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X zjazd pisarzy

Ł6dł,

28 lutego 1972 roku
Nr 50 (7641)

kwietniu br. Warszawa
będzie gospodarzem
X Zjazdu
przedstawicieli zarządów głów
nych związków pisarzy państw
socjalistycznych. Celem tej dorocznej narady jest zacieśnienie
związkami

śnieg i

mróz

PRZEWIDYWANIA NASZYCH SYNOPTYKOW z INSTYTUTU METEOROLOGU I GOSPODARKI WODNEJ NA MARZEC SĄ RACZEJ OPTYMISTYCZNE I BARDZO WIO•
SENNE. OBY BYLY TYLKO PRAWDZIWE!

w

okresie I dekady zaznaw
przysłowiowym
garncu,
czy się wzrost tempe- · zmienna i kapryśna jak kobieratury od o st. do plus
ta. Temperatura w dzień
od
ł-6 st„ co jest typowe
plus a aż do plus 14 st„ a w
dla przedwiośnia. W nocy ternocy od o st. do plus 4 st. w
mometry będą wskazywać jedokresach
chłodnlejszych _ w
nak od minus 4 do minus 6 st„
dzień od plus 4 do plus 6 st„
ale z
możliwością większych
w nocy od 0 do minus 3 st.
wzrostów temperatury: do miA na najbllższych kilka dni
nus 3 lub nawet o st. zachmuzapowiada się chl-OdnieJsza cyrrzenie w tym okresie
będzie
kula.cja •z
kierunków północumiarkowane, okresami duże z • nych, okresami opady śniegu,
niewielki.ml opadami śniegu, a
zwłaszcza na wschodzie Polski
później deszczu ze śniegiem i
i większe przejaśnienia na zaf!eszczu •
chodzie kraju w dzień slaby
W II 1 m dekadzie
ma się
mróz rzędu od mlnus 1 do mlrzacząć
prawdziwa
wiosna 1
nus 3 st„ a miejscami 0 st. w
Przewiduje się bowiem
dalsze
nocy od mlnus 3 do minus 6
ocieplenie, a tylko kilkudniowe
l minus 8 st. w
przypadku
chłodniejsze okresy będą przydłuższych rozpogodzeń.
pominać, że to jeszcze marzec
Na ocieplenie przyjdzie chyba
i pog-Odl!,
jak zwykle jest jak
zaczekać do 5-8 marca.

~

~

Drurrie posiedzenie plenarne
s

!iC!

WE WTOREK ODBYLO SIĘ W PARYZU DRUGIE PLENARNE POSIEDZĘNIE
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W SPRAWIE WIETNAMU. POSIEDZENIU PRZEWODNICZYL - ZGODNIE Z USTALONĄ PROCEDURĄ - MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH PRL STEFAN OLSZOWSKI
•
Kontynuowano prezenta•
któremu przedstawiałaby raporcję w porządku alfabety
Mlęd2ynarodowa
Komisja
tu francuskiego stanoKontroli i Nadzoru. Nie podał
wisk dalszych deJegaon natomiast konkretnych proej!. Przemówienie WY·
pozycji co do struktury takle·
głosili
przewodniczący
go organu.
delegacji Indonezji, PRL, DRW,
Drugim mówcą wtorkowe~o
Wielkiej
Brytanii,
Republlk1
posiedzenia był przewodniczący
Wietnamu l Zmiązku Radziecdelegacji
polskiej,
mimlster
kiego.
PrzemawUil też sekrespraw zagranicznych
PRL
tarz generalny ONZ Kurt Wald·
Stefan Olszows-ki.
heim.
Minister
Stefan
Olszowski
Minister spraw zagra.nlcznych
stwierdził,
te rząd Polskiej
Indonezjl
Adam Malik poparł
Rzeczypospolitej Ludowej wraz
propozycję utworzenia na obec•
t 2)
nej konferencji stałego organu,
(Dalszy ciąg na s r.

-==-==

Spotkanie z prokuratorem generalnym PRL

Oloresem
rozpoczęcia
dobre:!
roboty nazwał rok W72 prakurat-0r generalny PRL. dr L.
CZUBIJIJSKJ
na
wczorajszym
spotkaniu z publicystami spoleC21no-prawnyml.
Nie znaczy
to, że dopiero w zeszłym roku
podjęto
d:Diałanie
na rzec'& umacniania prawo.rządności - ogólnie mówiąc.
Dorobek poprzednich lat i zmiany w sytuacji polityczno-społecznej kra
ju stały się podstawą &kutecznlejszego wykonywania zadań
organów ścigania - jako 1ed·
nego z głównych ucze8bników
realizacJ.j kompleksowego programu walki o ład 1 bezpieczeństwo .
Prokuratura
odnotowała
w
W72 r. jak informuje d·r L.
Czubiński o 21 proc. · mniej
przestępstw
niż w rok·U 1971.
Nie znaczy to jednak, że o ta·

'••

!'ot. L. Olejnicza.k
Zima jednak ule rezygnu1e ze swych praw. WC'Zoraj od
sameg-0 ra.na prószył gęsty śnieg, który nlesł-ony wiatrem
pow-Odował na peryferfa.ch Lodzi lokalne za.miecie,
tej sytuacji w MPO zmobilizowano wszystkie siły do walki ze
śnieżycą I gololedz.lą. Od samego raoa na 22 spośród 29 tras
wyruszyły plug! l
piaskarki, które pos)"pywały piaskiem I
środ!<aml
chemicznymi Jezdnie.
Na trasach wylotowych
m. m. przy ul, Wycieczkowej, BrzelZ!flsklej, Tomaszowskiej,
Pabianickiej, AugustowskJej, Unlwer-syteckleJ, tworzyły się
niewielkie zaspy, które Jednak szybk-0 usuwały pługi MPO.
Przez cały dzleti baza MPO utrzy;mywała łącznośc! z dyspozytorem MPK, aby w razie potrzeby wysyła<! plug! i plaskatik.i na trasy autobusowe. Równie:!; utrzymywano 1ącznośc!
z samochodami patrolowymi, wyposażonymi w radiotelefony.
Mimo tej W"l:możonej &kcji przeeiwśn.leg-0wej w godzinach
porannych
w Lodzi zan-0towaino zakłócenia lromunikacJi
miejskiej. Wiele tramwajów i autobusów JeMzllo nieregu·

w

na str. 2)
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W Szwecii:

111

gwarancją

Od 1 kwietnia br. wszystkie warsztaty naprawy eamochodów w Szwecji będą musiaJy wydawać klientom gwaraneJę
jakości, obowiązującą przez 3 miesiące lub na s
tys. przejechanych klloimetrów. Ponadto
wprowadza się
różne Inne przepisy chroniące W'łaśclcleli pojazd.ów przed
skutkami niedbalstwa lub nieuczciwości warsztatów naprawczych.

I tak przedłużenie
naprawy
ponad umówiony czas, pooiąg
nle za sobą obowiązek wypła
cania klientowi odszkodowania
za każdy dzień „postojowego''.
W przY'Padku awarii tle wyreperowa111ego samochodu, warsztat będzie musiał na własny
rachUlllek przetransportować go
do siebie, celem ;pon<>wne1 naprBM'Y·
Powyższe rygory wprowadza·
ją wl.adze nie bez
przyczyny.
';l'esty i
.lrontroi•
dGkonane

przez szwedzki Związek Mot-orowy uja.wniły boWiem, że w
najlepszym
razie polowa samochodów napraiwia.na jest rze
telnie, zaś w pozostałych przypadkach wystawiany rachunek
nie ma wiele wspólnego z faktyo:an.le wykon841ą , pracą. Co
l!O'I'Sza,
!lkcyj;nle
wykonane
prze8]ądy i
repera.cie dotyczą
takich ważnych mechanizmów
i zespołów, jak ham.ulce. ulWld
l!Mrownicl..Y it<:.
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o środowisku naturalnym człowieka. Po raz pierwszy w
hl.g,tori·l zbliżamy się do kompleksowego spojrzenia na te
sprawy, do wypracO'Wania optymalnego prog~amu użytkowania zasobów przYt"odY.
Nas.za s-0cja.Jlstyiczna planowa
gospoda!'ka stwarza realną możliwo.ść takiego kształtowania postępu naukowo-technicznego, aby uzyskując wysokie efekty gospodarcze I p11Zekształcając przyrodę, nie .iu·
bażać, lecz wzbogacać środowiskAl naturalne.
Warunki naturalne Polski są dog.octne. Mamy średniożyzne gleby, dobryd kii.mat, dostate<:zme,odchoć wymagające
oszczędnego gospo arowan!.a zasoby w
y, Mamy bogate
zasoby węgla kamiennego, sla•l'k i, miedzi., cynku, nlektórych inn~'ch kopa1Ln. • W osta.tnich latach odkryte zostały
nowe zlot.a węgla w woj. lubelskim.
Od bllsko trzech dzieslęcloied. przemysł wegtowy star.o•
wl podstawę surowcowego
bogactwa Polski Ludowej.
Ofiama praca gó1mików
zaspokaja
paliwowe potrzeby
kiraju 1 dostarcza dewLz na import tych sur01Wców, któ·
rych kraj nasz nie posiada, a także nowoczesnych maswn,
licencji, nowoczesnej technil<i i techn-0logl!. Musimy coraz
!~lej naszym węglem gospodaTować, oszczędnie i racjo·
nalnie go zużywać, korzystnie sprzedawać.
W ostatnich latach powstała nowa gałąt
Mrodowego
przemysru: -wydobycie i przetwól'6two mledzl. Naaza polltyka gospodarcza powtnna zapewnić systematyczny i dY·
nam lczny r-0zwój pl'zemysłu miedziowego i metali' kolorowych w ogóle.
Wedle wszelkich danyich; ziem ia nasza It.ryje je8~e
wiele bogactw, Dlatego na.leży IntensyfikO<Wać po&wklwa(DaJszy dąg 111a str. ·2)
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podniósł 1i11
stan
prawor~ności.,
bezpieczeństwa
1 dyscypliny. Trzeba wziąć pod
uwagę
fakt, :te jednoczełnie
prokuratw'y umorzyły o 23
pr1>c. więcej spraw, w których
stopień
społec7lllego uiebezple·

procent

czetistwa czynu nie jest zna·
czny (art. 27 lrodeksu karnego). Przytaczając da.n e procentowe, ilustrujące s-padek posllCZególnego
rodzaju
przestępstw {n<p, o 16 proo. mniej
chul!gańskich,
włamań, rozbojów),
prokurator
geoeraJny
komentował Je z
umiaruc·owanym optymizmem, stwierdzając,
że o generalnym
polepszeniu
nie możha jeszcze mówić. Fakt,
że nie zmalala llość
zabójstw,
musi budllić niepokój. Można
Więc mówić na razie o l.aha:mowaniu
wzrostu
pewaych
przestąpstw, kt6re w ubiegłych
latach systematycznie wzrastały ,i o pewnej tendencji spadkowej. Nie je8t to ,jednak jed·
nolite dla całego kraju. Se, ok.ręgi., w llitórych wzrasta ilość
gwałtów
{stollca i woj, war·
sz11wskie), a w ośmiu najw!ę.k
szyoh miastach
przestępczość
wynos.i .25 proc. całej krajowej, Rozszyfre>wanie przyczyn,
a co za tym idzie - podejmowanie
odpowiednich
metod
przectW'działania
staje się
praktyką
codzienną
i rokuje
skuteczniejsze wykonywanie pro
gramO'Wyeh zadań.
z. Tar.

wała

weg<> czasu głotna byta
sprawa działalności na te.
renie
nuzego
x:ra:J u
dwóch obywaitell
duń·
skieh - Per Anderssona i Leona Jeana Ow.illda. Obad wymienieni, odwiedzający Pol&kę :rze·
komo w oeaeh turyst~ych,
trudnili się w
rzeczywistości
przemytem zlota 1 lmlych kosztowności.

D2lęki

dllt do k<latki w BWOlm
~etdz.ie.
Otóż
w

l'Odzlll'lnym
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czuono$Cl or-

ganów ścigania Andersson
1
Owlld oraz ich k:rajoWi pomocnicy ZO&taJi zdemaskow&au
i
ooad.zeni w· 81I'e8Z>C1e. Nast~nie
sąd zwo.Jna dwóch
obywateli
duńskich za kaucją w wyaoko
ści 7 tys. dolarów USA. Kiedy
· w l!Btopadzle 1972 roku sąd w
Poznaniu mlal ponownie rozipa·
tr~ać :tell aprawę, 2!1'WY
dla
oskarżanych były puste. Przem}"tlnicy nie zjawm się na rozprawę. Kau~ja przepadla· więc
na rzecz skal-bu państwa.
Czy>tetnikom zatmeresowan-ym
dalszymi losami ,,:z.totych ptaków Kopenhagi" spieszę
doJlidć, że część .a Di.ai ZlllWędro-

-

pewnego

branży

Od

tam

irzemieś'l'lllka
~ubilerskieJ.

tygodnia
niesławni

przesiadują

•
już

bohaterowie wydo Polski zielonym mercedesem:
AnderssOIJl i OWild
OTlll& ich dWll\l nieznani osobiście polfliklm partnerom wspól·
praoownicy. Cala szajka o.Slkarżona jest o wspól'U<izial w sensacyjnej kradzieży sZJta b ztota
z kopenhaskiego portu JotniczeiO Kasmw.
Zdaniem
policji
PTS.W
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„Kosmiczne tllugoplsy"
wkr6tce w sprzed•I•
Kres monotonii ;na ryn.lru dł'U
go"Pisów zapowiada :znany ich
radziecki producent - przedsię
biorstwo „Sojuz" z Leningradu .
Otóż wkró:tce poJa'Wią się
w
s!depach z lll'tykulami papierniczymi i piśmiennymi„. „ko&nlc7Jile" dlwgop!By, o nowej ke>nstrukcji, niemal !<ientyczne. jak
te, którymi poslug!wall się w
czasie swych pexl.roży l'adzle«y
kosmona•ucl.
D!ugCJIPisY będą mieć nO'Woczesny, wydlużo.ny
kształt nowością ich konstruktji
jest
specjalny wklad za'mknięty hermetyazn.ie, w którym,
oprócz

duńskiej, ocgan!e;:SJt-orem tej kradzie2y mógł być tylko ktoś, kto
potra!ił rozszyfrować
slrompli-

lrowany system al31'II10WY chronie,cy w Kastl'up,
sz;czególnie
wwrtościowe pt"zesyrn:t.
Policja
jest już na tropie tego prowodyra, To właśnie
skradzione
stamtąd złoto przetoczone w
odpowiednie !orrny przemycali do Pol.ski OWlld i Andersson.
d.ziala~nością

bandy,

krt6rą

duńska tropiła już
od
wielu miesięcy wiąże się niejeden krwawy poracnune.K, w
tym z całą pewnosclą
jedno
morderstwo. Na marginesie dodam, że panowie Andersson i
Owlld tuż po przyjeżdzie do
ojczyzny, po wpłaceniu kaucji
w Polsce opowiadali publicznie
na lamach jednej z ko'!)einhaskich gazet,
jakie to straszne
przyln'ości zgotowano Im w n iegościnnej Polsce, czego owa gazeta do dziś nie sprostowała.
Siedząc uważnie kopenhaskie
losy ,,złotych ptaków" przesyłaan ninl~jszym wyrazy wspólczucia Ul<:znym paniom w Polsce, które m'llszą się z.a'!)eW!lle
Jiczyć z dłuższą rozłąką z uroczym! cudzoziemcami.

_,Ą>o.Jlcja

z Kopenhagi
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tyOh dniach w kopenhaskim
a<re8'ZCJ..e .zamknięto piątego
z
kolei członka szajlk:i złodiziel
1
przemytników zlota do Polski

z Danii

Naprawa S

samochodów z
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Ko1 espondenc;a

A mo:ie by I u nas'?

sztościowe potrzeby kraju. Wiele l słusznie mówi się dziś
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(INl'ORMAc.JA. WLA.INA)
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(ShrótJ

niedawno na krajowej naradzie aktywu partyjnego i gospodarczego rezruitaty 1972 roku i zadania, które stoją przed nami w roku bieżącym. Wykonanie tych zadań ma kluczowe znaczenie dla realtzacjl calego społeci.no-gospodarczego programu VI Zjazdu. Na c:wło wysuwają się sprawy uruchomienia
jakościowych rezerw rozwojowych, sprawy efektywności gospodarowania,
racjonalnego spożytkowan i a pracy Judzkiej, bogactw naturalnych l majątku
produkcyjnego.
Te
problemy w
pierwszym rzędzie powinniśmy
rozpatrywać
na p!enarnych posiedzeniach Komitetu Centralnego, '
'
zisiaj zastanawial!śmy się nad efektywnością wy-korzystania
zasobów surowoowyeh i materiałowych.
w niedalekiej przyszłości będziemy musieli dokonać głębszej analizy wyke>rzystania potencjału Judz·
kieg-0, a także złożonych problemów i.ntegracji gospodarki, nauki i techniki.
Obrady VIII Plenum KC
potwierdziły s1'usz·ność ocen
i wniosków zawartych w rządowym programie efektywneg·o
wyk.orzystania
zasobów surowcowych i materialowych oraz przedstawionych w referacie tow. Piotra Jaro·
szewicza. Problem, nad którym obradowaliśmy, ma kluczowe znaczenie dla społecimo-gospodarczego· rozwoju Polski.
Naszą gospodarkę narodową cechuje bardzo wysoka materialochłonność. Jej obni..tenie ma w naszych warunkach
znaczenie strategiczne.
Idzie nie tylko o proste oszczędzanie materiałów, o zapobieganie . marnotrawstwu,
chociaż i to ma ogromne znaczenie.
Id2lie przede wszystkim
o ja!<,ościowe przemLany w gospodarowaniu, o . to, aby w
wyrobach naszego przemysłu i rolnictwa zmniejszyć udział
materiałów, a zwiększyć udzi ał myśli ludzkiej, innowacji
techniioznej,
przodujących
rozwiązań
tecoooJ.og>iczn;•ch,
udział zdolności i kwalifLka.cji, zaradnoścl i pomysłowości.
Obniżenie materiałochłonności,
jako glóWIIleg.o czynnika
racjonalnego
gospodarowania
pracą ' uprzedmiotowioną,
zwiększa dochód narodowy, polepsza konkurencyjność naszych towa·rów za granicą I jak·Ość zaopatrzenia rynku
krajowego. Jest to zatem sprawa ważna i godna naJwiększego wysilku.
Naszym
podstawO'Wym
narodowym
obow!ąz!klem jest

Pod przewodorctwem min. St. Olszowskiego 020

..
umacman1

~

na VIII Plenum KC PZPR ~

0
0

e Spadek ilości przestępstw •Poprawa stanu

ciąg

E. Gierka

~ Przedyskutowaliśmy

I marcu Jak w garncu...

(Dalszy
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e W I dekadzie przedwioś'nie
e Prawdziwa wiosna dopiero po 10

I

~

~
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• A na razie.-

~
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pisarzy krajów socjalistycznych.
Tegoroczny zjazd
trwać
dzie od 10 do 11 kwietnia.

~

Optymalne wykorzyalania d6h1
~ nalaralnych-naszym podstawowym
~
~
narodowym ohowiqzkiem

~ Przemó"tienie I

DZIENNIK
l:ODZKI

W

między

łrocta

Rok XXIX

krajów
sor:f alislycznych

współpracy

i:.-i.'-.~1

tusz.u wyookiej jak.oś<:!, wittoaso-

ny jest pod ciśnieniem
aoot.
Nowa kOIIlBtrukcja wkładu
:za•
pewnia wyso•kie walory użytko
we długopis-Om.

Rekord w kopalni
W kopalni węgla kamiennego
;,Jaworzno" padł rekord
w
drążeniu i
obudowie chodnika.
Srednio w ciąg.u doby (od 25
stycznia br.)' górnicy przodow1
tej kopalni
drążą
49 metrów
bieżących
chodnika.
Srednia
wydajność
przypadająca
na
jednego górnika wyniosła bil·
sko 2.4 tony węgla.

Indie

Zbiorowe

załl'lłie

alko·hotem
Władze l!ndyjskie
poinfonnowaty oneg<:!aj, że 50 osób Z!llarlo w wyniku zatrucia atlcoholem, pędzonym me1egrume
w
miejscowości Surya.pet, w stanie
Andhra Pradesz.
Do stolicy prowmcJi pnewiezi01110 400 osób :z Objawami sjjl.
nego zatrucia.

Kiedy

Ja„llfa

kupi „CeaeoAle"
Japoński!e linie lotnicze i)J'AL"
odroczyły we wtorek na kUka
mies-ięcy ostatecrz,ną decyzję w

sprwwie zak.upu samolotu pasażersldego „Concorde"
prod'Uk•
ej! &ngielsko-:trancu.skiej.
Poprzedni termm tej decyzji

BOGDAN KOLC>DZIEJ~JQ - up?~a
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Kierunki prac nad propozycjami

Posiedzenie
prezydium
27 bm. obra<i()Walo w Warszawie Prezydium PAN. Obradom przewodniczył
prezes
PAN - prof. dr Włodzimierz
l'rzebiatowski. Omówiono podstawowe problemy ulepszenia
i przyspieszenia rozwoju kadr
naukowych •

....

li dzień obrad
Kongresu
Spółdzielczości

Kierunk()m prac oświatowych
nad propozycjami komitetu ekspertów poświęcona była 27 blll.
narada w Warszawie z udziałem
kierowników
wydziałów
nauki ! oświ aty KW PZPR, kuratorów okręgów szkolnych i
prezesów zarządów okręgc>w ych
Związku
Nauczycielstwa PolS>kiego,
W myśl decyzji kierownictwa
partii i rządu, dyskusja społe
czna nad propozycjami komitetu ekspertów ma rozpocząć się
w marcu. Jej uwieńc zeniem ma
być projekt
uchwały sejmowej
o dalszym
rozwo;u oświaty,
który zostanie przedłożony Sejmowi w 200 rocznicę powołania
Kc>misji Edukacji Narodowej.
ZagaQ.nienia te
omówił kie-

24

Zaopatrzenia i Zbytu
71 bm.„ w drugim
dJliu obrad VI Kongresu Spóld.iiel1 Zbytu,
czośoi Zaopatnenla
delegaci kontynuc>wali dyskusje
w 9 zespc>lach pr1>blemc>wych.
Dzięki temu w spc>sób wszechstro-nny omówicmo wszystkie
prob'lemy zWiązane z dzialalnośOią
spóldllielcrości
zaopa·
trzenia i zbytu.

Zima w
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Drugie
posiedzenie

Komiteiu Ekspertów
• oświaty
·w sprawie

PAN

I

„Phantomów".

8

_] • .

~qUZ1ny

KAIR. W po-niedzialek
izraelskie myśliwce bombardujące typu „Phantom"
napowietrzną

Libanu
nad miastem Nabatija
w momencie, gdy Bejrut opus zcza! prezydent Republiki Czadu
FrancoJs Tombalbaye,
Jeden z

natarciu

(Dokońozen:ie

Jeszcze w tym r()kU lotnictwo
NRF
uzbroi dalsze
cztery eskadry w amerykańskie
samoloty typu „Phantom F-4".
Wiadc>mość tę
podało Ministerstwo Obrony NRF. Ogółem
zachodnioniemiecka ,,Luftwaffe''
zamierza sprowadzić z USA 175
wojskowę

e

przestrzeń

Wydziału

Nowe „Phantomy"
dlu „Luilwolfe"

dwa

ruszyły

(Dokońazelllie

Nauki i oświaty
KC PZPR - Romuald
Jezierski.
rc>wnik

ze str. 1)

lamie i na przysiankaeh MPK trzeba było nieraz czekacl
nawet pól godziny na przyjazd autobusu czy iramwaJu. Np.
na pl. Kościelnym od godz. 8.40 do 9 nie było ani „15", ani
„19". Również w k<>munikaeji PKP pociągi dalekobieżne
przyjeżdżały do Lodzi z kilkunastominutowym opo:r.rueniem.
Na domiar złego na Dworcu Fabrycznym pasazeroivie nie
mają gdzie czeai;acl na pociąg. Przy pierwszym etapie mod.er·
nizacji dworca „zapominano" o przejściu z peronów <Io wybudowanej pooze,ka.Jni przy kasach. Kiedy pada snieg tak jak
to miało mli>Jsce wczoraj, podróżni zmUS'Zenl są szukać schronienia w •.• podstawianych wcześniej wago.nach, mimo że nie
są
wag<my. na które oni oczekują.
u ....ir.)

izraelskich samolotów dok1>nał
prc>wc>kacy jnego lotu nad samolotem „Boeing-707", na którego
pok,! adzie znajdował sit: pre-zydent Tc>mbalbaye.

e

WASZYNGTON,
Do
Waszyngtonu przybyła z wizytą
oficjalną
premier Izraela,
Gc>lda Meir. W czwartek spotka
się ona z prezydentem Richardem Nixonem oraz przeprowadzi rozmowy z innymi c>Sobistośclaml oficjalnymi USA na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie.

e MEKSYK. - Rzecmi!k urugwajskich sil zbrojnych oznajmi! w poniedzialek, że z
jednego z więzień wojskowych
zb i egło w sobo-tę
4
członków
partyzantki miejskiej „tupamaros". Wśród uciekinierów znajduje się 32-letni Gabino Falero
Montes, uważany za czołowego
przywódcę jednego ze skrzydeł
tej organizacji.

• • •

WczOII'a1j rano w woj. łódzk'im i.Zalały zamiecie śnieżne.
Na kasy przefotowe wyru§_zyło 108 pługów, 114 piaskarek i 165 drogowców. Najgrofoiej przedstawiała się sytuacja w powia;tach: raiw sko-mazowieckim, radomszezań
&kim i Wlieluńskim. Mimo osłon na drogach utworzyły
się nawiewy śniegu. W południe sytuację opanowano m. in. dzięki temu, że prze5tał padać śnieg. Z tras które stały się przejezdne wycofano połowę sprzętu.
Drc:>gowcy ostrzegają - mimo wszystko - przed pośnie
gową gołoledzią; lderowców win~a cechować szczególna
ostrożność podczas jazdy.

•

SPORT •

SPORT •

7

mieslęc11

SPORT •

Kukułeczka ołaci .„
za pięć
zł 10.933,
k~h zt

trafień premiowanych
za pięć trafień zwy.
933, za cztery trafien ia premiowane zł 158. za czta:y
trafienia zwykle zl 511, za trzy
tra.fienia premiowane zł 20, za
trz y trafienia ZWYKie 7.l 10.
N t> wygrane za ti iranen
w

l>ie.tąceJ

p-ze Ol'OlJrPaelll ltł.UOO d.

SPORT • ·SPORT •

Mistrzostwa

SPORT

świata

pozbawienia wolności w lyiwiarslwie figurowym
w
za pobicie. sędziego
Wczocaj

Bratysla.Wi.e roz.popierwsze konkurencje
mlBtrzostw świata
w łyżwiar
stwie figurowym, Od wczesnych
częly

Przed Sądem Powiatowym dla
Warszawy-P>ragi odby'la się rozprawa
przeciiw:ko
piłkarzowi
„kadry" Rembertow Wladysla-·
wowi Szendolowi, oskarlcmemu
o pobicie sędziego podczas meczu „Kadra"
Rembertów
Znioz Pruszków,
rozegranego
jesienią ubiegłego roku w Remberbo<Wie.
Sprawa, w której zeznawało
25 świadków, za.Kończyła
się
wyrokiem .skazującym. Sąd skazał W. Szendola na karę 7 miesięcy
pozbawienia
wolności,
grzywnę 1000 zł i 1coszty postę
powania sądowego. Warto dodać, że wladze pilkarskie ukarały wcześniej
tego zawc>dnika
dyskiwalifikac ją dożywotnią.

Czy
Z

się

Poznań
pozazdrościł Łodzi
One8daj bawiła w Lodzi delegacja działaczy sportowych z
Poznania.
Celem wizyty było
zapoznanie się z dokumentacją
krytej
hali tartanowej AZS,
gdyż Poznań
zamierza wybudować
u
siebie
identycZiny
obiekt.

łodzianie wystartują

z Pragi?

nadclwd.zących

gc>dz!n rannych 28 solJstek wykonywalo program obowiązko
wy. Już po pierwszym układzie
prowadzenie objęła srel:>rna medalistka z Sapp()ro, Kanadyjka
- Karen Magnussen i nie oddala go do końca.
Wyniki programu
wego:
-

oboWiąsko

1. Karen Mag.nussen (Kanada)
120,10 (10,0).

2. Janet LY'l1!n (USA) (19,0).

zg,upowań

przygotciwujących

3. Karin Iten (szwajcada) 114,30 (29,0)'
10. Sonia Morgenstern (NRD)
- 102,00 (90,5),
26. Grażyna Dudek (Polska) 84,00 (219,0).
Drugą konkurencją pierwszego
dnia mistrzc>Stw świata w łyż
wiarstwie figurowym w Bratysławie
by! skrócony program
jazdy ob()Wiązko-wej par sportowych zgodnie z oczekiwaniami zwyciężył
duet radziecki,
mistnc>wie Europy Irina Rodnina - Aleksander Zajcew przed
swymi rodakami Ludmiłą Smirnową 1
Aleksiejem Ulanowem.
Polska para Teresa Skrzek 1
Piotr Szczypa zajęta 14 miejsce
na 16 uczestniczących w
mistrzostwach par.

DYSKWALIFIKACJA
czołowych alpejczyków Francji

lnlormuiemy
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się mecz p!lkarski. który
roze~rany będzie
pc>mlędzy
zespołami
Polski i
USA 20 marca br, na stadionie
LKS.
Jak poinformował nas l.OZPN
zamówienia zbiorowe na bilety
zakłady pracy i Instytucje mogą · składać w
łód:ikim
BlU:rze
Sports Tourist (ul. Piotrkowska 104 a) do S marca br.
Cena biletów WYlllOSi: dla dorosłych 30 i 20 zl, dla młodzie
ży 10 zl.
ł

orce!,
Roger
Ro-ssat-Mignot,
Gerard J Michel Bonnevie, Bernard Charvin i Bernard GrosfilJey · zootało
zdyskwalifikowanych przez Francuski Związek
Nardarskl.
Zawodnicy Cl nie
wezmą udziału w kolejnych imprezach Pucharu Swiata
w
USA, Kanadzie l Japonii.
W Albertville odbyło się posiedzenie
komisji dyscyplinarnej Francuskiego Związku Narciarskiego, na którym ro.zpa.try.
wano sprawę b«>jkotu mistrzostw
Francji przez grupę 17 zawodników. Jak już prasa donosiła
- odmówili oni startu "' biegu
zjazdo,wym.

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 50 (784lł

przypuszcza.no.
Incydent, jaki miał miejsce podczas mistrzostw Francji, ujawbył

nił

głębszy,

poważne

niż

różnice

ze

~

str. l)

z całym narodem z dużym zadowoleniem powitał podpisane
w Paryżu porozumienie o zakończeniu wojny i przywróceniu pokoju w Wietnamie. Naród polski, pomny swych wła
snych
tragicznych
doświad
czeń odn<>Sił się z sympatią do
walki bratniego narodu wietnamskiego o wolność, jedność,
niepodległość
i demokratyczny
rozwój 1 udziela! tej walce
swego poparcia oraz pomocy.
Minister spraw zagranicznych
DRW
Nguyen Duy Trinh
przypomniał w swoim przemówieniu artykuł 19 porozumienia
paryskiego,
precyzujący
cele
konferencii, która zebrała się,
„w celu zatwierdzenia podpisanych porozumień, zagwarantowania zakończenia wojny,
zachowania pokoju w Wietnamie,
poszanowania
po-dstawowych
narodowych praw
ludu wietnamskiego I prawa
Wietnamczyków południowych l'lo
samostanowienia
oraz
w
celu
przyczynienia się do zagwarantowania
pokoju w
Indochinach".

111111111111Ili111111111111111111 llllJ

zdań

w

najistotniejso:ych sprawach:
Występując w imieniu zawodników Bernard Orce!, oświad
czył: „Byliśmy traktowani jak
maszyny".
Orce! skrytykował
sto-sunki panujące w reprezentacji, metody treningu, organizację narciarstwa
oraz zasady
finansowa.n.ia.
Jego
zdaniem,
czołowi
zawodnicy
francuscy
będą musieli
opuścić
szeregi
amatorów, jeśli we Francuskim
Związku Narciarskim nie zajdą
zasadnicze zmiany.
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Kronika
wqpadków

Q
~

~
~
~

.ł. Od zbyt ro-zpalonego pieca
zapalily się w mies1'ikaniu przy ~
SWierczewskiego 55,
krze- ~
sla,
stół
i szafka kuchenna. ~
Zatruciu tlenkiem węgla ulegli ~
przebywający
tam 53-letni Le- 0
opold L. i 4-letnia · Elżbieta L. ~
Dziewczynka przewiezic>na zo- ~
stała do Szpitala im. Jon5che2~
ra.
~
.ł. Catkowicie splonęla drewniana, kryta slc>mą stodoła na- ~
leżąca
do rolnika Konstantego ~
w. w Lutomiersku. Przyczyny ~
~
pe>żaru w tc>ku ustalenia. Stra·
~
ty t:>k. 20 tys. zł.
~
.ł. 3-letni Tomasz z., zamie~
szkały przy ul. Abram«>wskiego 38 wy.p il płyn
„Sillux". ~
Dziecko przewiezic>no do szpi- 0
tala na ul. Sp()rnej.
~
.ł. Zbyt szybko jechał na śli
skiej nawierzchni przy ul. Sien
k iewicza Ul klier-owca furgonu
IR 4689, Sławo-m i~ L. Prowa- ~
dzooy przez niego pojaZd ude- ~
rzy! w
„Lubl ina"
rr 6783. ~
Straty minimalne.
~
.ł. Również. na skutek oośliz
~
gu k.lerowca „Stara" IT 5706,
Jerzy K. na ul. Zgierskiej 125 0~
zjechał na lewą stronę i udeQ
r zy! w bc>k jadącego z prie- ~
ciwka „Jelcza" 0512 SI.
~
.A Będący pod wpływem al- 8
l«>holu
48-Jetni Kazimierz B. z
wyszedł
rap1ownle na jezdn i ę fil
przy ul. Glł)Wl).eJ a:t ,I, \l[pad.l Q
poo „Stara" FJ 7333.
P ie„zy
~
doznał lekkich obrażeń c i ała.
~
A. Glo.wą w ruszający tram- ~
waj linii H/Ll uderzy ł stojący ~
na przystanku przy ul. zacho- ~
dniej 2.2 i będący w stanie ~
wskazującym
na użyc.ie alko- ~
he>lu 65-Jetni Karol S. Doznał ~
oo lekkich o-brażeń ciała,
~
.ł. Na ul. Promińskiego przy
~
Skierniewickiej gwałtownie wy- ~
b iegła na jezdnię 14-letnia Ma~
riola s. Wpad-la ona pod „Fia- ~
ta" 362.1 IS i z cię:!Jlcimi obra- ~
żeniami ciała pnewjezio-na zo~
stała do Szpitala im. Jons~he
~
ra.
.ł. SW'iadlrowle wypadku, któ
~
ry mial m iejsce 13 lutego br. ~
o godz. 2.J..()5 na ul. Wrześnień 2
skiej 104 („Warszawa" uderz~ ~
la w za.parkowany samoohód ~
„Syirena" 6261 IBJ, proszeni są ~~
o zg~oszenie s i ę w BKRD MO ~
przy ul. Wlady Bytomskiej 60,
pokój 1(), tel. !>16-6'2.
(m)
~

ul.

~

~

0

0

~

1'19,50

meldunków Berli;n,
Fmkt pozostaje fa,knMZ1J1Ch kolarzv
tem,
że
W<Lzia.nte
w
wysię do
tegościgach
kontrolnych
za,jrrmją
rccznego Wyścigu Pokoju W11·
czorowe miejsca.. Nte trzeba. za.n ;lvlb, że istnieją kenkretne moż
pomiJnać, że ka>lendCLrZ1/'k PZKOi
l iwości dila. łódzkich kola,rzy blJ
przewidiu;je wiele &ta.rtów zagrazna.Letć się w
reprezentaCTJl}nej
nicznych. l że przed niimi midrużyn i e nrorodowej Polsk,I zgtostrzostwa świata., które w tym
szone~ do WyAcigu Pokoju.
r<mu odlbędą się w Hiszp.inii.
Najwięcej
a.tUJtów
pos.iada
Mieczysla.w Nowicki, który wv- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - krozuje
dobrą
formę.
Kol<Lrz
Wlólcnia.rza. mało ustę-pu-je sW-Oim strorszym lroleg-0<m: SzurkoWskiemu czy Sz.oi:dzie.
Nie bez
szans
jest
równi et
za,wodn i k GwCLrdil Kcu:zorowskl.
l'rfamy jeszcze sporo cza.su do
Ośmiu czołowych zjazdowców
Kilka dni trwały pertraktacje
eh.wili zamknięcia. listy zgioszeń
fra;o.cusklch
Jean-Noel Aumiędzy zawodnikami, a
działa
d-0 wyścigu Prl11JG - Wa.rsza.wa.
gert, Henri Duvillard, Bernard
cza.mi. Jak się okazało, konflikt

te

I Przemówienie E. Gierka a
~~~......~~~~~~~~~'-'-"""-~~~~~-,

0

POGODA
zachm11rrenie du.że, miejscami <>PaidY śniegu. Temperatura
minimalna od mLnus a do minus 4, maksymalna od minus 2
do O st. C. Wiatry dość sil·ne
i silne, pe>ry;wiste z kie,r unku
północnego. B<}dą one powodować zawieje i zamieeie śnież
ne.
Jutro zachmurzenie duże i
miejscami moż.liwe opady S.nlegu. Temperatura
bez
więk
szych zmian.
Dzdś słońce
zajd:r.iie o godz.
17.19, a jutro wzejd-zie o godz.
6.29.

lmienlny
Makary.

obchodzą

Roman
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Komunikat ,,Totka"
P.P. Totalizato-r Spe>rtowy zawiadamia, że w zakładach pilkarskich z dnia 2ł lutego 1913
roku stwierdzono:
18 rozw. z 13 .trafieniami
wygrane po 21.2'14 zł,
533 rozw. z 12 trafieniami
wygrane po 716 zł, 6.384 rozw. z 11 trafieniami
wygrane po 59 zl,
42. 777 ro zw. z 10 trafieniami
wygrane po 8 zł.
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W zakładach Toto-Lotka
11
~
dnia 25 lutego 1973 r. stwier- 2
dzono:
2
~
2 rozw. z S traf. prem.
~
wygrane po 1.000.000 zł,
~
277 rozw. z 5 tra!. zwykł.
~
wygrane po 14.492 zl,
0
16.93-0 rD'ZW. z 4 trafieniami ~
wygrane po 35~ zl,
~
312.415 rozw. z 3 trafieniami wygrane l)O 20 zl.

~

(Dokońoze:niie
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nia geologiicZine w oparciu o nowoozesny sprzęt i metody
badawcze.
Spośród
surc:>wców,
których nie posiadamy
lub które
występują
w Polsce w niewielkiej Ilości, największe znaczenie ma rc>pa naftowa. Zaspc>kojenie p()t rzeb gospodarki narodc>wej na ropę na.leży do głównych zadan pol:tył{t
gospodarczej
Podstawowe !loścl potrzebnej nam ropy importujemy ze'
Zwi ązku
Radzieckiego. Od Związku Radzieckiego otrzymujemy ró\>Jnież znacz ne iloś.ct rud żelaza i wiele in n ych
pobrzebnych surowców, Nasza współpraca gospodarcza ze
Zw i ąZkiem Radziookim
ma wszechstronny charakter. ·we
wzajemnych
stosunltach gos,pc>darczych i naukowo-technicznych Polski Ludowej i Kraju Rad
znajdują debilny
wyraz zasady proletariackiego internacjonalizmu.
zasady
braterskiiej pomocy i wzajemnej korzyści. Będziemy
te
stosunki stale ! konsek w entnie zacieśniać, zwiększać ich
dynamikę, poszerzać
za kres, wzbogacać o nowe for:ny.
Konsultujemy nasze plany rozwoj()We ze Zwią Z'kiem Radzieekim i innymi krajami sc>cjalil>tycznymi. Jest to waż
ny czynnik naszego dz:ialania na necz pogłęb ian i a integraCJl gospodarczej krajów socjal•istycZ1nych.

z

• *

•

dajemy sobie sprawę z tego, że c:>trzymanie każdej
jednostki produkcji w gałęzi ach surowcowo-mat eria!owych wymaga z reguły większych nakładów
.
inwestycyjnych
niż
w przemyśle
przetwórczym.
Rownocześnle Jednak nakl.ady te tw-0rzą trwałą bazę clla
roz,wo}u przemysłu w ogóle. Dlatego powtnn i śmy s ię troszczyc o harmonijny rozwój zarówno przemysłu su.rewcowo-materialowego jak i pnetwórczego.
Dc>świadczenia ostatnich lat
wyraźni e
pokazały,
że pomimo dużego re>zwoju przemysłu surc>wce>wego, potrzeby
materlałowe naszej gospodarki
rosną szybciej niż nasze
możliwości wydobywcze.
Rezerwy obniżenia materiałochlc>nności naszej gospo:l3rki. są bogate _I wielostronne. Są wśród n i.eh rezerwy dorazne, wyn1kaiące z marnotrawstwa n iedostatków ori;:an izacyjnych i braku dyscypliny m.ate.ria!owej w zakład3ch
przemysłowych,
na bude>wach itd.
Znaczne oszczędnoi;ci
materiałowe możemy osiągnąć
podnoszą.c jakc>ść produkcji. Straty spowodowane brakami produkcyjnymi tylko w
przemyiśle kluczo-wym
sięgają roczmie 10 1 miliardów zlotych, z czego ogromna część przypada na
zmarn:>wane
mateviaty. Pc>ważne straty ponosi również gospodarka narodowa wskutek produkcji. nie dostosowanej do potrzeb
ko-nsumenta lub nie odpowiadającej wspólcze.sny m standardom, bo oznacza ona marnotrawienie mate•ri ałów
oraz
pracy.
Perspelotywa
skutecZinego l szybkie.g o
rozv,riązywania
problemów
gospo-darki materiałowej
wiąże s i ę
p1~ede
wszystkim z integracją gospodarki, naukli i tech•niki w realizacji programu spolec:z.no-ekonomiczneg 0 rozwoju kraju.
Wymaga to torc>wania drc>gi inicjatywom ,
z:mi er zającym
w tym k ierunku, zdecydowanego popierania twórców postępu technicznego. tych pracowników nauki, k tórzy angażują swoją wiedzę w przedsięwzięcia o znaczeni u
gospodarczym.
Obecny rok ogłosiliśmy rokiem nauk! polskiej. Wartość
przedsięwzięć, które w tym roku pooejm1emy, · m ie rzy ć
powl!Ilniśmy przede wszystlciim postępem w integro w ani u
pobitykę

personalną,

pracę z zagranicą.

nadawanie

I

stopni i

tytułów,

I
~
~

l'ill

wspól-

Szczególną wagę p_owiin.niśmy przywiązywać w pracach ~
naukowo-badawczych i w planowaniu gospodarczym do
rozwoju
technologii
materiałooszczędnych,
do lepszego
wy.korzysta,n ia materiałów posiadanych i substytucji matel'iałów tradycyjnych przez
nQwoczesne, tańsze i. lepsze. o
Kluczowe znaczenie w tej dziedzime mieć będzie przyśpieszenie rozwoju chemii.
~
. Największe
możliwości obniżenia
materiałochłonności ~
produkcji
leżą w ręku projektantów,
konstruktorów ~
i technologów.
Oni decydują w gruncie
r zeczy o tym, ~
czy pre>dukt bę,dzie „lekk,i" czy „ciężki". Dobrze, że rzą d I~
i poszczególne resorty już podjęły prace nad uje.:lnolicen iem i dostosowan iem do obecnego poziomu techniki n orm
materialowych. Trzeba prace te przyspieszać. K.aidy w y - 1
twarzany przet. naszą gospodarkę narodową produkt tr zeba poddać Wt\ikillW!!J anali-z.le z punktu wi.dzenia celowości zużyc i a surowców i materiałów.
Słabą stroną naszego przemysłu
są wc i ąż jeszcze probierny technc>logii. Slabość tę trzeba przezwycię ży ć. J est
to niezm iei;nie doniosła sprawa zarówno d ziś jak i w
przysz!()ścl,,
bo-wiem
w miarę automatyzacjli procesów
produkcyj.nych,
podstawowym
ogn;,wem decy dującym o
jakości 1 kosztach wytWarzanla staje się sfera programowania i przygotowania produkcji.
Narastają
poważne
zadania w dziedzinie przetwarzania
i wykorzystania <>dpadów przemysłowych. Ma to znaczenie i pro-ctu.kcyjne, i dla ochroony środowiska.
Przed re>kiem uehwaliJiśmy
szeroki
program bud'.>WY
m ieszkań. Jego wykonanie stałoby się niemożliwe bez radykalnego polepszenia gospodarki
materialam.i budowlanymi, a zwłasz.cza bez zmnlejszen1a z.użycia materiałów
tradycyjnych i szerokiego wprowadzania nowych. Wielkie
możliwości
tkwią w
zmianie stcuktury inwestycji przemysłowych,
Trzeba zdecydowanie ?JWiększać udz;ial inwesty'cji mc>dernizacyjnych, tzn. instalowani e coraz bardziej
nowoczesnych urządzeń i technolo!llii w istniejących pomieszezeniaeh.
RacjonaLna gospooark.a zasobami su.rO'Wcowymó I materialowym.i naszego k~aju staWia nowe odpowiedzialne zadanla przed naukami ekoonomicznymi. Właściwa polity ka
w tej dziedz,jnie musi opierać się o głębsze rozpo z n:l ł >e
pro-cesów ekonomicznych i technicznych, decydujący ch o
materialochlc>nnośoi wy;twarzanych prc>duktów.
~
Zgodnie z programem rządowym, w bieżącym roku stel ~
przed naszą gospooarką
zadanie zmniejszenia kosztów ~
materiałowych o 1,3 do 1,5 procenta. Jest to postulat minimalny, abso-lutnie nie2lbędny: moiliwości i potrzeby są
znacznie większe.
Wszysbkie ogniwa naszej parbii powinny· upowszechniać
świadomość, iż od racj.onalnej
gc>Spodarki
materialow<Pj ~~
w wielkiej mierze zalezy poonoszenie poz10-mu życia społeczeństwa, lepsze zaspokajanie potrzeb kulturalnych, se>~
cjalnych i wypoczynkowych.
g
Otwiera slę szer.okie pc>le dla współzawodnictwa w my- ~
śleniu i działaniu na rzecz racjonalnej
gc>Spodarki mate- ~
rialami. Wszelklie programy i zamierzeni a re,alirują kon- ~I.
kretni ludzie. Trzeba Więc doskonalić metody podnoszenia ~
kwalifi.kacji zawooowych, upowszechniać zasadę pomocy
zawodowej
dla początkiUjących
i mniej doświadcz.mych
pracc>wników ze strc>ny kadry wyżej
kwaltfikowanej, a
przede wszystkim ze strony brygadzistów i mistrzów. Ludzi należy oceniać między innymi wedle tego. jaki wkład
wnoozą w lepsze, racjonalniejsze wyikorzystanie naszego
wspólnego dobra - materiałów i surowców. Po'Winnlśmy
tworzyć klimat uznania dla ty.eh, którzy w tej dziedz ln ie
.
wyiróżruiają s ię, a spQlecznej
dezapro-baty dla wszel·kiego
niedbalstwa i be1ltroski.

li

I

1

...

Realizując uchwały

I

osiągnęliśmy poważ- ~

VI_ Zjazdu.
w dynamice produkcji i przyśpieszyliśpoprawę warunków bytu społeczeństwa.
Proklamowaliśmy
konsekwentne
wdrażan i e
.zasady
bwzajemnego sprzężenia ;;;_1ów produkcyj,n ych i społecz.noytowych. Rozwój produ""'ji w spolec-zeństwi e socjalistycznym służy zaspokojeniu potrzeb społecznych, a zaspokc>jenie potrzeb społecznych staje się potę.żną dźwignią postępu produkcyjnego.
Jesteśmy śWiadomi naszych sukcesów i cenimy je. Uwaga nasza koncentrować się jednak mus1 na tym, co zostało do zrc:>bienia i na t1.1Udno.ściach,
które trzeba przeny
my

pc>Stąp

zwyciężać.
Jesien i ą bieżącego

roku - zgodnie ze statutem partii I ogólnokrajowa konferencja partyjna. Jest
naszym obowiązkiem przyjść na tę konfere.ncję z najlepszymi wynikami produkcH przemysłowej i ro-Jmiczej, z w ysokim wy-konaniem zamierzeń socjalny.eh. Ale naszą aml:>icją stać się powinna
również rnaksymalma aktyw lza cja
nowyich, jakośc iowych czynni'ków rozwoju społeczno-ekonc>micznego, zasadnicze polepszanie podstawowych rela cji
gospodarczych. One bowiem podnoszą wartość n aszej pracy i jej rezultaty w
dniu dztlsiejszym , a równocześnie
twc>rzą t rwałe pods tawy postE~pu na przyszłość.
Uchwały obecnego plenum
będą mialy duże znaczenie
dla osiągnięcia tego celu.
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kal1

Tealr Im. Jaracza
tul Jaracza

IT)

..ZACZAROWANY FLET" - dnia S (premiera I), ł (premMra
15 I U - sodz. 19.
..,HALKA" - dnia S - trodz. 19,
„TRAWlATA" - dnia 7, 30 - godz, 19,
„MADAME BUTTERFLY" - dnia 8, 25 - rodz, 19
„CZLOWIEK Z LA MANCZY'• - dnia 9 - godz, 19.
„HENRYK VI NA t.OWACB" - dnia U, 22 - trodz. 19,

m,

,.KRAM Z PIÓSENK.AMl" - I, ł, t,. 9, IO, łt, 23, H, 25. 26. Ul. godz. tt, I . T. JIJ. - rocb. 17.30, 22, IIL rocb. 18 (Wszecbnl•
ca Teatralna)
r.JIAMLET" - 1e, u. m. - rodz. 11.so,
29, so. w - rodz. 11,

n, ta, sL m. - 1ot1s. 11

IHala .lcena
Jarane IT

„n

TWOJB. CBMUB'l'„,lf li

rodz.

'· '· Ił, SO. III. -

rodz. zo H, 25.

„KRCi>LEWNA SNIEŻKA" - dnia 18 - godz. 17.
„ORFEUSZ w PIEKLE" - dnia 20 - godz. 19•
„LEGENDA GRUZIS SKA" - dnia 23 - godz, 19,
„SZACH MAT" premiera „ZIELONY STÓt." - dnia 2' „AIDA" - dnia ł1 - godi. 19,
„JEZIORO t.ABĘDZIE" - dnia 31 - godz, 19,

iodz• 19.

„ANTYGONA" - Z2. III . - 11odz. 15,30, l, !, 15, UL - godz, lt
„MIRANDOLINA" - 18. III. - ęodz . 11 I Ił, !O, III. - rodz. 15.30
„PLACOWKA" - 21, 23,
n, 28. 31, Ili. - godz. 15,SO
„PORWANIE w TIUTIURLISTANIE" - 4, to, 11. nr. - łoclz. u,
13, U, 15. ID, - godz. 15.30, 16, 17. lU, - godz, 11

nr.

„7,J5H
i,TR~DOWATA„ 1, •• '· ł, •• 20, 21, 22, 23, 21, 25, 26, 21,
Il. 111. - łoda. 19,U, I, 7, S. 29, 30, IIJ. - trodz. 16

1'rau1uttf I
telefon 1'12-70

l\IOW" (Duta Scena)
1łl~kow1kle10
łelerou

:ua-oa

1'1~0 ft 'W

11

(Jila1a ~llłJ

Zachodnia 93
telefon i1D-118

POWSZECHNY
Q!:>r• Stalln1r1du •
telefon SB0-88

f'IUZYc;ZNY
Północna

'7/Bt

- telef'"' 81łł..e&

Ziemi
Łódzkiej
Kopernika I
telefon 678-88

Plr1eK1n
~6lcsallaka

I

teL !58-•

Str. 4

tlK

as.

"DZIS DO CIEBIE'• - dnia l m. godz. 17.30 (zamkn.)
..OZIEJB GRZECHU"
dnia 2 (zamkn.), 3, 4 (zamkn.) 1 10
czamkn.), 11 (zatnknJ, dnia 18, 17, 29, -SO, 31 - sodz. 19.15.
„KARABINY" - dnia I, 11 (abon.), lodZ. Ul.OO.
..,.JAK WAM sus PODOBA• - dnia 8 (zamkn' - próba generalna), T - próba 1eneralna1 godz. 19.15. dnia 9, gooz. 16 (abon.)
.,MOTYLB SĄ WOLNBN ~ dnia 11 I, 8, o, 10 (zamkn.)
(zamkn.I 1oc1z. 18.15, dnia 18, 20, 21. 29, 30, 31 - iodz
„SARKOFAG DIABLA" - dnia 3, I, 21, iOdZ. 20

u , 11
20.

„BARILLON SIĘ
godz. 19,15,

ŻENI••

10, U. 13,

tł,

15, 11,

n,

U. 1IL

dnia 20, godz . 16 (abon.) .
- dn1a 81 godz. IS (abon.), dnia 18, iodZ.
15 (abon .)
„DON JUAN" - dnia 15. 18, 17, U, 22. 28, godz. 19.15, dnia 18
(abon .), 17 (abon.), 21 (abonl. 22 <abonl, 28 (abon.), godz. UL
TEATR MOSKIEWSKI
dnia 23, 24, 25, 28. ęo<lz . 19.

Jed.n.q
i
prem!eir "te·
atru WleLlcłBQO
fest balei
anglelskieg<>
kompoz1(flora
(Ilf') Af'Ulura Blina SZACH
MAT,
do 1et6rego łlbretto
nai:>t•al 11eompozvwr.
Realłiatoraml
pl\Nd.rt4Wlenta są:
MIECZYSZ.AW
WOJCI'B•
C:HOWSKl lclerotonilctWO
mui11CZ11e,
WITOLD BORKOWSKI łnscenlia.cta.
retvNIW
ł
choreoqrafia,
ROMAN BUBIEC ~
noaraffa •
Premłerci

fł

mMCO

2973 '"

„ZABAWA w KOTY'•
<lnla 13. 14. 15. 17, 28, godz. 20.
„LEKKOMYSLNA SIOSTRA'' - dnia 22, 23, 24, 25 - lodz. I01
d nia 25, godz. 16

W sobotę, 'IT m.a.rca Tea.~
Muzyczny występuje z pre•
mler11
WlELKTEJ ALEI'',
mu~calu
JANA
TOMA•
SZE'WSKll!:GO
do tekm&
STANTSl.AWA
DP!JCZERA
f 7AC!rA KASPRnWEGO;

„KLIK KLAK'' - dnia S, I, 7 - godz. 19.IS, I - rock . U,
godz. 16, 11, 16, 21, 22, 24 - godz. 19.15.
„PERLA" - dnia i - godz. 16, lł - godz. 19.tS, li - rodz,
„ICH CZWORO" - dnia 8 - godz. 15.30, 8 - rodz, 19,
godz. 11, 16, 22, 28 - godz. 18
„ARKA DOBREJ NADZIEI" - dnia H, t7, is, u - godz.

„MY CHCEMY TANCZYC- - I, •• I, • - rodz. u, •• 1, •• '· 10,
11, - godz. li
„OPIEKUN MOJEJ ZONY" - 12, tS - godz, 19,
„WIELKA 4LEJA" - 11 - premiera - godz. 19, 18 - trodZ. 19,

20, 21, u, 23, 24, 25 - godz. 19
,,MY CHCEMY l'A~CZYC" - 2?, 28, !9, SO „OPIEKUN MOJE.I ZONY" - Sl - rodz. 19,
DNI WOLNE: 5, l4, 15, 18, 19, 26,

łod&.

10 ~
15.SO,
U t9.1S.

U

Lódt, 24 -----------------------------KlonoW!ec, 28 Sokoln1k1, 27 ----------------P~aszka, sodz.
--------~~------------------

HFREGATA ORONGAłf - dn.1,a.1.m.
iOdZ. 17.30, ł 1 I
lodz 11.00 I 15,00
1tDIABlllLSK.IB PULAPK.lff - dn. T1 1, t, 10 sods. t'f.SO, dn. U
iOdZ. I I.OO I IS.OO.
„ZŁOTA RYBKA" dn. 11. III. (premiera), 1'1 u, 111 u, u, ł41

•
premiery

„SZCZĘSLJWE DNI"

„ALK.AD Z ZALAMEJN - dnia t, ł, to, 23 - godz. 19.15,
„UCZEN DIABLA" - dnia & - rodz. 16.30, • - 1odz. 11, 25, SI
rodz. H.
.,KOTKA NA ROZPALONYM BLASZANYM DACHU" - dnia I godz. 19.30, 10 - rod1 lt.15, u - sodz. 15.so, IS, 15, n, 11,
t9, SO - godz. 19.15.

„DON KICHOT WYZWOLONY" - dnia I - Zduńska Wola, I
Lódt. 3 - Kutno, O - Sulejów, t - Tomaszów, 8 - Poddębice,
trodz, 19, dnia 9 Gllnnik - godz. 11.30, dnia 10 - t.etnl ca,
godz tT, dnia 13 - Tomaszów (Chemik), godz. 18, dnia 1ł
Lask rodz. 11 I 19, dnia IS - Konopnica, 17 - Ręczno, 18
Zelów, 10 Zychlln 1 Il Kamledsk, :13 Widawa„ 13 -

Najbliższe

19.
„HISTORIA O NASZYM WSPOLNYM MALZENSTWIE'• dnia
2 - Pabianice, 3 - Slera<lz, 8 - Pajęczno, 9 - Lask, 10 Lowtcz, 13, 14, 16, 17 - l.ó<lt, IS - Zgierz, 18 Radomsko,
20. 21 - Krynica, i2, 23 Nowy Sącz, 24 - stary sącz, u.
26 - Zakopane, 27 - Limanowa, godz. 19.

26, 29. ao. s1 m. ęodz. n so
„ZLOTA RYBKA" dn . 18, 25 godz. 11.00 I 15.0o.
,.SEN NOCY LETNIEJ" gołcinne wystęl>y Teatru t.alek I
dzlna dn . n , 28 godz. 11.30.
Objazd: woj. łódzkie - „SZEWC ltOPYTKO I KACZOR KWAK".
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i,Wyzwotenle"
(częM IV 1
V) - (barwna, szerokoekranowa epopeja wojenna, reż.
J,
Ozlerow). Dwie ostatnie czę·
ścl epopei zatytułowanej „Bitwa o
Berlin"
I
„ostatni
szturm" obĘimują wydarzenia
ostatnich ł miesięcy U wojny
~wiatowej. Akcja rozgrywa się
od pierwszych dni stYcnnla po
początek maja 1945 r . Zainteresowanie twórców skupiło się
przede wszystkim na ofensywie styczniowej Armil Radzieckiej I ostatecznym
szturmie
Berl1na. Film zdobył Nagrodr:
Leninowską w 1972 r. Od.twór·
cami głównych ról są: M. Ula·
now, W. Szukszin, L, Gołub
klna i in. W sekwencjach polskich występują: D. Olbrych·
&kl, J. Englert, F. Pieczka l
B. Brylska. „Morze w ogniu"
(barwny, szerokoekranowy drafl'lat wojenny, na taśmie 70
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do tematu II wojny §wistowej
historię młodej
rekon· I opowiada
która
zostal•
strukcją
epopei
sewastopol- dziewczyny,
skiej I hołdem zlotonym tym łącznlczką w oddziale party•
wszystklm, którzy bronill mia- zancklm. Role główne: L. LI·
sta, sławnym bohaterom i tym, sina, M, Janketic, M, Kostlc.
których
nazwiska pozostały
nieznane. W rolach głównych:
ANGLIA
G. Antonlenko, N. Grlńko, w.
Płatow, O. Ostroumowa I In.
„Dzlewlca I Cygan" (barw•
ny dramat obyczajowy, ret.
Cb, Miles): Młoda córka pastoNRD
ra dusi się w zatęchłej, pełnej
„Morderca
1amotńych
ko- obłudy atmosferze wiktoriań•
biet" (tllm kryminalny,
reż. sklej plebanii. Zafascynowana
Cyganem, który
H. Nltzscbke),
Reżyser tak wędrownym
mówi o swoim filmie: „ ...Przy. Jest dla niej uosobieniem swobody
I
czystości
ucz1,1ć. przepomlnając
trzy
autentyczne
wypadki, które wydarzyły się żywa z nim namiętny romans.
w
pawojennym
Berlinie. Oźlewczyne gra J. Shlmkusj
chcemy zarazem pokazać ka· Cygana - F. Nero. „Oto jest
watek historU miasta 1 przed· głowa zdrajcy" (barwny dra·
stawić ÓWC!Zesne wydarzenia ł mat historyczny, reż. F. Zin•
dzisiejszego punktu widzenia. nemann). Sześć „Oscarów" za
Aby wprowadzić widza w na- 1966 r. Jest naJ!epszą wizytówZachowując
strój tamtYch lat, umieśclllś· ką tego filmu
my na początku filmu mate· konwencję realistycznego obrarlały
dokumentalne.
Rekon- zu kostiumowego, reżyser uka•
struujemy
przebieg zdarzeń zuJe epokę Tudorów, kiedy to
trzymając
się ściśle
faktów. Thomas More, wybitny humR•
Pomogli nam w tym świadk<>· nlsta kat!>Ucki, cieszący się auwie, byli funkcionariusze na· torytetem moralnym w całej
szeJ pollcj\ kryminalnej, Wy- Europie, dzięki swemu dziełu
stępują:
A. Lang, G. Gut- „Utopia", opowiada się prze•
clwko absolutyzmowi Henryka
schow, N. Christian i ln.
VIII. Traktując jako pretekst
sprawę rozwodu
z Katarzyną
CZECHOSl.OWACJA
Aragońską I
matżeństwa
z
„Slub bez obra.czkl"
(dra· Anną Boleyn, Henryk VIU zerwał stosunki z Kościołem rzymmat, re:!, V. Cech). Akcja touznając
całkowicie
czy się pod koniec U wojny sklm,
światowej
na ziemiach czes• podległy sobie Kościół Narokiego „protektoratu", 1 opo- dowy, More zapłaci! za swój
wiada o nieudanej mllości mło opór ~mlerc!ą. W 1935 r. zodego robotnika do dziewczy- stał kanonizowany, W filmie
tym obok
P. Scofiełda,
R,
ny z zamożnej mieszczańskiej Shawa
I W. Hlller występuje
rodziny. Przeżycia sentymentakte
znakomity
aktor
I rety•
talne splatają się z wątkiem
walki z okupantem 1 drogi bo- ser Orson Welles.
hatera ao ruchu oporu Fllm
ten zdobył główną nagrodt:
FRANCJA
„Wielkie Zł<Jte Słońce" na X
„Dom państwa Bories" (barw
FF Młodych w Trutnowie 72.
Występują:
1\1, Pavlata,
J, ny film psychologiczny,
reż.
J. Doniol-Valcro-ze), Tematem
Prelsova, I. Kaclrkova 1 In.
filmu jest historia cnotllwej
małżonki,
która
dla dobra
.TUGOSLAWIA
swego małżeństwa rezygnuje
;,Dziewczyna z gór'• (barw· 1 z kochanka I być może wie.Ina, szerokoekranowa ballada kiej miłości. M. Ca_rriere opartyzancka, reż. D. Jovan<>- trzymał nagrodę za najlepszit
vl>c).
Film ten równlet sięga rolę męską na MFF w Kario·

mm, re:t L. Saakow). Film ten
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[,Na krawędzi" (łilm sensacyjno-kryminalny, reż, w. Pod
górski),
Scenariusz
f!lmu
osnuty został na motywach
powieści „Droga z Monachium"
M. Renlaka·Strużyńskiego. Akcja
rozgrywa się w latach
pięćdziesiątych,
w
okresie
„zimnej wojny" 1 opowlacla
historię osobistych przeżyć bylego oficera polskiego kontrwywiadu, któremu udało alę
przedostać
do szpiegowskiej
agentury w Monachium, ! rozszyfrować 'Qrzygotowywaną tam
antypolską
akcję.
W
rolach
glównych zobaczymy Z. Mała·
nowicza, J, Bohdal, T. Janeza.
ra I tn.
„Rewizja· osobl9ta"
(barwny
dramat
psychofogiczny, reż, A, Kostenko I W.
Leszczyński),
Autor głośnego
,,żywotu
Mateusza" zrealizował tym
razem dramat psychologiczno-obyczajowy przedstawiający
wydarzenia, które
rozegra!y tlę w ciągu kilku
godzin na przejściu
granicznym 1 w urzędzie celtiym
Występują:
w. Mazurkiewicz,
z. Machlaklewlcz, Z. Hiihner
i in,
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Imprezy w LDK
I-!. m. 1973 r. - Kontynua·
cja cyklu
„Polska Szkoła
Filmowa - Przegll\dt twór·
czości Andrzeja Wajdy. Fil·
my:
1. III, 11173 r. - „Lotna'•
I. III. 1973 r. - „Krajobraz po
bitwie"
1-2. III. 1973 r. - „Wesele"
li. UL 1973 r. godz. 15 - Eli•
minacje Il stopnia Festiwa·
lu Amatorskiej Twórczości
Artystycznej ·Regionu Lód.z·
kiego.
zespoły wokalne I
I instrumentalne z terenu
Lodzi SDK
„Lutnia",
Piotrkowska 243.
ł. III. 1973 r, godz. 10 Ze·
spoly wokalne 1 Instrumentalne z województwa łódz
kiego - SDK „Lutnia,
S. III. 1973 r. godz. 18 - :ty•
wa krzyżówka., poświęcona
zagadnieniom łódzkiej kultury. Kawiarnia LDK, I pię
tro.
•• III. 1973 r. godz. 18 - spot·
uPO•
kanie z redaktorem
sala
znaj Swlat" - LDK,
nr 306, III piętro.
7. IIJ. 1973 r. godz, 18 - FI·
na.I konkursu fotograficznego „z kobietą w haśle" LDK, sala 306, III p.
9. III. 1973 r. godz. 18 - stu·
dium Metodyki Pracy Lek·
tora,
wykład nt. „Metody
aktywizujące
słuchaczy
poprzez umiejętne wykorzystywanie
pomocy nauko·
wych - LDK, sala 305, III
piętro.

9. III. 1973 r. godz. n -

Stu·
dlum
Wiedzy Technicznej,
wykład IV z cyklu „czło
wiek a współczesna techn!·
ka". Sala Politechniki LódzkleJ, Al. Poli techn.Uti nr 6,
Audytorium W-33.
10. III. 1973 r. godz. H - Wystawa współczesnego malarstwa NRD.
Kawiarnia
LOK, I p,
11. III. 1973 r. godz. 10 - Inauguracja zajęć Malej Akade·
mU Filmowej dla aktywu
organizacji
młodzieżowych
l dzla.laczy k.-o.
z terenu
województwa łódzk.Jego.
11. Ili. 1973 r. godz. 10 - E·
limlnacje II stopnia Festiwalu Amatorskiej Twórczości
Artystycznej Regionu
Lódzk.iego dla uczczenia 50
rocznicy utworzenia ZSRR,
zespołów małych
form teatralnych I recytatorskich
Lodzi 1 województwa, Pałac
Młodziety (mala sala) Lódź,
Piotrkowska 262,

11. III. 1973 r. godz. 11 - spot·
ka.nie z Muzyki\ Młodzieżo·
wą,
Swletl:lca ZPW im.
9 Maja Lódt, ut. Tylna 6.
13. ni. 1973 r. godz, 19 z
cyklu „Dro.ga na Parnas",
spotkanie z Andrzejem Mi·
kołajewskim, LDK, KawiB'r·
nla, I p.
13, III, 1973 r. godz. 19.15
Impreza czytelnicza nt. tycia I twórczości Poli Goja·
wiczyńsklej,
Biblioteka
LDK.
14. III. 1973 r. god<z, 14 - Wy·
stawa map I atlasów, LDK
sala 305 I 306, m p,
lł. III. 1973 r. godz. 17 - Inauguracja zajęć Ma.lej Akademii Filmowej w r. 1973 dla
organizatorów programu „z
filmem na ty" I działaczy
filmowych z terenu m. Lodzi., LDK sala 306, III p.
18. IO. 1973 r. godz. 16 - ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego
„o
złote
czółenko", SRS Społem, ul.
Północna 36.
18, III. 1973 r. godz. 10 - Eli·
mlnacje II stopnia Festiwalu Amatorskiej Twórczości
Artystycznej Regionu Lódz·

kiego dla uozczeuJa 50 r~
nicy utworzenia ZSRR zespoły taneczne, chóraln"•
orkiestry dęte Lodzi I wo•
jewództwa oraz zespół ka•
meralny „Pro Arte" z Ra•
domska,
Pałac Młodzieży,
Lódź, Moniuszki 4 a (Teat11
Rozmaitości).

In. 1973 r. godz. 19 - li
cyklu „Portret z refrenem''t
spotkanie z Jerzym TWor•
kiewiczem, Kawiarnia LDK,
I p.
22. UJ. 1973 r. godz. 17 - spotkanie z twórcami mmowyml z NRD
Pokaz nowości
filmowych - 'Z „DefY", LDK,
sala 408, IV p.
U. III. 1973 r, godz. 19 - Wieczór z cyklu - Kalejdoskop
łódzki - łódzkie ciekawostki
i
aktualności,
Kawiarnia
LDK,
20. III. - 20. IV. - Wystawa
książek I fotogram „to-Jecie
śmierci
Poli Gojawiczyń•
sklej" w Bibliotece LDK parter,
czynna codziennie
oprócz niedziel I czwartków
w godz. 12-19, w sobotv
12-11.
20.
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12. III. godz. 18.00 Z CYKLU „POEZJA I MU·
ZYKA",
koncert
literacko - muzyczny
z okazji Swięta Kobiet pt. „Miłość w
poezji francuskie]". Wykonawcy:
li.o•
man Bartosiewicz recytacje,
Marla
Korecka - fortepian.
u. ru. godz. 18.00 Z CYKLU „SWIAT I POL•
SKA", prelekcja red. Wiesława Górni~
kiego.
19. m. godz. 18.00 POPREMIEROWY WIECZOR
TEATRU WIELKIEGO. Spotkanie z re•
alizatorami i wykonawcami
głównych
ról opery „Zaczarowany flet" Mozarta.
20. III. godz. 18.00 z CYK.LU „WTORKI LITE•
RACKIE". Spotkanie autorskie Wlady.
sława Rymkiewicza.
·
2.1. m. godz. 18.00 z CYKLU „z PROBLEMOW
ETYKI",
prelekcja dr Mikołaja Kozakiewicza pt. „Czy rewolucja seksualna?'<
30. rµ. godz. 18.00 PRZEDSTAWIENIE POMOCY AUDIO-WIZUALNYCH, obja&nienle
ze wskazówkami metodycznymi - mgli
H. Zlebart z Ośrodka Kultury I Infor~
macJ.i NRD.

ŁIK
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Nowoczesny gabinet szkolenia partyjnego
Nowa

Lódź

filmów Wajdy
Dziś

rozpoczyna się w klnie studyjnym LDK przegląd
filmów Andrzeja Wajdy. Ilustruje on najważniejsze etapy
zmagania się tego wybitnego,
polskiego reżysera z problematyką charakterystyczną dla
„szkoły
polskiej"
(temat
na.rod.owy
obsesje
pokoleniowe, historia), dając jednocześnie pojęcie o rozwoju artystycznym twórcy.
W programie „Popiół i
diament", „Lotna", „Krajobraz
Po bitwie", „Wesele". W cza.się trwani.a przegląd u czynna
będzie w hallu kina wystawa.
pła.katów,
fotosów i książek
związanych z twórczością. Andneja. Wajdy. Przegląd za.k-0ńczy spotka.nie z reżyserem.
(h9sz.)

Fot. L. Olejniczak
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ł ceniony
przez pubi krwty·kę
(zwiaszcza
:po osta.tnlej premierze „Szkoły
bla.znów" Cnelderode'a), amatorski Teatr Stu Krzeseł działają
cy przy MZDK „Pala.cyk", poszukuje aktorów-amatorów, zwla
szcza mężczyzn,
chętnych
do
pracy w zespole. Teatr przygotowuje obecnie sztwkę itwangardowego pisarza a.ngte!skieg-0
Edwa,rda Bonda. „ Wc:zesny poranek''. Zg!oszenla, codziennie
w
godz. 18-21
(ut Piotrkows-ka

Zna.ny

l"iczrwść

~

Wszyslko ·
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BĘDZIE

~

Przed sezonem
wiosennym
pamięta,

poń

Dziś
wyposażony

krajowy przemysł,
w nowoczesne, Im·
portowane maszyny, wspomagany
przez import wyrobów
pończoszniczych z przodu,Jącycb
w tym względzie krajów Euro·
py, potrafi zaspokoić najbardziej wyszukane wymagania, a
co ważne także - nadążać za
nakazami mody,
Specjalnie dobrze, oczywiście
także w nowości,
zaopatrzony
jest sklep Lódzkiego Przedsię.
biorstwa Tekstylno-Odzieżowe
go przy ul. Piotrkowskiej 58.
Damskie pończochy stilonowe,
siatkowe można
tu kupić już
w cenie 24 zł, a elastilowe nie
formowane za 45 zł. Godne u,
wagi są także, na różne oka·
zje, pończochy elastilowe wzo·
nyste, jednobarwne, krótkie te·
nisówki elastyczne, poszuklwa·
ne zawsze stopki elasmow!l,
Bardzo praktyczne są, o czym
wie każda pani rajtuzy.
Sklep, o którym mówimy, Oferuje rajtuzy Importowane z
Holandii w cenie 100 zł, zaś
rajtuzy produkcji krajowej już w cenie od 85 zł. Oferujemy
tu również wyroby pończoszni
cze dla panów : skarpetk'I elastilowe
jednobarwne,
wiei o·
barwne gładkie 1 wzorzyste w
cenie już od 22 zł, takie, które
szybciej się znudzą niż podrą.
Zaś podkolanówki męskie elastyczne, jednobarwne I wielu·
barwne można tu kupić Już za
35 zł.
Kto nie chce, czy nie może
dotrzeć
do tego sklepu, może
się

w

Kniaziewicza.

Te dwa okrutne dla wszystkich szpitali dnl
jedynie oddziały położnicze. Czę
stokroć
porozumieć
ze szczęśliwą matką
można się jedynie przez okno. Na ul.' Curie·
Skłodowskiej wysluchallśmy
takiego oto dialogu: - Haniu. po diabła mam gotować dwa
razy. Przecież te pieluszki są nowiusieńkie„.
No dobrze Już. „.Ale przecież raz chyba wystarczy.„ Nie dane•wu; się kotku...
Dobrze,
dobrze, będzie dwa razy ...
Tak oto w zarysie wyglądają dnl odwiedżin
w szpitalach naszego miasta.
O tym, że w
wielu wypadkach należy zreformować system
wpuszczania do wnętrza, przekonują nas róż·
oszczędzają

,

,,oblężenia"

że ograniczenia nie są po to, by przysparzać
nice, jakie zaobserwowaliśmy pomiędzy szpita·
zysków personelowi dozorującemu, a jedynie lami Barlickiego i Jonschera, a np. Biegań·
ze względu na spokój i dobro chorych. Malo skiego czy Sterlinga, lub Jordana. Nie wszę·
kto wie, Ile pracy mają po godzinach odwie· dzie te 'd wie godziny miały tak ciężki przedzi.n lekarze i pieh:gniarki. W !lu wypaqkach bieg, Wydaje nam się, że w chwili, gdy „komuszą interweniować,
by chorego człowieka perniki" przestaną u drzwi odgrywać swą de·
doprowadzić do jakiego takiego stanu po wicydującą rolę, powstaną warunki do przestrzezycie najb!iźszych.
gania regulaminu szp1talnego.
Trzeba jednak
Chodzi nie tylko o to, że ciasne szpitalne by zrozumieli to także odwiedzający. Chodzi
salki nie są w stanie „przełknąć" takiego na· przecież o zdrowie ich najbliższych, o to, by
tłoku
odwiedzających.
Szpital jest m. in. po szpital by! rzeczywiście szpitalem, a nie twierto, by odciąć chorego od otoczenia, zmart- dzą obleganą systematycznie, dwa razy w tY·
godniu przez rozgorączkowane tłumy,
wień, kłopotów, przyczyn podnieceń I irytacji.
Dwa razy w tygooniu wszystkie te cele zoiemy, że w niektórych krajach system
stają doszczętnie zdruzgotane przez rodziny.
odwiedzin, taki jak u nas, nie istnieszpital jest także po to, by leczyć Jednym
je. Można tam zawsze o każdej porze
z istotnych momentów jest dieta. Tymczasem
dnia 1 nocy dowiedzieć się o zdrowiu
najbliżsi w trosce o to, bY „chudziaczek" miał
najbliższych, podać to, na co zezwol! lekarz,
co jeść, zasypują pacjentów
całymi
stosami a także odwiedzić chorego, jeśli stan zdrowia
przygotowanych specjałów. Nie je&t, niestety, pozwala, a lekarz zezwoli. Zdajemy sobie spra..
rzadkim zjawiskiem rekwirowanie przez pra- wę, że nasza baza szpitalna, ciągle jeszcze
cowników sżpitalnych pełnych butelek alkoho- nader szczupła, Die pozwala na wprowadzenie
lu, dostarczonych przez rodziny.
tego w całej rozciągłości, ale o jakiejś refor·
We wszystkich szpitalach
fala odWiedzaj11- mie trzeba jednak pomyśleć. Po prostu czas
cych przypomina tajfun przebiegający koryta· już na to,
rze.
Tajfun tym groźniejszy, że częstok.roć
L. RUDNICKI
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Gwoli

ścisłości
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CO DZIEN NIESIE

pończochy,

1856 /k

miotający się bezładnie. To już sprawa szp!·
tali, ale rzecz w tym, że zawodzi wewnętrzna
Informacja.
Pacjenci przecież zmieniają się
stale, stąd za każdym razem znaczny procent
odwiedzających jest tam po raz pierwszy. Na
ul. Milionowej nie wiadomo np . zupełnie jak
dostać
się
do pawilonu B. Podobne kłopoty
mają odwl~dzający pawilonowy szpital na ul.

Nowojci na rynku

czoch?

zaopatrzyć

UW
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jakle to
temu

skarpetki, ra,ftuzy, podkolanów·
kl itd. w Innych naszych &kle·
pach pończoszniczych. Na przy·
kład przy ul. Piotrkowskiej 228,
Andrzeja Struga. 3, Głównej 51,
przy placu Reymonta 5/6, Nowomiejskiej 5 oraz oczywiście
w naszym Domu Handlowym
„Teofil''•
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dziś
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ją jako spotka.nie
robocze(:)
Na 1 marca zaplanowano roz·
Podczas tego
spotkania U•
prac związanych z
twierdżiliśmy
się
w przekona·
ul, Piotrkowsl<iej
niu, że niestety roboty te, zana odci>nku od ul. żwirki do
krojone na szeroką skalę w saCzerwonej, ale dopiero wczomym środku układu komunikaraj 127 bm.) w Wydziale Kocyjnego miasta, znowu nie zomunikacji
Prezydium RN m.
stały
precyzyjnie przemyślane
Lodzi odbyła się kolejna narada
zainteresowanych przP.di przygotowane. Czas już skoń· 1''łlill9ll„llilllllllllllli"'..._..„111111111111111illllll...„._._..111111flllllllllllll9ll„llllllllllllllli,_.,.IOll._...., 1_..„11111111111~._...„._._..llllllflllll~~„~
siebiorstw i instytucji poświę
czyć chyba z kolejnymi Impro- '
wizacjaml oraz kosztownym I
cona organizacji
ruchu w
Łódź otrzymała kolej.ne
ci, płynami do kąpieli, szam- zestawów upominkowych w
niezmiernie uciążliwym ekspeśródmieściu
na czas trwania
rymentowaniem
na
zasadzie
jej przebudowy;
dostawy
za.granicz.nych
ponami s.uchymi, a także ju- cenie od 30 zł. Panowie, któ„uda się czy się ł)ie uda".
Wydawać by
się mogło, że
kosmetyków.
Nadeszły
rzy zechcą kupić kosmetyki w
(jC)
będzie to spotkanie zamykające
m. j.n . kremy, pudry
sklepach przy ul. Piotrkow•
cały
cykl szczegółowych przyprasowane, lakiery do włosów,
skiej 16, 35, 65, 90, 102,
pl.
gotowań
do tego ważnego I
dezodoro, galaretki do zmywatrudnei:o przedsiewziecia. TymWolności 3 i 9, Nowomiejska
czasem •.•
nia makijażu, z.nanej brytyj6, Zachodnia 23 otrzymają je
o terminie spotkania niektóskiej firmy Yardley. Kosmew speejalnie drukowanych korzy jego
uczestnicy, Jak np.
tyki te są sprzedawane tylko
lorowych torbach foliowych.
przedstawlclel Biura ł'rogramo
w sklepie przy ul. PiotrkowPierwsze panie, które zjawią
wania I Rozwoju Lodzi dowieskiej 65. Handel dysponuje też
się w t_!'ch sklepach 8 marca
dzieli
się
przypadkowo.„
z
,,Dziennika''•
Przedstawiony
nowymi kosmetykami francuotrzymają kyviaty.
gosłowiańskimi mydłami.
projekt
organizacji ruchu na
skimi - emaliami do pnnok9 _sklepów proiwadzi sprzedaż
(zch)
tak skomplikowanym odcinku,
wykonali inwestorzy MPRD I
tłumaczyli się, że
zroblll to
mimo iż nie są fachowcami w ~oraz jakim warunkom mu$zą~
tej dziedzinie („tak, jak to po- ~odpowiadać kandydaci na~
WA2NB TELU'ONW
ZACHĘTA i.Dziewczyna na
POKOJ - „Love story" (USA)
trafią kierowcy-amatorzy"). Mi- ~przyszłych dowódców i1:1-~
miotle" (B) (czech.) od lat 11
od lat 16, godz. 15.30, 17.45, 20
mo że do planowego rozpoczę ~ żynierów, dowódców-techm- ~ Informacja telefoniczna
03
godz. IO. 12, Ił, 16, 18, 20
REKORD - „Michał Strogow cia robót pozostały już właści ~ ków i innych specjalistów ~ Stra:t Po:tarna Ol, .... u, !95-5'
1-DK - „Popiół i diament" od
kurier carski" (wl.-bulg.) od
wie tylko godziny, nie zapadły
09
Ratunkowe
lat 16 (poi.) godz. 15.15 „welat 16 gexiz. JO, 12.15, 14.30,
~ Pogotowi"
jeszcze
definitywne ustalenia. ~wojskowych
01
Pogotowie MO
sele" (po!.) CX1 lat 14, eodz.
17, 19.30
Ba, nie wiadomo w końcu czy
InfprmacJa kuleJowa
łSi-51
17.30, 19.45
ROMA - „12 krzeseł" (A) od
prace rozpoczęte zostaną 1, 2
WYJASNIAC
Informacja PKS
265-91, sn-21
STYLOWY - „John I Mary"
lat U (rad z.) godz. 1O, 12.30.
Na „pięć
czy też 3 marca.
835-„
Pogotowie wodocląaowe
(Al (USA) od lat 18,
iiiOdZ.
15 (17.30 seans zamknięty), 20
przed dwunastą" rozpatrywano ~
Pogotowie gazowe
395-85
l!5.30.
17
.45.
2<l,
w
ozwa.rtek
1.
IlL
~
SOJUSZ
- „Jency krola mórz"
koncepcje czy zamkną~ na raz
Pogotowie energetyczne
334-28
STUDIO - PrzedstaW\amy re(A) (radz.) od lat 7, godz. 17,
w godz. 10-11.30
~
cały odcinek ul. Piotrkowskiej ~
Poi:otowle cleplowolcze
288-81
żysera T. Truffaut „Dzikie
„Wyzwolenie"
(cz. III) (A)
dla ruchu, gftzie 1 jakle znadziecko" (A) (fr.) od lat 16,
przy NTU 303-04
(radz.) od lat 14, godz. 19
ki drogowe
poustawiać,
czy
TEATRY
godz.
18.30,
20.30
STOKI - „Kajtek ! nowy bratramwaj ma iść tą czy Inną ~ppłk LONGIN WASILEWSKI~
TATRY - „Cztery serca" (A)
ciszek" (B) (węg.) od lat 7;
~z Woj. Sztabu Wojskowego~ WIELKI - nieczynny
ulicą„.
(radz.)
od
lat
14,
godz.
12.30,
godz. 16, 11 Ktoś za drzwiamf"
W końcu naradę zakończono ~
POWSZECHNY - g, 16 ;,Uczeń
~
14.30.
Bajka
„Przekorna
chmur
(fr.) od lat 18,
godz. 17.30,
ustalając, że należy traktować
diabla",
godz . . 19.15 „Kotka
ka" gexiz. 16.30.
Pożegnanie
19.45
na rozpalonym blaszanym da•
z filmem
„Obcy" (B) (Wł.)
SWIT - „Tylko
dla orłów"
chu"
gOdz. 10, 17.30, 19.45
(ang.) od lat 14, godz. 10, 13,
NOWY - godz. 16, 18.30 „szczę
16, 19
śliwe d·ni"
MALA SALA - g-Odz, 211 ,,WyDYŻURY APTES:
gnańcy"
cja poszczególnych elementów
Spółdzielnia Wyrobów z Two·
JARACZA .... godz. 17.30 „Por·
Piotrkowska
127, Jaracza 32,
wyposażenia: pomysłowo skonrzyw Sztucznych 1 Artykułów
wanie w Tiutiurllstanle"
Rzgowska 51, R. Luksemburg 3,
struowanego
pojemnika
na
Chemicznych tm. 1 Maja, któ·
TEATR 7.15 - 8'D<1Z. 16, 19.11
Nlciarniana 15, Pabianicka 218 1
szczotki, pastę do zębów wra.7
rej produkcja „1001 drobiaz„Trędowata"
Lanowa 129, Obr. Stalingradu 15.
z kubkiem, półki z azufladkagów" Jest podstawową dzialal·
MALA SCENA - nleczyn.na
ml,
półki
na.
wannę,
wieszaka
oością, postanowiła zróżnicować
MUZYCZNY - godz. 19
„My
DY2URY SZPITALI
w kształcie rombu, na ręczni
wyroby zarówno pod względem
chcemy tańczyć"
ki l pojemnika na watę. Po·
materiału, formy, jak I jako·
ARLEKIN - godz. 17.30 „FreSzpital Im. M. Madurowicza nadto z nowości ukażą się: wieści. M. tn. Zakład „A" w An•
gata Oronga"
ul. M. Fornalskiej 37 - dziel•
szak do szaf na krawaty, wydrespolu wytwarza serwetniki,
PINOKIO - iodZ. 17.30 „stara
nica
Polesie oraz z dzielnicy
kałaczki,
nowe rodzaje gąbek,
mydelniczki do płynnego mybaśń"
Sródmleścle
z poradni K, ul.
pojemniki do przypraw.
dla, wiaderka, maty lazlenk~·
10
Lutego
719.
Dodatkową atrakcją wyrobów
we,
podstawki pod doniczltl,
MUZEA.
Szpital Im. H. Wolf - ul.
z
tworzyw
sztucznych,
szczekompotierki.
Natomiast zaLagiewnlcka 34/3&
dzlelnlca
gólnie
jednobarwnych są ele·
kład „C"
w Lodzi specjallznje
SZTUKI (ul. Wlęckowsldego 18)
Bałuty,
menty dekoracyjne np. kalkosię w
wyrobach i odpadów
godz. 9-16
Szpital Im. H. Jordana - ul,
mania.
planld polluretaoowej jak gąb·
HISTORII RUCHU
REWOLU•
Przyrodnicza 7/9
dzlelnlca
(zch)
CZAJKA - i.Kapitan Florian
ki, uszczelki do okien I drzwi;
(Ul. Gdańska 13)
CYJNEGO
Widzew
.
z mlyna" (NRD) od lat 14, g,
produkuje tet tace laminowane
gooz. 9-19
I Klinika
Pol.·Gln.
ul.
16.45, 19
w pięciu rodzajach oraz wie·
HISTORII
Wl.OKIENNICTWA
Curie-Skłodowskiej 15 dzielDKM - „Klan Sycylijczyków"
szaki łazienkowe.
(Piot!"kowska 282) godz. 10-17
nica
Górna.
(fr.) CX1 lat 16, eooz. 15, 17.30,
Rok 1973 będzie okresem re·
ARCHEOLOGICZNE 1 ETNO•
li Klinika Pol.-Gln,
ul.
20
alizacj!
nowych
pomyslów.
GRAFICZNB (Pl. Wolności 14)
Sterlinga 13 - dzielnica Sród·
KOLEJARZ - nieczynne
Spółdzielnia stała się Jednostką
Zdjęcie zamieszczone w nr z
godz. 11-17
·
mieście poradnie
K
Nowiodącą, jeżeli chodzi o wy po·
24 bm. na str. 4 nie dotyczy
EWOLUCJONIZMU !Park SienGDYNIA - ;,Historia mlloścl"
wotkl 60 I Kopclńsklego 32.
sażenle łazienkowe. W I kwar·
artykułu pt. „My chcemy ta.ń
kiewicza) godz. lil-17
(A) (hiszp.) CX1 lat Ił, godz.
Chirurgia ogólna
Szpital
tale br. rozpocznie się produkczyću.
10, 12.15, „Zdobycz" (franc.)
im. Sterlinga (Sterlinga 1/3)
od lat 18, godz. 14.30, 17, 19.30
1-0DZJUB ZOO
Chirurgia urazowa - Szpltal
Lm.
Radlińskiego
(DrewnowDALKA - „Mario i Nino" (A)
ska 75)
czynne w gOdz. e-ts.ao (kasa
(wł.)
od lat 14,
godz. 15.15
czynna do &odz. 18)
„Pojedynek w słońcu" 1H)
Laryngologia
Szpital 1 !m.
Pirogowa (Wólczańska 195)
(USA) Od lat 16, gooz. 11.15·
j. Spotkanie z prof. dr Stefa.nią Skwarczydską, w ramactt cyklu
PALMIARNIA ;.... nieczynna
19.45
Okulistyka
Szpital Im.
„Luminarze nauki polskiej", o godz. 18 w Klubie MPiK „Ruch"
Barlickiego (Ke>pclńskiego 22)
1 MAJA - „Dziewczyna inna
(Narutowicza 8/10). Interlokutor - red. J . Potęga.
KIN A
niż wszystkie"
(ang.) od lat
Chirurgia I laryngologia dzlej. Spotka.nie autorskie z Barbarą Falkowską artystą plasty18, gooz. 15, 17.15, 19.30
cięca Szpital !m. Korczaka.
kiem, o godz. 17 w Ośrodku Propagandy Sztuki (Park im. H SienBAL'l'_YK
„Kopernik" IAl
(Armil Czerwonej 15).
Ml.ODA
GWARDIA - „N1~ch
(poi.) od lał u godz. 10, 13,
kiewicza).
·
bestia zdycha" (fr.) od lat 18
Chlru rgia szczękowo-twarzowa
16, 19
gooz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
- Szpital Im. Barlickiego (Kop•
j. „Robimy sami okolicznościowe upominki", impreza dla dzieLUTNIA - „Narkoman!" (USAl
cińskiego 22),
MUZA - „Kozi róg" (bułg.) od
ci, o godz. 17 w Klubie przy ZL LK (Piotrkowska 135),
od lat l·B, godz. 10. u.15, 14.30.
lat 18, gooz. 15.30, 17.45, 20
j. Kurs gospodarstwa domowego (gotowanie, pieczenie, nakrY·
Toksykologla - Instytut Me16.łS,
19
OKA - „Waterloo" (wł.)
CX1
wanie do stołu) - zapisy do 1 marca przyjmuje DDK Polesie
dycyny Pracy (Teresy 8).
POLONIA
„Prywatna
wojna
lat
16,
godz.
10,
13,
16,
19
\Wapienna 15).
Murphy'ego" (ang.) od lat 18
POLESIE - ·„Mściciel z PrzP.•
NOCNA POMOC LEKARSKA
j. W tegorocznej IV Olimpiadzie Języka Rosyjskiego zwyciężyli:
godz. 9.30, 12, 14.30, n, 19-30
klętej Góry" (jug.) od lat 16;
uczennica p. Nadziei Borowskiej - Elżbieta Kosowska z m LO,
godz.
17,
19
Nocna pomoc lekarska Stacji
WISI.A - „starośwleckl drauczennica p Marii Kwiatkowskiej - Anna Banasiak z III LO oraz
POPULARNE
„PGrachunkl"
Pogotowia Ratunkowego przy
mat" (A) (radz.) od lat H,
III miejsce zajęła uczennica p. Marii Duraj - Danuta Sasko z IX
(ang
.)
CX1
lat
18,
gexiz.
U5.
uL Sienkiewicza 137, tel. 466-61
gO<iz. 10, 12, 14, 16, 18, 20
LO. Te trzy uczennice startować będą w następnych elimiinacjach,
17.15, 19.30
ogólnopolskich w Rzeszowie.
WLOKNIARZ - „Błąd szeryfa"
PRZEDW10SNIE
,,Wielka
Ogólnołódzkl
Telefon!C"Zny
A Dziś o godz. 18 w 'SDK „Lokator" przy ul. Nowopolskiej
(NRD) od lat 14, iodZ. 10,
włóczęga" (franc.) od lat 11
Punkt Informacyjny dotyczący
12.15, 14.30, 17, 19.30
12/14 odbędzie się impreza pn. „Lódzki kalejdoskop",
godz. 15, 17 .30. 20
pracy
placówek
służby zdrowia
W programie m. in. „żywa krzyżówka" o tematyce łódzkiej,
WOLNOSC
„Kopernik" IM
PIONIER - „Bolesław Smlalv"
telefon 615-19. czynny Jest w
którą poprowadzi red. H. Ciski
oraz występ znanej orkiestry
(poi. l od lat H godz. 10, 13,
(A) (poi.I od lat lł,
godz.
godz. od 7 do 21, oprócz niepodwórkowej pt>d kier. Antoniego Teodorczyka. Wstęp wolny,
16, 19
15.30, 11.45, 20
dziel I świąt.
poczęcie
przębudową

Teatr Stu Krzeseł
poszukuje aktorów

Kto

exe

Szpitale w dniach

Dziś · przeqlqd

kłopoty
kilkanaście lat
miały panie z kupieniem

u

ciągu
dwóch dni w tygodniu, wszystkie szpitale przeżywają gexiziny oblę
żenia. Są to dni odwiedzin u pacjen·
tów,
Aby dostać się do Szpitala im. Barlickiego
czy Jonschera na ul. Milionowej, trzeba odczekać na ulicy w kolejce co
najmniej pól godziny Tłum przed drzwiami portierni faluje
w. zdenerwowaniu, co l raz wybuchają spię
cia, które później wraz z falą odwiedzających
przenoszą się na szpitalne korytarze i sale.
Jednym
z kliku
powodów „zatarć"
w
drzwiach pertiernl jest chęć wejścia większej
ilości osób d.> jednego chorego, niż dozwalają na to regulaminy szpitalne. Wtedy swą moc
okazują
„kopernikl" i „kościuszki" lokowane
w dłoniach wpuszczających.
Zastana wialiśmy się wielokrotnie, czy Die
udałoby
się
w szpitalach
usprawn.lć
jakoś
przebiegu wizyt u ehorych. Z pewnością tak.
Niemniej, bardzo wiele zależy tu l od wizy.
tujących szpitale członków rodzin. Od lat trwa
ta batalia, i od lat nikt nie może zrozumieć,

W

Wczoraj w Komitecie DzielJ. Cha.helski, kierownik
Widzew A. Dworniczak i
nicowym PZPR Widzew przy
Łódzkiego Ośrodka Propagansekretarz Propagandy KD Wiul. Szpitalnej 5-7 przekazany dy Partyjnej
G. Adamczewdzew - Cz. Pile,
został do użytku nowoczesny
(je)
ska, I sekretarz
KD PZPR
gabinet szkolenia p a r t y j n e g o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wyposażony jest on
w cały
szereg pomocy audiowizualnych,
którymi
wykładowca
może · dowolnie
kierować z
puloitu sterowniczego.
Na uroczystość przekazania
pierwszego tej klasy gabinetu
w naslym mieście wyposażo
nego w nowtJC7f'~ne urrnd1Pni~
przez zakłady pracy, przvb.vli
m, in.: sekretarz KŁ PZPR

mmm

I
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x mas:zmm
kilka swoich uwag.
ulica Piotrkowska
Jest uznana z.a zabytek secesji powinna mieć też ładną
kawiarnię utrzymaną w stylu secesyjnym z wystrojem
i mebelkami z tamtej epoki.
kawiarnia taka
Oczywiście
powinna mieścić się w lokalu dawnej „Eksplanady"
a nazywać by ją można „Se.
cesyjną" albo „Stylową".
A co z muzeum seces.i i?
Przydałoby się naszemu miastu, które ma w1e1e oo pokazania w dziedzinie sztuki.

przerwa w robotach, a wreszcie układanie krawężni.
ków. Zdemontowano je już
za kilka dni i. tak zasmakow tej operacji, że
wano

dorzucić
Jeśli

Koło popularne&o „Teofila" znajdUJe się pusty plac
a doieo11a bloki mieszkalne.
przekładaniem krawężników
Otóż mieszKańcy tych blo- ' na wysepce między lnflanków od dłuższego czasu ob~ką a Strykowską zabawiaserwuJą dziwny ceremoniał
no się jeszcze 3 razy. Na kowprowadzony przez personel
niec ułożono je tak dowcipteofilowskich „Deli·katesów".
nie, że duże autobusy nie
Polega on na tym, że ów
mogąc wykręcić jeżdżą po
personel wynosi na plac st.onowych krawężnikach i pły
sy różnorodnych opakowali
tach.
i: podpala je. Często przy
tej ceremonii wieje wiatr i
Ale to nie wszystko, na
wtedy wokół wirują resztki
obu ulic zrobiono
zakręcie
papierow i
nie spalonych
przystanek autobusowy. Usyśmieci zanieczyszczając całą
tuowano go w tak małej
okolicę.
wnęce, że n'e mieści się w
Czyżby apel o ochronę naniej przegubowiec linii 81.
tura!nego środowiska czło:
A poza tym nasuwa się tu
wieka nie dotarł dotąd do
wagi:
zasadniczej
pytanie
kierownictwa „De1'.katesów"
od kiedy to przystanki prozapytuJą sąś1edz1 „Tefijektuje się na samym zala",
kręcie, zwłaszcza jeśli przed
SĄSIEDZI
jest dostatecznie
zakrętem

mgr

MIROSŁAWA

STYCZYNSKA
UCIĄŻLIWA

„ARKADIA"

Tak się · nieszczęśliwie zlot:vlo, że mieszkamy nad restauracją

„Arkadja''•

czynną

przez

6 dni tygodnia. Co kilka mieponawiamy interwencJę
sięcy

DO ZWROTtJ:

Aeroklub L6dzkl
najlepszy w kraju
Podczas ostatnio przeprowadzonej w ZG Aeroklubu PRL
na•rady z udziałem prezesów i
k lerowniików 41 aeroklub ów reo.gJoszono wy niki
gionalnych,
miejsce
I
wspólzawodllli.ctwa.

Dziś ~Radiot-Telewłzji
SRODA, 28 LUTEGO
PROGRAM J
10.05 „ Noc ks i ę
10.00 Wiad.
fragm . 10.25 P rzeż yc o w a " e d;tw ne i now
eżo
b oje młOdz i
we. 11.00 „Gorzkie, slOdkie, slone " . 11.25 Mistrzowie bel canta. 11.45 Publicystyka między
narod·owa. 12.05 z kraj u i ze
12.25 Sląsk ie orl<iestry
świ ata.
12.45 Rolniczy kwadrans.
dęte.
do
„Wysoki komisarz
1'3.00
sluch. 13.20
spr aw śn i egu"
Dla was gramy i śp i ewamy.
13.40 W i ęcej, lepiej, taniej. 14.00
„Sl~m i a
literacki Reportaż
ne buty". 14.20 Muzyka operowa. 15.00 Wiad. 15.05 Godzina dla dziewcząt i chlop ~ów.
16.00 Wiad. 16.05 Alfa i Omega.
16.30 Popoludnie z młodośc i ą.
18.50 Muzyka i aktualności. 19.15
posłuchać
Kup i ć, nie kupić warto. 19.30 Koncert chopinov,rski. 20.00 Dziennik. 20.30 Miniatury rozrywkowe. 20.45 Kronika sportowa. 21.00 Naukowcy
rolnikom. 21.25 Rozmr>wy o wyKalejdoskop
21.35
!'!how,,,niu.
kulturalny. 22.05 Chór PR. 22.25
Jest tylko
Różnym glosem aud. poetycka.
Beatrycze
za.oo
przeboJe.
Swiatowe
22.40
Il Wyrjanie dziennika. 23.10 Korespondencja z zagra.nicy. 23.115
Po raz p ierwszy na antenie.
n

Dokąd Zima nie pracowała

pobierała zwiększony zasiłek
rodzinny. W połowie maja
ub, roku podjęła ona zatrudnienie i wtedy łączny nasz
dochód na osobę przekroczył
1000 zł miesięcznie. Ja jednak powiadomiłem w tym
f&koie za.kład dopiero w br.
i tera.z będę otn:ymywał zasiłek niższy, a ponadto bę
dę musiał zwrócić ozęśó zasiłku za 4 ostatnie miesiące

ub. roku. Czy jest to zgod·
ne z przepisami?
CZYTELNIK
Z PIOTRKOWA

RED.: Jest. Przepisy bowiem stanowią, że po 3 mieuzyskiwania przez
siącach
dochodu wyższego
rodzinę
na!liż 1000 zł miesięcznie
zmiana wysokości
stępuje
zasiłku. Jak wynika z tego
od września zwiększony zasiłek pobierał pan bezpraw·
nie i dlatego podlega on
(h)
zwrotowi.
MIĘDZY DROGOWĄ
TEORIĄ A PRAKTYKĄ

Jako rdzenny łodzianin z
przyjemnością spoglądam na
nowo budowany okażdy
b'.ekt bez względu na to czy
jest nim wieżowiec, czy nowv odcinek drogi. Z zaintetet
śledziłem
resowaniem
prace drogowe przy ul. InStrykowskiej.
flanckiej . i
Najpierw na plac budowy
wkroczyły spychacze, potem
wywrotk.i, Następnie była

•
•

w sprawie hałasu, który moono daje się całej rodzi.nie we
znaki. Ojciec przeżyl niedawno zawal. Tym bardziej jest
mu potrzebny spokój i cl.sza.
A tymczasem podłoga aż drzy,
orkiestra,
gdy podochocona
aparaspecjalną
dysp001uJąca

dużo

miejsca? I kto powinien płacić mandaty za zatrzymywan'.e się na zakręcie
przy skrzyżowaniu: projek.
tanci, wykonawcy czy użyt
kownicy z MP;K wraz z pasażerami?

turą naglośniającą, zapamięta·
Po
curiosum.
Następne
le gra przez równe 5 godzin.
przeciwnej stronie InflancJak się bron1ć przed takim
kiej wnęki nie zrobiono. Rehałasem?
ładun
z
pojazdy
zultat Nazwisko i adres
znane redakcji
zjeżdżać
są
zmuszone
kiem
na drugą stronę jezdni ogra- ·
ni<:zając ruch na tej arterii
Red.: Sprawa jest napra~ę
zamiast przyczyniać się do
trudna. Bo lokal jest rzeczywiście uciążliwy dla otoczenia.
jego płynnośc·'. i bezpieczeń
Przyznaje to nawet sama dystwa.
Garekcja Przedsiębiorstwa
Te przykłady wskazują, że
dobrze znastrono.mM:znego,
komul\ikacji
od
fachowcy
jąca kłopoty państwa. I chomiejskiej powi111ni przeanaliciaż zobowiązała ona kierowtego węzła i
pracę
nilka „Arkadii" do pilnowazować
nia, aby jak najc>s.zej pracowyciągnąć należyte wnioski,
maszyny i urządJZenia
waly
aby przy budowie drugiego
chlodnicze, aby orkiestra graodcinka ul. Strykowskiej (od
ła „umiarikowanie" i tylko do
Woj. Polskiego do wiaduktu)
goctz. 22, to już n ic więcej n ie
'lie l)()pełn'.ać tych samych
Rzecz
jest w stanie zrobić.
jasna, te takie środki zabezpiebłędów.
czające nle mogą, anl państwa,
mgr J. POLAKOWSKI
ani innych sąsiadów zadowowięc, aby jeszcze
lić. Trzeba
C,HRORMY ZABYTKI
raz odpowiednJe władze zaję

artykułu
Ekspla.na.d\" pragnę

Na.wiązuiąc

„Co s

do

sprawą
decy;zję.

ły się tą
skuteczną

1

podjęły

(IO
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24.00

Wiadomości.

PROGRAM l l
9.35 Przeboje lat
9.30 Wiad.
70. 9.50 Rosyjskie pieśni i tań
ce lude>we. 10.10 Gra Big Band
Olega Lu.ndstrema. 10.25 Roz11.25
literacko-muz.
maitości

.Tan Brahms - Wariacje i fuga, 12.05 z kraju i ze świata.
Z twórc„ości Mielczew12.25
skiego t Pękiela. 12.40 (L) Kom unikaty, 12.45 (L) „Pojednafragm. 13.0i> (L) W
n ie" duecie l kwartecie. 13.40 Odporzeczy sle>wo. 14.00
dać
wied•nie
Wi ad. 14.05 Nowości muzyki.
14.25 Aud. fol·klorystyczna, 14.45
Błękitna sztafeta. 15.00 Motywy
w muzyce. 15.40
hiszpańskie
Wiad.
16.00
muzyki.
Pięk"Tlo
16.05 z najnowszych nagrań 16.20 Znajomi z anteWęgry,
ny. l~ . ł5 (L) Aktualności qódzk ie. 17.00 (L) Przed mikrofonem uczmiowie PLM, F .20 (L)
Koncert zespolów tanecznych.
„Nowiny i nowinki
17.50 (LJ
technlczno-nau.kowe" - magazyn. 18.20 „Sonda". 19.00 Echa
dnia. 19.15 Lekcja jęz. franc.
Teatr PR: „ Zgoda"
19.31
sluch. 20.1>4 Warszawski baedecker muzyczny. 20.31 Felieton
muzycz.ny J. Waldorffa. 21.l>l

~~~~~"~'~"''~~'-~~~~~'"'~""''~~~~~~~~
Tłum.

To była fraipująca informacja. Maigret doznał wraże
nia, że uchwycił jakąś nić przewodni.I\. Zbliżył się do

MARIA WISt.OWSKA

konsjerżki.

REWOLWER •••••••

--M~~~~o~
Chory był tak zdenerwowany, że znów zbierało mu
na płacz. Zaszlochał histerycznie, i Maigret nie był
na tyle okrutny, żeby kontynuować tę wizytę.
- Tylko jes:icze jedno pytanie: gdzie pański syn Alain
·
pracował ostatnio?
- Nie wiem dokładnie. W jakimś biurze,
- Zna pan adres?
- Rue Reaumur.
- Jakie to biuro?
- Agencja reklamowa... Tak." Chyba coś wspćrlnego

się

ogłoszeniami.
Odrzucił brzeg kołdry,
wadzić gościa do drzwi.

z

jakby

zamierzał wstać

i odpro-

- Niech pan n.i e wstaje, panie Lagran.g e. Do widze:.
nla.
- Do widzenia, panie kom'.sarzu. Ru; jeszcze pr.z.epraszam. Niech pan się na mnie nie gniewa .••
Maigret omal nie zapytał: „Za co?"
Ale po co, w jakim celu pytać?
Zatrzymał się na chwilę na klatce schOdowej, zapalił
fajkę. Usłyszał znów tupot nóg w k:łap'.ących pantoflach,
1 · zapewne
trzask klucza w zamku, szczęk zasuwy westchnienie ulgi z piersi chorego .••
Przechodząc obok wnęki .w bramie, ujrzał znów głowę
konsjerżk,i w oszklonym okienku i po chwili namysłu
zatrzymał się przed nim.
- Dobrze by pand zrobiła - pow;'.edział - gdyby peni,
tak jak radził doktor Pardon, zajrzała do pana Lagrange
l sprawdziła, czy mu czego nie trzeba. On jest naprawdę
ciężko chory.
- CięZko chory? A dziś w nocy był zdrów jak ryba.
- Skąd pani wie?
- Bo w!.działam go, na własne oczy. Myślałam nawet
.te się wyprowadza po kryjomu.

-

Wychodził

tej nocy, powfacla pani?
Nawet nie zbrakło mu sił, żeby znieść dużą, ciężką
walizę z trzeciego piętra.
- Sam znosił?
- Nie, p0magał mu szofer taksówki!.
- RoZJna wiała z n/.m pani?
-Nie.
- O której to było godzinie?
- Tak koło dziesiątej wieczorem. Już myślałem, że
to jego mieszkanie będzie wolne, a na takie dwa pokoje zawsze znajdą się amatorzy. Ale wrócił,
- Widziała go pani, gdy wracał?
- No, pewno. Tak jak pa.na, w tej chwili,
- Z wa1'.zką?
- Nie, bez.
Tak, to już była dość ważna informacja·.
Maigrat mieszkał zbyt blisko ulicy Popinccmrt, żeby
warto mu było wsiadać do taksówki. Przechodząc obok
.anyżówki,
wczorajszej
smak
sobie
przypomniał
któr.ej arol?lat tak· świetnie harmonizował z zapachem
letmego dnia, .wpadł więc na chwf.lę, wypił kieliszek
przy ladzie. Robohnicy w niebieskich kombinezonach z
uśmiechem przepili do niego.
Znalazłszy się naprzeciwko swego domu, zadarł gl:O<wę
i Ujl'zał żonę stojącą w olm1ie. Pom,,,chała mu ręką z
góry. Drzw'.i były, już otwalI'te, gdy ooalari:ł się na tnecim pięrrze.
- No i co? - za.pytała.
WMuszył ramionami.
- Nie mas.z żadnej wd.adomoścl,;. o nim?
Zamiast odpowied?Ji Maigret wyjął · z kdes=! zd.jęcie.
- To ten?
zcWiiW'iła się
- Jakim cudem zdobyłeś to 11.djęcie? .
'
panl Ma·ig:ret.
- ,Ten czy' nie ten?
- Nie mam cienia wątpldiwości: tE!!l. sam: Ozy on„.?
Nie dokończyła. Przypuszczała, że chłopak ju;ż nie ży
je. I bardzo była tym przejęta.
- Uspokój się, nic złego z ndm się nie stało. Przynajmnlej do tej pory.
- Skąd masz tę flOitografię?
- Od jego ojca.
- Byłeś u niego?
- To ten, który mi.ał wOZOTaj w~ecrorem Jirzyjś~ do
doktora Pa•rdon, ale nie przyszedł.
- Zapom.ni.ała.m jego naewisko.
- Nazywa się La.g nmge.
- I co cl po.wiedział o tym młodym człowiieku 1
-

t.ódz·
Aeroklubowi
kiemu przed Bielskiem i Wro·
uznania precławiem. Dyplom
JagieUo
zes APRL gen. w.
przeds tawicielom nawręczy!
szego aeroklubu: sekretarzowi

przypadło

Chwila poezji, 21.06 Gra orkiestra H. Manciniego, 21. 2.0 ,Co
wiem o Karolu Szy manowskim?". 22.00 z kraju i ze ś wi a
ta. 22.30 Wiad. sport. 22.33 MuCykl:
zyka kameralna. 23.15
pokoju ".
„Nauka w slużbie
23.35 Taneczny non stop. 23 .50
W i adomości.

PROGRAM m
12.05 Z kraju i ze świata. 12.25
Za k i erownicą. 13.00 Na zielonogórskiej antenie. 15.00 Ekspresem przez świat. 16.10 Album muzyki uniwersalnej. 15.30
Herbati<a przy samowarze. 15.50

Mikrorecital Marianny Wróblewskiej. 16.05 Poczta polska Z kompozytor16.15
gawęda.
skiej teki Otisa Recldinga. 16.45
Nasz rok 73. 17.00 Ekspresem
przez świat. 17.05 „Tajemnica
odc. pow.
ślepych ptaków" 17.15 Mój magnetofon. 17.40 z
obu stron kamery - magazyn.
18.00 Piosenki z różmych obrotów. 18.20 Antykwariat instruPolityka dla
18.30
mentów.
wszystkich. LB.45 Romanse jak
za dawnych lat. Hl.OO Ekspre·
sem przez świat. 19.05 „Wiejski
Sherlock Holmes" - odc. pow.
poczta UKF.
Muz~:zina
119.35
Remtniscencje mu.zyzzne.
20.00
Teatrzyik „Zielone Oko"
20.45
- „Sekretarz doskonały". 21.15
Kabaret p iosenki - śp i ewa E.
21.30 P-0wracająca
.Todlowska.
„świ at potrzebumelodyjka
Ryszard Wa21.50
je milości".
gner- „Tailltlh!iuser". 22.00 Fakty dnia. 22.D8 Gwiazda siedmiu wieczorów - zespól Franka Zappy, .22.15 'I\rzy kwad~an
se jazzu. 23.00 Nowe tomiki
Rafal Wojaczek.
p oetyckie 23 .D5 Muzyka nocą.

Matem'l.tykal
TV:
kurs przygot-0wawczy (powtó•
rzenie z Wroclawial.

Il technika

PROGRAM l l
przy szloścl"

16.50 "UczeLnta

n

n

Dnia 26 lutego 1973 r.
1agle przeżyWSZY lat 64

zmarł

S. t P.

STA!NllSŁAW
STRASZVŃSKł
mlst?Z kaletniczy
się

OO.będzie

Pe>~eb

dnia

1 marca br. 0 gooz. 14.30 z
[a.plicy cmentarza św. Anto·

tlego na Mani, o czym powiaJamiają pogrl\1en1 w smutku
ZONA, DZIECI, WNUKOWIE
I NAJBLIZSZA. RODZINA

TELEWIZJA
PROGRAM I

Kol. m:gr JADWIDZE CHOJ·
NACKliEJ • KUCNER wycazy
serdecznego współcrruc.ia z powodu ilm.iercl

10.00 i,Kto śpiewa nle fl'Ze•
prod. jug.
ezy" - film fab.
12.45 Technikum
(lrolor) (W).
RIC>lnlcze (W). 13.2'5 Technikum
Rolnicze (W). 14.00 „Wybieramy
zawód" (z Katowic). 15.20 Politechnika TV: Matematyka kurs
przY'gotowawczy - Rodzaje izometrii (z Wrocławia). 15.55 PoMatematyka
TV:
litech>nika
kurs przygotowawczy • Twierdzenie Talesa (a: Wroclawia).
LB.30 Dziethllik. 16.tO Dla mło-
dych widz6w - smcolne zwyczaje (z Poznania). 11.10 Dla
dzieci: Wi ncenty Faber - ,,Ach
te z.nakl drogowe I" (W). 11 .35
Inf-0rmacje, towary, propozycje
(W). lfl.55 „Przez Atrykę" cz. II - film dok. prod. czech.
dinia.
16.26 Wiadomości
(W).
1·8 .45 ,,w stronę wielkiej teglugi" - program publicystyczny
(z.e S:zx:.zeclna), 1~.20 Dobranoc
ckolor). 19.30 Dziennik. 20.00
Studio 6S (OpO'Wieści mojej żo
ny) Mirosław Zulawskl - wido;,Przeczucie" (W).
wisko pt.
tilm
20.15 „Szpieg cesarza" •
seryjny prod. k'aill.c. pt. „Schul.
Schulrneister"
meister I«>ntra
(odc. Jil) (kolor) (W). 21.10 Z
cy.kl u: Mistrzowie batuty „Penderecki dyryguje Pendereckiefilmowy (z
reportaż
go" Katowic). 21.30 Wiad. sport. jazda dowolna par sportowych
(kolor). 23.00 Dziennik. 23.25
TV: Matematyka
Politechnika
kurs przygotowawczy (powtó·
rzenie z wroclawla), 24.00 Po·

OJCA
9kładaJll

RADA

PEDAGOGICZNA,

ADMJiNISTR.A.CJA, UCZNIOWIE KL. Villa i SA.MO·

SZKOLY PODSTARZĄD
WOWEJ nr 98 LODZ, ul.
lll STYCZNIA 7,

Dnia
zmada

2ł

lutego

IRSNA
SOMOROWSKA
była kierowniczka S21koly Pod·
stawowej nr 106 1 długooetnia
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 36. Wielki Pn.yjaciel i Wychowa.wca mlodrzieźy
i młodych kadr nauczycielZło.tym
odznaczona
skich,
Zaslugi. Serdeozne
Krzyżem
wspólczuc.le RodlL!nle skladaJą

DYREKCJA SZKOLY, RADA PEDAGOGICZNA, ZAZNP,
OGNISKA
RZĄD
SEKCJA EMERYTÓW ZNP,
KOMITET RODZICIELSK.l
I Ml.ODZIEŻ

Dnia 2ł lutego 1973 roku, Po clętklcb c.lerplenlach
n86za ulrocha.na Matka, Siostra I Ciocia

łl~ENA

1973

rmna.rła;

S. t P.

JOZEFA SOMO·ROWSKA
ur. GWWINKOWSKA

8'Zel'eg6w ha.rcerskich w
Współorga.nlzatorka pierwszych
Lodzi, zaslużony pedagog, długoletnia nauczycielka 1 ld~

rowniCZ1k.a szkól podstawowych 1 specjalnych w Warszawie
i Lodizl, odznacaona złotym Krzyżem Za.sługi.
Pogrzeb odbędzde się z kaplicy cment~ pney ul, Ogroo godz. 15,30, o czym zawiadamiaj!\
doiwej, 28 lutego br.
pogr~I w rozpaczy
COB.Kil, SIOSTRA, POZOSTAŁA :RODZINA I GRONO
PRZYIACIOL HARCERSTWA
Proslm.y o

mll.eskładanłe

kondolencji.

Dnia 26 lutego 1973 roku
zma.rla 1D.agle, przefywszy lat
61, nasza. naJUkochańsza Matka

Dnia 26 lutego 1973 r. zmarł,
po długiej l clę:likieJ oho:robie,
przeżywszy lat 39

8. t P.

S. t P.

JA1DWIGA
RUTtKIEWICZ

Wt01DA·RCZVK

Odbędzie się dnia
br. o godz. 16,30 z
kaplicy cmentana św. w1n·eentego - Doły, o ~m zawiadamia.Jl\

Pogrzeb

1 ma.rea

~YNOW Ą

STAN·ISŁAiW
Pogrzeb

<>dbędrz.ie

się

dnia

l ma.rea br. e> g<>dz. 16 z ka-

plicy cmenta.r,za na Dolach, o
czym zawiadamiają pogrą.teni
w głębokim smutku

ZONA, SYN i pOZOST.ALA
RODZINA

Redaguje kolegium. Redakcja (1 wydawnictwo) - kod 90-103 Lódt, Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „DL"; Lódt 11 skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 łączy ze wszystkimi działami. Redaktor naczelny 325-64. Z-ca redaktora naczelnego 307·26. Sekretarz odpoWiedz lalny, II sekretarz 204-75. Dzialy: mle1ski 341-10, 337-47, sportowy 208-95, ekonomiczny 228-32, wojewódzki 223-05, dzial listów 1 In(Za
311-50.
Ogloszeń
Dział
378-97.
fotoreporterzy
spole czny t
dzial
„Panorama" 307-26,
621-60,
kulturalny
terwencji 303-0ł (rękopisów ni& zamówionych redakcja nie zwraca),
RSW „Prasa". Kolportaż i prenumerata: Przeds. Upowsz. Prasy I Książ
Wydaje Lódzkie Wydawnictwo Prasowe
Redakcja nocna 395-57, 395-59.
redakcja nie odpowiada).
ogłoszeń
treść
ki „Ruch" - L6dt, Kopemlka 53, centrala 281-20. Cena prenumeraty rocznie 208 zł, półrocznie 104 zł, kwartalnie 52 zl. Zgloszenia prenumeraty przyjmują urzędy pocztowe i oddziały terenowe „Ruchu". Egzemplarze archiwaloe ,.Dziennika" są do nabycla w skle pie ;,Ruchu", Lódt, Piotrkowska 95. Wszelkich in!ormacjl o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki „Ruchu" i poczty.

6

DzmNNIK ŁODZKI

111r

50 (7641).

Skład ł

d.ruk;

Prasowe

Zakłady

-'

pop.-naukowy (Wroprogram
17.20 Swiat w kamerza
c!aw).
reporterów l) „Ja1'
naszych
Fi nowie", 2.J ,,Lugo s.podarzą
cern.a" • f!.lmy Tele-Acu, 17.43
za Labą" - pro•
„Za Odrą,
publicystyczny (Katowig·ram
ce). 18.15 „Okręty bogini Ama
torze" - historia
na ślepym
program poż.eg1ugi i okrętu
cSzczecin),
pularno-naukowy
18.45 .Tęzyk fra.ncusld, lekcja 31
cz. J. 19.20 Dobranoć (kolor).
19.:W Dziennik. 20.os „Spotkanie
magazyn plaz artystami" styki, 21.lS „RozJc-osze łaman i a
głowy" teleturniej. 21.50 24 godz.iny (kolo.r). 22.00 „Koron nY
radz.
film tab.
świadek"
2.'l.05 .TęzY'k rosyjski powtórze~
nie lekcji 2!1 (Katowice).

n

CORKA I SYN z

29 --

zarz!\dU Zbyszkowi Krukowi i
AL ppłk int,
k ierowniJi:owi
Alojzemu Górnemu.
nagrody wręc.zono:
Ponadto,
szefowi technicznemu naszego
AL Mieczysławowi Nledźwiedz·
klemu, szefowi wyszkolenia Pa·
wlowi Spot-Owskiemu oraz kierownikowi sklasyfikowanej na
m miejscu w kraju sekcji modelarskiej Zdzisławowi Umiń·
Serdecznie gratu 1uje·
skiemu.
u~
myl

Graficzne RSW „Prasa", Lódt, ul. Zw.l.rkl. l7. Papier ct.ruk. ma.t. 50

a.
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