,

Swięto

naucz:ycieli

Uroczysla akademia w Warszawie

e

Głównym akcentem Dnia Nauczyciela, który w bieżą
cym roku zbiega się z jubileuszem 60-lecia ZNP. była w czwartek centralna akademia w Warszawie.

SaJ!l Kongresową PKiN wypełnili nauczyciele, wychowaw
cy, pracownicy nauki działa
cze oświat.owi z tere:iu Warszawy _i innych województw.
Jest wielu długoletnich działaczy związkowego ruchu nauczycielskiego.

dłu„otrwałe

się

Roz1egają

okl':lski. _g~y wchodzą" i zaji:nieJsca w prezydium
muJą
akademu członkowie najwyż
i
partyjnych
władz
szy_ch
Edwardem
z
panstwowych
Oc:habem, przedstawiciele świa
ta nauki z prezesem PAN

Cena SO

Wydanie I

gr

Dłutoterminoma umo~a

DZIENNIK

GroszkowJanuszem
prof.
skim, przedstawiciele władz
organizacji społecznych, mło
dzieżowych i Wojska Polskiego.
Akademię otworzył minister
Wacław Tułodziec
oświaty ki.
referat wygłosił
Następnie
Głównego
Zarządu
prezes
Marian Walczak.
z,.~P W drugiej części akademii
Zesp6l
Centralny
wystąpił
Artystyczny Wojska Polskie- Rok XX
go.

polsko-radziecka
o wymianie towarowej i płatnościach

na lata „966 • „970
podpisano w MoW wyniku przeprowadzonych rokowań
skwie w dniu 18 listopada 1965 roku umowę między rządem
PRL a rządem ZSRR o obrotach handlowych i płatnościach
na Iata 1966-1970 oraz protokół do wyżeJ wymienionej umowy
na rok 1966.

Lódź,

piąt~

Zgodnie z zawartą umową
obroty handlowe między Polska a Związkiem Radzieckim
w latach 1966-70 przekroczą
pozkm umowy między PRL a
ZSRR o wzajemnych dostawach towarów w latach 1961-

19 listopada. 1965 roku
Nr 276 (5894)

Dekoracja w Belwederze De I~ gaci a PRL
113 zasłużonych pedagogów kontynuu1e rozmowy w Belgradzie
wysokimi odznaczenia.mi
Z okazji Dnia Nauczyciela
i 60-lecia Związku Nauczyci·~l
stwa Polskiego Rada Państwa
600 nauczycielom,
pr~y_znala
dz1a1~czom oświatowym i praco~vmkom administracji szlrnlneJ iytuly honorowe , . Zaslużo
nego Nauczvciela PRL" i odznaczenia p·aństwowe.
W czwartek odbyla się w
Belwederze uroczystość wrę
czenia 113 nauczycielom dyplomów i odznak tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel

Gomułka,

PRL" oraz odznaczeń państwo
wych.
dokonali
dekoracji
Aktu
przeworJniczący Rady Państwa
Edward Ochab i zastępca prze
wodniczącego Rady Państwa Ignacy Loga-Sowi1'1ski.
honorowy „zasłużony
Tytuł
otrzymało
PRL"
Nauczyciel
12 osób, m. in.: Kazimiera Jagoszewska - dyrektor Technikum Przemysłu Galanteryjnego w Lodzi; Gryzelrla Missala
- prof. nadzwyczajny, kierow
(A) Da.lszy ciąg na s:tir. 2

DRODZY
nauczyciele i wychowawcy
rn. Łodzi
i województwa
łó~zkiego
W 60

rocz,nicę

poto

W

Zjednoczonej Pa1'tbi.
Ro/Jo-tn iczej i P·rez!}dia. Rad Narodowych m. Lodzi i

códz-

miejskiej Skopje Blago} Popov
Honorową miasta Skopje.
Telefoto
CAF Fot. Matuszewski

STEFAN JĘDRYSZCZAK
I .se./oretarz

Za PreZ'/!d-iiwm WRN

140 lat po wmurowaniu kamienia

Klucze Teatru Wielkiego
przekazane gospodarzom

~::ii pj°eg~azpr~~rj~V ji~!ek!,~:

wicepremiera Franciszka

ośrodkach Chile

Kosygin zaproszony_
do Finlandii

Ahti Karjalainen fiński minister spraw zagranicznych za
ZSRR
premiera
prosił
Al~ksieja Kosygina, aqy przydo Finlandii z wizytą
był
oficjalną. Termin wizyty bę
dzie ustalony później.

Zamach stanu?
w Dominikanie •
Jak informuje 18 bm. AFP,
w Santo Domingo rozeszły sią
pogłoski, że w mieście Santiago de Los Cabaleros dokon;iny został wojskowy zamach
stanu przez siły prawicowe i
utworzono tam „juntę"
że
pod
4 oficerów
złożoną z
osobistości
przewodnictwem
cywilnej. Pogłoski te nie zostały potwierdzone.

w

Minus 25 stopni

Zamościu

Mróz paraliżuje komunikację
Smiertelny wypadek drogowy

Schroeder
w Londynie

Eg,ze11owtywę KL PZ:PR
JÓZEF SPYCHALSKI
I s,e<Joreta't"Z

Z'c

Za PreZ'!ldilWm RN m.

wizowych.
w ramach umowy na lata
1966-70 ZWIAZEK RADZIECKI
DO
BĘDZIE
DOSTARCZAĆ
POLSK<: obrabiarlu, maszyny
do obróbki plastYcznej, urzą•
dzenia energetyczne, urządzenia
urządzenia
elektrotechniczne,
górnicze, urządzenia naftowowiertnicze, urządzenia dżwigo•
wo-transportowe, w tym: dżwi
gi samochodowe 1()--16-lonowe.
samojezdne, urządze•
żurawie
nia dla przemysłu spożywczego.
urz.ąqzenia dla przemysłu wló·
pompy
kienniczego, koparki,
i kompresory, urządzenia dla
przemysłu poligraficznego, urzą
dzenia dla łączności, przyrządy
i srodki dla aulomatyzacji, ło
żyska, ciągniki, zespoły i agre
gaty dla taboru kolejowego, w
tym: lokomotywy spalinowe o
mocy 2 tys. KM, samochody,
•amoloty, sprzęt lotniczy i inne.
w latach 1966-70 nastąpi daldosiaw surowcoszy wzrost
wYch związku Radziec!<iego do
Polski.
Zwilizek Radziecki dostarczy
Polsce ropę ·naftową (26,0 mln
naftowe (7,3
ton), produkty
mln ton), gaz ziemny (6,1 mln
m sześc.), rudę żelazną w prze
liczeniu na 100 p!"oc. Fe (23,5
manganową
mln ton), rudę
(440,0 tys. ton), surówkę (5,1
mln ton), wyroby walcowane
(2,7 mln ton), miedź, aluminium i inne metale kolorowe
1190,0 tys. ton), apatyty (925,0
ton) w IJrzeliczeniu na
tys.
100 proc. P,05, tarcicę (860 tys.
m sześc.), -bawełnę (415,o tys.
(B) Dalszy ci<lll? n.a str. 2

w bar-~·~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~
upłynęło
Przyjęcie
dzo serdecznej atmosferze.
węqielneqo
W czasie przyjęcia premier
Cyrankiewicz spędził dluższą
chwilę w towarzystwie obecwięźniów
byłych
tu
nych
Mauthausen Vasy Vuhovica z
Belgradu i Dragana PetroviPamiętają
ca z Czarnogóry.
oni J ó2.efa Cyrankiewicza z
czasów, gdy po ewakuacji obo
zu oświęcimskiego znalazł się
mierzeń Jlłiały pomieścić jeden
W czw.artek, po 15 latach
on w Mauthausen:.
Teatru z największych i nalnowoczeprac nad odbudową
Wielkiego, budowniczowię gma- iniejszycb teatrów Europy. Pel
ne zrealizowanie tego progra·
mu stało się udziałem Polski
dzowie. Widownię teatru wy- Ludowej.
budowlani,
robotnicy
Przekazując w imieniu Minipełnili
Sztuki
i
Kultury
sterstwa
luarchitekci inżynierowie,
Iponogo·
w
·osób
trzystu
szych
dzie, którzy wysiłkiem swym Teatr Wielki jego gos.podarzoro na Jawie wschodniej.
Zdzisławowi
dyrektorowi
wi
uczynili z gmachu imponujące
uwzględnimy wiądo·
Jeżeli
Sliwińskiemu, min. kultury L.
świadectwo najlepszych osiągaresztowa·
nłości o tysiącach
Motyka wyraził nadzieję, że
nięć polskiego budownictwa.
jak równieł
nych w stolicy,
technicz
zostaną
wykorzystane
Długoletni główny kierownik
inne kolejne, prawdopodobnie
ne możliwości dla prezentowabudowy - inż. Jerzy zaczyńniekompletne informacje o posztuki na
nia społeczeństwu
i;ki z przedsiębiorstwa budowdobnych represjach w Indonewvsokim poziomie.
nictwa „stolica" składa melduzji, można z pewnością mówić
Uroczystość zakończyło przed
prac nad
nek o zakończeniu
o dwudziestu albo i więcej tystawienie baletu Ludomira Róministrowi
teatru
odbudową
osadzonych w
ludzi
siącach
budownictwa - Marianowi Ole· życkiego „Pan Twardowski".
więzieniach i obozach koncenwińskiemu, wręczając symbolitracyjnych.
r.zny klucz.
w Kuningan, na .Jawie za19 listopada 1825 r. nroczyzastrzelony
został
chodniej,
stym aktem erekcyjnym zapopo aresztowaniu
natychmiast
czatkowano wznoszenie . murów,
miejscowy przywódca komuniktóre według ówczesnych za·
styczny.

w górniczych

'l'oZ.wajttt

,we ws<pókzesn:ytm

Za Egzei1cu•t)f1.0ę KW PZPR

wa.Z'i

w

FRANCISZEK GROCHALSKI EDWARD KAZMIERCZAK
;przewod.11M:Z4C1/
przeiwodm-iczq.cy

•
:Za 1U11:rzym :P'0Ś7eicinilctwem pru11oazują iróW'T! i.etż ż1rcze
Wojewódzlki
nia Na-iu:z1pc1.eilom Łodzi i 1.00jewództ•wa:
Komitet ZSL w Lodzi oraz Prezyaium Miejs<kie·go d. WoDemoikra:tycznego
jeu;ódzJoi,'!go Komi·te·t-u Stronn<ictwa

l

Odznakę

Slun wyjqlkowy ·

nauczycielem i
których wypełnie n.ie W!J117Ulga od niego rozleigl:ej wiedzy;
syst.e ma'tycznie poglęb-i.aneij i dos1loonalonej.
Nauczycie·le i wy.ahowa•wcy 11WJjq ZGJSZ>C.Zyf!ny ooowiią
ze!( wspóldzialać w pr,zlJIS'poso,bieniu czwwieka oo 'WielkU:h. zadań, maj4 kie'l"ować tym procesem świadomie
i celowo, tak, a•by Z!mieniajqc11 ~.ę jego orobiawość stawała. S'i.ę -rękojmią. coraz efelktywniejszeigo ireadiZO<Wa>nia.
IJ'UdoUJnic~wa soc1ahzmu.
Wyrażam,y pr.zelwnanie, że 'IWlltl>Czycie/,e.; poidobmie jak
dot!łclu:za;s, w117wnywać będą z 'Tlajwiększym a;>O>Ś~ce
niem zadania, ,?arkie po.wi.€1rzyŁo iim .sipa/,eczeń:s't-wo poirsik.ie1
par•ia i wła!dW 111-dowa.
życzymy Wa•m, Drodzy_ Na:ru:,zyci.ei!Je i WyohotV'a>WC!r;
widu swloce1sów w ooisze3 pracy zanooid<owe~ i S1połecz
-~-atysfa1k>cji z wylwnY'tOOJnych
n e J, dlużo zaid.ow-0·1.imi.a i
ob-owiąZ1ków oraz pomyUności w życiu OSl()rbi;s.tym.

w Lodzi.

skupszczyny

Gomułce

Konferencja 500 techników

lfl.,'.1'1.tl1oi ~ życia ~Z'M'gO
świeicie .S\t(}Jwiają przed
1.trud'The,
wy:cll!OnvalWC.ą zadania nowe i

te11r11po

wł.

Z

stoisu•n,fców S<połecznych.
Zjazd PO•'i!tępo1oyoh przed.srtarwicieli M1tl'Czycie>l.stwa polsik;ego odbyrty w 1905 rolou w naiszym oloręgu. w P<i;l=zwieprzerwa·ną diziail;aJL'1WŚć
stalq.,
/wwie za,począblwwa.l
nauczyciel.s;kiej orrgani~:cji zaruNJd.<>wej.
W .sowej itnul:nej walce o demokrra,tyczn.ą IS'Zlko~ę i postępowe ideały wychowa·wcze 111.a;u.czycielisitwo potslk!ie cieszyw s.ię zawsze wysok~m u.z.namie:m i póparcietm aiewolucyjnego ruchu robofmiczego w Polsce.
PoDsce Lud0iwej tnoQ!ltcZycielhsifnvo 11W'Że
Jeśn dziś w
wykonywać w pełni swe zaszc,zyfiTU! ()loowią.ziki., ro jednym z czynntlc.ów uJ,a,fnJJixIJj;ących 1L'1Jlpelntanie ~h zadań
!f'UChU
jest piękna tradycja =póM.z·ioLa.nia Waiszego
zw1qzkowe•go ,z letwi>eq <S1P0lec.ziną. z k!!a!Sq irobotnicz4
Szybl<ie

wręcza

czwartek wieczorem nade·
o ,szczególnie
terroru na Ja•
wie środKowej. w ciągu jednego tylko tygodnia areszto-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~_:,~~~~-=-~~~
tysiące ludzi
wano tam dwa
oskarżonych o poglądy komuWaniołki
udziałem
konistyczne lub sprzyjanie.
nieofl·
zaś
według
~unistom,
danych, cytowanych
c.Jalnych
pr;z:ez Agencję Reutera ogólna
alb<'
„aresztowanych
liczba
wziętych do niewoli" od l pat
Jawh~
wyniosła na
dziernika
kretarz generalny NOT
środkow~j dziesięć tysięcy. W
mgr inż. K. Kimszal, przedtzwartek Agencja Antara info„
stawiciele RN m. Lodzi i Woj.
muje ponadto o uwięzieniu dal
RN - z przew. E. Kaźmier
czakiem i wiceprzew. E. Majkiem i in. Obradom przewodi
niczył przew. WKP NOT Organizacji
Komisji
Woj.
Kongresu inż. J. Ja.błkiewicz.
W imieniu władz miejskich
E. Kaipowitał zebranych
Następnie odbyła
mierczak.
zasłużonych
dekoracja
się
Rząd chilijski proklamował w
działaczy organizacji technicznajw
wyjątkowy
śr.odę stan
nych Honorową Odznaką· NOT.
górniośrodka<'h
większych
6 osób otrzymało złote, a 10
czych kraju, w których doszło
srebrne odznaki.
do masowych zamieszek.
(C) Dalszy ci~ na str. 2
strajI;<ujący od ponad trzech
tygodni górnicy odrzucili aitełe
rządu. o p_owrót do pracy. Do·
oni poszanowania
się
magaJą
podinti:re~ów robotników i
że gotowi są bronić
kreslaJą,
kraju.
naturalnych
bogactw
towarzystwa
Amerykańskie
„Anaconda" i „Konnecott„ kon
trolują wydobycie miedzi chilijskiej.
w

szłY informacje
gwałtownej fali

p0<ko1lenia.
NauczycieLS'two na·szego okręgu w 60-letmiej hiJst-OTi.i
Zw_iązku Na.uczy-ciel,sllwa P<>'/,51/;.iego moiŻe wy1kazać się
pię/Cną kairtq pa-triotycz.nej wa·Elci z WS1teczniot1Wem i zabobon.e·m, o de-m01kratyz(Wję ośrwtaity, o denwkir(llf;yzaicje

dokonujące s.ię

C

września".

młodego

i komunistamii.

•
I Z Ie n I
w •ę

Kampania terroru przeciwko
siłom lewicowym trwa w całej
Indonezji.
okręgu wojskoSzef sztabu
wego Djakarta płk. Witono za
czwartek, że
komunikował w
władze wojskowe stolicy arektóre
2.200 osób,
sztowały
ruch 30
popierały
„jawnie

PO<z<i.rawia.j4
kiego
wszystkich nawczyW1J'Chowmwcieli,
ców i pracowników oo<m.i.nistrrocji s;fJw,~neij.
Przyjmijcie, Drodzy Wychowa.wcy, z olro•zji Wa.szego
święta wyrazy podziękowania, uznania i szaoumJku za
trud ponoszonu w d~i.€/.e socjaHstyczneigo wych>Owania

„

Przewodniczący

ZYkO" (I)
zDtysl·ecy·alndonez·yJ·c·
h

Z wi-ązsta,nia
Na.uczycidsiwa
Polskiego i w Dniu
Nauczyó.er/.a - Egze
Ko·mi!tet-u
kutywy
Łódzkiego i Wojeu,ódzki-e<110 Pols•kiej

ku

wojew6dztwa

Władysław
rano
Józef Cyrankiewicz,
Josip Broz-Tito i towarzyszą
ce im osoby, przybyli ze Skopje do Belgradu.
przedpolu dnie
Czwartkowe
partyjnodelegacja
pols~a
rządowa z Wi:adyslawem Goi Józefem Cyrankiemułl{ą
wiczem spędziła w gospodarstwie łowiecldm Dovanovać.
Prowadzone były rozmowy
ze stroną jugosłowiańską, któ
prezydent
rej przewodniczy!
Josip Broz-Tito. Ze strony juw rozmowach
g::islowi2ńskiej
uczestniczył również wiceprezydent SFRJ, Alelrnander Rankovic.
Tematem rozmów były przede wszvstkim sprawy między
narodo'-'·ego ruchu robotniczego. Obi€ strony prz.edstawily
temat
na
poglądy
swoje
aktualnych problemów i perspektyw jedności światowego
ruchu robotniczego.
Spoikanie przebiegało w nader przyjacielskiej atmosferze.
wieczornych
godzinach
W
partyjno-rządowa
delegacja
PRL z I sekretarzem .KC
PZPR i prezesem Rady Ministrów wydała w salach hotelu „Metropol" przyjęcie na
cześć p1ezydenta SFRJ, sekretarza generalnego ZKJ - Josipa Broz-Tito.

Wczoraj

państwowymi

około 63 proc. Wysoobrotów w roku 1970
kość
osiągnie 8,2 mld złotych de-

1965 o

~

~····---~-~~~~-~--~~~-~-~~

do Londynu boński minister spraw
zagranicznych, Schroeder, który dziś ra1_10 zostanie przyjęty
przez premiera Wilsona, a nieco później przystąpi do szerszych dyskusji z ministrem
spraw zagranicznych w. Brytanii, Stewartem.
w dniu 25 bm., rozpoczyna·
I.ondynie rozmowy
ją się w
minist1·ów obronv _.
dwóch
von na-sel:·. z NRF i .l,.enisa
Hc~y:ą .z ~ Bry_t~~
czwartek

przybył

W nocy z 17 na 18 bm. nana Kielecczyźnie gwał
temperatury.
spadek
towny
Listopadowy rekord zimna w
województwie padł na Lysej
Górze, gdzie zanotowano minus 21 stopni C.
Mróz i gołoledź spowodowały zakłócenia w komunikacji
kolejowej i autobusowej.
stąpił

Blisko 500 inżynierów
techników okręgu łódzkiego
spotkało się wczol:aj na W ojew.ódzki ej Konferencji Przed
Kongresu
V
kongresowej
IT'echników Polskich. W obra·
uczestniczył · członek
dacłi
Birn:a- Politycznego KC PZPR,
wicepremier Franciszek Waniołka; wzięli w nich udz::. !
m. in. także: przedstawiciele
KL i KW PZPR z pierwszymi sekretarzami, J. Spychal-

skim i St.

Jędryszezakiem,

se-_

* * *

woj. krakowskim nastąpogorszenie wakomunikacyjnych.
Znacme kłopoty ml!fą również drużyny kolejarskie Kra
kawa i Rze~zowa z rozrządem
W

dalsze
piło
run 1'-ÓW ,

składów

pociągów

tow aro-

wych.

* * *

Koszalińskiem mróz dal
we znaki szczególnie rolnikom, z których wielu nie
wykonało jeszcze orek zimowycri. W poważnym stopniu
mróz utrudnia także pracę
rybaków i portowców. Jedynie PKS daje sobie radę z na
porem zimy:

W

się

* na * *

Również

w nocy ze

Lubelszczyźnie
środy na czwartek

(D) Dailszy ciąg na

str, Z

Sankcje wobec Rodezji
środowego
z
wynika
Jak
radiowego preprzemówienia
dopuszcza on
miera Wilsona,
interwencji
możliwość
już
zbrojnej w Rodezji, ostrzegając reżim Smitha, że dokonanie zamachu na zespół energedostarczający.
tyczny Kariba,
energii elektrycznej dla Zambii, mogłoby doprowadzić do kro
militarnych ze 11trony
ków
ONZ.
Równocześnie Stewart wYra·
zil w Nowym Jorku gotowość
do rozpatrzenia możliwości zastosowania wobec Rodezji embargo na dostawY produktów
naftowych.
Minister spraw zagranicznych
Stewart po powrocie z Nowego Jorku do Londynu oznajmił, że nie jest rzeczą prawby Rada Bezpiedopodobną,
czeństwa zatwierdziła
sił
użYcia
dotyczącą

rezolucję

Zdaniem

Rodezji.
pailstwa

ONZ w
ministra,

również
afrykańskie
ograniczą się tylko d-o sankcjJ

ekonomicznych.

Dekoracja wBelwederze

ma historia naszej ojczyzny ro
grupę
(A) Dollrończemie ~ str. 1
nik Katedry Historii na uni- dzi uczucia miłości do kraju,
do jego kultury, do narodu.
wersytecie Łódzkim.
Orclerem Sztandaru Pracy l l Pragniemy, by młodzież ucząc
się z kart historii, z dzieł li3
zostały
odznaczone
klasy
Grupa senatorów ameryka:llprawdy o
pięknej
teratury·
Krzyżem Ofiosoby, a 12 skich z przywódcą większości
dziejach narodu dobrze zdawaOdrodzenia
Orderu
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Polski.
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dojrzewa, wkracza w wiek pro
dukcyjny. Od waszej, nauczycieli pracy zależy w głównej
będzie ta mło
mierze jaka
z jakimi umiejętnościa
dzież,
mi, zaangażowaniem włączy się
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charakterów młodzieżY. .Już sa
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iii;
USA
obrony
Sekretarz
talion amerykańskiej „kawaMcNamara oświadczył na konktóry w
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Quai d'Orsay a przedstawiznalazły na polu walki dziecielem DRW w Paryżu. Uczynil to po krótkiej pauzie jasiątki zabitych Amerykanów.
ka nastąpiła wówczas w 'bom
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Teatr dali
wieczorem
wezoraj
Lalek Pinokio obchodził uro- związków, orgamzacJ1 społecznych, teatrów itd. najprzyjemczystość 20-1ecia swojej pracy,
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„od pomysłu do przemysłu",
parki,
pTacow·
8
Łodzi
miasta
ką
niej - w Medyce, kolejarze
laju okręgu łódzkiego w
by przemysłu radiotechnicznego
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Wiatry słabe lub umiarkowaDotychczasowa rozmłocizieży.
CORKI, ZIĘCIO
MĄŻ,
pr,2csiedleńców
związkowi
swym lił
wschodnich.
Paweł VI w
Panież
ne z kierunl<6w
piętość wieku od 12 do 16 lat
WIE i RC.' OZINA.
apostolskiehłogosiawieństwa
„
niejęzyku
w
wygłoszonym
liutro możliwe opady i lekki
!'nr ·wia"" nif.>kif'lcly trudności w
g.o"!
ciecy,!jach komisj.i,
mie~kim p:łzemówie!!iu powle·
~oos~ tem,perat:UJ;JI,,

dla
naukowca

polsko - radziecka

Mróz paraliżuje komunikację
(D) Dokończenie ze str. 1
zanotowano poważne obniże
Najniższa
temperatury.
nie
temperatura minus 25 stopni
wystąpiła w Zamościu.
W komunikacji drogowej na
Wszystkie
poprawa.
stąpila
ważniejsze drogi są odśnieżo-

ne.

* * *

W woj.
k*l drogi
śniegu,

sypuj e

poznańskim

w:;zystoczyszczone ze
a służba drogowa popiaskiem ostre zakręsą

Kol. mgr HALINIE NICgłębokiego
wYrazY
PAN
współczucia z powodu zgonu

OJCA
skład:aM

DYREKCJA or.az KOLEŻANKI i KOLEDZY z
TECHNIKUM WŁOKJEN
NICZEGO n7 3 im. ST.
PESTKOWSKIEGO w
ŁODZI.

15893/g

w

dniu 16 listopada. 1985 r.
opa.trzon.a św. sakra-

zmarła,

mentami

S. t P.

z domu GŁAZEWSK!ll
Pogrzeb odbędzie się dnia
19. XI. br„ o gotlz. 15,33 z
kaplicy na. St.arym Cmentarzu rzym.-ka.t. przy 111. Ogrodowej.
SYN, SYNOWA,
WNUCZKA, SIOSTRY i
RODZIN A.

CORK.A,

15898/_g

Dnia l'Z listopada 1965 roku
zmaTł

ROMA,fł

SZYMAŃSKI
MISTRZ SZEWSKI
Pogrze.b odbędzie się dnia
19 listopad:a br., o godz. 16 z
kaplicy cmentarza na Dołach
o czym powiadamia

w

dni:u

ŻON'A.

u Jis1;oopada 11165 r.

zmarł

J6ZEF
GRZECZKOWSl1

ii:""DUEŃNJK- LODZKI - m -

Większy

obuwia?

na rezultaty

z Olkusza

Prrlka na korbe

I

Papież przyj~ł
na specjcilnei audiencii

MATKI

dele11ucję przesiedleńców

MARIA

MISTRZ FOTOGRAF
członek Cechu Fotografów w Łodzi. W zmartracimy dobrego kolegę
łym
i sumiennego rzemidlnika.
Pogrzeb o<lbędzie się w dniu
20 listopada- br. na •cmentarzu rzym.-kat. w Łodzi przy
ul. Ogrodowej.
C~ść ·Jego pamięci!
ZARZĄD. BIT.IRO i CZŁON
KOWIE CECHU FOTOGRAFOW w LODZL
długoletni

Konierencia 500 technikóCll

* * *

Czekamy

HELENA JOANNA
JAKÓBCllK

15917/g

„.

KOlłDRATOWICZ

Z7S - (~

*

*

*

z RRF

FILMY OD LAT
7, li, 14 i 16

~POGODA

l

Talerz gorqcei zupy przywraca

Oni

pracują

na Dabrowle

na

siły

mro~ie

..

Mleczne

nie wszedzle docieraia
. 2orqce posiłki 111 włPBU - nie ma
chetg.vch 1S1 „Przemysłówka" t I łPRI
dbajq o swoich pracowników
ceJ

„„------------.~

Pisaliśmy jut parokrotnie o
mleku, w którym znajdowano odpryski szkła. Na skutek naszych interwencji Pań
stwowa Inspekcja Sanitarna
kierownika zmiano·
ukarała
Okręgowej Spółdz. Mlc
we~o
niedostal cczny
za
czarskiej
nadzór. Jednocześnie PIS po
inforn10wata nas, że na pod
stawie wydanego przez nią
od paźrlzi ernika
zarządzenia,
obowiązuje Okr. Spółdz. Mle
czarską ,,oznaczanie gotowego
produktu w sposób pozwalający na ustalenie osób odpo

muJe je p01'1Ald 200 osób. Cttł
kowr.ty koszt pok.-rywa dwe>kcla t..PR.I.
, Rusz)il.a taik.źe akcja gwqeych posiAA,ów w ŁPBM nr l ł wiedzialnvcb za jakość,'.
Jak wU:c z
i ŁPBM 1liT 3.
tych przykJadów wid<1ć, p-rzy ł Dlatego w przypadku dalszych skarg odbiorców mledobrych chęciach można zaka butelkowe.;o, PIS prosi o
pracu1acvm
l11,d.Ziom
pet.11n i.ć
z
wraz
przekazywanie· go
na mrozie zm."Jśni.e1sze warunltapslem. Tego rodzaju doki vracv. 005't.arczaJ4C i:m (J-Owód po.:woli na ustalenie orace. treści.we posilki. A wiasób winnych zaniedbań.
IZ-1370)
<Lom.o, że w czasie mrozu taprzywraca
lerz gqrq;cej ~Pl/
~
~ .
(J. Kr.)
sily.

l

.,.....

...

...............................

Śladami alarmuiącego listu

z ul. Drewnowskiei 7 ,

ZerH1ano dach
Mr6z szc~ w wszy i

re-

Szczególnie t.rudna ;est
wa'7wn.1cach
praca w takich
at:m.osfe--yc:imych na Zód.2'kich

ce.

biMlmoach.
DĄBROWA.

ka zdrowia.

BudQ1.04

ośrod

przyleryl
!w.d.yroku,
mury wznoszonego
k,•óry nie jeost jeiszcze pod dachem. Po z~ych be·lbrygad.a ciesielska dokach.
sta-je :tie do pomi.e<Szczeń przy
gdzie milmn
~zLego parteru.,
. Snieg

mrozu t·rwają ro·!J.O<ty ciesielski.? (?Ut zd'jęciu). Ci.eśf.e uw1ja,jq si.ę sprawni.e. Na nasze
z.:i.wtanie, czy bry.gaxI.a otrzy11-nJmuje 1wrqce posil/ci Maria;n T<1JTa;s•ka ogudzr.sta
śwWld.czył:

- Co tu mówić o gQ'rą.cvch
Sikoro nawet nie
pos iłkach;
OOW•r>Żq 1WZl1n na bwd.owę go-

TrZe>ba iść po
do paikamer -i
kaJwa. już
zamiom wrócimv.
1D!l'stygnie.
zarody
Przewodnicz(/)C'Y
l,PBW „Dą.b-rowa"
kl.adm.ve j
Pi.en1ą.żeik., k.t.órego za.pytaliśmy nazaju.trz o IJO'l'O.Ce pos ! ~ki dla brygad praicujqcych
na Dąfi>'O<Wie, pmo•iedzia.l:
- O !;ecnie <W·s·tarczamy goty./;lw
rqcq kiełbasę i bubki
dloa tych b-ryga.d., które pracują dlużej, m. ~n. d.J..a betoniarzy, s:k.l.arzy. OtTzymwJą on4
ten po-sU.ek bezpłatnie. NOJtamr.a.s<t sasrna akcja gorąąJ<!h
po.sii;/Ww, którą prowadziliśmy
w uri.eglych latach, u nas „nie
ch.W1JcUa.". Mimo że zailcu-piliśm!J teMTU>sy. 1U11k:rycia st.oZowe, wydaliśmy na to masę
ptemiędzy - w tym rolou chyba og-rani-czymy się ty&,o do
d.ostarczan.ia gorq,cych kanaP<?k dJ4 brygad ;pT(J)CU.j4C11Ch

kawy.

rqce_;
ni.ą

buteUoą

2l

dl.uźej.

w LPBU

do te.j
porry aJvcja. gorących posilków
nie ~szyi.a ;, miejsca. W dals,&lfTn cuigu prze'[71'0Waxi.za się
R.ówndd

zebranw
#k nmm

doo

z

zakigami, kitóre to ra-

oświadczono

zakładowej

tego

me

si.ę btorsvwa
chęci korzysta:wia

vrzed-

'W'!fl'<J.Ż<Ljq

po hapitalnqn1 renaoncie

by nadbudować pięlro domu

Pii;ze do redakcji jedna z
ul.
przy
lokatorek domu
Di·ewnowskiej 7:
„Od październ~ka 1964 r.
do stvcz'nia br. pr:z;epq'owadzano lwqntaiiny rem()'l),t w na-

domu. Po je<go zailwń
lokat:O'rzy 'IJlfXl'T'Zqd)k-0wa.l.i i wyma./.owa.li mieszkania. W lwńcu l?,pca b-r. z1awila się u nais loomi.sja MZBM
lctóra zażąda-la
l-ódi-Bałwty,
pod.pi.sani.a przez lwmiJte<t <Lomowll i wlWitorów miesZ'kaiją
C'JCh na III piętrze zgody na
n.:.d.bud.mv~ jednego pię·tra.
Odmówiliśmy wyrażenia zgo
dl/ na przeprowoa-d.zenie tych
rooót w oloresi~ zimow·1Jlm. PomiesZ'lwńców
mimo pr<Jtestiu
W11'lCwa't·erowa1w.
pi.ętra,
HI
ich wro:. z dziećmi dio d.rewnianych l>aJr(l)/ców i w pol-oroz,poczęły
wie paidzierni.k.a
st.ę „ob0<ty: Zerwarno dach, ro
spowodowa>lo zamie miesz.~zym.

czeniu

k<>ń

n.a II i I

piętrze,

zW.ma-

strcpy, które były zrokladane pod,cza.s remontu mieszk4fl w zeszłym rok.u. Naraża
no to ten 8'1)0SÓb S>kairb pań
stwa. na du.że maty, nie iiponiesi-0-nych
Troszitów
czqc
przez m~zlw:ńców przy od.M

naiunanw mieszikań".
List był alarmują.cy. Trudw
no nam było uwierzyć
przedsti>wione w nim fakty.
na mie,isce. l
Udaliśmy się
co się okazało? Otóż istotnie
prace
tej chwili
trwaJą w
przy nadbudowie jednego pię
wyprowadzono
tra. Istotnie
lokatorów z III pietra do baI nie wiadomo jak
r\l.ków.
długo będą oni mieszkali w
tych prowizorycznych warunwielu
kach. Co gorsza, w
mieszkaniach, m. in. w mieszkaniu nr 9, do tej pory nie
zakoliczono wszystkich robót.
na małe
Wymieniono piece
kaflowe. które nie nadają się
są
Lokatorzy .
użytku.
do
~adne
zrozpaczeni, bowiem
a kierowmctwa
interwencje
budowy MPRB nr 2 nie odnoszą skutku.
Wprawdzie nikt słę nie $po-

dziewal że w poł„wie lłsto
paila będziemy mieli zimę, na
było
trzeba
której
skutek
przerwać m. in. roboty przy
wprawbetonowaniu dachu,
MPRB
"'Ykonawca
dzie
nr 2 wykonuje tylko zlecenie
inwestora MZBM Lódź-Bału
ty, ale cała ta historia zak~awa na skandal Nie może
my zro1umieć, jak można bykapitalny ref;> zakończyć
mont po to, by po kilku miesiącach

rozpocząć

następne

roboty przy nadbudowie jednie
Dlaczego'
piętra.
nego
skoordynowano tych robót od
razu? Dlaczego naraża się lok·1torów na powtórna remontową gehennę i zimowani„ w
barakach, nie mówiąc już o
zniscczeniu ich mieszkań. kt1ire niedawno były wyremon;J. Kr.
towane?

DZIECI
DZIECIO

„Dzieci -

dzieciom".

lłłł.

o godz. 10 rozpoczym. Lodzi •
przewiduj('
pracy
ocenę
m~ędzy innymi
komm•ikacjl miejskiej oraz
norm zaludnienia
ustalenie
mkszkań dla m. Lodzi na
lata 1966-1970.
Dziś

Ił 15

się sesja RN
obrii.d
Porządek

na

lodowisk

i ' iórek

czvnnvch
Dalszy ciqg
alery mięsnej

11 Wypożyczalnie

sprzetu
I herbata

przed Sądem Wojewódz
dla m. Łodzi rozpoczyna
się kolejny proces osób zamiA
szanych w kradzież mięsa, wę
dlln i tłuszczów. Aktem oskar
objęto K. Kamedułę żenia
Przetwórni
b. zastępcę kier.
nr 1 ŁZM, J. Wernera - dysponenta MHM, A. Ocieslelskie
go - majstra Przetwórni m 1
i kierowników sklepów mię,;
nych - s. Chodakowskiego, L.
Gabkę, T. WaOlesińską, H.
(iw>
sika, G. Srebżyńską.
Dziś

kim

deiść 600 sztuk sanek z .,._
KiJkudniowa zima już spełdla dzieci mł<Jd·
p'.lrciami
dziecięcych maniła sp0ro
szych.
Wiele kół TPD zorgarzeń.
zaplanoNależałoby chyba
na placach zabaw
nizowało
wać także zorganizowanie di<l
i na podwórzach lodowiska I
dzieci i młodzieży kuligów.
górki śniegowe. Czynnych jest
Niewąti;:liwie pomyślą o tym
już - jak zdołaliśmy się zookoło 15 lodo- kola TPD oraz harcerstwo.
rientow;;ć
(Kas)
wisk i 7 górek saneczkowych.
m. in. lodowiska i-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Są wiec
orzy ul. Krakusa 15, Nowotki 307, Zawilcowej 15, Wysokie1 33. a górki przy ul. Zło
tej 6, Saneczkowej 2.1, Janoczeń Zasadniczej Szkoły BuJuż dziesiąty rok organizusika 136 i na Dąbrowie przv
je w Lodzi "Dom Książkl"' dowlanej Łódz. Zjedn. Bud.
ul. Gałczyńskiego 5.
popu- Uroczystość przekazania mu
O
książkow~
loterię
oraz
TPD
Zarząd Łódzki
tej premii odbyła się wczoraj
larności tej imprezy świad
zarządy dzielnicowe towarzyw lokalu księgarni przy ul.
c:i:y fakt, że rocznie rozt:hostwa, a nawet wiele kól uzudzi sję ćwierć miliona losiiw Piotrkowskiej 149 z udziałem
pełniło posiadany sprzęt przeE. Bartoszewskiego•
dyr.
przy czym
(cena: 2,50 zł!),
de wszystkim saneczkami, łyż
właściwie każdy los wygrywa,
Nie trzeba dodawać, że Jewami i kompletami do hokeja.
losy „przegrane" rzy Sapała, do którego tak
albowiem
Ostatni-:- zakupiono ponad 2.00
wymieniane są na nagrody
łaskawie uśmiechnął się los,
saneczelt, 100 par łyżew i 24
albo był niezwykle szczęśliwy.
ksil\Żk.i
pocieszenia
k•Jmplety hokejowe. Do t"go
płyty.
d:;chodzi posiadany już sprzet
- Kupiłem - opowiada ...;
Szczególnie szczęśliwą ri:k:ą
z ubiegłych lat. Szkoda tylko.
ma kolporter losów ks!ą~~u cztery losy, przy czym wyże na lodowiskach nie ma ingrałem dwie książki oraz nap. Stanisław V\iOJCJewych
struktorów, którzy by mogli
właśnie
premiową z grodę
współpracujący
chowski,
prawidłowej
uczyć młodzież
mam
Nie
orzy motocykl WFM.
kolporterską
księearnią
jazdy na łyżwach i gry w honiejazdy,
prawa
wprawdzie
ul Piotrkowskiej 149. Oto w
keja. Przydałaby się pomoc
mniej postaram się o nie w
bieżącym roku zakupione u
ze stronv TKKF.
najbliższym czasie. No i rraniego losy wygrały 4 nagrody
Jeszcze jedna rzecz czeka
tur:i.lnie w dalszym ciągu bę
motocykle
trzy
premiowe:
wydawaniP
na rozwiązanie:
brał udział w loterii książ
dę
araz lodówkę!
w pobliż~1
herbaty
gorącej
przez
organizowanej
ko.wej,
Jednym ze zdobywców molodowisk. TPD chce to rriz(M)
„Dorn Książki".
tocykla jest ;Jerzy Sapała, upomocy sw<Jicll
wiązać przy
świetlic, których ma 30. NiP.którzy rodzice przyrzekają r.a
wet zorganizowanie wydawania kanapek. Pożądane było
by to zwłaszcza w okresie terii zimowych.

Loteria bez przegranych

zajścia
Wychowawczym

Godne ubolewania

Skontaktowaliśmy

się

z In·

p!'zy
oświaty
spektoratami
DH.N. Wszędzie poinformowa ·
nv nas. że większość szkN
boiska przygoposiadających
towuje także własne lod;iw!ska i tam, gdzie to jest moż
liwe. również górki śniego
we oraz wypożyczalnie Sp<:'.oę
tu. Przyjemne lodowisko z'Jr
ganizowała już Szkoła nr 64
na Dąbrowie.
W tym sezonie sklepy spor
zostały na ogół niEm
towe
lepiej zaopatrzone w sanki.
łyżwy, narty i kijki hokejowe. Łyżew np. hurt przy~c
tował 18 tys., a sanek blh1<o
5 tys. W tych dniach ma na-

biorą
Nasi mali Czytelnicy
coraz liczniejszy udział w ak-

cji

sesja
IJI· Lodzi

Dziś

kłopoty

Od-

W

I

w li

Zakładzie

ugodzoneRyszarda Zajdlera,
w
odłamkiem
go niebezpiecznie
Wy
odwieźli
było
trzeba
.
.
szkła
w
do szpitala.
przy ul. Wł. BytomŁodzi,
Sttaty materialne są znaczne.
miejsce godne
miały
skiej
Specjalna komisja bada na
Grupa,
zajścia.
ubolewania
miejscu przyczyny zajśf.:.
podburzona przez kilku pro(PAP)
wodyrów, z których jeden za
wielokrotne wykroczenia prze-.-~~~~~~·~~~~~~~~~
ciwko przepisom dyscyplinarnym miał być przeniesiony do
....
poprawczego - urzą
zakładu
ł..DK
Dziś
dziła chuligańską burdę, barykadując się w pomieszczeniach
jego
demolując
i
internatu
Przybyłych na miejwnętrze.
sce zajść funkcjonariuszy MO
o godz. 18 w ŁDK
Dziś
obrzucono z okien ciężkimi
pik Miroslav Broft z Wojsko
Awanturników
przedmiotami.
wego Instytutu Historyczneposkromiono dopiero przy uży
go w Pradze wYgłosi odczyt
ciu gazów łzawiących. Niestena temat: „Sytuacja w czesty, nie obyło się bez ofiar.
kim ruchu oporu w pierwJedmego z milicjantów - kpr.
szym roku okupacji hitterow
' skiej a tradycje 11 listopa\ da". wstęp wolny.

z 17 na 18 bm.
Nocą
II Państwowym Zakładzie
chowawczym dla Młodzieży

-----------.-.-w
·Płk.

sobolą

Miroslav Broft

__„„„-

MiIV-a
Joas.
nor
Szkoły Podstawowej
la . przyszła ' ze swoją opiekun
leaM.u lw'l'zysw. z ooi.adów to
i przyniosła sporą pa~zkę
ką
dom>U. Trudno nami uwierzyć,
z darami. 6-letnia Joasia Romejko (na zdjęciu) odwiedziła
że w ŁPBU n<.upr(JJU)dę nie ma
mamusią.
swoją
redakcję ze
na gorącą .ztJ;N
chęfm.ych
w piątek, 19 bni. o godz. ni .,Dlaczego się urodziłem" w
ze sobą k!Mążeczki,
Przyniosła
w LPBP 7111' 1
1'T(J}fomiaisit
wykonaniu zespołu Charlie Byrsłuchamy w Klubie Dziennikapary
dwie
sweterek,
sukienki,
w poczq1Jkach ~a
już
jazzowych najwy- da.
nagrań
rza
i czapeczki.
bucików
Andrzej
za.nim Jeszcze roz;xx:z~ba. .się
prowadzi
Imprezę
muzyków świata.
bitniejszych
obydwu dziewDziękujemy
nU!ts•pod.ziewam.ie wcze.sina z!ma,
Królikowski.
W programie m. in.: „Puczynkom i oczekujemy następ
posiadaczy
dla
wolny
Wstęp
zewykonaniu
w
703"
dełko
dosta.rc,zono na jed.n4 z In.Inych ofiarodawców w redakcji
oraz kart klubowych.
Clarke'a
Kenny
społu
dów ,,.ślizgu" na K<lJTOWWie
HISTORIA.
ul.
Łódzkiego",
,,Dziennika
Obe>cnie koposUki.
gorące
:n. Fajnhauz - Ruch konspi- Piotrkowska 96, III piętro w
rzy.~ta z nreh w tym przect.godzinach 10-15. (k)
racyjny na Litwie i Białorusi
QUIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllUWllllllllllllllUllllllllllllllUllllUllllllHlllllllllUllllllllllllllllllllllłlllllllllllllłlllllllllHlllllllll
siębiors-bwie 280 osób na 15
lB4jj-.l848, PWN Ul65, str. 402,
łódzkie.
17.05 (Ł) Akt.
-pran.
zł 40.
bu4.ouxz.ch. w daWszym ci4f1U
PIĄTEK. lS LISTOPADA
17.30
17.20 (Ł) Aud. aktualna.
K. Potkański - Lechici, Po- Dziś
zg"talszajq ~ ro&>1micy de.lcJ.a17.45
turystyczny".
"Kącik
(L)
str.
lil65,
PW\N
Polska.
lanie,
f"lli4C chęć ~by:toa.ni.a abonaPROGRAM I
słuch.
Tomka"
.vędrówki
„
(t.i
68.
zł
aeo,
nwnWID na obi.ady. DOO.aj.my,
18.00 (Ł) Popularne utwory his.zże ,,Przemy~{,ó-wka" -n;r 1 dopańskie. 18.20 (Ł) „Melodia, rytm
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Reprezentacja Lodzi

UJ

Przed

kon1etce

W wyniku przeprowadzonych I dzielę, do reprezentacji Lodzi 1Król, M. Krypner l Zb. Koś··
elirr•inacji na turnie.i strefowy aw:msowl\li: Irena Józefowicz, cielniak (rezerwowy).
W turnieju uczestniczą reprew kometce, jaki odbędzie się Urszula Wiśniewska i Barbara
w Olsztynie w sobotę i nie-1 Zat0piańska jako rezerwowa, aj zentacje Gdańska, Koszalina,
W. Switczak, R. Szczedna i Lodzi • .
z mężczyzn:
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TEATRY
OPERETKA (ul. Północna 47151) g. 19 „Piękna Helena" (od lat 18)
~EATR 7.is (Traugutta l)
nieczynny
~ATR NOWY (Więckow
skiego 15) godz. HUS
„Pan Geldbab"
MAŁA SALA (Zachodnia
93) g. 20 „Indyk"
POWSZECHNY
;l'EATR
(Obr. Stalingradu 21)
g. 19 „Dziady"
:s'EATR JARACZA (Jacza 2'1) g. l1l „Kolumbo
wie rocznik 20"
TEATR ARLEKIN (Wólczańska 5) g. 18 „Balladyna"
PINOKIO (Ko~ATR
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„Srebrnorog1 Jelen
ROZMAlTOSCI
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g. J6
(Mon1uszk1 4-a)
„l"ircyk w zalotach"
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MUZEUM HISTORII RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13) nieczynne
MUZEUM SZTUKI (Więc
kowskiego 36) czynne
od
BiUZEUM ARCHEOLOGI
CZNE I ETNOGRAF!CZNE (Pl. Wolności 14)
„sztuka
Wystawa pn.
rudowa Lubelszczyzny"
czynne g. 12-18 (wstęp
wolny)
MUZEUM KATEDRY EUŁ
WOLUCJONIZMU
(w Parku Sienkiewicza)
czynne w godz. 10-17.

~15.
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kiewicza). 2 wystawy
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od
ny od 10-13 i
15-18.
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Wystawa malarska B.
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·
"
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Z dziel
wej Poradni
u1. szpiSzpital im. dr e. Wolt
ul. Łagiewnicka 34/36 przyjmuje cho~e gineko
z
I rodzące
logicznie
dzielnicy Bałuty oraz :z:
Poradni
Rejonowej
16
„K" z dzielnicy Widzew,
ul. Zbocze 18•
Szpital im. dr H. JorPrzyrodnicza
dana, ul.
przyjmuje rodzą7/9 ce i chore ginekologicznie z dzielnicy Sród-

~1~a ~-idzew,

1

3/f

Białynicki

postrachem bramkarzy

Na lód wychodzi li liga
ruta, Zawisza, rezerwy Polonii
Bdg. i Legii, Marymont, Znicz,
a do grupy południowej: Fortuna, Polonia (Bytom), Wisła
(Nowy Targ), Opolanin i Odra,
oraz
KTH. Elektra (Laziska)
rezerwa Podhala.
Po dwie najlepsze drużyny z
kwalifikują się
grupy
każdej
do finałowych rozgrywek o tytuł mistrza II ligi, a mistrz
awansuje do I Jigi. Ten system
rozgrywek będzie zastosowany
już po raz ostatni, bowiem w
stworzona
następnym sezonie
składzie 12
będzie II liga w
spotrozgrywających
drużyn,
kania w jednej grupie.
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pacll.€!!11 ziemi i wilgocią. Nagle dlrgną.lem.
Jeden but normalny, a drugi... Drugi z bardzo wysokim obcasem, specja:lnie uszyiy, ortopedyczny lmt.

ROZDZIAI. VI

Przypusizcza.m, że musiieli być zaskoozeni.
Zaata'kowaJem tego z noZ.em. Zastosowałem
błysk.awiczny <;:hwy>t dżudo, nacisnąłem mocno i zla.malem mu re,kę w łokciu. Upadł wyjąc z bólu. Drugi skoczył na mnie. Uniikną
łem uderzenia i zadałem mu potężny cios
w ż·:>rą·dek, następnie zaś trzasnąłem go w
odsłoniętą szczękę. Runąt na wznak. Nawet
'
nie jęknął.
W tei oomei chwili wpadla blondyna z pi·
stoletem w ręku. H.ozbrQiłem ją bez trudu,
wym i erzyłem iei potężny poliez.<:k i cisnąłem
na k.ana.;>ę. Następnie wyjąlem z kieszeni
colta i kierując lufe na opryoha ze złamaną
ręką,

nową próbą

POPULARNE (Ogrodowa
KI N A
(fr.)
s ·1 t 18) „Podrywacze"
l'OLONIA
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· '
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· '
'
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WlSf:A„ - „Małpia _~u- 12 (radz.) godz. ,o, .1~;
racJa od lat 12 (USA) t4, „Pózne popołudme
g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20_ bd lat 16 (poi.) godz.
WOLNOSC - „PokocbaJ l6, 18• 20
(Kazimierza 6)
my się" (panorama) od POKÓJ
lat 16 (lJŚA) godz. 10, Program krótkometrażowy: „Przez pustynię mieście.
12.30, 15, 17.30, 20
Na liście najskuteczniejszych
Położniczo- nap:;stników I ligi hokeja na
Klini~a
"Lam- Azji" (!adz.) godz. 15, l
WŁOKNIARZ
ul.
.A!"•
Ginek'olog1czna
od
Joe"
„J,emomadowy
(wł.14
lat
od
art"
lod?;ie na pierwszym miejscu
11
g. lat 14 (czechc;>sl„ pano- Curie-Skłodowsk1eJ 15 franc.) (panorama)
figuruje napastnik LKS, Krzyrama) ,g. 16, (18 seans przyjmuje rodz.ące 1 cho
s, 12.30, 16, 19.3'0
Białynicki. Zdobył on · 17
sztof
z
ginekolog1cznie
re
„Przyby- zamknięty), 20
ZACHĘTA _
cie tytanów" od lat LI ROMA (Rzgowska nr 84) dzielnicy Górna oraz ": bramek i z jego podań padb
Lejczyk zajmuje
Poradni 13 bramek.
Rejonowej
(fr.-wl.) godz. 10, 12.30, „Legenda o wilku Lo- 12
bo" od lat 9 (USA) g. „K" z dzielnicy Widzew, 7 mie.isce, 12 bramek zd?by15, 17.30, 20
tych a 7 bramek przy Jego
ADRIA (Piotrkowska 150) JO, 12.30, 15, „Osiem i ul. Szpitalna 6.
współudziale.
Program krótkometra- pół" od lat 16 (wł.) g. Chirurgia Południe
II liga hokeja na lo~ie rozs 7 pital im. Pirogowa, ul.
17.30, 20
żowy: „Wielki Balet w
pierwsza
pocznie rozgrywki
Ameryce" (radz.J g. 14 SOJUSZ (Płabwcowa eJ Wólczańska 1.95.
Pół'!oc
Program krótkometra- Chirurgia
z ~y,;ułem
Foże?nanie
runda trwać będzie od 18 bm.
ul.
sterlmga,
im.
szpital
słokraju
„w
towy:
(pa
Paris
de
„casmo
do 16 stycznia.
(radz.J ~terlinga 1/3.
norama) od lat 16 (fr.) necznej nocy"
Mistrzostwa rozgr;ywane będą
Tajemnica Laryngologia: Szp. tm. w dwóch grupach.
g. 9, 11.30, 15, (17.30, 20 godz
16
Do grupy
złotego r'.,,na:: od lat 9 Barlickiego, ul. Kopciń- północnej należą: dwie druży- seanse zamkn.)
.
CZAJKI\, (Plono;.va nr ~? (franc.) g. 17, „Zycie s!<iego. 22.
od lat 16 Okuhstylta: szpital ~"?· ny zgierskie: Włókniarz i Bo„czego nragme Lola · prywatne"
Barlickiego, ul. Kopcm(USA) od. lat 14 godz. (franc.) godz. 19
skiego 22.
.
17, 19
laryngoloENERGETYK (Al. Poli- srOKI (Zbo<;Z'.)) „- „Ran Chirurgia
„Barwy cho w dohme od lat gia dziecięca: Szp. im.
technil<i 17)
walki" (poL) od lat 12 16 (USA) g. l 5.3o, 17·45 • Kc:nopnickiej, ul.. Spor20
na 36/50.
godz. 17, 19
GDYNIA (Tuwima nr 2) STYLOWY - STUDYJNE Chirurgia
(Kilińsk!ego nr 1~3) - twan.owa: Szp. im. Bar
l<rótkomet:a~
Program
ul. Ke>pcińskieoptym1stycz 1' ·k'eg
„Tragedia
żowy; „Chiny - dzien
(NRD-fr.) na" (panorama) od lat i<: '22
powszt>dni"
godz. 9, „Sciśle tajne" 16 (radz.) g. 15, 17.30, goTok~ykologia: Instytut, W chwili obecneJ W lodzkim
Medycyny Pracy, ul. Te AZS trwa akcJa spra_wozdaw(panorama) od lat 16 20
czo.-wyborcza. Poszczegolne kl1:1(NRD) g. 15, 17.30, ~0,STUDIO (Lumumby 7-9) resy 8.
analizują swoie
by i sekcje
pielęgod
!l,\LKA (Krawiecka 3/o) , Wojna i pokój"
0
0
c Łodzi _ dotychczasowe osiągnięcia oraz
krótkometr'.'- J~t 12 (USA) godz. 15, ni~~s~aa dli
Program
•
tel. wstrnzują na braki.
Al. Kościuszki 48,
towy:„ „Swiatła na bie 18.30
Jsdno z takich zebran od~y
~ u~ ie ,~~~d!.J Arfuor~~; SWIT (Bałucki Rynek 5) 321 --09 od godz. 19 do 4.
od 'iat" 15 P(wł.) godz. Program krótkometr~- Nocna pomoc lekarska ło. siG. ?~tatnio ll3; Pohtechn~ce
póz- przyjmuje zgłoszenia te- LodzkieJ. Uczestniczył w mm
lat
„20
żowy:
16 , 18 , 20
niej" (poi.) godz. 15, lefoniczne w godz. od 19 pror 0 ktor PL prof. dr M. SerŁĄCZNOSC (Józefów 43 )
wiń•ki
,,40 minut przed świ- „umrzeć w Madrycie" do 5 na nr tel. 444-44.
·„ ·
od lat 16 (hiszp .) g. 16,
W ciągu ostatnich dwu lat
z MIAS·TA
wiaz
tern" od lat 12 (radz.) „Przeminęło
18
zauwazyc znaczny
sie
daje
.
trem" ed lat 14 (USA)
godz.
ni,.Na awJn~ww~!~ie" wy~ar~~= wzrost liczbowy członków A~S
godz. .is
LDK (Traugutta nr lS)
S Mo'kow- na PL. Podczas gdy . ~ 1963 r:
red
TATRY (Sienkiewicza 40) cz t
cesarstwa
„upadel:<
5
~~y';;;sk~~~~~ 1~~ 2~) od Program krótk?Y?etra- sklego ~ godz. ~ w byle ich 242, w chwili obecne1
s_ą
llc~ba ta. wzrosla. do 619.
„Opow1esć. o ŁDIK (Traugutta 18).
1 MAJA (}{!lińskiego 178) zowy:
. om zareJestrowam w 12 sekd
d
Wll.welsk1m",
Program krótkometra- Zamku
_wY„ arzen cjac·h.
na- „Pałac Łazienkowski", '!przeg1ą
Swięto
żowy:
· _. k szym1· su kcesami moN a.1w1ę
międzynarodowych
g. 14.30, "·Gobeliny z Saint Guen odczyt
dzt'et'" (po"! .)
LebenJ
red
że się poszczycić sekcja siatKl
'18
od.
Progr~"! b
„Ptaki" od lat 16 (US.A) tm" ~- _15.
1
·
u
w
z.
g
o
auma
Czarodz1eJ
·
dz1ec1
dla
•
Na Ogolnopo,:
sk' flet" · "srzydula" bie TP!P-R (Narutowicza kówki kobiet.
godz. 15.30, 17 ·45 • 20
MŁODA GWARDIA (Zie-· „~owódź';, "„Fałszyw; 28), .Połącz'!ny z wyświe ,skicll . Mistrzos_twa~h Uczelm
„Ojc1ec Technicznych. łąd,zkie s.tudentJona 2) Program krót- dziadek", ,,Gapiszon na tlani.em ,, ftlmu
za1ęly pierwsze
ki - siatkarki
kometrażowy: „Przyro- obozie" g. 16 , 17, ,,Jak żołnierza .
a na mistrzostwach
Henry- miejsce,
z
da i my" (radz.J g. 9 być kochaną" od lat Spotkanie
Hartenbergiem", mistrzów uczelni z całego krakiem
.,Muchtar na tropie" 16 (poi.) g. 18, 20
p
· ·
t om il<u poez j't ju zajęły drugie mieisce.
t
od lat 7 g.
(panorama)
oza
au orem
12.30, „szecbereza10.
o godz. tym do Klubu AZS przy PL
„Cień ptaka'.' DY'ZURY APTEK
I t
1e Ludowym należy z. Kowalska która jaKlu1?
w
.
20
N"k
p· t k
da" (panorama) od a5
·
ś d
. '
.
t (Więckowsk1ego 13) - re
io r ows a 193 ,
godz. 1 ,
16 (franc.)
wykonaniu ko j0d~na z lodzk1~g.o ro OWlw
ciarniana 15, Łagi~V:Oi- cytacje
17.30, 20
strzeMUZA (Pabianicka l73J eka 12-0, Pl. Wolnosc.1 2, artystów scen łódzkich. ska osiągnęła w. ymki w
ka
d
t
1
k
1.~~7 ' Gd ans Ica Spotkanie
an.u w:i;-s arczaJące . o uzys .absolwen„Popioły" II seria (pa ~zgows a
tów I LO dla Pracują- nia mię~z~nar<;>dowe1 ~lasy m:norama) od lat 16 (poi.) 2•, Narutowicza 6.
cych _ z okazji Dnia ł strzowsk1e], pmg-pongistka LiY S
Z
g. 15.30, 17.45, 20
20-lecia ~ sowska posiad'.łjąca klasę m~i
Nauczyciela
ZPITALJ
DY UR
POLESIE (Fornalskiej 37)
„Jumbo" (USA) od lat Szpital Im. M. Madu- szkoły - o godz. 17 w strzowsk'l kraiową oraz naJ(Nowot- lepszy łódzki szablista M. Witszkolnej
9 g. 17, „Agnieszka 46" rowicza, ul. M. Fornal- auli
czak.
(poi.) od lat 16 g. 19 skiej 37 - przyjmuje ro ki 16).

„DZIENNIKA"

powiedziałem:

- W~ystkich was powystrze'lam, jetżeli nie
odidacie Ziraobowa.nych rzeczy. ·
Drab podniós.J: się z truclem z podłogi.
- Oddaj mu te łachy, Dora - stęknął.
Niech id.zie do wszystkich diablów.
Zniknęła za <lrzw:ami l za chwi~ę wróciła
ze spDl!'ą paczką. Nie wypusz,czając pis>t<>letu
z ręki, rozwinąłem papier. Ubranie, bielizna,
!krawat. skarpetki. WS'iystko przesiąknięte za-

SPORli

SPORT B SPORT •

SPORT • SPORT • SPORT • SPORt • SPORT •

SPORT • SPORT • SPORT •
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POWIESC „DZIENNIKA"'

Kiedy skońCJZY'li, zd<.ięli mi kajdanki 1 kazs li się ubrać. Pilnowah mnie przy tym jak
niebezpiecznego zb:ro<lnlarza. Pośpiesznie narzuciłem na siebie ubranie i znowu spytakm,
o co im wlaściwie chodzi, cz.ego obcą ode

mnie?
Ten, kitóry p-Olkazal leg:ittymację, powiedzjał,
chyba się domyślam. o oo chodzi, a jeżeli
nie, 1Jo niebawem dO'\\'iem się wszystkiego
dokładnie. Zn<JWU wlożyli mi kaijdank!i.
że

Zjechaliśmy wi'lld.ą na
sarnocho.du;
dużego
bramą.

dól. Wepchnęli mlllie
czekającego

.

Nalf'ży

zwrócić

przed

uwagę

na oklub
tego
sekr_eta-

piekę, jaką otaczają swój
władze uczelni. Wyrazem

wręczenie przez
A.
rza generalnego ZG AZS
Jaroszewskiego Złotej Odznaki
AZS przyznanej dyr. adm. PL
mgr M. Albertowi. Przyznano
także 8 srebrnych odznak AZS.

było

(ms)

już irenujq
.Tedyna w Łodzi sekcja nar•
ciarska działa przy ZS AZS i
skupia w swoich szeregach około 60 miłośników „białego sza
leństwa".

Członkowie

sekcj~

siE:

mogą

pewnym1 sukcesami.
Zajęli oni IV miejsce na mistrzn
stwach I Okręgu Narciarskiego
oraz U miejsce na zawodach o
„ Trofeum Północy" „ Odniesiono
takż~ cały szereg zwycięstw in•
dyw1dualnych. Trzon sekcji stanowią ta<:y działacze 1 zawodni
cy jak: dr L. Michalski oraz inż.
inż. s. Sauter i P. Hałupl<a.
Obecnie prowadzone są syste-.
matycznie treningi na Rogach.
Szkoda tylko, że ta jedyna w
Łodzi sekcja jest niemal niedostrzegana przez władze sportowe naszego miasta.
poszczycić

się
na dobrych pozveiach

Akademikom nie wiedzie
Start I Włókniarz

spotkanUi

Chociat
w
ligowe

ostatnie
tenisi€

przyniosły

zespołom

warszawską.
Start 1 Włókniarz rozegrają
w Lodzi w najbliższą sobotę i

niedzielę mecze ze Slęzą (Wro-

Calisią (Kalisz). Przecław) i
nie reprezentują
ciwnicy ci
zbyt wysokiej klasy, toteż zwvcięstwa łodzian są niemal pewne.

POWIFSC ,,DZIENNIKA"

Nie ZWl!'acalem naw~ uiwagi na ło, jakimi
uliciimi mnie wiozą. Co mruie to zreszt.ą mogło
obchodzić. Nie znałem miasta. I taik nie był·
bym w stanie zaDamiętać przebytej drogi.
Przyznaję, że cz.ulem saę trochę nie·wy;raźnie,
Wfa.ściwie nde miałem pewności, czy to rneczy•wiście p<l'licja, czy też morre Gairciia nasłał na mnie SIWoich batndziorów?
Zatrzymaliśmy się p<rzed ja1kimś żólitym domern, na którym wisilala owałneg;o ksz:tałtu
uirzędowa tablica. Nie zdążyłem praeczytać,
oo tam na niej było napisane, ale spostrzegłszy w bramie dwóch mundurowych policj.antów, nie miałem już wątpliwości co do
tego, że rzeczywi.scir, zain teresowaty się mną
władze wrugwajsikie. To mnie nieco llSP<)koilo.
P:rzynadmniej na raZie nie grozi.to mi to, że
ktoś st:rzeli mi w łeb. Byłem pewny, że to
Garcia złożył na mn:e skargę w policji. Dzi„
wilo mnie tylko trochę to. że traiktują mnie
jak<> niebezpiecznego bandytę. Ga.re.ta odpowiednio musiał prz.edS1tawić moją działaJno.ść.
Zaipa-owadzili rrmde na pierws= pdętro.
Za biu:rk:iem siiedzia.ł s=uply blondyn, nie
wyglądaj~y na HiS12<pana ani na Włocha.
Mund.urowy
Asystowa;Li mru dwaj tajni.acy.
policja.nt protokó!owcl na maszynie.
Obejirzeli mój paszpi.lll:'t, za)'.)iis.a:li imię, nazwi:;iko, <l<l;tę i miejsce urodzenia, WZięli odci<Ski palcow i dopiero wtedy blondyn spy-

w dalszym

ciąga

drużynie

AZS;
ub. sezonie była rewe1 acją mistrzostw•. Po prze(Włocła
granych ze Startem
wek) 2:6 i ze Startem (Gdynia)
się w
znaleźli
akademicy
5:6
Qstatnie
krytycznej sytuacji.
rozegrają oni na
swe mecze
śląoku z AZS Gliwice i Watrudno więc
welem (Wirek),
ze względu na
rokować im,
klasę przeciwników, jakieś na~
dzieje na ewentualny sukces.
w· sobotę mecz . Włókniarz ~
CaHsia odbędzie się o godz. 17
w sali przy ul. 8 Marca 22 a
Start gra u ~iebi~ ze Ślęzą o
godz. 19. W niedzielę natomiast
Włókniarz gra ze Slęzą o godz.
10, a Start z Calisią o godz. 12.

łódzkim. która

Startu jest dobra.
na swym koncie po
Mając
6 zwycięstw, przy dwóch pozairażkach drużyny łódzkiej
muja drugie i trzecie miejsca,
bezkonkurencyjną Spójnią
za

*

Natomiast

stołowym nie wiedzie się

wyjątkiem Startu, tylko posukcesy, mimo tego
łowiczne
pozycja w tabeli Włókniarza i

z

Bylem Slkiulty i si-edzia~em pomiędzy dwoma
barczy51tymi facet.ami, z których ka:ildy n.iewątJliiwie mi.al odbeZipó.eczony pistolet w kJi.e.
srreni. W tych wwunkach nie pozosif:alwalo mi
n.ie innego, jak czeka:; cier:pliw.i.e na dail.szy
rozwój wypadków.

SpaJem barom mooru>. Snily mi się jaltieś
dziwaczne historie. Musieli diu.go stukać, bo
kiedy się obudZiiłem. waliJd już ze wszystkich
sił. Przeklinając porarnnyob gości, wygramoliłem się spod sterty koców i, UJSilując dojść
do przytomności, pos.Ziedłem otworzyć.
W drzwiach stafo czterech mężczyzn. N:ie
żadne uprzejmości wtargnęli
wdając się w
dio miesozka:nia~ Jeden z '11Jich poka.zail: legityPolicja. - Następnie
mację i po>1.'iedzi.ał: wprawnym ruchem zn.łożył mi kajdanki. To mnie
zupełnie otrzeźwilo. Już nie bylem zaspany.
Spytałem, o co chcdrz:i, ale nle uważali za
stos:owne odpowiedZJ.eć. Przeprowadzili dokładną rewizję, zabrali. colta i sloik z koka1ną. Cała ta hisitm"ia coraz mniej zaczyna.la mi się podobać.

do

•

Łodzcy narciarze

*

w
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- Czy mówi pan po aJl:gielsku?
P.rzytalmąlem i j'LIŻ otwierałem usta, żeby

c:oś

powied2lieć,

gdy powsbrzymal mnie

ru-

.
chem ręki.
- ChwileczJk:ę. p~e Wsrq"Sltkim chciałbym
zadać panu zasa<lnJcre pyt.am:e. Czy przyznaje
się pan do .zam-O'!'Qcwa'1:Ja Ricarda Gusmana?
Poczułem, że roi nagie zaschło w ga>rdle.
Bezładne myśli blysikawką przebiegły mi
przez gł<:Ywę. czyżbym 7..abił tego Mulata? Ale
przecież oddychał, . k10dy wychodziłem., a poza: tym rruial na im.1ę Enio. Więc może ten
bandzior u D<>ry? Wprawdzie trzasnąłem go
solidnie, ale bylio malo pirawdopodobne, żebym
go zabH.
B1ondyn z . zsirn:tc['esawamiem obs.erwawal
reakcje rnaluJące się na mej twa;rzy.
- Nie znam człOWieka o tym nazwiSilru powiedzial~· - I .mkogo nle zabiłem.
Wyjął papierosa l zapalił. Mn.ie nie poczę
stowal.
- No c~ż„. moie pan oczywiście nie przyznawać snę d'.> Winy. ale czy to warto? To
tylko pr:zedłuzy ni~·p.ot.rzebnie naszą i:-ozrnowę . Mamy przecież d<YWody na to, że pan zaJ:>H Gusma.n.a.
- Powta.rzam pain.u że żad'llego Gusmana
nie znam i że nikog~ n.ie za.bilem.
Uśmi€Chnął się.

- Może pan ZaJPOmnlal, laik on wyglądał.
~rzypom.nę pa.nu. - otworzył szufladę, wy·
Jąl fobog,ratię i poda? mi ją pa-zez biurko.
Krew uderzył.a mi do głowy. To był ten
chłopak, którego nakryłem u siebie w mlieszka.niu j któremu tak \vyłoiJ:em &kórę.
- No i cóż, poznaje pan tę twaa?.M

tał:

(25)

."

(Dalszy ciąg nastąpi)
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