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30 samolotów USA nad Hanoi 
Obrona· DRW coraz silniejsza 

S am<>loty amerY'kańskie 
l!ladleci.ały w ooniedziiałek 
·p<Jillownie nad orzemy;łowv 
okręe: H anoi i Z>bomba.rtlowa
łv zbiorniki z oły?;.nvrn oa· 
ld.wem w Ha Gia w llldle
głoś ~i 22 km na oółnoc od 
stolicy DRW . Rzecznik woj 
skowy USA w S aj!1;onie ooin
formował, że w n alocie na 
H a .Sia wzięło udział 30 sa
m olotów WsPOmniana miej 
scowość była celem ataków 
lotni ctwa amerykańskiego w 
u biegłym miesiącu oraz w 

A . Rapacki 
złoży wizytę 
we F rancji 

N a zapa.-osze nie r.ządu fran
cuski ego - m ind.slter spraw 
za~ainicznych PRL. Adam 
Ra p3.·cki, uda się z oficjal1t1ą 
wizytą do F ran cji. Wizyta 
<> ::!będzie się. w dilliach 2.6, 
27, 28 styczma ,1967 I'Cllkru, 

Sian wyjqlkowy 

na CeiJonie 
Szef państwa cejlońskiego, 

_ gubernator generalny, Wil-

dn iu 2 gruclniia. br. Pi!loci 
amerykańscy spostrzeg li w 
p owietrZJU samoloty DRW. 
Brak jednak j nforma cji o 
wal•~a()b oowietrznych. 
(C) Dalszy ciąg na str. 2 

John Steinbeck 
korespondentellłl. 

wojennym 
w Wietnamie 

Gł-le tni , znan y pisarz ame
r y kai1ski - laurea.t Nagrody 
Nobla - John Stehtbeek roz 
począł w sobotę pracę kores
pondenta wojennego w wiet„ 
na01ie południ<>wym. 

Na zdj~iu: Jobn Steinbeck 
podczas pełnienia obowiąz
ków służbowych, w helikop
terze armii amerykańsl<ieJ 
patrolują.cym cen·traLny pia· 
skowyż w Wietnamie połud
niowym, 

CAF - Photofax 

»Kosmos-136« 

na orbicie 
Age111c ja TASS Dodaje. że 

w Związiku R3.d zie()kim 
wprowadz ony Z<AStaił w oonie 
dzialek na orbitę kolejny 
sztm.: zn y satelnta Jfal\Jikówy I 
,,,Kos.mos-136". 

Wydanie A 

Lódź, wtorek 211 grudnia 1966 ro~ 
Ro\: XXI 

Spraooozd·anł'e z 191RJn·aniu 
nPG i budżetu Cll 1965 r. 

Wniosek o absolutorium dla rządu 
Poseł Tade116Z Jań<:zyk, skła

dając Se(lmowl 51Praiworoanie, 
powiedział na wstępie, że przed 
k>iQne przez rząd s,prawo'Zda
nia z wykonania Na.rodoweg<> 
P1anu Gospodarczego i Budże 
tiu za rok 1965 orao: uwagi Naj 
wyższej Izby K<>ntroli do nich 
były rr~iotem wn Lkliwych 
Da.dari i dyskus ji za~ówno na 
posiedzeniach sejmowych ko
misji, za.jmujących się paszcze 
gólnymi działami goopodarki 
<>raz adm·in:istracji parlst wowej, 
jak i lila posiedzendach Komi
sji Pla;nu Gospodarczego, Bud 
żetu i Finansów. 

Chara.kteryzając nowe meto
dy analizowania pnez Sejm 
dl'liaŁliJności or.ganów WYk<>
:nawezych, pos. Jańayk pod-

(8) DaJszv ciae na str. 2 

L. Breżniew 
otrzymał tytuł 

Bohatera Związku 
Radziecki ego 

Sejm rozpoczqł tenerolnq debote i Order Lenina 
Tu-zewiodaliczący P rezydlium 

Rady Najwyższej ZSRIR Ni · 
kol:0Jj Podgorny wręcz~ w 

• poniedziałek, Order L.enina i 

nad Planem 1 budz· etem na 1967 r :~~~ ~~~:~~d:eki~ 
. • riz·owi generalnemu KC KPZR. •••••••••••••••lllli•••••••lil•lll•••••••••••••••lil••• L. Bre7:nie wow:i i:>rzy@ano tybuł Bohate ra Zwią2lk;u Ra-: 

I 

. I 

Wcroraj o godz. 111 Sejm rorz,począł debatę generalną 
nad pia.nem i budżetem państwa. na 1967 r. 

PorLądek dzienny posiedzenia. obejmu'.;e dwa. punkty: 
1. Sprawooda.n·ie Komisji Planu ~podarm.ego, Bu

dwtu i Finansów: 
- o pr11,jekele uchwały o Nat'Odowy.rn Plamie Gospo

darci:ym na 1967 r. i &MNJstaiwowych za.łoże.mach na. 
1968 r.; 

- o projekcie ustaiwy budżetowej na rok 1967. 
2. Sprawoo:da<D!ie Komisji Planu Gospoda.nizegio, Bu

dżetu i Fina.nsów o sprawozdMliiach l'l'.ądu z wykona.nia 
Na.r:odowego Planu Gospoda.rorego i budżetu państWa. 
wra'Z z wnioskiem Na.jwyż&zej Izby Kook-oli w pn:eil
miooie a.bsolutor.ium dla. rządu 7A\ okn!s od 1 słyeznia 
do 31 grudnia 1965 r. • 

Na ob<r.ady Sejmu pnyibyli członkowie Rady Pańsłwa 
z jej przewodniczącYJ;ll Edwardem Ochabem i członk<>
wiie rządu z prerieisem Rady Mmisłriw Jcmefem Cyran
kiewiczem. 

Posiedzenie otworzył wioe- W dnllgim ' punkcie porząd
ku dziennego zabrał glos wi
c Eoprezes Najwyższej Izby 
Kontroli - Bolesław Gałęzi;', 
który i:fożył w imieniu NIK 
w.niosek o . udzielen.ie :rządo
wi absolutorium za okll'es od 
1 stycznia do 31 grudnia 
1965 r. 

JT1 arszałek Sejmu - Zenon 
Kliszko. 

W · pJ.erwszym punkcie po
rządku dzierunego zabrał głos 
s r.rawozdawca generalny pos. 
Stanisław Cie6la.k. Mówca po 
zref&owani u projektów u
chwały o N"'G na 1967 r. i 
podstawowych założeniach 
na 1968 r. oraz us tawy bu
dżetowej ne. 1967 r., w imie
niu Komis ji Planu Gospo
dcaczego, Budżetu i Finan
sów wniósł o przyjęcie obu 
p:rzedlóŻnycll Izbie do!wnlen· 
tów. 

Sprawozd31Ilie Komis ji Pla
nu Gospodar::zego, Budżet1.i 
i Finansów o sprawozdaniach 
:rządu z wykonania Narodo
wego Planu Gospodarczego : 

i drugim punkltem porządku 
dziennego . 

(A) Dalszy ciąg na str. 2 

dzieckie go za wybitne :z.asłu• 
gi w bu d.owie kOl!llundzJmu; 
umacnial!lÓ!u obrontlllości klrajiu, 
wielkie zasługi w walce p nr.e 
ciwko naieźd'źcom h:itlerow-. Dslalnla w hr skim ))()cl:Cza.s wie l•kiej wojny 

• 111a.rodowe1 1941-1945 Ol!'lalz w: 

podróż „88tOfBRO" związiru z so-i:ciem :rodm. 

w l?""liedziałek u?a.1 się w j Rada Na1wy.zs.za 
oota·tmą w br. podroż do Arne • d .ł 
ryki Północnej motorow iee Poi zatw1er ZI a 
sk1ej . Marynarki Handlowej 
„Batory•.i . Transa·t lantyk wie- I • b d • f 
zie tym razem 320 pasażerów p an I U .ze 
do Bostonu, a nie, jak 'IJWY-
kle, do Kanady. Powrót sta t - 1967 
ku ma na<>tąrpić 9 stycznia . na r. 
Swięta i No·wy Rok spędzą 
więc maryna1rze na Atlantyku. 

Powódź we Francji 
Trwające juź od kilku d·ni 

obfite deszcze w północn-0-
zachodniej części Fram,cji spo 
wodowały wezbranie rzeki 
Orne, której wody zalały o
koliczne wsie i miasteczka. 
Ot<> zalane powodzią ulice 
miasta L<>uvig.ny. 

CAF - Unifax 

Rada Najwyższa ZSRR za. 
aprobowała 'w :Poniedziałek 
plan rO'Lwoju gospoda rki naro 
dowej i budżet parlstwowy na 
rok 1967. 

Plan na rok następny prze
widuje1 zwiększeni e dochodu 
na.rodowego o 6,6 proc„ a r ea.1 
nych dochodów na jednego 
mieszkańca o 5,5 proc. Do o
stateczneJ wersji projektu pla 
nu włącz0<no poprawki wnie
sione przez s.tale k omisje obu 
izb Rady Najwyższej . , 

.. 
~. •, „ ·- , 

liam Goppalaw a, ogłosił ;v 
niedzielę 18 bm. wieczorem 
stan wyjątkowy w calym 
krajt:. 

Oficjalny kom unikat w tej 
sprawie głosi , że krok ten 
podjęto w celu u trzymania 
porządku pub.Lic znego. 

Smith twierdzi,· że sankcje 

Budżetu w roku 1965 zrefe- I 
r,owal. Izbii-e w imieniu ko
misji pos .' 'l'adeusż Jańczyk. 
Mówca stwierdził, że dodat
nie w sumie w yniki 1965 .•. 
upoważniają komisję do 
przedłożenia · wniosku o za-_ 
twierdzenie sprawozxiarl rzą
dowych i zgodnie z wnLos
kiem NIK •idzielenie rządo

Plenum ZG ZNP 
dotkną Rodez,ji nie 

W poniedziałek obradowało 
w wa:rsza.wie plenum Zarządu 
Głównego ZNP, poświęcone o
mówien iu p rograim u pracy 
związku w r ok u 1967. 
Najważniejszym wYdarzeniem 

będzie planowany w marcu 
1967 r . rx K ra jawy Zjazd De
legatów ZNP. 

w zak resie spraiw pedag~ 

giC1J110-spoleczn}'Ch n.a czoło I 
wysuwa się udział ZN·P w pod 
noszeniu jakości. pracy szkól i 
r oo:wija n iu nowatorstwa peda
gogicznego. 

Premjer rasistowskrego rzą
du rode zyjskiego lian Smi•th, 
w w ywia<izie udzielonym pa
r yskiem'U „F,i,garo" oświadczył: 

„w szystko będzie tak - jak 
dotychczas. Trze.ba będ~e za
kasać rękawy i pracować wię 
cej, ale :nie widzę żadnych za 
sa ct.niczych z;mian w sy tuacji" . 
Zdan iem S<nitha, sa.nk cje w 
n iczyim n ie zaszkodzą Rodezji, 
k tó ra ,posiada age.n tów ha.ndlo 
w yc h na całym świecie. Sm i.th 
n ie wie.ny również w to, by 
ONZ potra f.iła skutecmie do
pilltlować san·kc ji. 
Jeśli chiodzi o pot.ttykę je-

Rewelacyjne wyniki badań 
w klinice poznańskiej 

Czosnek silniejszy! 
od antybiotyków 

Poznańscy 11auko'Wcy z z.a. 
kładu Fa rmakologii Instytutu 
PrzemySłu Ziela·r<>kiego oraz I 
K1in iki Cho rób Dzieci Akade 
m ii Medycznej przeprowadzili 
wspó1n ie ser ię interesujących 

E~idemia cholery 
w Pakistanie 

Z Kara.czi, s talicy P ak.ista
lllll donosza o e ni derruii cho
l ery w t ym ikra·ju. Wybuchła 
ona pa.-ze d t rzema dlnialJ11Ji. w 
rejon ie Nawll!b~a:h leEcym 
:na p ólm.oc od Karaczi. Zmar
ł.o tam 107 ludzi. 

14 osób zginęło 
od pioruna 

J a,k donosza z Miaseriu w 
ubie!!:łą n iedlziffu: w miej sc-o
wości Kha m o1lane od •Dioiiu
nó w z e:inęło 14 osób , a wiele 
osób zostało dl:>tkmvie poc'aiŻ;() 
nycJi. 

badań nad antybiotycznym 
działaniem czosnku. Ten tra
dycyjny le k medycyny ludo
wej okazał w :nie których przy 
pa~~a.:h rewela·cyjną skutecz
nosc, wyższą nirL renomowane 
a•n ty.bioty k i. 
. D<> badań la1borato.ryJnj'Ch u
zyto szczepów bakte rii SllCZe
góln ie od.pa rnych, jatk n·p . gron 
kawce złociste , paciorkowce, 
otoczk<>'W'Ce, pałeczki Olk ręinicy 
i durowe: Lek stosowano w 
d·Wu pos taciach: ja.ko wycią:g 
wodn y :ze świeżego czosnku o
ra "!- ja.ko zawiesinę wodną spro 
s21Kowanego c z<>Snku , poddane 
g~ upr zedni? liofi!i.za c j i (susze 
me w st.anie zamrożenia). 

z 638 szczepów badanych 
batkten1, wszystkie ka pi tulowa 
ł ;r wo·bec Hl-procentC>Wej zawie 
siny CZIOStlk u liofili.rowan~, 
d la macme j w.ięk•sw6ci szcze
J?Ó"'., s kuteczne było już stę
zen1e jednoproce n towe. Trze
ba .Pod•kre&lić, te w badan:ach 
. po<rown.a wczych sz.czep y te o
kazywałr ".aLkowi t ą odporn<>St: . 
na pemcyl~nę i teirramycyn ę, 
a sła bą t yl•ko wrnżliwość na 
streptomycynę, chlo rom ycety
nę, aureomycynę, tetracyklinę 
i Ln.ne an tybio.tyki, 

Pozyty W111e wyniki dalszY'Ch 
doSWi<ł ct.czeń, p neprowad'ł>O-

m) Dalszy ciąg oo str. 2 

go kraju, smi:th uważa, że 
jest ona „do.skonała" i wobec 
tego n ie ma powodu do z.mian. 
P~emier rasiistowskiego nądu 
tw·ierdzi, że ,,.stosunki ras owe 
w Rode7Jjii uklaoają się harmo 
n iJnie„, a ludnośc afr:;k,ań
ska .,jest szc.zęsLiwa i zadowo 
lo•n.a". Biała lud.ność tego kra 
ju nie ma .zamiaru „rezygno
wać z należnych jej praw . ani 
odpowiedzialn.oSci ' ' . 

Tragiczny bilalłs 
W sobote i 111ied'Zli~lę Ko

men'<ia Główna MO zianotowa 
la 10 powaii:niejszych wypad 
ków drogowych, w których 
zginęło 9 osób, a 4 od1t1iosły 
rany. Najwięcej kraiks (S) 
spowodowałi kia-owcy samo-
chodlów. · 

„Gorąca ~inia" nieczynna/ 

Sztormy i śniegi 
w północnei 
Europie 
W~ohry, bu.nie i ipowoi:me 

nawiedZi·łv w cią•.!(u robotv'· i 
iniedzieli strefę pÓłooc:nej Eu
ropy. 

W soootę grecki fll"aehto
wiec „Si.nergasi·a'' roz;bdł się 
na mieliźnie o 3 kiiłometry 
Od półn:)cnych wybrzeży 
Szwecji ńr.o, wysokości Hotm
S>J!ndlu. Statek pękł na dwiie 
części . PirlzyiÓu=za•lniie ca~·a 
13-<JISIObowa załoga fra·chtowca 
zgimęła. 

Na Ba~yk.u szal•ał S?Aorm 
zia1gira•żając §1atkom r)'lbaJ()kim . 
W Findandlii wicihui·a pozry
wMa · w nocy z nied:zie 1i n.a 
e>orniedziałek daic:hy doinów. 
S oad1ły też obfi<te smegi. 
„Gorąea linia" łą.c:ząc:a M·(ls
k~ z . Wa.s,zyn1gtonem ode 
funkcjonowała przez 13 t:f:>
deitl. 

wi absolut.ol1ium. 
(Przemówienie 

oddzielnie). 
poda:jemv 

Po krót kiej 
r3dach Sejm 
ną dyskusję 

prr.erwie w ob
roz.począl lącz
nad pierwszym 

Minłster komunikacji 
Królestwa Szwec Ji 
z wizyf q w Polsce 

Na zaproszenie ministra ko
munikacji ~iotra Lewińskiego 
przybył w poni<!działek z wi
zytą do Polski minister ko
mun.Usacji Królestwa :Szwecji, 
Olaf Palme. 

W godzinach popohtdni<>WYch 
goście szwedzcy złożyli ~izytę 

mm. P. Lewińskiemu, a na
stępnie zwiedzili dworzec war 
s-zaiwa - Sródmie-ście. Wieczorem 
udali się - w tO'Warzystwłe 
ministra Leiwińskiego - do 
Krakowa i Ośw·ięeimia. 

Wysokie odznaczenia państwowe 
dla pisarzy - iubila tów 

W Mfa1isterstwie KJ\llltury i 
~ztuilti w Warszawie odlbyła 
się w poniedziałek uro:z'"
stość udekorowania wysokimi 
odZi!laczeniamri. oań stw-0wymi 
piLcarzy - jubHató"" 

W uznaniu zas•rug dilia ool
skie; killltury i li terat ury 
Rada Państwa ox:zymała: 
Krzyż Koma_ndorski Orde ru 
Odirod0e!l1ia Polski Edwa1rido.-

Nielegalna emiqracja 
z Portugalii do USA 
Na Florydzie, w porcie I.au 

derdale fun.kcjonaiiusze ame
rypńs-kiej służby · śledczej 
zaaresztowali na portugalskim 
statku „Santa Maria" trzech 
obywateli portugalskich pod 
zarzutem zorganizowania nie
Jega.Inej emigracji z Portu
gail• do USA, 

„Santa l\.laria" sześć lait 
temu dostała się już na ła
my pras}' całego świata kie
dy state!;, ten został p~rwa
D}'. prz~ .znanego portugal
skiego d'ZJ.alaeza antyfaszy. 
stoiwskiego, gen. Umberto 
Deli;ado, k!ó~?' w ten sposób 
chciał zwrocie uwa.gę swiata 
~ walkę pr<>wachoną z re
zunem Salaza.-a. 

Na zdję'ciu: J<>ia& Azevedo 
(drugi od lewej) i Jose Luis 
(czwarty z lewej) prowadzeni 
przez a,gent6w aomerykańskiej 
federalnej służby śledczej. 

CAF Photot.ax 

wi Kozikowskiemu z ok a zii 
50-lec:ia pra,cy oisars~.i ; 
Krzyż Oficersk.i. O rderu- - O d• 
rodzenia Polski Marii Mor o
żowic~ - S zczepko wskie; w 
związku z j'U•biłeuszem 55-le
cia pracy twórcze j. Krzyże 
K awa le r skie 0.rder.u Ocią;>dze
nia Polski w związku z 40-
leciem prac v lite·rackiei o
trzymali: Ma.na Wisławska, 
RomB.ltl Kołoniecki i Włiady
sła·w Smólski, 

Sukces łodzian i na 
Rozstrzygnięty został oigti.l

nopollskJ. lron!kurs otwarly na 
plakat z ok azji „ 50 rocznicy 
Wie lk iej So::.ialisty c.z:ne; Re. 
w<>1~cj!i Październ;iikowej", 
rozpisany w •oaź<l!zierni1ku bit". 
przez Wydział Propagandy 
i' Atr.ita.cji KC PZ.PR · ~ Wy• 
dawnictwo A r t ystvcmo-Grafi• 
czne RSW „P.rasa". 

I n·agrodę otr.zvmał Janll&Z 
Wiktor1>wwki z Lodu. 

Dalsze ofiary 
mafii 

Policja korsyka.t'iska ipro-
wadzi energ iczne śledztw.o w 
spr awie fali morderstw na 
tej wyspie. Ostatnio 2)gilllęlo 
tam 4 ludzli. Przypuszcza sie; 
że :Paóli. oDi · oti<llt'4- ma:fi:i. 



Min. ·,-J rąmpczyński· 
doklorem h. c. 
uniwersytetu 
poznańsk~ego 

W auli U~wersyrt;etu im. 
A Mickiewicza w . PmJłaniU 
odbyła się w poniedziałek U!I"'O 
czystość naidam:ia tytułu doktor~ 
honoris causa tej uczekliionof. 
dr Witoldowi Trąmpczyńskie
mu, ministrowi h:mdlu za
grani~znego PRL. 

Z wni<>Skiem o nada'!lie tv
tułu wystąpiła Rada Wydzia
łu Prawa UAM, który prof. 
Trąmpczyński ukończył w 
1937 rokJU. 

Nowy manewr faktyczny USA?. 

Lisi A. Goldbęrgu 
do U Thonlo: 

Delegacja amerylkanska w 
ONZ opublikowała w ·ponie
działek tekst li.stu, wystosowa 
nego przez stałego l?rzed.Sta'Wl 
ciela USA W ONZ, amb. Art
hura Goldber·ga, do sekreta.rza 
generalnego ONZ, U Thanta. 

W liście tym A . Goldberg 
prosi U Thanta o „podjęcie 

kroków, jalkie uzna za st~ow 

ne" w celu doprowadzenia do 
-rozejmu w Wietnamie; A. 

Gol<iberg zapewnia, że „rząd 
Stanów Zjednoczonych będzie 
współpracował z sekretarzem 
generalnym w celu osiągnię
cia porozumienia i dołoży sta 
rań, a.by rokowania rO?.poczę
ły się mo·żliwie jak najszyb
ciej". 

w•elk-i . kombinat 
przetwórczn-spożywczy 
·p~wstaje 
w Miechowskiem 

W Kozłowie, w pow. Mie
chów uruchomiony został pierw 
szy obiel<t powstającego tu 
wielkieg11 kombinatu przetwór 
czospożywczego - Kaszarnia. 

w skład kombinatu, którego 
koszt budowy wyniesie 120 mln 
zł wejda także wielki elewa
tor i nowoczesny młyn. Inwe 
stycja wznoszona jest w o
parciu o krajowe urządzenia i I 
projekt wykonany przez BiU· 
ro Projektów Przemysłu MIY 
narskieogo. 

Indonezja 

·zgromadzenie Narodowe 
rozpatrzy 

sprawę Sukar_no? 
Z Djakarty dJOnoszą, że rnl

ni5ter spraw zal<!ranfoznych 
Malik, jeden z cziłonków Pre 

1 
zydium Rządu Indon€zyjskie
go, ośwliadczył, Że oowinna 
zebrać sd·ę ni€.zwłocznie &e
sfa tymczasowee:o doradczee:O' 
Zgromadzenia Ludowei?o. aby 
rozpatrzyć Spr>aWę za;rzutów 

wysuwanych przeciwko pre
J!;yden.towi Suikarno w związ
ku z jego 'domruiema1ll4 rolą 
w o'<resie zeszłorocznego za
machu sta!llU. 

Maljk 'QQF'iedział driien'ni
karzom, że gdyby Zgroma
dzeni.e nie zajęło się n!8Jtych
miast ta sorawa: może dojść 

30 samolotów USA nad Han.oi 
(C) Dokończenie ze st?'. 1 rii przeci Wllotniczych jest 

większa od tej, ja•ką Dla!poty
kałi w Korei. 

W b!ści~ tym A. G~ldberg 
nie tylko nie wspomma o 
ewentualności. zaprzestania bom 
bardowań terytorium Demokra 
tycznej Republiki Wietnamu -
poza okresem krótkiego rozej 
mu świątecznego, lecz nie U· 
stosur.kowuje się w ogóle do 
terrorystycznych nalotów lot

·nictwa amerykańskiego na 
dzielnice mieszkaniowe Hanoi. 
Stawia to pod znakiem zapy
tania szczerosć intencji A. 
Gold.berga i pozwala wnlosko
wac, że chodzi tu najprawdo 
podobnie1 o nowy manewr 
taJ<tyczny, obliczony na wpro 

. wadzenie w błą<i opi'llti swia-

Sejm rozpoczql 
debatę generalnq 

· do nowych, gwałtownych d€
monstracji studenckich i na
wet do chaoou w kraju. Wy
raził on ooigląd, że przewod
niczący Ze:romadzend.a gene
rał Naisution zbytnio zwlekał 
z pow1erzen:iem Zg;romadze
n.iu tego zadania. Piloci a.meryikańscy naooty

kają na coraz silniejszą obro
nę przy nowych nalotach na 
północny Wietnam - donosi 
kore·sp0ndent · R€utera w 
SajgCl!ll.ie. S~i .piloci stwier
dzają - kontynuuje korespon 
dent - że :Intensywność o!!llffia 
północ:nowietnamskicll ba:te-

Depesze gratulacyjne 
do NfW Wietnamu płd. 

Polski K=:irit.et Solicha.rności 
z Na·rodami Azji i Afryki 
przesłał Prezyidium KC Na
rod-0wego F ·rontu Wyzwolenia 
Wietnamu Południowego list 
z wyrazami so1tdar.!J.ości i ży
czeniami zwycięstwa w wal
ce -0 St!weren111oś?; na.rod1>wą 
- i okazji prży;pa<iającei 20 
om. VI rocznicv utw.or.zenia 
NFW. 

* * * 

&>liclamo~ć obozu socj.ali-
stycznego ora.z milujących wol 
nośt narodów świata z wal· 
czącym przeciwko imperializ
mowi amerykanskie·mu ludem 
Wietnamu okazana w związku 
z bal'l>attyńskim bombardowa 
niem dzielnic ntieszkalnycb Ha 
noi .! iJrzedn1ieść, jest cz'oł~ 
wym tematem niedzielnej pra 
sy hanoJskiej. we wszystkich 
dziennika.eh na widocznym 
miejscu ukazały się ostatnie 
oświadczenia rządu PRL i in
nych krajów socjalistycznych. 

Uwagę OhserwatorOW zwró-
cił zwłaszcza artykuł wstępny 
czołowei;o dziennika „Nban 
Dan". Pismo potlkreśla, że o
statnio zbrodn.lcze b<>tnbańlo
wania Hanoi wywołały D.a ca
łym świecie szer.oką falę pro
testu i ollurzenia, przypotnin;: 
deklaracje rządu DRW z H 
bm. i pisze: 

Ja;.: bracia jednej r«lziny, 
ldeologiczcie zes110leni : na· 
sznn narodem więzami socja
lizmu, we wspólnej watlr.» prze 
ciwku imperlalizmowi, kraje 
socjalistyczne natychmiast pod 
niosly sw<1j głos protestu.l:ic 
energiczm.ie przeciwko cynicz 
nej eskalaicji wojny, przeciwko 
zbrodniom imperialistów amc 
rykańskich, przeciwko zbom: 
bardowaniu Hanoi. 

Tran Van Tu 

towej. 

(A) Dokońzzenie ze str. 1 
W dyskusji podkreśiano, że 

pomyślne wykonanie zadań za 
łożonych na bieżący rok stwa 

Sprawozdanie z wykonania 
NPG i budżetu w 1965 r. 

(B) Dokończenie ze str. 1 

k~eślił, że szczególne znacze
nie ma ocena pracy resortów 
w połowie roku, daje bowiem 
możncx\ć uchwycenia na gorą
co szeregu zagadnien. 

Na poqsta,wie analizy t ocec 
ny wszystkich kom.isji seJmo-· 
wych, można stwier<izić, że po-i 
stawowe , zadania okręślone Na 
ro<iowym Planem Gospodar

.czym i Budżetem pańshva na 
1965 r. wykonane zostały po
myślnie. nastąpiło znaczne u, 
sprawnien.ie działania, wzrosła 
efektywn~ i opei:atywność 
resortów. 

Pos. Janczyk omówił posta
nowienia planu 1965 r. w po
s=zególnych gałęziach gospo
da·rki i lc:1 wykonanie~ stwier 
dzając, iż pomyśLnej reaUzacji 
zadan gospodarczych w roku 
1965 towarzyszyły na niektó.
rych odcinkach zJawi„ka uj<>m, 
ne, św>iailczące o niMo.statecz
nej Jeszcze' sprawność! 2'4rzą. 
dza'!lia i słabej efe.ktywnośći 
<iztalalno<ici. Na posiedzeniach 
wszystkich komisji sejmowych 
poddawano ostrej ocenie przede 
wszystltim nie .. całkowite z·bl
lansowanie planów w skali 

1 stycznia do 31 grudnia 1965 
r . oraz zgodnle z wnioskiem 
Najwyższej Izby Kontroli u
dzieli! rządowi absolutorium 

. za okTes od 1 stycznia 1965 r . 
<io 31 grudnia 1965 r . 

Czosnek , silniejszy 
od antybiotyków 

{D) Dokończ.en1e m str. 1 

nych na zwierzętach, umożli
wiły podjęcie prób kli'llicznych. 
Kilracji czonskiem Ho!U1zowa 
nym' poddano dzieci chore na 
ostre za.J<ażne zapalenle pro:e-· 
wodu pokarmowego, przy któ 
rym antybiotyki oka>:ywa~y. się 
bezskuteczne. Sto5owano rów
nież leczenie w przypadkach 
rppn1 sl.;óry, ropnego zarp.ale
nia uszu i przetok. Lek oka-' 
zał s i ę wybitnie skuteczny. 

Dotychczasowe wyn,i!ki ba-
dan ora.z doniesienia o doświad 
czenlach w tym za.kresie, prze 
prowadzanych w związku Ra-

z okazj.i Dnia: Między:naro
dowej Solirlamości z Narooem 
W ietnamu, w VI rocznicę utwo 
rzenia Narodowego Frontu WY 
zwolenla Wietnamsu południo
wego, pm:ewociJniezą<:y CRZZ, 
I g nacy LQga-Sowiński prze
słał depeszę do przewcxlni<;zą
cego Federacji Związków za
w odowych Wietnamu, Hoan 
Quoc Viet. , • krajowej i terenowej, g~poda gosc1em rowanie często bez rezerw, 

dzi-eck•;m, w.skazują ha duż'" 
możliwo5ci zastosowania pre-

* * * 
Depesze do NFW 

ró.,.-nieł sekl'eta.n: generalny 

Najostrzej braki n ieodpowied-

A. Rapac:. k•iego· niego bilansowania potrzeb z 
możliwosclami występowały w 

· ilzfalal'I)o5cl inw.estycyJpeJ, 'il IJ! 

para tów czosnkowych przy le
czeniu schorzeń czerwonko
wych,- ropnego za.palenia płuc 
i gruilicy płuc. Wykorzysta
nie •. an tyb!otyl'•mJrch . )1{.l<lściwoś 
ci. cZosn.kU ' może mi& •ogrom
ne · zmfcie'iif~ ' \vob~ l)ostępu
jącej odpo·!"ności bakterii na 
le ki chemfozne. 

• .~ :·„) - ~-1--J~ I . ....._ I 

KC . KPZR -!-: . BreźD.I"'!, ,'J/~
w,ldnic.zący . ·prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR, N. Pcdgor 
ny i przewodniczący Rady Mi 
nistrów z.sRR, A. KOS}"gin. 

Mindster - spraw zag.ranjcz- 1, 
' nv~1{,"' ~ łlapacli:i • ..t~~J"ął '• . Poseł : s,pf;;i.w\>z~wcą, t/Ódikr~ icl 

J f' li!, że ujemne zjawiska ekono 
19 bm. przed>Sta•wtlciela N aro ml=ne , . PYłY, przedmiot~ ge-
dowego Fron.tu Wyzwoleitia nera!'!lej oC€ny dokon~~nanej 

Smierteloe 
zatrucie czadem 
trojga rodzeństwa 

Wietnam.u Pohl<lniowego nie tylko w Sejmie. Przypom-
w P-0lsce Tra.n Van Tu. nfal uchwały plenarnych po-

---- ---------------- ----------- siedzen KC PZPR w sprawi€ 
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m:vnmrv] 
A .ntqqona 

W ~zfi • 'll(]. wielkj dra
?Mt a.ntyczny czyhają nie
bezpieczeństw~ Mimo wspa
niałości tek.stu, może . on na 
ekrcmie oka.zać się m01rtwy i 
koturnawy. W.szy·stJco właś
ciwie w tym wypadku za.l>e
ży od reżys~ro. s:pektaiklru i 
wykimawców. 
„Antygonę" na?eży chyba. 

uznać = 11wkces jej reaitiza· 
torów. Z?ożybo mę na t-0 sze
reg e'l.em.emów· Po pierwsze 
więc doskonała. obsada. -
kreacja. Gustawa. Holoµbka. 
w roli Kreona., śwteżośc i 
autentyczność Poli Raksy w 
roli tytulawej· Po d.ro.gie -
rytm przedsta.w:ienia., ba1'dzo 
precyzyjnie odmierzony przez 

Dnia 17. XU. 1966 r., opa• 
trzona św. sakramentami, 
zmarła, przeżywszy lat 71 

S. t P. 

Sbmłslawa 
Szor 

z domu MALINOWSK'A 
Pogrzeb odbędzie się dnia 

%0. xu. br., o godz. 15 z ka
plicy cmentarza św. Franci
szka na Chojnach, o czym 
powiadamiają pozostali w 
głębokim :fału 

SYN, SYNOWA 
i RODZINA 

reżysera. - Olgę Lipi~~kq,. 
P-0 trzecie - co jest zasłu:
gą zarów~ 1'eżysera., jaik ·· i 
scenografa. (F. Puigsver) -
cieka.we za.kom ponowa.nie 
przestrzenne , dekaracjl, · gra 
świ-ateł; niesza.blcm01ve sytu· 
acje, W')Jro.źnie prze.myśla.ne 
d!o. każdej z osob<na odsłony. 

Td,ka. „Antygona"· potrafiła. 
przemaw.łać i wzruszać, a 
przy tym udowodniła na.111 
ro.z jeszcze, że w tea,t-rze te
l!iwi.zji jest miejsce <Ua. każ
dego z wielk-.ch dziel !f.terac 
tury i dra1'J'W.tu, że nie na
leży nigdy wyolbrzymiać i 
fetyszyzawa.ć trudności for
malnych i <tP.chnrcznych. 

J. BRYSZ 

Dnia 17 grudnia 1966 r., po 
ciężkich cierpieniach zmarł, 
przeżywszy lat 65 

S. t P. 

J6zef 
KII mas 

długoletni pracownik 
ZPW „9 Maja". 

Pogrzeb odbędzie się dnia 
20. XU. br., o godz. 15 z ka• 
plicy cmentarza na Dołach, 
o czym powiadamiają pogl'ą
żone w głębokim srlultku 

ŻONA, DZIECI, 
SIOSTRY i RODZINA. , 
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zmian , w systemie pla0nO'wa.n\a 
I za-rzadzanla, działalno<ici in
westycyjnej oraz usprawnie
nia organizaeji pra·cy i zarzą
dza>rtia w · przed.Siętsiorstwach. 

· Podjete następnie przez r .ząd 
de<iyzje, dotyczące podniesie: 
nia efektywności p.ospoctarowa 
nia, ' wytyczyły kierunki u
sorawllieil i metody zarzadz.a
n.ia, zapewniające· k~ekwent
ną likwidację niedociągnięć na 
tle oceny 1965 r. 

W u;końc'zeniu' sprawozdania 
pos. T. Janczyk stwierdził, iż 
dodatnie . w sumie wynik! 1965 
r. upoważniają Komisję Pla
nu Gospodarczego, Budżetu I 
Finansów do przedłożenia wnio 
sku, aby Sejm zatwierdził 
sprawozdanie r·ządu z wyko
nania Narodo-Nego Planu Go
sp<>da.rczego za rok 1965. spra
wozdanie rządu z wykonania 
budżetu · pailstwa za okres od 

Trag:czny w skutkach wypa
dek mi.ał miejsce w ubiegłą 
n ledzielę w Kolonii Szydłow w 
powiecie piotrkowskLm. W 
mieszkaniu Janiny Kowalskie), 
zo-stał-0 bez opieki troje dzieci 
- 5-letnla Danuta, 3-tetni W·l
to•ld l 1,5-roczna Jo<la•nta. 

Od, znaJduJącego się w mlesz 
ka·niu zbyt silnie rozgrzanego 
2iecyka tela~ego zac.zęło się 
tlit łóżko, słoma i pościel. 
Zamk:Uęte w pokoju dzieci 
ulegly slLnemu zacza<lzeniu i 
mimo wielokrotnie podejmowa
nych wysiłków leka.rza z po
gotowia, zmarły nie odzyskaw 
sz.y przytomności. 

(m. kr.) 

Zawiadamiamy z głębokim żalem, że dnia. 17 grudnia 
19" rokU zmarł 

Tadeusz Błażejewicz 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
orderu Odrodzenia Polski i Medalem X-lecia PL, b. radca 
Ministerstwa WRiOP. b . długoletni • dyr. administracyjny 
Państw. Konserwatorium Muz. w Warszawie, b. długoletn! 
dyr. adm. Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi 
i ;biblioteki wym. uczelni, długoletni przewodniczący Rady 

.' ' Zakładowej PWSM i PSSM w Łodzi. 

w Zmarłym tracimy szlachetnego Kolegę, człoWi!ka ó 
głębokiej kulturze humanistycznej, a Wyższe ~zko~nictwo 
Artystyczne - wielce zasłutonego pracownika 1 ofiarnego 
działa.cza społecznego. 

REKTOR, SENAT, PROFESOROWIE, 
ADMINISTRACJA, RADA ZAKŁADOWA 

i STUDENCI PWSM w ŁODZI 

w dniu 19. XII. 1966 roku 
zmarła, opatrzona św. sakra
melitami 

S. t P . 

Danuta 
Klslelnicka 

z domu FIJAŁKOWSKA 
Wyprowadzenie drogich 

zwłok nastąpi z kaplicy sta
rego Cmentarza przy ul. O· 
grodowej w dniu 21. XII. br. 
(w środę) o godz. 15, o czym 
zawiadamiają pozostali w nie
utulonym żalu 

BRACIA, BRATOWE, 
BRATANICA, RODZINA 

I PRZYJACIELE 

Dnia 16. XII. 1966 r . zmarła, 
po długich i ciężkich cierpie· 
niach, przeżywszy lat 87 

S. t P. 

Irena. 
Kawecka 

emerytowana nauczycielka, 
członek ZBoWiD. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 
20. xn. br., o godz. 13 z ka
plicy Starego Cmentarza przy 
ul. Ogrodowej, o czym zawia· 
damia pogrążona w żałobie 

RODZINA 

rza dobre perspektvwy za:rów 
no dla. planu przyszloroczn.,.. 
go, jak l dla całej 5-la.tki. Po 
słowie mnawiali szczegółowo 
kierunki na.szych gospodar· 
czych wysiłków w przyszłym 
roku, konkretyzując to co w 
pia.nie 5-letnim zostało nakre
ślone w sp06ób ramawy. Wska 
zywali oni na środki, które 
należy potljąć, a.by usunąć wy 
stępując"" jes7.cze niedoCiągJ}ię 
cia w różnych dziedzinach pro 
dukcji przemysłowej i rolnej. 

w dyskusji głos zabrała m. 
in. pos. Michalina Tatarków
na-MaJk<iwska (PZPR) charak 
teryzując węzłowe problemy 
p;x,jektu pla:nu na 1967 r. Poa 
kreśliła, że w szeregu , istot
nych <izied~in jak np. plano
wanym wzrosde funduszu spo 
życia czy p·rodult·cji po<lstawo
wych artykułów konsumpcyj
nych, przewj<i.uje <>n korzyst
ni~tsze wskaźniltl od założo
nych na ten ok'l'es w plan·ie 
5-letnim. 

Przewidywany W"llrost zadan 
budownie>twa. szczególnie bu
downl<:twa mieszkaniowego, za 
bezpieczony jest w projekcie 
planu nie tylko zwię~szonymi 
nakladam1 na Wyposażenie w 
nowoczesne maszyny przedsię 

bio.rstw wykonawezych, ale 
również poważnymi środkami. 
na ,rozwój przemysłu materia
łów buddW!aaiych. · 

Poo. Tatarkówna-M.ajkowska 
wiele uwag.j poświęciła zada
niom handlu wewnętrznego w 
związiku z za.bożo'llym w p.lanie 
wzrostem zaopatrzenia ·rynku. 
Handel - podkreśliła mówezy 
n.i - musi oferować klientom 
pełny asortyment towarów znaj 
dujących się aktuaLnie w hur
towniach ot{łZ zapewnić by ar
tykuły sezonowe ukazywały 
się na rynku w O<ipowied.n.im 
Czasi<fl':. 

11 organiza.cji prawicowych po 
parło żąda.nie Indonezyjskiego 
Związku Prawników i St&Wa· 
rzyszenia Sędziów dotyczące 
karnego zwolnienia Sukarno 
ze stanowiska prezydenta. kra· 
jd. 

Poqoda 
Dziś w Ło<i-zl za.chmurzenie 

d!-1że. z większym! przejaśnie
niami. P<> południu możliwe o
pady. Teplperatura od o diO 
plus. 5 st. C. Wiatry umiarko 
wane z kierun:ków zachodnich. 
Jutro pogoda bez zmfan. 

W dniu 16 grudnia 1966 r., 
po długich , i ciężkich cierpie
niach zmarł, przeżywszy lat 
70 mój nieodżałowany Mąż, 
nasz najdroższy Tatuś i Dzia-
dziuś ' 

S. t P. 

Jan 
p,olinceusz 

b. członek AK, b. długoletni 
nr:icownilt PSS, a ostatnio 
Łódzkich Zakłatlów Piekarni
czych. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 
2,0. XII. br., o godz. 14,30 na 
Starym Cmentarzu rzym.·kat. 
przy ul. Ogrodowe.i, o czym 
powiadamiają przyjaciół i 
znajomych, pozostali w nieu
tulon'.!'m żalu 
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Kol. · W ANDZIE GALOCH 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu zgonu 

OJCA 
składają 

WSPÓŁPRACOWNICY WY
DZIAŁU KONTROLNO'· 
REWIZYJNEGO ZJED

NOCZĘNIA PRZEMYŚŁU 
BA WEŁNIANEGO ' 

'W ŁODZI 

~c ---l\1N-UCZI~- RODZINA 

Dnia 17. , XII. 1966 r . zmarł 
najukochańszy mąż, ojciec, 
tlziadek i pradziadek 

S. t P. 

Zygmunt 
Makowski 

Wyprowadzenie zwłok z ka· 
plicy cmentarza. przy ul. o
grodowej nastąpi dnia 20. 

' Xll. br., o godz. u. 

ŻONA i RODZINA 

Dnia 17 grudnia 1966 roku zmarł 

TADEUSZ BLA.tEJ.EWICZ 
długoletni zasłużony kierownik Biblioteki Państwowej Sre
dniej Szkoły Muzycznej w Łodzi, odznaczony Złotym Krzy. 
żem · zasługi, Medalem X-lecia· PL oraz Krzyżem Kawaler-

skim Orderu Odrodzenia Polski. 
W Zmarłym tracimy ofiarnego pracownika, wielkiego 

przyjaciela szkoły i wybitnego działacza społecznego. 
DYREKCJA, KOMITET RODZICIELSKI, 

ADMINISTRACJA i UCZNIOWIE PSSM w ŁODZI 

PODZIĘKOWANIE 

Przyjaciołom, Kolegom, Gro· 
nu Proresórskiemu, Uczniom 
Korespondencyjnego Ogólno· 
kształcącego Liceum, Stowa· 
rzyszeniu Dziennikarzy Pol· 
skich, Dyrekcji, Koleiankom 
i Kolegom ż Polskiego Radia., 
Koleżankom i Kolegom z O· 
pery Łódzkiej oraz wszystkim 
tym, którzy okazali współ
czucie w ciężkich dla nas 
chwilach I wzięli udział w 
pogTZebie 

S. t P. 

mgl" 

Józefo Ruichu 
składamy gorące podziękowa
nie 

ŻON A i DZIECI. 

W pierwszą bolesną roczni · 
ćę śmierci naszej najdroższej 
Matki 

S. ł P. 

Tekli 
Walczuk 

Z OSTROWSKICH 
odprawiona zostanie msza św. 
żałobna w kościele >w. Mate
usza w Pabianicach dnia 21. 
XII. br., o godz. 8 rano, o 
czym zawiadamiają · 

CORKI I SYN. 

W dniu 18 grudnia 1966 r. 
znlarł 

Czesław 
Srebrzvński 
urodz. 31. VIII. 1884 r . 

Zmarły był założycielem 
~SM „Lokator" w Łodzi. 

· W Zmarłym tracimy ofiar
nego działacza Spółdz. Miesz
kaniowej. 

Pogrzeb odbędzie się na 
Cmentarzu Komunalnym w 
dniu ' 21. XII. br., o godz. 15. 

RADA i ZARZĄD 
RSM „LOKATOR" 

w ŁODZI 

Dnia 18. XII. 1966 r . zmarł, 
po krótkich lecz ciężkich 
cierpieniach, . przeżywszy lat 
8l, emerytowany mistrz tka
cki 

s; t P . 

Michał 
Kuropatwa 

Pogrzeb odbędzie się dnia 
21 . Xll. br., o godz. 14 z ka
plicy cmentarza św. Rocha na 
Radogoszczu, o czym zawia
damiają pogrążeni w głębo
kim smutku 

ŻONA, CORKI. ZIĘC, 
WNUCZKI i PRA

WNUCZKI 
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Podwyika czynszów- za: fotale. 
mieszkalne pozwoliła m. in. wy
asygnować w tym roku w Łodzi 
na remonty bieżące i kapitalne 
znaczne sumy, dając jednocześ
nie lokatorom prawn do zwięk
szenia remontowych wymagań. 

L
iczba wy;r~ontowanych 
domów s:rstematycznie 
rośnie, ale obecnie każ

dy wykonalily „po lebkach''„ 
opóźniony, nio,chlujny remont 
tn.dno już będzie ADM-om,. 
MZBM-om · przedsiębiorst
wom remorutowym tłumaczyć· · 
brakiem funduszów. Skoro 
więc ten argument odpada,. 
niejako automatycznie, gdzie 
szukać innych pxzyczyn, dla. 
których na rern<JIIltowym po
dwórku - mimo mili<JIIlów 
złotówek rzucanych nań co 
;roku - ciągłe jeszcze nie 
jest najlepiej? Co jest powo
dem, że pia.a remontów ka
pitalnych jest zag1rnż<JIIly, « 
na Balutach np. wykona.no 
go w ciągu 3 kwartałów za
ledwie w 58 proc„ na Pole
siu - 56,5 p.roc„ a w Sród
mieściu w 73 proc.? 
Odpowiedzią na te pytania 

mogą być chociażby wnios-ki 
z niedawnej. ogólnołódzkiej 
narady poświęconej proble
m om mieszkaniowym naszeg:> 
miasta, na którei wiele mó
wiono o niewykorzystywa.ni11 
środków oddawanych do dys
pozycji ADM i MZBM, kło
potach z wyk<>nawoa.mi, ko- · 
nieczności lepszej współpra
cy administracji z komiteta
mi domowymi itp. Podawano 
taicie szereg przykładów 
n.illlL3Jl"adności. braku kontro-
li, niedbalstwa, marnotraw-· 
stwa materiałów i lekcewa
żenia słusznych żądań oraz 
remont.owych kłopotów loka
torów. 

KTO NIE DOPILNUJE. •• 

·z remontowego podwórka 

W stronę lokatora ... 
· nic. PrzY okazji zrywania 
podl~ zburzono mu także 
piec, m którP.go postawienie 
zapłacił niedawno 400 zl. 
Później w niechiujny sposób 
położono nową, obskurną i 
spękaną podlogę (koszt 1200 
zł) , a loka:.orowi wytłuma
czono, że dooasowanie owych 
ktlku desek ao starej podło
gi nie opłacało się - bylo 
bowiem rzeczą zbyt kosztow
ną i niemożhwą technicznie„. 
Drugą rundę walki z loka

torem rozpoczął wun, przy
stępując do .stawiania nowe
go pieca. Po licznych reklla
macjach składanych przez 
ob. B. w dyrekcji przedsię- , 
b iorstwa i kolejnych rozbi•)r 
kach pechowego pieca, robota 
Z06tała zakończona, tyle tyl
ko, że piecyk nje <;hcial 
grzać, a ob. B. musial w 
końcu wezwać prywatnie in
n e go ul.una, który za 300 zł 
postawił wreszcie piec jak 
należy. Nową okazją do wy
kazania swojego lokatorskie
go uporu i niezłomnej po
stawy żądania od wykonaw-

. ców roboty fachowej i so
lidnej, stala się dla ob. B. 
na prawa st:.1itów, które po 
nowych wizytach w dyrekcji, 

·apelach do majstra i kierow-

mian z.dziwienie lub „szew-
ska pasja". W moim miesz
kaniu zalożono np. podłogę 

ksylolitową - i oto zamiast 
najpierw wyremontować su
fity, założyć instalację elek
tryczną i kainalizacyjną, otyn 
kować ściany a dopiero na 
końcu z;robić podłogę, aby 
n ie uszkodzić ksylolitu 
podłogę wykona.iw właśnie 
na. początku remontu, przy
krywając ją dla ochrony no
wymi płytami pilśniowym1, 
które z pewnością przydały· 
by się świetrue np, na ścian
M dzialowe. Albo sprawa ja
kośol. robóL Wydawałoby 
się, że remont prowadzi się 
po to, aby podnieść a nie 
obn.iżyć standard lokalu. Nie 
mogę się więc wprowadzić 
do miesz:kania, w którym 
okna są nie dQpasowane, prze 
wód kominowy „niechcąco" 
zamurowany, suftt wyhrzt:.• 
swny, ściana krzywa, a w 
dodatku - brak zlewu, któ
rego nikt n ' e chce założył., 
mimo że stary uległ znisz
czeniu p<xlczas remontu, a 
nowy - tak jak i in.ni loka
torzy - kupiłem za własne 
p.ieniądze". 

ZLOTOWKI 
TO NIE WSZYSTKO nika robót wre.swie „jako 

tako zagrzebano" - jak o
świadczyli samokrytycznie ro Jak widać z naszych przy
botnicy opuszczając mieszka- ·kładów, a podobnych można 
n ie ob. B. Wkrótce jednak by z pewnośc'.ią z.naleźć wię
lokallor spostrzegł, że nowe C€j, :zibyt często jeszcze so
drzwi bą.Ikonowe są nie- lidne i termi'[}OWe wykonanie 
szczelne, a jedno skrzydło o- remontu zależy od upo;ru i 
kienne to zu~lny bubel. Pró dobrej woli lokatOI"a, który 
bowal jakiś czas walczyć o - jak chociażby ob. B. -
nowe o~o. ba, obiecano mu musi nierau: na własną rękę 
na wet wymienić je natych- koonlyiwwa.ć prawidłowość 

.f!' iast. Obiecano... więc cze- przebiegu robót, ozuwać naJ 
k a na nie cierp.Jiwie do dziś ja.kością tynków, pilnować 

katorskich postulatów nie wy 
maga od przedsiębiorstw r~ 
montowych czy MZBM, ja
kiegoś lrolosa.lnego wysilka 
lub speoja.lnych za.rządzeń. 
Żle opracowane harmonogra
my robót, niestaranne prze-
glądy bieżące budynków. 
brak właściwego nadzoru. 
niedbalstwo w wykon)"'Waniu 
r<>bót - to z pewnością spra 
wy możliwe do załatwienia 
od zaraz głównie przez 
wykonawcę, L którym loka
tor styka ~ię najczęściej i 
do którego w pierwszym rzę 
dzie kieruje pretensje za 
swoje remontowe kłopoty. 

Nasuwa się tu wniosek ge-
neralny: rui.wet najwyższe 

kwoty przmna.czone na re- I 
monty nie zapewnią na.m w 
tej dziedzirue specjalnych 
sukcesów, o. ile za milionami 
złotówek nie pójd7lie większy 
wysiłek organizacyjny wyko
na.wców, ADM i MZBM. 
Jeśli nie pr-zyg<>l:uje się w 
porę dokładnej dokumenita
cji technicznej i nie zacznie 
racjonalniej gospodarować fun 
duszami na remonty. Oczy
wiście caly problem ma dwie 
st.rony medalu. żale i bo
lączki lokatorów stykają się 
np. z racjami wykonawców, 
którzy wiele ze swoich ,,.re
montowych ?zechów" pró
bują wytłumaczyć. Czy im 
się to udaje? Rzec.z do dys
kusji. Fowrócimy wlięc do 
niej wkrótce w oddzielnym 
artykule. 

ZDZISLAW SZCZEPANIAK 

Technika stroni 

Na ratunek 
włoskich dziel sztuki 

Wybrl1A'1'i juź zostali polscy konserwatorzy, k ,tórzy 
wyjadq w styc.zniu przyszłego roku. do Wioch, aby po
móc w ratowaniu bezcennych dziel sztuki zm.iszczonycli 
przez powódź· W grupie t e j znajdzie .~ię m. ln. mgr 
Marta żura.wska-Damylu.k z krakowskiego oddziału. 
Pracowni Konserwacji Zc;.bytków. Jej specjalnościq jest 
konseTwacja i renowacja zabytkowego mala.rstwa ścien
nego i stalugowego oraz rzeźb po!ichromowych. Kon
serwatorem jest juź 12 !ot. Ma ukończone trzy faku.1,
tety: historię sztuki, Akot.iemię Sztuk Plastycznych oru 
psychologię. Przez jej ręce p-rzeszfo juź dz.iesiqtki :misz
czony·ch obra.zów i -rzeźb. Do nich należq m. in.: pMtret 
biskwpa Tcnnickiego (XVI w.) w kościele Franciszka· 
nów w Krakow4e, freski w kościele św. K-rzyża w Kra
kowie (XV w.), polichromia ścienna z XVI w. w ko~
cie!e w Łękawicy k. Żywca. po!ich'ł'Omia w Tea•trze im. 
Sbowackiego w Krakowie. Brata ona też udzial w kon
serwacji ołtarza Wita Stwosza. 

Na mjęeiu: Marta Zuraiwslra-Da.nyluk w ca;a.sie lron
serwaeji obrazu Matki Boskiej (XV w.) z kościoła. w 
Ja.kubowicaeh (XVI w.). 

CAF - Piotrowski 

od biur 
Generalny remont p.rzynooi dnia. majstra· i robotników lub -

czasem takich kłopotów nie- Ale historia ob. B. nie jem jak drugii lokator rwać 
mało. Dla ot>. B. zaczęły się j t'.dynym przykładem na to, włosy z głowy patirząc na ro
one 22 mieslące temu od... że niektóre przedsiębiorstwa b9tę prowad;roną b& ładu i 
podłogi, k tóra mogła jeszcze remontowe nie umieją, czy składu. To prawda, że klient
służyć sporo lat, a kltórą dla też nie baz'd:zo chcą wyjść lokator nie zawsz.e ma rację, 
wymiany kawałka leżącego n a przeciJw P'1brzebom miesz- że niełatwo jest remontować 
pod nią stiropu zerwano całą, kańców. Mów; lokator domu stare, zainiedbane łódzkie do
jak:kolwiek ji:;ż po usunięciu przy ul. Zarz.ewskiej: ,.Kiedy my, dokonywać wszystkich 
ki.Iku p ierwszych desek wia- si ę pabrzy na fatalnie opra- żądanych przez lokatorów 
domo było, że strop wymaga cowa:ny harnonogram robót, przeróbek, 7.dążyć w term1-

Ile kosztuje 
człowiek za biurkiem? 

wzmocnienia zaledwie na na pracę prowadwną „skoka- nie z robotą, kiedy brak jest . 
długości kilkudzie,sięciu oen- mi" lub „aby z.być", na mar ludzi i mater.iałów budowla
tymetrów. Protesty lokatora notrawstwo materiałów - o- nych. Tym memniej, prawdą 
nie 7.daly si~ ,ocz~~·ie:. na g_arnia czlowieka na prze- jest ;równiei;, że_ wiele. ~ lQ-

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~ 

Potrzeby 1 możliwości 

Prawda sztucznej skórze 
i 

Odpowiedź na to pytanie. może się wydać 
wręcz nieprawdopodobna : człowiek za biur
kiem, a ściślej 1mówiąc ]eijo praca·· kosz.tuje 
prawie tyle samo co... sto lat temu. Jak to 
jest możliwe? 

.o O
tóż, jeśli porównamy 
wydajność pracy robot
nika w dzisiejszY,m za

kładzie przemysłowym z wy
Co jakiś czas pojawiają się w prasie doniesienia pod szumnymi 

tytułami, w rodzaju „Nareszcie polski skał!". Gdyby wierzyć 
tym informacjom, można by &'\dz.lć, że w produkcji sztucznej 
skóry prześcignęliśmy już nawet koncern Du Pon.ta. Tymczasem 
skai wciąż nie może się pojawić na rynku. Pracuje się nad nim 
w przemyśle chemicznym, skórzanYm, włókienniczym, .iednak 
wyniki prób laboratoryjnych, a JDaSOWa prodllkcja, <to dwie, zu
pełnie różne sprawy. 

duży krok naprzód, ale ilość dajnością jego poprzednika 
ta w dalszym ciągu pozo- pracującego sto lat temu w 
stanie kroplą w morzu po fa.bryce dos.tatczającej analo
trzeb. Sam przemysł o<lzieżo I gicznych produktów, to okaże 
wy zgłasza na przyszły rok się, iż wydajność ta wzrosła 
zapotrzebowanie na „skaJ." w blisko dwudziestokrotnie. Po-
ilości 1,8 mln. metrów. dobny wskaźnik dla człowie-

J atk się dowiadujemy, 
ostatni o technologię wy

ro bu sztucznej skóry na 
skalę przemysłowa opanowały 
zakłady „C.umownia" w Trze 
bin:i, podległe łódz.kiiemu Zjed
noczeniu Przemysłu Filcowe
go i Tkanin T.echnJcznych. 
Jednak z braku właściwych 
urządzeń, d O/tychozaoowa pro
dukcja jest nadzwycza,l 

skro m'[}a. Nie przekriacza ona 
w tej chwili 5 tys. metrów 
kwartaln.ie, zaś produktowi 
dale ko jeszcze do doskona
łości. Trwają już wszakże 
pertrak tacje z przed.siiębior
stwa mi zai;raniozny:rnń., któ-

ob · · · · ka za biur.laem wynosi za-
ni.cą chyba nie dorównywał. ecnne więc rozwaza się 

spraiwę budowy nawej fabry ledwie 1,8. 
Trzeba więc stwierdzić. że ki sztucznej skóry i in- Wniosek jest prosty: wydaj-

zaikup uirządzenia z i.ffiiPartu nych tkanin powlekanych ność pracy w przemyśle ro-
nia pewno nti.e rozwdąże z nie tylko na potrzeby przemy- sla szybciej niż wydajillość 
miejsca wszystkich trudnoś- slu odzieżowego i skórzane- pracy w administracji, stąd 
ci. Pozostaje kwestia utmie- go, aJe również dla gór- też admiJniJstracja powstaje 
j ęt.nego przygotowamfa surow nictwa, rybołówstwa, t.rainspor droga. 
~ podstawOW'ego (poldchlo- tu i wielu innych gałęzi go- W Cieniu Kilkanaście lat 

r ek winylu) i skompletiowa- IS.'OOdarki. Bilans potrzeb su- temu próbowaliś 
nJa odpoWiednich dodatków. g~owal budowę z·aikładu o liczydeł my to sobie tlu-

W myśl założeń Zjednocze- zdolności produkcyjnej około maczyć przerosta-
ni.ą Przem. Filcowego, fabry 10 mln. metrów rocznie. jed mi admiinistracyjnymi. Zasto
ka w Trzebillli ma już w IV nak ;;iprawa rn będzie jeszcze sowana została więc najpro
kwartale 1967 roku do>tar- rozważana dokład'[}iej przed stsza droga: redukcja etatów. 
czyć około 200 tyis. metrów podjęciem ostatecznej decy- Nie był to jednak bynajm'[}iej 

sztucznej skóry. Będ.:.::.z_i_e_to __ z_;:}l=··~------J-._B_R_Y_s_z ____ d_os_k_on_a_l~y-śr_oo_ek_,_bo __ c_h_oc_·_w 

rych sfiinalizowanie przewidYI;:;:==========================================:==== 
wa ne j€st w najblliiż.szym cza-
sie. 
Oglądaliśmy w Zjedmocze- j 

niu Przem . FiJ<JOWego próbki 
wyrobów, nadesłane przez 1 

oferentów urządzeń do pro
dukcji sztucznej skóry. Bo
gactwo t y ch wzorów i mażli 
wości za!>t~wań trudne by
łobY. do opisania . Z pewnoś
ci ą nie wszys ~kie z nich o d 
razu opanuj emv na nas-.::vm 
gruncie, jednak są p od!lta 
wy. by sądzić. że .. polski 
skai " s ta nie się wkrótce .su
rowcem uniwersaln:vm w pro 
dukcj i odzi eży. obuwia. ga
lanterii skórzanej . obić sa
m ochodowych i wielu inoych 
artykutów. 

nvch urząd7eniach. jedina,k 

paąi.uje 

Zima w Tatrach 

nareS'l cie piękna, prawdziwa 
Giewont. 

zima. Na zdjęciu: Cyh-rle. WM-0k na 
CAF - Olszewski 

efekcie zmniejszyły się wy
datki na adnumstrację, to z 
drugiej stron} uszczuplone 
kadry bądź nie nadążały z 
wykonaniem zadań, bądź też 
wyk<JIIlywaly je po łebkach i 
niesumiennie. Taka metoda 
\Stosowana na dłuższą metę 
może pociągnąć za s'obą nie
powetowane straty. 

Redukcje w admmistrac ii 
są jednak nieunikinione, ba! 
nawet nie21będine, jeśli chce 
się zapobiegać logicznym na
stępstwom prawa Parkinsona. 
Ale warunek: mogą być st.o
sowa.ne tylko ja.ko konsekwen
cja lepszej orga.nizacj!i pl"a(ly, 
wymagającej mniejszego za.
trudnienia. 

Bo sedno zagadnienia tkwi 
nie w ilości pracowników, lecz 
w oddanych im do dyspO'.tycji 
pomocach technicznych, w od
powiednich maszynach i urzą
dzeniach, A w tym za·kresie 
nane biura i urzędy ciągle od 
czuwają braki. Nie mówię tu 
już o bardziej skomplikowa
nych, maszynach ka•lkulacyj
nych, m.aszy,nach do fakturowa 
nia, czy adresowa.ma. Mam n.a 
myśli najprostsze maszyny do 
piS31D~a i liczenia, a więc nie
zbędne minimum postępu tech
nicznego w administracji. 

Pouczające 

wskaźniki 

Szac1..:je się. 
że obecnie m:i 
my w kraju 
okolo 300 ty.;. 

maszyn do pisama (w tym 
zaledwie 4 ~.;vs . elektrycz
nych) przy l1~zbie pracowni
ków administracji sięgającej 
1 mln 800 tys. osób. Wskaź
nik wyposażeni a nietrudno 
obliczyć: 6 pracowników na 
jedną maszynę. W krajac11 
wyso~o rozwinię~ych wynosi 

. on przeciętnie 3,1. Podobnie 
k6ztal.tują się proporcje w 
maszy,nach do liczenia - ma
my ich niewi.e!e ponad 200 
tysięcy; wskażni'c - 9 o00b 
na jedną maszynę; w krajach 
wysoko rozwiniętych .wynosi 
on 5.5. • 

moi.na po-wiedzieć, Ze ten nie
wielki zastrzyk z trudem po
krył „ubytki natnra.lne". 
Ostatnia pięciolatka była nieco 
J:askąw~za~ - Ma~zxn do .,Pi~~ 
zakupillś.m7 167 tysięcy. Z _kolet 
wystąpiła jednak posucha w 
maszynach kalkulacyjnych i 
do dodawania, czyli tzw. su
matorach. 

Prognozy wskaa:ują, że w la
tach 1966-70 poprzez cenitralę 

Tecbnic7lno-Ha.ndlową ArtY'ku
łów Biurowych kupimy 210 tys. 
ma.szyn do pisania, e-0 podob
no p0wiono w zasadzie pokryć 
najpilniejS1Le potrzeby. Nato
miast z maszynami do licze
nia, sum.a.torami Dlie wiąże się 
różowa przyszłość. Oblicza się, 

że niedobór sumatorów sięgnie 
&o tys. s'l.tuk i że moina bęcb:ie 
zaspokoić zaledwie 10 proc. po

trzeb. Zinów więc przyjdzie 
sięg111ąć po„. liczydła. 

Dyspro
porcje za-

chodząc<>? 

Kosztowne 
rozbieżności między co 
;raz ba;rdziej mechaniwwainą i 
automatyzowaną pracą w 
produkcji a niskim poziomem 
wyposażenia technicznego na 
szych biur to w efekcie nie
zmiernie kosztoWtne rozbie-.l
ności. Powiększający się apa.
ra.t administracyjny lros!zituje 
bowiem niema-Io, przy czym 
ubogi w technikę da.je rów
nież strlllty. bo nie potrafi u
d'lliela.ć szybkiej j.nfornlMljl 
o przebiegu 7JaWlisk !l'OSI>O
d?-rcu:ych. 

Od tego, jak rozw1ązemy 

problem organizacji pracy biu 
rowej uzależnione jest ilościo 

we zatrudnienie w goopodarce 
narodowej i proporcja ,.., 
środkach pr:zeznacwnych na 
produkcję oraz na jej a~
nistracyjną obsługę. 

Nie są to sprawy nowe ....; 
.znalazły miej.sce również na 
VII Plęnum, poświęconym 

z.a.gadnieniom organizacji p;ra
cy. Trwające od lat zacofanie 
techniczne w świecie CZ!lo
wieka za biurkiem na pewno 
można :przezwyciężyć. Oczy-

włście nie przy pomocy cza
rodziejskiej ;rożdzki. Technika 
kosztuje i tr~ba za nią pła
cić . Ale też zaprzęgn:ięta do 
pracy zwraca koszty z nawiąz 
ką. 

Jest jednak jeszcze pewne 
„ale". Otóż obok próbek za 
g-ran icznych. mieliśm:v okazje 
<>b~jrzeć równ.\e~ próbkę wY 
k onana za gra.ndcą na ne&Ze 
zlecenie z pol !'!k iego suNJ1WCa'. 
na któ r ym ma być opar·a 
kra jowa produkcja. R ezulta1t 
b yl znacznie le pszy od te
go, co osiag-amy d ()ltychcz9s 
na niiet.y poiwych. adapłiowa-1 

wynikom. osliąganym za gra ========================================,;,· 

;JedY;UYm źródłem zaopatrywa 
ni.a się w maszyny biurowe 
jest import. '.l'ą drogą w JatJlch 
1952--'1 sprowadziliśmy do kra
ju około 130 tys. maszyn. Bio
rąc pOd uwagę, że w ogólnym 
stanie p<>siadania ponad poło
wa sprzętu miała już za sobą 
"111mnasro1oon1 sitaz pracy, WIESLAWA LASKOWSKA 
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Tylko dziś 

Subskrypcja 
grafiki 

artystycznej 

5·7 wypadków drogowych 
odnolowala MO w Łodzi 
======od 9-17 qrudniu br. 

„Hotel" 
dla 250 autobusów 
?!~Warsztaty naprąwcze * Stacje . obsługowo 

diagnostyczne 

W 
ramacn porozumienia, 
zawartego między Cen 
tralną Radą_ Związków 
Zawoo.<>wych a Zarzą 

dem Głównym ZPAP w 
sprawie udostępnienia i 
upowszechniania sztuk pla
stycznych, w roku ubiegłym 
zorganizowano I Ogólnopol-
ską Subskrypcję Grafiki 
Artystycznej. Jej sukces 
zachęcił WKZZ do kontynu
owania akcji Wystawa, 
reprezentująca prace, webo 
dzace w skład drugiej 0-
góinopolski«J Subskrypcji 
Grafiki Artystycznej czyn
na była w Kutnie, obecnie 
zaś przenies!ono ją do Ło
dzi - do MDK im. Br, 
Znojka (Siedlecka 1). 

Eksponowano tu prace naj 
bardziej znanych grafików 
polskich, w tym róV{nież 
łódzkich: Fiałkowskiego, 
Kondka, Płonki i Rózgi. 

Grafiki te - wykonane 
w różnych technikach -
są bardzo roo:maite również 
i pod względem tematycz

,._nym: tak w!ęc każdy z nas . 
·znajdzie tu coś co przemó-· 

wi do nie~o. 

Prosimy też dyrektorów 
łódzkich za.Kładów pracy o 
zwiedzenie wystawy i po
czynienie zakupu, jako że 
estetyczna, wartościowa gra 
fika to piękna ozdoba za
równo domów kultury, klu 
bów robotrnczycb, świetlic, 

·hoteli robotniczych jak i 
pomieszczeń administracyj-
nych. 

Rycina biało-czarna to rów 
nież atrakcyjny podarunek 
noworoczny. Zachęcamy 
przeto do zainteresowania 
si·ę tą ekspozycją, która 
czynna będzie już tylko dziś 
vł_e ·wtorek i w środę. 

(M.J.) 

---------------

Lódzka Milicja Obywatel
ska odnotowała w ak•resie 
od 9 do 17 g·rudJn.ia 57 
wy;padft!:ów drogowych.- Zailla
lizowano przy tym kh przy 
czyny i okazało się, że 43 
wypa•dlk:J .spowi0dowail:i Ude
rowcy samochodów (nie usza
nowanie pierwszeństwa prze
iazdu, gwałtowne hamowa
nie i utrzymywanie zbyt krót 
kie; odległości między oojaz 
da-mi). K•ierowcy widocmie 
nie spostraegli, że jest już 
zima, jezdnie są mokre 
względnie oblodzone, co wy
mag-a od nieb szcziególnej 
ostrożności i uwagi, 4 zderze
nia n.aistąpiły na skutek złe
go stanu. teclrnicznego samo
chodów, 3 wypadki spow•odo
w.ały dzieci, czepia iące się 
:poja~dów, a 7 - os•oby ple-

Górna podsumowała 
kampanię wyhorczq 
do komitetów 
domowych i blokowych 

W Domu Kultury „Een1!rge
tYk" odbyło się w ub. niedzie
lę podsumowanie k.ampa.nii wy 
borczej do komitetów domo
WYCh i blokowych dzielnicy 
Górna. wyniki kampanii wy
borczej omówił sekretarz Prez. 
DRN - Górna - M. ln.dP.lak. 
Stwierdzii on m. in., że po
wołano 51 kontite•tów bloko
wych i 2067 komitetów domo
wych. Łącznie do komitetów 
blokowych i domowych wy
brano ponad 9 tys. osób. Na 
u\\'-agę zasługuje fakt, ż.e spo
śród 80 radnych DRN - Górna 
- 4.2 wesz!<>' w skład komite
tów domowych i blokowych. 
W czasie k.ampamii wyborczej 
zgłoszono 356 wniosków i uwag, 
z czego 273 dotyczyły ;;osipo
darki komunalnej i mieSL.kanio 
wej. 

Podczas niedzielnej uroczy. 
stości wręczono akl.ywh>tom JG 
od2'11Ak Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, 34 nagrody pienię·;.. 
ne oraz prze-szlo 120 pamiątko 
wych plakietek Działaca Spo 
łecznego. Pamiątkową plakiet · 
kę otr r,ymał ta :tże zespól re
dakcji „Di;•.ennik:a Łódzl<iciro" 

(.j. kr.) 

z zebrania przedstawicieli RSM ,,Lokator" 

sze, po.rus.zające się nieootroż 
llliie po jezdniach. 

W wypadkach tych iedna 
OS'Oba poniosła śmie!'ć, 9 do
znało ba·rdzo ciężki~h obra
żeń ·oiafa i 5 lżejszych. 71~ Budynełl administra

cyjno-socjalny 
Jeszcze r.az aoel-ujemy do 

rodziców, by większa uwagę 
zwrqcili ną dzieci. Jezdnie 
n.ie mogą być mieiscem zimo Już od pól roku załotia 
wych zabaw. a czeoiame si<" Łódzkiego Przedsiębior-
poJazdów w każdym przy- stwa Budownictwa Przemy 

.... .-.. s_łowego ,,Przembud" bud1·.- Oprócz mie_;·sc postojow_ yc.11 ! ------------. pauku „.anowi poten•cfalne • I niebezpieczeństwo dla ich po- Je przy ul. Stokowskie], dla autobu,ow, wznosi sic: 
ciech. Apelu.jemy również do zajezdnię dia II Oddział1 · tam halę o wymiarach ~6 ~ 
kierowców, by ba•rdz:iej uważ PKS, z~olną pomieścić 251) na 1~0 m. (Jest to druga i;o ~C~Of~ 
nie prowadzi.!:i pojazdy. I autobusow. do w1elkosc1 nala przemysc;J A Mr 

wa' w Łodzi o takiej rozpil" f I . 
_____________ <_w __ it_) ___ ._„·::-~::-~::-~::-~::-~::-~::-~::_-.._ ... _-.._ ... _-.._ ... _-.._~_„-~.:-.,.,-· tości dachu bez dodatk0- ł ' ,Q'flł" • 

wych podpór), w któr~j 'W 619 
W • , d k. z· d znajdą się warsztaty naOJewo Z I Jaz == prawcze, 3 · ~tanowiska sta

cji diagnostycznej i inne u-

SAi• W W Fodzi· rządzenia ao obsłu·gi sa-
A.J mochodów, stacje pali w 

W ubiegłą niedzielę obra
dował w Lodzi IV W·ojewódz 
:ki Zjazd StowarzY'.szenia Ate-
1stów i Wolnomyślicieli, na 
który przybyli m. in. sek•rP.
ta•nz ZG SAiW L. Pełka, 
.przedstawiciele komitetów par 
tyjnycll Lodezi i wojewódz
twa oraz działacze Stow.a
rzyszenia. Referat oceniający 
m. in. 10-letni ·dorobek SAiW 
wygłosił przewodniczący Za
rządu WojewódzkieE!o Stowa
rzyszen,i-a - H. Przybylski. 

Podczas niedzielnego zjaz.diu 
padło waele postulatów w 
sprawie dalszej pracy 8towa
rzY15zenia. M. in. postiu.low-a
no dokonanle połączeni-a 
SAiW' z Towa-rzysitwem Szko-
ły Swie::kiej, jako że 
stwderdzano to podczas zjaz
Cliu - obie orga.nizacie oosd.a
<lają wspólny cel. Działacze 
Stowarzys.zenia dom.aga1li się, 
by SAiW 01rganiww.ało od
czyty i sootka1nia dY'Sk•usyjne 
w bibliotekach, klubo-ka
wda.rni.a«~h „Ruchu". Na szczec 
gólną uwagę zmług•uje 13o;bu
lat Sp>rzedia.wa.nia w jednej 
z księgarń Lodzi literabu•rv 
MeisitycZinej. K·sięga.rniia ta 

specjalizowałaby się w dobo
rze nowości z tej dziedziny. 

(j.k,r.J 

40 lat pracy 
Jubileusz 40-

lecia pracy ob
chodził O>ita.tnio 
Czesław Lis 
kierownik war
sztatów mecha
nicznych zakła
du Fizyki Do
~wiadczalneJ Unł 
wersYtetu Łódz 
x1ego. Przed 40 
laty zaczynał on 
praktykę w Fa
bryce Przyrzą
dów Fizy~z.nych 
i O.ptyc7nych w 
·warszawie. Pra
cował równie-i 
w la.lach pó:t 

nlejs.zych (od 1930 r.) w pra
cowni radiologicznej warszaw
skiego Towarzystwa Naukowe
go. Po woJnie od chwili pow
sta.nia Uniwersytetu Łódzkie
go, tj. od kwietn.ia 1945 roku 
pracuje w Zakładzie Fizyki 
UŁ. Od S lat współpracuje z 
Instytutem Badań Jądrowych 
- o-Odział w LodzL 

itp. 
W 4-kondvgnacyjnym bu

dynku administracyjnym 
przewidziane biura II Od
działu i część o charakter-z<> 
socjalnym z szatniami, na
tryskami, łażniami, ambu
latorium, stołówką i poko
jami hoteiowymi dla za
miejscowych kierowców, o
sobny budynek przeznaczo
no dla dyspozytorni, osob
ny na magazyn smarów i_ 
olejów. Lączme PKS dyspo 
nować będzie 6 budynkami. 
Dokumentacia powstała w 
Miejskim Biurze Projektów 
w Łodzi· 
Całość 

około 22 
kosztować będzie 

miliony złotych. 
(AP) 

Foto: L. Olejniczak 

.lubileusz 
P.S/łf P 

Państwowa Szkoła Medyczna 
PiMę1;11ia.rstwa nr 1, mieszczą-· 
ca si<; od kilku lat przy ul. 
Ciołkowskiego 2, obchodziła w 
niedzielę jubileusz 10-lecia. 
Szkołę opuściło bMsko 400 
absolwentek, w tym 40 hig.ie
nistek szkolnych. Połowa 
absolwentek pracuje w S7lpłta
lach Łodzi, reszt.a, to instruk· 
torki szkól pielę.giniiarsllwa. i 
pielęgn.ia>f'ki w poradniach. 

fk) 

GRA.D WIELKOSCI GROCHU .• , 

•.. spadł wozora•j o godz. 14.05. 
Był to pierwszy tegoroczny 
grad jesienny. Nie wiadom;> 
czy na skutek grad.u, czy t~ 
z in.nych przyczyn na Al. Koś
Ciuszki pTzed ,,Balatonem''' 
zaobrerwowaliSmy między go
dzmą 14 a 14.20 o~brzymi „ko
rek" t.ramwajowy. Stały ro. in. 
t:ramw.a.je linii „21", „7", „Hl„. 
Pro:erwa w ruchu komunika
cyjnym na tej trasie (w kie
runku P!acu Wolności), trwała 
ki1kanaście minut. 

W ŁODZKICH 
KA WlARNl.ACH ..• 

„.próbowaliśmy wczoraj o ~o
dzfn.ie 17.45 zma'leżć chociaż 
jeden w.>Lny sto1ik. w „Egz•o
tyc.znej" i „Tureckiej" - pr-ze 
pełnienie. Natomiast w „Lo
dz1ance" naliczyliśmy a.ż a ·WOl 
ny.:h stoliJków, 

R.U{;H P·RZEDSWIĄTECZNY." 

... osiągnął już swój punkt ki~\.
minacyjay. Wczoraj w ·godzi
nach wii.eezornych nie można 
było docisną~ się do lad skle
powy<:h w „Delika.tesach" przy 
ul. Piotrkowskiej i w Wielu 
sklep.ach spo.żywczych. Nie
mniejszy tłok pan.owal w Baal 
dlowym. Domu D'ziecka. Godzi
ny pra.cy przedlużono. Jedna.k
że - ja.k za.uw.a"iyliśmy - w 
sk•lepach z a.rtykułam.i odzie
żowymi mtmo przedłużenia ich 
pracy Q 2 godziny (były mimo 
ponie&iałku czynne do godzi
ny 19) :niewielu klientów 
Np. w sklepie przy ul. Piotr
kowskiej 80 o godz. 18, spot
ka.Uśmy zaledwie 7 osób o~lą
dają<:y~h Od.zież zimową. 

11.850 ·osób· :.już mieszka. • Wleżowee.::na • 
Teofilowie 

warsztaity mechaniki precy" 
zyjnej, którymi kieruje Cze
sław Lis, mają na swym k-O!ll· 
cie wiele osiągnięć w budowie 
apairatury naukowej i dydak• 
>tycz.nej . warsztaty dosta.r=ają 

!ll· in, . I:i-P1PY~ wodox:,o•wc, ~agi 
analitycime, liczniki do bada
nia p.romieniowainia kosntic'Mle
go. Czesław Lis za zasługi w 
pracy zawodowej i s.polec'Dllej 
otrzymał Zloty Krzyż zasługi, I 
Med.al X-lecia oraz Odznaikę 

Tysiącle·cia Państwa Polskiego. 

. W środę w Filharmonii 
PIRZY SWIECZK.AiCH," ,,, 

.„tr1Ze·t>a było '!f:<::i;oraij pić pl: 
wo w pija!JrLi ,pr.zy ul. Pilotr
ko~kiej 92. „wy.siadły" kor.ki. 
P .r06'2: ki11k.a minut zgromadze
ni tu piwosze po-zbawieni byl'l 
świa.Ua elektTyc.znego. SZY'blm 
jednak kor.ki wymienlono i k'l1 
zadowoleniu smakoszy „jasne
go pelnell'O" pijalni nie zamknU: _ 
to, 

• Co trzeba usprawnić? Wanda lfłkomirska 

Ull 
Z udri:iałem 

dY'rekltora. Zm 
Cz. G!ąbskie~1> 
RSM „Lokator". 

}Jl'Zedsta wicieli wła.dz rpa.rlyjnych i 
Sp-ni BudO'wn. MieSŁk. w L3dZi, 
odbyło się 71ebr.anie .przed11fa.wicieli 

Spółdzielnia t-a iposiada o'bec 
nie już 90 budynków miesz-
kalnych o łącznej liczbie 
4.206 mie.szlkań (11.046 izb). 
Zamieszkuje w nich 11.850 
osób. Dalsze 4.636 rod-zin -0cze 
kuje na nowe mieszkania; 
otrzyma.ją je w Jatach 1967-
-1970. M. in. w 1968 roku 
zostanie oddoany do użytku 
na osied11u „Lokatora" na 
Te<J,filowie pi€.rwszy z serii 
11-kO'lldygnacyjnych wysokoś
c'owców. „Lokator" jest 

UROCZYSTA SESJA KSR 
7.akonczyta obchooy 7;;.1ecia 
kutnowskiej Fa.bry~i Maszyn 
RoLniczyich „Kraj". w 1953 r. 
wartotć prod ti.kcji tej fabryki 
wyr.osila 36 mln. zł, w ro.ku 
bie-zącym Z46 -mLn. z!, a po rtal 
szeJ rozbu.dowie w rok ~1 196R 
za.ktada się cU;tlszy wzrost 1Dro
dull:cji o o.kolo 60 proc. 

w 300 KLUBACH mlodego 
rolnika prowadZ10na jest w wo
jewództwie ióc1z.kim pod pa
tronatem GS, al<-cja czytel
nictwa. Pou tym GS sprawu
ją patronaty nad 703 uczniow
skimi ąiółdzielniami. o spra
wach tych mówjo.no na Sejmo
ku Kui.tury W>iejskiej, wr.ga
nizo\\ranym w B.rzeźniu. 

,,SlGMATEX" - n.owe zatkła 
dy duewia,rskie w Radomsku 
wkraczają n.a rynek. Produku-
ją one bieliznę dam&ką, 
mę:;ką i da.iedęcą, d·resy, 
śpi oszki itp. W LV J<wartale br. 
zakład dostarczył - i dosta.r
czy - na •rya:i.ek -HO tys. szo(;uk 
wyrobów. 

w BUDOWNJ.CTWIE rad na-1 
rodowy.eh o=ek.iwać należy w 
przy.szlOŚ'Cli m-i.eszkan z !(z)w. 
standardu :podSta1wowego 
łazienJt-i z w.c„ z miej.SJCe:m na 
wannę i doprowad.zeniem wo
dy, kuchnie z miejscem na pic 
cyk i z wm.onto•w.a.ny~n zlewo
zmywa.Ji:iem. Mieszikania s;pól
deziei~~e n.atomia-st , po.siadać b<:;: 
dą w;;n.ny, p;ecyk.i g-'Z·'••e lub 
e1.,,1,:-,.ycz.r>!' orna: 5.zafki WbJ.1 
dowa;ie w śc.ia;iy. 

inic}aotorem pow.stania tego 
nowego wysokościowego typu 
Lódzklich Sekcji Mieszkanio
wych. 11-kondyg:n.acyj.ne bu
dynki 'llpięks.za !niewątpliwie 
osiedile im. R€ymo:nta na Teo 
filowie, ik·t6re w te; chwi
li wyigJą'tl!a nJ.eco ~byt „kosza 
rowo'. 

W dyskusji na zebraniu 
prnedstawicieli oostu•Low.ano, 
by na ·przyszłość bardziej do
kładnie ("nie w okresie „od" 
- „do") określać !kiedy ocze
ikująi::y cvłonkowie otrzymają 
mieszkanfa ora'Z by U.S'praw
lllić ki(mtakty i informacje 
dla kandyd·at6w i nq_wych 
członków. Mówiono 'I"Ównież: 
o złej \komunikacji z. Teofi
lowa - potrzebie p,r.zedlłu.że
nia lu.nil „24" di<> Szczec:iń
sldej oraz usta1Ienia k.rańców 
lki arutio]?us'l.I oośpieszmego 
;,B" przy ul. 'Dr-aktorowej, 
a nie przy ul. Woronicza; o 
bra;kiu lokali usługowych n~ 
tym osiedlu; o pawilonie pral 
ruczyim na Dołach - Wschód, 
lk_tóry stoi 1pusty •Po.rtad .pół 
roku - gdyż Miejskie Pral
:nli.e j11k·oś ąie mo~ go z:ago
spod!ąrować. 

~"'·· ~~ „ ... ~ -
O Otwa.rcie wys.ta.wy grafi

k.i a.:tystycznej H. Płóciennika 
- o gooz. 18, w Klubie Mię
dzynaroc:owej Prasy i K.slążk.\ 
(Narutowk2a S-10). 

O „o poetach dekabrystach" 
- Odc.zy.t T. Chróścielewskie
go, o godz. 18, w Klubi<!' 
T·P.P-.R (Na.rut-Owicza 28), . połą
czony z wyswietłaniem fr1mn 
,,OpowJeść póllnoona ''. 

O „M.iejsce filmu w kultu
rze" - odczyt ·red. s. Grze
lecklego, o godz. 17.3(), w K·lu
hle Studentów (Piotrkowska 
77). 

O „Zagadnienie tworów pro 
topaństwowych na terenie Euro 
py środkowej" - odc-zyt pro!. 
dr K . Jażdżewski~g-0, o gooz. 
rn. w LDK (TrA.ug.utta 18). 
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Zeb.ra111ie przedstawi.cie-li 
;,Lok·rutora" zatwierc:tziło też 
nowy - s•talfiut oraz wybra·ło 
43 delegatów na ()ddziatDwy I 
Zj.a1zd Spółdzielczości Mi:e3.z-
ka.nfowej. (.gr) 

z ukosa 

(J. kr.) 

Foto - L. Olejnlcm•k 

,, Bierz qo nu h „. 
c oma •••• 

D
-0ść surowe wyraki, ja
kie za n.i-elega-l-ny han.
del biletami ki.nowynd 
-otrzyma.fo swego czasu 

kilku lód;;kich. k0'11'ików, o
stud.ziły nieco zar-obk(}We za
pały .ich k·ol. ~gów po fachu.. 
Niestety, jak się okClJZuje -
ni-e na dlu-g;). Cale gamgi 
tych obrotn.ycn mlodzieńcó111 
okupujq, od rana, szczególni" 
w nieda:ielę - wsy łódzkich 
kin premierowych, .zaopatrti
jqc się we wstęgi bi.zetów 
uplyn.niamych później za cięż 
k.ie pie11-iq,dze co bardeie.$ 
n.aitwnym milosnikom X Mu
zy. 

W minfo.nq -niedzielę obser• 
wowaz.iśmy np. wyczyny ko-
nl,ków ,przed kinem „P-0.!o· 
nia" wyświetJ.ającum a·trak-
cyjne „Streei.by Apaczów'' 
i mwsimy przy.znać, że to 
oo się ota,m działo ?llietrudn<> 
określić mi.ainem skamd<llu. 

opatrzenia-wew' uzupelniaLi 
bi.ietowy ba.111k... Pa-n0>wie, 
ostrożnie, nfo pchajcie się -
panowie pr:zecie-ż tu nie sta!i 
- aipelowal•a n.ieśmiaw któ
raś ze 8tojq,cych w kolejc11 
ko·bie.t. - Cicr„o stara, b•o n~· 
depnę odszczeknął się 
krótko piętna.stolwtek w b1>
reoie i przy pwn.ocy &tarsze
g-0 kumipla o t.wa1'Y notoryci 
neg-0 pijaka weychnąl si.; 
sprawnie w k-O!ejkę. I tak 
było przed ,;Polotnią" prze., 
k~lka. g-odizin Zaoglądatiśmv 
tam kilkakrotnie w ciq,gu 
dnfo, <11by p..>szukać (na.pr6i-
1~0) choćby jed.nego miUcjan
ta i obejrzeć ciągle te oo
me, .zoo.owolone z ubijanycli 
interesów, tw',1rze „konii·ków", 
klębiqcy się tłum przed ka
sq, i sięg.ających z westch'Tl.ŻP · 
~iem po port.fele ,,frajer6u:". 
Cóż, z pewnościq1 t-0 oni wła.ś 
nie sq w.szystkiemu wi1ini 
Po co przepłacają? Mogliby 
przecież wstac skor-0 świt, I 
za;ląć miejsce przed k<1.są, wy 
TZUCić „k-Onik6w" i kupić bi· 
lety po ceinie.1 M0>gliby ·'
°'le czy t-0 r.zeczyw.ifoie jedlJ 
na, najlepsza recepta? 

(Sł) 

Bezazel-n.ość, nachalność 1 
chamstw-o ha-ndlarzy bi.letannl 
zda.w!Uy się nie mi.ee granic. 
Pierwsze ich czujki s:taly już 
w bramie, inni z.ac.zepiaJ.i 
k.lfontów ·w glęb-i podwórka1 
pczostali „usta.wiali" od.po
w.iednio tasdc,mcową k-olejkę 
i operowa·li swo·bodnie w sa 
mym hallu Joima oferując 
pa,rę biletów za „jedyne siP- nziś w Klubie Dziennikarza ... 
dc;m dych". &, znajq,cy się 
nieco na psychice swoich ,~. 
fiar weteramd k.omtikan-st>tlJil, 
umieLi i tę cenę w porę pod 
nieść wyi.ej: - Widzisz te()<> 
gffibego w futrze - instru
ował mlodszego kolegę chu-

Dziś, we wtorek, W bm. -n 
godzinie 20 „Kmo pr-zy pól 
czarnc.1" zaprasza na proiek
Cj".;' fi'.lmu pt. „TREMA". 
Wstęp wolny dla posiadaczy 

k.:irt k/UO'!W:VCh, 

dy, pryszczaty konik - .!J.ierz ~-------------
!JO .n.a cha-m.a, o:nem dych od- K 1 1 k T ój 

W t~~dln:iu iprzedśW'iiątecz
nym koncent syrrnrfon±cemy od 
będizie się WY'.ią1lkowQ w śro-

1 dę - 21 grudnia br. Or'k.ie
stra symfoniczn-a pod <iylrek
cją S . Ma•rCZY'kia W°y'k0111a 
f·rrugimen.ty sruJt:v ,,.Mas1ka•ra
da" A. Ch.acza:tiurialłl;a ora.z 
1poemat symfoniczny Fl". Lisz
ta - P.rel.udi·a. J-a1ko SIO'li&tka 

·wysitąpi Wandia Wiqkomirs'ka. 
Rtóra g:rać będzie Koncert 
Skrzypcowy Chaaza.twriana. 

W c'1.lasie >koncertu Zespół 
Rearliza.torów Fillnnowych „Sy I 
rema" dokona zdjeć do fBmu 
fabula·rinego „J.owita". 

Uroczyste 
sżkolnego 

Wczamj od/było siię uro
cz)'l5'te otwa.rcie s.?Jk,olnego 
schroniska wycieczikoweg.o 

- Dwa razy karp w ga.
forecie. &;,z wódki ! 

- Jwk się przychodzi nG 
rybkę, >to sie przede wszyst
kim zamawia wOdkę a rre
zvgnować m.ożn.a ewein·twal
nie z ryok.i! 

pa.U ja,~ nk„· ~r·z_y. „narzec;z~„ SI ą z a w 
neJ'' nie odmowi, potrzqsn.1p 1 
kieszenią„. tJrZyjaciel I 

Tymcza,sem pod loo.sq ,,za- .:::i::====== ======= 

N-OIWY ROIDZAJ „&<ON·lK~ . 

... tym razem choin.kowy-ch ill1'01: 
na zaobserwować p:rzed składa 
mi za,jmującymi się sprzedażą 
świątecznych drzewek. w skla 
dach Wybór ograniczony, .ale 
za ro u „konitków", którzy 
„urzędują" w 1pob1iżu skł.adu, 
chomek .hle dusrza zaipragrue. 
Wczo•raj na ul. Llmanowskie
go przed ul. Bi.alą „koniki„ , 
sp~zeda.wały cho.inki po pod
Woj.nej cenie. 

(j. kr-) 

otwarcie 
schroniska 
,przy 'll•l. Kilińskiego 63 W 
uroczy-stości wzięli udział: 
iprzedstawdciel GKK1''iT - M. 
Jekieł, •prezes Zarząd•u Głów 
nego Pa1skiel!Q Towa1rzystw·a 
S()hirontisk Mło.Qzieżowy:h 
J . Ku•ra.n, za,st. p112:iewodni
czącego P.rez. RN m. Lod!z:i 
- B. Wasowicz, 0>rzewadnfoza, 
cy LK!KFiT - W , Zatke. 

Kiur.a.tor mirr M. W.o-źnia.kOw 
ski odczytał aikt nadania. 
schronisku imienia Aleksa.n
<l•ra Ja.nowskiego. O ż.yciJU i 
działalności teg.o pionieria 
~·U·cbiu krajoznawczego i t>rzy 
Jaciela młod•zieży m6wił 100-
set mg·r R. KaDZmarek. Schro 
111isiko hęd1ziie ola·cówiką do
świad•cwł<ną, Mieści •ooratjlnii:; 
i bibl:iiotekę k·rajoznawczą. 
'P'llnkt i·l11f~macyjny ; wypo
życzallnię ,spra.ętu tury,stY'CZl!le 
go dla mŁodizieży. 

W ba•l:'dzo 'Przyjemnej częś
ci a.rtysltyc?Jnej wy.stą1o:fila: 
młodzież .ze szkołnycb !kół 
ik·rajozn:awczo-tiu;ryi,--ty.ez,nych 7. 
XII LO - w pięknym m0111-
ta:iiu o Lod•Z<i, z TecbnHoum 
Ha1111dilioweeo0 ora·z chór IV 
LO. Gośc:ie zwiedzili schronis 
ko i wystawe k.rajo=•awczą. 
a :n.astępnie wz:i~l;i Ud!Ział w 
wyciP.eozoe a.iu •ł:olrnrowei ip0 

Lod:zi. P .rzewodnkzkami były 
d•ZieW1ćt~ta z ko!a kr:; i·o.z·naw-
oezel(& w xu LO (Kas) 

1111111m11 

WAZ: 

l'Ogot. 
l ogot. J1 
h.om. N. 
Pogot. E 
Straż P 
Jl!lorm. 
Inform.: 
inform.a 
Pogot. ~ 
P<>got.1 

TEATR 
(Obr. 
nieczs 

TEATR 
ni u.Szli 

TEATR 
nieczs 

TEATR
1 sldego 

i.rebrt 
MAŁA 

nia 9 
OPEREj 

n.a 47J jerwe 
.przed 
!one 

TEA1'R 
cza-nsl 

TFATR 
per 

!11U2!EU 
C!:-lU 
GO (\ 

M~~Ef1 
CZNE 
CZNE 
niecz3 

MUZEU 

~;!~ 
„Wlóli 
raj 0

• 

ska" 
l<ł--17. 

M.UZEU 
WOLl 
<Park 
ozynn! 

M'UZEU 
ko ws~ 
od 11 

PAI.AC 
TUWI 
ki 4-J 
oo last~ 
<iziel•ri 
Sróctn 

SALO 
ŁTF 
Wys 

. Grygi 
r..em" 
nie 
ków 
10 do 

O~ROD 
DY S 
kie w 

t1mnmn 
-;i 

INŻYN 

strukt 

telewi; 
konoml 
wy mag 
ogólne 
sowo
technic 

~ 
IUERO 
wyksz 
i znaj 
st. in· 
trzenia 
sprzętu 

Wodo 
5. 

~11111111 

I 
§ 

! ' 
§ b 

!iuuuu 



-

l
i 

I 

OCHU •• , 

Iz. 14.05. 
~oroczny 

iado1m'°' 
czy te;\ 

~f~n~~~~ 
tl zy go
mi „ko
y ro. in. 
•• Hl" 
m~uri.ika~ 
(W kie-
trwała 

I o !i:O
coociaż 
,,Egzo

- prze 
w ,,Lo
>Ż i w~l 

lkt kul
. godzi
mo.żna 

ad skle
h" przy 

WJ el u 
Noie-

w Ran 
. Godzi
Jedna·k
y - w 

odzie
_nia ich 
y mimo 
I godzi-
lientów 

.. Piotr-
18, spot
>b ogla-
1ą. 

: H.~ 

pić :pl• 
. Pl!otr
, korki. 
omadze
!!mi byU 

Szyiblro 
no i ku · 
„jasne

zamknU: _ 

eh ano:!: 
składa 

łrzedażą 
w skla 

1y, ale 
którzy 
składu, 

pragnie. 
owskie

,koniki•" . 
o pod-

• I 
ka 
63 w 
udział: 

- M. 
Głów 

rzystwa 
;y-ch 

[

•wodni
Lod!z:i. 

pdnfozą 
ltke. 

]Diak<>w 
~·ad<ania 
~eksa.n
~yciJu i 
1ioniern 
i •t>rzy 

r~c~ 
fą do
orad,ill.ie 

l~Yif 
~ c-ześ-
rstą1p:ilła: 
h ikół 
[ych 7. 

l moo.
inikium 
l'>r IV 
fhroin is 

(
~:;c; 

były 

.z·n:aw
(Kas} 

•1111111n111111111uu11111w111111111111111u1111111m1111111u111u111111111rn111111muu11u111111ummumnm1mm11111111111111111111111111111111111m11111 = T~f A:!~~-tot" :i~~':ii R O ż N E : ~mmnnn11m1mnmmm1mnmtm11nmHDmnm111111nmo1"1 
WAŻNE TELE>FONY DYŻURY APTEK 5 •• ~u:ro : Me:rkury" - KOROŃ.SKA lekarz E W TYCH 2 <ID E 

- = Biuro Posrednictwa przy gin.ekolog, l?-lS, Zielo- E E 
l'Ogot. Ratunkowe 09 Ci~IJ ?'[A'f/1~''1 Piotrkowska 193, Ni• 5 kupnie i :;ipr.zedaży sa- - _ 

i~r::·:g ::.: ~0~1 ~~ I fl~71,'e /, r ~;:;;4~ 1iizr~w~:se~: ~ r~~~ó~gi:Z: G~{~! : ::UDREWICZ - ~= ~ s KLE PA c H SS ' § 
Pogot. Energetycz.n.e 334-28 I JUL1 f . 1 Gdańska 21, Narutowi- § i:::. 4 poSiada ~o sprze- cjalista chorób wene- = E 
Straż Pożarna os 42 = aaiy: „wotga , ,,ro?- rycznycb skórnych E E 
Jllform. tele!O<liezn,a 03 cz.a • 5 s~w.ioz 400", „fi.a.ty": 14-16, ul, 22 Lipca 4 E • - • • • • • • • • • • •·• • •.. · · · E 

~~J~i~~lic ~i!:~i i~!~ w::~~l~!r~ ~t:~~~:~~;.:~~~r ~~ ID:~:: ::::.L:m. ~ ~; ~~*sr~ o~~!~~ ~~F:~:~:~!: I '·'·'.·:'.:::::;::;:ttt~~~I.J.·~.:i=.~~~-j:_:~~-j~.-~.~-=~. l~~@f ?:::···· I 
P-ogot, PZMot. 533-09 li>-18. MUZA (·Pabianicka 173) curie-Skłodowskiej - ul. -~:_=Tel. l6-36-36. 31712 g P:otrkowska lC9-6 § § 

* ~ * „z pie•kła do Teksasu" Curie-Skłodowskiej 15 - L O K A L E Or ZIOMKOWSKI - '·'.:.;.-. · -

Tt;ATRY ZOO (ul. Kon.stantynow- (panorama) od lat 14 przyjmuje rodzące i cho _ cjalista chorób ;;:;,.r: § UL. PIOTRKOWSKA 44 §=--====-= 
ska 6tl0) czynne w g. (USA) godz. LS.45, 18, re z dzielnicy $ród- § P~CK koŁo Gdyni: za- r)'.cznych, skqrnych 16-19 § UL. A. STRUG A 6 

T~g;it tf.WSZECHNY ~6 <~tf' czynna do 20.15. !nieście z Rejonowej Po = m1enię komfortowe dwu- Piotrkowska 59 _ PSS f WHT ZORGANIZOWAŁY 
r. s a mg·radu 21) g z. . 0) POLESIE (Fornalskiej 37) re>dni „K" przy ul, § i;X>·kojowe mieszkanie POMOC w nauce d'ia = KIERMASZOWĄ SPRZEDAŻ 

nieczy:nny. PALMIARNIA otwarta „Miłość blondynki" od P iotrkowskiej 269. Szpi· § kwaterunkowe na po- ucrzennJcy VIII klasy po § . 
TEATR JARACZA (Mo- w god<z. 10-18, , lat 16 (czeski) g. 117, 19 tal im. Madurowic:za - = ctobne Lut? ~tare budo~- tr.zebna. Ofer-ty „ 31883„, E PR ZE DS W I Ą TE CZ N Ą 
"'EruA·usT' Rzki7 .145-a(JT.rnaiueeg.uzyttnanly) P018,p)uL,,OA·pReNraEcJ·a(Oigyr~dow:! ul M. Fornalskiej 37 = mctlw<> Łodz. CJ:szewsJu, !"rasa Piott-kows.1<a 96 = E 
~ K I N A ou przyjmuje rodzące i cho 5 l'uC!k, Pnebendowskie- ' · E TKAIJI DEKORACYJR · == 

nieczynny. lat 11 c:adz.) g. _is •. 17; r" z dzielnjcy Polesie 5 go 9. 7988 k PRAGNlE!?Z szczęśll:Ve- E YCB 
TEATR NOWY (Więckow POLONIA _ „strzelby „Drewniany rózamec" oraz z dzielnicy Sród- = ~nYNIA . k j - go małżenstwa? Napis z: = 5 

ski.ego 15) g. 19.15 „sen Apaczów" od lat l' od lat 16 Gpol.) g. 19. mie5eie z Rejonowej Po 5 c.x„ . : 2 . ~o 0 e z „Venus", Koszalin, Ko- E F I 1111> A fili E ~ =-= 
~rebrny Salomei". (USAJ godz. 10, 12.ao: PRZEDWIOŚNIE (Żerom radni „K" p.rzy ul. Piotr § ~uchnią :zamien:ię na po lejowa '1. Błyskawicznie E liTa /\il/ „ 

MAŁA SALA (zachod- 15, 17.30, 20. skiego 74/76) „Bariera" !:owskiej 1<17. Szpital im. : · obne w Lod~i. Ofert;y, i>rześlemy krajowe adre E E 
nia 93) g. 20 „Ojciec". WISŁA - "Sposób na od lat 16 Gpol.) g<>cl2. dr H. Wolf - ul, Ła• 5 Biuro Ogło~;en, Gdyma SY 7390 k :S E= 

OPERETKA (ul. Północ- kobiety" OC: Lat 18 16, 18, 20. giewnicka 34/36 - przy• 5 ?Od „S-l202 · ~ . S: 
-i:ia 47/ 51) godz. 19 „Fa rang.) !!odZ. 10, 12. 14 P10NJER rF'rancl,zk~ńska muje rodzące i chore z 5 n11ESZKANIE 3 pokojo- ~TJ!lMA~YKA, t fjizy>ka, = =--
Jerwerk" - ostatnie 16. 18, 20. ' :m „M.aryS!a i Napo- c!zielnicy Bałuty i Wi- 5 We, komfo.rt (Sienkiewi- " emia, o r e pe· yc e § = 
.prze<lstawienią (dozwo WOLNO$C - „Człowiek !eo.n" (oanorama) od dzew szpital im. dr H =cza przy Brrz·eZ.nej) za- każdy. zakres. M;a~ury, = =-=-= 
!one od lat !B) ucieka" (panorama) od laT16 (,pQi.) godz. 15.:ro. Jor~na - Przyrodnicza'. S mien.ię na 2-pokojowe w ;~za;;imy ;vst~pne. t Te~. E 

TEAl'R ARLEKIN (Wól- lat 16 (ang.) godz. 10, 17.45, 20. 'i/S - przyjmuje rodzą- § tej samej dzielnicy. Tel. •J - - YP oman_. __ E 
c:za ·ńska 5) nieczynny. 12.30, 15, 17.30, 20 POKO.J (Kazimierza li) C<" I chore z dzieln1cy 5 430-12, godz. 17-18. NOWOCZESNY krój 5 E 

TFATR PlNOIKJO (K<'- ~ LOK!lo"'IARZ - „Win- „Uwa~a, uwaga narl- <:lródmieście z Rejono- E 3 POKOJE, kuchnia, rlairnski, rlziecięcy opa- § = 
perni.ka 16) nieczynny netou" II seria (pano chodzi" od lat l4 (poi.) ""'.Ych Por~?ni. „K" przy §wszystkie wygody, śród- nujesz szybko pod gwa- ::.=. E 

tama) od lat Il (jug.- ~odz. 16, 17, 18, 19, 20, u„ K~pcmskiego 32 i 5 mieście oraz pokój, k·ucii\ram•~Ją.. Wynalazek M<>- :::; §§ 
MUZEA NRF) godz, 10, 12.3-0. .1. Nowotki so. = n !a w blokach zamienię chl.msk1ch, Naw.rot 32._ = E 

!\IU~UM HISTORll RU• 15, 17.30, 2-0 REKORD (Rzgowska 2) Chirurgi.a J>Ołndnie - : ra 4 pokoje kuchnia KORESPON.DENCYJNE = = 
C!-lU REWOLUCYJNE- 'LACHĘTA - „A.rcYlo· „Krzyżacy" (panorama) •Szpital im. J onschera, §Wygody c.~. Oferty lekcje języków obcych E = 
GO (Gdańska )3) czyn l<aJ" od lat 14 (franc.) od lat 12 (pol.\ godz. ui. Milion.owa 14. = , 31811" 'Prf!<Sa, Piotirkow - warszaw.a 1 skrytka E § 
ne godz. .lJl- 18. gorlz. 10, 12.30. 15, 9. 12.30, 16, 19.3(). Chirurgia Północ § ,;ka 96'. 31811 g 68. ' 7332 k E: =~===== __ ===_--

MUZEUM ARCHEOLOGI- 11.30, 20. UOMA (Rzgowska 84\ ~ital Lm. Jordan.a, ul, : : 
CZNE i ETNOGRAF!· ADRIA (.Piotr.kawska ~50) „Lam.pat'lt" (rpa·norarna) Przyrotlnicza 7/9. § :mtmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,!l "§ ~---..!=========-----~ 
CZNE (Pl. Wolno5ci l4l Pożegnanie 'Z tytułem od lat 14 (wł.) g. IO, Okulistyka· Szpital Im == TEKSTY :;: S " 
nieczynne. „'Yózek" od lat 13 l4, 1

8
- Jonschera UL Millo,nO: §§ ES PAMl~TAJI TKANINY DEKORACYJNE 

MUZEUM HlSTORJ:I WŁO (h;szp.) g, 10, 12, 14. <;O.l~T"'7 ri;'lat!'w('nWa 6l W2 14. • == = = 
KIENNICTW A (Piotr- 16• 18• 20 „Piekło i nu~bo" od • 5 = = = OZDOBĄ TWEGO MIESZKANIA 
kowska 282). wystawa CZAJKA °cKacha.nówka la•t 16 (poi.) godz. t7, La.rY11gologia: Szp. łm. : : 5 E • 
„Włókiennictwo wczo- Aleksa ·ndrowska nr 1621 19. P irogowa, ul. Wólczań- i:5 d r ep1•sywan1•a 5 5 
raj", „Tkanina pol- „Helena Trojańska", s·1 YLOWY - STUDYJNE •ka 

195
· 55 O P Z 5 E Z A.Q PAT RUJE W H T == 

ska" czynne od godz. od la·t 14 (USA), g. 17. (Kilińskiego 123) „Tak Chirurgia i laryngolo- 55 § E 

M.~1M KATEDRY E- .,.~~.l:~FTYK (Al. Poli· ~~~;~rama)ni:b~::ś~·~ ~no~~.~~itj,: u~~P·spi~: § ~ i powie I ana a § irm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fii 
WOLUCJONIZMU UL techniiki 17) _ nieczY'Jl (franc.) godz. 15.30, na 36/50. 5: 5 · 
(Park Sienkiewicza) - ne. 17.45 (20 - projekcja Chirurgia szczękowo- E:5 na maszynach b•1urowych : KONTRIOLFIROW nr :nr SOLIDNA po:moe domo-
czynne od 10-17. ODY"ITA rTuw!ma ?) DKF). twarzowa: Szpital Im. E: 5 · · 5 238, 191 tramwaju linii w.a na stale lub cLocho-

MUZEUM SZTUKI (Więc „Bumerang" (panora- ST«?Kl_ (Zbocze) „Męski Barlickiego, ul. Kopciń- E:§ § Zf-/5 ,Pnz.eprasza.m ~ dząc;a z ŁodZ'i lub wo-
kowskiei<o 36). Czynne ma) od la·t 14 (poi.) g. 1>1kn1·k" od lat 14 (ju- skiego 22. 5 = p R z y J M . U J E = rnewłasc1we zachowam.ie jewodiztwa - potrzebna. 
od 11-19. 10, 1•2, H, 16, 18, 20. go.słowiańsl~i) g. 16, 18. Toksykologiia: 1 cen- S§ § sJę '?' dniu 10. ~u._ br. M endelewski, Bratysław 

WYSTAWY 
HALKA (Kirawiecka 3/o) „Samotna" o<i lat 16 tralny Szpital Kliniczny § 5 od przedsiębiorstw uspołecznionych 5 ::.tarusław Na.tkianslci, ul. ska 8 m. 85• od 17 go<iz. 

„Tomcio Paluch" ed <ractz.) g. 20. . WAM, żeromskieg<> ll3. :: S · E Kwa.sowa 6. 
3

1763 g 
lat 8 (meksykański), g. STUDIO. rLumumby T~l Nocna pomoc pielęg- :i§ i osób prywatnych S . . 

PAŁAC MŁODZIEŻY im. 16 ,Pan.ie inspekto· „Człowiek, który zabił nr.arska s·enkiewicza 137 == SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW : OBYWATELOWI dz1elm-
TUWIMA (ul. Moniusz 'e" ' od lat 16 (j Liberty Valance'a" oo • 1 = = = cowemu z ul Nowotki 
ki 4-a). Wystawa prac r~tZ 

20 
u;g.) lat 14 1usA) godz. tel. 444•44 przyjmuje zgło §5 !: st. sierżan·t.owi stanisła: 

il)lastyoznych dzieci z g · · 17_15, 19_30 _ ~z;'nta telefoniczne na E:5 im. H. SAWICKIEJ w ŁODZI, : wowi W.itclza·ko"Mi, za 
dzielnicy: Widzew, 1 M.~J~ <Klllńskle~o 1781 SWIT (Ba•u<"kl "Rynek !I'\ WiZyty domowe lekarzy == UL. PIOTRKOWSKA 137, 5 ojco!WSką opiekę nad 

fi'RYZJERKA damsko
ruęska .poszulrnje pracy. 
Harlina Grabowska, :a.a
sanów - Górny, ;poczta 
Pro·boszc:ziewice, pow . 
łóó;zki. .3<1776 g 

Sródmie<lcle i Polesie . „MieJsce dla ,jednego" „Jazz, jazz, Ja=" od w g?dz. 19-..s. W ambu- §:: 5 wnuczkiem oraz skiero-
SALON FOTOGRAFIKI Od lat 16 (poi.) godz. ·1at 14 (a.ng.) godz. 16, latormm int~rn:istyczn~mj 55 tel. 315-30, 732-30. 5 wa111ie go · do pracy GOSPOSIA dochodząca 
ŁTF (Piotrkowska 102) 16, 18, 20 . , , Hl. 20. orzyjmowam są na mie. == =najserdeczniejsze podzii; potrzebna A>l Kościl.mz-
Wystawa fot01?ra.fik:I J. ŁĄCZNOśC (Jozefow 431 Tl\TRY (Sie nkiewicza 401 scu chorzy Z: nagłymi 55 Czytelne rękopisy oraz inne materiały 5 kowanie składa Baftlcia \ki li'lO m" 5 ·00 17 

. Grygiela „Nad Jadra- „Obok prawdy" od lat Program dla dzieci _ zachorowaniami Intern!- 55 5 · • · ' · 
r.em". czynna codzien 16 (poi.) godz. 19. .,Roztar...,;ony tatuś". stycz."1.yml w godz. 16-7. =- =- stanówiące podstawę do wykonania =-

b- ---------.----~~-..__,. n ie prócz poniedział- ł.DK (Traugutta nr 18) „Pani z tobołkiem''. Nocna pomoc plelęg. 95 usługi należy zgłaszać do 5 
ków w godztnach od „Czlo..,.;ek na torze" „w„soła podrót w kfl n .iarska, Al. Kościuszki = 5 :;: 
10 do 18. Cpol.) od lat lt.!, g. 15, smos". „r.:sk:m:.d:i" 4&, tel. 324-09 przyjmu1e 5 5 ZAKŁADU USŁUG BIUROWYCH 5 

O"'RODEK PltOPAGAN- 17.30, 20 . „Dwie bajki" godz. 1~. ~głoszenia telefoniczne : 5 5 
DY SZTUKI (ParkSien MŁODA GWARDIA (Z ie 17; „Cierpkie gl()J:'i" na zabiegi do domu W !ii5 ul.s1•·enk1•ew1•.nza 3"' 5 
kiew!cza) Międzynar-0- l0111a 2) „Nikt nic Od lat 16 gada:. 18, 20. godz. 19-4. = 5 ~ 61 5 

11mnnmmmnmn11111mmmm111mn11111111111111111u111m1111111um1m11m1111111111n111111111u1111111m11111111mnm11mm1111111111111111111nn § § te I. 3" 9 „s 'Z § 

PRACOWNICY POSZUKIWANI 

INŻYNIEROW: elektryków, budownictwa lądowe

go, mechaników na 'Stanowlsk~cł\ . 111spekt.ą1i9W 
nadzoru w d?'iale inwestycji - zatrudnią Zakła

dy Włókien Sztucznych „Anilana" w Łodzi, ul 
Armii Czerwonej 89, tel. 398-ZO. 7522-k 

INŻYNIERA lub TECHNIKA mechanika (kon-

KANDYDATA na stanowisko dyrektora poszuku 
: ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111; ją Zakłady Artystyczne Związku Polskich Artys 

tów Plastyków w Łodzi, Piotrkowska 86, tel POKOJU sublokatorskie- B.OREPETYCJI z ma,te
- g(\ z n.iek·rE}puJącym maty.ki, fizy:ki udziela 326-88. Pożądane wyższe wykształcenie ekonomicz 

ne i znajomość zagadnień plastycznych. Podani 
-~· życior:łś°em ' prosim·y skłaifać "w bi'urZ'e'· w7w za 

a wejściem poszukude bez asystent PoLitechn.iil<i. 
1 !łzjęflne '-<Pl~ł~stvtP '. ;rt 'łW · 57~-.47. • „, 31003 jt 

kładów, w godz. 8-15. 7916-
c!zT<fukoW!'e''" "' śi>lHifde!m - · -

k niesrzkanwwej, telefon PRZYG.Ol'OWUJE na stu 
~07-24 po 18. <'lia . z . biologii oralZ bio-

TECHNIKA elektryka lub mistrza elektryka z u 

prawnleniami na stanowisku kierownika 

- 2 MIESZKANJA odd"Ziel l~ia i chemia· ~ zakre
ne za.m·i<2'Ilię na 3 p<llko- sie wkoly śred!lliej. wi
je lub 2 z k\l.chill.ią. K J- gury 8 m. 19. 31874 g robót 

elektrycznych - instalacyjnych niskiego napi<:cia 

zatrudni Spółdzielnia Inwalidów „Elektromont„, 

Piotrkowska 257. Pierwszeństwo w zatrud-

POMIARY 
EL.EKTRYCZNE 

INSTALACJI 
ochronnych iak: 

. , _ azłemlent.. 1erowanił... • 
Izolacji urządzeń elektrycznych, 

oporności uziemień Instalacji płoruno~ 

obronnych I Inne 

WYKONUJE 
struktora) na stanowisko starszego konstruktora 
w dziale głównego technologa, suwnicowego, ślu

sarzy-spawaczy z uprawnieniami na spawanie e
lektryczne i gazowe oraz tokarzy (na maszyny 
pociągowe) przyjmie natychmiast Wytwórnia U
rządzeń Komunalnych w Łodzi, Okopowa 70, teł. 

584-7(1-7{. 7633-k 

Łódź, 

n ieniu mają inwalidzi. 7579-k 

lińskiego 227 m. 14, "!" PAR:OWO Elektrycznv 
~odz .. l!!-;-20. Zgłoszenia 'Zaikład WuLkanizacy:j:ny 
w d·ru ;n,epa·rzy.ste_. __ HalikO'W5ki, Gdy.nia, ul. 
POKOIKU lub pomiesz-1 Sl<argi 16, tel. 2hll7-64 
czert.\.a pr.zy ku1turaln~j 

1 

wykonuje ~szelikie usłu 1 
SPOŁDZIELNIA INWALIDOW 

INSPEKTORA do działu obrotu sprzętem radio
telewizyjnym wymagane wykształce.nie i;rednie e
konomiczne i praktyka w handlu, księgową -
wymagane średnie wyksa:tałcen.ie ekonomiczne hlb 
ogólne oraz 4-letni staż pracy w komórce finan
sowo-księgowej przyjmą Zakłady Usług Radio
technicznych i Telewizyjnych w Łodzi. Warunki 
do omówienia w dziale kadr w/w przedsiębior

stwa - Piotrkowska 91, III p. 7838-k 

INŻYNIERA mechanika i technika mechanika na 
stanowiskach st. inspektorów technicznych zatru
dni Ekspozytura Łódzka Przedsiębiorstwa Zaopa
trzenia Sprzętowego Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych w Łodzi. Od kandyda
tów wymagana jest 3-letnia praktyka or~z znajo
mość maszyn budowlanych. Bliższych informacji 
udziela w/w przedsiębiorstwo, ul. Lipowa 81, po
kój nr 3, parter, tel. 487-60, wewn. 92. 7535-k 

TECHNIKA budowlanego z uprawnieniami na 
stanowisku kierownika działu inwestycji i admi
nistracji oraz ekonomistów do działu handlowego 
ze średnim lub wyższym wykształceniem zatru
dni Łódzkie Przedsiębiorstwo Zbytu Artykułów 

Technicznych „Technozbyt", pl. Zwycięstwa 2. 
Warunki płacy do omówienia. 7958-k 

liIEROWNIKA działu zaopatrzenia z wyższym 

wykształceniem eifonomicznym, 5-letnią praktyką 

i znajomością materiałów branży wod.-kan. oraz 
st. inspektora ekonomicznego do działu zaopa
trzenia ze znajomością części samochodowych i 
sprzętu przyjmie Miejskie Przedsiębiorstwo Robót 
Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Łodzi, 2Ż Lipca 
5. 7531-k 

MISTRZ O W zgrzeblarni, tkalni kortowej, druk ar-

ni, (wykształcenie Srednie, bądź szkoła mistrzów) 

- zatrudnią natychmiast Zakł. Przem. weł. im. 

A. Struga w Łodzi, ul. Łąkowa 11. 7516-k 

OGŁOSZENIA DROBNE 

SF-KRETARZYK anty cz-

KUP NO ny styl - Biederma1jer, 

s PRZEDA ż 
zegar - kukulecz,kę, ży-

ranaol stylo<Wy l i=e 

DOM murowany piętro-
<lrobia~ s.przedam. 
Łódl:. Traktorowa 63c 

wy, 8-i:zbowy tpokój, n: 40 (Osiedle Teofi-
kouchnla wol•ne), sa<l, w !ów). 31·783 st 
Rogowie kot.o Koluszek 
S?rzeda.m . Ce na przy- PIEC stałopalny sprze-
stępna. Ofe rty „31171", clam. Fi·nal!lsowa 45, 
Prasa, P1otr-kowska 96. MAGIEL "elektrycZl!lY I liOM jednorodziruly na sprzedam . Łódź - Wi-
Salutach sprzedam. Tel. dzew, Borsucza 10. 
586-22, gooz. 18-22. 

AKORDEON „Muza" 80 
DZIAŁKĘ 3,35 ha og·ro<l-
n:czo - warzxwniczą ko-

basów i magnetof.on 
Tesla" sprzedam. Tel. 

ł o żychJina, p o w. Kut- 2'v5-47. 31814 il. 
no - spr,zedam. Oferty 
u31818", Prasa, PiotT- SZAFĘ, biU•I'lro z fot~-
ko wska 96. 31818 __ 15_ ·em, ka,pę. - tille sprze-
!'JA gwiae;d·kę - o.rga- ctain. Gdańslta 61 m. 4. 

o5ob1e poszukuje renc1- g1 w :zakresie wu1ka.niza 'i ; 

s:ta . Of€<rty „31787", Pra-I '" s--OOćo b'd"<- , Ił I ~. Piotrkowska 96. •kowanie opon samocho- ! t' 

Mt.ODE małżeńs~wo po-1 dowych od 12 ~? 16 ca-: ~ -= ~Cj"JCn~amnnr k · k j 1 lt, pr<Zyczepnosc prze- f =-
S'llU ~Je po o u S>;tb _Olka- c.iwsliz,gowa orarz sta.tyc? • 
torskuego na 6„ m1eEaęcy. ne i dynamiczne wyrwa- ! 
Oferty „31813 , . Prasa, źanie kół. ze wględu · 
Pi<>tI'kowska 96~813 gl na wiek, przyjmę wspól . 
WARSZAWA - ładl!'lyj nika lub wydzierżawie. 
pokój z używalnościii zakład .prowa•ct.zę . 35 lat. ZAKŁAD ELEKTR~CZNY - ŁODZ, 
kuchn:i 'i łazienki zamie-
nię na mieszkanie w Ło- ~RZYBŁĄ~AŁ się o~oza ~ M. BUCZKA 4, TEL. 962-50. 
dzi. Bliższe 1nformacje: - ~.k alzaok1. C:Z:ytelmcza ~ 
f,ódź, Radomska 2 m. 7. nr 3, 31810 g ______________ "' ____ ,"'~ 

&AR.Aż (Pi.otrkows·ka) ~----------..._ ______ .._ _______ „ 
do wy.najęc ia . Tel. 260-i4 
c!i:> god,z. 15. 31865 g 
POKOJU sublokatorskie 
go_ w ś.roomieściu POSZU 
:C-uję. Oierty „311166", 
Prasa, Piot·rrowska 96. 
~ POKOJE, kuchnJa, b lo 
ki - Bałuty, zamienię 
l'.ćl 2 ;razy po pokoju z 
kuchnią, blc·ki. Oferty 
„31858'·. Prasa, Piotr-
k1>wski;i 96. 31858 g 
J POK.OJE; kuchnia, 
Blu2:bowy, ta.ras, wygody 
(P1ot-rikowska) za.mieni i: 

ŁYŻWY, SANKI, NAR·TY 

n. wali.zkowe rzeda m. ~ sp f UTRO dams k ie, „pa.no na 2 poko•je, kuchnia. 
Tel. 351-18. 31935' g fixy", węgie.rskie, pi~k- i pokój, kuchnia z wy-

praktycznym 
upominkiem 
gwiazdkowym. 
!llllllllłlllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllll 

'111\SZYNĘ do liczenia ne, nowe- - sprzedam. glYdami. Tel. 418-22 go0.z . 
(sumującą) sprzedam. Te '!el. 424-13. 10-13. 

lefon 407-76 pro 16. ·---------------------

~i~~•~aLK2~ . sprzeda~j5:~ MATURZY~CI! 
FISHARMONIĘ sPr<Ze- LJ 
<l.::im. Strykowska 122. 
1\fASZYNKĘ do repasacji 
pończoch (.kom:plet) - , 
sorzedam. Te!. ~33-;jp. 

FUTRO piżmowce 
brz.u1'Zki oraz błam -
jagnięta buł,ga>rskie 
"1przedam. Tel. 290-15. 

Dyrekcja Szkol. Ekonomicznego 
P.()lskiego Towarzystl,fa Ekonomiczne

go w Łodzi 

ORGANIZUJE 

Do nabycia 
~~ w doskon-ole 

~ ~a~p~;;:t 
!!! 1111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m 

~ "' Uwaga, sympatycy l i 
I Totolizalo!D . S~orloweuo! I! 

KURS PRZYGOT. DO EGZAMINU 
NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY UŁ. 

sklepach sportowych: 
ul. Piotrkowska 122 

Zapisy I informacje: 

=: Oddział WoJewodzki P.P. § --------------------· 
§ Totalizator Sportowy w Łodzi E 
§ p o w i a d a m i a, że w tygodniu przedswląteczńym E 
§1 kolektury na terenie województwa łódzkiego E 
E czynne będą do czwartku, dnia 22 grudnia br., S Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Ło-1 
§ a w Łodzi do piątku, dnia 23 grudnia. 1006 r. E dzi unieważnia zagubiony dowód rejestracyjny 

il§ w sobotę! dnia 24 grudnia 1966 r· kolektury w Łodzi a samochodu ciężarowego, m-ki „Star", nr rej. !A-

s będą zamkmęte. pp TOTALIZA~OR SPORTOWY § · -:9:::0-::2:::,3,=n:-r-:--:::s1::·1=n-. -77-.,.37_2_, _n.,-r_p_o-,d_w_o_z_ia_a_50_36_. ____ _ 

§ ODDZIAŁ WOJEW0DZKI § ! UNIEWAŻNIA się pieczątkę, zagubioną 
E w ŁODZI § listopada 1966 r ., o brzmieniu: •. ŁPBP nr w Ło-

IJIHUUlllllllHlUlłllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllll.llllllllllllllłllllllll.iII dzi, Magazyn nr 02'' • ~25-k 

ul. Zachodnia12 
Łódź, Armii Ludowej 19, tel. 221-15. 

tt.JnieUJażnienla 



SPORli • SPORt • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORli • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 

Rudkowski wywalczyli 4 pkt. 

Echa niedzieli Wykorzystana szansa 
Klęska bokserów polskich w Rydze 

Boks cieszy się w Lodzi nadal niesłabnącym zainteresowa.; 
nierri. Spotkainie Gwardii z Polonią ściągnęło do Pałacu Spor
t.owego niemal komplet widzów. Ci, którzy przyglądali się po

EZc<:egćlnym pojedynkom zapewne nie żalują uciąźliwej po

drM.y w czasie deszczu do ha:li, by oglądać iila coraz wyższym 

poziomie stojące wal.ki. 

• N,a. sztucznym lodowisku 
w Berlinie odbyły się między

narodowe za.wo.dy lyźwiairskiie 

w jeździe szybkiej. W konku
rencji kobiet zwyciężyła. Ha
a.se. Polka Mrl)Ske zajęła trze
cie miejsce. W konkurencji 
męz12yzn Polak Kuch za.jął 

równici trLecie miejsce. 

Pięściarze ZSRR zdobyli Puchar Europy 

8 Koszykarki Wisły w rewan 
żowym meczu o Pi:.-cha.r Europy 
pokonały szwedzką drużyn~ 

Ktum Blackeberg 65:31 pkt. 

• W mecza.eh o hokejowy 
Puchar Europy mistrz Polski 
w meczu ćwierćfinałowym spot
ka. się z drużyną Finlandii 11-
ves Tampere. 

B W meczu ~isowym w ha 
li w Rembertowie Legia wy
grała 6:3 z Honvedem (Buda
peszt). W barv.-ach L'eiii gral 
Tadeusz Nowicki. 

• W mecz.u juniorów Lódź 
- Warszawa zwyciężyli bokse
rzy Warszawy 14:8. 

m Jeslennyru mistrzem ligi 
koszykówki m~kiej został AZS 
(W-wa) prred Sląsltiem (Wro
sła.w). Drużyna LKS zajęła. 11 
miejsce przed Koroną z Kra
kowa.. 

8 Hokeiści ZSRR wygrali 
u siebie z Fmlan<lią 5:2, ił.J.'2 
przegrali w Kanadzie z dru
żyną zachodniej ligi 4:5 

Wezoraj w Ry<1ze za·koń~ny 

zootat rewanżowy mecz finało
wy młodzieżowych rep-rezentacji 
Polski i ZSRIR o PuchaT Euro
py. 

Typuje K. Frankowski 
W związku z plebiscytem 

sportowym na 10 najlepszyco 
zawodników łódzkich w 1966 1". 

- zanim przystąpimy do gl<>
sowania (drukowane będą ku
pony) - najlepszych sportow
ców typować będą działacze. · 

Dziś podajemy listę ustaloną 

przez znanego działacza spor
to~ ego KauJimierza. F·ra.nkow
skiego. 

1) Kudra, 2) Józefowicz 
(boks), 3) Stańczykowski, 4) Wa 
!!ner~ 5) Gołębiowski, 6) Biały
nicki, 7) Chodakowski, 8) Wit-
czak, 9) W. Nowicki (ten.IBJ, 
10) Majde. (n) 

Nasi zaiwod·nicy, chociaz wal
czybi nieco lepiej niż w pierw
szym spotka.niu w Lodzi - to 
jednak, minno wszystko prze
grali to spotkanie zde<:ydowanie 
4:16. Jedyne cz,tery punokty dla 
naszej reprezenta.cji potra.f1H z 
trudem ;wywalozyć Gałązka i 
R'Udkt>W9ki. 
Draży.na mł<>dzież<>wa związku 

.Rad»ie<:kiego okarzała się zespo
łem bezkcn.kurencyjnym i po
noWiilie zdobyła puchar przechod 
ni. Zawodn•icy ZSRR byli dosko 
na.Ie przygotowa1ni kondycyjnie 
do tego spotkania i pod wzglę

dem techni=nym potrafili wy
ka·zać wiele umiejętności. 

Może dobrze się dzieje, że po 
klęskach w Łoct.zi i w Rydze, 
w kierown.iobwie naszego oboa:u 
i d2liałaczy PZB panuje raozej 
optymistyczny nastrój, oby tyd
ko ten optymizm wpłynął do
dat.nio na poprawę stosunków 
sportowych i żeby póki jest 
jeszicze czas przed IgrzJl'skami 
Oli.mpijskimi rozpocząć solidne 
przygotowanie naszej dziesiątki 

wytypowanej n.a wyjaz,d do Mek 
syku. 

W.ar~zaUJa•Opole-Lódź 
Ustalono już .Kto z kim grać 

będzie w turnieju Ośrodków 

Doskonalenia na Lod:zile (ODH). 
21 bm. Wars7.awa - Lódź. 

22 bm. Opole - Warszawa. 
'.J.;1 bm. Łódź - Opole. 
Wszystkie spotkania roopo-

czyinać się będą o godz.. 18. 
Zawodnicy Zgierza, którzy 

wyznaczeni wstali do reprezen 
tacji Lodzi, proszeni są o przy 
bycie na tireniilng do Pałacu 

Spm-towego, 20 bm. o godz. 
19.30. (a) 

UlllllllllllUlllllllRllllDIUllHllllllllllllllllllUllllllllllllUIDUlllllllllHDlllllUUIUUHllllDUDlllUlllDIUllRlllllllllllDllnUIWlllim111n11mum 

Rad. i o • 
L te.le.wizja. 

WTOR&K, 20 GRUD~ 

PROGRA.!"1 I 

8.00 Dziennik. 8.15 Melodie roz
rywkowe. 8.49 Mówli. Techni•ka. 
9.0o „w oblężonej Kartaginie" -
słuch. 9.30 Wiązanka pi<=śni . 9.40 
„N.iespodziaai.ka" - słuch. 10.00 
„Chleb na kamieniu0 

- opowia 
danie. H>.20 Muzyka polska . .Ll.00 
„Historia beczki" - słuch. 11.25 
(Ł) Koncert Orkies~ry Ma.ndoh
nistów LRPR. 11.49 „Rodzice a 
d ziecko". 12.06 Wiadomości. 12.10 
Na swojską nutę. 12.25 „Ro1nkzy 
kwad•rans". 12.40 „v,rJęcej, lepie j, 
taniej". 13.00 „żarówka -czaro
d ziieja z Menlo Parc słuch. 

14.00 Kultura pilni~ poszukiwa
na. 14.15 „Sportowcy wiejscy na 
star t" . 15.00 Wiad. 15.05 „Czerwo
na plA~eta" „ ~ gaiwęda~ 15.25 
Spotkanf.e .% piosenką. · 16.00 „Po
południe z młodością". 17.55 Wi.a 
ctomośc1. 18.00 „Stawne opery -
nieznani krytycy" - aud. 18.45 
Kurs języka angielskiego. 19.<XJ 
,,Pra.ktycu;a pani". 19.10 Pnze
gląd wydarzeń ekonomicz,nych. 
19.30 „Postuch<łjc·ie <>rgaiilóW w 
Koszalinie". 19.58 Chwila muzy
k i. 20.00 Dz,iennik 20.26 Wia'Clo
mości sportowe. 20.30 Wieczór 
literacko - muzyczny. 20.33 „So
nata kreutzierowska" słuch. 

21.33 L. van Beethoven - Sona
ta A-dur op. 47. 22.()5 Fel. „N<r 
tatnik kulturalny". 22.15 A. Ko
rzyński - mB~roopera radiowa. 
22.37 Chwila poezji. 2t.40 Melo
die sta.re i nowe. 23.00 II wyda
nie dzien.nilka. 23.10 Wiadomości 

sportowe. 23.1~ Chwila muzyki. 
23:-15 Jazz dila tych, co jazzu nie 
lu.bil\'". 23.35 I straw.iriski 
Gra w ka.rty - balet, 24.00 Wiad. 

P!ROGRAM Il 

8.3-0 Wiadomości. 8.35 Aud. 
Ośrodka Badania Qpi!ILii PublJicz. 
nej. 8.45 Melodłe cygańskie. 9.00 
Muzyka operow:a. 9.40 z życia 

Związk.u Radzie<>kiego. 10.00 Wia 
domości. 10.05 Koncert Ork. PR . 
10.50 Aud. biteracka. 11.10 „ w 
obiektywie nauki". 11.20 Porad
nia rodzinna. 11.25 z muzyki kia 
syczinej. 12.06 Z ~raj•u i ze świa
ta. 12.2.5 Konc. mel. rozrywko
wych. 12.59 „Rep. z wojny trzy
dZliestoletniej" fe!. 13.00 (L) 
Komu.n.i.ka.ty. 13.15 (L) MozaH<a 
muzyczina. 13.45 (L) „Poglądy róż 

'\~ na rz~cży rdzrp~i1ę" - aud. 
.1'4.00 Z muzyki ba,letowej. 14.30 
„Zielone syg.naly". 14.45 Aud. dla 
dzieci. „Blęk·Ltna sztafeta". 15.00 
Z płytoteki rozrywkowej. 15.30 
„Stacja MaLczyki" odc. 3. 
15.45 Chwhla muzyki. 16.00 Wiad. 
16.05 Publicystyka międzynarodo

wa . 16.15 W kręgu muzyki ro
mantycznej. 17.01 (L) A.kt. Łódz
kie. 17.15 (L) „Wspomn,ienJie o H. 
Sienkie-.v:iczu" - a.ud. 17.30 (Ł) 
„Wesoła wdów-ka" Lehara. 
17.50 (Ł) „Muzyka i 1i-teratura" -
a'Ud. 18.20 (L) „Lódzkie Silva Re 
rum" - magazyn historyczny. 
18.45 Chwila muzyiki, 18.50 Uni
wersy<tet Radiowy. 19.00 Wia,do
mości. 19.05 Muzyka i a.ktualn~
ci. 19.30 Kailejdoskop k·ułturalny. 

20.00 „Postęp<>we tradycje w poi 

skiej muzy~ 1000-lęcia", 21.00 z 
kraju i ze św.iata. 21.27 Kroin.ika 
sportowa. 21.40 Gra Zespól Roo:
rywkowy Rozgłośni Gdańskiej. 

22.2.0 „Kościół woqec problemów· 
świata współczesnego". 22.35 z 
nowych nagra!} muzy.k·i ka•meral 
nej. 23.06 Zn.ane orkiestry. 23.00 
Wiadomości, 

TELEWIZJA 

Io.oo· „sieirszeń" - :tilm :&libu
Ia·rny pr.od. radr.<. Wozn.an) . lll.55 
Język polski dla kl.as XI. -
„Niespokojna starość" C'W). 15.25 
Przys,pC>Sobienie rolnicze (.Po
z,nań). 16.00 Matematyika: „Roz-
winięc ie fl.lllbkcji w szeregu 
:raylora" cz. II. (Katowice). 
16.30 M.atematyka: ,,..Rozwinięcie 

funk">Ji w .. szereg.u Tayl<>ral' 
częś.; PII (~atowice). 17.00 
Dziennik (W). 111.os ,,'Zrób 
to sam" ('W). 17.2() „o miejsce 
rzabaw d'la dzieci" - fiLm prod. 
po!. (W). l7.35 ,,Ba.r pod Ka
czuszką"• - ka•baret reklamowy 
(W). 18.05 „Francuskie melodie 
rozrywkowe" - film (W). 18.35 
„Próby" - miesięc.znii k konsu-
men ta (Lódź). 19.00 Wiadomości 
d•nia (Łódź). 19.15 Telereklama 
(Łódź). 19.20 Dobrana<: (W). 19.30 
Dzienni.I< (W) . 20.00 „Epita.,fium 
dJa Szydłowa" reportaż (W). 
20 .30 „Szerszeń" f>lm f.ab. 
prod. rą"1<Z. (,POZ'!lań). 22.05 Na 
wie1kim ekranie (W). 22.35 Dzien 
ni·k ('W) . 22.55 Matematyk.a (po
wtórzenie) (K.a.towice). 23.25 Mate 
matvka (<po;wtórzen.ie) (KatOWli
ce). 

Mecz w Rydze stał pod zna
kiem wyra,żnej przewagi p!ęś<>ia 
rzy ZSRH, którzy >mponowa)i 
prze-de wszystkim kondycją, cze 
go, niestety nie można powie
dzieć o na5Zych rep!"ezentan
tach. 
Ten zimny tusz byt ba.rdzo l)O 

trzebny nie tylko dla za~odn.i
ków ale i dla trenerow a 
przede wszystkim dl.a działaczy 
!;portu pięś<:iaTskiego w Polsce, 
którzy powinni z,dać sobie spra 
wę z tego. że miną! już dawno 
ok.res świetności pięściarstwa 
polskiego a chcąc wrócić do 
daiwnvch tradycji z Tokio c:z.y 
z RzYmu, trzeba solidnie pra
cawać. (in) 

Tenis stołowy 
W lidze ok;ręgowej tenisa 

stołowego nadal od zwycięstwa 
do zwycięstwa kroczy AZS. 

W kolej111ym spotkaniu aka
demicy :rozgromili Unię (Skie..-
niewice) 6:0 i są nadal jedynym 
:z.espołem bez porażki. 
Porażki dozm.a.l natomiast pa 

bianicki Włókniarz przegrywa
jąc z Tęczą 2:6. głównie wsku
i:ek słabej gry Tylmana. Znacz 
nie lepiej powiodło się pabia
nickiemu Startowi, wicelidP
rowi tabeli, ktory wysoko wy
grail z Tęczą ó:l. LKS poko
.nal Start II (L) 6:5 choci.a?:, 
przeciwnik prowadził już 3:5. 
Mecz. MKT - Społem n:ie do
szedł do skutku. 

W tabeli prowadzi AZS 8 
pkt., 2) Stalli (Pab.) 6 pkt., 3) 
t.KS 6 p:kt. 

W klasie A dominują nadal 
rererwy AZS, które jako je
dyne nie przegrały jeszcze m~ 
czu. AZS Il - LZS Rzgów 
It 6:1, Włók!nie:rz Jl (L) prze-
grał z Metalowcem 4:6. . 

Do dużej mespodzianki do
szło w Niewiadowie, gdzie miej 
scowa Stai! wygrała ze Startem 
II (Paib.) 6:4. LKS II doznał 
kolejinej czwartej porażkii. ze 
Startem II (Pab.) 2:6. 

W tabeli p:rowadzi AZS Il 
7 pkt. przed Energetykiem 1 
Metalowcem po 5 pk·t. 

(b) 

·----------: TOTO~LOTEK l 
~ 1 o, 13, 26, 35, 37' 38 
~ dod. 47 

„ KUKUŁECZKA" 
6, 13, 14, 17' 25, 28 

dod. 16 ~ 

... .... --.... --~-

Nie obeszło sif; bez niespodzi:a!llek, 
W sensie pozytywnym o jed11ą z nich postaral się Kardasj 

który w przeko.Ttywającym stylu pokonał mistrza Polski An-

druszkiewicza. 
W sensie negatywnym o niespodziankę pos~ał się Stań

czykowski. Lodziainill1 mial co prawda silnego przeciWl!liika -
ja.kim jest Kankowski, a:le Stańczykowski W}'il"aźn.ie byl me
dysponowany w tym dniu i o dziwo przegrał pojedynek -
chocia;ż naszym skromnym :zxianiem zasłużył on przynajmniej 

na wynik remisowy. Były bowiem momenty, że lodzia:n:in tra
tial .!'H1nie i skutecznie i mało brakowało, a gdańszczanin zna.-
lazłby się na deskach. ' 

Na specjalne wyróżnienie zasłużył Z. Józefowicz, który sto
czył od.wa.żną wa:lkę z wyższym od siebie o głowę Gugniewi
czem. Los tak chcial, że tuż za nami siedziała żona p. Z. Jó
zefowicza. Troska o los męża przeradzała się w zdecy:(l'owane 

post<inowienie „ja mu Wlięcej nie pozwolę walczyć· •. to 
str~szne.„ jakie silne ciosy". Na:resz.cie walka skończyła się 

szczęśliwie i pani Lrena pobiegła czym prędrej pogratulował. 

ZWF;ęstwa swemu mężowi. 
Gwardia awansowała po wygranym meczu (.13:7) na 4 miej

sce w tabeli ligowej . Uważamy„ że jest to ba.rdzo dobre za
koń{·7,enie n:.ndy, a są perspektywy, że w spotkanliach rewan-
żowych będzie jeszcze lepiej. J, N. 

Ref~'K' "BAflU. spnRTQUNG·U ~1\tO' LU I lJIT u I ~VT fi 

~,Gwardia•• 
Typują sekretarze: kpt R. Łomnicki i St. Golański 

Gwardfa jest klubem, ~tó-1 Ostatnio powstała sekcja żn,. 

ry p<>pularność swoją za- żlowa, która zacznie dr.<ialać do
wdvięcza przede wszystkim p,ie;ro w 1967 roku. 
pierwszo1>gowej drużynie bo- Treneriami spor,towców Gwa.r• 
Kserskiej, która przysparza dii są: Jałlk<iewicz, Ulik, mga:" 

nam w.iele radości, ale i kło- Tomaszewslci, Pisarski, Ambro
potów. z,iewicz, Kasznia, Lenart, Wój-

Na drugim miejscu znajdu- cik, Okołowicz i Wróżyński 

je się niewątpliwie sekcja 
kolarska, a ·potem zapaśnicza. 
Zapoznajmy się z naZ<Wiska
mi najwyl>itn.iejszych zawod
ników tego klubu. Ty,pują se
kiretarze: kpt. R. Łomnicki 
i St. Golaf1ski. 

Sekcja bokserska: Józefowicz 
Stańczykow.sk1 i Grzegorzewski 
(wszyscy trzej . nalezą do kadry 
,narodowej), Kardas, Jelonkie
w.icz, Ton1asiewiicz, Pacholsk.i, 
Kaczorowski, Kubacki, Cichac
.ki, Mlisiak, Flaszman, PaprO'ta, 
Józ••iiak i Kielich. 

Sekcja kolars,ka: Szata,psk·i, Ru 
bin (członkowie kadry narodo
wej), P. Kaczorowski (m<i.stn: 
Polski na torze na 20 km), Wt. 
Kaczorowski (mistrz Polski na 
czas), Tlokiński (wicemist.rz Pol· 
ski na 13<l ktń), st. Drabik, Fr. 
Stadniik, B. Siuda, L. Le,wa111dow 
ski, .R. Mloczkawski. 

Podnoszenie ciężarów: J. Ko
narski, P . Augusty,nfak, M. Za
chaira, M. Kałużny, M. KU.tow
ski. 

zapasy: Wasiak, Pawi!ak, .Ra
dom.ski.' Wasilewski, Bl"ukman. 

SekcJa strzełeeka: J. Kaleta. 
W .. Chorąży, A. Pagiel, u. Bu~ 
rzynska, T . Rębacz. 

Siatkówka męska: Mr~o·w
sk.1, Zatorski, Stawicki, Wawl"zy 
mak. 

Szachy; Prekwa, Naj-berg, Mi
kina, Barłoga. 

Sekcja płetwonurków: Kocio
łek, Miller, Marciniak, Cięcio
roWlSki. 

H1>kej na l<>tizie: lskrzyński 
Po.k:oriski, Ledzion, P.a1wLiikow.skri' 
Włodarczyk, Orłowsk·i. ' 

W posZJCZegó1nych dz1elni-
cacli niaszego miastu odbywają 
się rozgrywkli międzyszkolne 

w koszykówce dzli.ewczą,t. DZliel 
ruica Lódź - Górna jako pierw 
sza wyłoniła swoje najlepm;e 
zespoły koszykarek. Pierwsze 
miejsce mjęlo Teclm. Ekon.o
miczne nr 4 przed XX.XI LO; 
IX LO i Techn. Mech. nr 2. 

Rozgrywki we wszystlticłi 
dzlielnicach zakończone będą do 
ferdii św:iąiteC7lnych. W styczniu 
wYłoniona .2IOStalnde drużyna ~ 
stmza Lodzll . 

* * * 
P!ierwsza grupa mdędzySZJkoI-

nej ligi pilki ręcznej dziew
c;za<t zakończyła roozgrywki. A 
o<to kolejność zespołów: 1 
XXV LO, 2. Techn. Przemo 
Pap., 3. III LO, 4. Techn. Eko 
rur 3, 5. LPWP, 6. Techn. Ek.° 
nr 1, 7. XXIII LO. 

W pierwszej kolejce roz;grY" 

wek grupy U spotkały się dni 
żyny pretendujące do pierw
szego miejsca: Techn. Chemicz 
ne i XXIX LO. Mecz z:akoń

ezy>l się WYDdlkii.em remisowym 
8:8. 
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S'I'R!ESZCZENIE 

Kied.11 ma;or Daw<n:al" przyjechal z urw 
iopu, a:w.,.óou się do niego detektyw prywa:t
-ne; aig en-cji mediolańskie; W emcel z prośbq 
o pomoc w wyjMnienitt. pewtie1 .deU:kQit-n2j 
spTawy, offorujq.c mu M t-0 at-r{J)kcyjnq n.a
g-radę. Douma-r nie zga.doza się i opowiada te
raz o tym W aikzak-Owi, do którego W enceL 
zwróoH się również IZ podo<bnq p:ropru:yc;q. 

* * * 
- Nie. Od = na początku rozmowy 

uśmiałem się z jego propozycji i dal spokój. 
Downar w zamyślerllu: pokręcil głową. 
- Może trzeba. by jedna!k zaiwiadom.ić puł

kownika? 
- Taik. P<1Wiem mu przy' okazjli, ale wy

daje mi się, że inie ma się czym p.rzej,mo
wać. Weźmie się go ewen1loo:l:nie pod dy
skretną obserwację. Czy to możina wiedzieć, 
w jakim celu facet to -wszys1lko m6w1i. i pro

ponuje? 
- Sądzisz, ŻE> coś się za tym kry.je? 

- Nie wiem. Może nie Się me k.ryje, a mo-
że... Różne już rzecw wid-lriP...l.iŚ!llY w życiu. 
Szantaż... jalkaś prowokacja.. DiablJi. w,iedzą. 

Ale dajmy JUZ spokój temu wariatowi. bieganym. niepew111ym spojl'7lE!!Diu :rozdał 

Chdalbym pogadać z tobą oh<w!iłę o czymś karty. 

innym. - No da:lej1 Odja'Zrl! Szkoda emsu. 
- Mianowicie? 
- Może mógłbyś mii 'lrochę pomóc w ro-

. bocie, =im ci srary przydft.ieli jakąś spra
wę? 

- Chętnie. C'o mam robić? 
- Byl!hym c'i wdzięczny, góybyś w ponie-

dziaJ:ek rano pojechał do Milanówka i po
załatwiał mi pewne rzeczy. Ja się na razie 
nie mogę ru\S7.yć z Warsxawy. 

- Afeż oczy»•liście! Nie ma o czym mawic. 
N.ie rozmav..iaJ:i już więcej na temat Izy

dora Wenda. Wa!lczak wyjął z kasy oginio
trwalej akta sprawy i rozłożył je na biurku. 

- Siadaj, SV.fan!lru, i. słuchaj uważnie. 

ROZID~IA.l. li 

W pokojti l>ylo szaro od dymu. Za;rówka, 
zawieszona na dług.im szml:.l'Ze, :rzucała snot> 
żółtego świattła na spocone twa.Ne. Siedzie'1i 
pochyleni nad kwadratow:ym stołem, na pozór 
spokojni, opan{)wani. Ale pod tą robioną 

obojętnością wyczuwaJ:o się naipię<te do ostat" 
nich granic nerwy. Oćzy płonęly gorączkowo, 
wyciągające się drapieżnie po karty palce 
driały. . 

- ZnQW!U wyg;raJeś - powiedział schrypnię· 

tym glosem Popiel. Miał duże, niebiesk!e 
oczy i płową czup1rynę, zaczesaną do g&<y. 

Jacek pośpie;znie 2lgarnął ku sobie bankno
ty. Wygrywał, wygrywał ci<łgle. Policzki pło
nęły mu podnieceniem. C-0 chwi~ę zwilżał 

lrońcem języka spiecr.one wargi. 

· Madejski. ci:robny, kędzierzaiwy chłopak 

o szybkich, ~hę lranciastych ruchach i roz-

Jacek spoj'C'Zal na zegarek 

- Ja jm, n tes·te<ty, muszę iś.ć. 

Ka:rwacz energJcxme przytrzymał go za 
rękę. B)"ł szeroki w ramionach., mocno :zbu
dowany. Charakterystyczna tatarska twarrz: 
miała. w sobie coś d:rapdeżnego. 

- O, nie kiochasiu! T•a.k d<>i:>rze to me ma. 
ChciaN>yś splyinąć z tą calą forsą? 

- Na począJru pow.iedz;iałem, że mogę girać 

tylko do dzie'.\"iątej - bronił się Ja.c~k. 

Skośne oczy za.płonęły zlpn blaskiiem. 
- Mowa mową, a forsa forsą. Siadaj i bez 

głupstw! Zgarnąleś mon.iialki i teraz chcesz 
fll"uwać? Nie, pies=s7lku, ten numerek nie 
przejdzie. 

Jacek zro:m:..mial, że da.lsrzy opór na nic się 
nie :z.da. Wziął karty. I stal<> się to, co za
zwyczaj zdarza się w takich wypadkach. 
Banknoty w zawrotnym temp!e poczęły z.mie
niać właściciela. Początkowo Jacek poci€Szał 

się, że to chiwilowa zła passa i że lada mo
ment znowu zacznrie mu tść karta. Ale zła 

passa trwała, a karta sz:la Karwacwwi 
i Madejskiemu. Ndebawem zniklnęła ostat-
111fa setka. 

- Coś cieniutko ,praędziemy - zaśmiał siP, 
Karwacz, a jego k~e oczy zwęziły się jesz
eze bardziej. - No i cóż? Odgrywasz się? 

- Nii.e mam pieniędzy. 

- Posz;peraj po kńe6.zeniach. Morie coś się 

rtam zmajdtlli.e. 
Ja.cek z. tr:udęm przeł!knął ślmę. Czuł w 

kieszeni, ma:rynarlti kop~ z dziesięcioma 

.tysiącami złotyeh. 

- Nie mam pieniędzy 
5. gros mu się zalam!lł. 

powtórzył cichO 

7 ~:ie bój się, frajerze z:achęcil go Ma-
IdeJskli. - . Wycią,g.n.ij tego zaskórniaka. Zo
~zi, . ze ci . ta:az .ka.rta podleci. Siadaj! 
GdZ'ie ci taik pilno? No, dawaj tę fOl'Sę! 

- To nie moje pieniądze. Słoobowe.' 

- Jak masz je w kieszeni, to znaczy że 
twoje. N:i.e bąrlź dzieckiem. Ne- już, gramy! 

Jacek wyjął sza['ą kopertę. 

- O rany! - kny'k.nąl Ma.dejs:ki, zobaczyw
szy piećse<tk;L - Dziesięć patyków, a ten 
idiota mówi, że nie ma forsy. - Pośliill:i..l: 

wskazujący palec i rozda? ka:rty. - No, te
raz pan illliżynier się odeg!I'a. Uwaga, uwa
ga! 

W przeciągu pól ~Y Jacek przegiral 
dziesięć tysięcy złotych, których nie :zxią:ży.ł 

wpłacić dJo b:mku. Siedział biady, nierucho
my. Nie czul nawet, że grube krople potu 
spływają mu po twany. 

- Słuchajcie, to nie są moje plieruiądze ...; 
wykrZJtusil z trudem. - Nie możecie ... 

- Gra b)"ła. uczciwa uśmi.~hnąl się 

Ka<rWa.cz i wsunął banknoty do bocznej kie
szeni. mary;na.rki.. 

- Pozwólcie mi się · odegrać - jęknął Ja
cek. 

- Barow chętnie. Tylko z czym do gokia? 
Gotóweczki rne w,idać. 

- Pożyczcie mi. Oddam. Słowo hOl!loru., 

Madejski wz.ruszyl ramionami. 

- Ja tam na kredyt nie grywam. A ty, Ry
siek? 

{4) (Dalszy eiąg nastąpi) 
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