Wydanie I

proklamował
niepodległość Rodezji

Smith
zwołania

Bezpieczeństwa

Rady

rzadowi.
Gubernafoil'
Rodezji,
si·r
Humphrey Gibbs, który reprezenbuje k;rólo-wą, 0771a.imi~
111iezwło:znie,
że
SII1Jth
i
członkowie jego rząd!u :"~;;.tali
za-wieszeni
w
czynnos:iach.
Gibbs również apel1ował do
obywateli Rodezji o zachowanie ładu i porządku.
w n a bitej po brzegi sali
Izby Gmin premier Wilson zło
żył
w czwartek ośwjadczenie,
poświęcone
sprawie. jednostron

nego

sło ś ci

proklamowania niezawiRodezji
Południowej

przez rząd białej mniejszości.
Premier Wilson potępił kate
gorycznie postępowanie rządu
rodezyjskiego stwierdzając, że
jednos tronne
niezawisłości

proklamo\van1e

kraju

Da'1S>Zy ciąg na str. 2

Sejm

upow~żnienia

z

wiesił

ha.

działalność

Następnie

królowej
rządu

premier

W czwartek o goclz. 16 mar
szalek Sejmu - Cze;;l-aw Wy
cech otworzył trzecie w bieżącej kadencji zaś p ierw;;ze
w tegorocznej je;;i·ennej se:;ji
plen,a rne pos.iedzenie Sej,n:1u.

Parlamentarzyści

za-

chiłijscy

SmitWilson

w Warszawie

Dele~acja Iwanowa
z wizylq w Łodzi
łodzianie w Iwanowie
P.

Pieczu~in.

Wczwaj, goście spotkali s!ię
z kierown.ictwem KŁ PZPR
oraz Prezydium ltadv Narodowej im. Lodzi. Po południu
~łożyli
wiązanki
kwiatów
przed Pomnikiem Bra.terstwa
Brond w Pa-rku Ponia.t c·wskie-

Rzqd Demirela
uzyskał

votum zaufania
.Jak donoszą z A:nkary, . nowy
rząd
turecki,
którego
przywódcą jest Sulejman Demirel,
uzyskał w czwartek
vot um zaufania w parlamencie.
Na 450 deputowanych
Zgromadzenia Narodm.".ego w
glosowaniu wzięło udział 436.
Za nowvm składem gabinetu
i;tłoso'waio 252 członków parl!lmcnt.u.

Epidemia cholery
w Kuwejcie
Prasa kuwejoka podała w
czwartek rono, że w sir€'.fie
Zs.t.oki Perskiej i na po:bu·dniu Iranu zan·otowano o;tatnio nowe wypadki zacho'rniwa ń
na ch o lerę.
św ia towa Organizacja Zdro
wia
W()z wała
M'.nhtentwJ
Zdr~wia Kuwejrt:u <l.o pod ję
cia
w>IZystkkh
niezbęfoy:h
ikroków w celu zapo3ieżenia
TDZ1:>rzestr.zenianiu
się
epi-

ciwDJi.

W ·pierwszY'm dniu
obrad
Izba zapoznała się· z projektami olanu i budżetu pa11stwa
na 1966 r., a nasteoinie uch wa
lila usta we
o
roizszerzen.iiu
uprawnień gromadzkich rad
narodowych w zakresie
podatkowym oraz o tWSpra.wnienłu
w gromadach wymia,ru
i poboru podatków i irunych
na ·n;<ż'noś:i

oieniężn~h.

Na

W clniu 10 bm. na zaproszenie marszałka Sej:.:rm przybyła·
z wizyt.ą do naszego kraju delegacja parlamentu cltilijskiego z przewod111cząc:l'-in izby deputowan;vch Eugenio flallesterosem na czele. W godzina eh
popołudniowych
Eugenio
Ballesf eros wraz z członkami delegacji
złożył wizytę
marszałkowi Sejmu Czesławowi Wycechowi.
Na zcljęciu: na spotkaniu u marszałka Sejmu. Drugi od
lewej Eugeniusz Ballesteros,
CAF - Dąbrowiecki

W Lodrzi go=
5--osobowa
d e legacja miasta Iwianowa w
ZSRR. Na czele jej stOi µrzerw:o:iniczący Prezyd'ium Miejs k iej Ra·dy
Iwanowa Borys

ł..ódź, piątek 12 listopada 1965 r-0>ku
Roll:
:XX
______________________________
_
Nr 270 (5888)

nad · projektem planu
i budżetu na rok 1966

go i .11.:wied1zili
wy~ta,wę ogrod_niczą w Hali Spodowej.
DZJś 1pr.zed ,pohJd-n·iem goś
cie zwiedzą mlasto, Zakłady
~rmii Lua-ow-ej d spotkają
się
z
kierownictwem
KD
PZPR Górna orarz Prezydli uim
D~N. Goście złożą
również
wizyt~ W Lód:zkiej Pracowni
U.rba,nistycznej.
N:i j'utro p.rzewid:zlia:ny je3t
wYJa_zd do Toma.szowa„ :zwiedzanie EC.-II i spotkanie w
Zjednoczeni u
Budow.nJiotwa
Łódzkiego, w lk:tó.rY'm wezmą
rów-nież
uclz:iał
i:rrwdstawicie•le reso1r_tów g>ospoda,r.crzycb
naszego miasta.
w niedziel~ .delega•c}a z
Iwainow~ 'Uda-J e się do Oświę
cimia (1 po drodze
zwi-edzii
Kraków oraz Nową Huitę). w
poniedz:alek P? kirótkim
odpoczynku w
Pliotrkowie
del€'gacja
wraca . do
Lo:I-zi.
Wiecmrem uda saę na spektakl do Oper~•-.
Na.steonego
dnia gofoie wyJadą d ·o Wars.za
wy skąd 'na>tąp1 odlot do
Mosk wy.

posiedzenie
przybyli:
Władysław Gomu.tka, E:lwa·rd
O~hab,
Józef
Cyra~1kiewic:z,
członkow·ie Rady Pań„twa
i
rządu. Miejsca dla publicznoś
ci i loża prasowa wypelnione do ostatniego mlejsca.
Na wsteoie obrad .p;o;;lowie
chwila mil:zenia u·czci!i pamiQć
zmarłych
ostatnio posłów: zastępcy 0rzewod·niczą
cego Rady Państwa - posła
z War;;izawy
prof.
Os.kara
Lanorego (PZPR) o·raz pos.ła
ziPm.i szezecifr;kie,i
.Jana
Wi<en;:ka (ZSL).
Izba
przyjęła
na.stęP111j.ący
porzadek ohrad trzeciego po!>ie:lzenia Sejmu:
1) Pierwsze
czytanie projektów uchwały o
Narodowym Pl:anie Gosooiarczym i
ushwy bud·żetowei na rok
1966.
2)
Sprawozdani-e
Komis.ii

P~iedze_nie

Komitetu

I Współpracy

Gospodarczej
z Zagranicq
W dniu 11' bm. pod przewo:inictwem wicepreze>a Rady Ministrów, Piotra .Ja,roszewi·cza., odbyło
się
p·l enarne
posiedzenie Komitetu Wsp.-Olpracy Gospoda,rczej z Za-g1ranicą µrzy Radizie Min,i strów
z u-działem ministrów i wicemlinistrów resortów gospodair
czy eh.
W czasie posiedzenia komItet.u omówiono m. in. zagadnienia związane z udziałem
.na·;zego kraj'l.I w pracach Ra
dy Hand•l1u i Rozwoj'l.I ONZ, a
także
przygofowa•n.ia związa
ne z realizacją umów o współ
pracy przemysłowej
wzgl~dn-ie
na'l.lkowo-technicznej
z I
W~ochami,

Fra-ncją

Bel~ią.

ObiektJ:Jwem
przez

śmiał

· JUGOSŁAWIA

Min. PRADER

PJ.a,n;u Gospodarczego, Budże
tu i Finansów o rządowym
projekcie ustawy o rozszerze
niu u 1orawnień
gromadzkich
głównymi siłami społecznymi
rad n°aroclowych w zakresie
Indonezji: nacjonalizmem, repodatkowym oraz o uspraw- . ligią i komunizmem.
nien'iu w g-roma<lach wymia-1
Prezydent potępi!
niepoharu i poboru po:Jatków i inmowaną
kampanię
antykomunych należności
pien i ężnych,
nistyczną w
Indonezji i scha(Bl Dalszy cią,g na str. 2
rakteryzował
ją
jako „polo-

I

Wietnam

Konooój oooisk
wpadł

zwiedził

Akademię

Sztabu
.Generalnego

W czwartek
w piątym
dniu pobytu w Polsce - minister obrony Republiki Austrii dr Georg Prader oraz
towarzyszące mu osoby zwiedzali w godzinach przedpoHtdnio-wych · Akademię Sztabu
Generalnego
im. K. Świer
czewskiego.
Austriackim gościom towarzyszył minister obrony narodowej marszałek Polski Marian Spychalski.

* *

Po południu
zwiedził Teatr

IV strefa obroann otrzJJmała odznaczenie

*

min. Prader
Wielki.

umoflJa owspółpracy
akademii nauk
Bułgarii ·i Polski
Wczoraj

została

w Sofil umowa o
pomiędzy

Polski i
1966-67

podpisana
współpracy

akademiami

Bułgarii
na
oraz protokół

nauk
lata:
do tej

umowy.
Polscy i bułgarscy naukowcy będa współpracować i wymieniać doświadczenia w dzie
dzinie cybernetyki, mechaniki
technicznej,
(izyki
technicznej, slawistyki, biologii i innych nauk.

Lewica ~anour .Party

Jednostki obserwacyjne iłl'tylerii przeciwlotniczej Wietnamskiej Armii Ludowe.i clniem i nocą strzegą terytorium DRW
przed ataka·mi lotnictwa amerykańskiego.
Na zdjęciu: obserwatorzy artylerii przeciwlotniczej w pro. wincji Nam Ha na stanowisku bojowym.
CAF

<0nłosła·

poprawke

do przemówienia
królowej

skowy zaatakował statek handlowy ChRL. Statek „Nanhai
146" płynął z portu w poludniowych Chinach doł DRW w
w środę odbyło się posied.ze
ramach
normalnych
przewonie grupy parlamentarnej Laści okolo 50 kni na południo- zów
handlowych. ostrzelany zo
hour Party w związku z wywy wschód od stolicy Wietstał przez samolot amerykańrażanym przez posłów z lewinamu południowego. Po 2-go- ski na połud?lie od wyspy Hon
cy niezadowoleniem z powodu
dzinnej walce, która toczyła . Soi.
braku wzmianki o nacjonaliza
się .wzdluż drogi w pobliżu
rji hutnictwa w mowie tronoBa .Ria, partyzanci wycofali
wej Elżbiety Il, wygłoszonej z
się do dżungli, gdy wojskom ZMARŁ
okazji otwarcia
nowej sesji
parlamentu.
rządowym przy b yły na pomoc
Mimo
gorących zapewmen
samoloty. Po obu stronach są
premiera Wilsona, że rząd bystraty.
najmniej
nie
zrezygnował 7.
Jak podaje
Agencja VNA,
planu nacjonalizacji, grupa 31
czwarta strefa wojskowa obejw jednym z nowojorskich posłów reprezentujących lewi
mująca południowe prowincje szpitali zmarł wczoraj w gocę Labour Party podpisata już
DR>W odznaczona została Orde dzinach popołudniowych ?2-let
wniosek uzupełniający do morem Niezawisłości
pierwszego ni pacyfista amerykański Rowy tronowej. uzupeln!enie to
stopnia. Odznaczenie to otrzy ger Laporte, który dzień przed
wyraża ubolewanie z powodu
mała czwarta strefa za wie!- tern przed gmachem ONZ opominięcia tak żywotnej spra
kie sukcesy i bohaterstwo w
bla! się benzyną i podpalił na
wy w expose dotyczącym pro
walce
przeciwko
amerykańznak protestu przeciwko agre
e:ramu rządowego na nadchoskiej agresji.
sji USA w Wietnamie.
dzący okres.
Według danych M i n i s t e r s t w a • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obrony DRW, armia i ludność
czwartej strefy zestrzeliły dotychczas 374 samoloty USA oraz wzięły do niewoli wielką
hczbę
amerykańskich
lotników.
Oprócz
tego, obrońcy
czwartej strefy zatopili bądź
Prezydent
Antonin Novotny
Zmiany w
składzie
rządu
uszkodzili 13 nieprzyjacielskich
postanowił w dniu IO bm. zwol
przeprowadzono w zwią z ku z
jednostek morskich.
nić z obowiązków ministra . wi
uchwaleniem nowych ustaw o
ce przewodniczącego
Zgroma*
organizacji centralnego l<ie row
Agencja *Nowych
Chin podadzenia Narodowego i przewod nictwa gospodarką narodową !
je, że w dniu 31 października
niczącego Słowackiej Rady Na
udoskonaleniu systemu zarzą
br. amerykański samolot wojrodo_wej Michala Chudika, od- dzania gospodarką.
Partyzanci poludniowowietnamocy
zorganizowali
w
czwartek zasadzkę na konwój
wojsk sajgońskich w odległo-

Roger

Laporie

Zmiany wskładzie

rządu . CSRS

*

wołać

ze

stanowiska

wicepre-

miera Jana Fillera, a ze sta-1-----------..:...----

nowisk

Czes ~imira
Odvarkę, Jo-

ministrów

Czisarza, Josefa
sefa Peszla i Josefa Puczika.
Wicepremier Otakar Szimunek został mianowany przewodniczącym
państwowej
komisji do spraw współpracy gospodarczej
i
naukowo-technicznej.
Josef Krejczi został

*

,i.wiiJ:)

sajgońskich

w zasadzkę

1

Wczo,raj rano wyjechała z
Lodzi dele~acj'a do Iwa1Hlwa.
Pt·zewodniczy
jej
zastępca
kierown-ika Wydz·ia·ł.u Nauki,
Oświaty i Ku!lt1ury K1:' PZPB.
- Reginald Majewsk-1, a w
skła cl ie.i wchodzą: sekretarze
KD śródmieś::'e oraz Wl::lzew
- Maria Szymańii{a i Z:lfia
Miler, na:zelnik
LódzkiFgo
Kuratorium
Szko·l-nego
Tadeu;;z Po:!wysocki i dyrektor
f,DK - Stefan Wojciechowski.
Delegacja
przebywać
bę
dzie w Iwanow:e olrnbo tyg•:ldnia i za;>ozna ·? ię z os ' iH(1ię
c ·smi te~o miasta .w t1z.ied:1..in.ie oś.wiaty o·raz k:ultu•r y.

Terror nie słabnie

Djakarty agencje prasowanie na czarownice". ostrzegł
we podaJ·ą obszerne wyjątki
że będzie energicznie występował przeciwko
każdemu ugruze środowego
przemówienia
powaniu, które podburza naprez~ denta
Sukarno, wygloród i w ten sposób zwiększa
szonego do dyplomatów.
ogólne napięcie. „Ruch 30 wrze
Ostrzegał
naród przed eśnia mówił Sukarno jest
wentualnymi próbami wyzyjuż . osądzony",
ale oburza i
skama kryzysu indonezyjskieniepokoi trwająca nagonka nie
tylko przeciwko Komunistyczgo przez zagranicę. zwracanej Partii Indonezji,
lecz l
jąc się do dyplomatów powieprzeciw całej lewicy, przeciw
dział m. in.: „Cieszy mnie, że
ko wszystkim silom rewolucyj
jesteście tutaj
i że chcecie
nym. Prezydent wspomniał, że
utrzymywać dobre stosunki z
wywiera się nań presję, by roz
naszym krajem, ale nie pró(C) Dalszy ciąg na str. 2
bujcie
uprawiać działalności . - - - - - - - - - - - - - - - dywersyjnej w Indonezji, gdyż
ostatecznie doznacie fiaska".
Dużą
częsc
przemówienia
prezydent Sukarno poświęci!
obecnej sytuacji w kraju. Potwierdził on
raz jeszcze, że
stoi na stanowisku utrzymania
zasady
.,Nasakom",
tj
wspt'ilpracy
między
trzema

rozpoczął debat~

jest sprze-

e

wraca na swe stanowisko

r-----------..::;;...;;;;;,..;;.~...;;;,_.;..

czn e
z
prawem
i
oznacza
„bunt przeciwko koronie". Po

informował on członków Izby
Gmin, iż gubernator brytyjski
w Rodezji Południowej, Gibbs,

e Utrzymanie zasady „nasakom" e Gen. Nasution
z

zapowiedział wprowadzenie w
stosunku do Rodezji szeregu
sankcji ekonomicznych. Główne sankcje są następujące: usunjęcie Rodezji Południowej
ze strefy szterlingowej i pozbawienie jej przywilejów imperialnych, zaprzestanie zakupów tytoniu
południoworodezyjskiego,
jak również prze(A)

Przemówienie
prezydenta Sukarno

BZIFNNIK

Wielli.a Brytania żąda
W czwartek w
południe
premier rządu rodezyjls:loiego,
S 1n ith odczyta,ł
przez radio
oświadczenie
prok.1amujące
niepocUegłość
Rodezji.
Po<lkreślił on,
że
Rodezyjczycy
zachoW!Ują lo'.ia-1ność
w sto.
sunku do korony brytyjskiej.
Smith wezwał
mie;zkańców
Rodezji
zachowania
spokoju i do
udzielenia
poparcia

Cena 50 gr

n1ianowany

wicepren1łerern
i
przemysłu
c1ężkie

ministrem
go. Minister Franciszek Vlasak
został
powołany
na stanowisko przewodniczącego państwo
wej komisji do spraw techni-

ki.

Ministrem
przemysłu gói;niczego został F. Pe.n c, mm1strem
przemyS!u chemicznego
- Vaclav Valesz, a ministrem
szkolnictwa i kultury - .Jirzi
Hajek. Na stanowisko ministra
powołany został
również Jan
Marek.
Prezydent
CSRS
mianował
także Josefa Smrkowskiego mi
Biurowiec zakładów Metallirgicznych „'.\retalka" i gmacn „Su
Persamn" w centrum Lubiany - stolicy Słowenii. Oba te
nowoczesne budynki skonstruowane są całkowicie ' z metalu.
CAF

nistrem,
tralncgo

przewodnicząr.ym

Urzedu

Cen
Go-::podarki

WoclnPj, a Bohumila sucliarda

mini~_trem, prze\.vorlniczącym
pań~twowej komi~.ii do spraw
finansów, cen i pła"·

-

j

Pierwszy
pierwsze

śnieg
kłopoty

W
południowych
rejonach
kraju, m. in. w Krakowskiem,
na Sląsl. ·' .i Rzeszows zczyżnie
spadł
w czwarte!< pierwszy
śnieg. Opady śniegu na Sląs
ku, w Rzeszowie i Przcmyslu
były niezbyt obfite. Smeg szyb
ko stopniał.
w Krakowie pierwsze opady
śniegu spowodowały pewne klo
poty w komunikacji samochodowej.
Większosć
autobusów
obsługująca
południowe
regiony województwa przybyła do
Krakowa z opóżnieniami od 30
do 50 minut. w rejonie Lima
nowej autobus PKS przewróci l się na o blodzonyrn za krę
ciP drogi. Szczęśliwie w szyscy
pasażerowie
i obsługa
wozu
wys?.li z wypadku bez żadnych
obrażeń.
Jak dotychczas nie
notowano
trudności na
kolf'jach. Pociągi kursowały normalnie,

start do noweJ•

Pomyślny

8

e

Popłoch

25 tys. osób
w Pentagonie
uwięzionych w windach e Korek 5 mln.
samochodów

Przemócoienie St. Jędrvchomskie20 fil Sejmie Awario
StefaJ!l.

Jędirych'OW"sk:i

wzed-

aktualną
s.ta·wił ,n a ws.tępie
kraju.
go3poda'I'czą
sytuację
StwierdZ'il on, że rok obecny
pomyśl
się
charakteryzuje

nym

wykonaniem podstawoWYch zadań planu (J>rzewJdiu
je się !l'ladwyżki zarówno w
p.rodukt:ji rpl"Zemy;łowe.J, }ak
l rolnej), wy!l'okim temrpem
i!'O·zwojru gospoda<rczego (tem!PO to w br. je;;.t .naj!l'zybsze
5-leciu),
obecnym
IW' całym
wreszcie - b11,!"dziej zrównoważonym r .ozwojern gospodarpropo'l."cjami
ki i lepszymi
jej
pod3tawowyrni
między
choć na
działami. W sumie l!liektórych odcinkach zadania
l!lle zostaną w pełnl wy'konajest to dabry r>ok.
llle Je dną rt i1stotnych cech br.
wyrównane
prawie
stanowi
produkcji
:wzrostu
tempo
(g·r uwytwarzania
środków
pa A) i wyrobów ko111.&um-p..
cyjnyeh (gr/Upa B). P.r-zyśpie
prodrukcji artykułów
szenie
grupy B jest nie tylko wynii!dem 11."Zroo.tu dQstaw SUTOwrolnych i innych, ale
ców
d~iałani-a
rezultatem
także
ciągu
podjętych w
środków
dla
lat
dwóch
ostatnich
zwiększenia produkcji rynkowej.
W '5Umie w ciągu 5 'lat
:produkcja .przemyi;ołowa w:wośnie według obecnej oceny o
ok. 52 1proc., co oznaczac bę
dz4e pełne zreailJ!zowa:nie zaprzy
dań planu 5-letn.iego,
jedna1k pla,n onieosiągnlięch1
,prochu1k .cji
wanego poziomu
wyrobów konsumpcyjnych, a
przekroczeniu planu w iprzemyśle środków wytwarrzania.
'I'01nictwie przew.idruje
W
iprod:uk c ii
sl..ę w br. wzro!l't
globalnej o 7 proc. W porów
'!laniu z ub. .rokiem je;;t to
wyn.ików
dobrych
efektem
;produkcji roślinnej, a głów
nie najwyżs.zych z dmychc:zazbiorów
sowych plonów i
zboża, si.ana i rzepaku. P.rodukcja zw!lerzęca także prrze;pozimn:
pla•nowa.n y
lkroczy
do.tyczy to zwłasizCIZa żywca i
rez;ulltacie - <promleka. W
dukcja ro·1ni.citwa w bież. 5-1eciu wzrośnie łącznie tylko o 14
rproc. (w planie wzrost ten
szacowano <na 22 iproc.).
br.
Nakłady inwestycyjne w
będą o
wyniosą J.:YI mld zł i
7,6 proc. wyższe niż w ub. r.
Pozwolilo to na znaczne zabudowy kluczoawansowanie
wych obiektów, z których zna
czna część daje już produkcję.

(Omówienie)

(B)

Dokoń~nie

ze str. 1

Ko.n'liis.ji
Sprawozdanie
Rolnictwa ti Przemysłn.t Spo:i.ywczego o rząd1l·wym J'.llt'Ojek
cie ustawy, o zmianie u!l>tawy o .zaopatrzen.iru emeryta.1rolniczych
czło.n.ltów
nym
pT<!ld:ukcyj nyeh
spółdzlelrni
oraz. ich .rodz;1n i dolll'llOwni-

ków.
Komtisji
4) Si;1rawozdanie
o
Wymia·riu Sprawied'lrivtości
projekcie 'LIStawy
rząd,owym
o p.ra.wie właściwy;m d'la mię
storun'ków
dzyn.arodowych
ma1iąt\rnwych
i
osobdst~h
(międzynarod<>w~ i!JlI'awo tPrYwatne).
W ,pierwls;zy.m ipwrukcie porządku dziennego zabrał głos
J)I"Zewodniczący Komis.ji Pla•
nowania przy Radizie Min.i.
str6w - Stefan Jęd!rychow
ski, który ~eferował Izbie
projekt U'chwały o Natrodo
wym Plan.ie Go.!!Cpoda!l'"czym na
rok 1966 i o 1pods.tawowych
rok
Tua
rplan·u
założen.iach
1967. (Omówienie 1p~emówie
nia podajemy obok.

tAl

D-OGrońC"lJellie

ze str. 1

pomocy ze
rwanie wszelkiej
strony w. Brytanii, rząd brytyjski wstrzyma również dosta
wy broni do Rodezji Południo

Kol. mgr in:l:. FRANCISZKOWI KACPRZAKOWI. serdeczne wyrazy "W&pÓłCZ'\lcia .z
powO<Clu zgonu

MATKI
ZARZĄD

STOW. INZ. i
TECHN. PRZEM. CHEMICZNEGO w ŁODZI.

Z-D2llENillo'IJ( LOl>m.I m.~-2m~(Ssssf

Zwarcie w połączonym sypłn.
energetycznym
stemie
wschodniej części USA i południowej Kanady, jakie nastąpiło we wtorek wieczorem
i trwa czi;ściowo do tej pory,
w
nic ma sobie równych
dziejach cywilizacji przemysłowej. Oblicza się, że na skutek zwarcia zostało uszkodzonych ponad 50 tys, km linii

w.

Brytania
arbitrem w sporze
•

chilijskim

z

Indonezji

POLKA

członkiem iury
konkursu muzycznego
w Rio de Janeiro

Ogólne zainteresowanie
(Od naszeqo sprawozdawcy sejmowego)

Obserwatorzy. USA
udają się

1

do f uropv 1 Az Jl

I

Bundeswehra
.

proklamował
niepodleglośf Rodezji

Smith

XX wieku

prze;;ylowych. Straty są trudinwestycyjne osiąg następnie pod'>l;awo·we :1;ałoiene do oszacowania, w każdym
w ~-1atce n1ema1 100 proc. nia p•r ojektu planu. I tak dojednak razie przekraczają pół
poziomu założonego w planie. chód .narodowy
wytworzony
tora miliarda dolarów. Awawsku•ek wspomnia
.vil1Jlo to ria kompletnie sparaliżowała
planowany zwiększyć się ma o 3,7 proc.,
nych opóźnień
transport, komunikację, łącz
produkcyJ- a dochód do podziałiu - O 3.9
zdomości
przyro8'
ność. ·handel, przemysł i szkol
neJ w szeregu gałęzi me zosial proc.; są to zafożeni'a ostrożnictwo na obszarze zamieszw tym 5-lecm osiągnięty.
ne i reałne.
w handlu zagranicznym eks
kałym przez 35 mln osób.
Projekt ,przewidiuje śclślęjznane
port wzroimie w br. prawdopo sze do·stosowanie
Do tej pory nie są
dz!ałalno·śani jej istotne przyczyny, ani
dobnie o l,jj proc., a import
a,ktualdo
inwestycyjnej
ci
w którym
miejsce
dokładne
o 10,8 proc. Pomimo to rowno
zaopatr;;:enych m'Ożliiwości
trzy
Istnieją
rozpoczęła,
się
płatniczym
w bilansie
waga
przedsieIllrOCY
teorie na ten temat: 1) nastą
zachowana ze względ niowych i
zos<ała
zwarcie na
wewnętrzne
piło
du na częsciowe wykorzysia- bior;;tw.
pierwszym odcinku linii przenie należności na rachunkach
Przewiduje się pewne obn!z hydroelektrowni W
syłowej
bieżących w oJ:>rotach z wielo
żenie tempa. w.zrostu zatrudNiekorzystnym
Niagara Folls, które spowodokrajami.
ma
napię
upływ
gwałtowny
wało
zjawiskiem było niepełne wy- nienia, jednakże zwiększy sie
podłączo
ze wszystkich
cia
konanie planow eksportu ma- on.o o ok. 280 tysi. oscyb. Jest
granica.
górna
krajów to w zasadzie
d<>
nych elektrowni i uszkodzenie
szyn i urządzeń
2) piorun spalił
generatorów,
Taniej, sprawniie.i i szybcie~
kapitalistycznych.
argentyńsko
Rochemiędzy
transformator
w rezultacie, dzięki korzyst- powi n.na p.rzebiegać rea·liza.
Jorkiem, 3) naNowym
i
ster
tegorocznym,
wynilrnm
nym
rzadkie,
niezmiernie
stąpiło
wzrost do- cja ,planu tlawesitycyinego.
będzie
osiągnięty
P(}d;;tawowe zależenia planu
matematycznie niemal nlepraw
chodu narodowego do podziału
25 lis·t opa<la p.rzybqdzie ifo
wyraźumożliwić
dopodobńe zwarcie w automa
o '"l,7 proc. (najwyższy od 196J. powin·ny
Buenos Aires dwóch f·unikcjotycznym systemie wyrównują
r.). Niemniej wzrost dochodu niejs.ze zwię<kszenie ekspo·rtu,
na•r-1uszy brytyjskich, w chapaprawę
kons~kwencji
cym szczyty napięcia.
w ci11gu całego 5-lecia - cho- a w
try•bsunałlll
członków
rakterze
największy
że
Znamienne,
będzie niższy
ciaż znaczny bi1ansu płatniczego oraz- poromą~
który
a ,rbitrażowego,
niepokój wzbudziła awaria W
oli planowanego.
rz.ez .zwiększenie dostaw wie
P
dzić ma spór gra.nic7..ny mię
odpowiePentagonu,
kołach
w handlu wewnętrznym olu adykrułów na zaopatrzegotowość
stalą
dzialnych za
wzrosną
roku
dzy Ar-gentyną i Cbj,Je. Na
broty w tym
nie rynklll - umocnienie nie
transportu, łączności i energe
według obecnych przewidywań
mocy układ/U podpisanego w
rów.nowagi,
ogółnej
żywioło
w sytuacjach
tyki
czym tyłk:o
przy
o ok. 8,6 proc.,
1896 r. W. Bryit.a nia je3t a'I'wych. Korespondent stacji racechuje lecz również zła·g·odze11ie na.1dynamika
najwyższa
us.talen.i<a.
bitrem w sprawie
diowej 'WHIRZ z Waszyngtonu
wiejskim ba·r dziej dotk:Mwych
w handlu
obroty
braków
granicy pomiędizy obydwoma
się
będą
„głowy
że
doniósł,
wzrost siły nabywczej). na rynkJu.
(duży
sponu
Terenem
pańs.twami.
w wojsku sypać jak gruszki".
Mimo to nie uzyskaliśmy w
Omawiając bardziej szczcgóDowodem powagi sytuacji mo
poprawy
jes.t region Esquel - pasmo
zadowalającej
na
pełni
i zadania
łowo kierunki
nie tylko powołanie
być
gło
na wielu
sytuacji rynkowej,
rok przyszły, s. Jędrychowski
dłiugości
gór>kie Andów,
dywizji Gwardii Narocałej
odcinkach istnieją w tej dziepołożył duży nacisk na zagad84 km.
dowej pod broń, lecz również
dzinie niedobory. Stanowi to
nlenia spożycia.
bardzo wysokiep;o
zarządzenie
obecnej sytusłabość
główną
że poprawa syPodkreślił,
stopnia alarmu bojowego we
Niedobory
gospodarczej.
tuacji rynkowej jest jednym
acji
zbrojnych
siłach
wszystkich
z zasadniczych zadań naszej
dotyczą głównie mięsa i prze$rodowy Journal-A meriU~A .
gospodarki w przyszł ym roku.
tworów mięsnych, chociaż docln doniósł, że niemal równo
Cel ten zamierza się osiągnąć
stawy tych wyrobów na rynek
(C) Dokońc:zendre :zJe str. 1
zarządzono
dostosowaz awarią
cześnle
poprzez pełniejsze
wzrosły o ok. 12 proc.
do potrzeb
stan gotowości 6·00 balistyczasortymentu
nie
stwierdził, że rok
Mówca
Jednakże w tawiązał KPI,
wy
.
produkcji
jakości
poprawę
transkontynenpocisków
nych
bieżący stanowi~ okres przykim wypadku powinien by on
robów • przemysłowych, zwięktalnych, ukrytych w silosach
naszej
rozwoju
śpieszon~o
podjąć tego rodzaju kroki rów
~zenie importu surowców słupodziemnych.
przeciwko innym ugrupo
nież
t k
.
g.o spodarki. Jednocześnie jedNa skutek awarii w Nowaniom.
t.ących do produkcji ar Y unak pow»tały pewne dysproprzeprowadzono
,Jorku
wym
lów rynkowych oraz artyku4
6
0
być
porcje, które powinny
armia we wspólJednakże
ponad 2fi tys. operacji ratowni
•
narodowego
ograni- rlochodu
łów konsumpcyjnych,
n~zyj
d
.
j
k
.
I
.
d
na wydoinwestycyjpol„gających
nakładów
czych
proc.,
naJ·
niektórych,
e''"portu
·e
rok/U przy3z!ym.
usunięte w
1
czenl
0 7 •3 proc., obrotów
s~~a ~n~iez p~~~;~:a ~a~1Pirnu stawaniu osób uwięzionych w
bardziej ";oszukiw1mych przez nych Oznacza to kl()nieczność budo1
8
0
Naj
wysokościowców.
windach
terrorystycznej przecl-..vko lewi
•
ludnosć wyrobów np. mi<:sa; handlu zagranicznego wy takiego ;pia.nu, k1.óry zadotkliwszym jednak przejawem
cy w całym kraju. Ulegają za
Plan zakłada wzrost sprzeda- proc., produkcji przemysłowej
zbllan1Sowale,piej
peW'lliłby
0
6 •6 proc. oraz dostaw tnzator
nieprawdopodobny
był
wieszeniu coraz to dalsze orży mięsa i przetworów mięs5•6
0
ny i ba·rdizie.I harrmolI'lij.ny ro7.którym uw
samochodowy
ganizacje, a komuniści i wszys
rynkowych
warów
nych o ok. 8 proc.
wój gospoda,r:ki, przy jednowozów.
mln
5
ponad
grzęzło
do
sympatię
cy ·posądzani o
proc.
Nastąp! wydatna poprawa za
on przez całą noc z
Trwał
czesnym 7Jlikw'idowaniu na.lkomunistów są nadal ścigani.
Na zakończenie mówca podn
opatrzenia w wyroby przemywtorku na środę, a jeszcze W
Szczególne napięcie panuje na
ba·r dziej dokuczllwycrh niedo0formował, że prace ·n ad prosłu lekkiego. Nie ucta ~ię jedzatory na głów
rano
środę
dal na Jawie środkowej.
nak je•zcze w pełni pokryć jektem następnego planu 5ciąrgm1!ęć.
się
ciągnęły
arteriach
nych
złożył w
Generał Nasution
nlcl<tóre letniego, choć powaznze zana
:i:apotrzebowania
na długość kilkunastu kilomePrzeds.ta'Wliony iproje'kt ll'la-czwartek pierwszą oficjalną wi
d ·
i d
11sortymenty.
trów.
od
Sukarno
prezydentowi
zytę
:Z!oprowa
e
n
awansowane,
Zwiększony będzie Import oniu ,na Tok przyszły przewiczasu nieudanego zamachu z l
woców cytrusowych (o 33 pro- łY je;;.z'ł!'Ze {fQ takiego st-0pnfa
bardiziei umiarkowane
duje
października. Poinforn1ował on
zbłla-n.sowania, kt&ry pozwocent} oraz kawy (o 26 proc .).
prodrukc.ld,
wzro:.tu
tempro
prezydenta, że czuje się już
lilby na rozo;i.t.rywan.ie te<"o
związku z wzglęclnym na
W
przy jedi1110czesny:rn zwl!l'ks.zt!na tyle dobrze (podczas zama
syceniem rynku w dziedzinle planu już w chwili obecnej.
ni·u re·z erw, ipodno3zących sto
chu stanu był ranny w obie
szeregu wyrobów trwałego u- Proj ekt 5-latki z.o.srta·nie przed
pień realności pLa,nu i zmnlej
nogi), by objąć ponownie stastawiony S e jmowi w I lkwarżytku (pralki, maszyny do szy
nowisko minfstra obrony 1 sze
inlieoo:cpieczeń»two
szarjąeych
cia, motocykle), tempo wzrofa sztabu sił zbrojnych.
stu dostaw tych artykułów bę tale przy 3 złego roku.
zakłóceń.
nd epirzew Idtzian ych
Rozmowę z prezydentem su
imieniu
;t·
JędJ:yc:howski
S.
ozie niższe.
S. Jędrychowski iprzyto~zyl
karno odbył w tym dniu rów
stwierdził, rząd1u, p ·r osil Sejm o ro~pas. Jędrychowski
minister
indonezyjski
nleż
protrzen<i e i zatwie'I'dtzenie
że nastąpi dalsza poprawa zadr suspraw zagranicznych
jektu uclr.wały o planie na
opatrzenia rynku W materiały
bandrio.
1966 r.
budowlane.
urdafa
Do Rio de Janeir'O
zał!ożeniem , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Podstawowym
się prot. Marge•rita Trombin ipolityki cen będ:cie uitrzymaKazmowa. Już po raz d!"ll.t!(i
inie dotychczasowego ogólnego
zasią<izie ona tam w jury IV
ich <poziomu oraz dążenie do
Projekit ustawy budietowej
K1J111kursu
M.iędzynarodowego
stab!Jizacji poziom/U !koszitów
na ro'k 1966 prr"Zedstawił miPia·nistycznego i Skr-zyocoweutrzymania, Założenie t(} doJerzy A'1.n ister fina.n:row
go.
brecht. (Przemówienie J. Al- tyczy oczywiście cen tych to~
Trombdniz prof.
Wra.z
brechta zamieścimy w dniu wairów i uo.1'ug, ne.1 ukształ~
Ka;zu:rowa wyjechał <io Rio
spod-Orrczy.m. W b'ie,ż,qicyim roPrzy s:ro.zel·nie wyipe~nioinych
towan.ie których, pańsitwo ma
jutrzejszym).
uczestnik
jako
de .Janei1"o,
dJoikum.en·t ten ma
ku za;§
lawa<e h rzą;cf,owych orra.z Rato np.
wpływ (nie dotyczy
pierwszym
rn!lld
Dysku;ję
skrzypek
młody
k(}nkursu,
szczegó(ne zn.QJC'zenie. I ~ z
d 11 Pań,srt•wa, przy wypeł.nio
wahań w zwlązikiu z urodzapunktem począdku drziermego
dilapierwsze
Po
Bruczkowski.
powodów.
Krzysa:tof
2
ga.l.eri:ach
nych :pu/.l'licZnością
jem owoców i warzyw). W
z.godnie
p.Pstanowiła faba
pię
ępn.q
t
n,a,s.
ot.wie<l'a
że
te.g<o,
rozcpoczęŁo się wc:to•ra:j trzecie
przypadkach,
niezbęrd:nych
sez .propozycją k-Oa\wenilru
w bieżącej kaid.encji plena·rrw cw·lat.kę, po dJMJ{}ie - .OO zaprzy podnie3ieniu ceny jednew
niorów - pr.:e,p.rowad:zJić
posi.c>dzenie Sejm.u. Tegoro~ 1vieira wie le eile:merotów 110go arlykuł;u będą ob.niżane
piątek.
W'!J'Ch (chxxSby m. in. podJs•tazarrn deba ta budJże,towa rozmia.rach
ceny i·runych w
myka;jqica nieja1Jw pięcioleciie wotve założeni.a plam-u na ro'k
Po Uó1ik.ie1 przeTwJ.e
nawet
kom!}ensu,jących, bądź
zgod1967); WJProwad.ronych
nagOblP<J,da'l"CZego
rozwv7,u
wodinictwo obll"ad objął
dokonane
przewyż3zającycll
nie z po:.~ta•no1Vrieni(lf1Tli IV Pl.es.z.ego Jo1·a1j·u i obwi.era.jąca namarszałek SejlIIllU Ja•n
podwyżki.
za1k:resie
w
n1im KC PZPR
busitęrPny plan pięciole•trni Wencie.
NJe zamiena s.ię podnosić
d:i źyqJJe zain·terersowanie &po- zmi>an me1too pla.noruJ<mia i zaa:bcm.amemtów radiowych i te
Spraiwuzcfan1e Komisfl ~
przywódca większości demorzqdza.n ia.
·i.ę
lecze1isrtwa. I - ja:k mo!±>na s
}{ratycznej w senacie USA, Mi
lewi•zyjnych, a!l'IJ opłat telefoi
:ruu Gospodarczego Budżetu
prawa•dzo•nych
z
zo•rientować
ke Mansfield ozpajmił, że WTaz
A wi ee st(IJr<t do 1W1l1Je'j pi.ę
n;ic:rJnych.
Finansów TIJt. projektu ustaw .sejmwiu,-ych kul1ui1rac/1 roz- ciol.adlkl i w tirci-d, i w for- z grupą senatorow z partii de·P rojekt planu zakłada wzrost
wy o roz3zerzeniu uprawm~ń
mów - za1po1111iada .si.ę bM'dlzlo
rnokratycznej i republikar'lskiej
wydajności pracy w przemyśle
nvie. S•tarl OO nowych GSi(jigpcdartk:oza1k:res;ie
GRIN w
udaje Się, za zgodą prezydencie>kawie.
o 3,1 proc., a w budownictwie
-nwt>od..
d·O 1UltW!f'Ch
i
nlęĆ
;przed'ł'Ożył .pos. Starn.iwym
ta Johnsona, z misją obserwa
- n 4,8 proc. Te bardziej uPro?e<)()t; pwwu i bwci'że~u (a
Sta!J'!t - j(l)k ~ rze1ldo - d<Jsła'w Cieś1ak. (ZS'L).
powinny
cyjną do Europy i do Azji po
miarkowane zadania
lq.<ez.mie bns-1co
liczące
są 11Q
b7y. Rzecz w tym więc teraz,
Zadaniem
łudnlowowschodniej.
zmiany
korzystne
umożliwić
Po przedyskutowaniu zagad300 .sitron pokaźny.oh ro2'mianajjaik
s1tairt
d.orb'l"y
&w
roby
grupy jest „patrzeć, pytać i
w struk,turze asortymentowej
nienia Izba jednomyślnie u1"110 kisię.gi) sta·ni.c .si.ę orbe<ewykorzystać. I 1!Ald <tym
lepn..eij
~a kości.
jej
i
sł':Jchać", a następnie przedsta
produkcji
ustawę.
chwaliła
nie - po wczorajrS'zym pierwto kontyRok przyszły w&i.śnte <rad>zt.ć będq, pos,w•wie. i ~1ć wnioski prezydentowi USA
S'zym az!fi:anw - :przedhnw,tem
który
nuowanie intensywnej dzia!11JMansfield,
' senatowi.
Na tym Sejm zakończył obloo>mi1.«iri.
sejmowych
o,ln·a.d
Nakłocly
inwestycyjnej.
nosc1
jest Rorącyrn zwolennikiem ne
.1. KRAJEWSKI
rady, które wznowione zostatrzeba
14!l mld zł osiągną
podkrebędŻi.e
mieć
Wietnamie,
w
;procy
~~cjacji
Naj-cmęceij
ną w piątek o godz. 10.
jednak pamiętać, że ta wiel- rzecz ja«w1.a - K'ormii~ja Pla- . - - - - - - - - - - - - - - - - shl, ze misja doloży starań,
kość inwestycji stanowi w zaażeby znaleźć sposoby dopromL G()lspooorczeigo, B<U:diżemi i
5adzie górną granicę, podczas
wadzenia do pokoju w WietFi.na.ws.ów, a1!e ro•wwiielŻ rt im.namie.
narogdy szacunek dochodu
ne rescrt;owe ·locnn~sje :zajmą
dowego - wielkość minimal "-1·
poa1U1•li:l!lą
si~ .sizc.zegótorwq.
nakladów
Największy wzrost
szcze.gólnlf'Ch cz.~ki 'ttych talk
dziale lnwe•1.yc11
w
nastąpi
się
produkcyjnych, a w •zczegc'JlNad~o
wa.imych d011rnumemrow.
rolnictwie. w d7.!ale
nośc! w
pod.100P~n.e
spec;ai7:ni.e
n leprodukcyjnych
inwe•tycjl
wej. Premier nie wspomniał
m ·iisje i zespoły P<roM(!lm0<100
porażka
najpoważniejszy wzro•t wykaZachodnioniemiecka Bundesna toml.ast nic o jakichkolwiek
dJnt/wnaJjq wlarsn'IJ'Ch anarliz. Do
zują nakłady na naukę I szkol
usadowić s\ę na
pragnie
wehra
sankcjach militarnych.
Wisły
wszyrst1kich
pze>ro w wyn,iJk11
nictwo wyższe oraz na budowstale na Krecie. NB fakt ten
tyrch ,p rac oipmoowan.e Z0'5'tamą
* *Rady Bezpie
wskazała grupa deputowanych
Przewodniczący
pucha
meczu
rewanżowym
W
wni'o~d i porpra:w•kl do rzqidolewicy demokratycz- rowym koszykówki Wisła po wy
izreckiej
Boliwijczyk F. Orczeństwa,
nej (EDA) w int„rpe!aCJI złożo jątkowo słabej grze doznała po
i
pl1wn11
pro jeilctów
wych
że
zakomunikował,
tiz Sanz,
nej w parlamencie.
przed.JJ'S'knifolvt'&re
b;t«Ue>t'u,
Rada zbierze się w piątek ranownej porażki od zespołu grec
W(l:no b ęidq w dc1bszym Wlvu
no (o 16.30 wg czasu warszaw
Dt>putowani łiDA . ":'yrazili za kiego AEK Ateny 79:&1 (4-0:47) i
a by na prośbę bryskiego),
detba.ty bwd!żeto
te,go•rocznrj
niepokojenie ludnosc1 greckiej tym samym została wyelimin'ojednostronrozpatrzyć
tyjską
w .e').
informaciami, według których wana z dalszych rozgrywek.
niepodległości
deklarację
ną
oficerowie i żołnierze zachodjuż
·J'ai/t
Dy1sJc1J..Srja fa
osłoszoną przez Smitba.
oraz dwóch innich
w dniu wczornj~zym zatru- w .!rpnmniałem - za1pow11ada się nyc11 Niemiec
mają być
państw NATO
Z rozmów
bardzo cieikJa•wie.
ciu gRzem uległ Roman Błędz
stacjonowani na stałe W ośrod
z ;po<Słl!n>i <Sądzić mOIŻitla, że
Lekarz
(Energetyków 2).
ki
ku rakietowym, . budującym się
pogotowia stwierdził zgon.
un.e<Lll z nioh b{)<dtzie chciało
!I!:zecznik Dcpartamenttt StRobecnie na Krecie.
czwartek
w
wyraził
zc11Yr11ć głll>s za·róunw w Jcormirm
w Interpelacji zwraca się uw Łodzi zachmurzenie
Dziś
jednoz powodu
l.lbołewanie
sjach, ja1k też na ,Pfl'siedtwwblL
utworzenie tego oże
wagę,
okresami umiarkowan e ,
duże,
stronnego proklamowania przez
ple1'!ilrnyim Se)lmu. Wynllka to
środka r'.lk1etowego na Krecie
niewielkie opady śnie
możliwe
st. Janlrnws!<a (Wigury !I) zo
rząd smithll niepodległości no
prze1de w•~zy.'l'tk~m z Wi],17l taGrecji
suwerenność
ogranicza
minimalna
Temperatura
gu.
dezji Południowej.
przez samo-1
potrącona
stała
ldeigo doloume<rot·u, ja;kir.n jest! i •tanowi poważne zagrożenie
- 4 st. c., maksymalna o st.
chód na ul. Piotrkowskiej. z
Rzecznik dodał, iż USA nie
każdorazo•wo uchwala sejmodla ludności, jak również dla
c. Wiatry z kierunków wscho
objawami wstrząsu mózgu prze
zamierzają uznać rządu w sawa. o ·N<JJr.(}ll]Jo.wym Pl,a,nte G-0- pokoju.
dnich.. Jutro pogoda bez zmian.
i wieziono ją do szpitala, (kl)
lisbury.
Nakłady

ną

SeJm rozpoczqł debote
3)

mieszkaniowe (przede
nictwo
wszystkim spółdzielcze).
Projekt planu zakłada zwięk
szenie globalnej wartości produkcji przemysłowej o ok. 6,5
najwyższy
przy czym
proc.,
wzrost wystąpi w przemyśle
maszynowym.
i
chemicznym
Mniej napięte zadania w dziedzlnie wzrostu produkcji prze
mysłowej powinny sprzyjać wy
sitkom, jakich irnleży dokonać
w dziedzinie poprawy jakości
wyrobów oraz lepszego dostodo
asortymentu
sowania ich
potrzeb. Dotyczy to zarówno
rynku - krajowego, jak i eksportu. Na tym tle szczególne
zadania ma przemysł maszyno
wy, którego wyroby odgrywają coraz większą rolę w naszym wywozie oraz w zaopatrywaniu rynku krajowego.
zakłada się pokażny wzrost
zaopatrzenia rolnictwa w środ
ki produkcji, przede wszystkim zaś w nawozy sztuczne.
Zwiększą się także roboty me·
li(\racyjne, nakłady inwestycyj
ne kółek rolniczych itp.
sprawy szybkiego i wszechstronnego rozwoju handlu zagranicznego nadal będą znajdować się w centrum uwagi
rządu. Eksport powinien wzro
snąć co najmniej o 5,4 proc.,
tj. nieco szybciej niż import
ro 5,Z proc.). Jednocześnie zastruktury
poprawę
kłada się
obrotów towarowych z zagraw eksporcie wzrost unicą:
działu maszyn i urządzeń oraz
towarów konprzemysłowych
sumpcyjnych przy spadku udziału surowców i materiałów
oraz artykułów rplno-spożywczych.
ze
Mówca stwierdził dalej,
wyrazem przechodzenia na pla
jest m .• in.
nowanie 2-letnie
uzupełnienie (po raz pierwszy)
projektu uchwały Sejmu o pia
nie na rok następny - podsta
wowymi założeniami na rok
1967. Te podstawowe założenia
przewidują dalszy wszechstron
ny rozwój gospodarki narodowej. Wyraża się to w zakładawytworzonego
nym wzroście

*

usadawia

Ze sportu

na "recie

Ponowna
koszykarzy

Kronika
===wypadków·

•

•

• •
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z nbrad

Do końca br. trwai będzie jeszcze zbiórka na Społe~z
ny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia. W okresie minionych 7 lat realizując hasło „Tysil\C szkół na '.fysiącłecie'.'
w całym kra.in zebrano na ten eel 8,5 miliarda zł, tJ.
o półtora miliarda więcej aniżeli przewidywano. Za_ te
pie!lia,clze wybudowano w kraju około 1300 szkół Tysiąclecia (ponad 11 tys. izb lekcyjnych).
.
W Lodzi wybudowaliśmy 27 szkół Tysiąclecia i zebraliśmy ogółem na ten cel 271 mln. 698 tys. z_ł. T_ylko za
ten rok do 31 października na SFBS plan zb1órk1 wykonano w 85 proc. Saml' wpływy z uspołecznionych zakła
dó•>V pracy wyniosły 30.863 tys. zł.
Wczora,1 na posiedzeniu Prez. LK !"JN_ i LK SFBS
omówiono dotychczasowe wyniki reahzacJi hasła „Ty-

I

I

I

wano).

I

(J. Kr.)

Przewi"cl.u1fo ólię
talkże modernlizaoję &tairyeh
wagonów
tramwajowych,
przebudowę
·węzłów komJUni:kacy}n.ych, zajezdni tramwajowych i a1uitoburowej oraz
automatyzację
zwrotnic. {Na 114 zaplanowa111ych - jltl~ 46 rz:automiatyrzo-

wc:wraij w

odb~!Dll'z.e

'b>u

dyn!ku ośrodka zdrowia dla
10 tys. mieszkań:ów na osiedlu
„Wielk,opolaka"
(zbieg
u-lic Wielkopol;;kiej i Narod-0wej). Komisji ud'bioru pokazanu naprawdę dohl."ą irobotę. D u ża w tym w·,ł;u,ga ipll'Qj ekt.a nta - inż. T. Herbuta z
„Mliss toprojektu", !który dzię
ki wielu rozwiązan,iom
konstruk:yjnym
uizysika~
efek•t
przestronności i jasności (d\1~
żo oszkleń)
budynku. Przy'S°Zli
użytkuwnicy
chwa.JdII
1kory:tazwłaszc,za połączeruie
1rzy z .poczekalniarnil. Uzyska1!1'0 w
ten sposób duże Wlidne
~rze>trzenie

:im.akom~cie wpły

wa iące na ·p;y~hikę chorych.
W oś ro dkiu znaj d'Z.i e ,pomne-

szczeruie 5 1poraidni. Na ip&l.'te
rae - dzieci ,zd~owych i dtzie
c.i chorych oraz ws:pó<l111a reje„tracja i haH z s.-za-tnją, na
piętrze pora.d'nia „K", ,ogól:r:a
i dentystyoz;na. Rozwiąza•nQe
4 v.>ejść <lo bud ynikiU pozwoli un i1k•n.ąć ilron:ta któw między
po5>7.czegó1nymi choryimi .. Po<lol:J.nie w poradniach dz1ec1ę
cych za·projektowa,no specjalne pomie~zC!Zenie, w
ik·tóryun
pie'lęgnia'!'!{i

będą

kiemu

B'l:l-

usterek jaik~e zanoitowap.odazas odbioru.
Poza
t.ym <l'Z'ięki s:k,r óceniu cyklu
Onegdaj obradował w Ło
budowy do 1'l miesię<!y ośro
1 dzi zJazd sprawozdawczo-wydek j;uż w <Stycm1<111 otworzy
borczy delegatów ZSL, represwoje ,p odwoje.
{i>W)
zentujących koła
z naszego
miasta. Dokonał on wyboru
2s-osobowego Miejskiego Komitetu zs.r.... Prezesem wybrano ponownie mgr sterana
Staniaszka.
Wiceprezesami zo ...
Pomysłowy pistolet - prostali: Stefan Antczak i Je·
sty w konstrukcji i obsludze
rzy Laszczyk, selcretarzem do wyświetlania
filmów
Stanisław
Skomiał.
Ponadto
skonstruował inż. .Tao Antow skład prezydium weszli:
siewicz z Warszawy. OpatenEugenia Podgórska,
Francitował go i jeden z prototy- , szek Sikorski, Adam suchow,
pów przyslal swojej ciotce w i Stanisław Witos i Józef zaI.od:zi p. Aleksandrze Ziółkow
lewski.
Zjazd podjął bardzo ważną
skiej (Inżynierska 8).
dla
naszego miasta tematykę,
Pani Ziółkowska usiłowała,
a mianowicie intensyfikację
tą niedrogą i nieskomplikowa
rolnictwa
w granicach Wielną zabawką dla dzieci zainkiej Lodzi. Chodzi głównie o

I

ogląda-ly

NR 1

NAJLEPSZE

W KRAJU
cieszą nas zwykle informacje o zajęciu przez łódzkie
przedsiębiorstwa
jednego z
pierwszych miejsc we współ
zawodnictwie
ogólnokrajo·
wym.
ostatnio powod-u do
dumy dostarczyło
Przedsię
biorstwo Transportu Handlu
wewnętrznego nr 1 w Łodzi,
które w I półroczu br. pra-

!

W

i

ubiegłym mie•iącu PKO
wprowadziły
w 10
sklepach
sprzedaż

ZURiT

łódzkich

wyrobów radiofonicznych przy
pomocy
książeczek
oszcz~d

nościowych PKO. Sieć takich
sklepów rozszerzyła się ostat
nio również • sklepy meblo·

we (Brukowa 5 i Piotrkowska 172/180).
(wit)
CZY TYLKO W LECIE?
Stało

się

I

wartościowych l w odpowied
niej
ilości
produktów rol-

nych.

(z)

już

tradycją,

że

remonty kapitalne budynków
szkolnych
przeprowadza się
tylko w okresie letnich wakacji. Ob!'cnie
rozważa sii:
w Łodzi możliwość wkroczenia brygad remontowo-budow
lanych do szkół również w
zimie. Można przecież wyko-!
rzystać ferie zimowe do prac
konserwacyjnych i drobnych
remontów.
Pomysł dobry
i
wart zrealizowania. (j. kr.)
NA KORZE DRZEWNEJ
Łódzkie drużyny harcerskie
nawiążą ścisłe kontakty z za·
;kładami
pracy. Różne będą i
formy zdobywania przez braćl'
harcerską wiedzy o p1ocesie
produkcyjnym, m. in. przez
wycieczki do fabryk, spot·
kania z zaslu,żonyml racjona- .i
liza torami i
przodownikami I'

1

określi specjalna~

te
umowa podpisana przez druzyny harcersk.ie z dyrekc,jami!
zakładów.
Niektóre drużyny
jut dziś myślą o tym, by pod
pisanie umowy miało bardzo
uroczysty charakter. a samą
umowę
spiszą
na..
korze
drzewnej. (j. kr.)

P6slolel filmowylj

II

teresować
łódzką
spółdziel
czość
pracy.
Niestety,
nie
znalazł słę nikt, kto by podjął niewielkie ryzyko handlo-

we wytwarzania pistoletu.
A może LZSP znajdzie wy-

Uzyskaliśmy

nowy przydział biletów
na opery „Halka" i „Straszny dwór"

twórcę?

rozszerzenie upraw warzywniczych. o stworzenie właści

wej bazy produkcyjno-zaopatrzeniowej 1 zapewnienie lud
ności
przemysłowego
miasta

(wlt)

Uwaga, recytatorzy!
Miejski Ośrodek Instruk~yj.
no-Metodyczny LDK, któremu
Wydział Kultury Prez .. RN m.
;t.odzi powierzył zorganizowame
X1I Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego w Lodzi uruchomił obecnie w kai:rlej dziel
nicy po jednym punkcie konsultacyjnym,
gdzie
urizielane
będą porady w sprawach sztuki recytacji
oraz właściwego
doboru repertuaru.

I

miono punkt konsultacyjny w
pałacu Młodzieży (Moniuszki 4)
czynny w śi:ody i piątki w
godz. od Ui do la.
Poi-ad w jak najszerszym za
kresie udzielać bęcją zaintereso
wanym konsultanci o wysokich
kwalifikacjach. Oby więc do
nowo otwartych punktów konsultacyjnych zgłaszała się jak
najwię1<sza

ilość

miłośników

żywego słowa. Chcielibyśmy bo
wiem, ażeby założenia programowe XI! Ogólnopolskiego Kon
kursu Recytatorskiego znalazły
w Łodzi jak naiszerszy od·
dźwięk, by przy wysokim po·
ziomie artystycznym
impreza
ta stała się istotnie masowa l

D.O :t9 LA"'

M. P.t Syn po skońezeniu
liceum ogólnokształcącego uczę·
szcza obecnie do technikum. W
październiku ukończył
19 lat.
CzY spowoduje to wstrzym~
mi zasiłku rodzinnego?
REJ>.: Na dzieci UCZ!lSZCzają
ce do szkól średnich zasiłek
przysługuje
do
ukończenia
przez nie 19 lat. Rodzice starszej młodzieży w wieku od 19
do 2:4 lat zasiłek otrzymują tyt
ko wtedy, jeśli uczęszcza ona
do szkół wyższych. (h)

=·

TYLKO t.:ZYNSZ
Mieszkam w prywatnym domu. Dotychczas płaci·
łem
za wszystkie drobne re·
1nonty i na zmianę z innymi
lokatorami zamykałem bramę.
czy wykonywanie tych czynno
ści nadal nas obowiązuje, bo
gospodarz żąda abyśmy w dal
szym ciągu je wykonywali?
RED.: Po reformie czynszów
wszelkie czynności związane z
utrzymaniem clomu obowiązują
wytącznie
właściciela.
1..h>spo- ·
dąrz
nie
może
wiqoe
żądać
abyście nadal dyżurowali przy
bramie. Czynność tę powinien
zlecić
dozorcy.
(h)
K. K.:

I OBUWIE i GALAłłTERll: Ii
e

w
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pełnym

I •
a
~

I~_;

wyborH najmodnicjS'eych fasonów.i

•

wzoró:' i

k.'Ołorów

„ §

MOZNA JOZ DZIS od 1odz•..!.!! łłABY\V AC
w otwartym po gruntownej przebudowie sklepie

§
§

A oto ich adresy: Bałuty Klub Pod żurawiem (Urzędni
'==cza 45)., wtorki w godz. 17-2"0.
PT Klientów zaprasza.my i
Górna - Międzybranżowy DK
(Al. Politechniki 17), środy w
zakupów.
64181k §
godz.
a'7 .J<J-20.30.
Polesie
{m)
Os\eqlowy DIK
(Wapienna ~5),
środy w godz. 16-1!1. $ródm1eśeie LDK czwartki
godz.
l'l-2'0. Widzew Bibl. Dziel- IHHlllllllllllllUIUllDllUllllllllllllllllllllllHlllłlłłllllDllllUDIURDIUllllHllllHlllllllDllllłlłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
PIĄTEK, 12 LISTOPAD>A
„Akt. łódzkie". 17.2<! (L) „Welnicowa (Armil czerwonej 54},
PROGRAM 1
niajl: się przeżył, obywatele" środy w godz. 1'7-20. Dla najmłodszych recytatorów urucho
lłil 1~·ct
rep. L7.30
turystyczS,,00 W1ad. 8.05 Muz. 1 akt. 8.3fi
ny".
17.45 (L)
(Ł) „Kącik
Aud. dla
dzieci.
~------------ł;.;IO.;.....;.
"ii Muz. symf. 9.00„ Aud. pt. „Na
~
1a.oo (Ł) Popularne melodie. 18.20
t~trzańsk1ej .h~,11 . 9.2<> „Spotka'li
(Ł) „Melodia, rytm I piosenka".
me ~ melodią • 9.% Dla przed• 11.leuń!lia
l8.4S „Klub Entuzjastów Nowo·
szkol,~ aud. pt. „Zwierzęta przed
A
.·
•. •
czesnoścl" aud. 19.00 wiad. 19.05
zimą • W.OO Kalejdoskop kultu't.
Muz. i akt.
19.JO (L) Koncert
- Mnie form llULUlka rni;gdy
tłł»'aiwnlająey do WZlięda udziału w ]J>Odą.g"Q a.~
ralny. Hl.JO Emil Młynarski: II
symf. 30.21 DysJrnsja literacka.
IJ;j.e JIZla 00 111Jow11; OQ i:n:neko~c~rt . skrzypco:;vy. 11.00 „No- turalny. 22.45 Kurs języka ro- 2"0.41 D. c. koncertu. 21.16 z kra
oo
Warsza.wy
ll6
operę
dn.
12
łub
19.
xn.
85
E.
go rwoolea!
wosci historyczne aud. 11.10 Mu syjskiego.
23.oo Sygnał czasu. ju i ze świata. 21.43 Wiaq. spor
zyczny _ekspre".: Moskwa, Pra- 23.01 Wiad. 23.11 Utwor.v orga· towe.
21.~ Muz. rozrywkowa.
ga, Berlin, Sofia, Bukareszt,_ ~u nowe Cesare Francka. 23.łS G. 22.05 Słuch. „Piąty do brydża".
llllllłlłlllllllllllllllllllllWlllHUIUnm1111111um1111mut111WHlllUłlłłłUllWWIHWlłlUUllOlllUIRIUIHlllllUUllUllllllllllHllłJłlłl1IPlllWlll dapeszt: 12.06 Z kraju i ze sw1a Frescobaldi: ,.Ganzoni per so- 22.45 Mel. taneczne. 23.05 „Rata. 1'2.2a Rol?iczy kwa~rans. 13.?,0 nar",
diowe Studio Piosenki". 23.30 Me
DOMEK jednorodzinny z!MASZYNĘ
dziewiarską P-O<KOJU sublokatorskie- Aud. pt. „Spacer Pan~ Jesieni
lodle taneczne. 23.50 Wlad.
wygodami _ wolny sl?rz.e nową, dwupłytową (NRiF) go poszukuje pracująca. 13.20 J. S. Bach: Suita O-dur.·
PROGRAM
n
OGŁOSZEllA
dam. Wiadomość: Łodz, maszynę do Szycia szwe- 'l'el. 262-69
154'i'1 g 13.40 „Swojskie melodie". 14.00
Srzeleckiego 30
14!108 g jd?.ką „Husqvarna" sprze
„Oblicze ziemi" 8,30 Wiad.
TELEWIZJA
8.35 Pod rozwagę
fragm. 14.15
·- - - . dam. Tel. 472-54
14802 GARIAŻU na trasie Ba- Koncert solistów. 14.47 „Mlkro- opinii. 8.55 E. Czajanek:
Wią
DOMEK
jednorodzinny M ~GI·EL
łucki Rynek Helenó· rewia przebojów świata".
15.00 zanka mel. 9.05 Koncert dnia.
12.45 Program dla szkół (kl. n
wyłączony
spod kwate- ;,,.,~ldzka sprzedam. Grun wek
poszukuję.
Tel. Wiad. 15.W Dla uczniów słuch. 9.50 Publicystyka międzynarodo· „Orzeł biacy" (Lóclz). 13.00 Przer
WTRYSKA.RiKĘ ręczną po ,
ru_nku, wolny (ogródel<), ...
_ 7. _ Hll33 _ g 5~-41
14~92 g pt.
„Genialne odkrycie pasto- wa.
rn.oo
„Jesienny koncert". wa. 16.4-0 34 lekcja
jęz.
ang.
ziomą
lub pionową oraz bllsko tramwaju
- sprze ,\.KORDEON
weltmeira". lti.30 „Rozmaitości muz.''. 10.40 z życia zw. Radz. M.00 Po powtórz ile (Łódź). 17.00 Dzienpolietylen
biały
kupię.
dam. Oferty „14909" nPra ster'' 96 basów" nowy - P.OK.óJ z kuchnią {wy- 16.10 Młodzieżowe studio Rytm. ranny koncert.
l.l.S5
Reportaż nik
TV (W). 17.05
Dla dzieci:
Tel._ 2~1-42 - - -· 14113'7 g sa", Lódź, Piotrkowska 96 sprzed~~· Ofrety „14006"
łączony spod kwa te run- 16.35 Program młodzieżowy. 17.05 PI. 1'2.06 Wiad. 12.IO L. Kaszyc- „Miś z okienka" {W). 17.20 Dla
l?OIRTEPlA.N krótki lub DOMEK
j d
d . ny „Prasa , Piotrkowska 96 ku) w qalkówku przy Kultura pilnie poszukiwana. 17.25 kl: Suita taneczna. 12.25 Suita dzieci: „Pan
Półka
l spółka"
e noro zm
·-- - - - - stacji odnajmę małej ro Folklor góralski.
pianino dobrej klasy ku
17.45
Chwila na·
tematy kurpiowskie.
12.4'5 (W). 17.4-0 Film z serii „Podwod
Gałkówek przy
pię. Tel. 5-00-00
14863 g kupię. Najchętniej . dziel- PlAN'liNO zagraniczne - dz.nie
muz.
17.50
Aud.
Ośrodka
Bada- „Niepokoje zachodniej ku,Jtury". ne przygody" (W). 1.8.05 wszechnica Radiostacji. Na za sprzedam. Tel. 506-:U od st~cji · nr
14795 g nia Opinii Publicznej. Ja.oo wia 13.00 G. Bizet - II suita z op. nica TV~ „Zamiast laurld" pro119
14.8lll g
DO:wy jednorodzinne o- mianę 2-3 pokoje, śród godz. 14
domości.
18.05 uniwersytet Ra- „Carmen". 13.20 „Dom" - odc. gram
dokumentalny (W). 18.35
raz różne nieruchomości mieści~; .Oferty „14-92.2" SZCZENIAKI setery •zk~ GRUZ
ceglany oddamy diowy. ta.15 Chwila muz. 18.20 pow. 13.40 (Ł) Informacje „Akt. „Szóstka
plus jeden" program
można kupić lub sprze- „Prasa ' iPiotrkowsk~ ckie i irlandzkie sprze- bezpłatnie. Tel. 411·;;..91
Koncert dnia. 19.15 „Ze wsi i o łódzkich". 13.45 (Ł) „Jak szkolą młodzieżowy (W). 19.10 „9piewa
dać. Informacje be.:płat WILLĘ
jednorodzinną dam. Tel. 27,2-&l
1481.7 g
wsi".
19.30
„Mój program na się młodzi" .
.
rep.
13.55 (L) Halina Kunicka" (W). 19.30 Dzlen
ne. iKilińskiego 18<>-4
aud. 20.00 Dziennik. „Trzeci partner"
lub domek 2 pokoje z BIBLIOTEKI nowoczesne DNil~
aud. 14.15 nik TV (W). 19.50 Dobranoc (W).
.l4 paźdz1ernó!,~ antenie" dnia
(Łóc:l).
DOM 'dwurodzinny 6-iz- kuchnią na terenie Lo- z barkiem (wysoki po- Jilozostaw10n$ w •. taks cl- 20.26 Wiad. sportowe. ::m.:rll Kon (L) Rytmy „nastolatków". 14.30 w.oo Wi..domości
boWy z ogródkiem sprze dzi kupię. Oferty „14lJ:88" łysk) poleca zaklad sto- ce ph1szcz męski. Ucz o cert muz. popularnej. 21.-40 Re· MóWI technika. 14.45 „Błękitna 20.15 Lódzld Teatr TV: „Bohater
,~rasa"
Piotrkowska
1lli
k'
Kilińskieg
portaż
3>0
wy
literacki.
kierowca
22.00
proszony
vrr
aud.
sztafeta".
!fi.OO
Muzyka
symf.
naszych
stron"
John
Millinf""on
0
dam. 3 izby wolne, 3 ··~--.....!-------- lar~s- i,_
_ _
__
Z\VTOt
za wynagrodze- •,Sonaty
skrzyp<"nwe Beethove- 15.~0 Dla dzieci odc. 7 opow. pt. Synge (Łódź). Po teatrze ~ li: .
na zamianę. Lódż-Ruda, PIECE stałopalne emalio S.A•ll<f.OCHÓD
„Syrena" niem pod adresem: Re- na". Sonata C-dur op. 30 nr 3. .,Przygody małego liska". 15.55 21.45 „l<l minut recenzji" (prz~ri
ul. Prośnieńska 5 {przy wane
sprzedam.
Tel. pilnie sprzedam. KarI>ia wolućji J005 r. nr 12, 22.17 Soliści i ork. w programie Chwila muz. 16.00 Wiad. 16.05 kamerą Anna
Bukowska) (W).
stanek Lotnisko). 14005 ~- r.
'149.16
71 Cboj!W
15412 g m.
~ g rozrY'?{kowym. 2:2.35 Notatnik kul (Ł) Gra Ork. LRPR. 17.05 (Ł) 21.55 Dziennik TV (W).

_______________
a€1J . PON

'
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ul. Piotrkowskiej
za
katedrą w
stronę Pi. Niepodległości był kiedyś znak zakazu wjazdu ciężarówek powyżej dwu- i pół tony. Był,
ale podczas jakiegoś wypadku,
drogowego
znak został
przewrócony, a sąsiedni slup
latarni wygięty. Do tej pory
nikt nie potnyślał, by znak
drogowy_ ustawić w poprzednim miejscu, a kierowcy cię
żarówek
nie zawsze dostrzegają przewrócony zakaz wjaz
du. Ot, zwykłe niedbalstwo.
(J. kr.)

ifość

DOW4RSUWYN40PER~

J

Na

nu

dz•lecl i w zaJ.einoścj, od cho
roby kierowały do r6ż.nyc:h
po.mie.sz.czeń. Dz.ieci chore zakaźnie
tra.fią do soeejalnych
izolatek i stamtąd każde ~
dzielnymi
drzwiami do samochodów, dailej do szpitala.
Duże
u:iman·ie 'należy się
także
wy.konawco>m - Lód'Z-

„Dziennika" i „Orbisu" o dodatkowE' bilety na operę w
V'/arszawie uwie1iczone zosi'!lły
powodzeniem. Mimo że run
na bilety jest olbrzymi, otrzy
malii..my miejsca na: „Halkę"
i .,Straszny dwór" Moniuszki.
Przedstawienie „Halki" odbędzie się 12 grudnia br., a
„~tr.isznego dworu" - 19 grud
ma. ,.Orbis" przyjmuje zapisy
na obydwa spektakle na takich samych warunkach jak
poprzednio - 110 z! przejazd,
połączony
ze
zwiedzaniem
stoh~y
oraz obiadem.
plus
cena biletu od 20 do 60 z! już od poniedziałku.
Pros!my o możliwie szybkie
załatwienie sobie udziału w
imp;eza~h, bo niestety, ilość
mieJóC Jest ograniczona. Przy
pomi_namy
j€Qnocześnie,
że
nalezy przy tYm przedstawić
kupon :r. naszej gazety.

(iwt
Ni:EDBAL8TWO

1

f1~/,emaalb~m

.Jak już informowaliśmy naszych Czytelników, starania

zasobni w wę
witamy nadchodzącą zizapasy w składach opalowych pozwalają na wprowa
dzenie w listopadzie i grud·
niu
sprzedaży
przydziałów
opałowych na rok 1965 i 1966.
sądzimy,
:te wielu
łodzian
skorzysta z tego udogodnie·
nia. zawsze to mniejszy koszt
jednorazowego
transportu i
jedna ,,czarna robota" znoszenia węgla do piwnicy.
mę.

cowało
na,1lepieJ I 1111Jefek·
tvwniej. Zdob~·ty dzięki temu
n'a wlasn„ść proporzec przechodni MHW i ZG ZZPHiS
jest trzecim już z kolei ta·
kim trofeum tej instytucji.
nowiem
w
ciągu
12
lat
(1953-5) P l'HW nr 1 zajęło
9 razy pierwsze
miejsce
kraju. (iw)
SPRZEDAZ MEBLI
NA KSIĄŻECZKI PK6

....,.......,................._......... ..,...,......,.....
U.przemysrowlone 1;;;;;;;;;;;;;==========================ji
pr.;~:;,,y

Przedisiębforstw.u

·diowlllictwa

Wyjątkowo

giel

kupuje na raty
w sierpniu br. padł rekord
w łódzkim ORS. Ogółem zawarto
z
klientami
10 tys.
umów na ponad 7-0 mln zł.
Ponieważ obecnie zainteresowa
nie zakupami na raty znów się
wzmogło,
przewiduje
się,
:te
rekord ten mote być w grudniu pobity. Ocenia si<;, że w
tym roku zawartych bę~zie w
sumie około 100 tys. umow na
olł.
600 mln zł.
A
więc
co
siódmy
łodzianin
kupuje na
raty.
A może by tak ORS pomyślał jeszcze o udzielaniu poż~
czek w gotówce lub zorganizowaniu lombardu?
(k.l

DlA~lENTY"

OBRODZIŁY

łodzianin

Co siódmy

Wośrodku zdrowia na osiedlu „Wielkopolska"
Uczestni.czy!dśmy

„t:ZARNE

(J. KT.)

·ładnie i funkcjonalnie

tzw. wzorrcowym

wiszystko ma ukomuniika-

rmejską

cj(l.
W cza:>ie obrad czforukowie
komisji zgłaszałi szereg rposLu.lat6w ipod adoresem obecnych na posiedzen~ u przedsta wiciebi dY'rekcji MPK. Dotyczyły one przewia.żnie
kon;i.e·czności
u.nucbarnia,ruia nowych linia
tramw·ajowych
m. in. u .sp.ra:vmienfa komunikacji na Dąibrowę oraz og611.nej popra.wy organizacji pracy łód!ŻJkiego MPK. Sp<ra wy
te zostaną dok·ładinie prz-edvsku:OOwane na rna-i'bli:iszej sesji RIN m .. Lodrzó..

Na}pierw klillka
Iic7!łi.
W
tej chwUi MPK posiada 145
aiutobusów, w tym 65
„Sa111ów", 22 „Jelczy" i 58 „IlkaII'U56w"'. Poza tym 806 wago·nó.w tl."aunwaj>owych. W nadchodizącei
5-latce pr.zew1idn.Lje
się, iż Lódż otrnyma 110 wagonów
tramwajowych
oraiz
138 a>Utol:>us&w, (123
;,llke'l':usy" i 15 „Jell;ozy").

I

To

sprawnić

mdeście.

I
- - -·

w d~iedzinie oświaty„

Miejska komunikacja
Niezwykle <interesujące byro ·
wczo:rajs:z.e pooiedzenie Komi9ji Gospodarki Komunalnej :i
Komun.ikacji RJN m.
Loda:!.
Radlni ·przed
2'!bliżn.iącą
S1ię
sesją RN m. Lod:z;i, k>tóra bę
dzie poświęco:na p\t'"o·blemom
miejskiei komu·nikacji, wzięli
na. swój roboczy ;,WaTsz>tat"
ocenę kiom:unl1kaeji w 111aszy.m

*

w

~--·''·---------------------~~'

w centrum zainteresowania radnych

I
I
21 Tysiąclatek
I * \VybUdOWaliśmy
Ponad 271 mln zt na SFJS I
stąc szkół na Tysiąclecie" w nasz!fil . mi~śł'.ie. Stwierdzono, że łódzkie społeczeństwo of1ar111e sw1adczyło na
ta.k doniosły ceł.
.
.
budowie znajdują się 3 szkoły Tys1ąclec.ra przy ul.
Frandszkańskiej, Wareckiej i Da,browskiego, które zostaną przekazane do użytku w _III kwartale 1966 r: Bę
dą to szkoły zawodowe. Do konca t~go roku trwac bę
dzie akcja sprawozdawcza k~mitetow !!IF~S, p~dczas
której podzięko.ie się społeczc~stwu za sw1adczema na
rzel'z szkół Ty~iąciecia. Jedn?c~eśnle przedstawi się nowe potrzeby w d:iiedzinłe osw1at:l'., potrzeby, o których
dy~kutowano wczoraj na posiedzenn~ Prez.. LK FJN f LK
SFBS. Chodzi m. In. o wyposażenie szkol zawodowych
w laboratoria i warsztaty, na co na pr:iwszłą 5-latkę potrzeba w Lodzi około 20 mln zł.
Pre 7 ydiwn LK F.JN i LK SFBS przygotuje w najbłii
szym czasie program, z którym. wy.idzie do społeczeń
stwa apelując do jego ofiarnoscl na rzeez świadczeń

Komisji ·Gosp. Komunalnet
i łiomunikacii RN m. Lodzi

. ·

przy ul. PRZYBYSZEWSKIEGO
40
życzymy pomyślnych

e

I

DROBNE

__

:nz.H!lN-I~Ut Ł()nzKi Dll' 2'70_(_5888)
~--a

Ostatni mecz sezonu I-ligowego

Siolkurki rozpoczvnajq hole ligowe

niełatwe

Punkty

Oba mecze odbędą się w sali
startu, ul. Teresy 56, z tym, że
mecz sobotni rozpocznie się o

pierwsze dwa spotkania rozewidownią.
gra przed wlasną
Już jutro ujrzymy ją w spotkaniu z zespołem Startu z Gdy· 1ę d ru g·i mecz
.
rue d zie
ni, a w
drużyna łodzianki rozegrają z Gedartią

sezonu
otwarcie
Oficjalne
o mistrzostwo I ligi
siatkówki żeńskiej nastąpi już
w soboię, 13 bm.
spotkań

W niedzielę r· liga ko!lczy boJ'e mistrzowskie rundy ~esiengodz · 17, a spotkanie niedziel- nej. w Łodzi na zakończenie
spotkanie
przypada
sezonu
ne o godz. 11.
Należąca do I ligi
LKS z Odra.
łódzkiego (Gdańrk).
Startu
siatkarek
skromnie przedWyjątkowo
n111111111111111111111111111111WJ•1111111111nu111111n111mnhdlllllllllllll1lllllllllllllllllQIHlllllHlllllHHllllNIAllUlllUIHllllllUUHlmn111111111111 iE!sta wia 5 i ę dotychczasowy do§lrobek Łodzi. Od dłuższego. czaDYŻURY SZPITALI
W AżNE rEi.EFONY
:;su ŁKS walczy o wydostarue się
·
.
Pogot. Ratunkowe
119
Sz.1>1tal im. M. Madu-Eze strefy zagrożonej spadkiem,
?~'EiOi'Y.''1
Ci~IJ
J?ogot. Milicyjne
~~~tz;; ~· P!Yl!_~fe";~§l~cz jak . dotychczas bezslmtecz(
/
01
1 chore g>nekoJ.o-:;me. Druzynę LKS ~1dz1m?' .nadzące
500-oo
1
1
gicznie z dzielnicy Po-;:.d al na przedostatnim m1e1scu
400-00
lesie oraz z u Rejono-:W tabeli, przed Gwardią war08
Straż Pożarna
Kom. MO m. Łodzi 292 -~ 2 WISŁA - „Małpia ku- „Casino de Parli;" od wej Poradni „K" z dziel::Sżawską, której wiodła się jesz3oo-o 7
racja" od lat 12 (USA) lat 16 (franc.) godz. 17, n:cy Widzew, ui.. Sz.pi- scze gorzej.
•
Odrą to
· d · 1
M
talna 6.
godz. 11), 12.ao, is, 17.30, 19
Inform. telefO'llIC'Ula a3
'
ecz me Zie ny z
H w 0 Jf
d
POPULARNE (Ogrodowa s . l .
20
TEATRY
-~ostatnia _szansa dla. LKS, by
WOLNOSC - „Pokochaj 18) „Rocco i jego bra- 111 z~ ie~:.ick! 34
16 cia" (wł.) od lat 18, ori:yjm~je chore gin.eko::meznaczme poprawi~ dotychcz_a
lat
my się" Od
rodzące zssową l<;>katę . . żeby Jednak Wyl
i<Jgicznie
.
o~~R!7~~~ g'.u\11 ~?~Y~~= (panotrama. USA) godz. godz. IS, 18.15
PIONIER (Franc1szk.anska dzielnicy Bałuty oraz z:przedz1c druzynę opolską trzeJO, 12 .30, 15, 17.30, 20
na Helena" (od lat lS)
Po.radnieba z nią wygrać. Na zwycięRejonowej
„Lam- · 31) „Kolorowe p1osen- lG
TEATR 7.i; (Traugutta l) WŁÓKNIARZ J>art" od lat 14 (wł.- ki" od lat !JO (USA) g. „K" z dz1elJ!łicy Wiózew,§stwo liczą więc kibice i sympanieczynny
:
1.8.
g. 10, 12, 14 „·Cle<> od 5 ui. Z·b oc:ie
TEATR NOWY (Więckow franc.) (panorama)
;;: - - - - - - - - - - - - - - „_ R ' Jor
do 7" od lat 16 (fr.) S .••.• .
9, 12.30, 16, 19.30
_) g ,= 31) 191 ,
.
. "::
zpi...:. im. ""'
.
Szatan" godz. 16, 13, 20
• " ZACHĘTA
'
• ~.
s k iego 1 0
ul. Prz_yrodru.cza;:
(Kazimierza G) dana,
POK OJ
"·
„Lato w Nohant"
:MAŁA S"A.LA (Zachodnia od lat. 16 (Wł.) godz. Program krótkometra- 7/9 - P\ZY)lIJIUJe rodzą-=
żowy „Swięto nadziel-" ce l chore. ginekologi~-=
Drewniana Hl, 12.30, 15, 17.30, 20
g 2-0
ll')
Ag~~~a~iot~~g~~~~et1:1~ (bułg.) g. 15 „Umrzeć THe .z ozie1n1cy $.ród-=
„
,,;iska';
:;
w Madrycie" od lat 16 m ieście.
pustynie
PO\VSZECHNY żowy: „Przez
TEATR
(hiszp.) godz.. 16 „cze- J Klinika Połozniel:o-:
Azji" (radz.) godz. 14.
2ll)
(Obr. Stalingradu
Pożegnanie z tytułem go pragnie Lola" od Gin~kologiczna . . A:M, nl.~ Na dwóch frontach walczyć
_g. 16 „Dziady"
'J'EATR .JARACZA (.Ta• „Miłość i gniew" od lat lat 14 (USA) godz. 13, Cur1e-Sk.lodowsk.ieJ 15 -;;:będą w niedzielę łódzcy pię19
P'l zyjmuie rod!ące . 1 cho:sciarze. Jak już donosilismy, se(ang.) g. l-0, ll.:W, W
18
„Kon~!~~.~ :m g.
_gl>lleilrolog10z.n.1e . z:niorzy spotkają się w meczu toTEATR ARLEKIN (Wól 15, 17.30 (2'0 seans zam- ROMA (Rzgowska nr 84) ~e.
(panorama) az!elruc-r Górna orae zSwarzyskim z reprezentacją Po„Jumbo"
'
knięty)
17.JO
g
czańska 5)

tycy ŁKS. życzymy i my gopowodzenia drużynie łódz
Jdej w tym przekonaniu, że
stać ją przecież na wywalczenie dwóch punktów. Tym nie
mniej zwracamy uwagę, że zadanie me jest latwe. Wprawdzie Odra w meczu z Ruchem
najsię
zaprezentowała
nie
lepiej_ ma io jednak swe wy-

/,

fl,#7/,'e,
JUL.

. l:~~~;;i!wt'lon~~~.~rna~! ~~

211

MUZA (Pabianicka 1'73)
,.Przybycie „Obca krew" od lat
POLONIA tytanów" (wł.-fr.) od 12 (radz.) godz. lS.45,
lat 12 godz. 1-0, 12.:ro, 18, 20 . 15
rOLESIE (Fornalskiej 37)
15, 17 .30, 2-0

*

POWlESC „DZIENNIKA„

*

f:.;o,9 l~~s1~.>30,g~~z.

SOJUSZ (Płato'Ol<·cowa 8)
Program krótkometrażowy: „Przyroda i my"
(radz.) godz. 15.45 „Le
genda o wilku Lobo".
od lat 9 (US.A) godz.
l!i.30 „Osiem i pół" od
lat 16 (wł.) godz. 17.30,
20

.

ST~~I (Zbocze) „Pop10I seria (panorama)
ły

'JJ" 30 Ia~ 7 ~

°

<:f 1·> godz.
0
S1:YL()WY - STUDYJNE
•

'

•

•

(K,s~~~s0~!eg(~adnr) ~J>

'
7

z.

;rt

1

5

*

dzieści.a

parę

POWTESC „DZIENNIKA"

*

go la-nia. Nie był wytrzymały na bóL Le7.ał
na zie!l'i i zakrywa:ąc oobie dllońmi zakrw2wioną tw<irz skowyc:zaii: jak zbi.ty pi€JSI. PochY'liłem się nad ru.tn.
- Kito ciębie ru. pnysila~? - spytałem,
Nie <J'Cl!powiedzi.at. Slruoczył się i j€SZC21~

ROZJDZIAL IV
Drugi nó::i: bez trudu
Nie mial pistoletu.
Trzasnąlem go w
mu z ręk.i..
sz:czękę i zaipałi1em światło. Mógł mieć dwa-

wyrwa.J:€il1l

gów. Nic dziwnego, że ob·serwu
J'o,<Cy ich po•święcenie, lroiedzy
nazµ•wr.ją ich.„ „zaikonni<lwmi".
Cóż. tryb życia, który sobie
narzuci.ii wyma'(1a wielu wyrzeczeń. Cz11 dopro-tood.zi om ic.h
do ce/'!L, ozy 7nOO<:lz> :ttm·k<z.r ze
AZS p011.>tórzą sukcesy swoich
s.taTSzych kJolegów, którzy walc.zyVi z powodze<ni e<m w I lidze
i unygrywali turnieje międzyna
N4 to tirzeib-a będ'zie
rodowe?
.
•
.
poc.ze:kać.
Pl"zy:kwd tein n-ie Je>Slt Jedumiasta.
ny z terenu <nasze_,.,.,
„V
Lódz,cy ptywa-cy, lct&rzy 1·e•kru<ttuj4 się w zna.icznej czę.sei ::'.
uc.!':ntów S!Zlkól średnich. trecnujq nawect d•wa razy dzienni.e
,„ 'leJoo'1ami. w sz. kole
R .
ano prze..,.
i wieczo-e:m.
Je-s-ze>.ze wie•lu s·p Mtowcó-w ba
Z'!Jje tybko na swoi.m tailenc'ie,
lecz saim talen;t nie W-!f'S"tatrczy.
Przy obecnym poziomie sportu
A · k mówi
·ę pr c
lic.,.
·
JG;
a a.
-1! si
przys!Dtvie. ;,Bez pracy nie ma.
kołax:zy",

*

POWIESC „DZIENNIKA'ł

bandziora. że powiln_\en ze mną S2lC:Ze:I'7'e
rózmaiwiać.
- No, więc?
Skurczył się na krzeS!e i milczał.
Zamachnął.em się.
- Nie! Nie! - krzy'kmąl rozpacz.Ii:w:te.

lat. Wysoki, dobrze zbudowa-

Już po pierwszym uderzeniu nie pr<'>bov.;a,ł st.:;:wfać oporu. Nie lubię bić i roibie
to tyillro w ootatec:w.ości. W tym jednak wypadku nie m.iailem i."lneg-0 wyjścia. Są<lze. ża
ten chł<J!Pak nigdy w żyiciu nie dootał ta!ki<>-

Przez otwa·r ie drz-VVi. wdarl się silny :Prąd
W s.ą.g.iednim poko}u trzasnęło
powietrza.
gwaltow·n:ie olrno. WiedzialPm, ż€ instynktownie oow:rócH Slię taraz w kier>Ulllih."U tarasu.
Wted.v skOCZY'1ern.

z a k o· n n l•c y ''

POWTESC „DZIENNIKA"

po-

aili'I
pawiedzi<łem spokojme,
- ~ucha;j stanowczo. - Nte choę cię m.asakirować. Wybiję ci ws.zysi!Jkie zeby. zlamię ci nos, m~
tj Zll"O'bić jakąś k!rzywdę . „ P.o co 1Jo wszystko? Widzi·sz, że re wną nie ma żaTtów i że
ci nic ani nikt m.e p;:i,m<YŻ.e. Mów, jak cię
grzecznie py>tam i śpiesz się, bo mogę stra-

gł<JŚniej jęczał.
Schwyciłem go za klapy tnalt"y:nairki i posiba1Wliłem na nogi. Zae7..ąlem bić O'llwa'!"tą dło
Jtią, stalt"ając się go rui<> ogh.iszyć.
Kto ciebie tu przyslał? Kto ci€bie tu
-

cić ciei':p1iwość.
Przemawiałem do niego po hiS7'{)ańsku
pełnie rnie~1e mi to szło.

przysl>ail? - powtaJrzailem po k~rżdym ciosie.
Rozola:ka l się.
- Doisyć! Dosyć! Niech pan nie bi,je! Niech
pacn nie bije! P<l'WiE"m. Wszystko powiem„
go na krzeSJ.e. Dyszal cię1Jko
Posadziłem
i OC'i.~ral: z twarzy krew i lzy. Był ZUJJ'.)clniP.
zkmainy. Wyobrazitem sobie, oo by się dzi"'lo z tym ol;lłopalc.iem. gdyby go taik Gestapo
wzięło n.2 badanie. Jeżeli już po takim le'k·
.
kim mordobiciu był wyikończ.ony„.
Wi.d:ząc, że nie mo.że przemówić słowa, nalałem whisky i IJl!'Zytlmąłem mu szikda.n.kę do
spuchniętym warg.
- Pij.
Sykinął
spocy ly>k.
z trudem p-rzeJ!knął
z bólu, ale poczuł się trochę lepiej. Paitrzal
na m111 ie przerorżonymi oczami.
rozcierając sobie poobiStałem nad nim,
jane dłonfo. Dopiero teraz przysrdo mi na
że może jednak walilem trochę za
myśl,
mocno. BY'łem jednak :zrlenerwowany, a po.za
tym choiałem zdecydowanie J'.)ll"Z'eilooać tego

i

zu...

Co pan ohoe, żebym J>Ml!tl powiedział?

-

sipy-Wt

-

Chcę wioozieć.

kto

cię

tu

przysłał.

Wzi-u-s.zył

rami<mam.i.
- Nikt mnie nie p<rzysJal. Sam przyszedłem,
Jestem złodziejem.
Trzas.'1ąlem f!,o w pysik z t.ak.ą siłą, że aż
zach:wial się razem z krzesłem i byl'by upa&
'
g.dybym go nie pocttrzymc:l.
Zamachn.ąłem

się

drugą

o godz. 12.

bokserskiej

o.rtat-1

ny.

męż;czyz.na.

JJ

=

eo

ten bój rozpocznie sie

wkadrze

.

czerwonej J'fi.
s-zezełrnwo-E
Chirurgia
twarzowa: SZlp. 1.~. B&.r§
Ji-cl<iego ul. Kopcińskie-S
"o 212. '
i5 Godz. 6 1'.Q,1'10. Na prZ1J1s"tamJk.U
•
"
s.toi. zz•ęibni·IZ't'Y
I ; Cen-sivramiwaijoioym
Toksy'kolog>a:
~~~ S~ttaier~~k~zn~:;mfody czlouneik. W ręku 'f;,rzyeg :ma W'll'JJChaną to'T"bę s•portO<wą.
nr 113
:Po chw'oii zjGJWia się dJru.qi. Za
·
ska"' (panorama) od lat _No.en.a . PO•~:g.oc ·_ pie_tęg·Sezy-na_ia r'°zmo-wę cd 01n.ówi..e12 :<wł.) god".. 16 •;;rze marska ~la m'. l:.<tdu - E'!nia .&woich S'lbk.<:e>SÓ'W na
od Al. ,;Koscn1.•~lq 48 • . te!.Słtii-tn 16ofo.kwi.w m, później rrrzemmęło z wiatrem
Jat 14 (:1SA~ g?dz. 18 324 --09 o<i gooz. 19 do 4 ·:icłwdzą do omawiania„. techniTATRY (Sienkiew!cza 41l) Nocna pom<>c Iekarskai§kii śdęć i Moków. Nadje•żdża
Obaj adeiP'C'i szt11:k.i
krotl~om~ \:.rzyJ.muje zgłoszenia te-;:t.ra;mwaij.
Pr~gra~
~:~~~~„ „z;~~ą trat \efon1ezne w godz. od l9Ssia·~kar.s1kiej udają się n.a. t1·e„~iś „ trybuna!- J-0 5 na Dl!' tel. U4-H. sn'i:nq.
WY",
:: Kiedy 11'ernerrzy AZS G. Groz MIAJSTA
g. 15,
skiego grodu"
-=·~"~"sk;
dla dzie~i
Pro<tram
„
• •• S. Trznooe·l o~t.cMUi
~r•vw
~ ,,Ga
~
ogrodnikiem", · Pokaz filmów krótko-§l„zael4.g" dJo ;;„doo.ii sia1t1ków!ci,
piszon
g6r~'', metrażowych radzieckich:l;z.gl0>st!o .s1.ę ')J01W4 200 chętnych.
„~rysz~a~owa
KlubieEDbuqo 'f!rwa,ly siprawdl2:.iany, w ·
w
bajki", o godz. 18
z
,.Pierścien
„zt~ królowa", „KBo- TP'P-R (.Narutowicza 28).:wyr;i,lvu których wyl.onio•n:o 40
fCh
tal t
. : · 'b ·-" . .
. .
.
godz. 16, 17 „ ar
gu
w · en: °'11'.~nr
.
wy walki" (panorama) !,200 rocznica smierc1:na:.i an·~'Z'WJ
od lat l'2 (pal.) godz. Michała Łomonosowa" -:oh-!opco.w. Om t,o <Jif:GllW•Wic bedr z .. Koz!ow-;:a~ „.wuży:ru: ;prrzyszlo·ści".
odczyt
J1l, 20
gooz. , .13 wa R-0z.paczęly stę 1Jrenin gi i to
o
~kiego
i:,.DK .<Traugutta . 18>· . ;:jwTeie. Trzy ra.zy w ty._qod:niu1 a
DYŻURY APTEK
logi- :c.zęść za:jęć zaczyna .się o nokoncep.cJe
_..Dwie
•
M'mo to s·f:udenci któ
prawników" -=d . .
Piotrkowska 165, Naru- ki dla
su
; ; •
i '
towicza 6, Cieszkowskie- odczyt dr J. Gregorowi-S zmie 6. ·
go 5, Gdańska 90, Lima- cra o godz. 19 w Klubie:1"Z~ m:us~ą zmac.znq częsc <"-z;a·.
dobrrowoDiiw
.
nauce,_
nowskiego oo, sporna a;i, Pracowniczym UŁ (Na-:po•sivi.ęcic
~dóę.b~ się ta1lc cię-żllcvch treninrutowieza 65).
Przybyszewskiego 41.

godz. 16, 13, 20
S'.IUDlO (Lumumby 7(9)
„Tak się zaczęło" od
godz.
lat 12 (NoRJ!J)
1'7 .15, 19.:ro
$WIT (Bałucki Rynek 5)
krótkometraProgram
żowy „Chiny - dzień
p<,>wszedni" (NRD-radz.)
g. 15 „Wojna tTojań-
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PQIWOJi, ba.ro.ro ootl"-OŻnli.e wswnąlem klucz
do zamka i możliwie j<:ik najciszej otwor:zylem drzwi.
ałe
W mies'Z!k'1llniu ;pmoiwaly ci.emm.o.sct~
m<YŻlna byro rCYZ.1"ÓŻl.:1ć k.srztał!ty mebli. Z ta;raS!l w.pa>(fa.ł !J'l"ZeZ okna nocny blask miasta.
i nie =rnykalem
Nie z2:pa.J alem świa·tla
orzwi. Przy1,gnąłem do ści3lll.Y i nasruclliwalem.
j~o przywyraźnie
Sl:yS"T...ał'!'m
miał piJeżeli
śpieszony, nerwowy oddech.
stolet. to nie mol!'tem mu się pokarzać Wfl
framudze drzwi. Czekałem nieruchomo. NiP.
dfaczego bylem przekQll.any, że to
wiem,

Łodzianie

·=5

Armn:

Ciężki

identycznej

bry di owe

~.k" ~"ld~~=~Y ~r~::~'.~~aj~~ia, ;;;t~~:~Ye ro;egra~uc~~~

ul.

niemal

Wiadomości

.
:iGlKKFiT z juniorami tego mia.
ul. ~z,pit~Hn.a 6·
ChiTuri;ia Południe -::sta.
spotkadotychczasowych
Szpital im. Pirogowa, ul.;: w
;;:niach o Puchar GKKFiT junioWólczańska 195 .
mecz
jeden
-i5rzy Łodzi przegrali
Północ
Chirurgi11
<;zpital im. Biegańskiego,Sz Bydgoszczą 8:14 , lecz wygrall
yr
rewanżowe 14 :3.
iispotkanie
ui. Kniaziewicza 1/5.
tm :tym samym stosunku !odzianie
.• S
Lar
"'?· ń·:;pokonali juniorów Wrocławia.
yngo 1ogia.
.
Oto aktualna tabelka:
P"1:og<>wa, ul. Wolcza
(Gwa·rdia). Do kadry powoła:i<;::W
1. Łódź
ska l9!i.
4 ,2
3
ny został także eks-łodzianin
33, 33
3:3
Okuliswka: Szpital ~ro.: 2. Poznań
3
Rudkowski, walczący obecnie
35:41
3:3
a
ul. Miliono-s 3. Wrocław
Jonschera,
w barwach Le11:ii.
28:38
2:4
3
i5 4. Bydgoszcz
wa 14.
Chirurgia i łaryngologias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i~:i5 llłlllllłlllllllllllllllllllllłllllłlllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllll
Szpital
<'ziecięca:
Korczaka,

tuacji
LKS.

Z inicjatywy „Dziennika Łódz f staną do 30 stycznia 1966 r.; a
kiego", ZL ZMS, SZS i Łódz- finały okręgowe do 28 lutego.
Związków: Prowadzona będzie klasyfikacja
Okręgowych
kich
Szachc•wego i Tenisa Stołowego, indywidualna i drużynowa.
do
:rapraszamy
Serdecznie
dla młodzieży szkól średnich
naszego miasta rozegrane zosta wzięcia udziału.
---ną dwa masowe turnieje: szachowy i tenisa stołowego. Szcze
gólnie zapraszamy młodzież z
Domów
internatów
burs.
Dziecka.
Do 15 grudnia br. odbędą się
Rozegrany w lokalu ŁKS tureliminacje w szkołach. Pólfinaly dzielnicowe zako!lczone zo- niej z udziałem 24 par zakoń
czył się zwycięstwem pary An(ŁKS
Cichocki
drejew
Piast). Drugie miejsce zajęli Ko(Piast Załucki
walczyk
MKT). Kolejny turniej odbędzie
lokalu
również w
piątek
się w
klubowym ŁKS. Początek o godzinie 18,
Osta.t nio PZB powoła·ł n.ową
kad:rę nal'Odową. Wśród najliga okręgowa zakoń
Łódzka
kra.ju,
pięściarzy
lepszych
rozgrywki pierwszej runczyła
m)ejsce zajmuje
Pierwsze
znaleźli się iakże łodzianie. dy.
koguciej zespół ŁKS r bez porażki. Na
Są 'l!.i•mi: w wa.drze
(Wid1zew) i w drugim i trzecim znajdują się
Rad.zikowski
Józefowicz Alfa i Piast.
cic;żkieJ·
wadize

na dwóch frontach

(Ko17.JO od lat 16 (U.SA) godz.
g.
pernika lS)
n, 19
„Srebrnorogi jeleń"
ROZMAJTOSCI ENERGETYK (Al. Po-lill'EATR
(Moniuszki 4 -a) g. 11 techn iki 17)( S ">Ptakdi"
od 1at 16 U A go z.
„Fircyk w zalotach"
17. 1ll
GDYNIA (Tuwima nr 2)
MUZEA
k_rótkometraProgram
Yves
zowy: „śpiewa
l\IUZEUM HISTORII RUMontand" (radz .) g. 9
CHU REWOLUCYJNF.· „Chłopiec
dwóch
z
GO (Gdańska 13) nie7
lat
od
światów"
czynne
MUZ-EUM SZTUKI (Więc (duński) godz. 1-0, l2.3Q,
2Q
17.30,
15,
kowskieg.o 36) cąnne
HALKA ('Krawiecka 3/5)
od 9-15.
MUZEUM ARCHEOLOGI Program . kr~tkometraCZNE I ETNOGRAFI- zowv: „W1elki Balet w
g.
<radz.)
CZNE (Pl. WoJno5ci 14) Ameryce"
Wystawa pn. „Ziemia 14.30 ,,411 minnt przed
12
lat
od
łęczycka i sieradz.ka w
świtem"
Tysiącleciu Państwa Pol
16, 18,
godz.
(radz.)
od lat 16
skie.go" czynne g:od.z. „Koledzy"
(radz.) godz. 20
12-18 (wstęp wolny)
MUZEUM KATEDRY E- LACZNOśC (Józefów 431
UŁ
WOLUCJONIZMU
(radz). od lat
,;cyrk"
(W Pa'l'ku 9ięnkiewicza)
14 godz. 18
czynne w godz. lQ-,17. LD'K (Traugutta nr 18)
tropie"
na
„Muchtar
WYSTAWY
(radz.) od lat 9 godz.
l'l.45 ·{2-0 seans
OSRO-DĘĘ PROPAGAN- 15.J-O,
DY SZTUKI c·Park S!en zamknięty)
2
wysta<wy t MAJA (Kilińskiego 1711)
k !ewicza).
krótkomeiczy.n - Program
:pokonkuTsowe.
„w kraju
od trażowy:
~L18 •0 d l0-1.3
WYSTAWOWY słonecznej nocy", „TU·
S l!.LON
k 1021 114" godz. 15 • „Przygo
'P'10 tri
:B
Borówki" od
dy Tolka
·
<ows a
WA
lat
B.
malars.ka
Wystawa
7 (radz.) godz. 16
„Podry'wac:i;e" od lat
Szajdzińskiej-Krawczyk.
od godz. 10 18 (franc.) godz. 18, :w
Czynna
.
do Hl.
PALMIARNIA - czynna l\f'LODA GWARDIA (Z~e!ona 2) _Program, kroti<ooz. l-0-! 8.
zoo (ul. Konstantynow- ko?1~t~;,zowy: ,•• o . łat
w pózmeJ . (poi.~ go;Iz· 9,
CZ)-nne
ska 6110 )
„Był sobie dziad 1 bag . 9-Ul (kasa czynna
ba" od lat 12 (rad z.)
do god!Z. 15.301.
godz. 1-0, 12.30, 1-5, 17.:ro,

kowało Szczepańskiego.
W niedzielę ujrzymy natomiast Odrę grającą w pełnym
równie
przygotowaną
składzie,
walki,
ciężkiej
do
starannie
gdyż goście znaleźli się w sv-

sioło wy I• szachy
Masowe turnieje szkolne

Pięśc.iarze walczą

TE!~~sto:;~OK;O

tłumaczenie, ponieważ w bramce po raz pierwszy po kontuzji
grai Kornek, a w obronie bra-

Tenis

=
=

iu

do zdobycia

rąćo

=

'

.

SPORT

SPORT li SPORT •

SPORT 11 SPORT 11 SPORT 11 SPORT R SPORT • . SPORT li SPORl li SPORT •

rę'ką.

Niech p.a.n nie o:iel - ję.kną.t - Powiem.
No to Jazd.al Kto cię tu p.rzy.silal?
Szef.
- Co za sze;f? J.aik się nazywa?
- Gaireia.
- Po oo cię tu przyslal'!
- Ż€lby„. żeby._ - Urwal, Wi<lać było,
•·
n~e może Slię 2ldecydować.
Uderzyłem gio niezbyt silni.e w ucllo i nalalem nową porcję whisky.
- Żeby co?„.
- Żebym zahrcł 'Ytąd coco.
- No i co? ZnaJa.złeś?
-

ze

*

*

~ZKDLE

Zakońc~ono rozgrywki ligi pił
ki nożnej szkół średnich dzielnic Polesie i Bałuty. Pierwsze
miejsce zajęła zas. Szk. Metalowa nr 1 (trener Z. Małolepszy).
2) Zasadnicza Szkoła Przem. Pie
karniczego, a 3) Techn. Mech.
nr 3.
Podobne rozgrywki odbyły się
w dwóc" g"upach - dla dzielnic Widzew i Górna. w grupie
IX LO
zwyciężyło
pierwszej

(trE;"ner T<:.
XXV L O i
nym nr 1.

Kostr:i:ewa}

przed

Eneri::et yc.z:drugiej
I miejsce zajęło Ir LO (trener
przed T echn.
.t<owalczyk)
W.
Mech. nr 1 i Zas. Szkołą SamoT echn .

w grupie

chodową.

Liga· hokejowa
Bezbramkowym wynikiem zasię mecz hokejowy Gór
LKS. Padający
nik (Murcki) dru
śnieg uniemożliwiał grę. W
giej tercji LKS wprawdzie zdoprzez Białynickiego
bramkę
był
lecz sędzia jej nie uznał.
Ctacovia przegrała z Polonią
1.,";:ydgoszcz) 1 :7 (0:3, o:2, l :2).
PoPodhale (Nowy Targ) morzanin 1 :o (1 :o, 0:0, 0:0).
GKS Katowice pokonał Legię
Warszawa a:l (O:O, 0:0, 3:1).
kończył

*
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W milczeniu wyj4ł z kieszeni słoik z kokainą, który już ~działem w biurku Michała. SpojrzaJem na d1lopaka podejrzliwie.
- Tylko tyle znalazłeś?
- Ty1ko tyle, sen<>r.
Przesz;ukalem go. Mówił prawdę.
- Jak się tu dostaleś? Masz ' klucze od
mieszka:nfa?
- Nie. Wszedłer!'. przez taras.
- Przez ta;ras?
- Tak. To zupełnie łatwo. Ze schodów jest
nie zamknięte wejście na drugi taras. z któ·
reg.::> można się dostc.ć do kominów. stamtąd
7JaŚ na ten taras. O'K:no było otwarte.
Wsunąłem słoik z kokainą do kieszeni l powiroziałem:

- Zaiprowa<lzisz mnie do twego szefa i
zall'az.
- Och, senor... - jękną!.
mili pieść pod nos.
PooS1U.n.ąlem
- Zap.rowadzisz mni~' d-0 siwego szefa

to

J)(YWtórzył€m.

Zrezygnowany S>k~nąt głową. Bal się bólu.
Kazałem mu wsta<: i zapr<:>wadzHem go <lo
łazienki. Stałem przy nim. _gdy obmywał <.ekirwawioną. Pooiniaczona twaTZ.. Musia·1em być
ootrożny. W łazience było okno, które wychodziło na talt"as.
Kiedy znaleźliśmy się na u1icy, wziąlem go
mocno pod rękę "i porwiedziałem:
- Nie próbuj uciekać. Jeden podejrzany
ruch, a znorwu dOSltnniesz po zębach i :z:ap.rowadzę cię na policję. Zrozumiałeś?
Nic nie odpowied7,;ał, ale S1Zedł postusznie.
- Gdzie mieS'Zlka ten twój Garcia?
Daleko. Za Cairasco.
Rozejrzałem

(19)

się.

Dalszy

ciąg nastąpi

Redaguje kolegiium. R<!<:la.ltcja ! admin1strncja - f,6dż, Piotrkowska 95. cen.t ra.la 293-00 łączy z wszystkil""J dZ>iałaml. Telef<J!!lY bezpośrednie: RedaktoT n.aC"Ze!ny j25-64. z-ca redaktora naC2elnego 307-26. Sekret::>rz reclakcji 204-?:l. Dz.i&! spoleczno-ekO'nomiczny · 223-05 i 34.1-10. D&iał m iejski 228-32. 337-47. Dział sportowy 208-9'5. Dz1al kultura·l ny 223--05. Dział wojewódzki 341 _10. Dział listów
lnofrmacj\
wszelkich
l!i.30, sobota do godz. 13. 30,
343-80. „Pan.C>rama" 343-80. NTU 31>3-04 (g·oclz. 10-12). Reca.kcja nocna 279-76. El.nro Ogłoszeń 311-50. 293-00. wewn, 3-0. czynne oo gx!z.
Prasowe RSW „Prasa", Łódż. Piotrkows-k a 96. Rę-kopisów n.ie zamó,vionych
Łódz;kie .Wydawnictwo
Wydaje:
w sprawie wan1nków prenumeraty udzielają placówki „Ruchu" i poc·zty.
redal~cja

4

DZJENNIK LODZKI

1111'"

270 (5888)

--9

Druk. Za.kl. Grat, R,s.w,

ni~

z;Wr,cl.ra.

„Pr&Sa'1 ....

Lódź. ul. Zwirki 17....... Papier: druk,

mat. 50

17.i

,l\r.

