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Posiedzenie Komitetu Wykonawczeqo

I

Koordynacja badań naukowych
i technicznych wkrajach RWPG
30

listopada

br.

w

siedzi-

bie RWPG w Moskwie otwar-

te zostały obrady Komitetu
Wykonawczego
RWPG.
W
XX posiedzeniu tego kierowniczego organu rady biorą
udział
wicepremierzy
te
wszystkich krajów członkow
skich rady oraz przedstawiciele l"ządu Jugosławii. Z ram;eni? Polski w posiedzeniu
uczestniczy wicepl"emier Piotr
Jaroszewicz. Aktualnym przewodniczącym
komitetu
jest
wicepremier NRD. Julius Balkow.
Wtol"kowe obrady Komitetu

Wizvła

Wykonawczego RWPG poświę
cone były przede wszystkim
omówieniu
przygotowanego
przez odpowied.nią stalą komisję rady „zbiorczego planu
kryordynacji ważniejszych badań
naukowych i technicznych. stanowiących przedmiot
wspólnego zainteresowania i
prowadzonych
przez
kraje
RWPC- w latach 1966-1970".
omawiany
zbiorczy
plan
obejmuje 8 kierunków
badan
naukowych i technicznych, a
mianowicie:
(Bl

t

Wczoraj o godz. 16 czasu miejsc<. weg•J w Pałacu Jubileuszvw>m rozpoczęły sie oficjalne
rozmowy między
przewodniczącym Rady
Państwa·
PRL
Etlwardem Ochabem
cesarzem l!:tiopii, Jego Cesarską
Mcścią. Haile Selassie I . .
W toku rozmów omówiono
aktualną

rodową.

sytuację

międzyna

szczególności wymieniono poglądy na temat
bPzpieczeństwa
w
Europie
oraz w sprawach mających
żywotne znaczenie dla państw
Afryki i dla jedności
tego

W

kontynentu. Obie strony dokonały
r0wnież
przeglądu
stosunków dwustronnych i możli
w o ści ic-h dalszego rozwoju.
w ro7-1owach ze strony polskiej

Dalszv

ciąir

na str. 2

Cena ·SO gr-

A

DllfNNIK
'

,

,

' ;~

'

'

• :'.

Lódź, środQ

I

uczestniczyli

Rady Panstwa, Julian

sekretarz

Horode-

Akliou Habte wotd, minister
dworu Tsehafi Teazaz Tetera
word Kidane wold, minister

stanu do spra'\\~ zagranicznych
At.o 1;;.eten1a Yifru,
minister
f przemysłu Lij !11al<·
konnen, minister finansóvi.•, Ato

handlu

Yilma Deresea.
,Rozmowy
przebiegły
w
atmosfP.rze przyjaźni i wzajem
nego zrozumienia.
· W E!~dzinach wieczornych w
sa:onach recepcyinych hotelu
.,Ghion"
Edward Ochab z
m.ilżonki\ wydal uroczysty. ba'.1
kiet na cześć cesarza Etiop11.
H<>ile Selassie.
przeprzyjęcia
W czasie

z nowych

arterii

ko„

pierwszy

zast<;pca
przewodniKomitetu Wspołpracy
Gospodarczej z Zagranicą, Ka·
zimierz Olszewski.
ze strony etiopskiej nczestniczyli: premier Tsehafi Taezaz

'.

(590ł)

spotkał się

całym

1938 r.
---LISTOPAD

najlepszym
miesiqcem
w energetyce

z Gromykq
i Mikojanem

Komitet Ekonomiczny Rady
Mini'strów na posiedzeniu w
dniu 30 listopada br. powziął
na wniosek przewodniczącego
Komitetu Nauki i Techniki,
uchwalę w sprawie podnoszenia technicznych kwalifikacji
zawodowych pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej na stanowiskacb wymagających średniego i wyż
szego wykształcenia. Uchwała
ustala zasady i formy systematycznego. uzupełniania
i
aktualizacji wiedzy i umiejęt-

decyzia ZO NZ
zwołaniu światowej

o
konferencji rozbrojeniowej

W Moskwie rozpoczęły się
r0zmowy między ministrami
Na posiedzeniu · popołudnio
spraw
zagranicznych
ZSRR
wym w dniu 29 ub. m. ZgromaAndriejem Gromyką I Wieldzenie Ogólne NZ przyjęło re
kie; Brytanii Michaelem Stezolucję
w sprawie zwołania
wiirtem. Podczas rozmów doŚ\>;'iatowej konferencji rozbrok<.>nano
wymiany
poglądów
jer.iowej.
Rezolucja (zalecona
na niektóre problemy między
przez
Komitet
Polityczny)
ngrodowe. stanowiące przedw~kazuje, że wszystkie kraje
m<ot wzajemnego zainteresowa
prywinnv przyczynić się do
nia, a także na problemy storozbroj<0nia oraz współpraco
sunków radziecko-brytyjskich"°'.
wać ze sobą dla podjęcia ener
Minister M. Stewart złoży!
gieznych
kroków mających na
30 listopada wizytę przewodC'!!U os:ągnięcie postępu w tej
niczącemu
Prezydium
Rady
dliedzinie.
Najwyższej ZSRR A. MikojJnowi i odbył z nim rozmowę.,,----------------.

CAF

Ml.r.),

dctyczącą

zwołania

świa

towej konferencji rozbrojenio
wej. na którą powinny zostać
zaproszone wszystkie kraje.
Rezolucja
zaleca
również
usUni2
przeprowadzenie niezbc;dnych konsultacji ze wszy·
stldml krajami w celu powołani.a do życia reprezentatyw
nego komitetu przygotowawcz<:go. który podejmie niezbęd
n~ posunięcia w sprawie zwo
łania
światowej
konferencji
Dalszy

ciąg

na str. 2

„Kolorowe rozmowy"
Moskwy z Paryżem

rządzeń,
wytwarzających
prąd, zwi~kszyła się z 1.700

Radiiecki minister spraw zagr anicznycb Andrzej
Gromyko
(z prawej) wita brytyjskiego
ministra spraw
zagrąnicznych
Michaela Stewarta.
MW w 1939 r. do prawie Hl
CAF Protofax
tys. MW w br.
Produkcja
energii wzrosła z 4 mld. do~--------·---------------·-------040
mld. kWh w ub.

w~ .Brytania wysyła

;:;~.

W swej części operatywnej
rezolucja aprobuje propozyeje
drugie;
konferencji
krajów
niezaangażowanych (Kair 1964

(D)

listopadz:e
wszystkie
elektrownie polskie wyprodukowały ok. 4,1 mld.
kWh
energii elektry.czneJ, czyli o
ponad 100 mln. kWh więcej
niż w ciągu całego roku 1938.
Była to najwy7.sza w naszej
his~orii miesięczna produkcja
er.ergii. Moc wszystkich
u-

blachą.

ności wymaganych na zajmo-wa nym stanowisku.
Zgodnie z uchwalą Rady
Minist.rów w sprawie zasad
realizacji budownictwa miesz•
kaniowego, Komitet Ekon<>miczny Rady Ministrów usta•
li! na okres lat 1966-1970 dy·
rektywne średnie koszty inwe
stycyjn„,
przypaaające
na
1 m kw. powierzchni użytko
wej
mieszkań
budowanych
przez rady narodowe, państwo
we zaklady pracy oraz spół·
(A) Dalszy clą~ na str. 2

Jednomyślna

W

zbudowana

w stolicy Etiopii, Addis Abe·
bie w dzielnicy bazarów. W
dzielnicy tej zachowały
się
Jeszcze stare parterowe domki, o dachach krytych

czącego

w

rzemieślników

Ulgi dla

Posiedz.enie KERM

Stewart

wodniczący
Rady
Państwa
PRL i cesarz Etiopii wymienili to'Olsty.

niż

'

NT 286

„,---------------W 30 dni więcej prądu

.Addis Abeba
rnun1kacyjn~·ch,

'.

* Podnoszenie kwalifikacji
* Koszty budownictwa mieszkaniowego
*

1 gTUdr1ia 1965 roku

polsko-etiopskie

Jedna

cki, wicen1inistcr spraw zagra.niczn3' cb, Marian Naszkowski,
wicenunistcr bandlu zagranicznego,
Francis7ck Modrzewski,

:

!tok XX

E. Ochaba w Addis Abebie

Rozmom~

·-

Wy~anie

do Zambii

Radziecki satelita telekomunikacyjny „Mołnia-1" po~red01•
czyi we wtorei< rano po raz
drugi
w przekazaniu z Mo•
sl<WY do Paryża killłudziesię·
Ciominutowego programu telewizji barwnej. Odbiór obrazu
i dźwięku był bardzo dobry.
w eksperymencie zastosowano
apal:'aturę f)"ancuskiego systemu
telewizji barwnej SECA:i1.
Gło5
ści
Jąc

zabrał

minister

łączno

ZSl.R, N. Psurcew, składa·
gratulacje inżynierom tran
cuskim z okazji pomyślnie ro:i:
poczętych
wspólnych eksperymentów. ·
w czasie drugięgo
programu telewizja
moskiewska w}·świetliła dla Paryżan kil
w·1
.
d
d b
.
ka· kolorowych filmów >uótko
1 S'01l
naipraw opo o nieJ
metrażowych oraz urządziła po
oświadczył
prezydentowi
kaz mody radzieckiej.
Kaundzie, że symboliczna bry
Jak
oświadczył
minister
tyjska siła wojskowa może
Psurcew, w najbliższ)'m czasie
operoWać tylko w gra..'1icach
zostaną przeprowadzone dalsze
Zambii i w żadr.ym razie nie
serie
„kolorowych rozmów"
między Paryżem a Moskwą za
będzie użyta przeciwko Rodepośrednictwem sputnika „Mołzji. .Jak się uważa, głównia-1".
nym celem decyzji rządu jest
zanim sygnały moskicwskiewyeliminowanie
możl i wości
go osrodka telewizyjnego trafi
wysła•nia
do Afryki środkoły na ekrany paryskie, przeby
wej jednooitek arabskich bądź
ły w kosmosie trasę długości
afrykańskicb.
ponad 80 tys. km. Radziecki
mikroksiężyc leciał bowiem na
wysokości 40 tys. km nad pólkulą północną, gdy znalilzl się
W Akrze około 3 tys. obyw jednoczesnym zasięgu anten
wa•teli Ghany zgło:>iło się do
telewizji obu krajów.
ocbotniczej milicji powołanej 1'
Na „Mołni-1" znajdują się (ld
b
t
d ·
d
biorniki o mocy 40 watćw, 10
W
u · ygo mu przez rzą
razy silniejsze ni:i: na amervw celu wyzwolenia Rodezji "kaiiskim satelicie r.etranslacyjPołudni•owej.
nym Early Bird.

w Indonezji sym.bolic;nq siłę woiskowq
trwa terror w

poniedziałek wieczorem
Londynie premier Wiloor.
zwołał
na<lzwyczajne posiedzeinie swego
gabinetu w
związku z prośbą prezydenta
Zambii. Kaun<ly 0 wysłanie
·
b
· ·
WOJSk
rytyJsll:1ch dla ochrony zapory i bydroelektrowni Kuriba, na grnaicy rodezyjsko-zambijskiej dostarczającej prądu dla Zambii.
Ubiegłej
nocy podano, 1z
rząd brytyjski
ustosunikował
się przychylnie
do
prośby
Ka.undy i postal!lOWił wysłać
symboli=ą siłę wojskową do
Zambii.
Wczoraj
wylądować tam
miały pierwsze sa·moloty brytyjskie oraz x:iewielki oddział
żołnierzy, Szczegóły tej opera
cji trzymane są w tajemni-~------------------~--
cy. Przypuszcza się, iż Wilson
zgodził sii.ę na wysłanie n.ie
uzbrojonych samolotów rekonesansowych oraz niewielkiej
jednostki wojskowej z kró~ew
grup opozycji, które wysta„
sk.iego pułku sił lotniczycb.
wiły pięciu kax:dydatów", za·
rzucąjąc im, że dążą do przywrócenia starego reżimu. „JeWe wtorek wieczorem pre dyna sprawa, w której zbiezyden~
de Gaulle
wygłosił
gają się ich namię ~ności,
t-o
w ramach kampanii wybor- moje odejście powiedział
cze; przemówienie transmito mówca przestrzegając, że w
wane przez radio i telewio:ję. tym wypadku, tj. zwycię.stwa
Premier Rodezji Smith oś
Generał stwierdził na wstę
wiadczył, że gotów jest spotjednego z kandyda.tów opopie,
że prezyQ.entem ,;winien
kać się z prezydentem Zamzycji nastąpiłby nieunikniony
być
człowiek
reprezentujący
bii Kaundą a tak'że z premie
nawrót do odrażającego zadobro całego narodu i służący miesza·nła, w któtym ·brnę
rem WilS()J1em pod warunmu. Z tego to tytułu i z ·te- ło niegdyś państwo dla niekiem, że rozmowy te będą
go powodu
wzywam. byście szczęścia Francji".
„konstruktywne".
wyrazili mi zaufanie".
Smith jest przeiwiadcz<l'!ly,
W krótkich słowa.eh genE!-'
że premier Wilson jesit obecrat de Gaulle zrobił aluzję
Generał de Gaiulle w suronie w o wiele gorszej sytuawycb słowach potępił „pięć
(C) Dalszy ciąg na str. 2
cji jeśli chodzi o obalen.ie
..
Na zdjęciu: symbole
rządu
rodezyjskiego
niż
kandydujących na statrzy tygodnie temu.
nowisko
prezydenta
Francji. W górnym rzę
dzie: krzyż lotaryński
- znak gen. de Gaulle'a 'po lewej), pięcio

w

Dziennik „Angkatan - Wersendjata" podał we wtorek, że
dowódca sil zbro,jnych zachod
niego
Kalimantanu (Borneo)
generał
br··gady Riasuda wydał rozkaz o rozwiązaniu Partii
Komunistycznej i innych
postępowYcb
organizacji
w
swym okręgu.
·
Jest to już czwarty
okręg
Indonezji, w którym
władze
wojskowe
rozwiązały
partię
komunistyczną,
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Dowódca sil zbrojnych
7lachodnie.i Jawy, .g?zie K~' Indo

NOWE PROGRAMY
liceum ogólnokształcącego

ne:r.ji została
Juz Yozwtazana,
wydał rozkaz o rozwiązaniu 37
związków zawodowych.

Prasa

llfinisterstwie

zakończono
nad
pl'.łnem

nauczania

w

nie będzie
łatwa, ale Programy uwzględ
maią
zasadę
stopniowania
tr11dn?śc~,
systematycznego
w'.iraza~ia młodzieży do wysiłku . intelektualnego.
Najtrudme1sza będzie klasa IV w
którei
przewiduje
się ' :i:e
u-:zeń będzie się ksztal~il w
wybran.ej prze.z siebie grupie:
t
humams .yc~neJ,
fizyczno-matema~yczn~J lub biologicznochf'm1czneJ.

wstępne

prace
i
programami
zreformowanvm

li~eum ogólnokształcącym. Bę
dą

one wprowadzone do liceów
nd
próbny okres w latacb
1957-1971.

Główne zaloźenia przyświe
cające pracom komisji - jak
wskazywano
to
przede
wszystkim nowoczesnosc" t~es' •
ci nauczania. ich bliski zwiąk
. .
ze
z
zyciem
społecznym
oraz rozszerzenie zakresu wykształcenia politechnicznego.
Szczególną

września".

ogólnokształcącym

Oświaty

ś

Centralny 0 rodek metodycz
ny opracuje .Pl'.łn przygotowania nauczycieli ?o realizacji
nuwych programow.

o
sił

masowych
lewicowych

i usuwaniu z aparatu państwo
wego uczestników ,,ruchu 30

Ostatnia klasa podzielona na trzy typy
W

donosi

aresztowaniach

w samej Djakarl'.'.ie

aresztowano w
dni 381 osób.

ciągu

ostatnich

2-milionowy
silnik z Tarnowa
Załogr.
Fabryki
silników
Elektrycznych w Tarnowie wy11rodukowata 30 u . .
stopada z-milionowy silnik elek
tryczny.
w br. wyltonanych
tu zostanie łacznie 305 tys. silników, w tym 21s tys.
serii
„E", odpowiadających najwyż
szym
standardom światowYm,
które znajdują coraz większy
zbyt zagraniczny.

„Tamci"

I
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Polska ekspedycja antarktyczna

rolę

w. procesie
zbliżenia szkoły do zyc1a ma
odgrywać nauka o społeczeń
stwie (wykładana w ostatniej
klasie).
Program języka polskiego
odchodzi od socjologizowania
literatury;
więcej
miejs.:a
udziela współczesnej twórczoś
ci literackiej oraz nieustannemu doskonaleniu w wypowiadaniu się tak w mowif'
jak i piśmie.
Autorzy nowych programów
rozszerzyli zakres przedmiotów
ścisłych o podstawowe
osiągnięcia współczesnej nauki,
usuwając
jednocześnie·
m. in. zagadnienia znane ze
szkołv podstawowej.
Nauka l"I przyszłym liceum!

I

I

W połowie grudnia br. wyruszy na Antarktydę
polska
el:spedycja naukowa,
zorganizowana przez PA~.
W skład ekspedycJ1 wchodzi
4 młodych polskich naukowców: inż.
Seweryn
Maciej
Zalewski - kierownik wypra
wy. mz. Adam Kuchciński,
dr inż. Janusz Molski i m,i:r
R. Czajkowski.
w czasie ok. 12-miesięczne
g:; pobytu na Antarktydzie uczestnicy wyprawy prowadzić będą prace w zakresie
p0znawania magnetosfery, ba
dan fa
radioaktywności
pow•etrza I opadów, zawartości
co2 w wolnej atmosferze,
o..:eanografii oraz lodu met'.:>dami ultradźwi~kowymi. Zada

*

Sn1ith

* *

Przedwyborcze wystąpienie
de Gaulle'a

pewny siebie

niem P.kspedycji będzie równi2ż dotarcie do naszej stacji
naukowej im. A. B. Dobrowolskie~o w Zatoce BIJ.\lgera
i stwierdzenie jej stanu. Potrzebne nam to będzie dla przy
golowania następnej polskiej
delegacii antarlctycznej, która
projektowana jest za rok.
Uczestnicy wyprawy praco
wać bedą w znanej radziecCelulozowo-Papierniczych
odkiej
stacji
naukowej
na
dano we wtorek
do nb'tku
Antarkiydzie - „Mirnyj", kowielką
maszylię
papierniczą.
rzystając z własnej aparatury
która ' będzie produkować ronc111kowej i technicznej.
Dla
cznie 13 tysięcy ton białego pa
koordynacji programu naukopie1·u. Agregat ruszył na 4 mie
we~o
wyprawy Wydział III
siące przed terminem. Umożli
PAN powołał specjalną komiwi to wzrost krajowej produk
sje n'l czele z prof. Wlady-1 cji papieru przeznaczonego
shwem Parczewskim. ldimana książki i czasopisma · o ok.
ł
pror
tologiem i meteorologiem,

.„

Papier z Krapkowic

4

miesiące

p;zK~a~o~~~~!!!~d~j

rantienna

gwiazda

-

znak Lecanueta. w rzę
dzie środkowym: słoń
ce - znak Ji.Jitleranda
(po lewej) i w podwój
nym
kole
inicjały

„ Tvn

ze

strzałką

na

prawo - znak TixierVignancoura.
w dal·
rzym rzędzie: sześcio
kąt
wpjsany w kolo
- znak Marcilhacy•ego
(po lewej) i dom wrysowany w
podwójne
koło znak Barbu.
CAF

*
o ®
o o

Komitet~ :V:O!,~~!. RWPG
Dokończenie

(B)
ze. str .. 1 .
nowe metody uzysk1wan1a 1
przekazywania energii;
,... nowe
metody poszukiwań
geologicznych;
- nowe rodzaje materiałów;
,.- nowe procesy technologiczne
w przemyśle,
budownictwie
i transporcie;
~ tech01ka obliczeniowa, automatyka, elektrónika;
- intensyfikacja rolnictwa;
- naukowe podstawy kicrow•
nictwa i zarządzania;
- nowe środki ochrony zdro·
wia.
Wymienione
kierunki obejmują 171 tęmatów szczegóło·
wych.
W realizacji zbiorczego planu
koordynacji ważniejszych
bad .
.
an naukowych ' teehmcznych
krajów RWPG w najbliższym
5-lecm
przewidziany
jest, w
szerszym lub węższym zakre·
sie, udział wielu polskich pia·
cówek naukowych. Konkretnie
- uwzględniona jest współpra-

~!cjf 0\~~~~~c:~~c~:!~tó;, r~~~:

· ·
czej mówiąc, polscy specjalisct

będą uczestniczyli w praktyce

w pracach dotyczących wszystkich wymienionych 8 głównych
~ierunków, a nasza gospodara będzie korzystać z wyni·

ktych
ów współpracy
dziedzinach.we wszystkich
w toku obrad Komitetu WY·

~~~~w~:,~~i:l~~ ~;;::.,1!~':.ą

d::
tąd przeszkody w realizacji wie
lostronnego współdziałania krajów RWPG w zakresie nauki
i techniki. Metody i drogi tego współdziałania, realizowane-

ZD lat „Kameny"
najbliźłiZYCh

W

dniach

mija

20 rocznica wznowienia po woj

nie lubelskiego pisma społecz
no-kulturalnego „KAMENA''.
W związku z jubileuszem U·
każe się w
sprzedaży specjalny, 16-stronicowy numer tego
dwutygodnika, zawierający wier
sze, opowiadania i
artykuły
publicystyczne. Piszą m. in.:
Waldemar Babinicz, Leon Chajn,
Ewa Szelburg-Zarembina, Stanisław Wygodzki, Leopold
Le·
win,
Włodzimierz
Słohndnik,
Witolrl zechenter
i
Gabriel
Karski.
Szczególnie
interesujące
są
wspomnienia
Leona
Chajna,
związane z działalnością PKWN
i powstaniem pierwszego uni·
wersytetu w Polsce Ludowej
UMCS w Lublinie.
RocznicowY numer ukaże się
w
zwiększonym
nakładzie il
będzie do nabycia w kioskach
"Ruchu".

go od kilku zaledwie lat, nie
zostały
dotychlczas w
pełni
przetarte. Chodzi . przede wszystkim o rozwój . bezpośrednich
kontaktów między odpowiednimi placówkami i specjalistami.
PodKreśla się zasad;Y" wzajemnosc1 i nieodpłatności udostęp
nianych sobie wzajemnie osiąg
nięć technicznych. Zasady te
dotyczą rvwnież prac objętych
omawianym planem. P!rzedmiotern dyskusji ~ą także niektóre problemy związane z zasadami wspólnego
proovadzenia
wybranych prac.
Polska jest
zainte~sowana
d
.
-"'
alszym rozwoJem ws,,....pracy
krajów RWPG w zakresie nauki i techniki.
Współpci.ca ta
pozwala na koncentrowamie sił
i środków na
zagadnieniach
wynikających z podziału pracy,
przy jednoczesnym
zapewnieniu naszemu krajowi mO'.i:liwości korzystania z wyników puc
prowadzonych
szerszym fro11tern w krajach RWPG. Koordy
nowa_ne w ramach RWPG prace me są prowadzone w oderwaniu od osiągnięć myśli naukowej i badawczej w krajach
zachot.nich, z którymi współpracują, w miarę możliwości
na bieżąco,
polscy specjaliści
oraz fachowcy z innych kraJ·ów RW:PG.

Ziemia krakowska czy Pod~
hale
oferują
prżyjezdnym
mnóstwo najrozmaitszych pamiątek, i to często o wysokich walorach artystycznych.
Jeśli chodzi o województwo
łódzkie, od dawna już odzywały się glosy, że (z wyjąt
kiem ziemi łowickiej)
tet?o
rodzaju pamiątek, ch~tnie nabywanych
przez
przyjezd-

„Kukuleczka"
piaci
za
nych
za

pięć
trafień
premiowazł 11.-068
pięć
trafień zwykłych
zł

7:379

za cztery trafienia zł 153
za trzy trafienia zł 9.

dniu

XI. 1965 roku
zmarł w wieku lat 82
PROWIZOR FARMACJI
26.

WACLAW
STASZEWSKI
b. ki t'ownik apteki

w Tomaszowie Maz.

J"ak wygląda przecięthe, najba·rdziej tyJJOWe, a więc „statystyczne" mieszkanie, do którego klucze
otrzyma w tym
roku równie „statystyczny" lo·
ka tor?
Otóz jei;t to mieszkanie skła
dające
się
z 3 izb o łącznej
powier.zchni
niespełna
40 m
kw., mieszczące się w budynku
4-piętrowym
(bez windy),
usytuowanym w obrębie zwar
tego - często nadmiernie zwar
tego - osiedla. Wyposazone w
pełną instalację elektryczną, ga
zową,
wodociągowo-kana Hzacyj
ną i centralnego ogrzewania zapewnia użytkownikom wszyst
kie niezbędne wygody.
Kosztuje ok. 80 tys. zł, jeśli
nie liczyć nakładów poniesionych na budowę tzw. urządzeń
osiedlowych i uzbrojenie terenu, a wraz z nimi - o ok. 30
proc. więcej.
w sumie w'i.ęc
jest to mieszkanie dobrze wyposażone,
ciasne i względnie
tanie.
Do takich właśpie wniosków

Cześć

Jogo

pamięci!

DYREKCJA, RADA ZA·
KŁADOWA,
PODSTAW.
ORG. PART. ZARZĄDU
APTEK WOJEWODZTW A
5801/k
ŁODZKIEGO.
Kierownikowi
Wydziału
Prezydium Rady
m. Łodzi ob.
mgr inż. Józefowi Jerzemu
SMUDZE - wyrazy głębokie·
go współczucia
z powodu

Przemysłu

Narodowej

śmierci

OJCA
składaj!\

RADA, ZARZĄD i PRA·
COWNICY OKRĘGOWEGO
ZWIAZKU SPOŁDZIEI.NI
INWALIDOW w ŁODZI.
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Premier \ChRL," Czou En-Jaj
W<e wtorek
na 3-godzinną rorzmowę ambasadora
Jeana Challlvela, kto"remu towarzyszył •ambasador Francji
w Pekinie, Lucien Paye. Ten
ostatni oświadczył dziennikarzom, że rozmowa, która to,
.
czy1a się w atmosferze ser-

przyjął

de<·zności,

dotyczyła

trze~h

wielkich lrompleksów
zagadnień: Europy, Azji i południowowschodniej
Azji
oraz
ONZ. Spotkanie pozwoliło pre
mierowi chińskiemu na przed
stawienie zanego stanowiska
Chi"n.
Jean
Chauvel
odmówił
wnelkich deklaracji. Oświadczył jedynie, że spotkał się
z premierem ChRL „prywatni"e".

'

skłaniają wyniki badań Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego nad projektowaniem, wy
konawstwem, strukturą i kosztami mieszkali oddawanych do
użytku w
latach 1964-65. Ana
liza IBM zawiera także szereg
interesujących
danych porównawczych, wskazujących na ogó1ne tendencje w naszym budownictwie mieszkaniowym. Do
tyczy to m. in. kosztów, które z roku na rok systematycznie maleją. Np. w 1961 r. cena 1 m kw. powierzcllni użyt
kowej mieszkań wynosiła blisko 2.470 zł, a w ub . roku już
2.140
zł.
. s~ednią
cenę
1 m kw. w br. szacuje się na
ok. 1.855 zł.
J"ak stwierdza lBM,
spadek
ten jest przede wszystkim wynikiem stosowania coraz lepszych rozwiązali projektowych

aczkolwiek

materiałowych,

pewien

wpiyw

ma

również

obniżenie standardu wypos.aże
nia mieszkań.
Mniej optymistycznie nastraja stałe ograniczanie średniej
powierzchni mieszkań. Przecięt
na kształtuje się poniżej „wy
śrubowanego"
normatywu 40 m
kw. na mieszka.nie.

Tylko
jednostronne \rnrzyści
dało
również
dążenie
do maksymalnego wykorzystania tere
nych i turystów,
jest
tu nów pod zabudowę. „Gęstość"
brak.
tej. zabudowy
zwiększcno
od
Ażeby wypełnić tę lukę Wy
15 do 30 proc., co zmniejszyło
d,:ial Kultury Prez. WRN i
koszty 1 m kw. powierzchni
zarząd
Okr.
zw.
Polskich
użytkowej mieszkali (dzięki 0 •
graniczeniu nakładów na uzbro
Actystów Plastyków w Lodzi
jenie terenów o 4~70 zł). Ale
ogłosiły konkurs ogólnopolski
jednocześnie
zmalała
powierzdla członków Związku PAP
chnia zieleni i placów zabaw
na projekty (,wzory) parniąw osiedlach, pogorszyła się izo
tek.
lacja mieszkań od hałasów uli
Na konkurs nadesłano
fj()
cznych, ograniczona została licz
ba urządzeń usługowo-gospodar
wariantów i kompletów proczych (w stosunku do liczby
jek:tów. W grupie metalowej
użytkowników)
od 10 do
30
I, II i Ul nagrodę oraz dwa
proc. -Te ujemne nastE:pstwa
wyróżnienia otrzymał Zygmunt
należy
w większym
stopniu
Cichy 2 Lodzi; w tej samej
brać
pod uwagę przy podejgrupie: I, II i III nagrodę
mowaniu w przyszłości wszeloraz . wyróżnienie
Adam
kich „oszczędnościowych" przed
Siemaszko z Warszawy.
sięwzięć. Potrzebę taką stwier
grupie
„ceramika i szkło"
dzili !11· in. posłowie na jed.
nym
z ostatnich
posiedzeń
d wie III nagro d Y i wyrożnicSejmowej Komisji Budownictwa
ni~ z d o był An toni BiłasHz L::iki Gospodarki Komunalnej.
z1,
na~ 00 ę
enry . . _
Baran z Zawiercia. W g r u p i e + - , - - - - - - - - - - - - - - - - 1

w

d

11 1

różne":

I

nagrodę

otrzymała
Aleksandra Chrobra-Krzywdziak z Krakowa.
Sąd konkursowy uznał za
bardzo celowe kontynuowanie
kc.nkursów na projekty parnią
tek, jako imprezę coroczną i
stwierdził,
że tego rodzaju
konkursy są pozyteczne l potr?ebne w celu podniesienia
poziomu i wzbogacenia form
artystycznych
w dziedzinie
pamiątkarstwa.
(Ml

Kąmunikat
zakładach

Totka

piłkarskich

z
dnia 27--,28 Jistopad'a br. stwier
dzono:
20 rozw. z 12 trafieniami
wy gr. po 5.51<> zł
645 rozw. z Jl trafieniami
wygr. po 170 zł.
5.238 rozw. z IO trafieniami
- wygr. po :?Jl zł.
W

* *

*
W zakładach Toto-Lotek
z
dnia 28 listopada br. stwierdzono:
5 rozw. z 5 traf. prern.
wyg;r, po 427.900 zł
211 rozw. z o traf. zwykł.
w-:1gr. po około 10.000 zł
9.639 rozw. z 4 trafieniami
wYgr. po 333 zł
172.lł32
rozw. z 3 trafieniami
- wygr. po 18 zł.
Na
wylosowaną
końcówkę
banderoli nr 6850
odnaleziono
ogółem
182 kupony wielozakła
dowe - premie po 2.00() zł, 20
'Kuponów jednozakladow~·ch
premie po SC') zł..

~

J

b

I • nU/.l(łn!;_
.;:/ .>:.
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:~

niowego. Koszty te zostały od
welizowanego
prawa
górnj,.
,,.B-52'', dokonały w ty.ro dniu
powiednio zróżnicowane dla
czego.
nalotu na plantacje kauczuku
poszczególnych województw i,_________________
„Michelin".
Celem nalotu są
miast wyłączonych z wojedomniemane pozycje partyzanwództw
tów, którzy jeszcze w panieRozpatrzono projekt ustawy
działek
. walczyli z wojskami
sajgońskimi i wspierającymi je przedłużającej do 1970 r. ulgi
oddziałami amerykaliski.mi.
podatkowe dla rzemieślników
Rzecznik powiedział także/ iż
z tytulu nabycia i zainstalow poniedzi.alek rano partyzanwania w zakladach rzemieślni
ci zaatakowali obóz wojsk speczych maszyn bądź urządzeń,
We wtorek przed południem
cjalnych w odległości 16 km
budowy,
odbudowy
budynw
pogrążopej
w
żałobie
na północny wschód od sajgoków na potrzeby
zakładów Brukseli odbyły się uroczynu. Po obu stronach są strarzemieślniczych oraz kapitalstości pogrzebowe królowejty.
ó
. dl .
matki Elżbiety.
Obecny byl
ł
b
d
j
nych remont w sro ww trwa
k ·1 B 1
d
ł
By y am asa or USA w sa lyL·h, a na niektórych terero
e gii, Bau ouin, cz ongonie generał Maxwell Taylor,
nach także z tytułu nakładów
kowie
rodziny
królewskie;k
oświadczył, iż przewiduje dal- na cele mieszkalne rzemieślni- pnedstawiciele innych państw_
sze nasilenie wójny w WietOlbrzyroie
tłumy mieszkańnamie. M. in. generał wymieków.
ców
oddały
ostatni
boleli
nil możliwość
desantu wojsk
Rozpatrzono projekt rozpoamerykaliskich i
południowo- rządzenia Rady Ministrów, no zmarlej . Polską Rzeczpospoli~
wietnamskich
na
terytorium
welizujący przepisy dotyczące tą
Ludową
reprezentowall.
1
DRW. Taylor dodał przy tym,
przekazywania środków trwa~::i~e~:dyKr;:~~~~a oraz c:m__
<>i
że nawet ·v wypadku „odizolo
ły(;h
między
państwowymi
wania" Wietnamu
północnego jednostkami organizacyjnymi.
basador PRL W Belgjli, Jalll>
powstaną - jak pisze AP zr.owelizowane przepisy przeWasilewski.
„nowe prob 1emy związane z/
"d ·
d ·
h alą
Zwłoki król-0we1' Elżbiety •
kontrolowaniem
partyzantów
Wt UJą.
zgo nie z
uc w
walczących na południu kra- IV Plenum KC PZPR, moż- stały przewiezione do kated~
ju"
. liwość nieodpłatnego przekazy
św. Michała, gdzie odbyła się
•
·X·
wania środków trwałych mięuroczysta
msza
żałobna.I
Ta sama agencja podsumowu
dzy przedsiębiorstwami zgruZ kolei trumnę przewiezi~
jąc IO-miesięczny okres bomp0wanymi w jednym zjedn9no do kościoła Notre-Dame rJł
.
. d za,
.
.
d ecyZJ1
..
Laeken , a stamtąd złoz· ono J. ...,
.._
bar d owama
DRW
s t w1er
czemu,
na po d s t aw1e
iż wyniki „wojny powietrznej
dyrektora zje.dnoczenia.
w krypcie królewskiej. Kró+

Pogrzeb

królowej

*

Elżbiety

*

0

I

i

Posiedzenie
KERM
d:!?ni~~ig:,~~~~wZ: ::~s!ka ~:.~n~~rc~y:~~~~':~c~

~~~~i~! da'iei~f~a::1a V:~k~~;g::,?,-. jel~oz~~~~~~:dze~~;'n~~~Y P~<t= }c°~~~w~~~bi~~ża~P~[b~~a~ ~

pamiątek

Zmarłym

człowieka.

skowy
rek '!!

rzecznik wojpoinformował
we wtoSajgonie, że bombowce

Jk
b d • .,
a ie mieszkania u u1·emy.

tracimy wzorowego pracownika i zacnego
W

Ameryk:ański

najmniejszego oporu

„materiały

W

W1miki. n11lo1ów nu n.R~,
„daUek1e od sukcesow

Oszczędności -- często po linii

Wyniki konkursu
na proiekty

Głos~ aS?encfł amerykański ei:

~~

0

Amerykaliski sekretarz obrony McNamara powrócił w po·
niedziałek do Waszyngtonu po
zakończeniu krótkiej inspekcji
w Wietnamie południowym.

nistrów

„przestały

grywać

w

wojnę

sprawie

obszarów

ry zmarł w 1934 roku.
_ _;_______________

Mimo poprawy warunków atmosierycznvch

::::~::/~:!1a~~!::. ~~:r~~~

ny Zjednoczone

w

~~--~~~~~--

Milion ton

prze
Wietnamie''.

·załe~łościi

PKP
Sztandar Pracy I kl. wmają do przewiezienia
mlit
w
całym

kraju odwilż.
ostatniej doby w więk
województw wystąpiły
deszcze lub mżawki przy temperaturach dochodzących nawet
do plus 10 stopni.
W wielu
miastach "nie pozostało już śla
ciągu
szości

dla działacza
ruchu robotniczego
We wtorek
dzibie
KW

odbyła

się w siePZPR w Łodzi
uroczystość
dekoracji Orderem
Sztandaru Pracy I klasy Stanisława
czwórki wybitnego
działacza
ruchu robotniczego.
s. Czwórka od 16 roku ż~·cia
był
aktywnym członkiem PPS
Lewicy w Pabianicach, a w
latach
1918-1938
działał
w
l{PP. w czasie okupacji organizował w tym mieście
PPR.

Po

wyzwoleniu

o<lpowiedzialnych
PPR I P'LPR. s.

du

na

i

ulicach

śniegu;

na

ze

są

norn1aln e.
praca

któ

warunki

Również

PKP

bez

się

ruchu

odbywa

żadnych przeszkód, jed
wciąż istnieją poważne za
ległosci
w przewozach
towarów. Mimo że w .. ostatnią niedzielę
i poniedziałek
klienci

nak

PKP

przyśpieszyli

ładunku

ogólne

Przedwyborcze
de Gaulle'a

tempo

roz-

i załadunku towarów
zaległości
przewozowe

wystąpienie·

ną wojnę

zwrócił

szczególną uwagę na
prowadzoną wszędzie aikcję r.a rzecz
pokoju zwłaszcza w Azji,
gdzie prowadzi się ab&u~d.aJ.-

,,Owoce" owocowo-warzvwnvch

nadużyć

- wysiłek na rzecz
sca·lania naszego
rozdartego
kontynentu, z je<lnej stirony
przy
kon:ynuowan.iu
dzieła
organizacji Europy zachodniej,
z drugiej - przy nawiąza<!liu
rozlicznych stosunków z k•rajami W.schodu,
wreSZ'Clie r.a

umacniającą sic: wmędzie n.a
świecie obeooość
i
wpl:y'WY

kultury francuski.ej.
powieNowa
republika prag
dział generał de Gaulle nie, aby nadal rozwijał się do·
brobyt w kraju,
Nowa
republika
wYDlaga,
aby Francja pozostając sprz_Y·
mierzeńcem
swoich
sprzymierzeńców i przyjacielem swoich
przyjaciół, nie była podporzą~
kowana jednemu z nich, gdyz
nie byłoby Lo jej godne, a w
pewnych wypadkach mo~łoby
ją wciągnąć automa!ycz~1e w
konflikty, jakich sobie me ży
czy,
Nowa republika pragnie wYposażyć Francję w broń jądro
wą,

Do Sądu
W0Jewódzk1ego
dla m. Lodzi wpłynął wczoraj
akt oskarżenia
sporządzony
przez Prokuraturę Wojewódzką
m.
Lodzi.
zamykający
śledztwc w sprawie
ponad

80l również b. kier. przechowalni.
:-.aduż!cia w PP „Warzywa,
Owoce 1 Kwiaty" popełniano
już od roku 1953.
Kiedy 4
lata później doszło do zmiapnłmilinnowych
n;idużyć
w
ny· na stanowisku dyrektora
PP "Warzywa, Owoce i Kwia
naczelnego, E . Kościanek i F.
ty".
Na ławie oskarżonych
Drążczyk
uzgodnili podcns
zasiądziP 16 osób.
prywatneg<? spotkania
przyszła ,,wspołpracę"
z
nowo
Jak stwierdza akt oskarże
mianowanym dyrektorem Jania, grupa byłych pracowninem Stasiakiem (Wrześnień
ków przedsiębiorstwa, mieszaska 102) i jego zastępcą Henjąc gatunki
owoców i warykiem Smoczyńskim
(Sienrzyw, oszukując na wadze i
kiewicza 85). W efekcie Stawykorzystując
zbyt wysokie
si.:ik otrzymał w trakcie tej
normy ubytków, wygospodaro„współpracy" ok. 100 tys. zł
wywała w
ten sposób znaczłapówek,
paczki z owocami
ne „nadwyżki", które sprzew:u·tości
18 tys. zł i złotv
dawała następnie poza rozlisvanet
z rubinem wartości
czeniem
kierownikom skle3~500 z1·
Równie „miło"
pów. Interes rozwijał się pokladala się wsP,ółpraca z b.
myślnie, tym bardziej, że ku
dyr. d/s handlowych
Smopiono
milczenie
niektórych
czyńskim
i dyr. d/s obrotu
przedstawicieli dyrekcji przed
towarowego
Bolesławem
siębiorstwa
wysokimi łapów- ' Cislakiem (Piotrkowska BO).
k~mi.
Tak
sprzyjające
warunki
Glówne postaci aktu oskarumożliwiły
np.
Feliksowi
żenia to Edmund Kościanek
Drążczykowi
i
działającym
(Strzelczyka 32), b. kier. iawspólnie z nim osobom zakladu orzechowalni i punktu
garnięcie
warzyw i owoców
skupu warzyw i owoców ńraz
na sume prawie 4~ tys. zl.
F..:Jl.ikS Dr.ą,żczyk ~owSka
4iW$

u-

1

weią:4

jeszcze są w przewozach bura-ików cukrowych (330 tys. tont
i rudy żelaznej (130 tys, ton).
Nie udało się całkowicie za.ł
kończyć

przewozów

zien1ni3Jioł.

decyzja

ry liczy dziś 74 lata, mimo iż
znajduje się . na
emeryturze,
nadal czynnie
uczestniczy w
życiu
społecznym
i politycznym. Za swą działalność został już odznaczony
Krzyżem
Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent

ponad

zaległości

Jednomyślna

szereg
tunkcji
w.

(C) Dok011czenie ze str. 1
do zajętego przez Stiebie stanowiska
w
okresie drugiej
wojny św'atowej. po czym
przypomr.Jiaił
o
reformach
przeprowadzonych po wyzwoleniu: ubezpieczenia społecz
ne, zasiłki rodzi:11Jne, ra·dy 23.
kladowe, prawo gtosawam·i.a
dla kobiet
i
inne.
Mówca
-twierd<ził, że po jego odsunię
ciu się Od władzy, skazainy
:na be-z1~1ilność reżim partii po
litycznych nie zdołał nic do
tego dryrzucić,

nadal

Największe

ków. Pozostało ich jeszcze d•
chodnikach kałuże wody i bło•
przetransportowania ok. 70 tys..
to.
ton.
·
'!akie warunki atmosferyczne
ułatwiły zadanie
służbie
drogo----------------wej.
w ciągu ostatniej doby
- jak informuje Centralny Za
rząd Dróg publicznych cała
drogowa sieć kraju (z wyjąt·
Idem kilku
odcfnków
lokalnych dróg w woj. gdaliskim i
olsztyi1skim) została oczyszczo·
(D) Dokoń-czenie

pełni

Czwórka,

śniegu,

po

wynoszą

ton.

porlieważ rozporządzają nią

cztery inne mocarstwa, ponienie przekracza to jej mo·

waż

żliwości,
dzą,

ponieważ wszyscy wie

nie zagraża nikomu
że jest to niezrównane narzę·
dzie obrony.
Nowa republika, która dokonała
wielkich
wysiłkóW
na
rzecz unii Europy zachodniej
że

częściowo uwieńczonych ~uk
pragnie, abY dzieło

-

cesem
to

zostało

dokończone

w

wa-

runkach rozsądku i sprawiedli
w ości,
aby rolnictwo . !r_ancuskie weszło
rzeczyw1sc1e w
skład „wspólnego rynku''. Mów
ca przypomniał w tyn1 miejscu
dwa podstawowe żądania Fran
a mianowicie: aby „jakaś
zwana ponadnarodową
jakieś zasady więl~szości" nie
postawiły wszystkiego pod zna-

cji,

ze str. 1

rozbrojeniowej
nie
później
w 1967 r.
została
prz ę
Rezolucja
112 glos ami, bez -sprzeciw14
przy jednym wstrzymującyflł.
si<'; (Francja).
Sekretarz generalny ONZi
U Thant, witając z zadow~
leniem
przyjęcie
rezol~1cjl
przez
Zgromadzenie Ogoln&lf
oznajmił, że jej znaczenie polega
przede
wszystkim na
tym, iż umożliwia ona wsz~-:1
stkim krajom świata udziw konferencji rozbrojeniowe~
Obecnie decydującym czyn-inikiem będzie chęć wszys~
kich rządów do podjęcia koniecznych decyzji.
U ThanfJ
niż

wyraził

nadzieję,

że

świato

wa konferencja będzie now~
bodźcem do osiągnięcia pow-Io
szechnego i całkowitego roz+
brojenia.
.
Delegat Austrii zapropon~
wal w imieniu rządu swegt>
kraju, aby światowa konie~
rencja rozbrojeniowa została
zwe>łana do Wiednia.

[{roniKa

=== wypadł'-ÓW
Na

Piotrkowskiej, prze<t
samochó<:\

\ll.

posesją S7 wpadł pod
osooowy, przechodząc

w.

jezdnię..

Krawner, zam. w Januszkowicach, pow. Koźle. Ranne-'
go przewieziono
do Szpitala
im. Sterlinga.
Jadący

*ulicą* *Nowomiejską

tramwaj 8/6 nie zatrzymał siey
na przystanku przy ui. Półnoo
nej i uderzył w stojący samochód
osob'l>wy,
Ofiar w ludziach nie było. Motorniczym
tramwaju był Władysław Kłut><
liński,

* * *

Wypadkowi
samochodowerm:t
na
ul. Piotrkowskiej
uległ
wczoraj Mieczysław Kobuszewsk'i (Antenowa 23). Lekarz po-.
gotowia stwierdził u poszkodo
wanego wstrząs mózgu i przewiózł go do szpitala.

*

w

*

ok·

strykowie zatruci11 czadem
Janina Hamerszmydt oraz jej troje dzieci. Najstarsze
z nich miało 4 lata. Cała czwór:
ka przebywa w szpitalu w Lodzi.
tkl)
uległa

komisja

r

kiem

zapytania,

niezbędne

środki

chodzi

tu

0

ostroż'1ośc1,

aby F'rancja była
zaw•ze w
stanie obronić
swe żywotne
interesy.
5 grudnia,

jeśli

tego zechcecie zakończył szef pal1stwa
- nowa republika ~dzie ustanowiona definitYWnie.
Wówczas rozpocznie się kolejny etap
rozwoju kraju,
zapewniający
!Ueza_w~ ~ ł .Pok ·

1

~POGODA
Dziś

w

Łodzi

chmurzenie

początkowo

ct'uże

z

za..;

okresowy...

mi opadami deszczu. W godzi
nach
późniejszych
możliwe
przejaśnienia.
Temperatura od
plus 1 do plus 3 st. C. Wiatry
umiarkowane i dość silne z kia
runl<ów południowych i połud
nicwo-zachoclnich.
Jutrn zachmurzenie na ogół
duże
lł
!J'GżliWOści.4

przejaśnień,

w akcn ,.,DZl'ECl - DZlEOOMn

Coraz więcei darów

~-·--------··-------· ...·----~
Nasz nowy konkurs

Plastycy DU start

ł1łOd.Zi
Mariola First ul. Tramwajowa 5 już po raz drugi '!"
kilku dni zgłosiła s1ii
ciągu
przynosząc tym
do redakcji
razem buciki. Również po ra7
drugi odwiedziły nas przedstawicielki Szkoły Podstawowej nr 19: Krystyna Mfgala,
Dorota
i
Maria Tarczyńska
odzież
przynosząc
Chejak
zabawki
Po raz czwarty natomiast w
nasze; akcji w okresie kilku
lat wzięło udział Technikum
ul. Tarnki 12.
Chemiczne,
Da.;y w postaci odzieży. zagier i książek oraz
bawek,
przynieśli
20 zł w g-otówce
z klas I a i
przedstawiciele
I b: Aneta Szubert, Grażyna
Szczerbiak. Andrzej Sowiński
i Gabriel Marciniak. Dzieciom
towarzyszyła

Przewodnicząca

prof. Helena
kota TPL
Ambroziak. Po raz drugi zło-

zyło paczki Kolo PCK
S:~kole Podstawowe.i nr

przy
81, nl.
E. Plater 28.'32. Paczki dosta:r
delegacja w sl):ładzie:
czyła
Jolanta Pawlak, Anna Walczewska. Barbara Ku11harsk:\,
Marek Sańczuk. Janusz FidaAndrzej
'"· Janusz Malesa,
Piianowski. Młodzież prosila.
obsługa
że
wznaczyć.
by
tramwaju 9/6 pomogła im w
przewiezieniu paczek.

(od
Na zdję.ciach
Święcicki ,
Piotruś

lewej):
Mariola
First. Tomira Gupieniec, MaRobert
Gruszczynsk.i,
rek

rodzeństwo Orłowscy,
Greb.
Krystyna
J :.lanta Turska
Jatkiewicz.
Fota: b. Olejniczak

ODWIEDZAMY
„GWIAZDKOWY KIERMASZ

KSIĄZKI"

Klasa ·Il a l drużyna zuchowa ze Szkoły nr 173 z opieMarkit'Lidią
klasy
kunką
wiez przekazały kilka paczek.
które dostarczvli: Małgorzata
Borecka:
Marta
Urbańska,
Magdalena
Elżbieta Gawęda,
Brzozowska, Grzegorz Owczarek, Maciej Ka.łużyński, Adam
F1·onczak i Jacek Woźniakow
ski.
(k>
Wszystkim dziękujemy.

•~u„1:111"$ ~ZUltT-a

M
V

-- •

n

Po raz czUJartq szu6'.an1q
ulf.rqteqo hasla tąqodnla
w bieżącym tygodniu po raz
w naszym
czwarty z kolei
konkursie ukrywamy w artykule lub notatce prasowej w postaci tzw. obcych wierszy
- hasło tygodnia.
jest
Czytelników
Zadaniem
odszukać to hasło, wypisać je
na specjalnym kuponie (zamieś
ciliśmy go wczoraj i powtarza
my dziś) i nadesłać na adres

Szarża

koników
jak
ałe
Problem nienowy,
bywalcy kin
mogą stwierdzić
ostatnim o·
nabiera.iący w
ostrości.
wyjątkowej
kresie
ich
Koniki kinowe szarżują:

jest nie tylko . sprzeaktualnych biletów do ki-

domeną

daż

biletów sfałszo
na, ale także "•anycb, przeterminowanych„

poinformowano Jak nas
w roku bieżącym, do miesiąca
listopada, przyłapano na gorą
cym uczynku 5 osób zajmujących się tY-"1 procederem. W
wyniku
czasie, w
ostatnim
akcji MO, kolegia k.-a. zajęły
się 4 konikami kinowymi I 12
grasującynu przy Hal! Sportowej w czasie wYStępow ,..Ani-

redakcji ~iotrkowska 96) z za
znaczeniem na kopercie: Kon
kurs

i

„Dziennika''

ZURiT.

rozwiąza.

prawidłowe

nadeślą

którzy

Czytelników,

Wsród

4
nia, losujemy w sobotę grudnia o godz. 12 w lokalu
redakcji trzy nagrody: jedna
wartości 800 zł i dwie po 350
zł. Rozwiązania należy tak wy
godz. 12
syłae, by do soboty one do redakcjl.
dotarły
jedno~ześnle,
Informujemy
„Dzienniwczorajszyin
że -we
ku" ilustr-0waliśmy jak uk·rywamy hasło. (wit)

KUPON

KONKUKSOWJ:

. •. .
•
.
.
.
'
. :
. .•.• .•• •, .:• • .• •.' .
. : ... .. .
. ' . . .. . • .: .
. . ...: : .: : .
Imię

;

nazwislro
.;

I

Adres

Hasło

~

;

;

brzmi:

; ' ,

;

r·---------------

No

cóż, !iezbY

W.

k:.irma...~z

(.kat)

,.is.k.'f"Y".

Mieszkam w pięknym bloku
piPrzy u.i.. snycerskiej l sze do nas ob. M. Cz. - UJ paż
dziern1ka br. robotnicy tynku
J~cy dom wybili szybę, zwró·
uspokoili
mla.m Si<: d-0 ADM,
mnie, że wszystkie braki zostan.ą

usunięte

po

ukończeniu

to nastąpić
miało
robot do l li~opada Dr.
Wczesna zima zmusiła mnie
do wznowienia wędrówki d!Q
przynaglenia sprawy, t3'11D bar

„iuamro" Spółd.ziel~

„ W ie:d-za.
Wy.dawni.cza",
nia
Powszechna" ara.z- ,.Wuda:wnk·two l..ódwk:ie", lot:-Ore 1.V')JS'tQ;pi;l,o z wtas-n1)1m stoiJS>k>i.ern.
B<>ga1:o

reprezentowam.a

jest

n<e tyilko liit.era1t:u.ra dila dziemkxlzi.eoży,

ci i

ałe

·róumież

&.a oorosJ.ych. zu,-racaj4 uwapi.ęk:ne

gę

wyda,u.mfohva

lola-

.-;yJców pols1kich, ró.ż?u? słownilei„ encyolol.opedie, @Ummy artys:tyczne itd,. No i na1fmra>lnie
z tai/ci.mi
Loteria losiqżilwwa
jak smnoohód
W!l{Jram,y.m:i

m.:Jrooylole...

dW.
K~ieir.masz apra1wę
st"'tyc.zm..ą

którego ~
qpracowal

Zy.gmwnt Podg.órs;ki - czynny
będzie d.o 24 grudnia. Codzie-n
j.QJk t.o pod;k:reślił
teź -

-nie
na

1trOCZ!fStOOci
wc.Z01"<»jszej
rej iunprez;u dyr. E .

~rcia

Bla'toszew3:Jci - dochodzić bę
d..q da>lszle flOtOO ~Clje kll:i4Ż

Jubileuszowe
spolkanie
aktywistów TPŁ
Towarzystwo Przy
rozpoczęło siód
li my rok swojej działalności
B pod dobrym znakiem: bardzo
li przyjemnie a i atrakcyjni„
„spo'
B wypadło poniedziałkowe
kanie jubtleuszowe" w MPiK
ID w którym wzięli udział akt)
Ili wiści Towarzystwa i Jiczm·
B delegacje kół młodzieżowych.
ustaliłn
Nastrój spotkania
•
przemówienie niestrudzonego
Eugeniusza
prezesa TPŁ
Ili Ajncnkiela. w krótkich a
Iii serdecznych słowach przyporo
,.. nial on dotychczasowe osiąg
podzi<:kowai
i
- nięcia TPŁ
Ili tym wszystkim, którzy przy
Ili czy~ili. się do tego swoją pra
1
11! c\v 1:z';~~cJą'artystyeznej z
li przy.femnym programem wy
stąpili artyści EstTady Łódz
• kiej. (M)
Ruchliwe

-

jaciół

l!8

Łodzi

„

m

1ro-..
Nibe~

że~

mgo 'l'Oll.,-u „(l>Wiaaxfjlrowy k.iF.•

że obieca·nY termin mi
AIDM przesłała pismo da
DDOR, Limanowskiego 4-0
albo
że pismo okazało się,
nie dotarło, albo zaginęło. Po
do ł..PBM
mi pójść
lecono
Wsch.ód, ul. 22 Lipca 34/86. Nic
tam nie uzyska.łam. DBOR ja
ko zleceniodawca jest podobno również bezsilny, a AD.M
swoje zrobiła i czeka na
już
Odpowiedź na wysłaine pismo.
w mieszka-om natomiast b>Jla
Wiatr,

dziej,
ną!.

wreszcie

w

DO WllRSUWT/VA Dll'ER~

------~--~~
auioka·rowy do Warszawy na operę, który „Dzien
nik Lódzki" organizuje razem
Pociąg

„Orbisem" w

z tbdziakm
· Czyteilnik"

Plagi remontowe

f-'~kma«h~m
dniu 5. XII. br.

z Łoctzi o godz. 12.
uczestniwszystkich
Zb1orka
ków „ ·-·znaczona została na go
11.30 kiedy to podstadzinę
wszystkie
JUŻ
zostaną
wione
ich w suBędzie
autokary.
mie 19. Czekać będą na uczest
od~<:dzie

lcsi.ąż'k.i"

wyda.wni<;tw·

Dokąd

z

(PWtJrkows1ka.
„gwiazd.k.owu

biorąc pod

:zjawiska, nie są
Milicja ma Jednak w
pewnym sensie związane ręce:
nabywcy biletów, nawet tych
najczęściej . nie
sfałszowanych,
preyznaJą się do korzysta~1a z
utrudn1ająr
ttUSług" koników,
tym samym wszczęcie kroków
przeciw wydrwigroszom.
Pozostaje apel: kinomani, nie
dajcie się nabierać! Pozosta.Je
stwierdzenie: w walce z k?ni:
kami w sukurs MO powinni
przyjść sami widzowie i takie
instytucje, jak np. Miejski zarząd Kin. Konieczna jest zdecydowana. i skuteczna akcja.
skalę

K.Mqżlci"

<n'garnzu.je

5)

l'6<d.z1ci , - - - - - - - - - - - - - - -

po roo sziós1f7tJ

Jruf;

;,Dom

ma.sz b<iqżki" if:twm:nie odwieprzez Łod...-W.n
dzam.„ będ.zi-e
z.a,róumo 3ł4ir~ jak i ml.od
(uś.J
sz'IJCh.

hlalsów".
uwagę
duże.

nikóW

imprezy

„Orbisu"

przed

lokalem

Piotrkowska

68,

z tym, że ostatni autokar znaj
dzie się na pewll<> już w pobliżu redakcji.
Bardzo prosimy o odbieranie kart uczestnictwa i biler
„Don Carlos".
tów na operę
na temat
Resztę inrormacji
w jutrzejpO<la.my
imprezy
szym ,,.oz1enn1ku". (k)

mam

się

wstawione

*

*

udać,

Poradźcie

mi co mam robićT
(ZYS)

z~raiz
,..Pe'Uge<>'."/3. POK'OJR, kuch.nta, am1P0Moc domowa
SA·MOCHOO
Narutowicz.a
sprzedam ewent. zam1e 1!1l&da bez c.o~ I piętro, potrzebna.,
na ' 35-5, front. I p.
zamienię
Du-I centrum
na motocykl.
nię
~~-·· .
15680 g dwa. lub pokój, kuchnia I -- ·- ··· ~ . -··
bois 76
kuehnia, bloki
. [bloki. Te.I. 225-94
-- -:-· ----~
(stare
kuchnia
pokój
i
_
_
·
sublokatorskie;
PQKOJU
MA
1
kuśnierską ~o. z niekrępującym wej /POJl:.()J, częściowe wy~ budownictw<>, w-Oda, gaz)
ku fZYNĘ
P ę_. Rzgowska 4, pra sc1em poszukuję. OfertY igody, zamienię na P-'- po 311 m kw zamienię
tt;!lefon „15746", „Prasa", Piotr- tk:ój, kuchnia łub ::i po- ' na trzy poJrnje kuchnia
~:nia czapek,
1
9
96 ------ 15746g 1koje, kllc~llia, mały me !w.szystkie wygody, I, '!1,l
157-04 glk~~ska
8
Oferty „15706 ,
DZIAŁKĘ ogrod . - · 2 POK()ll, kuchni ewent. lraz. G,~anska 12 m. 251 piętro.
"Prasa'', Piotrkowska 96
morgi (ziemia ;~~~Zva~ pokoju, kuchni_ nie pod lewa ir, cyna parter
w blokach
mi 3 POKOJ11:
:na) . k. Lodzi sprzedam.! !~gających . kwMerunko- 'POKÓJ, kuchnia _
1 pokoje,
llQ
s~are budownictwo; zamienię
~~aria Deląg, Gadka Sta wi_ p<>SzukuJę. _Tel~~! że,
17
15759 g POK óJ komfortowy, sub (woda, 1"!Z), blisko Pl. kuclinia, bi-Oki i pokój
zamienię z wygodami. Tel. 417-79
poszukiwany Heymont:i - lokatorski
Z'ł"
LODOWKĘ
B<letho~e~" me!Jle, ,dla dojeżdżającej z war na mn1eisze lub pojedyn
radio
Oferty „ 157a.6", c:zy pokój. niedaleko . ul. S , J"?KO.YE . z ktrohnlą,
'z::iwy.
dam. 1.~el 206-99
'I.ei. 441-9'7, b1ok1 spółdzielcze, os1ePrasa" Fiot1·kowska 96 Lnbelsk1ej.
- - -- ·
zamienię
1570'1 g dle 1 Maja lgodz. 17-:IO
'
AKORDEO - -- - - -- . "
na ~ pokoje z kuchnią
„Weltme1- J~ EKARZ weterynarii po - -- - - - - - ·
„ 120 N
~asów, 11/5 re ~'Zukuje pokoju subloka rni.1\!•0C domowa potrzeb spółdzielcze w śr(,ldmieŚ
ste[ .
godz.
tel. i2I08""5S
Dar-1torskiego. Cferty „:568'7" .!18. .Al. PoHłiecłlnild 38, ~;u,
!!~~ row •pizedam.
J5li65
JQii. ~
l..P.rasa"„ iEW>triro-*a 5 , te.i. --wow.a ~ :ai. .a

/POKÓJ,

SpN,el'

nazwisko i imię •
ł

•

ł

•

•

szkoła

łł

•

ł

I

•

I

• • •

łi

lub adres zamieszkania .

• • • • • • • •

W PRZYSZŁ~M ROKU
z.: Pracuję w przedsię
biorstwie które nie dysponuje
funduszami na wkłady do spół
Pomieszkaniowych.
dzielni
życzki nie mogę uzyskać róww Ban.ku Inwestycyjnym.
nież
lnwestycyjny
Banlt
RED.:
jeszcze nie udzie
rzeczywiście
la pożyczek. Ale już od przyroku, po ustaleniu lim!
szłego
tów kredytowych pożyczkę ta
ką będzie w nim można !>t.rzy!(.

mać.

-

(h)

„

t

•

•

•

;

•

t

•

1

•

•

1

t

1

t

i

•

•

•
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•
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;

•

1

•
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Śródmieście

Wczoraj odbyły się sesje DRN-Bałuty i DRN-Sródna których radni uc·hwalili budżety i terenowe
plany gospodarcze na rok 1966.
mieście.

Przy opracowaBALUTY.
niu projektu planu Fozwoju
dzielnicy wzięto pod uwagę
postulaty i wnioski ludności
okresie kampazgłoszone w
nii wyborczej do Sejmu PRL
i rad narodowych.
W roku przyszłym na BaDBOR odda do użyt
łutach
ku 4.47f• izb, a spółdzielczość
2.634 izby.
mieszkaniowa
Wysoki<> budownictwo mieszkaniowe koncentrować się bę
dzie glównie w Osiedlu Te;r
filów (Spółdzielnia „Lokator"
i DBOR). w Osiedlu „Wielkopolska" w rejonie: ul. Limanowskiego, tory PKP i rzeka
(DBOR) oraz w O·
Bałutka
sicdlu im. Wł. Bytomskiej na
Dolach (DBOR).
Wybuduje się ponadto 5 OO..
wych budynków szkolnych, z
tego 2 dla szkolnictwa podstawowego i 3 dla szkolnictwa zawodowego.
Na

przyszłego

początku

ro-

ku w Osiedlu „Wielkopolska"
przekaże się do użytku przychodnię rejonową, której budowa została już zakończona.
W tym samym osiedlu odda
się w przyszłym roku do una 81l miejsc.
żłobek
żytku
również bu·
Rozpocznie się
dowę żłobka w OSi!\dlu wTeofilów" B.
W starym budownictwie terenowy plan gospodarczy dla
B&łut przewiduje m. in. remonty kapitalne 135 budynk.:'.iw MZBM o 1391 izbach i
46 bud~nk&w prywatnych o
74!! izbach.
DRN Łódź-Bałuty
Budżet
na rok 1966 zamyka się zarówno po stronie dochodów
jak i wyda.tków kwotą 174.641
(j. kr.)
tys. zł.

budynków mieszkal•
monty
n:y<'h wyniosą w roku przyszłym 79.800 tys. zł, a więc o
3.6 proc. więcej niż w br.
Planem objęto 315 budynków
po.<'.! zar-ządem miejskim i S1
budynków prywatnych.
Na remonty szkół przeznaezcno i.530 tys. zł, z czego
w:1remorituje się 17 szkół i a
przedszkola. W przyszłym rok11 nastąpi dalsza modernizacj3 7 sklepów i 5 zakładów
Zwiększy
gastronomicznych.
·się taki·e ilość t-erenów zielonych, m. in. dzięki licznym
planowanym wyburzeniom.
W planie jest zrealizowanie
kilku poważnych postulatów
przedwyborczych. W ·składach
opałowych . założy. się twardą
nawierz(·hnię, przy ul. Wschod
niej 61 powstanie plac zabaw,
zwiększ'V się ambulatorium la
przy Szpitalu
ryngologiczne
i zorganizuje
irr.. Pirogowa
bibliotekę w rejonie uL Kili1:skiego •

sesji radny
pracy
oraz
na
DRN
rada ustaliła, ż:e. w przyszłym
roku działać będą na tere•
52 komisje
nie Sródmieścia
(Kas)
pojednawcze.

z.

Na

wczorajszej

Chyży

omówił plan
rok przyszły

1al, ~

l<Si~(iA~SKiG+.
PEDAGOGIKA

T. Pasierbmsld -

Problem-Y

klerowąnia szkołą. PZWS 1965.
zł 13.
Zródła do dziejów wYChowam
nia i myśli pedagogicznej. Tom
I. Wyboru dokonał i oprac.

str. 200,

Budżet/
SRODMIESCIE.
dzielnicy Sródmieście określa
st. Wołoszyn. PWN 1965, str.
kwota 153.6!J7 tys. zt Jest to
·
740, zł 60.
Historia wychowania. Tom ]!.;
suma większa od tegorocznej
Pod red. ł... Kurdybach)"~ "PWN
o 3.5 mln zł.
1965, str. 762. ~ 78.
na kapitalne reNakłady

szybę?

*

bloku Mł P!'ZY ul. Knroz
kowskiego 9, w październiku
rynny. I do dnia dzizdjęt-0
siejszego me załoron<> ich g
deS?.czowa,
Woda
powrotem.
która spływa po ścianach zapisze do
lała mi mieszkanie nas ob. Katarzyna Michalska
- k>katorka mieszkania nr 24.
Jeżeli oo tego dodam, że tem
nie
mieszkaniu
w
peratura
przekracza plus 14 stopni, to
S<>bie wyobrazić makaproszę
warunki mieszkaniobryczne
we w tych pięknych blokach..
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I
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"Młodzi
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Dla uczczenia rocznicy śmierci Juliana Tuwima Lód.:ki Pałac Młodzieży i „Dziennik Lódżki" ogłaszają koa„Wierszy dla dzieci"
do
kurs otwarty na ilustrację
J. Tuwima.
w Galerii Plawystawione
zostaną
prace
.
Najlepsze
styki Dzieci i Młodzieży w grudniu br.
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzieli: z terenu m. Lodzi do lat 18. Prace składać należy w se-kretaria<'ie Pałacu Mlodzie~y (ul. Moniuszki 4 a) do dnia
15 grudnia br. Na zwycięzców czekają liczne nagrody
i dyplomy. Uczestnicy konkursu; którzy przy zgłosze
niu prary załączą kupon konkursowy - wezmą udział
(X)
w losowaniu dodatkowych nagtód

SKODA,

1

GRUD.NlA

a,~ wm:a~R~z:ka

1 a-kt.
9.00
8.30 Utwory symfoniczne.
jest nam
piosenką
Aud.: „Z
wesoło". 9.20 Polskie tańce. 9.30
Rewia piosenek. 10.00 „Pieśń na
polu bitwy" - opow. 10.20 Muzyka hiszpańska. n.oo Aud. przy
rodnicza. 11.10 „ Wieś tańczy i
11.30 Czechosłowackie
śpiewa".
ork. rozrywkowe. ll.4S „Rodzice a dziecko". 12.06 z kraju i
ze świata. 12.25 „Rolniczy kwa·
dr ans". 13.00 Aud. pt. „Po drodze". 13.ZO L. van Beethoven:
V Koncert fortepianowy Es-dur
op. 7o3. 14.00 Kronika kulturalna.
dla wszystkich.
14.15 Muzyka
15.00 Wiad. 15.05 „Nasze spotkania". 15.25 Utwory na wiolonczelę. 15.40 Melodie i piosenln.
„Rytm".
studio
16.10 Młodz.
16.35 Program młodzieżowy. 17.05
Zapomnianego romansu _ zagad
18.00
wirażu".
ka. 17..30 „Na
Wiad. 18 .05 un.i wersytet Radio19.15
wy. 111.20 Koncert dnia.
„ze wsi i o wsi". 19.30 Koncert
Państw. Zespołu Pieśni i TańDziennik.
2<l.OO
„Sląsk".
ca
20.2il Wiad. sportowe. 20.35 Ka1.
wierszy.
ruzelia
2 05 Koncert
chopinowski. 21 . 35 M. Mielczewski: canzona cz. 3. 21!..45 Kwadrans dla poważnych. 22.os Gra
zespół w. Kolankowskiego. 22.2~
z:i.45
Gra ork. taneczna PR.
Kurs języka irane. 23.00 Wiad.
kompozytorów
Trybuna
23.n
1965.. :tł.41 Melodie na dobranoc.

Iła

1•,•••
"

••

:111.2'7 Kronika sportowa.
22.25
21.40 Rozmowa literacka.
Chwila muzykL :!2.30 Uniwersy•
tet Radiowy. 22.40 Muzyka tan~
ezna. ~ Wiadomości.
'Di:LEWIZJA

• ~·

f,.

.świata.

.·

~

cert dnja. 9.58 PublicystYka rnlę
dzynarodowa. 10.90 Poranny kon
cert. 10.40 „Czarne i białe" 11.06 (L) Komunikaty.
fragm.
muzyczna.
Mozaika
(Ł)
11.05
ze Sląska". 11.55 Ko
„List
11.40
munikat. 12.05 Wiad. 12.10 Mu12.49 „zgaduj,
ludowa.
zyka
sprawdi, odpowiedz". 13.00 Niels
Gade: Noveletty na erk. smycz
odc. 13.40
kawą. 13.20 „Dom" (L) Informacje aktualności łódz
odpokich. 13.45 (L) „Nasza
wiedź". 13.>J (ł..) Aud. „Podróże
„Me(Ł)
14.JO
dalsze".
1
bliższe
lodia, rytm i piosenka" - aud.
14.35 Aud. oświatowa. 14.45 „Błę
kitna sztafeta". 15.00 Joseph Badin de Boismortier: Sonata pour
les violens. IS.JO P. Hindemith:
6 pief „ · 15.3<> Dla dzieci pogad.
„Monografie zwierząt". 15.50 Mu
zyka. 16.00 Wiad. 16.05 Reporta:!:
literacki. 16.30 Koncert estradowy. 17.05 (Ł) Aktualności łódzkie. 17.20 (Ł) „Wełna bez owiec"/
- rep.. 1'7.40 (Ł) Miniatury sym-,
foniczne. 18.&o (Ł) „Na antenie;
magazyn dla
wojewódz~wo"
ws<. 18.15 (L) „Runda z pio•enaud. 11!.:MJ (ł,) „Łódzcy
ką" 18.45
G. Postolow.
soliści..,. Aud. Red. Ekonom. 19 GO Wiad.
19.05 Muz. 1 akt. 19.30 (t..) <;Juch.
PROGRAM H
8.30 Wiad. 8.35 Ami. Red. S\X>ł. „Daleka od Sodomy". "(l . ~5 Ork.
a& Sllił<f ~~ .e&-aaa..l'OZcyW'kowa., Z.OO z IQ'atu I ze

„Tajemnicza choroba"
tilm z serii „Dr Kildare" (Kat„
Wice). 10.55 Wiadomości o Polsce
1 świecie „Panorama" (W). U.2S
Przerwa. U.55 Program dla szkół
12.25
Chemia dla klas X (W).
Przerwa. 16.55 Dziennik TV (W).
17.00 Dla dzieci film z serii: „Bo
lek i Lolek" (Katowice)~ 17.lł
magazyn motory„Klakson" zacyjny (W). 1'7.30 PKF (W). 17.49
zdrowie" (W}.
„Na
Z cyklu:
17.55 Tygodnik wiejski (W). 111.20
Koncert zespołu Pieśni 1 Tańca
18.50
(Poznań).
„Wielkopolska"
Wszechnica TV~ „Folklor a sztu
Julianem
profesorem
z
ka"
Krzyżanowskim (W). l!l.20 „Dobranoc" (W). 19.30 Dziennik TV
(W). w.oo Wiadomości dnia (L).
~.15 '.r1 lekcja jęz. ros. (Katowi
ce). :io..35 „Tajemnicza choroba'"
- film z serii „Dr Kildare" (Ka
towlce). 21.25 „Swiatowid" - mą
gazyn spraw międzynarodowych
Dziennik TV (W).
:11.50
(W).
film telewizyj
22.05 „ wózek" ny -produkcjl polskiej (premie-ra) (W).

Ogruźli·cy wTY
Dzif> w audycji telewizy:jnq
dnia"
wiadomości
„Łódzkie
prof. dr M. Zierski mówić bę
dzie Ila, temat leczenia gruili•

cy.
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Po grze nerwów - odpoczynek

Nowy rekord świata
na .S hn1
Reprezentant Kenii Kipchonge Keino ustanowił we wtorek w miejscowości Auckland
w Nowej Zelandii rekord świa
t~ w _ biegu na s.ooo m prze- I
13.24,2. do
dystans
biega.1ąc
rekordw należał
Poprzedni
Ron Clarka i
Australijczyka
wynosił - 13.25,8. Drugie miej
wywalczył
sce w tym biegu
Nowozelandczyk Bill Baillie a trzecie Jugosłowiau.111,2,
u.02,0.
~in Cervan -

a

później

Młodzi hokeiści rozpoczynają
na obozy w Wiśle i .Jeleniej Górze walkę o puchar CRZZ

Wyjątkowo denerwujący dla odprężenie. Nie graliśmy przepiłkarzy Startu był finisz run- cież źle, lecz w piłce nożnej
decyduje dojrzalość i
dy iesiennej. Walczyli o wyda- często
·
A w 1asnie
·
· ~· ł ut szczę ś. c1a.
· s t re f Y zagrozon:i
· .ze
t " się
je d nesame_
spa_dlnem l ~op1ę_h. celu. J?z~- go i drugiego nam brakowało.
wszystkich ~sia.1 m?gą więc JUZ. spoko1me Wypróbowałem
do
kandydatów
wentualnych
spo1rzec w przyszlośc.
grze nerwów - drużyny ligowej, odmłodziłem
Po tej
·
ł Sopo- I ją w miarę
możliwo ś ci i jezwierza się trener, W.
rek - zawodnikom należy się stem przekonany, że przy dal-

szej intensywnej pracy ujrzymy ją grającą skutecznie i ·na
lepszym poziomie.
- A teraz buty na kolek?
zawodnikom
- Niezupełnie.
należy się odpoczynek za ten
zmniejszyliśmy więc
wysiłek,
częstotliwość treningów z 5 na
Trening
3 razy w tygodniu.
jest lekki, raczej rozruszający,

-----------------------------'------------------ii

dzą po dwie drużyny z każdej
grupy.
A oto „rozkład jazdy" łódzkiej grupy eliminacyi'ne1·: (początek rozgrywek każdego dnia
0 godzinie 17.30).
Jutro grać
Pomorzanin i
będa Górnik Baildon - LKS, 3 bm. Górnik
Pomorzanin -.
i
Daildon bm.
-LKS.
Pomorzanin
4
.

przerwy w rozgrywMimo
kach ekstraklasy łódzcy milośnicy nie będą mieli okazji do
na brak spotka1i
narzekania
hok;ejowych.
Już jutro 2 bm. W Pałacu
Sportowym rozpocznie się wiel
ki turniej juniorów o puchar
CRZZ. Bedą to rozgrywki eliminacyjne, w których wezmą

G&~~ ~
! ŁKS - zespołach
G~~kBilldoo
~ra-~~~
~ ~ów~e
p~q~różnych
Wę, wszystkich
i
(Katowice)
Baildon LK~
(Murcki)h~~ci
gier. Wzięliśmy
wianiu
zawodnicy ekstraklasy,
którzy stąpii!\
(Toruń),
.,., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ """' ----tylk.J rozbrat z piłką. I tak do Pomorzanin
nic uko1iczyli jeszcze 19 lat. co niew~tpliwie podniesie atkoń~a roku.
W AZNB TELEFONY
w styczniu przejdziemy na D,uga grupa eliminacyjna roz- rakcyjność turnieju. Z pierw2~. Narutowicza 6.
d · arywa swoje mecze w Janowie. szoligowej drużyny LKS w tur· ·
· t
·
t
b ramk arz z·1„
Pogot. Ratunkowe
--'będz1'e S1·ę meiu
yz D"' o f1·nalt1, l'to
remng m
09
DYŻURY SZPITALI
'tfii'Y.?
'
grac, bedą
' ' ry uu
przygotowani g odbyćensywmeJszy,
mu~imy
I
l'oi:ot. Milicyjne
01
10 12 bm wcho m;n'sk1' i· obrońca Szewczyk.
W -.ratow·cach
_"_ _ _1____-_ ___· - - - - - " - - - - - - - - - - - - - Szpital Im. M.. Madn· powiednio do zajęć na obozie. 1_
I
I
I
·
&iill~OO
- Jak zwykle w Wiśle?
rowicza, ul. M.. Fornal400-00

!:- ~oo
::t~~ Jgż::..~aLodzł
•
300 _1i7 ~
2

„

&i~~!A'drz/,e ?~

22

=

~~~':!e 31 ;h!~y~rn~'101 ~~

fel1"ks Stamm Oprzygotowan·1ach

Tz~~ne~~~~z~TsrY. t~ t~~

br;<!
własny ośrodek. Na ożałobie" gicznie z dzielnicy Po- mamy
w
(ol. Konstantynow- „Sniei;i
w (USA) od lat 12 godz. lesie oraz z 11 Rejono- bozie pobędziemy 3 tygodnie i
ska 6/10) czynne
lnform. telefoniczna 03
t
·
d b .
d
.
wej Poradni „K" z dziel
g. lł--16 (kasa czynna 17, 19
POPULARNE (Ogrodowa nicy Widzew, ul. Szpi- na]praw opo 0 mej znow spo <10. godz. 15.30).
kamy się ,z :;zombierkami, Crazłoczyń- taJńa 6.
„Wyspa
18)
TEATRY
1
0
1
9
0
rozegrane zostaspotkanie bokser-,.N'RD i
;'od lat
•
K N A
(Ul.19
OPERETKA
47151
nie 16 bm. w Berlinie. Za pierw
„Swięta PIONIER cFranc1szkańska przyjmuje cbore gineko- scowości - Będzie z kim rozgry- skie o Puchar Europy między <zy
„Pięk- l'OLONlA
> g.
na
powinni otrzy
Polacy
mecz
m
·
t
p
·
·
·
d
I
·
·
tr
n
h
•t
)
(pol
11
lat
od
wojna"
18)
lat
na Helena„ (od
31> „„ uc tar
rzyga UJe y
z wac sparrmg1.
ro zące
o- 1:>g1czme
a
•
'l'ŁATR 7.!S tTrauautta l)
mać walkower (w druzynie NRD
.
g. 10, 12.30, !5, iy.ao, 20 pie'"' (panorama) od lat clzielnicy Bałuty oraz z się solidnie, toteż sądzę, że w
„
zawodników,
kilku
wystąpiło
d
d ·
p
j
R j
d
d
Małpia ku- •
19.15 „Szkoda wą- \\'ISŁA
.i;.
10 12 16
którzy przekroczyli określony rP
powie zie
' „K" ze ~~~~~cy w~J:e~~ ~~r:;;zi:ię ~ip·~~eJ_~nej
'
racja" od 'iat 12 (USA) ; 4 , (~~. zi~. ~~ - z.
sów"
gulamincm w iek). o p rzygoto- K
TEATR NOWY (Wlęckow g tO 12 30 15 17 ~O 20 0 0
18
6) 1 Zb
1
zespołu do
pol<kiego
waniach
ulgi za
zl' westchnieruem
. H. ~or. oc".e
( azl!" erza
K J
skiego . 15) g. 17 „Do- ~~ Ol.NOSC :... .:Ma;d;in" P.Program
zeSI
z
·11 koń· .·
1m. dr
krotkometra- u„Szpital
me::zu rewanżowego mówi trP.P 1. car .e
żowy: „Swiatła na bie.d:rna, ul. Prz:vrodmcza czy 1 rownie.z sezon
(pa .orama) od lat li
ŻyWocie"
ner stamm.
W
(radz.) g. 14, ·i,s _ przyjmuie rodzą- ł L~S. .Ii:t tez po".1'1odło się. n~e
S.\.LA (Zachodnia (franc.) godz. 10, 12.30. gunie"
MAŁA
93
_ Ty'rn razem będziemy się
ZW8
od lat 12 "" f chore ginekologicz-ł na1Jep1eJ, choc1az W druzyme
Olbrzym"
15, 17.30, 20
> g. 20 „Nie pogrzeba
CSRS - szwecja 5:2 (1:8, 3:0, przygotowywali do meczu z NRD
Sród-ł jest kilku wybijających się pilnie z dzielnicy
ni" <przedst. PWSTiF) WLOKN' A.RZ - „w kra (us A) godz. 15, 13.30
cetn i ewie. w zimie nie ma
w
Czechoswwa
zwycięstwo
1:2).
oko
.
padło
których
na
karzy.
ł
m;eście.
84)
nr
(Rzgowska
ROMA
(panoKomanczów"
)u
POWSZECHNY
) TEATR
21
ków w pełni zasłużoue. WYŻ· tam wczasowiczów i można soK:linika Położniczo-Gł• selekcjonerów PZPN.
rama) od lat 16 (USA) „Głos ma prokurator''.
>
(Obr.18 Stalingradu
7
szości swej dowiedli oni w dru lidnie popracowac.
Si,,ski, Sadek i Szefer powoul.
AM,
„Dom otwarty" !lOdz. 10, 12.30. 13, 1 .30, od lat 16 (poi.) godz. t>ekologiczna
g.
Obserwowałem mecz w Gdań•
giej tercji, w której zdecydona zgrupowanie
cur1e-Skłodowsk1eJ 15 - lani zostali
10, 12, 14, 16, 18, 20
.
~ŁATR .JARACZA <.Ja- 20
..,rzewa:t:ali. Bramki zdo sku zakończony wynikiem lO:lO.
wanie
już
się
rozpoczynające
PZ!'N
cho
I
rodz.ące.
przyjmuje
6>
(Płat~wcowa
SOJUSZ
„człowiek
ZACHETA
"~~.~
~~~~o~n g;oc~~ik
Jiżyk, Czerny, Niestety, nieomal wszystkim na
byli: Klapacz,
rówz 4 bm. Sass i Gutowski
.gmekologiczme
krotkometra- r".
z fotografii" od lat 12 Program
·
Gtantner i Potsch, a dla Szwe
.
.
. .
'.l.1lA1'R ~RLEKJN (Wol- (jugosl.) godz. 10, 12, żowy: „Spacerek staro dzielnicy Górna oraz z
dów Nilson i Sterner. Meczem s1ym młodym pięsciarzom wyPoradni niez na pewien . okres . WYJ,'.1d.ą
Rejonowej
„Po tamteJ 12
miejski",
czańska 5) g. 17 „Bal- 14, 16, 18, 20
. I starczało sił na półtorej rundy.
.
.
l
.
Równika", „K" z dzielnicy Widzew, z - Lodzi, lecz na lecze~ie skut.\ORIA (Piotrkowska 150) stronie
ladyna"
tym zakonczy a się se~1a w;Ie - Będziemy więc musieli popraco
kow doznanych kontUZJl. A pol<rótkometra- ,,Gdz1'eś w Polsce" g. 16 ul. s~p1·talna 6.
PINOKIO (Ko- Pro~ram
'l'E.ATR
tym
wytrzymałością,
<>- wać nad
kich spotkań w Pra ze.
~
1
d
16
'k
keisci CSRS odnieśli dw" zwy bard-ziej, że pięściarze NRD zna
zostali.„
(panorama) Chir11re1a Połnllnłe
) g<:> z. 7.30 żowy: „Przyroda i my" „Gejsza"
pern1 a
cięstwa nad NRD, dwukrotnii; ni są ze świetnego przygotowa.„Pozostali będą trenowagodz. 15. Pożegnanie z od lat 16 (USA) godz. szpital im. Pasteura, ul.
„Srebrnorogi ielPń"
pokonali urużynę ZSRR ~:2 1 nia kondycyjnego.
li _ zapoznaje nas z planem
Wigury 19.
tytułem ,.Podrywacze" 17, 19 . 15
ROZMAJIOSCI
TF.ATR
Przypuszczam, że w składzle
4:2, a także Szwecję 3:2 l 5:2.
Stefan
pracy sekretarz LKS,
c;;oniusz~i 4-~? g. 15 cd lat 18 (franc.) godz. STOKI (Zbo~ze) .- „Ro ci;iirur?ra _P6łnoe
poL~kiej drużyny zajdą zmiany.
- Grudzień przeznamans z meznaJomym" <;zpital im. B_iegansklego. Rogala.
9. 11. 13, 16. 18, 20
' an Ta eusz
2
5
Wprawdzie trzej kandydaci do
który na- ~
·czaniy na trening,
GDYNIA <Tuw!ma nr > od lat 16 (USA) godz. u!. Knlazlewicza 1; •
MUZE'"...,
Q~'t
za· nkow m
Larvne:ologia: St:p. lm.
.
Program krotkometra- 16, 18, 20
Nowak, Rutkowski i
zespołu ~
Y •
żowy: „w kraju sio- STYJ, OWY _ STUDYJNE Barlickiego, ul. Kopciń- ~w<_1lbym OdJ?OCzy
Czubak, nie -zdali egzaminu w
~1
Jęcia na sah . poprowadzą .t;e:
(Kilińskiego l2.3) _ ~kiego 22.
„TUMUZEUM HISTORIJ RU- neczoej nocy",
pie rwszym wys tępie w barwach
Okulistyka: szpital tm. nerzy Wł. Krol, mgr Drob1.k i '.,J
lat
od
.susza"
CHU REWOLUCYJNE- 114" godz. 9 „nelena
14
Legii, ale wierzą, że po odpoul. Miliona- Jezierski gdyż trener Forys _w
(panorama) (ioraz.) godz. 15 .4 5, 18 , Jnnschera,
Go (Gdańska 13) czyn trojańska·•
wlednim treningu będą wartośtym ·c zasie będzie na urlopie.
wa 14 •
od lat 14 (USA) godz . 20 .15
ne od 10-17.
laryngolo- Wezmą oni pod swoją opiekę k:zy:Z~k~;i~~~cz:t°zf~;ł~~~ f~~wymi zawodnikami w zespo-MUZEUM SZl'UKJ (Więc 10, 12.30, 15, 17.30, 20 STUDIO (Lumumby 7191 Chirurgia
od gia dziecięca: Szp. im. również drużynę III-ligową.
Artura"
kowskiei;o 36) czynne łlALKA ckraw_iecka 3/Sl „wyspa
który jest również
Problem.
Nasz plan przygotowań prze- ców ligi szkół średnich dzielnig . 17.15, Kcnopnickiej, ul. Spor·
:erog:am .krotkome_tr.~; lat 16 (wł.)
cd 9- 15 ·
rozwiązania wśród
do
nas1'Jen1·e tren1·ngu w cy Bałuty uzyskano następujące trudny
w1'd•.11·e
na 36/50.
Ml.ZEUM ARClfi:OLOGJ· zewy. „Swręt? nadziei,, 19.30
M
. .k
t
. .
wymki: Grupa dziewcząt: V LOi
t
N
15
CZNE I ETNOGRAFI·
amy
chcemy - xxvnr LO 46:20, XXX LO - semorow, o waga c1ęz a.
stycznia,
szczękowo- i p. oczatkach
CZNE _ CPI. Wolnosci 14) g.d I·. '16 a(!~g )osgi;;z ŚWIT (Bałucki Rynek 5) Chirurgia
ale zbyt ma
zawodników,
kilku
naszych kadrowiczów zas. szkota O<lzieź. 42:26, xrrr
· Program krótkometra- twarzowa: Szp. Im. Bar- bowiem
·
a, .
"
przygotować do LO zespół A - XI.Ir LO zespół ło dosw1adczonych. NaJWlęks7.e
Wystawa pn. „Sztuka LAl6;..~IN8,o,ZO(' (Józefów 4•1 żowy: „w głąb lodo-· lickiego, ul. Kopcińskie- odpowiednio
· Sl :S i XXIV LO _: Li:c. Państw. sz.anse ,na .~tart poSiada Jankot „ go 20
k 1
t
"
~
, ,.
ludowa Lubelszczyzny"
3Wych.
Grupa w1ak z Legu.
26:9.
Przedszk.
zajęć na obozie.
-·
o~ Y!'en u_ •
„Koled~Y" od lat 16 wa ego „_
czynne g. 10-16.
..
- A gdzie rozbiją namiot;i:?
JakteJ m~ Toksykologia: Instytut
,,Bułg~~'a;
'.MUZEUM KATEDR\' E- (radz.) godz. 18
Niestety, Puchar Europy w oo
_ Tvm razem w Jeleniej Go- chlopcow. XXX' L9. - XXIV LO
UL t .fH< rTraugutta nr IBJ :r.namy '?odz. 15 „Bar Medycyny Pracy, ul. TeWOLUCJONIZ'\IU
V LO 28:26 . hecnej formie nie zdaje egza22::n, XV LO t
·
.
.- .
•
wy walki" od lat 12 resy 8
„
·
)
I
k'
s;·
k
p
(
1a t l 6 (poi.)
0 d
rze. Przew1du1emy .niema 1 3 - ~y- Tech. Sl'łmoch. - XIII LO 50:37 min u. Bułgarzy zrezygnowali ze
•
g. 16, 18, 20
„Popio 1Y
ar u - ien iew cza
w
(poi.) g. 14.30, 17.15, 20 TATRY (Sienkiewicza 40) _Nocna pomoc plelęg- godniowy ich pobyt na oboz1e. I i I LO drużyna A - I LO dru startu, Francuzi nawet na wlas
czynne w godz. 10-17.
nym r!ngu oddają walkowery,
Jest to wszystko, co możemy żyna 13 96:20.
krótkometra- marska. dla "':· Lodzi Program
1 MA.JA (Kilińskiego 171!)
1 ~8 • d te!. uczynić dla naszych pitkarzy.
w rozgrywkach bierze udział bo nie mają 'zawodników. Nie
Program _krót. komet_ra~ towy: „Łódź - miaslo 3~~· Ko~clusz:
WYSTAWY
0
0
tylko my mamy kłopoty - za•
drużyn
12
i
chłopców
drużyn
20
samych.
• Res2.ta zależy od nich
go z.
nieznane", „Sybilla pn
-OSRODEK PROPA.GAN· żowy: „c.~,iny - dzien
kończył Feliks mamm.
dziewcząt.
·Rm.
15. Nocna pomoc le~rska .
godz.
~~ ławska"
godz.
DY SZTUKI (Park: Slen powszed.n1
tezgłoszenia
przyjmuje
_
dzieci
dla
Program
Joe
„Lemoniadowy
od
flet", lefoniczne w godz.
kiewiczaJ. 2 wystawy <panorama) od lat 14 „Czarodziejski
pokol~rsol"e~d CN..'.'..~l (czechosl.) g. 16, 18, 20 „Brzydula'', „Powódź", 19 do 5 na nr tel. 444-44.
dziadek'',
„Fałszywy
· \fLODA GW A.RDIA (Zie3
od
Z MIASTA
WYSTAWOWY Jona 2> Program krótko „Gapiszon na obozie"
SALON
.
BWA (Piotrkowska 102) meti:ażowy:. "Przez pu godz. 16, 17, „Zołnierz
gospodar•
Przem1any
,
Madagaskaru"
królowej
g
godz.
Azji"
styn1ę
B.
malarska
Wystawa
1
Najlepsze z nich walczyć
Pakiw
od lat 16 (pal.) godz. czo-społeczne
„Gładka skóra" od lat
Szajdzińskiej-Krawczyk.
będą o prawo wejścia do fistame'.' - odczyt dr K.
10. tll, 20
Czynna od g. IO do 18. 16 (franc.) godz.
nal1J wojewódzkiego w niedzieWelskiego o godz. 18 W
FOTOGRA.FIKI 12.30, 15, 17.30, 20
SALON
przedstawia si.ę na terenie Lodzi i wojewódz- lę 5 bm. w hali na Widzewie.
Imponująco
LDK (Traugutta 18).
DYŻURY APTEK
(A. Struga 2) tff.TZA (Pabianicka 1'73>
Ł.T.F.
wzieło udział prawie 3 tyS'. Startować będzie 18 zespołów
twa
masowego
uczestników
liczba
Gałpoezji
Wieczór
Wystawa „Obrazy kral- „Trzej muszkieterowie"
w wykona- turoieju w siatkówce o puchar drużyn reprezentujących zakła żeńskich i 24 męskie. Wyłonio
Ni- czyńskiego
Gór Swiętokrzy- (II seria, paco.rama) od Piotrkowska 193,
ny
o CRZZ. W eliminacjach organi- dy pracy, szkoły przyzakłado ne zostaną po cztery najlepsze
Głoskowskiego
A.
niu
godz. ciarniana 15, ŁagiewniCzynna 13-14. lat 16 1franc.)
skich".
przez Woj ewódzką we, ogniska TKKF i kola ZMS drużyny, które 12 bm. spotkaeka 120, Pl. Wolności 2, godz. 1.8.30 w klubie-ka zowanych
czynna 16, 18, 20
P;t.LM1AR1'"1A
ją się w finale.
POLESIE (Fornalskiej 37) Rzgowska 147, Gdańska wiarni (Piotrkowska 262). Radę OFSWFiT pl"Zy WKZZ przy zakładach pracy.·
godz. 10-18,
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prostytutką.

Wstał

i • naciągnął

rę„1wiczki.

Przed domem stała ta sama ciężarówka
i za kierownicą siedział ten sam ponury szofer. Nie było już żelaznych beczek.
Zegnając się ze mną mężczyzna w złotych
okularach powiedział:
Nie
- Zapewne nie ma pan pieniędzy.
może pan jechać bez walizki i bez żadnych
rzeczy. Pożyczę panu na razie pięćset pesos.
Kupi. pan tu wszystko, co trzeba. Potem się
rozliczymy.
Wyjął z portfelu pięć setek. Przyjąłem. Nie
miałem innego v.•yjścia.
Zakupy nie zajęły ml zbyt wiele czasu.
kilk~
TrZ)' zmiany bielizny. dwa krawaty,
par skarpetek, tanie buty i spodnie do konI wreszcie używany tutaj ponej jazdy.
wszechnie czarny kapelusz z szerokim rondem. Z'1opatrzyłem się też w maszynkę do
golenia i przybory toaletowe. Wszystko to
zapakowałem do tandeotnej walizki za trzydzieści pięć pesos.
Artigas czekał na mnie cierpliwie w szoferce, ssąc ma tę.
Przez jakiś czas ciężarówka
Ruszyliśmy.
trzęsła się po mo~no już sfatygowanej szosie. Wreszcie skręciliśmy w szeroką polną
drogę, biegnącą wsród nie kmiczących się
I znowu stada krów,
zielonych pastwisk.
owiec i koni. Znowu strusie spacerujące spokojnie wśród bydła. Ani śladu zboża czy kartofli, ani jednego skrawka .zoranej ziemi.
Jak okiem sięgnąć jasna zielen trawy. (Przy-
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- Cieszę się, ze się porozumieliśmy. Artigas odwiezie pana •1o „Alborady". Jeśliby się
pytano, skąd pan wziąt samochód, niech pan
powie, że wynajął go pan w Melo.
Wyszliśmy. Nie pożegnałem się z milczącą

- Potrzebni nam są ludzie. pańskiego pokroju. Przypuszczam, że w najbliższym czasie przerzucimy pana do Brazylii albo do
któregoś innegp kraju Ameryki Południowej.
Jezeli będzie pan współpracował z nami lojalnie, pieniędzy panu nie zbraknie. Muszę
jednak pana ostrzec, że gdybyśmy się zawiedli na pańskie; lojalności. nie może pan
"liczyć na żadne względy. A teraz chciałbym
panu zrobić pewną propozycję. Nie wiem,
czy panu wiadomo, że w najbliższej okolicy,
w estancji swych krewnych, przebywa żona
pańskiego szwagra. Prr.panuję, żeby pan ~am
na pewien czas ooiechał. Na wsi nikt pana
nie będzie szukał. Oczywiście ani pani Gladys, ani jej kuzynom nie powie pan nic o
rozmowie i o swoich przeżyciacn.
naszej
Przyjeźdża pan po prostu w odwiedziny do
żony szwagra. W o:lpowiedniej chwili zawiapana i wtedy ewentualnie pojedzie
domię
pan do Brazylii. Na razie jest to z różnych
względów niewskazane. Czy pan się zgadza?
zgasię
że
naturalnie.
Odpowiedziałem.
dzam. Prawdę mówiąc zupełnie zapomniałem
o istnieniu żony Michała.

dru·:żyn

pomniał

mi

się

Atlantyk u

brzegów Brazy-

lii. Ten sam odcień zieleni.).· I wszędzie druty. Olbrzymie prześtrzenie ogrodzone druzwykłym cienkim drutem. Ktoś chcący
na
pastwiska
jednego
z
przedostać
drugie musi otwierać drucianą bramkę. A
każde z tych pastwisk to dziesiątki, a na-wet setki hektarów porośni<:tych trawą.

tem,
si.ę

było
Powietrze
padać.
przestał
i wilgotne. Przyglądałem się z zainteresowaniem wsi urugwajskiej. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego nikt tu nic nie sadzi, dlaczego nikt ni~ uprawia ziemi. Próbowałem pytać o to megp towarzysza, ale ten
wzruszał tylko niechętnie ramionami. Wydobyć z niego jakieś słowo nie było rzeczą

Deszcz

chłodne

łatwą.

Po

dwóch

blisko

godzinach

jazdy zatrzy-

się przed niską drewnianą bramą,
na której jakiś ptak zbudował sobie z ziemi
gniazdo w kształcie kuli.
próbował
1
Artigas wysiadł :r. szoferki
otworzyć bramę. Okazało się jednak, że bymaliśmy

ła ..:amknięt.a na kkdkę. Zaczął więc machać
ręką i krzyczeć r.oś w kierunku uwijającego
się wśród stada owiec jeźdźca. Wreszcie usły
szał wołanie i ruszył ku nam galopem. Przy irzatem mu się ciekawie. Był nieduży, szczuPociągłą śniadą twarz osłaniał czarny
pły.

kapelusz z ogromnym rondem, taki sam, jaki
ja sobie kupiłem w Mdo. Miał na sobie szerokie szarawary, wypuszczone na cholewy gumowych bul6w, kolorową koszulę l granatową płócienną bluzĘ. Zamienil z :Artiga~m
part; słów i otworzył bramę.
Jechaliśmy teraz przez pastwisko. Przera•
fone owce uciekały w popłochu. Koła cię
w gęstej mokrej
żar •iwki grzęzły głęboko
trawie. Motor pracował z wysilkiem.
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Minęła godzina: a może więcej. W oddali
ciemny kształt eukaliptusowego
zobaczyłem
lasku, a na lewo białe ściany domu.

Teren stawał się coraz cięższy do przebycia, bagnisty. Posuwaliśmy się z trudnoś
cią. Co chwila wydawało mi się, że ugrzęź
niemy i że nie ruszymy dalej. Mocna maszy= parła jednak niestrudzenie naprzód.
I znowu brama, tym razem zamknięta tylko lNl łańcuch.
Artigas zahamowa/ przed domem.
- Wysiadaj - powiedział.
Kiedy wyskoczyłem z szoferki, natychmiast
zawrócił i :us~ył w P?Wrotną drogę. Mogto
się wydawac, ze bał się tu spotkać z kimkolwiek.
Stałem
na kamienny ganek.
Wszedłem
Myślalem, że ktoś
chwilę niezdei;:yd_owany.
wyjdzie przyw1tac mnie, zapytać, czego chcę.
Dom był. cichy i wydawał się nie zamieszkany. Nie mogłem tego zrozumieć. Przecież
ktoś J!11:1sia.ł rnuważyć wjeżdżającą przez bramę

c1Gzarowkę.

Wreszcie zdecydowałem się i zastukałem
do pomalowanych na zielono drzwi. Nikt się
nie odezwał. Nacisnąłem klamkę. Drzwi me
były

zamknięte.

Wszedłem do dużego, bardzo wysokiego pokoju,. Przedzielonego na pół białym lukiem
sklep1onYm pod sufitem. W pierwszej częśd
był kominek, głębokie fotele, kanapa i niewielki stolik. Druga część służyła za jadalnię. Duży stół, krzesła i kredens. Na lewo
i na prawo drzwi pro\< adzące do reszty mie-

szkania.
mujące

(31>)

Okno

całą

tylkc

szerokość

jedno, ale za to zajfrontowej ściany.
<Dalszy

ciąg

nastąpi)

Redaguje kolegium. Redakcja i admin istracja - Łódź, Piotrkow..ita 9S. Cen.tra.I.a 293-00 łączy z wszystklmi działa.mi . Telef<l\tlY bez.pośre1<lrue: R<l<l·a ktn.r n.aozel1ny 32!Hl4. z-ca reda1kto.ra naczel'llegr. ~n~-26. SliOl<rf'tar-z red a kcji 2<14-75. Dział spolec1.no-e.konomJozny 223-05 i 341-10. oz:.ał miejski 228-:r.!. 337-47. Dział sportowy 208-!15. IYL;a~ ku·l1'1.~r.a·1ny 223--05. D'Lia.! wojewódzk : :141-10. Dział listów
Wszelkich informacji
15.30. sc>l:>ota do god-z. 13.30.
343-80. „P'1nora ma" 343-80. NTU 303-04 (godz. 10-12). Hecla1ltcja n o.c na 279-76. Bim-0 Ogłoszeń 311-50. 293-00. wewn. 30. C1.Zyn.ne d<> go<lz'
Wydtlwn'otwo Prasowe RSW „Prasa", Łódź. Plotrko<WS•ka 96. RP,kopisów n!e zamowionycn
Łód-zkie
Wydaje;
w sprawi<? warunków prenumeiraty udr.' efają plaof>wki „Ruch-u" i poczty.
I

., DZIENNIK LODZKI nr 286 (5904'

!""X.La.keja nie ziwra<>a.

·

g. ,

