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Obliezeil NBP. wygna.rodzenia objęte funduszem płac
(bez kosztów krajowych podróży slu:l:bowych1 beda w tym roku wyższe.
od założeń planu rocznego n 20.ł mld zł. czyli 0 ł,5 1>110C. i wy:l:&ze niż
w zeszl:vm roku o 66.2 mld zł, t.I. o 16,3 proc.

Z

pozytywnym.
Cha•rakterystyc=:vm
że 1?lówm1m
t:iawiskiem iest to.
funduS(lu
zwiekszenia
czynnikiem
ornezwiekszenie
Plac iest poważne
cietnei placv - orzv slabnacei tendencji w zalcresip przvrostu za~rud
Lepsze <>Płooanie wzrostu
in ienia.
iak również liczwydajności Pracv
ne e.l(ulac1e plac spowonowaly. że
udział skutków przyrostu zatrudnie.
Dia "'·e wzroście funduszu olac. pla.
uowany uprzednio na 32.4 proc„ wYpodinos; obecnle niecałe 21 oroc.
niósł sie natomiast wvbitnie udzial
efektów oodniesienia orzecietnei pła
cy - do ponad 79 proc.
Wyliczenia średnich płac trwają
a-.azwycza.i nieco dlużei. dlate.l(o moi:em:v ooerować obecnie danym! za
Pierwsze 8 mleslecy br. Przedetna
olac.a. wyniosła w tym okresie 3.0&1
zł i była wyższa o 11.6 proc niż w
roku.
Podobnym okresie ubieełeeo
Warto orzvPomnieć. 7-e w tev;orocz:nvm olane orze'Wi.dziano ten przy_
rost na 5. i oroc.
Trzeba tet dodać. te w br. stooiniowo likwiduie sie obclażenia zairobków oracowniczych oodatkien od
wynal!rodze1\ I składkami na fundusz emervtalnY. Podatki te i sk!adki emerytalne sięgna w br. - we-
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„ Salut-3"
oko ał już
.2tys. okrażen Ziemi
'

Dn iodz.iny 14.30 czasu n.oskiewckieRo 27 października radziecka sta.
cia orbitalna .. Salut - a" dok.onala
Jej
dwu tysiecy okrażeń Zielni.
łot trwa 1uż 125 dób.
Przeri: całv ten czas lot stacll jest
sterowanv orzy stalei automat:vcz.
nei 'tabi!iiacii. Na rozkaz z Ziemi
stac1a dokonąta do tel pon· oonad
sto manewrów. z tel(o 8 korektur
orbi tv.
Dla wvkrvcia dodatko\\-Yrh 11107.lt-

<;.ie \\·e
'\.\·osci krvJacvch
un;adzcn1ach c;tatku onv

kan'a

nowvch

't\"lci'>ri•,\·o~~:
T'~frf7ierryik::t

sza.

dan1·ch

w~zvstkich

dla ut:vs.
dotwza<·1·c11

lotu '\tAcfi dokonił:to 24
n·a n.· orb' ". na v.-"'·- -

1

·Kanclerz Schmidt

dlu.11 alktualnych szacunków - 18,7
mld zł. a wiec beda n 12,2 mld zł.
tl. n przeszło 39 proc. niższe niż
orzYieto w olanie oraz o oo.n.ad łO
proc. niższe niż w roku ubie.l(lYm.
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W ~latek Ili bm. kanaift'JI Republlld Federalne:! Nlemiee.
!lelmut Schmidt, przybyt z oficjalną wizytą do Moskwy. T<>warzy.
szy mu Wicekanclerz ' mini&tler spraw zagranicz.nych, Hans-Dietrich
Genscher. Na udekorowanym :flagami obu państw lo1mlsku Wnukowo goścl powitali: sekretarz generalny KC KPZR, t.eonid Breż.
niew, premier Aleksiej Kosygm 1 Inni przywódcy radzieccy. Zgramadzeni byli także licmii mieszkańcy stolicy Kraju Rad,
28 bm. na Kremlu rozpoozęly się rozmowy sekretarza geneNlnego KC KPZR Leonida Breżniewa 1 przewodniczącego Rady Mini·
RFN Helmutem
strów ZSRR Aleksieja K<>SYJrina z kanclerzem
Schmidtem. ·
Strony stWierdzi!Y, ~ na podstawte układu z 12 sierpnia 111'70 r.,
będącego ważnym historycznym momentem zwrotmym w s1>0sunkach <>bu krajów, a takte w wynllru następnych , porozumień
i umów, pomyślnie rozwija sie współpraca w różnych dziedzinach.
Podczas raz.mów, które przebiegaJy w konstruktywnej I rzeczowe:!
atmosferze, stwierdzono z zadov1t<>leniem znaczny wzr<>st kontaktów
gospodarczych.
,
kontynuowane we wtorek,
Rozmowy
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W niezwykle serdeezneJ atmosferze przebiegała. wizyta przedstawicieli okręgu Karl-Marx-Stadt (NRDI w Lodzi. Wczoraj odwiedzili oni Szpital Im. M. Kopernika. Jego dyrekcja ·iapoznala gości z niektórymi dzJalaml szpitala, Jego organizacJ!\ pracy,
a tak:i:e przedstawiono dorobek i perspektywy rozwojowe teJ
dziedziny życia miasta.
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Przewodniczący

Rady Prezydialnej WRL

z

•

z

przybył

do Polski

o-

•

1e

rozmo w plenarn ych
#

28 bm. na zaproszenie
ską

wizytą

oficj;dną do

przybył 'Z przyJacłel
przewodnlczącego Rady Państwa Henryka. Jabłońskiego Pal
przewodniczący Rady Prezydialnej Węgierskiej Republiki Ludowej -

Polski

z mał7onl1ą,
\Yiiyta 11rzypada,jąca w roku jubileuszu Polski Ludowej I przygotowań WRL do 30. rocznicy wyzwolenia
\\'egil'r, •tanowić będtie dalszy, ważny krok w dziP-le umacniania fradycyjnej przyJaznf polsko-węgierskiej
i brale-rskiej współpracy obu socjalist3cznycb krajów.
1 'a warsza\vskim lotn~ku Okęcie
t l I I li I tł I Ił I t I I I I I I I tI I I lllll I llłllJI IJllUJłłlllJlllłłlUlllllllJliHIJIJ.llf llJIJ wysiadającego
z samolotu Pala Losoncz1ego i jego małżonkę serde~
cznie witają Henryk Jabłoński z

l
dzili kombinat bawełniany im. O·
broń<'ów Pokoju_
W uroczy~tym spotkaniu z za.
organizacji
kierownictwem
logą,
oartyinei oraz dyrekcją Ut'zestniKL PZPR
sekretarz
T
cz:yli także:
II sekretarz
Bolesław Koperski,
KL PZPR Kazlmlen: Lnkaszewskl,
PraC".
ZZ
ZG
orzewodnicząc.a
Pnem. Wlókiennt<'zego. Odziei.owe2)
str.
(Dalszy ciąg na

T seSED
w Karl-Marx-Stadt Paul Roscher,
czlonE>k Ei::zekut:vwv KO SED. orze
wodnicza<'Y' Radv Okrę~u KMS
Heini Arnold. członek E!!7-Pkut:vwy
KO SED. przewodnit'zacy Okregcr
wej Rady Związków Zawod<>wvch
- Albert Wappler oraz Walter
Tondoch, pracownik sektora współ
pracy z zagranicą KO SED odwie·
Na.stępnte członek KC SED.
kretarz Komitetu Okręgowego

Szczyt w Rabacie
siąg

omp om1

Lo~onczi

iatr l lewN

poludniem P. Losonozi
Przed
wraz z towarzyszącymi mu osobami złożył wieniec na płycie Grobu
Nieznanego żołnierza.
podejmowani
goście
Następnie
w
byli przez gospodarzy stolicy
warszawskim ratuszu.
godzinach popoludnlowych
W
przewodniczący Rady Prezydialnej
WRL Pal Losonczi spotkał się w
Belwederzt> z przewodniczącym Ra·
dy Państwa Henrvkiem Jablońskim.
W Sali Pompejańskiej Bt>lwederu

302 dzień roku. Słońce
o godz. 6.25, zajdzie zaś
o godz. 16.14.
Dziś
wzeszło

odbyła

Narcy.1, Wioletta, Euzebia.
Lubogost

Candice Bergan t Sean Connery w Jednej ze scen kręconego w Hiszpanii filmu pt. „Wiatr ł lew".
CAF - AP - telefoto

Uzbrojeni

.

,

w kwestii reprezentacji
W poniedziałek wieczorem
dujący w Rabacie osiągnęli
reprezentacji palestyńskiej,

małżonką.

DZIER
KIESIE

1889 - Zm. Nikołaj Czernyszowski, pisarz rosyjski
1924 - Zm. Antoni Siemaszko
1944 Polska 1 Dywizja Pancerna wyzwoliła. Bredę w Ho-
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Wyd. 1'

„

wojeprzewiduje dla LodZli
pogodę
wództwa następującą
zachmurzenie duże z większymi
przejaśnieniami. możliwe przelotne opady, Temperatura minimalna ok. 2 stopnie C. maksymalna
ok. 8 stopni C.
Wiatry umiarkowa·ne polud.niowe I południowo-zachodnie.
W nocy możliwy pnygruntowy
przymrozek,
Ciśnienie wieczorem 731,5 mm.

~

. .

w1ęzn1ow1e

Czterech uzbrojon.vch więźniów przetrzymuje w kaplicy za.kładu
karnego w miejscowo~ci Scheveningen w pobliżu Hagi 17 zakładni
ków, w tym kobiety i dzieci. Więzienie otoczone jest przez oddz-ialy policji oraz wojska.

się

uroczystość

wrę~enia

Zasłui;(i
P. Losoncziemu Orderu
PRL I klasy.
H.
Wręczając to odmaczenie.
Jabłoński pod.kreśli! wkład P. Lo!«>ncziego w utrwalanie tradvcyjni11
przyjaznych stosunków po1sko-wę.
-;ierskich.
P. Losont'zi. dz'.ękujac za to wy •
że
.~okie W>Tóżnien1e powiedział.
przyjmuje ie. iako wyraz zaufania
ze strony narodu. którego wspan!a·
la przes:dość i osia!mieci.a minionego 30-lecia w1.budza.ia w sert'u
narodu węgie1·sk:t>go szacunek, u·
znanie i poważanie.
Nastęonie P. LosonC'Zi udekoroOrderem
Jabłońskiego
H.
wa!
S?:.tandaru We~erskiei Rt>oubliki
Ludowei I klasy z Diamen.t.l'lmi przyzmane przez Radę Prezvdialną
WRL w uznllniu zasług w rozwoju
polsko-wę~er•kie.i i uprzyjaźni
krajów
mocnienie W5póldz:iałania
wspólnoty socjalistyx:znej.
posiedzeń Rady Państwa
polsko.
następnie
rozpoczęły s:ę
węgierskie rozmowy plenarne. które prowadzą Henryk Jabłoński i

W sali

I

palestyńskiej

państw arabskich obrazadowalające rozwiązanie sprawy
godzące stanowiska króla Jorda-

przywódcy

nii - Husajna. i Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP).
W ten sposób udało się przezwycle:i:yć Impas, ja.ki wyniki
w tej kwestii w niedzielę, w drugim dniu szczytu arabskiego.
Wedlug miarodajnych informacji
uzyskanych przez wysłannika PAP,
król Jordanii zaaprobował za dę
i
pełnej reprezentatywności OWP
wyraził zgodę na utworzenie pań
stwa palestyńskiego na zachodnim

brzegu Jordanu po wyC"Ofaniu się
stamtąd woj~k izraelskich. Ze swej
zgodziła się wtiąć
strony OWP
najbliższym etapie geudział w
newskiej konferenc-ji pokojowej we
(Dalszy ciąg na str. 2)

Wichura w Karkonoszach
nocy. a
Ubiegłe:!
najwyższych

bm. w

ta1rte rano 28
partiach Karko-

Urodzaj• W KRL • D
Według doniesień z Phenianu spóldzielnie rolnicze w KRL-D zbierają
w tvm roku rekordowe olony. Zblór
r~'ŻU z tednego hektara dochodz.i d<>
W calvm kraju n<>tuJe sle
23 ton
tez bardzo wvsok! uro<lz.aj kukurydzy. ziemniaków, owoców i innych
upraw.

eenEiizabe

noszy wiały bardzo silne wlatl."Y, w
orzekraczaiace 22 metry
Porywach
na sekundę Wichura tworzy w wte·
lu reJ<>nach v:ór Wielkie zaspy I <>itromne nawtsv ~n!eżne l(rożące w
każde! chWilł lawtnami WczO'raj na
Sn!eżce tPrmometr ?.•skazywał minus
~ stoon· c . a '(rubośi< ookrywy śnie
żne1

os!ą<inęla

już

l!O

cm.

.. odclw od świata"
Praktvcznle
schronl•ki l!órskie o<>lożone oowyżej
900 metrów nom Słu7ha _GOPR ostrzeea turvstów, szczeeólme amatorów narciarstwa. orzetl wvcteczkami
j w rejon Karke>nnszv l!dzie istnieje
n!ebezoieczertstwo lawin.

,, oważnie uszkodzo

w nocv -z n na Zll bm. Wt! francm1klm porcie Cherbourg oZOstał oował·
nie uszkodzony Jeden z największych pasażerskich Unio-wców świata, an.o
gielski statek „Queen-Elizabeth".

Statek udawał się do swoJeao portu macierzystego - Southampton w
skąd w czwartek mtał
la.ndiL
do Nowego Jorku z, 1.500
Qdpłynać
Z komunikatu policji wynika. że W'".U~~UH'~~ pasażerami przeszkodziła temu gwał
4 zall1<lchowcy zostali zidentyfiko·
towna burza Porywy Wiatru dochodzily poczatkow<> do ~0-60 km/h.
wani, jako przebywający w tym
u
Zerwane rostałv o<>dwóJne liny sta·
zakładzie więźniowie: 2~-letni AdNie można położyć kresu molowe mocujace statek orzy nabrzeżu
nan Ahmad Nuri. 23-letni Moham:i:liwościom życia..
rezerwowa.
Una.
trzecia
<>raz
med Koudache oraz dwóch Holen„Queen-Elizabeth", uderzając rofa o
Ulewne deszcze soowod<>wa?y dute
drów 26-letni Daan Denied i 27.
nabr>.eże rozdart na soorej l(lebokoletni Jan Srouwers. W ub. sobotę
rolnictwie holenderskim.
w
ścl iedna ze sw<>lch burt na dłu.l(ość straty
w czasie nabożeństwa w kaplicy
okol<> 20 m. Mimo to. Po 4 godzi- Ucierpiały
o<>łudnlowozwłaszcza
przy uwięziennej, sterroryzowali
nach zmagań kledv prędkość wiatru zachodnll' rejony kraju,
~dzle ood
kapitan
dochodzlla Już d<:> 90 k:m/h
życiu broni wszystkich obecnych i
statku zdecvdowa? sie na wyjście w wOdą znalazły s!e duże obszary uzatrzymali 22 osoby, jako zakladnimorze Podróż „Queen-Elizabeth" do praw ziemniaków.
buraków cukrow
ków. Zamachowcy wypuścili
Nowego Jorku rostala odłożona.
a
n'edzielę rano jedną kobietę,
V{YCh I innych płodów.
póinym wieczorem dwoje z przetrzvmywanych dzieci.
Przywódca grupy zamachowców
Ahmad Nurii odbywał kari; 5 lat
wysadzenie w powiewięzienia
trze samolotu „British Airways" na
lotni ku w Amsterdamie w ma.rcu br. Jak wynika z ostatnich dosię
domai;(a.ią
terroPyśct
niesień,
,
szpitala
ze
przetransportowania
szyscy stracili Jut nad.ziele na uratowain!e zaloiti oeruwlańskiei?o
więziennego do kaplicy nlejakiee:o
helikoptera wojskoweJ<1<>. który 11 października rozbił s!e naci ama-.
uczestnika
Husseina Taminaha zońskim selwasem w az:asie lotu z bazy rntuto w Limie. Zaprzezamachu na samolot brytyjski.
stano iui poszukiwań czl<>nków załoJti. Tvmczasen: w ostatnich
Przypuszcza się, że terroryści zaMilaero
dżuneU El z niewielkie! osa.dy w iilebi amazońsklei
dniach
do
żądają .samolotu. aby udać się
nadeszła wiadomość . te dotarll tam trzei człon.kowte rozbltel!o śm!J;iłowca.
kraju, który zgodziłby się ich prz.yna
sie
Zdecvdowali
selwas
orze1
oni
sie
Przez 111 dni Przedzierali
marsz wzdłuż jedneqn z doołvwów Amazo.n ki. ma.iac nadzleie dotrzeć
- Te ~ "sjwygot!nlelne. a1e 'Pl'&WJ jąć.
Agencja in.formacyjna WAFA t>Odo tel rzeki - 1edyneito miejsca, edzle n.<>żna bvlo sootkać ludzi. Ich
pantofel ml aię podoba, a leWJ nie\ ·
Przed walką Foreman - Mubammed All. Osobl.sty lekan: sprawdza
przewidvwania sprawdzlly .sie. Wycie1\az:en1. ookąsa!!li orzez owady, w
informowała, że Organizacja Wymistl'Za świata George•a Forema.na.
codziennie. starannie stan zdrowia
lachmanach dOta!l'l! w końcu do El - Milagro.
ma nic
~wolenia Palestyny, nie
Przy badaniu asystuje ulubieniec Foremana - owczarek Dago,
Obecnie 2majduja sle ood obserwacja leko11rzv w stiollc:v Peru - Limie.
i:a...
1 w.spólne~o z Palestyńczykami
Cmwartv aklinek ~~ .p j.lot heliik<>.t>tera. Zltinlll w cz.asie kMastrofy.
,
' - - - - - - - - - - - - - • mieszanymi w ti: afer"

u

Pal Lo.sonczi.

'

w. Brvtanii.

Deszcze

również

w Holmndii

j si

za

am czn m r z o tkó
przez puszczę amazońskq
.

Serdeczne spotkanie przyjaciół z Karl-Marx-Stadt
Wizyta w Szpitalu im, M. Kopernika

Sejmowa Komisja Przemysłu Lekkiego

•

DOhl 8 p el Spe k I yWY • Przekazanie sztandaru dla łódzkiej

wvkonania planu rocznego

ksztaltowa.nle eię
!!ejmowa Komisja. Przemysłu Lekkiego rozpatrzyła
podsta.wowycb relacji .ekonomicznych w przemyśle lekkim. Stwierdzono,
przewidzianych
zadań
lekki
przemysł
przez
że dotychczasowa. reahza.cja
na. br. poz;wala. sądzić, że pia.n roczny zostanie w pełni wykonany I że
Są jednak
realizacje ekonomiczne uksztaltuja się na ogól prawidłowo.
za.kia.dy, w których wykona.nie planu nie pnebiega w pełni zadowalająco,

potrzebę d<>wydajności
między
współzależ.n<>ści
w;rdajnościa pracy i wieikościa funduszu plac. Za ważny czynnik poprawy wydajności pracy uznano moparku maszynowego i
dernizację
z tym wprowadzanie nozwiązane
Posłowie

skonalenia
praey <>raz

wskazali na
mierników

wych. doslc0J1alszych teeh.nologi! wytwa.rzania.
zatrudnienia

Wzrost

resorcie

w

przemysłu lekkiego Jest w roku bieod zaplanowanego,
niższy
żącym
wag! nabiera więc
Tym większe.1

gospodarowanie

właściwe

silą

robo-

czą.

Wiele uwag! poświęcono organizacji pracy w nowo powstających zajak wska
kładac11. Niezbedne iest w tej
w~oóldziałanie
zywano dziedzinie ogniw zwiazkowych z dy-

Zmarł

L. Saillant

bm, w Jednym ze szp!ta.lł paryskich r:marl w wieku 63 lat Louis
honorowy przewodniczący
Sai!lant,
Swiatowe.t Federacji Związków Zafrancuskiej
wodowych i sekretarz
Pracy
Konfederacji
Powszechnej
(CGT).
28

Na Widzewie
Już

od kilku dni monterzy Zakładu Sieci Cieplnej notują przecieki z magistrali na Widzewie. Wczoraj, gdy stwierdzono, że uszkodzenia te grożą przerwaniem dostaw
ciepła na dłnższv czas, postanowioniei;będnych napraw.
no dokonać
Niezbędne

ne w

ciągu

Po
1974

prace
dnia

długich

1

rekcja. Jut w chWHi m-zekazania zanależy
wdrażać
kladu do użytku
właściwą dyscyplinę 1 porządek, prze
technologicznych
reżimów
strzegać
I otoczyć opieką pracowników, zwła
szcza mtOdych.

Najdiuższy na świecie

kabel elektryczny
Do 1977 r. brzegi Danii i Norwe.
gii połączone zostaną najdłuższym
w świecie, bo Liczącym ponad 130
km długości kablem do przesyłki
enHgli elektrycznej. W najgłęb
szym miejscu Skager.aiku kabel bę
dz.ie leżał na głębokości 550 m.
tej podwodnej linii NorDzięki
wegia w porze obfitości opadów deszczowych będme mogla p.rzesyłać
do Danii nadwy7.kę energii eleMrycznej, za to w okresach suszy- o.
trzymywać będzie energię z duńs-kiich
elektrowni cieplnych. K<X'l2'lt rnwe.
stycji obliczany jest na 500 milionów koron nOl"\vesk:ich. Kabel z~
tanie przeciągnięty między Kristiansandem na poludniu Norwena północy
gii a Lillestraru:lem
Półwyspu Jutlandzkiego.

dziś chłodniej
no w blokach na osiedlach Zbiorcza, Wilcza-Gołębia i Widzew-Zachód, będzie więc jesz<'Ze ciepło,
potem jednak temperatura w miejak
szkania.eh spadnie. Naprawa,
podaje ZSC, potrwa do godz. 18.
powinsytuacja
wieczorem
Późnym
na już wrócić do normy.

wykonadzi~iejszego. Razostaną

ciężkich

(sz)

cierpieniach,

r.

OO.szedł

od naa dnia 27,X.

9. t P,

FRANCISZEK KSAWERY MIKULSKI

odmaczony Honorową Odznaką m, Loth:i, aktywny działacz !tron·
nictwa Dem~okrat:vczner.o. powstaniec Warszawy,
bojownik rewolucji 1905 r.
Wyprowadzenie zwłok nastą.pl ~o bm. o gndz. 15.3il z k>apllcy
Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają pogr'lżenl w głębokim smutku
ŻONA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE I WNUCZKA
Prosimy o nlesklada.n!e kondolencJi.

organizacji partyjnej
• Uroczysty koncert (Dokończenie

ze Mir. 1)
go i Skórzanego - Ba.rba.ra Nam. Lod:Zli. Jan
wiceprezydent
torska,
Morawiec, I sek.retarz KD PZPR
DworniAlojey
Lódź-WJdzew llzak.
P.rzybylych powLtal I &ek:retarz
KZ PZPR Jan Lipski, który podkreślił znaczenie tego rodza.ju kO<llumacniania obozu
dla
taktów
państw socjalistycznych. Następuie
dyrektor kombinatu Stanisław Bajur zapomal: zebranych z jego his.
torią, współczesnością i perspektywami rozwojowymi tej największej
w Europie fabryki tkanin bawełn ia
nych i bawełnopodobnych. Zwrócił też uwagę na obopólne korzy.
ści wynikające ze współpracy spewlók:ienników Lod2li i
cjalistów okręgu Karl-Marx-Stadt
Głos zabrał przewodniczący delegac-ji niemieok.ich przyjaciól
Paul Roscher, przypomniał on rolę łódzkiej klasy robotniczej w historii walk proletariatu oraz :z.wiąziki
między robotnik.ami Polsk.i i NRD.
Na ręce I sel~retarza KL PZPR
Paul Roseher
B. Koperskiego przekazał sztandar pamiątkowy od
KO SED dla łó<l:z.kiej organizacji
PRL
partyjnej z okazji 30-lecia
miniaturę pomnika Karola
oraz
zacentrum
w
stoi
który
Ma•rksa,
p.rzyjażnionego z nami miasta.
Dziękując za ten szczegó1nd.e serdeczny i przyjacielski gest, I sekretarz KL PZPR Bolesław Koperski 11ookreślił znaczenie miejsca.
w Którym dokO<llano przekaz<JJlia
tego symbolicznego podarku, który
umieszczony zostanie w Muzeum
w
Historii Ruchu Rewolucyjnego
Lodzi. Tu w tej fabryce przed
I woj111ą światową, w okresie międ.zywojenn.ym wyrastali d:Zlialacze
rewolucyjni, stąd w okresie hitlerowskiej okupacji szli robotnicy do
walki z faszyzmem. Tu wreszcie po
wojnie narodził się Mlodz:ieżowy
Wyścig Pracy. I dziś należy ona
do przodujących w mieście i kraju.
Tkacllka ZPB im. Obr. Pokoju
Wiesława Bia.łasiewic.z przypomniała serdeczne więzy robotników LOdzi i Kairl-Ma.rx-Stadt i w dowód
przyjaźni przekazała na ręce przewodniczącego delegacji niemieckiej
pa.miątkowy obraz przedstawiający
fragmenty Lodzi.
Paul Roscher powiedzial m. in.
że delegacja niemiecka wyjedzie z
Lodzli z przeświad<"Zeniem. iż żyi·ą
tu i . pra~ują serdei:z;1.i pr~jaciele
ntem1eck.ich komun1s.ow, mem1ecklej klasy robotniczej.
Goście zwiedzili następnie !Qil~a
wydZiałów produkcyjnych kombitra
tu.
Z okazji Dni Karl-Marx-Stadt,
bawi w Lodzi taRże w1eloosobo-1
wa delegacja z tego miasta, w której skl:ad wchodzą przedstawiciele
załóg przemysłu włókienniczego i

71Wied~li
Muzeum Historii Włó
a wczoraj spotkali się

meta.low.ego. W nied'Zieli:

oni rmasto,
kiennictwa,
z załogą ZM im. J. Strzelczyka ora:z zwiedzili Muzeum Ruchu Rewolucyjnego.

• + *

NOWY JORK, - 28 bm. Zgromadzenie Ogólne INZ rozpoezęło debatę
na temat problemu cypryjskiego. DeCypru przedstawiła pro.J ekt
legacja
rezolucji. wzywający do natychmiastowego wycofania z wyspy wszystwojsk i zaprzestania
kich obcych
obce.1 lngeręncji w sprawy Cypru.
MOSKWA, - 28 bm. w Moskwie
między
POrozumienle
oodplsano
Zagranicznego
Handlu
Bankiem
ZSRR. i konsorcjum banków NRF,
bank radziecki
zgodnte z którym
ok.
kredyt w wysokości
otrzyma
800 mln marek na spłatę zalrnou w
NRF ok. !O tys. c1ęta.rówek marki
„Magirus".

KAIR. - Jak donoszą z Bejrutu
Uroczysty wieczór w Teaitrze im.
Izraelska POnown!e ostrzeSt. Jaracza, połączony z koncertem artyleria niedzielę
mieJscowośct Mar.
liwała

w
wahln, Rami.ia, At-Turi I Rasszaf w
Llbanle ooludniow;rm. Te~o dnia sanaruszyły przemoloty izraelskie
strzeń powietrzna Libanu.

galowym, na który z.lożyly się występy amatorskiego zespołu „Das
Elrzgebirgs" z Aue w Rudawach,
rozpoczął się od odegrania hymnów
Na.
państwowych NRD i Polski.
stępnie głos zabrał I sekretarz KL
DELHI. - W oonledzialek rozpospraw
PZPR Bolesław Koperski, wi.ta.jąc częły s!e ro7..mowy ministra
Karlbratniego
z
zagranieznych Indii - Y B. Chavagości. z.za Od.Ty,
na z przebywaJacym w Delhi z wiMarx-Stadt.
stanu
~ekretarzem
oficjalna
zytą
Następnie przema.wial Paul Ros- USA. Henry Kissingerem Tego saktóry mego dnia
cher I sekretarz KO SED,
złożył wizyty
Kissinger
2iwrócit uwagę na fakt. że zacierokiem
śniająca się z ka.Zdym
współpraca między Polską a NRD
przyczY'!lia się do tworzenia 'ZlWar _
tego systemu państw socjalistyczmych.
Barwnie,

z temperamentem roz-

począł swe występy zespół z mia.
sta Aue, które leży w okręgu Ka1·lMarx-Stadt. Jest to zespół gómiczy przypominający stare, ludowe,
przede WS'ZYS'tkim ~<Jmicze zwycza-

Me,cz z Japonią zode,cyduje

za pan brat

sztangą

s' w1· ata
l
o ty t UIe m•strza

o dziesiątym zwycięstwie, tym
razem z Rumunią 3 :O (15 :4,
15 :10, 15 :9) na meksykańskich
p<>lscy
mistrzostwach świata,
siatkarze mają już za.pewniony medal.
- zadecyduje
z ja.kiego kruszcu
rezultat ostatniei:o pojc<lynku meksył<ańsklego turnieju z mistrzem IO
w Monachium. reprezentacją Japonii.
to rozei:rane zostało w
Spotkanie
nocy z p<>niedzialłm ua wtorek naNiestety nie byliśmy w
czasu.
szego
stanie podać wyniku tego meczu,
który zakończył sie w kilka godzin
Po oddaniu do druku wtorkowego
wydania nasrej gazety.

P

Łodzianki

w reprezent acji

Warsza wy
LKS:
Trzy czołowe koszvkarki
Smoleńska-Kw!atkow
Storożyńska..
wczorai
wv1echałv
Strumillo
sl<a I
do stolicy czechosłowacii. gdzie w

odbedzie sle miectzydniach 29-31
narodowv turniel o Wielka Nagrode
Pragi.
Tróik!I łódzkich koszykarek „a.s!ltła polska drużyne. która wyslaPi w
reprezentacji
Pradze pod nruzwa
Warsn.awy, W turnieju zaoowJedzjalv udział m in. silne ze«ooły Moskwy. Ber1ln.a. Sofii. Budapesztu i
ininvch

TOTO LOTEK

16, 25, 33, 37, 38, 49 dod. 39
końcówka

banderoli:

2409

KUKULECZKA

1, 5,

u.

17, 27, 30 dod. 34

końcówka.

banderoli:

1864
ł

zawoclnl·
Do wYróżmiaiacYch sie
mied.zypanmecziu
sobotniego
ków
stwoweiin Polska - Finlandia (WYgra.riego przez n.a.szych reprezentantów 8 :11 należał cieżarowiec lódzkiego Orla - Antoni Pawlak.
W przypadku zwycięstwa „bla1oUpraiwiamie swoJe.i ulubionej dY'S·
czerwoni" staną na najwyższym po- cypjjny
rozpoczat A. Pawlak przed
dium. Jeśli przegramy z Japończy kilku laty w LKS pod oPieka
s.
ka.ml (obojętnie w .Jakim stosunku Oliasza.
Po powołaniu do wojska
setów) to zdobywamy trzecie miej- A PawlaJk broni dn dziś barw Orsce w finale .,A" I brązowy medal. la.. trenuiae o<>d okiem brazowego
drugie medalisi:v rzyrr.sk.i.ch IO - J. Boza.lmą wówczas
Japończycy
miejsce za ZSRR.
chenka.
które uzyskał
Doskonale wvrui.ki.
Dla zobrazowania 8ytuacjJ podaje- cleżar<>wiec Orla sprawiły. że
zamy aktualna tabelę finału .. A" z u- kwalifikowal sie on w ub. roku do
wvników ZSRR
wzi:łe.dnieniem
reprezentacji Polski na mistrzostwa
CSRS 3 :O (18 :16. 15 :12. 15 :5) I NRD świata na Kuble zaimujac w HawaRumunia 3 :o (15 :4, 15 :9, 15 :2).
atie 10 mieisce Na ME w Madrvcie
rezultatem 237,5 kil w dwuboju A.
lł-ł
257-ns Paw1a.k sklasyfikowany zost.al
ł:l
1. ZSRR
na
12-1
254-183 Platvm miejscu w wadze koguciej.
2. POLSKA
ł :O
należacy do
Pobić rekord Plolsk.l
2211-196
8-7
3. Ja.ponia
3:1
WO<:lnowskiego (267,5 J<.g), a także zarepre-renita.cl'i·
do
!>ie
kwalifi.kować
ł, NRD
248-252
2:3
8-1
ne1 drużyny na przyszłoroc:z.n„ mi·
5. CSR!!
l:ł
11-13
256-287 strzostw świata
i Europy w Moo-raz do ekipy olimpijskiej na
skwie
0:5
6. Rumun.la
4-15
165-277
rr. arzenie
to skryte
Mon breal Aby zrealiz>ować to.
A. PawLak.a.
Zakończyły jut finalowe boje kotrenuje.
oilnie
Orla
ciężarowiec
biet. Tytul mistrzyń świata wywnl- dźwtg.ając lea.żdego tyg<>dnia Pn ok.
czyly reprezentant.k i ,Japonii, które 15 to<n. Do rekordu P<>lski brakuje
poltonały
spotkaniu
w ostatnim
Pawlak.owi 10 kg. Ma on nadzieZSRR 3 :o fl5 :10. 15 :6. 15 :4). Drugie A.
miorzyszlcxrocznych
a je, że doświata
zs~.
siatkarki
z'C!obyły
miejsce
1 Europy w Mostmosl>tw
trzecie Korei Płd, (zwycięstwo nad sk'.1.'i.e uda mu sie zrea1lzować ten
Rumunlą 3:0),
plan. Być może A. Pawlak ookusi
sie o ustanowienie nowego reko!'du
Po pordce z Peru oraz zwycię Polski 1uż w czasie
llstooadoweiio
stwie w 08tatnlm pojed:vnku n.ad meozu Ukraińska SRR
PolSka w
poJskie
USA 3 :o (15 :12, 15 :5, 15 :8)
owie,
Kii
slatk11rki zajęty ostatecznie w finatn)
le „B" tnecle miejsce (w ogólnej
klasyflkacjl MS - 9 miejsce). zwy.
clę:!:yta Kuba pned Peru.
W finale ,.B" mętC'Zyzn I miejsce
zajęta Bułgaria, przed Kubą i Mek·
syk.iem. (W)
Po międzynarodowym tumie1u o
puchar 60-lecia Resursy działacze tego klubu zorganirowall ostatnio druturniej klagą imprezę w dżudo syfl.kacyjny seniorów.

Dżudo

Szermi erka

je, pieśni i melodie. Dziafa on pod
Manfreda
pisarza
kierunkiem
Blechschmidta, co daje się zauważyć na przyiklad w bal"dzo pieczo!owitym nawracani.u do tego co
przez dziesiątki i setki lat nawarstwialo się tradycjami.
Oryginalne, s.tare i piękne. a tak.
że pil!)knie brzmiące są i.nstrwnenosobliwa,
ty: „org.a ny", czy też
prześlicznie brzmiąca „ti harmonia".
składająca się z ... 25 porcelanowych
dzwonów, rodzaj cytry i zmodyfikowana harfa. Wiele braw zebrała
ork.iestra Óęta, tak ulubiona rówprzez naszych górników, ujnież
mująca pięknym brzmieniem trąbek, waltorni, puzonu i tub.
Na ecenie w czasie całego przeszlo godl':inn.ego występu miłych gości z NRD, panował nastrój przyjacielskiej zabawy po pelnym trudów dniu. Nie było tu gwiazd. ale
dominowa.la swoboda. bezpretensjo_
nalność i ta ujmująca za serce aura tego, co owi.ane mgielk:ą przes-iłości i piękna, bo orzywodzace na
myśl stary dom, lata dzieciństwa
b tr k.
ez os l~„.
nakazuje poczęstować
ZwyczaJ
któgości plackiem. Gospodarze,
rymi byli tym razem artyści-arna.
wielki
torzy z Aue przygotowali
placek, który podzielili tak, że każ/
demu z widzów przypadł kawałek.
I my tam byliśmy, olacek jedliśmy i żałujemy, że byto tak krótko
jeżeli było aż tak milo...

J.

POTĘGA

NOWY JORK. - Pollcja amerY'kań
Angeles
skonfiskowała w Los
ska
ponad 8 mln fałszywych dolarów w
I-OO-dolarowych banknotach. AresztoPOdejrzane o
wano cztery osoby.
produkowanie fałszywych pieniędzy,
PARYŻ.

-

Przed

sądem

w Bor-

stanęło 28 bm. 18 osób, oskarżony-eh o fałszowanie wtna, a taku.
o zawyżanie jakości sprzedawanego
przez nie bur~unda. Akt oskarżenia

deaux

zarzuca tym osobom sprzedanie ok.
3 mln litrów „uszlachetnionego" wJna.

Zwycięstwa

(Dokończenie ze &tr. 1)
wspólnej z Jordan.ią delegacji.
do tego
Pierwsze komentarze
że
waimego porozumienia głoszą,
tych państw
jest ono sukcesem
posiedzearabskich, które już na
niu przygotowawczym ministrów
zagranicznych opracowały
spraw
dokument roboczy, uwzględniający
w całości aspiracje i interesy narodu palestyńskiego. w tej pierwi podczas
szej fazie konferencji
obrad szefów państw tylko Jordapostulaprzyjęcia
nia odmawiała
tów dokumentu roboczego. Postawa
Jordanii stworzyła groźny impas.
rano uczestnicy
W poniedziałek
konferencji powołali 5-osobowy kom"t t po·ednawczy . powierzyli mu
n~~ję znJalezienia .~yjścia z sytu~skład komitetu wesz.11 krol
CJJ.
Maroka Hasan n, prezydent Egipwar Sadat, prezydent SyrU
An
tu _
- Hafez Asad, król Arabii Saudyjskiej - Fajsal i prezydent AlgieWłaśnie
Huari Bumedien.
rii . . "ł
"t
k
ed. .
m 1acJa. t~go ~m1 etu umoz1JW! a
przezwyc1ęzenie impasu.
•t t
k
d ·
Głó
wnyi:n za amem om1.e u według tuteiszych ?bserwatorow b)'.'IO
me tyle ~zyskante kompr~i:nisu. ile
przekOll1;<<z:1le władz J~rd~nu o ~~:
mecznosci. ~wzi::lędme:i1.a .o~mu
sw1ata
przytla.czaJąceJ w1ę~szosc:
arabskiego. Stał? ~1ę tez oczyw1ste, że utrzymanie Jednolitego fron
tu arabskiego w kwestii palestyń-

w

w słabym stylu

ie zawiedli swoich sympat11, ków piłkarze i,KS i Widzewa.
niedzielne megze
wygrywając
o mistrzostwo I t II ligi. Dwa
z
cenne punkty zdobyte w meczu
ie t.KS odrobit
Pogonią sprawi.ty,
nieco dystans dzielący go od. pozotabel! ekst„aklasy.
stałych drużyn
Dzięki zwycięstwu nad. oiszty1isktm
Stomilem (przy remisoioym rezuttaWicie meczu Lechia - Zawisza
d.zew ponownie objąl przodownictwo
tabeli w grupie północnej.

tego typu taktyka. w pelni
mo odpowiada defensywie przeciwnika..

gra obu zespoMim<> zwycięstw
lów nie przyniosła petnej satusfakPadający
cji sympatykom futbolu.
a
bez przerwy deszcz i rozmokta,
przy tym sliska murawa stadionu
przy al. Unii nie sprzyjala dobrej
i skutecznej grze. To prawda. Warto jed.nak przypomnieć, że w podob;em nie gorszy;h - wanych z
spotl:anie
odbyto się
runkach
Górnikiem Zabrze. I wówczas u:s
korzystniej zaprezento11.:at
o wiele
się demonstrując ofiarną I siwtecz-

jąc

A

ną grę.

W następne; dwunastej jut koleje/<.strace spotkań o mistrzostwo
czeka LKS trudny mecz w
klasy
Bytomiu z tamtejszymi Szombierkami. Bytomianie spisują się ostatnio
Po rozgromiewręcz rewelacyjnie.
niu stołecznej Gwardii (3 :O) piłka
rze Szombierek takim samym rezu'tatem zakończyl! niedzielny pojeayPo. nek z są.siadem zza miedzy w dwóch meczach
A więc
lonią.
napastnicy Szombierek zdobyli tyle
samo bramek co i,KS w lI /<.olejkach mistrzowskich.

• • •

z

niedzielnych występów lódzklch
zespołów ligowych warto odnotować
koszykadwa kolejne zwycięstwa
rek. LKS nad stolecznym AZS oraz
koszykarze
jaki sprau:\!i
zawód.
którzy mimo wzmocnienia
Spotem,
skladu pnegrali oba mecze
.~wego
w
o mistrzostwo II ligi z Siai·ką
też
Nie popisali się
Tarnobl'zegu.
pi/karze ręczni Anilany przegrywa-

w

nią.

W

łele

do

tyczenia

pozostawia

rewanżowym

meczu z benia-

Gru1iwaldem

minkiem ekstraklasy
w Rudzie Sląskiej.

(w)

skiej jest kamieniem probierczym
jedności świata arabskiego i skuteczności jego polityk.i.
z jakim przyjęto
.uczucie;, ulgi,
w1adomosc o przełamaniu impasu
wynika z ~rzekonania, iż udało się
rozw1ąza.ć Jeden z najtrudniejszych
problemow wewnątrzarabskich.
Szczyt w Rabacie zakończy się
we wtorek przed południem. Przywódcy państw arabskich zatwierdzą
rezolucje dotyczące poszczególnych
punktów porządku dziennego.

odznaczenia.
Nowe
I
•
ra d •eek Ie
Zł

Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
ustanow!lo order .. Za slużbe dl.a oj_
w silach zbroinYch ZSRR"
czyr~nv
trzech stopni 1 'iledal .. Za zasługi w
dwóch stoom.
slużbip woiskowej"
żołnierzom
Beda one orzvznawane
Armil Radzieckiei. Marvnark1 Wo1e:n..
wo1sk pogranicznych i wewne.I.
netrznych za osia1miecla w szkoJen'u
wolskowvm I oolltvczvvm. za odwage oflarność l lnne zas!u~i oodczas
Pełnienia służby wojskowej,

Cyklon nad Sac.halinem
D~en:nd.k •. Prawda" doniósł. te nad
Poludniowa cześcia Sachalinu prze.
szedl silny cyklon. któremu towa.
rzyszyty ulewne deszcze CYklon sza.
lal oonad 24 godziny. W v.rielu miejscach spadła rekordowa ilość deszcz.u. która spowodowała powódź. w
Wielu rejonach wyspy
za.notov. ano
znaCZille szkody.

Wyjaśnienie

radiologów

Skradzionv izotop
niegroźny

dla zdrowia

W związku z informacjami o kradzieży z zes·oołu SZ'kó! Mechanicz11:1'.ch. w Krakowie dwóch źródeł pro-

nuemowama. Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej powiadomiło
PAP. iż są one nie groźne dla ludzi. Ewentualny bezpośredni kontakt
ze skradzionymi źr61lam1 pr<>mieniowania. tl. np noszenie w kieszeni
nawet Przez okres kilkunastu tygodni lub zeskrobanie l połknięcie substancji P.romienlotwórczyc h nie soowOduia zadnych ujemnych skutków
zdrowotnych.
listy
klasyfikacyjnej
mele
Na
.. Grand Prix" tenisistów ma.1dule sie
rewelacyjny w tYm seronie Argen.
orzed 18tyriczyk Guillermo Vilas
letnim SZl\vedem Bioernen.' Borgiem
oraz mistrzem Wimbledo•nu i zwyciezca turniefu w Forest Hills Jiml)rzy
my Connorsem (USA),
Godlz. 7.oo ul, Rzgowska
Autobus Unii 57 s
ul. k>S. Skariil.
wpadł w oośliz!? i uderzył w drzewo . Wypadek nasta1>ll z winy kierowcy.

Vilas przed Borgiem
w „Grand Prix"

Kroniko wypadków
e

Sprawa transmisji

e

God.z.

9.15

skrzytowarue

ulic

Koocdńskie20 i Nawrot, 11-letni chło.

meczu

Nie znaczy to Jednak, te dotych-

cza.rnwej wspanialej passy bytomian
nie jest w stanie przerwać jedenapod warunkiem. te w
stka LKS,
meczu z Szombierkami lodzianie zaprzede wszystkim
"
grają lepiej,
to miejmiało
aniżeli
skut~czntej
meczu z Pogoniedzietnym
sce w

palestyńskiej

w kwestii reprezentacji

Po niedzieln ej kolejce ligowej

W turnieju doskonale zaprezentonadal forma reprezentowana
wali sle dżudocy łódzkiego Orla. z.
pr?ez pllkarzy Widzewa.. MaDałek, M, Nerllng I A. Kolba zdoprzewagę i to
jąc wyratną
TYiko w dwóch broni.ach lr'OU$t"ra• bylJ pierwsze miejsce w swoich ka- przel! cały mecz
zd.ol>vt
Widzew
drużynowe mis1irz.ostwa
miejsce
ne zostały
akpierwsze
Również
skutecznych
tegoriach
bramki nie tyle ze
oll're2u lódzkleiio w szermierce.
wywalczył zawodnik Resursv w warjt ofens11wnych, Ile raczej w wyniku blędów defensywu i bramkarza
We florecie k;obi.et olerwsze m!el- dze do 80 leg - B. Tyszecki.
Naszym zdaniem L. .TeStomilu.
sce zaleta Resursa przed Z1ednocz-Orepre7.entować
jeszcze wlęce1 uwaq!
czwórka
musi
ztersl<i
Zwycteska
nYm1 (Pab.) i Kolejarzem.
miasto na o~ólnoool· po.~więct<' dos/<.onaleniu szylJkieao abedzle nas1e
bl11skawicznektó·
podari,
zdecydocelnnfri
klasyflkacyjnvrn.
taku.
meżet1:Y1Zn
skim turnieju
W konku.rencH
nl't tvo1n.o vozurje
waine zwvclestwn <>dn!eśli reorezen- ry rozegranv zostanie 9 i 10 listopa- ao wun1todzenln
orzed z.iedn.ocz;orivmi da br, w s.i..c.zecinie,
it.v. Pi Ur.arte tVidzetoa uparcie trn1tanol AZS
'Dł
majq 1ię irodka boiska. A wiaaoU>ab.1 i K1iJe.iar.zem.
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Osiągnięto komp romis

E#J'il•l:i(·l#i;t•l:i(.1-i;(•];ij.J?t;t•]:i(·J#i;/•]:ii
ze

Wedlu!( doniesień z TePARYŻ. heranu. już 8 dni trwa oożar w szybie naftowym. po!ożonym w odległości 119 Jon na południe od Irań
PŁomienie
AhwĄz
skiego miasta
metrów nle posięgające kilkuset
•bliżyć sie do
zwalaja strażak<>m
szybu. Zdaniem soecj~listów. trzeba
be1zle kilku tygodni, aby opanować

Szczyt w Rabaci e

.•-WZUhV./D'/b'LU/D'.U7./H.OZU././LUH.H/h'"..•~Vh9/b'".hW'.U/.//H./H.U7.U7/LU/./H//.//////H/////H/./H.h
U///U//////./..m ?'/h9/.//hW'.D 7./hW'/hW'./L U

Polki na 9 miejscu w Meksyku

oremlerow1 Indii - tndlrz.e Gandhi
oraz prezydentowi - Fakhruddlnowl
All Ahmedowi. Zostało też p<>dpisane
porozumienie o ut>worreniu wspólnej
Jromlslt d is
indyjsko-amerykańskiej
wspóloraey gospodarczej i nau.kowotechnlc1nej.

Polska-J11poni11
Transmisja meczu Polska - JaP<>nia przekazana została z Meksyku do Japouli systemem łącz
za pośre<lnl
ności satelitarnej.
ctwem •tacji naziemnej w Hiszpanii. Niestety, „Eurowizja" nie
miała

możliwości

bezpośredniego

nnekazania tej transmisji do Pol·
skl, mając ta.cza zajęte na Inne
nrogramv. W związku z t:vm Telewizja Polska poczyniła starania o
zarejestrowanie mPc-iu w His7lpa·
nll i przekaza.nle we wtorek do
Polski.
Jeśli starania zostaną uwleńci.o
ne powodzeniem, sprawozdanie z
tnl'cZl.1 telewizja nada w programie I od godz. 17.05.

na iezdnie 1
8287 IS. Doz.
na! on stluCQ;elllia obo.1czyka i PO
udz.leleniu POmocy w Pol'!otowlu Ratunkowym zostal zwolniany dn don.u.
wbiegł raptownip
Wt>adł na bok .. Nysy"

Diec

• Godz. 14.50 ul. Towarowa PNY
Jolanta K.
ul. Obr. Stalingradu.
(lat 19) wskutek własnej nieostroż
Ja.
wpadla ood motorower
ności
wa" ITE 344 Piesza d·oznala 02ó1ri:Vch
PoSzoltalu
w
obrażeń i PI"ZebyWa
iiotowta.
Godz. 15.30 ul. Chełmońskiego
Autobus marki .. San"
w Lowiczu.
uderzył w Przepedzane przez 1ezdnie
krowy. DWle zostaly zabite a autobus uległ uszkodzeniu. Wine za wy.
Padek POnoS'i właściciel krów.

e

e

Godz. 18.15 ul Wojska Polskiego
179. „MoskWicz" IS 4261 wskutek nieorowadzenia uderzvl w
ostrożnego
krawężnik i przewrócił sie na dach.
Samochód został uszk<>dzony na suKiero·wca zbie"l z
me . 40 tys. zt.
(jb)
ffileJ5C.a. WY"PadkU..

••
Od 30

••

października

Koleina zmiana

~

~

organizacji ruchu N wk' d,
na UIC
1. ach asz .a
w budowę
Śródmieścia

Od :ro patdzlernika oboW!ązyWać
nowa organizacja ruc~u dro·
gowego w kwadracie ulic: P1otrkow
15ka, Główna, Promińskiego i Przybyszewskiego. Jeden kienmek ruclm
,,:prowadzony zostanie na ulicach:
'\Vigury (W kierunku od ul. Sienkiew icza do ul. Kilińs kiego), Abramowskiego
cod ul. Kilińsk iego do . ul.
S ;enk\ewicza). Tylnej (cxl ul. S1enkiewicz3 do ul. Kilińs kie~o). 8 Marca cod ul. Kiiińskie)!o do ul. Sten:
k iewicza), Targowe.i (o::I ul. TylneJ
do ul. Fabrycznej ). Milionow~.I (Od
ul. Piotrkowskie.i do ul. K11lńsk1e
go), Stocltiej (Od ul. Sosnowe! do
ul. Przybyszewskiego) , Sosnowei (od
ul. Przybyszewskleg<> do ut, Ml110:nowej) Brzozowe; (od ul. Stnei~zy
ka do ul. Przybyszewsk ie~o) . De oo·
we.i (od ul. Przybysz~wskiego do ui.
Strzelczyka).
S!owian„kie.i
(od ui.
Miliono\,.ej do ul. Prz ybyszewski~go )
1 Grabowej (od ul. P rzybyszewskiego do ui. M!llonowe.il.
,Ted11oczesni e skrzyżowania znaJdu:
jace sie na obszarze międ1y ul\canu
P '.otrko\vską.
Główną. Promlt1skie!lo
i Przvbyszew~k ie go
stana się równ orzędnymi. Wyiatkiem b eda skrzyżowania ulic: Swie1·czewskiei!o i 10
Lutego (p od.Porządkowana ul. 10 Lute!lo). Orlej i S'kl.enk!ewicza (p odPorzadkowana ul. Orla). Orle.I I KiEft~kie<(o (podporzą<'kowana ul. Orla).
Targowej
i
pl. zwycięstwa
(oodpori.ad.kowanY n' ac Zwycięstwa).
Mal?azynoweJ i Fab t·ycznej (.pOdporządkowana ut. Magazynowa). MagaZ'mowe1 I 8 Marca CnodPorządkowana
lll. Ma<!azynowa). Kiliń skiego I Mllionov:ej (podporządkmvana ul. Milionowa).
Na s1<rzyżowa11iu u1ic Kllińsk lego I
Glóv:nej
pierwszeństwo
przejazdu
nadane zostanie ul. Gló,vnej.

~
~

widzew·
ski ego
Po raz trz.eci tej jesieni akcja
.DL'' i LK F.TN odbyła się w nie'd · I
parku wid,zewskim. To
zie ę W
.
. •
miejsce podoba nam się b~rd~1e3,
1
niż odleglP tereny na Zdr0\'-;1;U
Je
szcze z<łrmerzamy tu powrócic. chociaż i tym razem m imo przejl z·
mującego chłodu - na ape " ie l o• 'a.d tw
urodzenia" przynego swi ce a
.
.
było wielu lcdz1an, niekt011·zy nawet z dziećmi na rękach.

I

W pięknej okolicy wciąż rozhudowywanego parku wldzew~k~ego
- wokół amfiteatru - sadz1ltsmy
lipy. jE:siony, klony, dęby.
Choć
ręce graoiały z zimna. wielu
urzr~stników akcji rne
poprzestało
m1 posadzeniu jednego drzewka, a
np. małżeństwo Zdzisława. i Jerzy
Małachowie, którzy przybyli wraz
ze swoimi synami Jarkiem i Wald
kiem, posadzili dla
nich aż 16
drzew. Wspaniały okaz je.< iona P?sadził przy amfiteatrze
naczelnik
dzielnicy wiclzewskiej Edward
Jabłonka.
Od
niedzieli
rosną
tam również clrzewka „D:fflennika
Lódzklego". Jed en z naszych repor·
terów, młody żonkoś. skrupulatn!e
zaznaczy! miejsce. w który~ rosnie jego jesion. Sm ialiśmy się: Starr, przecież ty jes~cze nie m~sz
dzieci! - Nie szkodzi - odpow1PdziaJ nam z powagą - to będzie
a. conto„.

październi ka

pev.,1e zmiany w
organizacji ruchu wprowadzone zo ·
stana też w innych cześciach miasta Równorzednvmi staną sie skrzy
żowani a ulic· Mlelcza.rskie~o \ Cmen
1ameJ,
Gdańsk iej
i Zamenhofa.
Trawrutta 1 Sienkiewicza. Tuwima I
S lenkie-w\cza,
Nawrot i Sienkiewicza, Nowotki 1 19 Stycznia, llltowotki l Bi,crka oraz skrzyżowanie na
ni. Komunv Paryskie.! przed gmachem urzedu miast.o Lo<l7J, zaś na
ul. Mon:us•kf v.•oro\\'adzon:v zostanie
Pogoda, kitóra nas doprawdy nie
ruch jedn<'kierunkowy (od ut. Sien· r0ozpies:oc-z.a,
wy tawiają~ najwyk iewicza do ul. Piotrkowskiej) .
trwalszych na ciężkie p;·óby, P?(je)
winna nas już w w•o.dz1e sklomć
do zakończenia jesienneE(O cyklu
akcji pod hasłem „Zielone świadectwo urodzenia". Mimo to wc1ąz
czekamy jeszcze na ko:ejną, C1JWar-

Vłtorkowe dyżury

dzień potrafiąofiarności
wykonywaćzaangażowania.

wykazując

wiele kobiet, które na oo
dobrze wszy.
stk.ie te zadania,
wiele
i
Wśród zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej
łodzianki
stanowią połowę, a są dziedziny (przemysł z\vłaszcza lekki,
h&ndel, oświata) gdzie płeć t~v. słaba stanowi większość. Lodzian.kl, choć warunki Ich życia w ostatnich latach znacznie się
poprawiły, mają Jednak na pewno jeszcze wiele trudności. Orcaniza-0ją, która stara się przyjść im z pomocą jest Liga Kobiet.

Wczoraj odbyt si ę VIII Zjazd
Sprawozdawczo - Wyborczy Zarzą
du Lódzkiego LK. Otwierając go
przewodn~cząca J. Snska-Janakow".'
ska pow.i•tała seroeczn1 e delegatki
oraz gośei na czele z I sekretarzem
KL PZPR - B. Koperskim, prezydentem Lodzi J. Lorense~,
przewodniczącą ZG ~K Maną
Milczarek,
przewodniczącym
ZL
FJN - A„ Nadolskim, orzewodniczącym MK SD G. Górt-Owskim,
prze.wod'lliczącą
ZG
Zw.
Zaw.
Włókniarzy B. Na.torską, przewodniczącą LR Zw. Zaw. - A.
Mroczkowską i posłanką
M.

parku

będz ie

:łO

~

Na. ltasio nasze} alccjl ~dpowledzial
m: in. Kazmuerz Stęp!en. Sadzi o.n
d1 zewko
razem. z corką Maląosią
I synem Pwtru.siem.

tą już n iedzielę, i jeśli tylko coś
o.ię w atmosferz,e zmiGni na lepsze
- jeszcze raz wyb ierzemy się do
'd
k'
k
l Ma
Wl· zews .1ego pTar u prg u.
. l.achowsk1ego. ~1ewyklu.czone więc,
ze
będ ZH:!
1es.zcze 3edna szainsa zrobienia naszym milusińs kim
<>ryginalnego i wartościowego prezen.tu w postaci drzewka - .,Zie!onego świ.adectwa urodzenia"
a jedno::ześnie ~vzi~cia udziału w
losowanm upommkoVI
. ' przygotowanych specjalnie z tej okazji przez
PZU i dom handlowy .Uniwersał".
W loterii uczesLniczyć będą WS7:Yi;,lltii:: dzieci, które zostaną zare1estrowane podczas sadze:ii.a drzew:
A z~arzały nam się. iuz wypadki
anon1mo:vi:go sadi:enia drzew. Jeden z 01cow powied'T.tal nam:
Sądzę, że mój syn dostał już wystarcz~jąco
wspani~ly prezent ~
postaci drzewka. Dz1.eku,lę. o.rgam?;~torom za. stworzenie takieJ okazji.
(j. sz.)

„Konopielka"
w Klubie Dziennikarza

Dziś w .l{łubie Dziennikarza
Cui.
Piotrkowtjca 96) o godz. 18, Jeny
Kopczewski - popularn:v aktor „P iw
nicy pod Baranami" zwany Bułecz
ką. zaprezentu.1e monodram om1rty
na „Konopleice" - &lwarda Redtiń·
skiego Bilety w cenie 10 I 15 zł w
szatni klubu.

d"Ziiennyich spraw m. in. poprzez ośrodek gospodarstwa
domowego,
~espoly korepetytorskie dla dzieci i
uczących się kobiet, poradnie spole.e mo-prawne itp. J. Suska-Janakowska podZiękowala
wszy&tkim
aktywistkom ligi za ich trud
a
wladT.Qom politycznym i admii!'lJistracyjnym miaśta _ za życz.liwość i
pomoc w rozwiązywaniu trudnych
problemów.
B. Koperski podkreśli! ogromną
rolę. jaką w naszym m ieście odgrywają kobiety pracując zawod<>-1
wo. wychowując dzieci i angażując
się do d:zialalności społecznej. 9,4
proc. łodzianek czynnych zawodowo
Grzelką.
Iegi tymuje się wy7.srz;ym wyksztalUroczystym momentem
zjazdu. ceniern, a 22.5 ś!'e dn im. Wśród praktóremu
przewodniczyła J. Mac- wie 10 tys. osób pracujących i Ukiewiczowa - była dekoracja zasłużonych działaczek LK. Z r~ B.
Koperskiego 1< r zyż Karwale.rs-k1 Or- ~
deru Odrodzenia Polski otrzymała
~
.J. Olszewska.
~
Srebrne Krzyże Zasługi: Z. Gło· i.:
wacka i· C. Zielińska.
Medale 30- ~
le cia: F. Bombrych, J. C1,ekalska, ~
F. Kierska, M. Mikołajczvk, . W. ~
Mirska. H. Piwowarska, J. Stkor- ~
~
ska, A. Warmu:rJhiska,
Zboińska. ~
G. Zdradek.
0
Honorowe Od.znaki m. Lodzi: L. ~
J • 11 S Urbańska G Wdowiak ~
. agie o, •
• •
~
11
Z. Wojtera.
~
Honorowe Od.7..nak i Ligi Kobiet z r,
rąk M. Milczarek otrzymały:
L. ~
•
Broda. M. Chylińska. M. Ferdzyn, ~
%:
L. Gąsior, M. Kapelak, M. KJ!nger, ~
J. Malinowska, 1\1. l\lichalska. H.
l\1omot l\I Piaskowska 1 S. Piotrow
~
ska, L: P~ksińska, M. Ronczko. K. ~
Sobczak, s. warzecha, R. Wrońska ~
I M. Zacharska.
~

z.

?

r1-1
co
, GDZIE
1
1
I
, I K I E DiY I'

J. Suska-Janakowsk.a w
swym ~
referacie d0>konala oceny działalno ~
_
ści organ izacji kobiecych w okresie ~
4 ostatn ich lat. podkreślajac. że ko. ~
la terenowe „wr'.>SIY w teren"
i
włączają
się
w
rozwią·zywa~ie ~ ~
wszy<:tkich życiowych spraw mie- r;
szkańC'ÓW
W zadaniach na J)l'zyWAŻNE TELEFONY
57-lość wVin!enila m. in. r.więk.s.ze
ni" s7.ere!?ÓW i romvi·n iecie oomocy ~ Informacja telefonlcma
kobi€cie w rozwiązywaniu jej co- ~ Strat Potarna
08. 666-11,
~ Poe:otowle Ratunlto~ e
~ Intormacfa kolejowa
%
28ł-60
~ Informacja PKS
265-96
~ Poe:otowle wodocłąitowe
Dawcą
~ Poe:otowle e:azowe
~ Poe:otowie enere:etvezne
~ Poirotowie clepłownlez'e

Kaidy zdrowy obywatel
Honorowym
Krwi

w ~odz.. 16-18 w Biurze RaNarodowej m Lodzi oelnl dyżur czlonek prezyd1urn RRdY NarodoWPi m. Loci?.! - Stanislaiw Żałob
ny.
W poszczegótnycll d1ietnicach
sorawy interesantów zalatwlaia: na
Ba!Utach (godz 16-18)
członek
pre z~·<.lium DRN.
Henr;vk Sadowski,
na Górne! cgodz. 15-171 - z-ca orzewodnicza,cego DRN. Andrzej Wawrzonkowski, na Polesiu (godz. lG181 - c,lonek orezvdium DRN. Je·
rzy Rechciń<ki. w Sródm ieści\1 (godz..
16-18\ - c1tonek nrez;vdlum DRN.
Stan.i.sław Niedzielski,
na Widzewie
(e:odz. 1;-n1 - z-ea nrzew'Xl.nicrą 
cego DRN, Włodzimierz Kołodziej.

salu" roz·
począł się

~

DY'rektor 'WP PDT ,.Uniwersa!"
o. Sobczyk, otw ierając tydzień
sprzedażv artykułów z NRD. wyraz'ł
hitridlo1 nadziei'ę, . że wym iana
. .
wa z na zym1 zachodn1m1 sąsiada
m1 w przyszlości
będzie
coraz
-

I

;ęcia

Z tatntyclt nteslawnyclt czasów
zwyczaj sprzedaży wiązane; zachowa! się
do dzit jeszcze w
Innych branżach. Np. w podcteniaclt przy Piotrkowskiej pytam
po ile goździki. Z przybraniem po 25 - mówi kwiacta1·ka.
A bez przybrani.a?
Bez
przybrania
n!e sprzedaję I
Dlaczego? A co ja zrobię z
asparagusem? A co mnie to
obchodzi? I jestem iuż mocno
zirytowany, bo to przecież zbyt
grubymi nićmi szyta próba wy-

MUZEA

~ SZTUKI

Wczoraj rano nasz naij'\Vliększy Dom Towarowy „Uniwersal"
rozpoczął° tydzień
przedaży art.ykulów z NRD, które nadeszły
do LodZi z domów towarowych „Centrum" w Karl-Marx-Stad!
i z Neubrandenburga. W
uroczystości
rozpoczęci.a
sprzedaży
wzięła udzial przybyła z KarH\.1arx-SLa:lt 4-osooowa
delegacja
handlowców na cz0Je z G. Hamannem - dvrPktorem DH „Centrum" . W skład delegacji wchodzą tal;;:że R. Schoede, Ę. Beyer
i E. Krumholz,

m.i

dod.atkowyclt

pieniędzy

dę

d.opa.dlem
wreszcie w księgarni
„Doktora
li'austusa" na silę wepchnięto mi
też Jakąt
bros zurkę .
Może
to
byto o zlmnym wychowie clelq,t, mote o czymt inn11m iuż
nie pomnę.

835-46
395-85
334-28
253·11

Maciuś I"

~

z portfela. a poza Lym naptaw-

gdy

!i47·20

TEATR'

%

•

„Przed laty,

399-80

%

w„Uniwer·

11:0

chcę!„.

655-55

„Matka Courae:e", 19.15 „Po żą2 d•nie w cien!u w1ą7ów"
% NOWY
!!odz. 19.lS „Cletki„
% czasv"
MALA SALA - Codz. 20 „Brat
~
marnNrawny"
~ JARACZA r(odz. 18 „Panna
~ 1:o~!i<'1ewska". Jro<IZ. 19.30 „Tan~ TEATR 7.15 - !?od.Z. 19.15 „Cl<>t~
ka Karola"
~ MUZVCZNY e:octz. 19 „Widzew
~
ska ballada"
~ ARLEKIN - nieczynny
~ PINOKlO
godz. 17.30 „Król

NRD

Wkilku zdaniach

A ja nie

09

~

(je)

„Rozwatanla na temat polskiemuzealnictwa. ochrony z1b:vtk6w
ł Zamku Królewskie~o
w Warszawie" - oocz:vt orof. dr Stanisława
L orentza - dziś o godz. 18 w Muzeum Archrologiczn~nn
I Etnogra1icmym (pl Wolności 141.
• Spotkanie uraoownik6w !6<ł.,,kicb
bibliotek z dyr. Muzeum Narodowe„0 w Warszawie - dz!S o l?Odz. 11
w Miejsk;e.i
Bibliotece
Publlcznej
im. Waryńskiego (ul. Gdańska 102).

~

:%

03
595.55

~ WIELKI - !'(Od.z, 19 .• Kniaź IgOT"
~ POWSZECHNY
l?Odz. 15.30

Tydzień

Dziś

-

?,

%

dy

nie zn<>szę kwiatów z przybraniem I znam wielu takich, co
też tego nie znoszq. To pan
u mnte nie kupi! - rzecze kwiaciarka stanowczo i ;uż zwraca
się
ku
następnemu klientowi,
który - być mote - ulegnie.
To samo spotka!o mnie w nie·
dtielę
przy
Baluckim.
Rynku.
Przekupka wskazała rękq na duży zapas asparagusa. wstążek i
drutów - i widząc. że mnie do
tego n ie przekona, przestała się
mną

interesować.

Nie mam wladcz11ch fn.•Wnktów, al~ w te; cltwl'i cliciatbym
być tnspelctore m
Pl H. Pororniawtallb11tm11 sobie !naci-ej !„."
J. s.

M11

też

nie lubimy kwiatów
z przy braniem. a już najbardziej·
kanciarstwa.
Nies tet11,
tak tD
trzeba nazwać.
R.

Rzeczywiście I

11

@_-9__o_z_g_a_śn_i_e_św_ia_ł_ło_?_
1. W dniu 5. XI. br. w godz. od 6.30 do 17
ulice: Pr<>dukc:vina. Setna. Swlerczewskie.<?o od n!t' 36 dkl 56 (str. O'a·
rzysta). Swierczewskiel':o od Al. Po1ltechniki do nr 53 (str. nleoarzvstal. Tomaszowska <>d
Olechowskiej do nr UO, Olechowska od nr 1 dn 23 I orzvte~łe.
z. W dniach od 5 do 8. XI. br. w godz. J. w.
ulice: Rzit<>wska od Kurczaków do Kol11mn:v. Michata. Potulna. SarmaC'ka. Pow,,.zechna od Rz:gow&kiei cl,, Mieszczańskiej, Miesz·
c.zańska, Blekitna l przylegle.

się
ntedawll.o
samopo uliczkach tuż
za
Dworcem Kal iskim, trafi/em na
ulicę Objazdową. Nagle zobaczulem w11peŁnioną wodq wyrwę na
cale; szerokość ;ezdni. Straci!. bylo jechać dalej, bo przel'!eż nie

ł

ł.

Anci:yca do toru PKP i

ful. Wieckowskiego 36l
l?Odz. U-19
~ Hl~TOIUJ RUCHU REWOUJCV.T.
% NEGO (ul. Gdańska 13) iod.z.
~ 9-19
·
% ARCHEOLOGICZNE I ETSOGRA·
FlCZNE IPI Wolności 14) l!cxlz.
~ m1~T"b~n wt.OKTENNTCTWA Cui.
~ P iotrkowska 282) nieczynne
o~ EW!)T TlC.JO"JlZMU toark S1'-'-'e"""'''
~ wicza) godz. 10-18

?,

%
~

~

~

,„
:ł::

~
?,

'Pl'ZY~łe.

ulice: Spiska. Kobz<>wa. Kie~owa. l'ladzlecka od KieroC'Owe1 do toru PKP. Brr.eziń,l;a od loru PKP do nr 24.
v.iie.~: Srebrna.
ulice: Kościelna, Armi.1 Cz.m'w<meJ. Ceglana
Li PC&.
5łUO

k

czynne w t:io<lz. 9-15.30,
czynna do iiodz 15l
K
N A
1

(ka~a

- .•Potoo"
l
•
~
cz. I lX>•.
~ b,o <!odz. 10, 13. 16. 19
~ LUTNfA „Pot()ot)" cz. I. oo].
%: b,o <!Odz. 10 13.15. 16.30 (19.30
~
- DKFl
~ POLONIA - „Po"Op" cz. n no!.
~ bfo l?odz 10 13. 16. 19
~ WlSt,A - .Ooowleść w czerwie~ nl" (Al ool od ta.t 15 l?odz. 10.
~ 12 · 14· 16 · 18 · w
WOJ,NOSC - .Potop" cz. n oo!.
~
b,o eodz. 13. 16 (~odz 10. Ul ?, sPanse Mmknietel
~ Wl'..OKNIARZ „Potoo" cz. I
f.: pot b/o (Odz. 9. 12.15. 13.30,
~
18.45
% ZACHĘTA - „Po•on" c:z. y ool.
% "'o l!odz 9.45 12 45 16. 19,
~
~ t-DK - „Obława" USA od lat 18
~
l?odz 14. 15.45. 19.30
~ STYLOWY
Pr7.eg!ąd filmów
?, NRD:
„Morderca na zawoh~
nip" NRD od lat 15 e:odz. 15.
~
~ri.30. Projekcja DKF godz.

%

.,Pan WołodvJowskl"
~ IA) oo). b,o wieku l?odz. 16. 19
TATRY - Przeglad filmów NRD
% .WOn 7 Indian Tecumseh" b/o
~
wieku l?Odz. 1() 111 ~ 14 .30 Poźegnanle z mmem .Dwoje na
~
hu~taw<'e•· USA od lat 15 /'. izodz. 17 19.30
~ CZA.JKA
.Zac1,arowane oo„, rlwórko" (P<>I.) od lat 5 S:odz.
?, 17. 19

%STUDIO
%

W dniu 1. XI. w godz. J. w.

zoo

~ BAŁTYK

?,

do 7. XI. br. w godz. j. w.

ulie'e: Dabrowskiei?o o<I

„Kręcąc

chodem

m ieszikańców Kaorl-Ma.rx-Stadt wiel
k im przeżyciem. Myślę. ie z kolei
łodzianom w ciągu najbliższego ty-

godnia nasze miasto stanie się bliż
sze.
Jak już podawaliśmy. „Uniwer.
sal" w tygodniu sprzedaży artykułów z NRD oferuie różne atrakcyj·
ne artykuły Ul ok. 18 mln zl. Sprze
daje się je w 12 różnych stoiskach,
częstsza, co pokrywa się z interea na każdym z n ich pod fla~ami
sami klientów. Dyr. Hamann
po- NRD znajdują się odpowiednie wy_
wiedział: .,Jesteśmy szczęśliwi, że
wieszki. Sprzedaż trwać będzie do
b ierzemy udział w pierwsze.i tego soboty. 2. XI.
włącznie. W sobotę
1·odzaju imprellie handlowej w Lo- .,un.iwersal"
pracować będzie od 8
dzi. Niedawno dni Lodzi byly dla
do 16.
Zainteresowanie sprzedażą artykułami z NRD jest ogromne. Wczo
wiadomo jak tam gl ęboko, więc
rai „Uniwersa!'" przeżył o~·romną
sie cofnąlem.
nawalę kut)ujacych na wszystkich
Nazwa ulicy zupelnie nie pa·
stoi.okach. .Naiwiękswm powodzP·
suje do sytuacji. którą tam zaniPm cieszyły ~ię zabawki i artystałem! Objazdotca powt n.na być
kuły gospodarstwa domowei:to.
przejezdna - ta nie jest !
Jerz11 r.
(Kru;.)
Fot. - A. Wach

3. W dniach od

46 proc. stanowią kobiety.
B. Koperski podziękoowal kobietom-radnym, wyróżniającym
&ię
szczególną aktywnością i zaangażowaniem, a ta:Kże wszystkim ło
dziankom za ich codzienny trud i
wysiłek. Władze miasta dołożą s.tarań, aby coraz ba·rd.ziej uła.twiać
życie łodziankom m. iill. ooprzez
S!zybszy rozwój sieci handlowej i
usługowej, a także żłobków, przedszkoli itd.
W dyskusji delegatki wskazywaty na problemy, które oowinny do.
czekać się roz.wiąza.nia w interesie
łódzikich rodzin. Postulowano m. in.
rozwija.nie akcji wczasów, budowanie dalszych domów spokoinej s.tarości, rorganizowanie oionu lecZill ictwa geriatrycznego. We _wnioskach
zjazdu . P<?Stulowano m. i.n. upo"."szechn!amP i:iO'Wego modelu. wspolcz~sn~1 rodzm_v. ~ozszerzame fo~
opieki :iad .d.z1eck1em, pomoc rodzi
nom wielodzietnym.
Na czele nowe.~o zaT'Ządu LK sta.
nęla ponownie J. Suska-Janakowska. Wybrano także dele~atki na
VI Krajowy Zjazd Ligi Kobiet.
(Kas)

'~"""""''~""'"'"'~""""'""''''"'~'""'"""""""~"~"""""""""'""'""''""'""~~ .
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wradach narodowych

fll

czącyich się,

„szach królowej bry1antów" rad.z:. od lat 14 godz.
16. 18. 20
E:llERGETYK - nieczynne
KOLEJARZ - rueczynne
GDYNIA - „syn Godzilli" jap,
b/o wieku godz:. 10 11.45 Przegląd
filmów NRD:
„szlagier
wielkiego miasta•
b/o wie.ku
godz 13.30. „Morderntwo w poniedz1ałek"
od
lat 15 godz.
15.30. 17.45, 20.
HALKA - .• Winnetou w Dolinie
Smierei" jug .-RFN b/o wieku
godz 17, „samuraj I kowboje"
franc. od lat 15 l?<>dz. 19
1 MAJA
„ WLnnnetou wśród
sępów"
Jug.-RFN b/o wieku
godz, 15.30 17.30. „Palec boży"
(Al poi od lat l5 l?Odz. 19.30
MLODA GWARDIA
„Druga
twarz
od
lat 15ojca
~od:r..chrzesłlnego"
9 11. 13, 15, Wł.
20,
(godz, 17 - seans uimknletY)
MUZA .Zapts zbrodni" o<>l.
od lat 15 ~O<lz 16 18. 20
OKA - „Nie ma mocnych" P<>L
go<lz. 10. 12. 14. 16. 18. 20.
P~~E~;tE l?~c ~as t:rs" USA
DKM
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POPULARNE - nieczynne
~
PRZEOWIOSNI.li - Przegląd fil· ~
mów NRD: .,Pygmalion XII" ~
(A) o<I lat 15 ~od.z 15.30, 17.30, rJ
19.30
~

P~~~I~~· !ra:;~~~e~a.tna~ ~~ ~

16, 17.45, 19.30
POKt>J „Królewna z dlugim
warkoczem· (Al radz b/o wielw godz. 15.30
Cenny tup" !r.
od lat 15 e:odz. 17 19.30
REKORD
.,Mania wielkości"
franc. od lat U godz. 15.30,
17.30, 19.30
ROMA - „ Wilcze echa" CA) pol.
oo lat 15 riod:r.. 10, 12.15. 14.30,
„Niebieski tołnierz" USA od lat
18 godz. 17. 19.30
SOJUSZ - „ Wiosna. panie sterżancie" IA) ool. b/o wieku g,
16.4;5, 19
STOKI - „Miasto w czerni" węg.
od lat 15 l?Odz. 15, 17 30, 20
SWlT - „Małżonkowie roku ll"
franc
Od lat 15
gO<!z. 15.30,
11.30. „Dekada strachu" franc.
od lat 18 e:odz. 19.30
DYŻURY APTEK
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Tuwima 59 Rzl!OWska 147. P iotr ~
kowsks 307, Limanowskiego 1, ~
Zielona 28 Pl. Woinośel :i.. Obr. ~
litallneradu 15
~
STACJA KRWIODAWSTWA

Franciszkańska 17/19 orzyjmuje
<»dziennie w l!odz. 7.30-14, a w
soboty 7.31>-13.
..,
DY.c.URY SZPITALI
Itl!ltytut Polotnlctwa 1 Gineko101?1! ISterllnl!a 13)
Klinika
PolotniC?.a ul Curie-Skłodowskiej
15 - Klinika Glnekolol?ll - dzleln ica Sródmlewle I z dzlelnlc;v
Górna: Poradnia „K" z ul. Fe·
llń<kleiio.
Szpital lm. Madurowicza
Kllnlka P<>l.Gin WAM - dziel·
nica Polesle 1 7 dzielnicy Górna.
Poradnie ,.K" ul
Przvbyszewskl" !?O ~2 I ZaP<>l&kleJ 2.
Szpital Im. M. Kopernika
dzielnica Górna Poradnie „K"
Odrzańska. Cleszkowskle~o. Lecz·
ni<'•~ • Rzl!owska
SZ!>lhl im. H. Wolf - dzielnica Widzew ora1 dzlelnlca Bałutv <>orńcz Poradni „K" ul. Sed7IOW<k• I T.lbelt~ .
Szpital
Im.
R.
Jordana dzieln ica B~luty Poradnie
K"
Ul Sedt:lowska I Llbelta.
Chlrurl(!a ol!ó'na - Szolta1 Im.
Brudzl ń•klel?o (Kosynierów Gdyńs~~~~;~la urazowa _ Szolł.~l Im.
Rrnrtzl ń•klel?o (Kosvnierów GdYńsklch 61)
Neurochfnm?la
Szplta1 tm.
BorJlcklPI!<' 1Knoclńskfe1?o 221
Larvnl?olOl?la
Szolta1 1m.
B 0 r ll<'lr1PI!< IKooońskfe!!o 22\
Okullstvka - S>oltal im. Jonsch 0 r~ 11\/f11lonowa 14\
C'hlrurith I tPrvnl!nJo.l(la dzlecleca
Sr.olta1 Im. Kot"Czaka
1Armif Czerw<)Tlel 15)
Chlrurl?la
ue?ekowo-twarmwa
- "lzolta1 Im. Barllcklel?o (Koo~lń•kl el?o 22).
Toksvkologia - rnstvtut Me<lv·
cyny Pracy (Teresy 8),

-

NOCNA 'POMOC t-EltAKSKA
Nocna 11omoc lekarska !§taeli
Po1?otowla Ratunkowei:o przy ul.
SlenkleWicza 131 tel. 655-66.
Ol!ótno!ćdzk• Telefonl<'Znv Punkt
Informa<"v1n:v
dotvczac:v
orac:v
nlacńwPlc •lutbv zdrowla telefon
615--111 czynny
w
l?odz. 1-15
oprócz niedziel t świat.
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podob a?
(Od naszego

wysłannika)

ty" w naszym Teatrze Wielkim.
próbami
W przerwach między
zwied1.amy m iasto i okolice, mię
na
jezioro
dzy innymi sztuez.ne
rzece Kurze, przypominające trochę n.as.ze „sulejowskie morze". ale
znacznie ładni ejsze, bo połorone w
górach. \Vszędzie towarzyszą nam
ekipy telewizji przygotowujące repdrtaż z naszego pobytu w Gruzji.
W piątek odbył się koncert inauguracyjny ; w programie symfonia
D-moll Cesara Franeka i VI symfonia Dymit ra Szostakowicza. Za.
równo stary Franck, jak i wiecuiie
młody Szostakowicz. w wykonaniu
dyrekcją
pod
łódzkiej orkiestry
gruzińską
Henryka Czyża podbili
tu
publiczność. Maestro Czyż jest
Kontakty towarzyskie nawiązują bardzo znany, a dowodem klasy
zwłaszcza łódzkieh fllharmoniików n ieeh będą
1tie niezwykle szybko,
na trzykrotne ·bisy i długa, kilkuaUlstomiędzy muzykami grającymi
tych samych instrumentach. Tb'. li- minutowa owacja.
ło
scy filharmonicy towarzyszą
d?:ianom we w szystkich próba('h. a
W sobotę koncert muzy<ki polindywidualne wymiany doświadczeń skiej pod dyirekeją Zdzisfawa Szotrwają do późnej nocy. Dusza tych st.aka. W dwu- 1 półtysięcznej sali
kontaktów ~ą ponularnv w Lodzi Filharmonii w Tbili1S>i
niezwykle
dyrygent Dźansug Kac-h idze i Gu- melodyjn ie zabrzmiał współczesny
0
r;im M 1iw<0 . 7-11;, nv 7. inscp.ni7Bcii koncert na orki estrę
smyczkową
1,Legendy grumńsk iej" i „Trav ia- Grażyny Bacewicz. Z gorącym przy
soliści:
młodzi
slę
kali
spot
em
jęci
Tadeusz Chmielew.•ki, wykonujący
koncert F-moll Chopina i skrzyN'a~fadl)Wców mltvC?;neiro Ikara
paczka Barbara Górzyńska grająca
nie brak I w czasarb współc7.e•
I Konce rt Karola Szymanowskiego.
J„rzv Lutkowski I An·
&n~·ch.
Pols1ka muzyka trafiła do przeCzestochowy
drzeJ Mądrzyk z
konania (i serc) ogromn ie muzyprzy
skonstntowall orzadzenie.
Gruzinom.
kalnym i krytyczn y m
pomocv któreiro moira odbywać
Łódzki zespół w obu koncert.ach o.
kilkuminutowe lot:v w oowietrzu.
możliwości
siągnął szczyty swych
bo tak nazywa się
„Lotnla"
brzmieniowych i pot\Yierdził swe
ostatnie sukcesy podezas \\'ystępów
owo urzadzetile. zrobiona Jest z
w Warszawie. Brawo orkiestra!
rurek duraluminiowych I oe>krystilonem.
impre.,;nowanvm
ta
W poniedz:ialek przenieślismy się
Przv starclP z 40 m wzgórza za·
Czarne,
do Suchumi nad Morze
i
lotv
kilkuminutowe
oewnfa
gdzie w m i ej~cowej Filhannonii i
następ
trzy
Pieundzri.e
pobliskie.i
w
manewrowania. Jest
możllwościa
ne koneerty.
to ledvnv w kraiu „latawiec" o
takiej doskonałości.

. Po czrtero- ł półgodmnym locie
•amolot em specjalnym .•Aerofłotu"
- Ił-18 zespól Filharmonii Ló~k iej
wylądował w Tbilisi. Ciągly d eszcz
żegnający nas w Lodzi i na Okę
ciu poroslał tylko przykrym v."Spom
strefę
n.ien iem. Przekroczyliśmy
zim.na - w Tbilisi termometr wska
zuje 28 stop. C. Powitanie na lotnisku niez;wykłe: dzi es i ątki fleszy,
telewizja, a przede
dzienni karze,
w;;zystkim cały zespół gruzińskiej
Filharmonii. .. i wspaniale przyję
cie. Tylko te ubrania - wysiadaprzypom inaliśmy
jąc z samolotu
E sk imosów. ale z jaką ulgą pochowali~my cię2'ltie łachy na samo
.dno walizek.

R. GRZELAK

CAF -

Now;o.k

.& Na dwóch miliardowych łnweetycJach przemysłu lekklegoZWO „Wera" i ZPP „Feniks" budowlani kładą daehy na podstawowych budynkach produkcyjnych, aby w listopadzie, a najpóźniej w grudniu zamknąć je i w ogrzanych już pomiesz.ezen ie
n iach prowadzić w zimie kolejne roboty. Obfit e des zcze
ułatwiają tego zadania.
.& Na 4-kondygnacyjnym budynku wykończalni i fa rb iarni
Zakładu Wyrobów Obiciowych „Wera" położono stropy, a ścian}
100-osobowa zaloga
gotowe są w 80 procentach.
oolonowe
„Przembudu" uporała się też z pierwszą kondygnaeją przyszłe
go budyn·k u administracyjnego, który w s t anie surowym ma
być wzniesiony do końca bieżącego roku. G~yby nie zabranie
dźwigu, praeującego przy budowie drugiego podstawowego ospowodowało zahamowanie
bieMu „Wery" - dziewia1'ni (co
prac na tym odcinku) można byłoby powiedzieć. że na tym
czterohektarowym placu wszystko przebiega normalnie. zgodnie
z planem. Dodajmy. że „Wera" wznoszona kosztem l.4 mld zło
tych ma być gotowa za ntesplena dwa lata i po dojściu do peł
nej mocy do&tarczać będzie 9 mln metrów dzianin obiciowych
rocznie.
A Pod dachem znajdzie się również wkrótce 6-kondygnacyjny
Pończoszniczego
budynek pończoszarni Zakładów Przemysłu
„Feniks", budowanych od roku przy ul. Brzezińskiej. Do końca
1976 r. na tym rozległym, bo liczącym 13 ha placu budowy sta-

WTOKE'K:, 29 PA:tDztEKNlKA
PROGRAl\I 1
10.00 WJ.ad. 10.08 Słowiańscy symfonicy. 10.30 .. Dwunastu" - fragm.
10.40 Jazz z uśn iechem 11.00 Mozaika melodil 11.18 Nie tylko dla
U.25 Co słychać w
kierowców.
.. czerwono
Od
11.30
świecie.
12.05
.. Sezamu".
do
Czarnych"
z kraiu i ze świata. 12.20 Chwila
muzyki. 12.25 Piosenki z musical!
13.00 $plewki I tramelk:I. 13.15 Roln!czy1 kwadrans. 13.30 Rytmv mło·
dych. 14.00 Ze śwlata nauki. 14.05
T·ańce 1 oieśni luctowe 14.30 Soort
to zdrowie. 14.35 Koncert. 15.00 Wiad
15.05 Llst:v z Polslai 15.20 Autoera·
~'r
fy wielkich komoe>zvtorów
Schubert. 15,35 Naerania z małvrh
16.10 Prooozvrie
P!:vt. 16.00 Wiad.
do .. Listy Przebofów". 16.30 Aktu·
kulturalne. 16.35 Melodie 1
alności
Kraju Rad. !7.00 Radiokurier. 17.20
Rvtmostop. !7.40 Piosenki z lstan ·
bulu. 18.00 Muzvka I aktualnoi'ci.
18.ZS' Nie tvlko dla kierowców. 18.~0
Przeboie non <tOP 19.00 I wvd~nie
19.15 Gwiazdv estrlld.
dziennika.
20.00
19.45 Rvtm. rvnek. reklama.
.. Teorie stratvfikacil I Ich krvtyka"
20.20 tnterservis 20.47 Kronika <por·
21.00 W trosce o słowo I
te>wa.
21.15 Wieczornv konrerł !;yhreść.
22.00 Tl wvdan\e d?.lennika.
czeń.
22.15 Piosen kl W Wv~ockiego 22.30
Magda Umer orzedsta1\ia.
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nie jeszcze' wykończalnia, rejonowa kotłownia i inne obiekty, w
Roboty przy budowie
tym także budynek admini tiracyjny.
pończoch i
zakładu, który dostarczać będzie 75 milionów par
rajstop rocznie prowadzi się z wyprzed7.en iem.
A Z budową ZPP „Feniks" sąsiaduje budowa Instytutu Włó
kiennictwa (kooz.t 400 milionów złotych). W pi e rw;;zym etapie ma
być wzniesiona hala technologiczna o powienchni 56 tys. m etrów kwadratowych. Bltdynek hali t a kże ma być zamknięty
przed zimą, aby można było kontynuować w n im prace.
A Ponad 1,2 mld zł komować bedzie zautomatyzowana odlewn ia „Wifamy'', której budowę rozpoezęto przed miesiącem.
Na placu pełna koncentracja sprzęt u i lud?.!. Rozpoczęto wykopy pod główny bud)'nek. Generalny w y konawca - ._Chemobudowa" dokłada starań. aby obiekt zrealizować w wyznaczonym mu, krótkim, bo 24-miesięcznym cyklu. Jednakże wvstąpily
już pierwsze trudnośei. Budowa ie.si n iedostatecznie przvgotowana od strony inwestora. Niepokoi iwlaswza fakt. że zamowione
na IV kwartał br. konstrukcje ;;talowe n ie nadejdą w terminie.
A Natomh1st na budowa.eh „Bistony" i „Dywl!anu" na Dąbro
wie oraz. ZTK „Teofilów" - ostatnie roboty. Budowlani kot\ezą
prace. a w halach produkcyjnyeh trw a ią już normalne procesy
produkcyjne. Podczas gdy np. w „B i t on ie" ro?:pc-c-zyna pra~ę
kom isja odbioru. w skręcaln i, przewijalni i farbiarn i, pracuią
(1k)
już maszyny i agregaty.

Na WSK dookoła świata
Do Krakowa oo·
rz podróży
wrócU
dookola świata na
marki
motoc:vklu
student
WSK·l25
krakowskie! AkadeRolnicze.i
mii
l\farek l\.Iichel. WY·
MISZVI e>n 7 Krako·
wa w dniu I lipca
br. W trakcie ooPM'fliechał ok.
dróżv
łO tys. km a prze·
kilkad7.lekroczvl
Biat irranic oallst·
podróżo
wowvcb;
statrównież
wał
Jak oświad·
kiem
CZYI. motocvkl. któ
rv fest dziełem kO'D
•truktorów ze Sw!dsię
~nhvwal
nika
znaknmlt'le.
CAF - sochor

8.30 Wlad. 8.35 Mó1 dom, 'l'l-Oie osiedle. 8.57 .. z cze<?o bectziern•1 bu9.20 G Bacewicz - Mu
dować".
9.40 Dl" r.t7Ed·
zvka na sn. yczkl
szkoli - .. Do 11:idzenia. Ziemio" pt. ..Nie·
literacki
Rep.
10.00
słuch.
zwvkla pasla" 10.30 Muzvka '>Dero·
Il.OO „U Marcinka i w oal·
wa
11.30 Wiad 11 3:;
m iarn :" - reo.
tl.40
tor orze~zkód' 1 .
.. Roclzinnv
Skrzvnka ooszukiwania rcxlzin PCK.
11.45 Melodie z Palu k I K•S?.ubów
12.05 Komnnikatv (L) 12.10 Ton I
test (L) 12. u Utwon• Jana Brahm·
13.00 .. Głuche skr7.voceo".
sa (Ll.
13.20 Gra Zesp. Zb. Namv~!ow•k1e·
!3.3!i .C"l<lo::>\'"ie'1nil?
Wiad.
go 13.30
J3.o5 Mlniorzedać rzeczv słowo".
14.00 Wiece1
l(!ad fo!klorvstvC'7nv.
14.15 Tu radio Moleoie1 taniei.
14.35 Gra olanistko turecka
skwa
Idil Biret !o.OO Prol(rRm dla dziew·
czat I chlooców - zaws?.e o 15.00
16.00
15.40 Zaeadk~ muzvcznn (L).
Urzadrenie Ziemi. 16.1'.\ Barok dla
rn.4!i A khtAlno~ci 16dzkie
""9ZV~t1<i<'h
li.OO Lń1 r k i Te•tr WIPlki w GrecH
f l,)
Relacja A rżvkow•kie1. 17.15 Reoort•t
IL). 17.~5 StudPnci P'''SM CL). 17 .!ió
Ooowlactanle dla dr.leci (Ll. 18.20
18.30 l':cha
Term!nan nuzvcznv.
dnia . 18.40 Dro~ ooznan!a 19.00 B.
we<?ierskle"
Obr;u:kl
..
Bartok
Wielka Ork. Svmfoni<'i.na PR I TV
19.30 .. Pod
19.15 LE'kria 1ez. an<?.
ma<i llterac·
?nalńem Chrc-no~a" 20.~5 Kwdrans muzv01:nv
ko-muz
21.10 Laur!'"Ci War•1owskle1 Jesieni
Po„z1!. 21.30 Z kra1u I ze ~":lata.
21.55 Raclio 21.00 Wlact soort
Szkole - aud. 22.10 M. Mielc?ew«ki
- Canzona na 2 sknvoiec. altów·
ke. w iolonczele i oozytyw, 22.20 TY·
iiod.nik Kulturalnv.

Odszedłem od biurka I zacząłem przeciskać slę prz:ez grupy
elegancko ubranych amerykańskich turystów. Pani Snood miała wprawdzie 20 minut przewagi, ale Jun ior mia! swój jasnoniebieskl sedan. Pośpieszywszy się, może przybyć do Xochimilco prawie równocześnie z nią.
Moim pierwszym impulsem było wskoczyć do taksówki 1 ionić ich. Nie ufałem jednak mojej hiszpańszczyźnie na tyle, że
by się puszczac na takle eskapady. Nagle przyszła ml na myśl
Vera Garcia. Bez względu na to. cry była. czy nie była zamieszana w tę konspirację, warto było narazić się na ryzyko,

-83-

-84-

zauważył,

czy

miała

ze

sobą

jakąś książkę?

Tak jest, sir, miała. Odlożyls ją na biurko kiedy kwitoZauważyłem tę
wała odbiór pieniędzy za czek turystyczny,
mia! minę nieco zdziwioną. - Ot, taka niewielka
książkę książeczka, sir. Jedna z tych historii detektywistycznych w kolorowych okładkach.
najwidoczniej trochę
Chwilkę stał, przypatrując ml się zakłopotany. Potem zakasłał:
- Przepraszam pana, ale czy pan nie jest przypadkiem oanem Duluth?
- Owszem - odpowiedziałem z nagle obudzonym podefrzAniem. - A czemu pan o to pyta?
- Gdyż t.a osoba, którą pan przysłał. ieby sie dowiedziała
o panią Snood. przed chwilą stąd odeszła.
- Osoba ... ?
- Ten młody chłopiec. proszę pana. Posłaniec...
(Z twarzą podobna do kwiatu i rewolwerem na biodrze
Junior).
- I powiedział mu pan dokąd pani Snood pojechała?
- Oczywiśrie, sir. Powiedział, że to bardzo ważne, że pan
koniecznie chciał się z nią zaraz zobaczyć. Czy postąpiłem niestosownie, sir? - spytał zaniepokojony.
usiłowałem się uśmiechnąć. - Nie, nie, broń B..iże! Niemal zapomniałem, że 11:0 wysłałem.
W każdym razie ma 20 minut przewagi - pocieszałem się.
- Czepiałem się tej myśli dla podtrzymania na duchu.
W ka:i:dym razie jeszcze żyje ... ·
-

XIIl.

fęzyk ang. lek•
(kurs podstawowy). 18 oo Za
magazvn motor:vza.
k i erownicą
cyj ny 18.50 ,Scarlatti dla nastrojonych l!rycznie" - Piotr Paleczny fortepian. Irena Mro1lńska 1 Jerzy
Makarowskl - taniec 18.50 Uniwers.v tet Warszawski - rtlm dok. orod.
TVP (kolor). 19.20 Dobranoc (kolor) .
19.30 Dziennik <kolor) 20.20 „ Wegiel"
- orociram oubl. (Wrocla\V1. 20.50
powt. lekcji ł
Język n1em!eckl (kurs podstawowv). 21.15 24 godzi•
ny ' (kolor) 21 25 Teatr Telewizji: Ml·
„Księżniczka Mechał Lermontow -

17.30 Slim J'ohn -

Cja 5

ry''.

w. Glowackl - ~eglarstwo morskie. WSiT !97f r., str. 38f, zl SO,

12.20
12.0S Z kraju I ze św'iatit.
Chw!la muzvki. 12.25 Za kierown!-

Kofoluszkowcy
s. Reperowtca
(album) 1974 r„ str. Z23, zl. 100.
kapłaństwie

KSIĄDZ

- To bardzo ładnie - powiedziałem. - Posłuchaj mnie, Vera. Chciałabyś mi pomór?
- O. naturalnie! Tnk, tak!
- To ies:r.cze ładniej .Testem w tej chwili w hotelu Reforma. Przyjedź tu zar.az. Swoim samochodem. To bardzo oilne.
- Zaraz ja tam przyieżdżam.
- I nie guzdrz się. Nie bądź taką, jak wszystkie balerl!U'.
I nie mizdr? się i;rodzinami przed luslrem.
- To 2l!laczy. że chcesz żebym przyjechala tak, jak stoję?
- Tak!
- Właśnie wylazłam z wanny - zachichotała. - :ra nte mam
na sobie ubrania. Ani jednej rzeczy. Golas. golas ...
- To narzuć tylko na siebie coś! Narzuć po prostu!
•
- Dobrze. Piotrze! Predziutko!
Wyszedłszy z kabinki. poszedłem w stronę schodów hotelo•
wych. ~ryząc niezapalonego papierosa. Pobili mnle l starali si~
mnie porwal" tvlko z te1?0 powodu. że my<leli. iż mam ks1aź·
kę. Teraz wiedza. że to Lena ją ma. Co bedą chcieli zrobić
z Lena? Szczególnie. jeżeli beda ją uwnżali za moją wspó}·
niczkę? Na mv.;1 o tym przeszedł mnie dreszcz. żałowałem. ze
n ie spvialem Verv. r'!:V ma broń.
Dłuiri rzad samochodów przeieżdżal przed wejściem do hotelu Reforma. T<ilka meks:vknńskich arty•tek filmowych pod·
jechato pod zajazd i wv~iadlo. produkuJac nlezlit'zone ilości
Srebrne lis''. u~mlerhv od•ła
nairóźnorodnieiszvrh pie.<kńw
ni:iiare ol<niewajare zebv. norz::1ce się z bo1fńw mal" erunkl
s11telitów. Z uliC'v dochodz!łv dźw i ęiti trąb, a po chwili ukazal ~le porhód piłkarzv . skre~ający w Paseo.
Spojr1<1lem na zegarek. 01ie~ieć minut tPmu dzwonllem do
Ver,,.. W<,..,ania!y sam<"><'hńd wvjprhal z C'alle '~ i lnn . przviechał
niemal 7.arzurnia~.
przed Reformę i l?Waltownie 'l:Rhnmownł .
Klakson zatrabiJ
tuż przed schnd~mi wiodarvmi do hotelu.
zamachała
rękawicy
~zaleńczy salut. Rek;i w gołębiowego koloru
rozmachem.
7
do mnie
Podhiel'.IP.m do auta ! w5koczvlt'm na sied7.enie r>bok Verv.
- ' DziPlna 1 ciebie bahka ! - poc-hwnliłem ją - Xochimilco.
I pędź tak. Jak 1?dvbv clę gonil Sol Hurokl
Wi ~zace oitrodv Samnrhńd skoczvł w czerwone 5wi<ltło. skreC'il w dńl Paseo. W id~"~ było. ~e Ve rll n ie lek~ważv sobie konie!'7.ne1to noGolebiego koloru
śoiechu. Te1?0 ranka wvgladala cudownie!
kostium Te7.ał na niei l~k ulany I nie miała widocznie czasu
prz:vozdobić e:o odpowiPdnia masa biżuterii. Nie miała także
C7A'l•U na maki iaż - skóra iPi iR~n i~ '" i~k l'!'>r:i nne •Tn"1re . .Teza barem Sherry Opery wjechaliśmy
chaliśmv jak ~zatani
w wiejską drogę.

pan
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PltOGRA'l-f ID

BOTT

kanonik hone>rowy Kapituły Katedralnej Łódzk.leJ,
proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zglerzu,
D~la 29 pddzlernika br, (we wtorek) o godz. 18.30, po przenie·
slemo zwłok do świątyni, zostanie odprawiona msza ~więta w inti.-ncji Zmarłego. Uroczyst<Kć poęrzebowa odbędi:ie się 30 paźdzler·
nika br. · (w środę) o .,;odz. 9 w ką~ciele Matki Botej Dobrej Rady
na Cmentarz
w Z~lerru, po czym nastąpi przewiezienie zwłok
Bródnowski w Warszawie (Ul. łw. Wincentego),
DUCHOWIEN"STWO DIECEZJI ŁODZKlEJ
Dnia n patdzlernlka 197ł roku
cierpie•
długich I clętkich
Po
nlacb zmarł nas;r: najukochańszy
Mąż

i

Tatuś

S. t P.

STANISŁAW

MARIAN
KĘDZIERSKI

SZCZEPANIAK
przieżywsey

lat 50,
pogrążone

o czym powiadamiają
w głębokim smutku

i DZIECI

ŻONA

Pogrzeb odbęd~ 1lę 30 p.tch:lernlka br. o godz. U.30 z ka·
plicy cmentarm na Dolach.
W dniu 27 patdzlernlka 19U r.
w wieku 73 lat

zmarł

S. IP.

TADEUSZ WOLSKI
30
października 197ł roku 0 godzinie
16.30 z kaplicy cmentarza rzym.kat. na Dolach, o czym powiada·
glęboklm
w
mlają pogrążeni
Pogrzeb

odbędzie

IOl.ę

dnia

smutku
CO&KA z

MĘŻEM

ł RODZINĄ

LE·
i
wyrazy

Dr dr ZBIGNIEWOWI
CHOWI POLISOM
f!ęboklego

du

Dnla 26 paźdmernJka 1974 roku
po ciężkiej chore>ble w wieku 79
lat, zmu-ł mój kochany Mąt

S. t P,

wściekła.

żeby

Technikum Rolnicze tz
6 .JO TV
Wrocla wi al. 7.03 TV Technikum Re>I·
mcze 1Poznań) 9.00 Tezv k oolskl dla
10.00
klas V - .Ja,., Mateiko (Wl
.. Jak hartowała sle stai•· - film fab.
11.05
Prod. radz odc 3 <kolor Wl
w ... chowani<> olastyczne
Dla szkól:
cz.
Mal•rstwo
dla k ias VCT-VIII nr (kolor. Wl 13.43 TV Techn ikum
Rolnicze (W) . 14.:lll TV Technikum
Roln icze (W) 16 30 Dztenn!i< rkol<>r).
16.40 Le!!endv z w i ~lane<io bNe!!U Skwirt l ań•l< i eJ
Lenv
.. Ondraszek"
(Kraków). 17.05 Transmisia flnalO'\Ve.
~o ~ootkanla o mistrzostwo świ•ta w
mledlv polską
siatkówce n.eże7v>n
(.ko·
19.20 Dobranoc.
i JaP-Onia
20.20
19.30 Dz1Pnnlk lkolorl.
lori.
serial
.. Jak hartowała sle stal" fllmowv orod. radz. odc 3 (kolor,
WJ. 21.25 Swiat I Polsk~ Ckolor. W).
22. JO Wiad soort. fkolor . W) 22.20
Spiewa John Gabilou (Frnncja)
recital lk<>lor. Katowice). 22.;;o Dzien
nik (kolor).

STANISŁAW

jeżeli tym kosztem mogłem zdobyć jej auto. Pośpieszyłem do
budek telefonirznych, mieszczących się w rogu holu. Numer
telefonu Very umieszc-rony był w spisie Ertcsona. Połączyłem
się i niemal natychmiast zgłosiła się ona sama.
- To Piotr, nie? - głos jej brzmiał wesoło I rado~nle.
Spodziewałam się tego telefonu. Och, wczoraj wieczorem byAle dzisiaj już nie jestem
łam okropnie wściekła, prawda?

Nie przypuszczam,

TELEWIZJA
PROGRA!\f I

Dnia 27 patdr.lernlka 197ł roku, przeżywszy lat 63, w
31, zmarł naitle w Zgierzu
S. t P.

~/l".//.ll'////////////////////////////H////////..l//;////n,H~.H/H./hW'..H/H//..H//////.HU/H.H//..H/////H.m'//./.H~

-

ca. 13.00 Na iidań•k i e1 antenie. 15.00
Ekspresem przez świat 15.10 Gilbert
Becaud w o:vmoli !5.30 Rall(ród Jamboreo. 15.45 Polacy na Jazz
Koncert
16.20 F. Poulenc 1 ree.
Eks.oo
17
74
rok
<?-noll. 16.45 Nasz
oresem orzez świat. 17 05 .. Noc a17.15
odc . oow.
mervkańska"
17.40 Z obu stron
Kiermasz płyt.
kamerv - Jerzy Hoffman , 18.00 Muzvkobran!e 18.~0 Poiltvk.a dla wszy•
stklch 18.45 Przebói za o t·zebolem.
19.30 Eks19.15 Ksiażka tyl(Odnla.
oresem PM'&l śiĄ,iat 19.35 Muzvczna ooczta UKF . 20.00 Miedzy Nowvm .Jork.Iem a Geńewa 20.10 Kro20 40 Lekcia iez. niem.
ni~i włoskie
Ce>pernicanae.
20.55 Musloa Aetatts
21.26 .Jazzowe In oresle. 21.40 Na oo•
- reltetnn.
ltvkl
ool
boczu wielkie!
.. Pirat".
21.50 Vincenza Bellini
22.00 Faktv dnia ~2.08 Gwiazda <ie•
Urszula r;udmiu "'i.eczorów
.. Trzecia l(ranlc:i."
2~.15
dz iak
odc. 2. 22.45 Kabaret piosenki ..

współe:rucla

s

powo-

śmierci

OJCA
FRANCISZKA POLISA
składają:

KOLEDZY z KLJNIKI NEU·
ROCHIRUKGD AKADEMD
MEDYCZNEJ

Pogrzieb odbędzie slę dnia 29
patdzlernika 1974 roku o godzinie
15.30 1: kaplicy gw, Antoniego na
Mani, o czym zawiadamiają po.
grąże>ne w &mutku
'ZONA z

RODZINĄ

Dnia 26 patdzłernika 1974 roku
najnkoEmarla w wieku 66 lat
chailsza Matka, Babunia i Teścio
wa
S, t P.

HELENA
WOJCIKOWSKA
z domu TOMASZEWSKA.
odbędzie !tlę dnia 29
z
października br, o godz. 16
kaplicy cmentarza rzym.-kat. na
Doł~ch, o czym po'l"iadamiają pogłębokim tal ·1
grązen.l w

Pogrzeb

CORK.A,

ZIĘC

1 WNUCZKA

Ordynatorom oddziałów WoJe.
wódzklego Szpitala w TUszynie
DANUCI
1
STANISŁAWOWI
glębok.Jego
wyrazy
STANKOM
wspólozucla z powodu śmim-ct

OJCA - TEŚCIA
DYREKCJA

ł

KOLEDZV
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