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Edward Gierek i prezes Rady
Ministrów
Piotr
Jaxoszewicz
w Komitecie Centralnym PZPR
przewodniczącego
delegacji rządowej Czechosłowa
cji
uczestniczącej w obradach
XIV sesji Polsko-Czechosłowac
kiego Komitetu Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicz nej, zastępcę członka Prezydium
KC KPCz, zastępcę przewodniprzyjęli

Ocenia
kilku dni
waluację

się, że w
czasie
poprzedzających dedolara międzynaro

dowi spekulanci walutowi'. osiągnęli zysk około 330 mln
dolarów. Banki
i
kantory
wymiany, które sprzedały 6

czącego rządu, przewodnic1:ącego
Państwowej Komisji Planowania

milionów dolarów
bankowi
centralnemu we Frankfurcie
po kursie 3,15 marek za dolara, kupowały je we wtorek
po kursie 2,98 marek za dolara.
(Dalszy ciąg na str. 2)
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CSRS - Vaclava Hulę.
Rozmowa, która dotyczyła wę
złowych
l'TOblemów
dalszeg_o
rozszerzenia i pogłębienia polsko-czechosłowackiej

Stany Zjednoczone podjęły wczoraj rano decyzję • o
dewaluacji dolara. Nowy, oficjalny parytet dolara. Jest
mzszy 0 mniej więcej 10 procent, co oznacza., że aktualna cena. złota wynosi 42,22 dolara za jedną uncję (poprzednio 38 dola.rów). Japonia wprowadziła
natomiast
płynny kurs jena. Włochy wprowadziły płynny
kurs
lir.a.

~ Już 46 tysięcy zgłoszeń ~

Posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR

współpra

cy gospodarczej, przebiegła w
serdecznej
i
przyjacielskiej
atmosferze

~ ~?:. ~.~~~.~~ ,:,~~~~~.:1::., ~

§~ zgłaszania zamówień
Zaakce ptowan o plan dalszeg o
przyjęła
współdziałania
powiększenia zdolności produk cyjnych S
~~
Większość
zgłasza
między TPPR i TPRP
w przemyśle lekkim

Progra m

Przewodniczący TPP-R,
czło
nek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR, Jan Szydlak
podpisał
we wtorek w Mo-

skwie

w

imieniu

~

na samochód osobowy Polski Fiat
126 P, PKO
46.727 zgłoszeń, w tym 75,5 proc.
~ na rok 1977 i 24,5 proc. na dalsze lata.
Najwięcej przedpłat przyjęto w Warszawi-e, Katowi- ~
~ cach, Wroclaw'.u i Poznaniu.
~
.
osób
zakup samochodu w drodze ' ~
wpłat miesięcznych, które powiększane są przez PKO o
oprocentowanie.

1

towarzystwa

protokół
i
plan współpracy
między Towarzystwem Przyjaź

ni Polsko-Radzieckiej , a Związ
kiem Radzieckich Towarzystw
Przyjaźni i Lączności Kulturalnej z Zagranicą i Zarządem
Towarzystwa Przyjaźni Radzieclrn-Polskiej. W imieniu bratnich organizacji radzieckich dokumenty podpisał przewodniczący
Towarzystwa Przyjaźni
Radziecko-Polskiej ,
przewodniczący Rady Związku Rady Najwyższej
ZSRR, Aleksiej Szy!ikow.
Podpisanie dokumentów zakończyło
rozmowy, które dotyczyły realizacji
planu wspól·
pracy w roku ubiegłym oraz
zasad i form współdziałania w
latach 1973-74. Ustalono, że
podstawą współpracy b<:d'\ pod
pisywane co 2 lata. protokóły,
uzupełniane
co roku
planami

Biuro Polityczne KC PZPR
na pos'.edzeniu w dniu 13 bm.
DOKONAŁO OCENY REALI
ZACJI ZADA~ NPG W STYCZNIU BR. Wysoka dynamika
produkcji przemysłowej i Budowlano - montażowej, prze.
kroczenie zadań w tran.spor.

Kolejny cios
w ,,Concorde"
Szóste z kolei amerykańskie
towarzystwo lotnicze
„American Airlines" wycofało zamówienia
na sześć pasażerskich
samolotów naddżwięk-0wych produkcji francusko - b1·ytyjskiej
„Concorde''•

cie, dalszy wzrost sprzedaży
detalicznej towarów oraz dobra dynamika
obrotów w
handlu zagranicznym - świa
dczą o pogłębianiu się pozytywnych procesów w gospodarce narodowej. W odpowiedzi · na apel Sekretariatu KC
PZPR i Pre:iydium
Rządu
wzmaga się w całym kraju
ruch na rzecz podejmowania
dodatkowych zadań
produk~
cyjnych.
•

O3 mln.
33

miliony

egzemplarzy
dla
uczniów
przy6otowują
wydawcy
na
rok szkolny 1973/74. Wydrukowanych zostan'e o 3 mln
egzemplarzy książek
wi~cej

§'rzq koUJ ki

jednorazowego uiylku
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społe
cznej niebawem wprowadzone
zostaną w stacjach
Pogotowia Ratunkowego oraz w oddziałach chorób zakażnych szpitali strzykawk.'. jednorazowego użytku. Uła
twi to w .znacznym stopniu walkę z niektórymi chorobami zakażnymi - przede wszystkim z żółtaczką.
Nie planuje się natomiast
zastosowania
tego typu
strzykawek na skalę masową. Przy olbrzymiej !iczb'.e
szczepień przeprowadzanyc h co roku w naszym kraju
wprowadzenie strzykawek do jednorazowego użytku wymagałoby poważnych wydatków (ok. 4 mld złotych rocznie), a na to nas jeszcze nie stać.

Dz iś zaczyna się sesja naukowa
po_
święcona ochronie środowiska czlowieka
w Lódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Jakie problemy z tej dziedziny są dla
nas najważniejsze 1 które będą rozwią
zywane w
pierwszej
kolejn-0ści?
z tym pytaniem zwróciliśmy się do
przewodniczącego
Lódzkiego
K-0mitetu
Ochrony Srodowiska Człowieka dr inż.
Ksawerego Krassowskiego - z-cy przewodniczącego
Frez. RN m. Lodzi.
- Lódzka Aglomeracja Miejska obejmuje obszar ok. 2 tys. km kw. zamie_
szkaly przez ponad milion ludności.
W przyszłości obszar i liczba mieszkań
ców LAM podwoi się Wielkości te dają' pojęc ie o skali zagadnień przed którymi stoimy
Dla tvlu mieszkańców,
przede wszystkim pracujących w przemyśle, trzeba stw-0rzyć odpowiednie warunki życia i pracy. W zasadzie już Uporaliśmy się z problemem zaopatrzenia
w We>de. Inwestycja suleJow~ka powinna
wystarczyć na kilkadziesiąt lat. Nie zrealizowana dotychczas po.zostaje jeszcze
kwestia ście<ków i odpadów produ:kowanych przez tak wielkie skupisko Judzkie. W cią~u dolby tylko 54 zaklady pozbywają się ok. 53 tys. m szeSc. ście
ków, prawie nie oczyszczonych. Bud·owa niezbedneJ grupowej oczyszozalnJ
ścieków rozpocznie się w przyszłym roku. W tej chwili ważna Jest też budowa tzw. podczyszczalni w niektórych
za.kladach przemysłowych, k-0niecznych
ze względu na bezpieczenstwo pracy w
kanalizacj i miejskiej, Jej ochronę prze<i
zniszczeniem. Drugim problemem wymagającym
szybkiego rozwiązania jest
zanieczyszczenie powietrza dymami, pyłami i gazami. Wprawdzie znrknęło już
wiele kominów stanowiących przed kilkunastu laty charakterystyczny pejzaż
Lodzi. ale w dalszym ciągu na znaczne
obszary miasta opada wlęceij niż 250 ton
pyłów na Jom kwadratowy rocznie, a
ponadto notuje się ciągle niebezpiecz-
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również
przedniezbędne dla zapomyślnych wyni-

Omówiono
sięwzięcia

pewnienia
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Wdniu dzisiejszym
i wnocy drogi będą
miejscami po!iryle
cienką warstwą lodu

niż

w roku
ubiegłym,
co
przyczyni się dp dalszej poprawy zlłpp;itrzenia mlodzieży w podręczniki.
Wszystkie · książki

mają się

znaleźć w
księgarniach
do
końca
czerwca. Nadal będzie
obowią?:ywała
zasada
tzw.
sprzedaży
zamkniętej.
Aby
jednak
ułatwić
pracę nauczyo'.elom, młodzież w miastach będzie sama ~upowała
nowe podręczniki w księgar

180 wy cieczek
zoąrunicznych

niach, na podstawie otrzymanych w szkole talonów. Na wsi
w dalszym ciągu szkoła zakupywać
będz ie
zbiorowo
podręczniki
dla
swoich
uczniów.

zaawizowało

przyiazd do kraju
Polskie biura

Szkoły dużo uwagi zwrócą
na wykorzystanie prze.z mło
dzież

podręczników

ły

używa

nych.
Dla uczniów szkół zawodowych przygotowuje się podrę
czniki do nauki przedmiotów
fachowych w nakładzie ponad
5 mln egz.

ne stężenie dwutlenku siarki 1 Innych
gazów emitowanych w okresie zimowym
przez lokalne kotlownie i paaeniska domowe.
·

i innych, jest najszybszym i najskutecz-

Najbardziej dymią za.kłady zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Dziewiarskiego, np. ZPP „Fenix" przy uJ. Nowotki 163. Mieszkali.cy Lodzi odczuwają
także
uciążliwości
związane
z emisją
gazów przez ZWS „Anilana". Gdy dodamy do tego sprawę nadmiernego hałasu
w zakładach pracy, który swym działa-

wiska?

Lódzko

~
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Na terenie budowy fabryki
samochodów małolltraźowych w Tychach, brygady z zabrzańskiego „Mostostalu" ~
rozpoczęły już montaż konstrukcji stalowych potężnych hal
fabryki.
Wiosną br. przystąpi się do budowy wielkiego ośrodt<a ~
szkolenia zawodowego dla fabryki. W skład jego wejdą
obiekty dla nowego Technikum Samochodowego oraz zasadniczej Szkoły Zawodowej, a także dwa internaty na ok. ~§§~
500 miejsc. To wielkie centrum szkolić będzie robotników ~
wykwalifilrnwanyc h i teclmilców w 30 różnych specjalnościach.
W sukurs FSM przyjdzie także bielska. filia. Politechniki
Lódzkiej, która uruchomi nowe katedry i instytuty, kształ-

Uwaga, kierowe~!

więcej podręczników

podręczników

~

~
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(Dalszy ciąg na str. 2)
Obok tych korzystnych ten-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dencji nadal występują pewne zjawf.ska negatywne.
W
związku z tym BIURO POLITYCZNE ZALECIŁO podjęcie
niezbędnych decyzji zmierzających
do racjonaliz·acji zatrudnienia, polepszenia dyscypliny pracy, bezwzględnego

działania.

Jak przewi.dują podpisane dokumenty, obie bratn ie organizacje
będą
szeroko zaznajamiać
społeczeństwo
radzieckie
i polskie z przebiegiem realizacji
uclnval
XXIV
Zjazdu
KPZR 1 VI Zjazdu PZPR oraz
wezmą akt.vwny udział w przeprowadzaniu przeds 'ęwzięć prze
widzianych w planie współpra
cy kulturalnej i naukowej mię(Dalszy ci!!_g na str. 2)

S~~

przestrzegania zasad gospodar _
ki funduszem plac i d.alszego
usprawnienia procesów inwestycyjnych . L'kwidację
tych
niedomogów uznano za niezbędny warunek
pomyślnej
realizacji
zadań
społec.znogospod.arczych w 1973 roku.

S
S

nlerów,

lekarzy,

chemików,

urbanistów

niejszym sposobem wyeliminowania Uc1ażli wyc h skutków i niedostatków cywilizacji.
- Jaką rolę pełni więc powołany w
1972 r. łódzki K<>mitet Ochrony Srodo- Pracujący spolecznie Komitet skupia dzialaczy
politycznych, gosp-0darczych, naukowców, techników. Jeg 0 za-

AołomerocJa Miers1~a

Człowiek 1ochrona jego środowiska
niem obejmuje 47 tys. zatrudnionych w
przemyśle, otrzymamy przegląd najważ
niejszych problemów do załatwienia w
pierwszej kolejności. Naturalnie nie znaczy to, że zapomina się o pozos tałych
s.prawach, nP. o stworzeniu stref wypoczynku, odnowie terenów zielonych itp.
- Sesja inauguruje w Lodzi Rok Nau.

ki Polskiej„.

- Tak. Ponieważ jej tematem jest najistotniejszy, powiedziałbym wielowiekowy problem naszego miasta. Układ „czło.
wiek - środowisko" musiał znaleźć się
w centrw.-n zainteresowania naukowców.
Badacz powinien być współuczestnikiem
w podejmowaniu -0Jm-eślonych r-0związań
spe>leczno-gospoda rczych. Jest to chyba
jedyny sposób na uniknięcie wad(iwych
posunięć
i decyzji ga&pudarcz.ych oraz
inwestycyjnych. Choć nie sposób WYkluczyć
blędów w
tych decyzjach, to
jedn;i.k połączenie wyników ' prac inży-

niającymi

chrony

do

uwzględnienia

środowislca?

potrzeb o-

- Trzeba powiedzieć, że przemysł nie
zawsze docenia rang.; tego problemu.
W programie rozwoju Lodzi brak jest
de>statecznych środków na rozwiązania
7.mniejszające
skutki dzialalności prze_
myslu w środowisku miejskim. Takie
„-0szczędności" tylk-0 dorażn ie dają efekt
potanienia kosztów inwestycyjnych, na
dalszą metę krótk-0wzr-0czn0Sć spowoduje trudne dziś dó ob!J~ema straty ek-0n omiczne. Ke>mitet nie stosuje żadnych
środków nacisku na zakłady przemyslowe i instytucje, ale może dz iala ć poprzez swych członków, mającycl1 zna czny udział w podejmowaniu konkretnych
decyzji czy stosowaniu sankcji administracyjnych. Ale wydaje mi się, że Komitet winien stosować inne met-0dy: należy przede wszystkim wyrobić u wszystkich działaczy g-0spodarczych przekonanie o niezbędności ochrony środowi
ska. Uświadomlac o gr·ożących skutkach
.'l'.aniedbań w tej dziedz inie możemy m. in.
posługując się autorytetami naukowców
wchodzących
w sklad Komitetu.
Nie
możemy oczywiście straszyć wizją wyludnionej, pustynnej ziemi. Musimy u-

daniem jest integracja wysilków wszystkich instytucji. jednostek gospodarczych odpowiedzialnych za t-0, co nazywamy problemem kształtowania i ochrony środowiska człowieka. Komitet dysponuje znacznym potencjalem możliwo
ści
łódzkiego
środowiska
że
zd-0lność
nauk-0wego. dowodnić,
człowieka
do
Plan działania oparty o wyniJ<i jego ba- przeksztalcania 0 toczen ia, jeżeli jest wladań
wejdzie w skład wszechstr-0nnego ściwie użyta przynosi społeczeństwu
pr,-0gramu
g-os·podarczego LAM, który korzyści, przede wszystkim umożliwia
wlaśnie opracowuje powołane w styczpodniesienie stopy życiowej.
Stworzeniu br. Biuro Programowania i Projek- nie ta.kiego programu i koordyn·owanie
towania R-O;zwoju Lodzi. Ważnym eta- jego realizacji jest naszym zadaniem.
pem opracowania naszego planu ochro- W dziedzinie poprawy warun1<ow życia
ny środowiska ma być -0becna sesja nau- · mieszkańców LAM wiele już zrobiono,
ch-Oć nie zawsze skutki tych przemian
ko wa.
bezpośrednio
odczuwamy.
Realizując
- Zagadnienia ochrony środowiska są program roi.budowy i modernizacji
Loproblemem, 0 którym wszyscy dysku- dzi wydatnie przyspieszymy tempo kotują,
natomiast konkrellnych efektów rzystnych przemian. W tej chwili nie
jest jeszcze niewiele. Czy Komitet dys- zadowala na.• ono w pelnt, ale staramy
ponuje środkami nacisku na bez,pośred się jeszcze je zwiększyć,
nich realizatorów tego programu
przemysł, inwestorów, projekta~tów skłaRozmawiała.
RFk/ATA GRZELAK

już

podróży przyję
zgłoszenia 183 wycieczek

polonijnych, które w br. zam ierzają odwiedzić kraj prz.odków.
W tej liczbie 38 grup wycieczkowych przybędzie z USA, 18 z NRF, a 11 - z Kanady.
Według wstępnych obliczeń w
grupach przyjedzie do kraju ok.
10 tys. osób polskiego pochodzema
Wiele wskazuje na to, że liczba przyjazdów indywidualnych
przekroczy poziom roku ub. W
1972 r. przybyto indywidualnie
do kraj u blisk-0 200 tysięcy pole>n.ij nych gości.

Pensjo nat
dla mulieńslw
uczokujqcych
nu mieszkania
W Stalowej Woli wmurowano
13 bm.
kamień węgielny pod
wznoszony tu,
a cieszący się
już
wielkim zainteresowaniem
w kraju blok „rotacyjny". Ma
to być swego rodzaju pensjonat przede wszystkim dla mło
dych małżeństw, czekających na
przydział mieszkania,
a także
ewentualnie
dla stażystów
i
praktykantów.
Budynek liczyć będzie blisko 100 mieszkań 1- i 2-pokojowych, wyposażony zostanie
m . in. w pralnię, suszarnię,
stalówkę itd .
Blok wznoszony
Jest
systemem gospodarczym
przez SOWI huty „Stalowa Wola" pod patronatem ZZ ZMS tego przedsiębiorstwa.
Znaczną
część
prac wykonywać
będą
członkowie ZMS,
przewidziani
jako pierwsi lokatorzy. Robocizna zaliczona im zostanie jako
wkład mieszkaniowy.

* * *

Budowa
budynków rotacyjnych
dla młodych ma!żeństw
b ędzie w tym roku
rozwijana
na szeroką skalę. Przewiduje
się wznie•ienie 12 tego rodzaj u
budynków,

Św-iat w liczbac h
z opublikowanego we wtorek
siedzibie ONZ rocznika statystycznego ONZ
za !'Ok 1971
wynika, że LUDNOSC na Ziemi powiększy!a &ię o 74 miliony i wynosila
s. 706 tnllionów.
Wz.rost ten o.znaoza, iż roczny
PRZYROST demograficzny wy.
niósł
dwa
procent.
Jeżeli
wspólczynnik
pvzyrostu naturalnego
utrzyma się· na tym
poZi.omle, to ludność ll?Uli ziemskiej w ciągu naJhµższych 23
lat podwoi się.
co DRUGI CZl.QWU!;g. jest
mieszkańcem
kontynent\! azjatyckiego, Na terenie Azji żyje
2.104 mln ludzi, a więc
56,7
procent ogólnej U~bY ludności
w

świata.

W Afryce m.iesz~a • 354 mln
(9,5 procent ogólnej Liczby mieszkańców globu), na terenie Ameryki Pólmocnej
- 327 mln
(8,8 procent), w Ameryce Poludniowej - 195 mln (5,3 procent), w Europie - 466 mln (12,6
procent), na terenie Oceanii -:19, 7 mln (0,5 procent).

współdziałania

Program

(Dokończeruie ze str. 1)
dzy ZSRR i )?RI:. przyjętym na
lata 1973-74.
Oba
towarzystwa
udzielą

Kronika
wgpadhów
.6. Niecodzienny wypadek zła
mania stupa latarni elektrycz-

nej

przez

miał

19.30

samochód

„Syrena''

miejsce wczoraj o godz.
na ul. Rzgowskiej .i65.

K ierowca

„Syreny

11

IF

6251.,

prowadząc samochód
w stanie
wska»ującym
na spożycie nlkoholu zjechał na lewą stronę

jezdni i uderzy! w drewniany
slup latarni elektrycznej. Slup
ziarna! się, a kierowcy nic się
nie stało.
A Na skutek przedwczesnego ruszenia z przy~tanku w
Al. Politechniki przy ul. Obywatelskiej tramrwaju linii 27i4,
prowadzonego przez Mieczysła
wa K„ upadla i dotltliwie potłukła się 45-letnia Barbara D.
A Kiel'owca „Nysy" FA H97
Stefan L. potrąci! przechodqcego przez jezdnię Kaliksta J.
Pieszy przewieziony został do
Szpitala im. Biegańskiego.
A Raptownie wszedl na jezdn i ę
przed posesją przy ul.
Piotrkowskiej 277, będący
w
stanie nietrze:twym
Lech R.
Skutek tego byl taki, że Lech
R. wpadł pod „Warszawę" FA
6126, doznał wstrząsu mózgu i
przebywa w Szpitalu im. Bru·
dziruskiego.
A Ró-1.-1.et. fti rzriWY M~e
czysław J>II,_ wyszedł
raptownie
sprzed samochodu MPK na ul.
Wycieczkowej przy ul. Warszawskiej. Wpadł on pod „żu
ka" FB 1285, dozna! złamania
podudzia, obojczyka, potłuczeń
głowy i przebywa w Szpitalu
im.

Biegańskiego.

.& Pól godziny trwała przerwa w ruchu tramwajowym na
ul. Zgierskiej, bowiem po godzinie 21 na Zgierskiej przy
Dolnej wykolei! się tramwaj
lin.ii 11/6.

•

(m)
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Zafząd

e

Do największych POTĘG DE·
MOGRAFICZNYCH rocznik ONZ
zalicza: ChRL - 787 mln, Indie
- 550 mln, ZSRR - 245 mln,
USA - 207 mln, Indonezję 125 mln, Pakistan 117 mln, Japonię 105 mln, Brazylię - 95
mln, NRF - 59 mln, Nigerię 57 mln.
Wedlug rocznika Polska zajmuje 20 miejsce pod względem
liczby ludności i liczyła w 1971
roku 32 749 tys. mieszkańców.
NAJWIĘKSZYM
MIASTEM w
1971 roku byl Szangha;, następ.
nie Tokio i Nowy Jork. Ludność Szanghaju wynosiła
10.820
tys. mieszkańców, Tokio
8.841 tys„
Nowego Jorku 7.895 tys. mieszkańców.
NAJNIŻSZĄ
W
SWIECIE
LICZBĘ
URODZIN na tysiąc
mieszkańców posiada NRF
12,8, natomiast najwyższą
52,3 na tysiąc m ieszkańców Suazi.
Najwyższa średnia
DLUGOSC
ŻYCIA przypada na Szwecję
Holandię i wynosi 7ij,5 lat.

wszechstronnej pomocy zakła
dom pracy w rozwoju i umacnianiu bezpośrednich kontak·
tów, w wymianie między nimi
grup aktywistów
towarzystw,
przodowników pracy, młodzie
ży, członków brygad pracy ko•
munistycznej i socjalistycznej.
Ustalenia na bieżący rok "Ła
kladają
zorganizowanie wielu
ciekawych imprez kulturalnych,
wystaw, festiwali i spotkań. W
Leningradzie będą obchodzone
„Dni Gdańska", zaś w Polsce
„Dni

BialorUiSi".

naszego kraj u
zję

obejrzeć

Mieszkańcy

mieli okaradziem.

będą
kilkanaście
poświęconych
dziewiątej
pię
oświaty

ckich wystaw
in. budowlom
ciolatki, rozwojowi
w
ZSRR oraz - Moskwie i Innym miastom radzieckim. W
ZSRR natomiast będą urządzc
ne wystawy ukazujące dorobek Polski w różnych dziedzi·
nach,

Obie strony zorganizują ponadto wspólnie dni książek radzieckich w Polsce 1 polskich
w ZSRR, festiwale filmów, zespolów artystycznych itp. Przewidziana jest także sesja popularno-naulrnwa na temat polsko-radzieckiej wspólpracy w
przemyśle stoczniowym.

Pogoda
W nocy zachmurzenie duże,
miejscami opady śniegu lub
śn i egu
z deszczem.
w ciągu
dn"ia zachmurzenie zmienne z
przelotnymi opadami. Tempe~4'&niF~ m.iftlmal.l'la oo minus I
do plus l st. c~ maksymalna
od plus 2 do plus 4 st. c. Wiatry silne i dosyć silne, porywiste z kierunków ptd.-zach. l
zach. Uwaga k ierowcy! Miejscami drogi pokryte będą warstwą lodu.
.
Jutro miejseami przelotni! opady. Temperatura bez więk
szych zmian.
Dziś słońce
zajdzie o godz.
16.53, a jlrtro wzejdzie o godz. 7.
Imieniny obchodzą Zenon i
Walenty.
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PZB zaw1eszmny wczynnościach

Rezygnacje S. Cendrowskiego
Na wniosek GKKFiT, Urząd
Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodow.eJ m. st.
warszawy zawiesi! w czynnoś·
ciach Zarząd Polskiego Związ·
ku Bokserskiego.
Decyzję podjęto w związku z
ujawnieniem faktów nieprzestrzegania dyscypliny finansowej oraz zasad gospodarności.
W swej motywacji GKKFiT
podkreślił, że zarząd PZB, mimo wielokrotnych zaleceń władz
sportowych, nie potrafił zapo·
biec zaistniałej sytuacji i w
efekcie utracił mora!J;1e. podstawy do sprawowania
swych
funkcji.
·
Jednocześnie GKKFiT
powo·
łał
na kuratora związku do
czasu zwołania walnęgo zgromadzenia, zasłużonego działa
cza sportowego Jana Niewldsklego.

+ *
teJ

Przed podjęciem
decyzji
- GKICFiT przyjt\ł rezygnację
prezesa
związku
Stanisława
Cendrowskiego, który w okresie objętym dochodzeniem w

Ł«S-GKS (Katowice)
W VII kolejce drugiej rundy
rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy hokejowej zespół LKS
spotka się w sobotę I niedzielę
z drużyną katowickiego GKS.
Początek
sobotniego pojedynku
o godz. 18, w niedzielę o 110dzinie 17.
Przed
sobotnim
meczem
bramkarz
LKS · Walery Kosy!
udekot'owany będzie honorową
szarfą LKKFiT,
przyznaną
mu
przez Czytelników naszej gaz"ty za zajęcie 7 miejsca w ~r~
dycyjnym
plebiscycie na •.o
najlepszych sportowców Lodzi
ub. roku.

1

F. Stamma

związku

z wyżej wymienionymi faktami nie pełnił tej funk·
cji. Przyjęto także rezygnację
członka prezydium PZB trenera Feliksa Stamma.

Komunikat ,,Totka"
W zakładach pil:karslcich z
dnia 10 lutego 1973 r. stwierdzono:
1 rozw. z 12 trafieni.ami - wy.
grana 501.479 zł,
68 rozw. z 11 tra!leniami
wygrane po 7.374 zł,
660 rozw. z 10 trafieniami
wygrane po 759 zl.

* * Toto-Lotka
•

W zakładach
z
dnia 11 lutego 1973 r. stwierdizono:
LOSOWANIE I
6 ro'liW. z 5 traf. prem. - wy.
grane po 532.402 zł,
458 rozw. z 5 traf. zwykł.
wygrane po ok<lło 6.500 zł,
21.918 rozw. z 4 trafAeniami
wygrane po 218 zł,
3'\8.911 rozw. z 3 trafienliami wyg,rane po 13 zl.
LOSOWANIE ll
1 rozw. z 6 trafieniami - wygrana 1.000.000 zl,
2 rozw. z 5 traf. prem. - wy.
grane po 834. 778 "1,
135 raz w. z 5 traf. zwykł.
wygrane po ok, 17.000 zł,
9.552 · rozw. z 4 trafieniami
wygrane po 312 zł,
195.045 rozw. z 3 trafieniami W)'gra.ne po 15 zł

* * *

Totalizator
SportOIWy
prosi
o Wpisywanie na Od•
clnku „A" kuponu obok ad.resu
numeru lrndu pocztoweg,o, co ułatwi wysy!.kę nie podjętyoo wygranych IW ik<>lekiturą .~-- --~~
gnjących

Dolar zdewaluowany
(Dokońazeniie

ze str. 1)
TO WIĘC NOWA DEWALUAt;J·A
DOLARA.
:t::a jedną uncję czystego
Lłota dokładnie :n,103
gra.ma - liczy się odtąd
42,:u:? dolara, zamiast 38
dotychczas (a 35 do 15 grudnia
1971 r.). Dolar st.racil więc te·
raz 10 proc. warto&ci nominalnej, łącznie zaś w ciągu 14 miesięcy
zdewaluowany został o
17,1 proc. Piszemy „liczy się·•,
a nie „p!aci'", gdyż również nowy kurs dolara jest odlegly
od faktycznej ceny złota na
wolnym rlmku, która ukształ
towała się ostatnio w wysok.iści ok. 70 dol. za uncję.
Innymi słowy, dewaluacja nie
przywraca bynajmniej wym cenialności
dolara na złoto. w
tej kwestii wszystko pozostaje
bez zmiany i stosunki mon.;tarne są nadal pozbawione podstawy systemowej. Decyzje z
13 luteg<J
oznaczają
kolejne
przystosowanie się do su .-yakowych, ale nie są bynajmniej
reformą systemu
monetarnego,
Jest to ciągle prowiZorka. Niemniej konsekwencje nowej dewaluacji dolara są bardzo rozlegle.
Wszystkie inne wielkie walut:!' zachowują swój parytet w
zlocie (czyli wartość nominalną)
lub przechodzą na kurs
plynny (flotujący)
bez ściśle
określonego
parytetu. Oznacza .
to, że dolar uległ dewaluacji
również
wobec tych walut. W
stosunku d-0 tych, które zachowują parytet jak marka i
fra~k francuski procent dewaluacji jest taki sam jak wo·
bec zlata: 10 proc. W stosun&u do walut flotujących procent dewaluacji określi rynek
i v .!dy dopiero - jest to tylko ewentualność
kurs 1ch
zostanie zafiksowany w n')·
wym parytecie. Flotują nadal
funt brytyjski (od czerwca 1972
. roku), dolar kanadyjski
(od
kilku lat), frank szwajcarski
(od 2 tygodni), Jen Japoński
(od 2 dni) oraz lir włos.ki.
PrzYJ?uszcza się, że dolar ka·
nadyjski flotując spadnie tak,
że zdewaluuje się
równolegle
z dolarem USA - między ly·
mi dwiema walutami nie bę·
dzie zatem zmiany stosunków.
Fu.n t brytyjski zapewne też
spadnie, ale nie aż o 10 proc. wcbec tego ulegnie pewnej re- .
waluacji wobec dolara. Podobnie frank szwajcarski. Tu jednak rewaluacja wobec dolara
będzie
zapewne większa, ok.
7-procentowa.
Najistotniejsza
jest flotacja jena. Wszystko
wskazuje, że wykrystalizuje się
w jej toku kurs waluty japoń
skiej
oznaczający
rewalµację
wobec dolara o więcej niż 10
proc . . Innymi słowy, jen zrewaluuje się także wobec złota
i innych walut, których parytet zlata się nie zmienia.
ENS ll'YCIC OPERACJI
jes\- W!e16fa"k1.
Prttde
WS1:Y'6tkim
dewaluacja
dolara stanowi potężny
zastrzyk sil dla amerykańskiego eksportu 1 bi·
lansu handlowego. Poprzednia,
z 15 grudnia 1971 r„ okazała
się zbyt slaba,
teraz jednak
import będzie dla Ameryk!l.nów o tyle droższy, a ich eks·
port o tyle tańszy dla zagranicy, że zwłaszcza wobec zakończenia
wojny wietnamskiej
można logicznie oczekiwać zmia
ny trendów handlowych 1 lik-

O

S
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widacji
deficytu
handlowego
USA, który w 1972 roku wyniósł 6,4 mld dol. Należy się z
tym liczy, mLmo że ceny eksportowe i importowe nie zmieni ają
się
automatycznie o taki procent, o jaki zmienia się
kurs walutowy. Ale w obecnej sytuacji koniunkturalnej te
operacje
wyrównawcze będą
utrudnione. Zmiany kursów :>dbijają się więc na handlu
zagranicznym ze stosunkowo dużą mocą.
Jest to niewątpliwy
plus dla Amerykanów tym bardziej, że import stanowi ciąg
le nieznac»ną część zbytu wewnętnmego w USA i inflacyjny wpływ Jego podrożenia bę
dzie niewielki.
Dalej
należy zauważyć,
że
dewaluacja nie będzie miała
wię~zeg-0
wptywu hamującego
na amerykańskie inwestycje za
granicą
ztym bal'dziej, że Już
13 lutego zapowiedziano w USA
liberalizację wywozu
kapitalu).
Wielkie koncerny USA realizujące
nowe inwestycje zagranicz,ne z zysków 1 kredytó\V
zdobywanych w miejscu dzialania i za granicą
na dewaluacji
macierzystej waluty
bynajmniej nie tracą. Co wię
cej, one to właśnie są posiadaczami znacznej części wo!·
nych kapiltalów, których spekulacyjny atak na dolara wymusil jego dewaluację.
Spekulanci wymieniwszy dolary na marki, franki, jeny itd.
mogą teraz
odzyskać
odpowiedni<J więcej dolarów. Kapitali·
sta, powiedzmy francuski, który płaci podatki i układa bilanse we frankach, może ode·
tchnąć,
ponieważ
„był
przezorny" i nic nie stracil. Ale
kapitalista amerykański, który
uczestnicząc
w spekulacyjnym
runie kupił marki, a teraz z
powrotem kupi dolary - zarobil na czysto. za, powiedzmy
milion dolarów dostał 3,15 mln
marek. Teraz za 3.15 mln marek dostanie 1,11 mln dolarów:
110 tys. dol. „za darmo". Bagatela, 11-procentowy zysk w
ciągu tygodnia l
Co zyskali spekulanci, straciły banki centralne partnerów
USA. Tak np. Bundesbank zakupil, podtrzymując kurs waluty amerykańskiej,
7,5 mld
dolarów,
które stopniały mu
teraz w kasach o 10 proc. Trzeba Jednak liczyć bardziej w
gląb.
Dolary stanoWią ogromną część
rezerw złotowaluto
wych, wynoszącą w głównych
krajach Zachodu ok. 60 mld
dol. W końcu 1972 r. ich wartość stopniała tak samo,
Jak
wartość dolarów świeżo nabytych. Innymi słowy, dewaluacja dolara jest owym „momentem prawdy",
w którym
partnerzy USA zapłacili za zaufanie do waluty amerykań
skiej.
AK WIĘC WIDAC, STANY ZJEDNOCZO:SE nie

J

mają

doraźnie
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Piłkarze ŁKS odlatują

e Cztery mecze z
e Bramkarz Tomaszews ki

żadnych
rozrachunków.
Przyszly system monetarny, niezależnie od tego, czy będzie w
jakiejś
mierze
powrotem do
złota, czy też oprze s i ę na pieniądzu
międzynarodowym
typu „papierowego złota" Fun·
duszu Walutowego nie bę
dzie już systemem dolarowym.
Utrata prestiżu jest więc utratą realnych pozycji sily.
Oczywiście Stany
Zj ednoczone mają w rezerwie dość dużo
innych argumentów,
aby
zapowiedziane rokowania handlowe i walutowe pomiędzy
głównymi
krajami przemysło
wymi Zachodu były zacieklym
pojedynkiem. Nie ulega jednak
kwestii, że nowa dewaluacja
dolara - niespodziewana przygrywka do tych rokowań - umocni zdecydowanie partnerów
USA w dążeniu do zlikwidowania wszelkich śladów dolarowej wszechmocy, resztek powojennego układu sil, kiedy to
dolar byl „podstawą wszechrzeczy"
na
kapitalistycznym
rynku.
Nie jest wykluczone, że Nixon jako wypróbowany realista w polityce rozumie tę sy-.
tua.cję. Jeśli tak jest w istocie,
wówczas
ostatnia dewaluacja
okazałaby
się
swoistym zwycięstwem
realizmu i moglaby
nawet ułatwić przyszłe rokowania.

K.

zespołami

w.

(Dolwńozenie

bieżącym

ków w
nictwie.
Biuro

ze str. 1)
roku w rol-

Polityczne ROZPA·

TRZYŁO

CAŁOKSZTAŁT

Ekstremiści

ulsterscy
proponuj q
dominium
William Craig, ekstremistyczny
polityk
skrajnej prawicy protestanckiej, byty minister rządu
regionalnego, przywódca ruchu
„ Vanguard"
wysuną!
hasło
przeksztacenia Ulsteru w nowe,
niezaletne państwo na wzór dominium, które lączylyby „specjalne stosunki" z Wielką Brytanią

I

Republiką

i

Irlandzką.

Prze'mówien\e Craiga na wiecu
protestanckim w Belfaście spotkało się
z głośnym aplauzem
wojowniczo na.stawionych ekstremistów protestanckich, którzy
gotowi są „strzelać I zabijać",
byleby Ulster zachował protestancką

hegemonię.

Propozycję

dominium Craig lączy z obietnicami koncesji na rzecz ka tolików, obliczonym! na pozyskanie ich politycznej współpracy.
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Jugosławii

li ligi

trenule podw61nie

pierwszoligowej drużyny LKS zakończyli dwutygodniowy obóz kondycyjno-treningowy w Spale I powrócili do Lodzi. Już Wkrótce 17 zawodników pod wodzą
trenerów: Kazimierza Górskiego i Pawła Kowalskiego odleci do Jugosławii, gdzie w Boracu nad Adriatykiem SZiifować będzie formę do zbliżającego się sezonu.
Na terenie Jugosławii piłkaner K. Górski, na obozie spalrze LKS rozegrają cztery mesklm położono głównie na~isk
cze sparringowe z miejscowyna wyrabianie kondycji oraz
mi drużynami II ligi. Jak p-oćwiczenia sprawnościowe.
Trein!ormowal dziennikarzy treningi odbywały się na wolnym

powietrzu i w sali gim nastycznej.
Szczególną
uwagę trener
K. Górski , POlożyl na specjalistyczne
szkolenie
bramkarza
Tomaszewskiego, który najprnv
dopodobniej bronić będzie t1aszych barw narodowycll w mecz,u z Anglią l Walią. Tomaszewski
wykazuje doskonalą
skoczność, jest pilny w treningach, a specjalną porcję dodatkowych ćwiczeń na boisku
trenerzy zaaplikują mu w Jugosławii.

Przed metzem z
Do Lodzi wyznaczone zostało
zgirupowanie 20 bokserów z ca-

VII Międzynarodowy
M1tvne Pływacki
W
nie

i
Startu

sobotę

niedzielę
odbędzie

na basesię VII
mityng pły
w11ckl. W tej tradycyjnej już
imprezie, organizowanej z okazji
550-lecia
nadania praw
ml!!jSklch i 150-lecia Lodzi przemysłowej przez Start i redakcję „Expressu", weźmie udział
cala czołówka. pływacka kraju
ora.z za.wodnicy zagraniczni.
Obok najlepszych plyWaków
polskich (Pacelta, Wojtakajti~a.
Kobielskiej, Pilawskiej,
Auksztulewicz) przyjazd do Lodzi
za.powiedzieli
zawodnicy
ze
Szwecji, NRD I Bułgarii.
NR
listach startowych za.wodnlkńw
Widnieją nazwiska wielu ucrestnikóW
Igrzysk Olimpijskich
w Monachium.
Początek
pierwszych konkurencji \V sobotę o god'Z, n 1 w
~~i~ ł§. . ----~·
międzynarodowy

Jugosławią

tej Polski przed meczem z Jugosławią. Zgrupowanie rozpocznie się od 15 bm. i trwać b~
dzie do dnia wyjazdu do Belgradu.
Na ZJgrupowanie to powołani
zostali:
Tomczyk, Lechowski,
Blażyński,
Prochoń, Reszpondek, Gotfryt (R),
Janowski,
Osetkowski, Szczepa6ski, Rybicki, Skoczek,
Dragan, Nowik,
Jaworski, Zaborowski, Sitkoweki, Hebel, Młyńczak I Gerleckl.

Treneram1 będą: Fr. Kik. Wł.
Tomaszewski I I. Nawrocki.
z drużyną naszą do Bel<!radu
wyjadą dwaj
sędz iowie, tnd~ia
nin z. Kozak i E. LaukendereJ
ze Szczecina.

* + *

W dniach od 22 do 27 bm. · w

Mińsku
(ZSRR)
od'będzie
międzynarodowy
turmeJ
serski z udziałem naszych

się

bQk-

z•·

wodników. Przewidziani na wyjazd do ZSRR są następujący
pięściarze:
Stawski,
Wnuk.
Wójcik,
Kozłowsk..I,
Moru6 I
Gotfryt.
Udziail w mimkim
tu.rnlrju
repreziw.ta.cJe. z 16 ~ra~
wezmą

w Helsinkach podpl·

został
między
Finlandią
protokół
precyzujący
na 1973

Polsk- a
handlowy
rok warunki i zakres wymiany towarowej wynikające z pięciolet
niej umowy handlowej zawartej w 1970 r. między obu kra•
jaml.

1

W toku rokowad oslągnh:to
dalszy postęp w zakresie do·
stępu
na rynek fiński sz.eregu
polskich towarów, a zwłaszcza
tekstyliów oraz maszyn i urządzeń. W odniesieniu do poi·
skich towarów, pou.egających
jeszcze restrykcjom ilościowym
uzgodniono liberalne traktowanie ich przywozu do Finlandii.
Oczekuje się, że w 1973 r. nastąpi
obustronny wzrost obro·
tów, jak również dalsza Zmiana Ich struktury towarowej,
zwłaszcza
w kierunku zwięk
szenia
wzajemnej
wymiany
dóbr iDwestyeyjnych.
Uzgodniono ponadto rozpoczę
cie negocjacji w sprawie zawarcia w najbliższym czasie
polsko-fińskiego
wieloletniego
układu
o współpracy gospodarczej, przemysłowej i nauko·
wo-technicznej.

Biura Politycznego KC PZPR

•

Piłkarze

13 bm.

sany

Posied zenie

żadnych
być

powodów, aby
nlezadowol<ine
z operacji,
której koszty pod każdym względem płacą inni. Byłoby jednak uproszczeniem są
dzić, że amerykańskie „debet"
przy dewaluacji polega tylko
na
prestiż.owym
uszczerbku.
KOiejna dewaluacja dolara odbiera Waszyngtonowi wszelkie
podstawy do kierowniczej roli
w przyszłym systemie monetarnym. Waluta, która przeży
wa takie klęski, nie może być
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opoką

Libera liza cia
eksporlo
dm Finlandii

Po powrocie z Jugosławii na
marca LKS rozegra
w Lodzi mecz ze Startem, a w
kilka dni potem zmierzy się
już w
meczu mistrzowskim :r
początku

warszawską

Gwardią.

Ostolni

wyfłlęo

W nadchodzący czwartek (15
bm.) spotkaniem z budapeszteń
skim zespolem TFSE, koszykarki LKS zakończą występy w
tegorocznej edycji Pucharu Europy.
Należy tylko żałować, te mistrzynie
Polski po niefortunnych
porażkach
w• LOdzi (z
GEAS) i w pierwszym meczu
w Budapeszcie, zamknęly sobie
drogę do dalszego awansu.
Mamy prawo sądzlt, że ostatni pojedynek pucharowy rozegrają koszykarki LKS koncertowo, odnosząc efektowne zwycięstwo nad mistrzem Węgier.
Początek
spotkania LKS TFSE (Budapeszt) o godz. 18.
Sympatyków koszykówlct Informujemy, że sekretariat LKS
(ul. Piotrkowska 76) rozpoczął
już przedsprzedaż biletów na to
spotkanie. Karty wstępu w cenie 8 zl dla młodzieży i 15 zl
dla dorosłych można nabywać
w godz. 10-17. W
czwartek
czynne
be-dą tal~że k r sy hali

Jl~

N. Ynll

a.

(W)

SPRAW
ZWIĄZANYCH
Z
ZAOPATRZENIBM
RYNKU
ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostawy artykułów
przemysłowych. Stale zwięk
szającej się sile nabywczej ludności towarzyszyć
bowiem
musi odpowiednia ilość, jakość i bogactwo asortymentów towarów przemysłowych.
Biuro

Polityczne

ZA-

AKCEPTOWAŁO
PROGRAM
DALSZEGO POWIĘKSZENIA

ZDOLNOSCI
PRODUKCYJNYCH W PRZEMYSLE LEKKIM. Istotnym zadaniem tego
programu jest przyspieszenie
rozwoju
produkcji
szeregu
asortymentów będących obecnie w niedoborze oraz podniesienie stopnia uszlachetnia_
nia i unowocześniania wyrobów. Wzrastają również zadania przemysłu lekkiego
w
dziedzinie produkcji eksporto-

wej.

Zwiększenie zdo nosci
produkcyjnej w przemyśle lekkim powinno nastąpić drogą
wymiany, modernizacj:
maszyn i. urządzeń oraz wykorzystania wszystkich rezerw w
istniejących obiektach produkcyjnych. Zobowiązano resort,
aby w modernizowanych zakładach zapewnił
równocześnie poprawę warunków pracy załóg.

SPORT

e SPORT

20 lat
w sędziowskim
„pu~daku"
Z n iezbyt Uczrne
go groJW (okol.o
50 osób) polskicli
S?dZ ! ÓW
lu:>keja
na ioctzi<i ubędz i e
wkrótce
kolejne
nazwi:sk-0. Łódzki
a.rb •ter
Tadeusz
An<trysiak, koń- '
czy w tym roku
S1' Lat życ ia. wiek
wyznacza,jący ara
nicę
jącą

u.poważn t a

eto

prowadzenia
spot.kań
h,okejou:-ych.
T. And r ys i a.k prze,prowad21l w
swej 20-le i niej ka.rierze sędziow
sk i ej okol-O tysiąca &potkań na
z.od.o wej taftl. Przeszło polowe
sta·now14 mecze międ2ynarO<to
we oraz I i II l igi.
Pierwszy mecz prowadzi! 'f'.
Aoory.sia.k w styczniu 1954 r.
W &wej l>oglbtej ka-rlerze T. Andry.s ia0k sędz iowlU mecze hokejowe na L<>dow Lska-ch: Mosku:y,
Pragi, Wiedn i a i ifnnych mia,st
ewropej&k i ch.
Os·tCbtnio
w i ele
kryitycznych
słów pa.dl o
pod adresem zbut
l>r>Utalnej gry poL&kich. 11,okeistów.
- Mo im zd.a.ntem - powledztal
nasz rozmówca w k<ubcu:h.
maw wwa.gt poświęca się spraW-O<m
wy.ch,owawczym.
WladzP.
polskiego /!.Okeja. często cofa3ą
nałożone
na zawodników
kary.
T.ego
tylpu
poSJUnię
da J)l'OWadza
natczesctej
do
mnożenia przyrpadlków nies!P<>rtowego zachowania się lwkel.~ów
srezeq6Ln,!e wobec prowadlzqcycll
spoitk.a.nl.a a.r l>itrów.
Urocz,y.s<te pożegnanie T. A-nd,ry.sialka- jaiko sęd,ziego na,s,14p1
prre.d s obotnim meczem ookejolL\llm U'8 := g,K.s (K~ice~ .
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+ Ro2budowu sieci kanalizacyjnej

Kto
i w Jaki
sposób
MOŻE

CEL:

NABYC

WŁASNOśC

SA

warunków sunilarnych

MIESZKANIE

KWATERUNKOWE

informować

będą

naszych

Czytelników
W

CZW ARTEK

(15

bm.)

w ga<iz. od 10-ll.3D

PRZY NTU 303-01
lt!ier. Wydz. Gospodarki
Terenowej Prez. RN m. Lodzi
STANISLAW KARBOWY
' z-ca kll!rO'Wnlka
RYSZARD KOZEK

porzł\dek
bezpieczeństwo

TEMATEM
WCZORAJSZEGO
POSIEDZENIA
PREZY·
DIUM RN M. ŁODZI BYt.A SPRAWA STANU SANITARNEGO,
PORZĄDKU
I liEZPIECZEŃSTWA W NASZYM
MlESCill. M. JN. ZLOŻONE ZOSTAŁO SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA UCHWAŁY RADY NARODOWEJ M. LO·
DZ! Z DNIA 15 CZERWCA 1966 R.

wszystkich
związanych
tą transakcją formalnościach

O

z

i

~

+Poprawo
Czyslość nu jezdniach

Zrealizowany
został
postulat
o przyspieszeniu tempa rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie
r. 1966
dysproporcia
między
siecią
wodną,
a kanalizacyjną
zmniejszyła
się ze 115 km
do
79,7 km. Podjęcie dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie
jednak możliwe dopiero w latllch 1973-1980 po zaspokojeniu
naj piln'iejszych
potrzeb zaopatrzenia ludności w woc1f;.

Obserwuje się stalą poprawę
warunkow sanitarno • higienicz.
nych posesji,
budynków, p1acow i terenów zabudowanych.
Niewątpliwy wpływ na to mają systematyczne lustracje. Tyl.
ko do września 1972 r. Wydział
Gospodarki Terenowej Prez. RN
m. Lodzi przy wspoiudz.iale
funkcjonariuszy MO oraz przedstawicieli
Stacji San.-Epid. i
Straży

Pożarnej

przeprowadził

* Taksówkarze *Telefony
Taksówki
*
*

Am. m.
Ile wynosi pierwsza wplata
@ W jakich domach będą
sprzedawane mieszkania
@ Uprawnienia nabywców
@

Postoje

Wiele zastrzeżeń kierowanych jest pod
adresem
kierowców
taksówek. Najczęściej dotyczą one odmowy jazdy, niekulturalnego zachowani.a się. Prreprowadzane kontrole wykazują również tzw. _,wtórny analfabetyzm" nawet doświadczonych i z dużym
stażem
taksówkarzy. Doprowadza to do wielu WY'kroczen
i łamania przepisów drogowych. Osobnym problemem jest lokalizacja postojów i brak możliwości telefonicznego wez;wanla taksówki.
Tym wszystkim sprawom poświęcone było wczorajsz;e spotka.6 „Choroba wieńcowa"
nie
przedstawicieli Wydziału Komunikacji Pre.z. RN m. Lodzi
pogadanka i projekcja filmu
1 Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. M. in.
fabularnego,
o godz. 18,30 w
omówi.cny zostal problem rekrutacji kandydatów na kierowców
SDK „Lutnia" (Piotrkowska 243)
taksówek i ich szkolenia.
Przewiduje się zwiększenie ilości godzin przewidzianych na szkolenie. Rozpatrywana będzie także
.A Spotkan,ie z Wojciechem
możliwość
rorganizowania
doszkalania
dla kierqwców uwzględ
Slemionem
poprowadzi
Jaro- \
niająica takie zagadnienia jak: kultura użytkowania drogi i zmasław Kusza, o godz. 19 w kajomość przepisów ruchu drogowego.
wiarni „staromiejska", a o goPlanuje sie także zwiększ :inie ilości telefonów na post-Oj ach,
dzinie 17 w DDK Bałuty (Lizwłaszcza w nowych osiedlach. Brane są pod uwagę postoje na
manowskiego 166).
Dą.browie i Teofilowie.
,A Pocl11gi: 41020
(Czi:stochoW najbliższym ezasie przedstawiciele Wydziału Komunikacji,
wa, wyjazd o godz. 12.50 - RaWoj. Zrzeszenie Pryw. Handlu i Uslug przeprowadzą także wizjt:
domsko) oraz 1429 (Radomsko,
lokalną istniejących
postojów. Zrzeszenie zobowiązało się także
wyjazd o godz. 10.29 - cz~sto·
do zlikwidowania problemu tzw. „pustych postoi", na których b.
chowa)
nie
będą
kursowały
rzadko zatrzymują się taksówki. W dużym st<>pnłu będzie to zadziś, jutro i pojutrze (16 bm.)
leżato od aktywu lódz;kich taksówkarzy. (je)
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na niektóre - nie wiadomo dlaczego ;,modne" - k1erunkl
By wybór studiów był wynikiem przemyślanych decyzji uru:
wersytet Lódzki i Zrzeszenie Studentów Polskich, podobnie
jak to się dzieje w innych ośrodkach uniwersyteckich w kraju,
prowadzą od lat intensywną działalność informacyjną
wśród młodzieży szkól średnich naszego miasta i
regioou.
Jedn':' z form tej działalności jest właśnie akcja „otwartych
drzwi" prowadzona przez ZSP przy współudziale wladz
wydzialowych.
A oto jak wygląda harmonogram spotkań w ramach tej
akc_ti - z młodzieżą szkól łódzkich (kolejno podajemy kierunek studiów, miejsce oraz czas spotkania).

:

~
:

-----

:

@ Historia, archeologia, etlnografia, psyi:hologia
aula
UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18 23. 2 br., godz. 16.
@ Filologia polska, rosyjska, angielska, germańska, romańska, klasyczna aula UL, ul. Matejki 36 - 27. 2. br.;
godz. 18.
@ Matematyka - Inst. MatematykJ, ul. Nowopołudniowa
22, aula 21. 2. br., godz. 17.
@ Chemia - Inst. Chemii, ul. Narutowicza 68, I p. - 21. 2.
br., godz, 15.
:
@ Fizyka - Inst. Fizyki, ul. Narutowicza 68, ' lll p. •
22. 2. br., godz. 15.
:
@ Biologia
- Inst. Biologii, ul. Nowopoludniowa 12/16,
audytorium - 7. 3. br., godz. 16.
•
@ Geografia Zakl. Geografii Elronomlcz.nej, al. Koś~ :
ciuszki 21, III p. - 6. 3. br., godz. 16.
:
@ Prawo i zaoczne studium administracji - gmach Wydz. :
Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 59 a, sala 309 6, 3, br., godz. 17.
•
@ Ekonomika przemysłu, handlu wewnętrznego, budow- :
nlctwa, ekonometria, organizacja pracy i zarżądzania, socJologia - gmach Wydz. Ekon. Socj„ ul. Armil Ludowej 3/5, :
aula, II p. - 27. 2. br., godz. 17.
:
@ WSN w Zgierzu - gmach WSN, ul. Swierczewslciego 46 :
15. 3. br., godz. 15,
:

·= -

03
t95-5'
09
01

655-55
sn-20
835-46
395-85
SSł-28

218-81

TEATRY

„

„„

(je)

WAZNE TELEFONY
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udzyslów
w
tytule
Jest tu
niezbędny
jako
tak naprawdę Uniwersytet Lódzld otworzy w pełni
swoje bramy dvpiero dla tych, którzy na egzaminie
wstępnym wywalczą sobie prawo do posiadania legitymacji l indeksu z napisem: „jest studentką - bądź studentem - UL"a
Na razie jednak uczelnia otwiera gościnnie swoje podwoje dla wszystkich, którzy zastanawia ją się dopiero nad wy.
borem kierunku studiów i chcle!Jby o nich i o samej uczelni wiedzieć jak najwięcej. Tak się 'bowiem składa że absolwenci naszych szkól średnich mają niekiedy d~ść mgliste
pojęcie o tym Jak przebiegają studia, co Jest Ich przedmlotern i jakie zdolności na różnych kierunkach są szczególnie
ważne. Chyba tu m. in. tkwi
przyczyna żywiolowego pędu

Dyskutowany
byl także na
wczorajszym
posiedzeniu p'l"oblem stanu czystoSci na jezdniach
i
chodnikach naszeg<:>
miasta. Stwierdzono, że począw
szy od 1952 r. obserwuje się tu
stalą poprawę. Niemniej jednak
należy
podjąć
niezbędne
działania
zmierzające
do szybkiej
dalszej p<;prawy stanu p-orząd
kowego. Przygotowany jest już
program działania na najbliższe
Jata w zakresie dalszeg 0 podniesienia
poziomu porządku i
poprawy dyscypliny w naszym

Informacja telefor1lczna
Straż Pożarna
08, 666-łl.
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Informacja kolejowa
lnłormacja PKS
1!65·96,
Pogotowie wodoclą3owe
Pol:'otowte gazowe
POJ:'Otowie energetyczne
Pogotowie cie1>1ownlcze

ws~5!ne

że

Znacznej poprawie uiległ natomiast stan sanitarno - zdrowotny
zakładów
nauczania I
wychowania.
Poprawie
uległa
również baza lokalowa tych zalcladów. W Iata.eh 1971-1972 zlikw1dowano l>ąd'ź też przenieslo.
no do odpowiednich bmlynków
28 zakładów, do sieci wodocią
gowej miejskiej podłączono 9, a
do sieci kanalizacyjnej 10 zakła
dów. Nadal jednak jeszcze ok,
10 proc. zakładów nauczanLa I
wychowania mieści się w budynkach
wyeksploatowanych,
których stan techniczny i warunki lokalowe zostawiają wiele
do życzenia.

Młodzi

e

zŁódzkiej Fabryki Zegarów

Gos11odarskie spojrzenie nu sprawy
produkcji • Punki konsollacyiny dla
uczqcych się robotników • Wycieczki,
biwaki i zaiętlo sportowe

==

i
i~
=

Okolo 83 proc załogi Lódzkiej Fabryki Zegarów „Mera
Prezam" stanowią młodzi robotnicy. Organizacja Zl\1J:S skupia
tu w - swoich szeregach 215 czlonków i szczególnie wyróżnia
się gospodarskim spojraeniem na sprawy produkcji. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że ZMS-owcy realizują patronaty wewnątrzza·kładowe
nad produkcją kooperowaną oraz
na rynek wewnętrnny. Objęto m. in. patronatem produkcję
szybkościomierzy dla fabryki samochodów dostawczych w Nysie, przyspieszając tym samym o 3 miesiące realizację zamów,ień. W
ezynach produkcyjnych wykonano dodatkowo
partie osprzętu o wartości 50 tys. zł oraz zmohtowano 1000
licznilków - zegarów ZSB-7 poszukiwanych w kraju. Ogótem w czynie produkcyjnym mtodz;ież przepracowała 5.440
godzLn wartości 653.280 z!. W ramach akcji „20 mld" ZMS-ow.
cy wykonali produkcję na sumę 91.997 z!.
Wiele uwagi poświęca się tu także adaptacji spoleczno-zawodowe; mŁodych pracowników.
Zarząd Zakładowy ZMS
wspólnie z dyrekcją oraz działem kadr i szkolenia zawodowego opracowały program działania, w wyniku którego po.
prawiła się opieka nad stażystami, a także została stworze.
na rezerwa kadrowa kadry kierowniczej licząca obecnie około
20 osób.
Dla uczących się młodych robotników
stworzono punkt
konsultacyjny slmpiający ekonomistów, Inżynierów i techników udzielających i>omocy z zak'l"esu programu nauczania.
Orga.nizacja ZMS-ows•k a występuje do dyrekcji o zakup ksią
żek, skryptów i innych pomocy naukowych dla poanoszą
cych swoje ~alifikacje młodych pracowników,
Również
dba się tu o odI>OWiednlą organizację czasu wolnego mlodzieży. W ub. ro!Cu z inicjatywy ZMS zorganizowano szereg
wycieczek krajoz,naJWczych na Mazury, do Zakopanego, NRD
oraz biJWakl w woj. łódzkim. Poza tym wspólnie z TKKF
urządzano imprezy spQrtowe, w których wz.ięlo udział okola
400 osób
(j. kr.)

BraD1a •••
rudno s-twlerd.ziic! k<mW
wadzi ta. brama przy
u!.
Plo-t.rlrows~
22!.
Byc! mo·że nisz.czą ją co
pew-ien CZM OS<>by, kit-Orym w
swoim czasie szcz2{16inte dojadł niejalvi John, za,pomnianPj
pannięci
wlaościciel
obecnvch
ZM im. J. S~rzoelczyka,
bowtem bramia, ta jego c111f.ram1
jell't przyozdoibiona.

1

Poz,a tym nie wy;rótnia siq
n0czY'm szczegól1tym, tym chuba ty~ko iż pelL,nej grupie sto,.
r .y clt l0!$zia•ri prz-y;p<mttna lata
mtodości, lvi e&y to 8ZLi ,
ro-

oo

b~ty

tę

bronnę Właśnie
może lviedyś

przepod
niq ~tal'y ieh źo1ty, siostry t
dzi.ewczy1ny w dniach strajku?!
Wieie z Mstorii moglyby opowledlz·ieć
iódlrkie b!l'amy far
b7"!/1C.Zr1te I clw-ćby tylk-0 z tvch
względów
należy
im się na
starość wlM<:iwa. op ieka .•

ch.oc>zctc,

room

A tą prz,y Piotrlww-skiej 221
- nie opie'kuje się nLlvt. Smutno
wiszą jej poszwr,pane, połama
ne cxi1rzw<a. Czy ZM ;m, St nzelczy Iw, czy nuodZif?>Z tej fabryki, 1tie m.ogla•by poświęc.i ć klik.u g-odztn. aby „swoją" bramę i bramu: ich ojców u:yreperować jark się należy, a potem trosz.cz, yć się o nią systllmaPyczn-ie? ! Na pl?>wno mogłaby...
(jp)
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małżeństwo
„„
:„„
„

Nie wykonany r:!iOstal postulat
budowy sza~tow miejskich. z
przewidzianych planem do 1970
roku
9 szaletów wybud-owa111<>
tylko 2. Do końca 1975 r. planowana jest budowa 3 szaletów
- na Zarzewie 4, AJeksandrowskieJ oraz Piotrkowskiej (przy
Głównej),
Zbyt wolno realizowany jest także program rozbudowy i modernizacji zakladów gastron-0n11=ych.
Liczba
ich - ocenianych jako dobre wzrosła w porównaniu z r. 1970
z 63 do 70 obiektów.

mieście.

czyli

nasze

22.256 kontroli, a więc o 15,6
proc. więcej niż w całym roku
1971.
Brak jednak Jest poi>rawy w
stanie sanitarno • porzą<lleoWym
placów i terenów nie zabudowanych. Pogorszenie występuje też
na terenach przy!eglych cl<) budów.

Przed V Zjazdem ZMS
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Teatr Ziemi Lódzkiej wystą·
pil, z myślą o publiczności naszego miasta, z premierą sztuki
„H i G,
czyll nasze wspólne
małżeństwo" Ferlduna Erola
!
Romana Gorzelsklego (autorów
„Lezternu"1 cieszącego się d-użym
powodzeniem w Teatrze
7.15),
Przedstawienie reżyseruje Hen
ryk Kluba, scenografia Stanisław Kamykowski, choreografia
.ranLna
Niesobska,
muzyka
Piotr Hertel, inżynier d~więku
.Terzy Wojnas.
Na zdjęciu Remigiusz Rogacki (H) i Zbi·
gniew Bielski rG).
Foto: W. Jastrzębski

Usprawni en ie
usług

porzqdkowych
Sprzątanie

mieszkań,

cykl!nowanie, mycie szyb - oto najbardziej potrzebne usługi tzw.
porządkowe. Swiadczy je w Lo•
dzi Spółdzielnia „Czystość" stawiając
do dyspozycji łodzian
dwa punkty przy ul. Piotrkowskiej 46 i Narutowicza 15 z telefonami 231·60 i 647-30,
Jak nas zapewniono,
zarząd
pragnie w tym roku' lepiej zorganizować świad
czenie usrug porządkowych. Do
końca kwartału ma być opracowany
projekt usprawl)ienla
organizacji
uslug
porządko
wych, podniesienia ich jakości,
terminowości, a co się z tym
ściśle wiąże kontroli zleceń.
M. in. rozWijać się będzie il·
sługi
śWiadczone abonamentowe, które gwarantują sprząta
nie
co miesiąc w ustalonym
terminie z 10-procentową bonifikatą przy uiszczaniu należności.
(Kas)
spółdzielni

WIELKI - godz. 18 ;,Dafnia 1
Chloe"
POWSZECHNY
iOdZ, 11.15
~,Klik ... kla.k''
NOWY - godz. 15.30, 18.30 1oJak
wam się podoba"
MALA SALA - godz. 20 „L.k·
komyślna siostra"
.JARACZA - godz. 15.30 r,Pla•
cówka". godz. 19 „Hamlet"
TEATR 7.15 - ~.Trędowata" MUZYCZNY - godz. 19 ;,Opiekun mojej żony"
ARLEKIN godz, 17.30 ,,Fte•
gata Oronga"
PINOKIO - godz. 17.30 „Flisak
I PrzYd·różka"
ZIEMI l.ODZKIEJ godz. 19
„H i G, czyli historia o naszym wspólnym małżeństwie"

l.DK
;.'landarm się tenl"
(franc.)
od lat
11,
godz.
14.
„Waleria i tydzień cudów" (czeski) od lat 18, &.
16.15.
STYLOWY - „Play Time" (A)
(fra.nc.) od lat 14 godz, 15.30.
~7.45>, 20
STUDIO - Tylko dla kin studyj t;tYch „j\1irra, kadzidło 1
złoto" (jug.) Od lat 16, iOdz.
18.30, 20.30'
TATRY - „Przygody
Tomka
Sa-wyera" (A)
(rum.-franc.)
od lat 11,
godz. 12.30, 14.~o.
Bajka „Promyk słońca" godz.
16.30.
Pożegna.nie z filmem
„Miłosne przygody Mnll Flan•
(lers" (ang.) od lat 16, iodz
10, 17.30, 20
CZAJKA - „Kaszebe" (poi.) od
lat ts, godz. 17, 19
DKiM - „Tam,
gdZie rośnie
Zielony bór" (jug.) o·d lat 16,
eodz, 181 18, 20

l.ODZKIB ZOO
czynne w godz.
czynna do 11odz.
PALMIARNIA -

~15.SO
1~

1kasa

nieczynna

KI N A
BAI.TYK - ł,Narkomani" (USA) ·
od lat 18 godz. 10, 12.151 łł.30,
17, 19.30
LUTNIA - „Biały ptak z czar•
nym znamieniem" (radz.) od
lat 14, godz. 15, 17, 19
'
POLONIA
„John ł Mary"
(A) (USA) od lat 18 aod1: 10.
12.15, 14.30, . 117, 1'9.$b '
„Klan SycyUjczy.
WISl..A
kóW" (franc.) Od lat 18 łOds
10, 12.30, 15, 17.30. 20
WLOKNIARZ - „Niebieski toł
nlerz" (USA) od lat 16, godz
10; 12.15; 14.30, 17j 19.30
WOLNOSC .;Prywatna wojna Murphy•ego" (ang.) od lat
16 godz. 101 12.SO, 15, 1'.3o, 20
ZACHĘTA ;,Wielka wlór.m:·
ga" (franc.) od lat 11 godz ,
10, 12.30, 15, 17.30, 20

SWIT - „Bądź w porcie nocą"
(USA) od lat 14,
godz, 10,
12.15, 14.30, 17; 19.30
DYZURY APTEKI
Kilińskiego

136a; Pl. Pokoju
3/4, Piotrkowska 95, Pl. Kościel
ny 8, Cieszkowskiego 5, Fellń·
skieeo 1, Obr. Stalin&radu 15
DYZURY SZPITALI
Szpital Im. M. Madurowicza ul. M. l!'ornalsklej 31 - dzielnica Polesie oraz z dzielnicy
Sródmleście
z poradn! K 1 iii.
10 L11tego 7/9.
Szpital Im. H. Wolf, ul.
l.agiewnicka 34136 dzielnica

llrlUZEA
SZTUKI (ul. Więckowskiego 18)
godz. 12-19
HISTORII
RUCHU
REWOLH•
CYJNEGO
(ul. Gdańska 13)
godz. !>-16
HISTORII
Wl.OKIENNICTWA
(Piotrkowska 282) godz. 10-17
ARCHEOLOGICZNE I
ETNOGRAFICZNE (Pl. Wolnoact lf)
godz. 11-17
EWOLUCJONIZMU (Park Sitn•
kiew!cza) godz. 10-n

POKOJ „Był sobie 1ajdak"
(USA) od lat 16, godz. 15.30;
17.45, 20
REKORD - „Wielkie wakacje"
(franc.) od lat 11,
godz. IO,
12, 14,15, 16,30; „S-Olaris" (A)
(radz.) od lat 16, godz. 18.30.
ROMA - „Czyż nie dobija sle
koni" (B) (USA)
godz. 10,
12.15, 14,30, 17, 19.30
SOJUSZ „Hibernatus" (fr,)
od lat 11, godz. 17 „Na sa·
mym dnie" (B)
(NRF· USA)
od lat 18, godz. 19
STOKI „Dzieciństwo, powołanie
i pierwsze
przeżycia
Giocomo Casanovy z WenPcji" (wł.) od lat 16,
godz.
15.30, i7.45, 20

Bałuty.

KOLEJARZ nieczynne
GDYNIA - „Grubasek" (A) od
lat 11 (czech.) g. 10, 12, 14, 16
.,wakacje we czworó"
(wł.)
od lat 18, godz. 18, 20
HALKA „Wspaniały
Red"
(A) od lat 7,
godz. l~.30.
•• człowiek w
pięknym krawaele" (fr.) od lat 16, godz
l 7.15, 19.4S
1 MAJA - ,,Zycie
rodzinne"
(A) (poi.) Od lat 18, godz. 16,
18, 20
MLODA G\tARDIA ;.Woda
życia" (A) (ndz.) od lat 14,
godz. 10, 12.15 „Moja noc u
Maud" (franc.) od lat 18, e.
14.30, 17, 19.30
MUZA - „Ujarzmienie ognia"
(A) (radz.) od lat 14;
godz.
16, 19
OKA
i.Love story" IUSAl
od lat Ił, aocsz. lo, 12.ao, is,
17.30. 20
POLESIE i.Krwawym
tropem" (czeski) od lat 16; J?odz.
17, 19
POPULARNE - ;,Dom wampirów" (ang.) od lat 14, eodz
111, 171 111
PBZEDWIOSNIE
„wesele"
(poi.) 11d ·lat lf, . godiz, 15.30;
17.45, 20
PIONIER - ;,12 krzeseł"
(A)
(radz.) od lat u,
gbdz. 15,
17.30, 20

Szpital im, H. Jordana - Ul.
Przyrodnicza 7/9
dzlelnlca
Widzew.
I Klinika Pol.-Gln. - ul. M.
Curie-Skłodowskiej 15 dzlelnJca Górna.
li Klinika Pol.-Gln,
ni.
Sterlinga 13 - dzielnica Sród·
mieście poradnie _ K - No•
wotkl 60 i Kooclńsklego 32.
Chirurgia ogólna
Szpital
im. Jordana (Przyrodnicza 7/9)
Chirurgia urazowa Szpital
im. Radlińskiego (Drewnowska
75).
Laryngologia
Szpital Im.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Okulistyka
Szpital
Im.
Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia 1 laryngologia dzle- .
c!ęca Szpital Im. Korczaka
(Armil Czerwonej 15).
Chin1rgia szczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barlickiego (Kopcińskiego 22).
Toksykologia Instytut Me-.
dycyny Pracy (Teresy 8)
-NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoo lekarska Stacji
Pogotowia Ratunkowego
przy
ul, Sienkiewicza 137, tel. 666·61
Ogćlnołóc:lzkt
Telefoniczny
Punkt Informacyjny dotyczący
pracy .placówek stutby zdrowia
telefon 615-19, czynny jest w
godz. od 7 do 21, oprócz nie•
dzl~.
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Przegląd filmów śWiala

SRODA, 14 LUTEGO
17.05 ,,Tajemnice
świat.
dnia. 18.45
przez
Wiadomości
18.2$
odc, pow.
ślepych ptaków'' Starty - publicystyka młodzie
PROGRAM I
11.40
magnetofon.
(ko·
Mój
Dobranoc
17.15
19.20
(W).
żowa
10.00 Wiad. 10.05 „Od siódmej
Dzieje jednej teorii. 18.02 Piolor). 19.30 Dziennik. 20.05 Studio
rano" - odc. 10.25 Koncert na
18.20
senki z różnych obrotów.
63 „Korek" z cyklu: „Opowietemat. 11.00 A. Szelito - PoePieśni Hugo Wolfa. 18.30 Poliści mojej żony" wg M. Zuław
mat symfoniczny. 11.20 Piosenki
Pre18.45
wszystkich.
dla
tyka
(W). 20.20 „Szpieg cesa·
skiego
Sergio Endrigo. 11.45 Publicy19.00
miery Polskich Nagrań.
rza" - film fab. prod. franc.
styka międzynarodowa. 12.05 Z
19.05
świat.
(W).
przez
Ekspresem
pt. „Nauczyciel"
I
odc.
kraju 1 ze świata. 12.25 Sląskie
„Pilna przesyłka do Londynu"
21.15 „Będziesz myślał w krzy·
12.45 Rolniczy kwaorkiestry.
Muzyczna
19.35
(INFORMACJA WŁASNA)
pow.
21.50
odc.
(Kraków).
ku" - reportaż
drans. 13.00 „Raz, dwa, trzy ...
poczta UKF. 20.00 Remini~cen
„Balet" odc. V pt. „Asceza" (z
słuch. 13.20 A
I co dalej?" (W).
Wagner nie
muzyczne cje
Gdańska). 22.20 Dziennik
z Centrali Wynajmu. Filmów w Warszawie res" w reżyserii R. Vautiera. 'l'lem akcji jest
jo sobie przed graczykiem stoWagner. 20.45 „Sprawa VI-V2"
22.50 Politechnika TV: Matemauzyskaliśmy informację, że wiceminister kulwojna francusko-algiersk a. Na prz:fkladzie loję". 13.40 Więcej. lepiej, taniej.
21.10
(podokumenty.
I
fakty
przygotowawczy
kurs
tyka
twórzgodę
wyraził
zwiad-owczego
Wiśniewski
oddziału
CZ.
tury i sztuki
sów francuskiego
14.00 Rep. lit. - „Impresje ru23.25
Tylko po francusku. 21.30 Big
wtórzenie z Wrocławia).
na zorgania.owanie w Warszawie 1 Lodzi kolejca filmu ukazuje wpływ wojny na charaktery
muńskie". 14.20 z dawnej i no211.50 G.
Matematyka
bandowe brzmienia.
Politechnika TV:
nej już im~rezy filmowej pn. „Przegląd Fil- i postawy ludzkie. Polskę prezentowac będzie
wej muzyki. 15.00 Wiad. 15.05
(powtókurs przygotowawczy
Verdi - „Otello". 22.00 Fakty
mów SWiata - KOIIlfrontacje-12". W tym ro- znany już naszym widzom film Kazimierza
Godzina dla dziewczat i chlop22.08 Gwiazda siedmiu
dnia.
rzenie z Wrocławia).
ku po raz pierwszy pełna lista tytułów war_ Kutza „Perla w koronie". W. Frie<l!kin jest auców. 16.00 Wi ad. 16.05 Alfa i
Years
Ten
Zespól
wieczorów
szawskiej .imprezy powtórzona z-ostanie w Lo- torem filmu amerykańskiego pt. „Francuslti
Omega. 16.30 Popołudnie z mło
After. 22.15 Trzy kwadranse jazPROGRAM Il
dzi. znajdzie się na niej 13 najlepszych, gło łącznik", opartego na autentycznych wydarzP.do ścią. 18.50 Muzyka l aktual~u. 23.00 Poezja CzecJ10słowacjl ;
prasy. 16.55
16.45 Przegląd
ności. 19.15 Kupić nie kupić śnych w świecie filmów falllularnych; Jak jest
niach, ukazującego walkę policji z gangami
MU23.05
Novomesky.
Laco
;,Ludzie i sprawy" (OTV Kato19.30 Koncert
posłuchać warto.
w zwyczaju filmy fabularne poprzea.zą projek- przemycającymi narkotyki. Kino południowo_
zyka nocą.
Arty~ta
pt.
11.2.5
nachilijski
Dziennik.
ekranie).
na
utwór
20.00
wice
krótkometrażówek,
reprezentuje
chopinowski.
polskich
amerykańskie
cje najlepszych
TELEWIZJA
rozrywkowe.
i pedagog - Stanisław LewanMiniatury
20.30
grodzonych w Krakowie i na umych festiwa- „Co r-0blć" reżyserii S. Landaua N. Serrano
hobnie
już
„To
17.55
21.00
dowski.
20.45 Kronika sportowa.
PROGRAM I
lach.
i R. Ruiza. Jest to . film polityczny ukazwjący
by" - reportaż filmowy (OTV
Naukowcy rolnikom. 21.25 Rozdrogi prowadzące do rewolucji. Akcja
różne
rozterki"
„Miłosne
9.00
dnfach
w
będą
trwać
Lódz.kie „Konfrontacje"
18.25 „Pod sloń~em
Kraków).
mowy o wychowaniu. Zl.35 Karozgrywa się we wrześniu 1970 r„ w przededniu
film fab. prod. ang. (W). 9.55
od 10-23 marca w kinie „Bałtyk". Zainaugu- WYborów prezydenckich.
,
H iszpanii" (Swiat w kamerze
lejdoskop kulturalny. 2.2.05 PolFizyka dla klas VI - Stadami
ruje je barwny, zrealizowany na tasmie 10
- filmy
reporterów)
,
naszych
średniowieczn.a.
muzyka
ska
Kolejną· pozycją będzie głośny już w świeci<'
Archimedesa (W). 10.S5 Wychomm film radJZiecki pt. „Ujarzmierue ognia" w
Tele-Aru. 18.45 Język francuKwadrans dla poważnych
1·.:, -22.25„Kwatera"
wanie plastyczne dla klas VIIpt. „Mechaniczna
S. Kubricka
angielski Jest
DoD. ChrabroWickiego. Fabuła osnuta film
19.W
I.
reżyserii
22.40
cz.
36
opow.
lekcja
ski,
wynana
to gorzka satyra
pomarańcza".
Sztuka ludowa (W).
-VIII jest wokół faktów z życia znakomitego uczo- turzenia społeczeństwa konsumpcyjnego i złu
branoc (kolor). 19.30 Dziennik.
Swiatowe przeboje. 23.00 II wy._
VII
klas
dla
Historia
11.55
raradZieckich
konstruktora
nego, głównego
Recital piosenkarski 23.10 Kore20.05
danie dziennika.
dzenia związane z traktowaniem techniki jako
Wiek odkryć i wynalazków (W).
23.15
kiet S. Korolewa. Film ten zdobył Grand Prix jedynego panaceum na zt0 dzisiejszego świata.
Dean Reed. 20.40 Narodziny nospondencja z zagranicy.
(W).
Rolnicze
Technikum
12.45
program publicystyczna antenie.
na MFF w Karlowych Warach 1972. W roli „Sprawa Mattei" (Włochy, reżyseria F. Rosi).
wości Po raz pierwszy
13.25 Technikum Rolnicze (W).
ny (OTV Lódź). 21.10 24 godzigłównej występuje znakomity aktor I. Smok24.00 Wiadomości.
to film polltyczny, rekonstruujący tajemnicz<>
14.00 Wybieramy zawód (z Kakoh"
21.20 „Zlote
(kolor).
ny
tunowski. Następną pozycja będzie „Dyskret- okoliczności katastrofy samolotu, w którym ~
PROGRAM II
towic). 15.20 Politechnika TV:
22.55
- film fab. prod. TVP.
ny urok burżua-zji", f ilm francuski reżysero zginął wybitny organizator włoskiego przemy- {$
przyg~to
kurs
Matematyka
70.
lat
Przeboje
9.35
Wiad.
9.30
opowtórzenie
satyryczny
rosyjski,
to
Jest
Język
wany przez L. Bunuela.
siu .Enrico Mattel. Drugim w „Konfrontacjach" 1~
wawczy - Okrąg (z Wrocławia).
pieśni i tańce
9.50 Rosyjskie
19.
lekcji
braz prywatnego życia I obyczajów przedsta- filmem radzieckim będzie „Tak tu cicho o
15.55 Politechnika TV: Matemalud. 10.10 Czarodziejskie akorwicieli włoskiej burżuazji, komedia demasku- zmierzchu" (dwie części) reżyserii s, Rostoc~.
deony. 10.25 Rozmaitości litera- •••••••••••••••'przygotowawczy
tyka kurs osiowa
mity o tzw. wyższych sferach towarzy- kiego. Daleko od linii frontu, wsród lasów i
jąca
i prostopaSymetria
opeSceny
11.25
cko-muzyczne.
skich. Kolejny tytuł to „Dopóki Jud prosi", jezior mały oddział ko•b iecy toczy dramatyc7.16.30
Wrocławia).
(z
dłość
świa
ze
Dnia n lutego 1973 r., po
i
kraju
Z
12.05
rowe.
będący dziełem głośnego reżysera węgierskie
walkę z grUJpą niemieckich dywersantów
ną
Dziennik. 16.40 „Czas na czas"
skrzypcowe.
długich i ciężkich cierpieniach
ta. 12.25 Utwory
go M. Jancsó. Krytycy i. podkreślają duże war- Jest to film o okrucieństwie wojny. o koniecz_
17.10 „Wesołe minutki" (W).
(L)
12.45
Komunikaty.
(L)
zmarł, w wieku lat 85
12.40
tości artystyczne tego fihnu, opowiadającego o
ności walki w obronie nie tylko własnego praprogram TV Radz. (W). 17.30
Opow. pt. „Lódzkie podwórko"
P.
S.
buncie robotników rolnych przeciwko magnac_ wa do przeżycia ale i do zachowania człowie
Informacje, towary, propozycje
instruróżnych
13.05 (L) Na
amerykań
film
kiemu wyzyskowi. „Goście"
11.55 „Przez Afrykę" (W).
czeństwa.
Proszę mówić 13.40
mentach.
BOLESŁAW
ski, . reżyserował pisarz i reżyser - Elia Ka(W).
cz. I mm dok. prod. czech.
słuchamy. 14.00 Wiad. 14.05 MeListę głośnych w świecie filmów roku mini<>zan. Film porusza problem degeneracji ludzi
starego kina. 14.25 Na ·
lodie
śWIETLIŃSKI
w wru;unkach wojny napastniczej, w danym neg0 zamyka dzieło Felliniego pt. „RomaBlęk ;tn~
14.45
nutę.
bałucką
wielki fresk reżysera o Rzymie.
WY'padku w Wietmamle. Ma on silną wymowę Fellini"
sztafeta. 15.00 Koncert popołud
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY
kilku monumentalnych sea- Film złożony z
potępienie
wyraźne
zawierającą
moralną,
tan"e
i
Pieśni
15.40
niowy.
PtaC-O\Vlllk ZPB im. 1 Maja,
to film kwencji jest na przemian ewokacją Rzymu
gresji. „... I pozdrówcie jaskółki" świata. 16.00 Wiad. 16.05 z najzws „Anilana'' i centra1nego
<
Surowy sprzed lat - z okresu mlodosci artysty i
czechosłowacki, reżyserii .J. Jiresa. Węgcy.
nagrań
nowszych
<
Papierni·
Zarządu Przemysłu
w nastroju obraz - relacja z wrocławskiego Rzymu dzisiejszego.
16.20 Znajomi z anteny, 16.40
moi
programu
dotyczących
czego. MS<Za św. <t.dprawiona
mło
szczegółach
śmierć
O
na
czeka
więzieflia (1943 r.), gdzie
17.00
Aktualności łódzkie.
(L)
zostanie w kaplicy cmentarza
da uczestniczka ruchu oporu. Francja propo- żliwości nabywania karnetów informować bę(L) Młodzi muzycy PSM. 17.20
Wyrokiem Sądu WojewódzkieL. H.
św. Józefa przy ul. Ogrodonuje jeszcze jeden tytul: „Mleć 20 lat w Au- dziemy Czytelników na bieżąco.
(L) Przeb oje T. Kesoviji i A.
dla woj_ warszawskiego w
go
wej dnia 15 lutego br. o godz.
17.50 (L) „DwiP.
Dąbrowsk iego.
Warszaw.ie, częściowo zmieniozwłok
15,30. Wyprowadzenie
medalu" - magazyn.
strony
Sądu Najwyż
nym wy;rokiem
do grobu o godz. 16, o czym
19.00 Echa dnia.
18.20 Sonda.
został skazany na lączną
szego
rz.awiadamiają
smutkiem
ze
19.~1
19.15 Lekcja jęz. franc.
z pozbawieniem.
karę śmierci
słuch4
raju" „Wypędzeni z
na zawsze
praw publicznych
~NA, SIOSTRY, BRACIA
20.13 MUZY'ka rozrywkowa. 20.3\
POZOSTALA. RODZINA
l
Stanisław Jobda.
Jerzego
mu.zyczny
Felieton
Karczew
r.
1970
grudnia
1
Waldorffa. :Il.Ol Chwila prozy.
on
dokonał
Otwock,
pow.
wie,
zwykłych
trafień
pię~
Za
22.00
21.06 Muzyka tanecima.
15-letniego chłopca,
zabójstwa
Dnia 11 lutego 1973 roku, po
cztery trafienia
Z kraju i ze świata. 22.30 Wlacl
rzł 6.074,-, za
czyn
Andrzeja s., przy czym
długich i ciężkich cierpieniach,
premiowane - :U 228,-, za cztesport. 22.33 Bernadetta Matuszszczesię
charakteryzował
ten
128,-,
zł
przeżywszy lat 52, 'IJillarł nasz
-ry trafienia zwy'kle
Voce" „_
czak - „Humanae
wadami fizycznymi
socjalistyczny
calnyml
Deputowany
gólnie okrutnym sposobem dzlakochany Mąż, Ojcieo l Dzla·
za trzy trafienia premiowane „Aktualny stan
opera. 23.15
psychicznymi.
lub
grupą
z
kilwraz
ofierze
Fortuna
zada!
Loris
lania. Jobda
drduś
zł 20,-, za trzy trafienia zwywiedzy o mózgu" - cz. II. 23.25
Profekt przew'iduje utrzymainnych parlamentarzystów zlokanaście oiosów nożem w klatkle - zł 10,-,
Non stop taneczny. 2.3.50 Wiad.
S. t P.
nie wysokich Ji:ar więzienia dla
żył 12 bm. w parlamencie wło
kę piersiową. Wcześniej nakloPROGRAM III
zabieg
osób, które wykonają
skim projekt ustawy, przewinll chlopca do picia alkoholu 1
wygrane za 6 trafień w
Na
usunięcia płodu bez orzeczenia
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