.0
POLESIE - „Człowiek z Hong•
kongu" (fr,) od lat U, godz.
17. 19
POPULARNE - ;,Słuchajcie bi•
cia dzwonów" (jug.) od lat
'
14, godz. 17, 19
PRZEDWIOSNIE - ;,Hełm AleMacedońskiego"
ksandra
od lat 11 godz. 18;
(radz,)
·„ Wakacje we czworo" (wł.)
od Jat 18 godz. 18, 20
l"lONlEB - ,,Byl sobie łajdak••

NOCNA

POMOC

LEKARSKA

Nocna pomoc lekarska Stacji
przy
Pogotowia Ratunkowego
uL Sienkiewicza 137. teL 666-66
Telefoniczny
Og61nołódzkl
Punkt Informacyjny dotyczący
pracy placówek służby zdrowia
telefon 615-19, czynny jest w
godz. od 7 do 21, oprócz nie•
dziel I ~w!ąt.

_E._o;e~_::_::_:rz:.1_a

I OYl l A Dzk~Radio~'fełe\ł'bjł

Na basenie
·:
•
papierosy
bar dziei szkodliwe - ksi~żniczki
Brytyjski uczony, dr Stanley
Shefrin opublikował ostatnio w
wyniki
medycznym
piśmie
swych badań, z któi:ych wynika, że palenie pa.pit'rosów na
krytym basenie kąpldlowym jest
bardziej szkodliw.e dra palacza,
niż w Innych warunHach. Wyprodzielający się bowiem w
tlenek
palenia. tytoniu
cesie
miesza. się z oparami
węgla.
chloru, używanego do dezynfekcji wody l tworzy bardzo
fosgen, gaz,
slłną truciznę który używany był podczas I
wojny światowej.
Dr Shefrin, który jest meBrytyJsldej
dycznym doradcą
Federacji Pływackiej podkreśla,
:te jedna część fosgenu, zawarta w 10 miliona.eh części powietrza Już jest szkodliwa dla
organizmu.

Nowe pismo
,,FILM''
w

!u;tym ukaże
Już
w sprzedaży nowe pismo

się

FILM
wlolobarwny tygodnik poświę
cony filmowi w Polsce i na
śwlecie.

Czytelnicy FILM U znajdą na 32 bogato ilustrowanych
~nach informacje o filmach
pi'zed premierą, recenzje, korespondencje z kraju i zagranicy, wywiady i reportaże.
Magazyn ilustrowany FILM
sprawy
będzie
podejmoiWać
interesujące widzów kinowych,
inicjatywy zmierzapopierać
jące do upowszechnienia kulZaprezentuJe
tury filmowej.
w atrakcyjnych formach twórców i akitorów filmowych.
W piśmie znajdą się równie:i:
ciekawe konkursy.
Cena 1 egz. zJ 6,-

Nowe

1

PIĄTEK,

o weekendzie spędzonym przez księżniczkę Annę u
, rodziców jej narzeczonego, porucznika Marka Philippsa, cala Anglia zadaje sobie pytanie, gdzie zostanie
zamóWiona ślubna suknia - w Paryzu, czy w Londy-

I

P

nie?

LoncltYńskl dziennik ;,Daily Express" zamieszcza na całej
stronie propozycje stroju ślubnego dla księżniczki, uszyte
dyktatorów mody.
przez erzech największych francuskich
Dzienn-iik jednak stwierdza, że księżniczka ma moralny oboLondynie.
wiązek uszycia ślubnej kreacji w
Jej narzeczony ma mniejsze kłopoty ze strojem - wystąpi
bowlenr w galowym mundurze porucznika dragonów królewskich.
BrytYłscY astrologowie Intensywnie obserwują gwiazdy, aby
ustalić najbardziej dogodny termi n ślubu. Ich zdaniem, dla
księżn!c:zki urodzonej pod znakiem Lwa I Marka, urodzonego pod znakiem Panny, najlepszym terminem byłby okres
między 30 czerwca a 24 lipca. Jednak ostateczna decyzja w
sprawie daty ślubu zależy od królowej Elżbiety.

w trosce

·o· bezpieczeństwo lotów

Dyrekcja Towarzystwa ,,Jazaniepokojona
Airlines",
pan
katastrofami lotniczyczęstymi
m! na jego liniach, postanowina
ła zwrócić większą uwagę
kszta!cenie pilotów. Na dwóch
wielkich lotniskowcach japoń
w Tokio i Osace skich zbudowano dwa modele kabin
sterOWJ:iiczych. Koszt tego przed.
1.400 mln
wyniósł
sięwzięcia
jenów.

Kabiny modelowe pomogą pilotom w wyrabianiu refleksu i
reakcji w trudprawidłowych
nych sytuacjach w powietrzu.

nich będą zarówno młodzi, jak i doświad
czeni piloci. Kabiny zostały tak
skonstruowane, że można przewszystkie fazy „loprowadzać
tu" - od startu do lądowa:iia.

inżynier

się

Uczyć

Można

w

będzie

także

tworzyć

sytuacje awaryjne, takie jak
pożar,
uszkodzenie silników,
trudne warunki atmosferyczne
i inne.

Gwoli

zamieszczonej w środoDo
wym numerze uDL" informacji
nt. Ośrodka Sztucznej Nerki w
Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu, zakradł się błąd wypaczanazwisko kierownika tejący
Brzmi ono DR
ośrodka.
goż
DOBROŃ·SKRZYCKA.
ANNA
Zainteresowaną serdecznie przepraszamy.

.-... Lucjusz Włodkowski
zastanawia się nad
przysa:lością
·~

Dnia 1 lutego 1973 r. zmarł
po długiej i clę:i:kiej chGrobie,
w wieku lat 65, nasz najukochańszy Ojciec i Dziadziuś
S. t P.

BRONISŁAW

Wl'ZE
1

mechanik, były kapitan WP, dlugGletni pracownik Zakładów Mechanicznych
Przemysłu Włókien Sztucznych

w
się
odbędzie
Pogrzeb
o godz. 10
dniu 3 lutego
z kaplicy cmentarza przy ul.
OgrodGwej, o czym zawiada·
pogrążone w smutku
miają
i żałGbie
DZIECI i RODZINA

ścisłości

,0 d g I o s Y''

.... Melchior Wańkowicz pisze
o pisars·twie
zaangazowanym
.... „Wesele~ be~ plot~ czyli
spowiedz Andrzeja Wajdy
'.ł. Marek Wawrzkiewicz
publikuje reportaż rz:e
Splitu

Anny

młodegc>

pokolenia Polaków
,,Dreszczo,viec''
Karola Badziaka
oraz szereg innych
ciekawych publikacll'

z

głębokim żalem uwiadaże dnia 31 stycznia
r. O'Jlilarła, przeżywszy lat
nasza najukocltańS<Za Ma·

miamy,
1973
59,

musia i Siostra

WANDA
MAZU R:KIEWICZ
z domu MATULA
Pogrzeb odbędzie się dnia
lutego J>r, o godz. 1ł na
Cmentarzu Komunalnym. na.
Dolach, o crzym powiadamiamy pogrążeni w nieutul&nym
smutku
SIOSTRA
CORKA, ZIĘC,
1Z l\IĘZEM i BRACL4.
DZIECMl
-.. ZONAMI l

2 LU'l'EGO

PROGRAM I
10.00 Wlad. 10.05 „Od siódmej
rano" - odc. 10.25 Muzyka oGra na orgaperowa. 10.50
nach Leon Berry. .!Jl.OO „Warszawa po roku 1863". 11.30 $pie
wa zespól „Novi". 11.45 Postęp

gospodarstwie

w

12.05 Z kraju i ze

domowym.

świata.

12.25

12.45
fonoteki.
Z poznańskiej
13.00 „Co
Rolniczy kwadrans.
wiecie o muzyce"? 13.20
już
Swojskie melodie. 13.40 Więcej,
lepiej, taniej. 14.00 Corrida, Sewilla, Flamanco. 14.20 „W krę
gu muzyki romantycznej". 15.00
15.05 Godzina dla
Wiadomości.
dziewcząt i chłopców. 16.00 Wia16.05 Alfa i Omega.
domości.
z młodością.
Popołudnie
16.30
18.50 Muzyka i aktualnoścJ. 19.15
Z księgarskiej Jady. 19.30 Kupić nie kupić, posłuchać warto. 19.45 Kooncert życzeń. 20.00
Dziennik. 20.30 Dla was gramy
i śpiewamy. 20. 45 Kronika sportowa. 21.00 Gospodarskie rozmowy, 21.20 z księgarskiej la- ·
dy. 21.25 „Tereza Kesovija gwiazda jugosrowiańskiej estrady". 21.30 Zespól Dziewiątka Cala Wal'6zawa. 22.00 Magazyn
wydanie
II
23.00
stu<lencki.
dziennika. 23.10 O co tu chodzi? 23.15 L. van Beethoven Trio B-dur op. 97 na fortepian,
24.00
skrzypce 1 wiolonczelę.

-195 -

!PROGRAM II

TELEWIZJA

9.25 „Inspektor wydziału kryminalnego•· - film fab. prod.
radz. (W). 10.55 Dla szkól, dla
Jadą traktory lW).
klas II Telewizyjne Technikum
12.45
Wskazówki metoRolnicze dyczne - lekcja 1 · (W). 13.20
Telewizyjne Technikum Rolnicze
Wiadomości.
- Język polski - lekcja 1 (W).
15.20 Politechnika TV: Rysunek
PROGRAM II
techniczny kurs przygotowawczy - Postacie konstrukcyjne
9.35 Z życia zw.
9.00 Wiad.
wymiary (z Katowic). 15.55
a
koncert.
Gdańsk!
9.55
Radz.
Politechnika TV: Rysunek tech10.25 ,,Jeszcze nie rano" - fragprzygotowawczy
kurs
niczny
ment. J.Al.45 Z twórczości kom- .
Znaki typowych wymiarów
pozytorów epoki baroku. 12.05
(z Katowic). 16.30 Dziennik (W).
Z kraju 1 ze świata. 12.25 Spie16.40 Dla dzieci: Pora na Telewa Zdz. Krzywicki - baryton.
programie m . in.
sfora, w
CL)
12.45
12.40 ('L) Komunikaty.
„Koncert misia" - film z se„Lódzkle tradycje kopernikowskie" - rep. 13.00 (L) Utwory
CL)
13.25
Bachów.
rodziny
„Runda z piosenką". 13.40 „Trzy
Dnla 30 styczmia 1973 roku
spotkania" - fragm. 14.00 Wia·
O'Jlilarł, przeżywszy lat 77
domości. 14.05 Turniej muzyczPrzyjaźni.
S. t P,
ny. 14.30 Estrada
15.00
sztafeta.
Blękitna
14.45
16.00
Koncert.
15.20
Chór PR.
Wiad. Hi.05 Z najnowszych naWłochy. 16.20 Scena i
grań film. 16.45 (.L) Aktualności łódz
stanie spoczynku,
majGr w
kie. 17.00 (L) „Melodia, rytm i
Komisji
Okręgowej
działacz
piosenka" - magazyn. 17.30 CL)
HistoryC1Znej ZBoWiD.
Aud. „Portrety". 17.45 (L) Koncert rozrywkowy. 18.20 Sonda.
PGgrizeb odbędzie się dnia
19.00 Echa dnia. 19.15 Lekcja
3 lutego br. G godz. 14 z kaang. 19.30 Koncert symfojęz.
plicy cmentarza św. Franci.srzniczny. 20.12 Dyskusja literacka. przy ul. Rzgowskiej, o
ka. 20.32 D. c. koncertu. 21.08
czym zawia.dą.mia w głębokim
Wiersze W. Sadowskiego. 2.1.18
smutku
22.00 z kraju i
zatańczymy?
22.30 Wiad. sport.
ze świata.
RODZINA

16.45 ;,Magazyn studencki'• ~
progr. pub!. (Katowice). 17.15
„źród!o" - film dok. TV Franc,
(kolor). 17.o.5 Telewizyjny UniTVP
Powszechny
wersytet
;,Drugi po Koperniku" - He·
wellusz (Wielcy, znani 1 nie18.30 „Slim John" znani).
kurs podstawowy jęz. franc. lekcja 4. 19.00 ,Recital Cariny
ruartystki
Chririac
19.20 Dobranoc. 19.30
muńskiej.
„ Wykonawca
Dziennik. 20.05
a muzyka współczesna" (Perspektywy muzyki). 20.45 „Tarodc. I
próżności"
gowisko
Becky" seryjny
„Słynna mała
film ang. 21.30 24 godziny (kolor). 21.40 „Tarchomin" (Made
in Poland, zdielano w Polsze)
popularno-naukowy.
program
212.10 Język angielski w nauce
lek·
powtórzenie
i technice,
cji 18.

23.50

S. t P.

m

z

kraju i ze §Mata. lf.25
Za kierownicą. 13.00 „ WhJsky
gra i śpiewa
w dzbanie"
zespól Th\n Lizzy. 1.:1.05 Na
antenie. 115.00 Ekswrocławskiej
12.0$

Ronn myślał o Olssonie t o rachunku z knajpy, zna.
lMionym wśród łachów Gorlld!Ssona. We wtorek po po.
łudniu coś mu wpa.dło dG ' głowy, gdy go jakaś myśl
dG Gunva.lda La.rssona.
poszedł
zaczynała dręczyć,
Wbrew niezbyt serdecznej postawie, Ja.ką zachowywali
wobec siebie w pracy, Riin111 ł Gunva.ld La,rsso.n. byli
zaprzyjaźnieni, o czym mało kto wiedział. Ra.zem spę
dzili wieczór wigilijny i noworoczny, wlękS'l:OŚĆ osób
z ich o.toczenia wiadomość o tym ogromnie by zdztwJm.
po'w.!ed:r;lał
- Myślę o tej kartce z literami B . F . Na liście, którą Mela.nder i Kollberg spichcili
Ronn. Bo Frostensso.n,
są. trzy osoby mające ta-kie inicjały,
Bengt Fredriksson i Bjiirn Forsberg,
- No?
- Mo.żna. by się im dyskretnie przyjrzeć, zo·baczyć, czy
któryś nie jest podobny do Olssona.
- A wiesz, gdriie ich sz•ukać?.

- Melander chyba. wie.
Melander wiedział. W oiągu dwudziestu minut zdpbył informację, że Fo,rsberg jast w domu, a po lunchu
przyjdz.ie dG swego biura. w centrum. Lunch miał jeść
z jednym z klientów o dwunastej w „Ambasadorze".
Frostensson znajdował się w atelier, grał małą rólkę
w filmie Arne Mattssona.
- A Fridriksson pije piwo „Pod D;ziesi.ką". Za.WS'l:e
go tam :rnoina. znaleźć.
- Idę z tobą - dość niespodziewlllllle oświadczył Ma.rtin Beck. - Weimiemy wóz Ma.nssona. Bo jemu da.Iem
jeden ze służbowych.
Bengt FrJdriksson, artysta i zabijaka, neczywiście siedział w piwfarni na Starym Mieście, Był ba.·rdzo gruby,
miał bujną. zaniedbaną rudą brodę i zmier.zWlione siwe
włosy. Był ju:i zala<ny.
KierGwoik nagrań przeprowad,z;ił ich pN:ez długie krę
te kGry•t8'rze w kąt wielkiego a-telier fiilmowego w Sol·
nie,

;;.... 196-'

GENOWEFY
DYLIK OWEJ
z SOMOROWSKICH
Najdroższej

Najukochańszej

i

Zony i Matki, zos,ta.oie odiprażałobne
wione nabożeństwo
w kościele św. Józefa przy ul.
Ogrodowej, dnia 4 lutego br.
o godiz. 19 (nied.7iiela), o czym
życz.liwych pazawiadamia.ją
mięci Zmadej
MĄŻ

Wiadomości.

PROGRAM

W

PODZIĘKOWANI~

zmarl

Wszystkim Krewnym, .PrzyCechu
iz
jaciołom, Kolegom
którzy
Sąsiadom,
Rzemiosł,
ostatnim po·
wzięli udział w
żegnaniu naszego Męża \ Ojca

I CORKA

dniu 28 stycznia 1973 r.
DOC. DR TNZ.

BOGDAN
PAŁCZYN SKI

S. t P,

pracownik na.uko,w o-dyda.ktyczny Instytutu Auto-matY'ki i
ElektrGnlki Politechniki LódzW Zmarłym tracimy
klej.
zdolnego, cenionego i nieod-

JÓZEFA
PILARSKIEGO

żałowanego

oraz za okazaną nam pomoc
i wiele serca Paniom: R.ojewskiej i Ja.slaczyk oraz Pa.nu
Lukaszczykowi, serdecame podzlęk<>-wa.nie

rocznicę

bolesną

W pierwszą
śmierci

STEFAN
ZIELINSKI

- Dobrze,
- Powinienem byó jutro około południa w Sztokhol·
m.ie,
Zszedł na dół i zasia-dł do jedzenia. Nagle przypomnia.
ło mu się, :ie jui był w tym hotelu. Mieszkał w dokładnie szesnaście lat temu. W owym «asie był jui
w p0<licji i zajmo·wał się sprawą morderstwa w taksówce. Zostało wyjaśnione w ciągu trzech czy czterech dol,
Gdyby wtedy wiedział to, co wie teraa;, mógłby pewnie
r1nwią,zać zagadkę sprawy Teresy w ciągu dziesięciu
minut.

' - Tak. Za.raz.„ za.r-a.z.„ coś takiego.
W ka.Mym razie
zasma.rowa.nym palcem po numerze.
to był sztokholmski wóz.
- A nie wtie pa.n, ja.klej marki?.
- Oczywiście. To był Ford Vedetta.
- A nie Mo'l-.ris Minor?
- Jak napisane, :ie Fo.rd Vedetta., t:o gło,wę daję za
to - po , wiedział właściciel warsztaitu. - Morris Milllor?
Przecież to kolosa-Ina ró:inica.
Kollberg zabrał ze sGbą segrega.toir. Kos:r.towa.ło go to
Gdy wreszcie zwycię·
pół godziiny gróźb i perswuji.
iywszy wychodził, właściciel wa.r~tatu powiedział:
- W każdym ra.zie mamy wyjaśnienie, dlaczego nie·
potMełinie wyrz,ucał pieniądze na. hołowa.nie,
- A dla.czego mia.nowicie?
- SztGkholmczyk.
Wieczór już zapadł, kiedy Kollberg wrócił do hotelu. Był głodny, zmarznięty i wyooerpany, więc zamiast siąść za kierownicą i odjechać, wynajął pokój
w hotelu. Wykąpał się i za.mówił jedzenie. Czekając na
przyrzą.dzenie po'tra.w, odbył dwie •r ozmowy telefo.niczne. Pierwszą z Melanderem.
Mógłbyś s·prawdzić, którzy z tej mojej listy mieli
sa.mochody w czerwcu pięćdziesiątego pie.rwszego? I
ja.kie.i marki.
.
- Pewnie. Na. jut.r o rano.
- I jakiego · kołoru był Mo.rris Goramssona.
- Do·b rzc.
Potem zadzwonił do Ma.rtina Becka.
- Gora.nsson nie przyjechał tu swoim Mo.rr~sem, ProwadzH inny samGchód.
- A więc -Steostrom miał rację,
- Mógłbyś zleoic zba.danie, kto był właścicielem tej
firmy na Holłandergatan, gdzie Giiransson był zatrudnia.n;):', i czym się ta firma zajmGwała?.

(W),

PROGRAM I
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Ktoś przejechał

rU: „Przygody Colargola"; „Makaranowy król" - film z serii:
„Gabi i norka" (W). 117.25 Nie
tylko dla pań (W). 17.45 Gramy
o telewizor - teleturniej (W).
18.10 Turystyka i wypoczynek
dnia
18.25 WiadomoścJ
{W).
(L). 18.45 Program oświatowo•
wychowawczy (W). 19.20 Dob~a- 
noc (W). 19.30 Dziennik (W).
film
rok" „Ostatni
20.05
odok. TV radz. (odc. IV Panorama
21.rn
statni) (W).
Tygodnia (W). 21.55 Teatr Telewizji na świecie „RomanetArbesa (W).
Jakuba
to"
23.00 Dziennik i wiad. sportowe

presem przez świat. 15.10 Al·
bum muzyki. 15.30 Encyklope„Duch"
15.55
dia kultury.
Keitha Jarretta. 16.05 Algierskie
refleksje - ga w ęda. 16.15 Mi16.25 J.
niatury fortepianowe.
V Koncert brans. Bach
denburski. 16.45 Nasz rok 73.
świat.
przez
17.00 Ekspresem
17.05 „Siła strachu" - odc. pow.
17.40
tofon.
e
magn
Mój
17.15
Spotkania na zamku. Hl.OO Muzykalny detektyw. 18.30 Polityka dla wszystkich. 18.45 Tylko
po hiszpańsku. 19.00 Ekspresem przez świat. 19.05 „Pilna
odc.
przesyłka do Londynu" poczta
Muzyczna
19.35
pow.
UKF. 20.00 Blues wczora j i
dziś. 20.25 Tygodnik rozrywkowy. 21.50 J. l'". Haendel: „Juliusz Cezar". 22.00 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda siedmiu wiec zorów - Marcela Laiferowa. 22.15
Trzy kwadranse jazzu. 23.00
wyprawie Igora".
o
„Słowo
23 .05 Koncert tylko dla melomanów.

Kolegę

l

współ·

pracownika.
DYREKCJA, KOLEDZY l
z
WSPOLPRACOWNICY
INSTYTUTU AUTOMATYKI i ELEKTRONIKI POLITECHNIKI LODZKIEJ

sk!adają

ZONA i COR<KA
Koledze inż. WACLAWOWI
kierowKRJZECZEWSKIEMU,
nikowi Pr~owni Technologii
Pasmanterii I Wyr. Ażur. ser·
deome wyrazy współozucia z
powodu zg-OillU

Dnia 31 stycznia. 1973 roku

zmarla. :nasza Matka i Babcia
S, t P.

MARIA
RYSKALCZYKOWA

MATKI
sk!a.dają1

Pogrrieb odbędzie się dnia
lutego br. o godz. 14,30 z
ka.plicy omentait'Za przy ul.
Ogrodowej, o czym p&wiadasmutku
miaJą pogrążeni w
3

POP PZPR,
DYR~CJA,
RADA ZAKLADOWA, KOLEZANK.I i KOLEDZY z
CEN'l'RALNEGO LABORAJEDWABNICZOTORIUM
DEKORACY JNEG-0

SYN, SYNOWA, lVNUK
i RODZINA

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 1973
roku zma.rl, po ciężkiej chorobie, w wieku lat 51, nasz naj.
ukochańszy l\ląż i Ojciec

S. t P.

WACŁAW

MASZEWSK'I

MGR PRAW
od?Jnaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pols~I, ~rebrnym Krzyżem i?:as.lngi, Honorową Odznaką Woj.
Lodzk1ego, Krzyzem \Valecznyclt i Krzyżem Partyzanckim.
Pogrzeb o~będiL!e się w dniu 3 Ju~ego br. (sobota) () ' godz.
14,30 .z kaplicy cmentarza na Mani, o czym powiada.mlają
;p<>grązone w głębokim &mutku
ZONA iz CÓR.KAMI i RODZINA
W dniu 30 stycznia 1973 r. zmarł nagle, w czasie
zawodowych
ADWOKAT

pełnienia.

0<bowią.ZJków

Sl1EFAN Cf·EMNIE'WSKl
Adwoka.ckiego nr 9 w Lodzi b. kierownik
te!flYŻ zespohl i. ~· członek_ ::>:omi~ji Dyscyplin.:.rnej przy Radzie Adwokackie.! w Lodzi, wybitny prawnik, wielkod11szny
Człowiek, serdeczny Kolega i Przyjaciel.
Oześć Jego- pamięci!
członek Zespołu

DZIEKAN i

RADA ADWOKACKA w LODZI
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