
CfOR m „Pochodnia" 
w~ · iaj o godz. 18 
zdj · s i omu Rzeimio· 
sła, i t 6. Kandyda-
ci eh ru mile widziani. 

RYSZARDA HANIN - do
akonala aktorka d1 a ma tyczna, 
spotka się dzisia; o godz. 18 
z b11Walcami Klubu Między
narodowej Prasy i Ksiqżki w 
czytelni tego Klubu, ul. Dqb· 
rowskiego 1. Wstęp wolny. 

DZISIAJ o godz. 20 ro.zipo
cznie się w kinie „Relax" pier
wsze po wakacjach apotka..nie 
członków Młodzieżowego Klu
bu Filmowego „Z filmem na 
ty". Wyświetlony zosta.nie film 
„Serpico", produkcji USA. 

I WOJEWÓDZKI Zjazd De
legatów TowarzfłBtwa. Trzeź
wości Transportowców obra
dować będzie w czwartek, B 
września o godz. 9 te sali n-r 
69 Urzędu Wojewódzkiego, ul. 
Sobiukiego 7. Omówione zo• 
stanq zagadnienia zwiqzane z 
kierunkami dzialalności „TTT". 

ZNAKOMITA pmnistka -
Lidia Grychtołówna będzie so
listkq wieczoru inaugurujqce
go nowy sezon a'l'tystycznu w 
Państwou~ej Filharmonii. 
Koncert z udziałem tej piani
stki odbędzie się w najbliższy 
piqtek, 9 W'l'ZPśnla o z. 19. 

spolu Poselskiego, ul. Sobie
a~iego 7, odbędzie slę w po
niedzialek, 19 września. Intere
sanci przyjmowani sq przez 
posłów i radnych WRN od go
dziny 12 do 16. 

W NIEDZIELĘ, 18 wrze.fof4 
odbędq się we Wrocławiu dru
żynowe mistrz~twa lwiaita na 
żużlu. Sekretariat CKM Włók
niarz, al. Wolności 20, przyj
muje j0szcze indywidualne i 
zbiorawe zamówienia na bile· 
ty na tę imprezę. 

WOLNYMI &kierowaniami 
Tl4 wczasy w Kołobrzegu dy
sponuje rada zakładowa Bi
blioteki Wojewódzkiej, Aleja 
22. Turnus rozpoc;;,tna się 14 
wrześnm. 

KLUB „Ceb11" Częstochow
akich Zakładów Przemyslu 
Bawelnianego im. Z. Modze· 
lewskiego, ul. Krakowska 127, 
przyjmuje zapisy do zespołu 
wokalnego, sekcji rytmiki 
dziecięcej, sekcji fotograficz
nej i tańoo toW<irzyakiego. 
Zglaszać się możll4 w godzi 
nach od 12 do 15. 

NA KURS tańca towarzu 
skiego zapisać się można 
sekretariacie Wojewódzkieg 
Domu Kultury, ul. Ogińskie o 
13a. Informacje na mieijscu, d KOLEJNY dyżur posels 

•ledzłble wo;ewódzklego "'e·~..11odzin11 I do 20. 


