Krwawe walki w „żelaznym

IJłfanie

trójkącie"

batalion piechoty USA
ka akcja
bojowa
przeciwko
amerykańskiej
piechocie, trwa
la całą ubiegłą noc. Siły party
zanckie oblicza się na około
700 bojowników.
Po
stronie
amerykańskiej
wałczyły
dwa
bataliony wspierane przez art)'l.erię i lotnictwo.
Jak wynika z poniedziałko
wyoh
doniesień
agenc)•jnych,
partyzanci

południowowietnams

cy rozgron1iłi
piechoty USA.
Korespondent

jeden

batalion

Agencji

Asso-

'

narodowe
Finlandii

z rejonu

podawał

batalion,

wysłany

z

krzyżowy

ogień

powstańczych

ciężkich
karabinów ma~zyno
wych i poniósl wielkie straty.
Tylko wsparcie lotnictwa, wezwanego pośpiesznie na pomoc
uratowało
batalion od całko
witej klęski.
według
ostatnich relacji korespondentów agencji prasowych na miejsca bitwy przybyły

znaczne

posiłki

tlniami

reżimowych.

wjeczorem.
przyjęcie

przybyli przeRady Państwa Edward Ochab z małżonką, prze
wodniczący
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów St<'[
fan
Jędrychowski,
marsza·łek
Sejmu Czesław Wycech.
wodniczący

lub

kiedy

strzelali".

Przemówie·nie Sukarno
uwięziony~

Jra·k
d-onosi . z
Djakarty
Agencja
As;;oc1ated
Pres;;,
prezydent
Sukarno oowiadczył
Zgromadzeniu
Ustawod~wczemu republiki, że jeśli
nie } eo'lt zadowolone z jeg-0
rząd ow,
niech zwolni go z
urzędu szefa państwa.
Sukarno
przemicwiał
w
swym pałacu w
Diakarcie
na p0csiedzeniu
przywódców
tymc:rnsowe~o
· doradczego
Zgromadzenia Ludowego.
Prezydent
powiedział,
że
sytua cja
go;;;>odarcza
kraju
rzeczywiś~ie

się

pogorszyła.

Załoga

na.

Prezydent

raz

w pierwszej turze wyborów
Czy stanie do drugiej?

Głosów

S11karno
sądzi
jednak, :ie
jego polityka, w której na
p•erwszym
miejscu,
przed
rozwojem ekonomdcznym, stawia rozwój
świadomc;ści narodowej i uk.;;ztałtowanie Indonezji w zw<i.rty orga!lizm
państwowy, jest n.adal słusz
jeszcze sk.ry

tykował kam.oa nie
a.n ty komu
ni>tyc2mą
prowadzoną
przez
armię i organizacje
reakcyj-

ne. Jak p:sze
korespondent
Asisociiated
Press
prezydent
(A) Da lsizy ciąg oo. &tir. 2
0

„Gem I ni,• 7"

kontynuuje lot

Załoga amerykańskiego pojazd u
kosmicznego
„Gemini-7".
Z lewej astronauta James A. LoveU,
z Prawej
astronauta

1

ważnych

CZ'Uwał

CAF

K o s.y g i n
pr.z • t Resto a
Y
n

godz. n.16 e-zasu miejnic'h zia·wsze
ora-z kon
scowego (qodz.
17.16 cza;;u
trelował
działa'l'lie
przyrząwarszawskiego)
astr.onauci
dów i aparatU<ry.
amerykańis:y, F.rank
Bo·rPo ra·z pierwszy J. Love!1ą
man i James Love!l, rozpt>lowi . zezwolono
na
zdjęcie
Agencja TASS podaje, że
c:zęli
na
poktadzie
statku
kombinezon1;1 ko=ieoznego.
przewodniczący
Rady
Mini„Gemini-7" 29 ok.rążenie z;e·
Był to pierwszy
tego rostrów ZSRR A. Kosygin przymi - po przebyc.i u przeszło
dzaj1u ekspe·rymetllt w amejąt sprawozdawcę polityczne1.400 tyis. kifometrów przerykańskim
statku
kosrn:iczgo dziennika „New York Tistrzeni ko~micznej.
nym, choc.iaż, jak wiadomo,
m0s" J. Restóna
na
jego
Jak
ko•m utnik1uje
ośrodek
kosmonauci
radzieccy
w. prośbę.
kierownictwa lootu w Housrlion
Ke>mariow, B.
Jego·ro~ i K.
A. Kosygin udzielił odpow stanie Teksias, lot odby(8) Dałszy ciąe; :na str. 2
wiedzi na pytania J. Restona.
wa się zupełnie normalnie . .--....:.....:.------.:._....;._::.=.:_:..._:_____~:_:.:::...==:_:.:._:_:.:.::~stan zdrowia i samopoczucie
ll's tronautów 'ią
zadowala.ją
ce. Utrzymvwana jest z nimi stała łączność radiowa.
W czasie lotu F. Bo,rman i
J. Lovell spaJi jedno:ześnie
i w tym czasie łączność radiowa z Ziemią była oałk.o
Aime·r ykafaiki
sekretarz
przedsięwzięta
przez Pentawicie .przerwana. Należy za-obrotlly,
M:!Namar.a oświad
gon akcj.a· nrle osłabi siły miznaczyć,
że
podczas
lotu
czył w pe>niedzialek na ke>nli.ta.rnej USA a.ni też nie o.gira
statku „Gemini-5" astJ'onauci
ferencjj
prasoowej, że Stany
niczy
o-hecnej
i
przyszłej
spali k.olejno, ta.k że jeden z
Zjednocza.ne
likwid•ują aU:>o
dzia·lalności Ameryki w stre
ogra·niczają
działa.lność
149
fie Azjd
1połiudniowo-wscho
baz wojskowych (w tym 23
dI1Jiej.
baz zagranicznych), rozlokowa
Likwidacja i
redl\.lkowanie
nyc:h w 10 obcych krajach.
baz rozpocznie si.ę w lutym
McNama.ra nie wymieruił ani
1966 !'Oku po p;rzec.rowadzetych kxajów, a•ni też stanów
ni u konS'ultacji z Ko.ngre;;em
USA, w
których
znajdują
USA. Według obliczeń przynie3ie to 03zczę.clnośc1i w wyPowiedział tylko,
W poniedziałek o godzinie się bazy.
że ż.adna z nich nie leży w
sokoś~i ok•oło 410 mln dol213.30
czasu
warszawskiego
Wietnamie
południ.owym,
rów roeznie,
zaś
37.000 ha
wystrzelony został w kosmos
gdzie Stany Zjedno.czone b.unowy
te•r enów
francuski
oddanych
satelita
zmtanie
du.ją
do
właśnie
użytk1u
więcej
publicznego, Jedlotnisk
„i:'r-1 A". Satelita został wyi innych instalacji wojskoniesiony przez 4-stopniową ra
nocześnie
jednak
o·rzeszlo
wy~h ze względu na toczącą
53.000 osób wojsk•owych
ki etę amerykańską „Scout" z
bazy Vandenberg w Kaliforsie wojnę.
cywilnych u·t ira·ci pracę.
że
McNama.ra
i!)Odk.reślił.
Dii.

Pentae;on redul{u,je

ilość

Drugi solelila
francuski

j

•

ostatnie tygodnie br. wykończeniowe przy tankowcu
to
okres wytężonej pracy stocz- · o nośności 19 tys. ton, przezna
niowców. załoga Stoczni Gdań czonym dla Związku Radziecskiej przekazała już armatorom
kiego, drobnicowcu „Aleksan22 statki o nośności 145 tys.
der zawadzki" dla PLO, traw
DWT. JJo wykonania planu br.
Jerze-zamrażalni dla „Odryu ze
pozostało
jeszcze 7 jednostek
Swinoujścia
oraz
kolejnym
o nośności blisko 47 tys. DWT. tra wierze dla 1''rancji.
W ost.atnich dniach podniesio
(D) Dalszy ciąg na str. 2
no banderę ZSRR na drewnow
cu 5.900 „Nordvik" oraz d r o b t - - - - - - - - - - - - - - - nicowcu 12.560 DWT „Mukacze
wo". Gotowy jest statek bazaprzetwórnia
rybacka „Gwiazda Polarna". w próbny rejs
wyszedł
ostatni
drobnicowiec
tegorocznego planu ,Marge
Ian". Na pozostałych statkach,
które mają być gotowe przed
końcem . roku,
trwają
prace
wyposażeniowe.
W poniedziałek odbyło si~
Równocześnie
stoczniowcy my
w Wan°zawie plenarne pooieślą
już
teraz o dobrym starciu do zada1i 1966 r. Na 7 stat dzenie Rady Głównej Przyjacioł Harcerstwa.
kach z planu przyszłoroczne
go prowadzi się prace wyposa
Na posiedzeniu
omawiano
Zeniowe, a na pochylniach ro·
zadania
rad przyjaciół har•
sną kadłuby 9 jednostek.
cerstwa w zakres ie stwarzazałoga
Stoczni int. KQmuny
nia warunków dla dalszego
Paryskiej z Gdyni pracuje in·
rozwoju ZHP. Referat na ten
tcnsywnie przy pięciu jNlnostkach, które mają być przekatemat wygłosił zastępca przezane do eksploatacji jeszcze w
w;:idniczącego RGPH minister
br. Każdy statel< jest innego
Wacław Tułodziecki.
typu i to stwarza dod~tkowe
Omawiając
zadania
rad
kłopoty.
Przede
wszystkim
przyjaciół
harcerstwa
przegdyńscy stoczniowcy dokładają
wcdniczący rady marszałek
starań,
aby w tęrminie i " '
,iak najlepszym stanie przygoM. Spychalski podkreślił, tż
tować motorowiec „Vishva Ma
sprnwa wychowania dzieci i
hima" pierwszy z serii zamtodzie7y musi stać się przed
mówionych przez armatora hin
mJotem
zainteresowania caleduskiego.
Podniesienie bandeg.l społeczeństwa.
Mamy ry na liniowcu dla tndii nastąpi pod koniec roku, w tym
powiedział marszałek bar•
san1yn1 czasie z suchego doku
dzo W1Plu nie tylko zorganiwypłynie
trzecia kolejna jedz0wanych, ale i potencjalnych
nostka dla tego armatora.
przyjaciół harcerstwa, którym
Jednocześnie
trwają
prace
musimy wskazać
kierunki i
m'..>żliwości pożytecznego dzia

przypuszcza,
łą

pewnością

że

generał

stanie

do

z cadru-

giej bitwy.
De Gaulle powrócić ma do.I
Paryża we wtorek ze swojej
rezydencji
w
Colombey-lesdcux-Eglises.

I

łania.

złożono

2:3.891 tys. Kandydaci uzyskali:
de Gaulle 10.811.480 glosów,
44,61 prcc.
Mitterrand 7.688.105 głosów,
31 .":2 proc.
l.ecanuet
3.777.945 głosów,
15,59 proc.
1.257.633
Tixier-Vignancour
głosów. 5,20 proc.
Marcilhacy 416.521 głosów,
1,73 proc.
Sarbu 279.157 głosów, 1,15
proc.
Oficjalne definitywne dane
ogłoszonf.' zostaną we wtorek
wieczorem przez Radę Konstytucyjną.
Wówczas też oglosi ona wezwanie obywate li
do urn na drugą turę, lj:tóra
nastąpi 19 bm.
W
pierwszych
komentarzach po niedzielnych wyboroc:h prasa francuska daje wy
raz dość dużemu zaskoczeniu
stJsunkowo małą ilością gło
sów, która paella na prezydenta dt~ Gaulle'a (43,96 proc.
głosów) oraz poważnym sukcesom kandydata zjednoczonej lewicy Mitterranda (32,04
prnc.).
Czy prezydent
de Gaulle
wystąpi
ponownie na arenie
wyborczej 19 grudnia,' kiedy
dokona się balotaż pomiędzy
nim a Mitterrandem? Opinie
nie są
pod tym względem
jednoznaczne.
Podczas
gdy
„Paris Jour" nie ma wątpli
wości, że generał de Gaulle
stanie
do drugiej batalii którą
z pewnością wygra „Le Figaro" przekazuje pogłoskę, iż prezydent waha się
czy wystąpić po raz drugi w
szrankach wyborczych.
Jednak wh:kszość obserwatorów
osobistości
politycznych

Frank Borman.

o

głosów

De Gaulle nie wygrał
Wczoraj o godzinie 3.35 rano przewodniczący Rady Konstytucyjnej Gaston Palewski
oglosil wyniki wyborów prezydenckich, które odbyły się
5 grudnia. Zapisanych do gło
su było 28.402 tys. Głosowalo
2'1.140 tys„
co oznacza
że
frekwencja wyborcza wyni•Jsta 84.9[1 proc. uprawnionych.

losy n8rodu indon.ezyiskieqo"

Aidit

wtorek 'l grlldnia 1965 roku

Tylko 44 proc.

powstańcy

Jeden z żołnierzy batalionu
opisując
korespondentowi Associated Press
zasadzkę, w
którą wpadł jego
oddział,
powiedział
rlt.
in.:
„Oni
strzelali ze
wszystkich
stron. Najgorsze były cekaemy.
Partyzanci siedzieli na drzewach, w dołkach strzeleckich,
wszędzie.
Niektórzy zamaskowali się tak. iż wyglądali jak
krzaki i mogliśmy icli odróż
nić
od prawdziwych krzaków
dopiero wtedy, gdy padali zabici

Lódź,
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bataliony wojsk

Stoczniowcy finiszują

Plenum Rady Głównej
Przyjaciół Harcerstwa

wojsk,

przes.łane
helikopterami. Powstancy przerwali kont.akt bo
jowy i wycofali się do dżun
gli.
W tym samym rejonie przed

amerykańskiego

okazji święta narodowego
Finlandii, ambasador tego kra
ju w Polsce, Martti Ingman
wydal przyjęcie w poniedzia-

„Ważą się

że

rozniesli dwa

z

Na

walki,

zadaniem spacyfikowania okolicy AP Nha Mat, wpadł w

dziesięciu

Swięlo

łek

ciated press

Cena 50 91'"' .

llZIFNNIK

Partyzanci rozgromili
wszczęta w
niedzielę po południu
przez siły patriotyczne
w tzw. „żelaznym trójkąciet'
(na północ od Sajgonu) wiel-

I

baz wojskowych

Plenum
KC KPZR

Na zdjęciu: kandydaci "" prezydenta
Francji.
w górnym
rzędzie
od lewej: Jean-Louis Tixier-Vignancourt, Charles de
Gaulle, Jean Lecanuet. W dolnym rzędzie: Francois .Mitterrand, Marcel Barbu, Pierre Marcilhacy,
CAF

Presliiowu porażka
GAUIJLIZMU
Sukces zjednoczonej lewicy
głosowania

Agencja TASS podaje, że
w dniu 6 ban. odbyło się plenum KC KPZR.
Oficjalny komunikat ogłlo. sz·ony w tej sprawie stwierdza, że plenum zaaprobowało w
zasadz.ie p'r ojekt planu.
rozwoju
go>poda.rki narad.owej ZSRR i projekt budże
tu państwowegio
ZSRR• na
rok 1966.
Ple :rnm powzięło
rówmez
uchwałę
w
sprawie
przekształcenia
organow kontroli
pa·rtyjno-państwowej w erga~
nY kontroli narodowej.
Plenum wybrało W. Szczer
bićkiego. zastęocą czł-onka

Pre

zydii'1.l.m KC KPZR oraz I. Kapibnowa
se'kretarrem
KC KPZR.
Uczestn·icy plenum wy.;iłu
chaLi. referatu zastęp:y prze
wodmczącego Rady Ministrów,
przewodniczącego

Pań&tW>owe

go

Komitetu
Planowania
(Gospłanu),
N.
Baibakowa
„O plan ie gospodarki
narodowej ZSRR na rok 1966" i
referatu
ministra
finansów
W. Garbu~owa „O budżec'.e
ZSRR na
rok
1966"
ora~
omówili· te referaty.
Zabierając głos na plenmm,
I sekretarz KC KPZR L,

pania wyborcza prowadzona
są
przez telewizję i radio.
dla obserwatoOgólny wniosek wysuwany
rów politycznych francuskich
z przebiegu i wyniku wczoi zagranicznych.
Oczywiście
rajszego glosowania sprowaperspektywa balotażu
brana
Breżniew
podkireślił,
że
była
pcd uwagę i rozpatrydza się do powszechnego pf'le
zwi ększenie
spałecznego
znaw:ma, ale jako stosunkowo
k·mania, że kampania,
jeśli
czenia
kontroli
będzie
nornalo prawdopodobna
możli
zakończy się
nawet 19 bm.
wym poważnym krokiem na
wosc. Wiadomo było, że zazNycięstwem
gen. de Gauldrodze w;;zechstronneg-o r-0znosi się na twardą walkę, ale
Ie·a, wprowadzi w życiu Franwoju demokracji
socjalist.vli~zono się raczej z minimalcji wiele zmian.
cznej.
nym i nieprzekonującym zwy- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ciestwem generała. Postawienie go w sytuacji balotażo
wej
jest więc niewątpliwie
porażką i to dotkliwą gaullizmu.
Po drugie
wybory
przyniosły niesłychany sukces
zjednoczonej, całej bez wyjatku lewicy, od komunistów,
przez socjalistów do radykaN'A·D MOiRZEM SZTORM
!ów, a także części postęp-0Zalewie Wiślanym
Zatoce
I OCIEPLENIE
Puckiej zmniejszyła się o parę
wych Katolików. Ich kandycentymetrów.
Na zalewie SzczeSilny, w porywach dochodzą
dat Mitterrand zajął drugie
cińskim
pozostała
jui:
tylko
cy do 10 stopni wiatr z połud
miejsce za generałem różnicą
kra.
niowego·
zachodu
przyniósł
na
niespełna 14 proc.
Na
Wybrzeżu
Gdańskim
oWybrzeże
falę
ciepła.
Snieg
Kolejną rewelacją była repogotowie
przeciwtopnieie
w szybkim
tempie. głoszono
kordowa frekwencja wyborcza
Grubość
pokrywy lodowej na
(C) Dalszy ciąg na str. 2
wsnosząca
prawie 85 proc„
świadcząca
o ogromnym zainteresowaniu opinii społecz
nej decydującymi się za ich
sprawa losami kraju. Poważ
m1 w tym rolę odegrała kamRezultaty

Z'.łskoczeniem

paraliżują pracę portów
Wichury· na Pomorzu Zachodnim

Sztormy
i

Rzeszowszczyźnie

Łodzianie przed Teatrem Wielkim

Bumedien odwiedzi
Związek

Radziecki

Jak
in.formiuje
ambasada
ZSRR w Algierze, algierskie
Ministers1wo Spraw Zagranicznych z2proponowac ma w
tych dniach o5tateczny termin,
prze w i dzianej paczą tkowo na
listopad, wizyty
przewodniczącego Rady
Rewolucyin€j,
Huari Bumediena
w
Mo3kwie. Po sohotruim
spotka:ni:u Bumediena z ambasadorem ZSRR w Alg'erze, P '"gowem, 3ądzi się, że wizyta
h
dojdzie
prawdo'.l>OdCJ.bnie
do skutku w cią,gu grudnia
br•

W niezwykle atrakcyjnej impr ezie wzięło udział blisko tysiąc
n.aszych czytelników. Pociągiem autokarowym
składającym
się z 19 wozów pojechali oni w niedziel~ do Warszawy,
aby zobaczyć operę „Don Carlos„ w Teatrze Wielkim.
Na zdjęciu: grupa łodzian przed ~machem Teatru wielkiego
i Opery
Foto - L. Olejniczak

· Powiększenie
Francuski
Commonweallh? i poprawa jakości

produkcji rynklowej Wilson
w,robów: o problemie Rodezji

w
Przebywający
oficjalną
wizytą

Senegalu

z
Mali
prezydent
Senghor,
Leopold

z inicjatywą zwoła
najblihzych mies i ąnia w
cel'u
w
konferencji,
cach
ro:!7-a iu
swego
utworzenia
francus„Con:imońwealthu"
kiego. W s.ktad takiej w s ool~oty wes:dyby oprócz J:}ańotw
należących do Wsoólnej Or~a
Ma-nizacji· Afr;rkańsk i e.i
kraje
również
dagaskaru
Maghrebu.
imieW:ypowiadając się w
min' .;te1"
kr-aiu,
niu swego
Kone
stanu Jean - Marie
oświadczył,· że Mali u~tosun
kuje sie przychy!miie do propozycji prezydemta, Senegalu.
· Swego czasu również preBou;rguiba
Tunezii
zydent
rzecz
na
się
wypowied-zi<ił
rodzaju
tego
utworzenia
wspólnoty.
wy5tąpił

tematem plenum
zasadnicze sprawy:
produkcji rynkowej i poprawa jakości wyroponiedziałek
były w
bów
posieplenarnego
tematem
dzenia Komitetu Drobnej WyDwie

zwiększenie

twórczości.

Problem ten wymaga szczeg0lnej uwagi tym więcej, że
o1 kilku lat obserwuje się
zmniejszanie
systematyczne
produkcji rynkowej
udziału
w globalnej produkcji drobnej wytwórczości.
Przyc?yną tego, obok trudności obiektywnych (braki w
materiałowym,
za0patrzeniu
mankamenty w dotychczaso-

Przemówienie Sukarno
Dok.ończ0nie rLe

(A)

sill:. 1

„zażądał

ponownie, aby o:!władzy,
pełnię
mu
dano
u.sz::zuplonej na korzyść armii po pnewro:ie 1 oaź:izi.or
nika, tak by mógł właściwie
rzadzić krajem".
„Ważą ' s:ę losy narodu indo:iezyj;;kiego" - ostrzegł pre
-zydent.
Zgro:nadzenie w rok11 1963
wybrało Sukairn-o dożywotnio
i
rep1ubliki
pr e zy:!entem
jednocześn,ie
go
uczyniło
rewolucji indonepnywódc:ą
pisze
„Sukarno
zyjskiej.
A;s::>:iated Press - zdaje sobie najwido:zniej sorawę, że
obecnie tru:l.110 byłoby Z!!r'0madzeniu pozb<lwić go uozę
du, skoro J:}Oprzednio zo'i;tał

przez nie

dożywotnim".

tern

.Ponil!dz1a1kowe przemówienie
prezydenta Sukarno podawane
Jest w obszernych streszczekorespondentów
przez
niach
agencji tteutera i AFP w DjaReuter,

ANNIE KOCHANOW·
głębokiego
wyrazy
współczucia z powodu śmier
Dr

SKIEJ
ci

MATKI
STEFANJJ HEINZEL
składają

ZARZĄD, RADA i PRA·
COWNICY SPOŁDZIEJ,NI
LEKARZY SPECJALI·
STOW „ZDROWIE".

Pogrzeb odbędzie się w dniu
8. xn. br. (środa), o godz. 14
z ka.plicy Starego Cmentarza
6S!3
przy ul. Ogrodowej.

Pa.nu pirof. dr med. WŁO
MUSIAŁOWI
DZIMIERZOWI
wY.raey głębOkiego współczu
cia z powodu śmierci

MATKI
składają

PRACOWNICY II KLINIKI
CHOROB WEWNĘTRZ·
NYCH AM w ŁODZI.
EW!&

il

DZIENNIK . LODZKI

m 291

prezy-

pozos1.awien1e n1u

de-

cyzji, jeśli chodzi o polityczne rozwiąza01e obecnego kryzysu indonezyjskiego, przytacza m. in. takie Jego ~mwa:
że

czuję,

„Niekiedy

jestem

ne

ingnorowany przez pew
Powiadają
ugrupowa01a.

one,

że

wręcz

ją

są za mną.
mówię, ale

to co

i

respektu

faktycznie

pd'pychają mnie, nalegają,
bym mów~ł i robił to lub
Jednocześnie

to".

według

czyt:

że

aże

tam

Sukarno

relacji AFP - oświad
z ubolewaniem,
„Widzę

jesteśmy

w

niebezpiec„l:'eii-

systemie planowania)
wym
jest, jak wskhzywano w czasie obrad, nie zawsze właści
władz terenoWf! podejście
wych do produkcji p.rzemydrobnego.
słu
Sprawa ta, jak podkreślił
min.
w swym wystąpieniu
wyWłodzimierz Lechowicz maga większej ' troski ze strorad narodony prel"ydiów
wych. Frzewidttje się, .że w
19'10 roku uspo~czniona drobna wytwórczość osiągnie produkcję towarów wartości ok.
122 mld zl (w br. 82.5 mld zł),
w tvm artykulów rynkowych
za ok. 90 mld zł. Stanowić
to będzie 74 'proc. globalnej
produkcji.
Wiele miejsca l" toku. obr~d
poświęcono popraw1e 1akosc1
wyrobów. Pod tym względem
sytuacja w br. pogorszyła się.
Wymag"< to zaostrzenia kontroli technicznej oraz wzmocnienia nadzoru nad działal
nością przedsiębiorstw ze stro
ny jednostek nadrzędnych i
Konieczne
prezydicw WRN.
przeprowadzenie
.także
jest
produkowanych
weryfikacji
wyeliminowanie
i
wyrobów
artykułów o niewłaściwej ja-

jako

naród,

munistycznej Partii Indonezji.
Jest to piąte tego rodzaju za
wydane w ostatnich
rządzenie
wbrew

1

przez władze wojsli:O'We
stanowisku prezydenta

Sukarno, który · nie wyraził do
tycbezas zg<;>dY.- na og(>Jną~ d~le .
podk_reslaJąC
KPI,
galizację
wielokrotnie, że sankcJe wo!·
no stosować tylko wobec tych
członków KPI, którym rzeczy'
udowodniono . udział w
wiście
próbie przewrotu z dnia 1 paź
dziernika.
władze
lokalne
Poprzednio
wojskowe w taki sam sposób
proklamowały rozwiązani<! KPI
na Jawie zachodniej, na Molukach, na południowym Cele·
besie i na zachodnim Borneo.
w tymże dniu przed główną
komendą garnizonu w Djakarcie palono ostentacyjnie godła
i wydawnictwa KPI.
Komendant miejscowego gar
nizonu zapowiedział, że represyjne operacje przeciwko komunistom będą trwały aż do
końca roku i rzekomo dopiero potem ustąpią miejsca „operacjom pokojowym"
na
wieczorem
w niedzielę
Borneo zorganipołudniowym
zowano masowy wiec, podcza
prezydenta
którego wezwano
Sukarno,

aby

„natychmiast ro?.

Parti<;
Komunistyczną
wiazal
Indonezji i wszystkie organi
zacje pokrewne".
Co do losów przywódcy Ko
munislycznej Partii Indonezji
Aidita, to Associated Press, po

wolując się
kie nadeszły

Decyzja Zambii
Prezydent Zambii Kaunda wy
cofat żądanie wysłania brytyj
sk1c11 wojsk lądowych do tego
jak stwierdza się w
kraju bry ,y jskich kotach miarodajnych. Na razie nic nie wska·
zuje na to, że prezydent Kaun

da
ną

dla
ba.
Na
dzeniu

na doniesienia,

ja

do Singapuru z
Djakarty, podaje nową wersję
z poprzednimi infor
Aidit został
macjami, jakoby
zamordowany.
Aidi
według tych doniesień
żyje i jest więziony przPZ ar
mię indonezyjską. Ostatnio wi
dziano go podobno kiedy pod
silną strażą wysiadał z samo
lotu wojskowego na lotnisku
stołecznym. Te wiadomosci, po
od „dobrze poinfor
chodzące
me>wanych podróżnych" zosta
w poniedziałek
określone
ły
przez koła wywiadu jako „bar
dzo prawdopodobne".

sprzeczną

do kraiu
Cor<i•Z wd~ej naszych roprzyjeż
daków z zagranicy

Te~

takcie

j

W

ogłoszono

De!h.i

niedziałek,
stań;;kie

że

w

wojska

o;;.trzelały

w

popak.i-

pią>tek

posterun.ki indyj-skie n<i za(Radża
chód od Ramga.rh
l>tan) oraz w siedmiru innych
miejscach. W sekt-One Khem
żol:nierzy
40
okoro
Karan
pakistańskich

próbowało

be~

na
przeniknąć
powodzenia
terytorium in.dyjskie. Dwó:h
na
w.padł,o
Pakistańczyków
m~nę i zginęło.
oficjalny
Rawalp·indi,
W
rzecznik pakistańs;ki ośWiad
czył w poniedziałek, że drugiego bież. mie;dąca wojska
naru3zyły
zno·wu
indyjskie
w
rozejmowe
poroz.umien:ie
w
sektocr-ze Nika,! , a 4 bm.
sektora:h Wa!!ah Burki i Fa
zilka. W Ra-dżastanie wojska
ponownie zaję
pakhtańskie
Sadhewala,
miejscowo·ŚĆ
ły
w chwiktórą k,ontrolowały
porozumienia
zawa["cia
li
rozejmoweg·o.
MaramChilijski generał
Karacz·i by
bi•o przybył cLo
z ramienia Orga,,n;zacji Naropo.diać
Zjednoczonych
dów
doprowa,dzewy3oiłk·i w celu

S. t P.

WLAOYSLAW

PUD LO

Pogrzeb odbędzie się dnia
8 bm.; o godz. 14 z kaplicy
cmentarnej na Zarzewie1 o
czym J><>wiadamia pogrązona
w bólu
16509/g

(5909)

ZONA.

gabinetu

nowie.

lądowych
wojsk
brytyjskich
do Zambii może wyplynąc po
nownie z chwilą, gdy prezydent Kaunda uzna to za potrzebne. Na razie samoloty bry
tyjskie i personel lotniczy kon
lotniska
trzy główne
trolu.ią
Zambii, co z !wiei utrudniło
jakichkolby lądowanie tam
wiek wojsk afrykańskich.

zag1n1onq •

sierpnia br. wyszła z do·
mu i dotychczas nie powróciła
Anna Cimcioch c. Szczepana i
Marianny z d. Derewenda, ur.
13.IV. 1881 '.!'., ostatnio zamieszkała w Łodzi, przy ul. Lelewela nr 26.
Rysopis: wzrost 158 cm, postać
twarz prostokątna, cera
krępa,
blada, włosy siwe, czoło wysośredni
odstające, w

kie, oczy szare, nos

gru-

Uznano

za

"

st.an

w

przepisów

gospodarkę
wystarczający

Dokończenie z~

str.

izo-

1

którzy w paź
dzierniku 1964 roku dokony„Wos•tatku
waJii lotu na
sobie
n.a
m'ieli
schod-2",
zwykłe ubrania.
ameryk~ńscy
Astronauci
eksperykontynuować
mają
wzewidziane w promenty
gramie. Ma,ją m. in. dokonać
kontaktu
nawiązania
próby
F~0.oktistow,

(Cl

sztormowe.

Większość

polowy,

kutrów

chroniąc

się

WlCHURA W KOSZALIŃS~JEM
I NA RZESZOWSZCZY:l'-NIE
Koszalińskim
Wybrzeżu
Na
trwa olbrzymia wichura. Siła
wiatru dochodzi do 9 stopni
w skali łlea uforta.
Wichura paraliżuje całkowi
cie pracę rybaków środkowe
go wybrzeża. Wichura poczywybijając
szkód
wiele
niła
szyby w oknach i wyłamując
z dachów anteny telewizyjne.
Wiclrnra szalała wczoraj rów
nież na te.renie Rzeszowszczyz
ny. W okolicach Rzeszowa pręd
porywach dokość wiatru w
chodziła do 24 m/sek., a w re
jonie Bieszczadów - nawet do
30 m/sek.
kilkadziezerwała
Wiclrnra
linii elektrycznych niskie
siąt
ga napięcia i kilka wysokiego
Gorlice,
Podkarpacie Krosno, Sanok, Lesko i
pozbawione zostaUstrzyki ło łączności z Rzeszowem. w
poniedziałek w godzinach przed
Całe
Jasło,

...............,
TOTO-LOTEK

l, 5, 31, 33, 43, 48, dod. 25

niedzielę

Jak potwierdza zachodnio„Der
ty!!'odnik
niemiecki
zachodnioniemieckie
lGtn.ictwo wojskowe wy;>es'1żon€ je;t w bomby a.tomowe.
„Starfighter"
Samoloty typ11
bombami
podwiesz,onymi
z.
zgodnie z tą inf01·ma:ią
są startu.
do
3tale gotowe
Już teraz oilotom wyznaczono cele, j,pkie maią zaatakować. Na temat siły wybucha
kana:!yjski
wej tych bomb
oowied~ioał
lotnictwa
oficer
taką
„.Jedną
tygo:lnikowi:
oiec:omo~J.ibyffily
bombą
krotnie zni;;zczyć Hiro3zimę".
Jak podkreśla „Der So;egel" samoloty te nie mogą
wysta.rtować bez zgo:!y Ameryka nów. „Dla skła :Jo wania i
ato,mozabezoieczeni<i broni
wych · USA stworzyły system
który:h
z
kl·Uc:zy,
dwóch
oba i:i;oz~,>t.aią w rękJU Ameryka now •

Soie~el",

portów

Bazy rakieto(J}e

przy naprawie sieci elektrycznych w dalszym ciągu pracoekipy monterskie.
wały
budynków zo
Również wiele
uszkodzonych, m. in. w
stało
powiatach Łańcut i Przeworsk.

w Japoriii

NA POMORZU
ZACHO-DNIM
Również na zachodnim Bał
tyku panuje silny sztorm. Siła poiudniowo-zac!rndniego wia
tru przekracza ~ stopni Beauforta. Wskutek dużej, sztormo
wej fali nie wychodzą z portu w Swinoujściu lodzie pilo~
towe. w poniedziałek na torze wodnym ze Szczecina do
żeglu
zamknięto
Swinouj;,cia
porcie szczecińskim zagę. w
prac przeladw1koprzestano
wych.
Wiatr przypominający szkwał
wieje również na całym Pomo
Stal się on
rzu Zachodnim.
przyczyną licznych awarii sieci energetycznych i telefonicz
nych. Połamał i poprzewracał
drzewa na szosach, uszkodzi!
dachy.

„Nike-Ajax:'

kres halnych wiatrów i niepogody.,
huśtawki
ustannej
Jeszcze w ntedzielę w Zakopa
nem byt mróz. 1 10-centymetrc 1
wa pokrywa sn1ezna, a w po
zno'\vu

bezśnieżnie

i

temperatura plus 6 stopni.
Sprawcą tej gwałtownej zmia
który
halny wiatr,
n:l:' był
wiał tu z ogromną siłą, w po
rywach do 51 m na sekundę.

na

wy~pie

Kiu-

siu stanowi zakończenie etapu
strefy
„rakietowej
budowy
rejowokół
przeciwlotniczej"
północnej
przemysłowego
nu
części Kiusiu, którego centrum
jest miasto Fukuoka.
planem
z drugim
Zgodnie
wzmocnienia japońskich wojsk
w
obronnych (lata l962-66),
roku w trzech pół
przyszłym
japońskich
bazach
nocnych
znajdujących si'l w północnym
rejonie Kiusiu - Asija. TsuJ.ki,
będzie rozmieszczo
Koradai ny dywizjon pocisków kierowa
nych typu „Nik.e-."ijax" składa
jący się z czterech baterii (3G
wyrzutni).
Jak donosi Agencja Klodo,
w
wchodzących
600 żołnierzy
przebyskład tego dywizjonu
wa obecnie na przeszkoleniu
w ~tanach ŻJE'dnoczonycl1. Po
wrócą oni do kraju w 1966 r.
-- ---- ----· - -

HUSTAWKA
w 'DA TRA CR
POGODY
w Tatrach nadal trwa o-

niedz1ałek

japońskiej
(północrla

bazy lotniczej
Kiusiu),
część
dostarczone samolotami
pocisczęści
transportowy.mi
ków kierowanych typu „Nike·
Ajax".
typu
rakiet
Zainstalowanie
Do

As1ja ·

zostały

SZKWAŁ

I

uzę·
by, uszy duże
bieniu liczne braki.
.,KUKULECZKA"
.
Informacje o zaginionej można
w Kll MO ~ órlź-Górna
składać
13, 14, 18, 31, 33, 36
c~··oic<Pńt'<a 250, pokój 52, telefon 426-70),
\~ll!lilllll11iiliHlll11Hlilil/Hll•I

iaj

go

mo
~uj
;:;

l

Rz

sµi
fig i
ni
ją.

Uj

o

~:~

jes~

opł ·

np.
Ok
boi
bio
mi
je
w
nin
mi
Ws
,,ła

nie

południowych przywrócono łącz
natomiast
telefoniczną,
ność

ze str. 1

-

z bombami
atomowymi

ze 5-tacjami naziemnymi przy
pomocy prom'eni l!l:sera. W

paraliżują pracę

Dokończenie

tłum

-

Samoloty NRF

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sztormy

tańciącv

~15 zabitych i 100 rannych oto bilans tragicznej katastrofy drogowej, jaka wydarzyła
niedzielę we wsi Sotusię w
bua w odległości 300 km na
Dwie
północ od Lome (Togo).
holowana
jedna
ciężarówki,
przez drugą, wjechały w tłum
ludzi na drodze.
W środku dnia, ponad tysiąc mężczyzn, kobiet i dzieci
tańcząc i śpiewając szlo w po
drogą
świątecznym
chodzie
Nagle wy
prz<'cinającą wioskę.
naładowane
dwie
się
łoniły
ciężarówki, jadące z dużą pręd
kości'ą. Szofer stracił panowanie nad kierownicą i dwa cięż
kie pojazdy wjechały w tłum.

*

*

wiPchała

115 zabitych wToeo

Gemini-1"
(B)

Morskiej.

Ciężarówka

izo

dla

hudowanynt

żeglugi

medycynie,

Kronika
=== wyp~dków

napięcia.

' 5

Poiskiej

doświadczeruia tego
ponieprzeprowadzomo,
nJa do wycofania wojsk Indii
stacje , .naziemważ niektóre
pozycie
na
Pakii.ltanu
i
przygo.towane
były
ne pie
walk. W
sprzed rozo,oczęcia
do nawiązania łączności.
s~ę
uda
czas.ie
najbliższym
N<;tomiast aSltrona,ud wykoon do Lahore, by spotkać się
nali inne eksl)erymetlJty zaz cztonkam:i rządu pakistań
planowane programem. Odby
skiego.
kont.rola
m. i-n.
się
wała
widzenia z kosmosu
ostrości
na
położonych
przedmiotów
Astronauci
ziems;kiej,
kuli
mieli rozooznać poszczególne
pabliim
w
Ziemi
odcinki
Laredo.
miasta
teksa·skieg'°
wiewczoraj w godzinach
oznaczone
były
Odcinki te
czornych na Al. Politechniki,
numerami.
(Brzeziń
Ambroziński
Bolesław
trzy oddostrzeg>ł
LoveH
ska 5) został potrącony przez
cinki, ale z p1U.nktu kontrolsamochód. Pomocy udzieliło mti
pogotowie.
nego odpowie:iziian.o mu, że
p·o.da nych 1>rzez
2 z trzech
*
we wsi Kodrąb pow. Ra<lomn;iego numerów są nie~rawl
sko z nie wyjaśnionych przy- dlowe. W cz~sie tego ekspektóry
pożar,
wybuchł
czyn
a;,tJ"onauci wyraź
zniszczył 2 stodoły, 3 szopy il rymentu
nie widzieli sygnały dymne
Straty szacuje się na
oborę.
wokół odcinl:ów.
l 50 tys. zł. (kl)

przerwała

Klo ~i~ział?

„Energety1<",

technice oraz za
w zakresie apara

regulu.iących

topami

skierowania

spra\va

i

(D) Dokończenie ze str. 1
w snmie Stocznia im. Komu
ny Paryskiej w Gdyni zbuduje w br. 20 statków o tonażu
ponad 72 tys. ton.
15 statków o łącznej nośnoś
ci pon'a d 110 tys. DWT - taki
jest tegoroczny plan produkcyjny Stoczni Szczecińskiej im.
A. Warskiego. wszystko wskazuje na to, że zadania zostaną
wykonane. Prace przy ostatnich jednostkach są bardzo za
awansowane, tempo robót zwię
ksza się z dnia na dzień.
pochylniach buNa dwóch
duje się kadłuby 2 statków,
które - zgodnie z planem mają być spuszczone na wodę
to
Są
jeszcze w tym roku.
oraz
drobnicowiec „Rzeszów"
12,5-tysięcznik dla armatora ra
dziec kiego.
Przy nabrzeżu kończy się O•
wyposażeniowe
prace
hecnie
na 5 jednostkach. Naibardziej
roboty na
są
zaawansowane
dla ZSRR „A.
12,5-tysięczniku
Zgodnie z harmono·
Tołstoj".
gramem postępują również pra
ce wyposażeniowe na statku

tury i technilci ' jądrowej,
min. Hillig
Na zakończenie
sprawozdanie z posiezłożył
dzenia prezydium rady, które
zagadniEnia oprzedyskutowało
chrony radiologicznej w związ
ku z kradzieżą izotopu w Pąt

mini

rodezyj-

do baz.

5

mąż

łonie

i

zastosowań

biologii,

w

rolnichvie i
opraco,vania

Str.zaly na linii rozejmowej

antychińskie.

żałowany

„grupy

topów

.Konflikt indvisko-pokh;foński

Herald" i „Jakarta Daily Mail'
w poniedziałek
zamieściły
ostre artykuły
A FP -

zmarł

premiera

on

tzw.

spraw

nagrody

następnie

mii radiacyjnej,

zajmuje się specjalnie sytuacją
w Rodezji, iż prezydent Kaun
da wycofał żądauie wysłania
brytyjskich z chwilą,
wojsk
gdy nie ulegało już wątpliwoś
pozostałyby
ci, iż wojska te
po zambijskiej stronie zapory,
nie przekraczając granicy Rodezji. Niemniej jednak rządy
obu krajów pozostają w kon-

donosi

grudnia 1965 roku
najukochańsżY, nieod-

Kari-

Common-

spraw

skiej", która w

pisma
poniedziałkowe
Dwa
Djakarcie w
się w
ukazujące
angielskim „Indonesian
języku

Dnia

do

liniszują

po-

w dziedzinie nauki i postępu
technicznego za rok 1965. Nagrody przyznano za prace z
zakresu fizyki i chemii jądro
wej, fizyki reaktorowej, che·

posiebrytyjskiego

gabinetu

do

Kon1isji

twierdziła

złożył
Bottomley,
wealthu,
sprawozdanie ze swych ostatnich rozmów w Lusace. Zdaniem kół miarodajnych, pom-

*

* *

in-

poniedziałkowym

n1inisier

w odwiedziny
ojczyznę.

jakiegoś

zapory

o"chrony

for1nował

odwle:!zić

do

się

zwrócił

nego pan.st.wa o pomoc militar

{>Onieważ

lejny 5 „ostateczny zakaz!' Ko

dniacłl

wypowieprzeciwko
przekazaniu problemu Rodezji do decyzji ONZ, gdyż jego zdaniem, „nieomal z pewnością doprowadziłoby to do
niebezpiecznej akcji i nie poprzelewu
uniknąć
zwoliłoby
k:-wi".

strów z

dża

siedzenia

Sloczniowcy

rzą
złożył

Pokojowego Wykorzystania Ener
gii Jądrowej RWPG w Tbilisi.
Obok szeregu zagadnień na1:1ko
wych i technicznych, kom1sJa
plan rozwoju
przedyskutowała
w krajądrowej
energetyki
jach soc,ialistycznych do r 1930.
Min. Billig złożył sprawozda
poldelegacji
nie z pobytu
skich atomistów we Włoszech.
Delegacja ta zwiedziła szereg
atomowych obadań
ośrodków
raz dwie el<:ktrownie jąd.rowe.
przeprowadzonych
w wyn. a
rozmów podpisano plan współ
pracy między obu krajami w
atomowych
badań
dziedzinie
na la ta 1966-67.
Podpisane porozumienie prze
kontak·
widuje intensyfikację
tów naukowych, wymianę wi·
zyt S!Jecjalistów, stażów i stypendiów. zostaną także zorga
dwa polsko-włoskie
nizowane
naukowe z zakresympozja
su fizyki reaktorowej.
Rada przedyskutowała i za-

również

się

pełnomocnika

Jerzy Auerbach
du sprawozdanie z ostatniei;o

Wilson

Premier

dział

jednoczdnie uwagę
zwracając
na konieczność troskliwego ich
przestrzegania.

obradowało

poniedziałek

zastępca

polegać.

miałyby

kości.

roku' goś:!.iliśmy w kraj,u 115
w
polonijnych,
wycieczek
zwalczan1y się nawzajem".
4.825
uczestni:zylo
Niejako ilustracją do zawar których
osób. W ub. roku przyjechat)"Ch w tym przemówieniu pre
zydenta wezwań do przy·wróce
3.640 o;;ób.
ło
nia jedności narodowej są dopoltiury;;tów
Najwięcej
zachodwszystkich
niesienia
ok.
przyby~o z NRF skich
.
nich agencji prasowych, powo
2 ty3., Stanów Zjedn.o:wnych
łujące się na radio indonezyj
800 ~ z
- 850, Ka,n·ady
skie, że komendant. gar11izonu
stolicy kraju - Djakarty, pru F·rancji - 700,
klamowal w poniedziałek ko-

Wczoraj przybyła do Lodelegacja
trZ''OSobowa
dzi
Pionierów
Ce:itraln!ti. Rady
NRD;-·w ~1!zie: pi'zew. rakier.
Eugust,
Werner
dy
wy:!.z. zagranicznego , Centralnej Rady Pionierów Fritz Hohmann i przewo:inicząca Woj.
Ewelina
Pionierów Rady
Wulf.
Dziś goście spatkaja się w
go:izinacb prze:!;>ołudni-0wych
z członkami Komendy Chorągwi Ló:lzk,iei ZHP, na;;.1ęo
nie zw:edzą miasto, a po połudn'u wezmą udztał w .spo·tkaniu z mlodzieża ha:rcer:;iką
poszczególnych drużyn.
Wiecwrem dcegacia piooiP
rów NRD sootka się z Ló:i.7'Przyjaciół Harcerką Ra.clą
stwa.

w Łodzi zachmurzenie
Dziś
okresami przelotne opaminimalna
Temperatura
dy.
plus 1 st. c., maksymalna plus
6 st. C. Wiatry dość silne, po
poludniowo-zacl1odnie.
rywiste
i temperatura
pogoda
.Jutro
bez większych zmian.

apel

cytując

denta o

.Delegacja
·pionierów l~RD
z (l)fzytq ID todzl

duże,

,

karcie.

stwie

~PocoDR

prezyden

wyblrany

w

w warszawie posiedzenie plenarne państ.wowej Rady i Ko·
mitetu PAN do spraw Pokojo
Energii
Wykorzystania
w ego
Jądrowej. Posiedzeniu przew'od
rzf\du pełnomocnik
niczył
•
min. Wilhelm Billig.

W. Brytania będzie działać
w
„bez przelewania krwi"
ra>!1e jE>śli Rodezja zamknie
z elektrowni
dopływ prądu
wodnej Kariba do Zambii oświadczył pr'emier rządu bry
tyjskiego Wilson w wywia„Daily
dziennika
dla
dzie
Mirror" Premier nie sprecykroki takie
zował na czym

Wytwórcz«1ści

Komilelu Drobnej

,,

Posiedzenie „Rady atomowej"

I

:\ •

~y~f.

.. ccsem polskich ho
Piękn) "'
keistów nkończył się rewanżo
wy mięclzypailstwowy mecz h_o·
Szwecja „13".
kejowy Polo;;.ka Wygrali Polacy 5:3 (0:0, 3:1, 2:2).

l

k

IV Plenum w

działaniu

M arys1a
•

„Marysia i Na
~oleon" to. tytuł
za rt u sceniczne-"
go ze współcze
snymi wstawkami, opartego na
głośnym
roman
sie pani Walew„

Trzq proble...q
i trzy postulaty ,,Jedwabiu''
Nakreślone przez IV Plenum KC PZPR wsk~ania dozmian zarządzania przemysłem,
d~zą
w.agę
przywiązują do wzrastającej
roE zjedn~zen.
W~ele
miejsca poświęca też zjednoczeniom
ich fun~CJOm
i zadaniom - uchwała plenum. Uchwała ta stwierdza
m. in., że „Zjednoczenia ... powinny zapew1_1ić możli\~le
mal~symalne kojarzenie interesów p_rzeds1ę~:norstw ..z interesami ogólnospołecznymi i dążyc do hkw1dacJ1 hamulców, które ograniczają inicjatywę przedsiębiorstw.•. ".
pytaniem - co uważa za ~o~~t.awow~ hamulce w

tyczace

z

rozwoju iej inicjatywy? - zwrocihsmy się do dyrektora naczelnego Zjednoczenia P.rzemy.słu Tkan!n Jedwabnych i Dekoracyjnych, Bromsława Rałowsk1e~o.

•k

zwane

dyrektywne
w obecnym
wydaniu,
wobec
ich
nadmiernej ilości zaczęły o!le
u nas odgrywać rolę n i e

T

wskaźniki;

-

r o d k a, a l e c e I u s a m ego w sobie.
.
.
Jest ich tak duzo, ze saś

mo sporządzenie ich obowią
zującej
listy . zajęl~by . ~am
i ~poro cza.su, i tylez m1eJsca.
Rzecz przecież jednak nie w
spisie, ale w skutkach, jakie
fi„urujace w tym spisie wskaż
nlki ni<?jednokrotnie powoduj'\.
W skutkach, oczywiście
ujemnych.
Oto w obowiązującym ukła
dzie dojść może i docllodzi
do takicll
paradoksalnycll
sytuacji, że nie zawsze to co
je.st obiektywnie opłacalne jest
opłacalne dla wszystkich(!). Tak
np. odbiorca żąda tkaniny określamy
ją
umownym sy~
bolem x 100. w prŻeds1ę
biorstwie finalnym tkanina ta
mieści
się
we wskaźnikach,
jest wysoce rentowna itp. Ale
w zakładzie produkującym tka
ninę
surową,
produkt ten ła
lllie
cały
szereg sztywnych
Wskaźników,
a
zjednoczenie
„tamie
sobie głowę",
jak z

tego wyl:>cnąć, by zakład ten
bez aotkliwych ujemnycll
efektów pożądaną tkaninę pro-

mógł

dukować!

Albo weźmy
dla przykładu
nieelastyczny wskaźnik wydajności~

„sztywność''

.Jego

nie„

raz w sposób zasadniczy hamu
je rozwój produkcji bardziej
pracochłonmej i - . z pt:nktu
widzenia
gospodarki kraiowej
- bardziej opłacalnej. Stąd ucieczka prredsiębiorstw od pro
dukowania np. tkanm gęstych
z cienkiej przędzy na 1<:orzyść
tkanin rzooszych wyrabtanycll
za to z prziędzy znacznie grubszej. Efekt!
Duże strat:i;, surowcowe
oraz „pchanie . na
rynek
materiału
nie zawsze
najlepszego i wszukiwanego.
Na tle tych przykładów rysuje się zasadniczy postulat:
•
istnieje dziś pilna kon1ecznośt"'
takiego ograniczenia wskaźników, aby Z.ledno-

wania krajowych i zagranicznych o<~biorców.
- Gust odbiorców j~st jak wiadomo
zmienny.
Czasem zmienia się szybciej
mz plany zaopatrzeniowe.
Czy Zjednoczenie ma w tej
ostatniej
dziedzinie możli
wości prowadzenia elastycznej polityki?
ożliwości
te są minimalne. I to też - wydaje mi się - zaliczyć
można
do grupy hamulców
rozwoju inicjatywy. Myślę tu
pr:i;ede wszystkim o zaopatrzeniu
importowym.
Rzecz
jas11a nikt nie chce negować
konieczności
liczenia się z
możliwościami
dewizowymi
kn.ju. Chodzi jednak o więk
szą ela~tyczność w
wykorzystaniu tych możliwości.
Dam przykład. Na skutek nacisku rynku przemysł nasz wyprodukował
ponadplanowe ilości
pewnej bardzo poszukiwa·
nej tkaniny.
Do jej wykoń
czenia zabrakło jednak pochodzącycll
z importu
środków
chemicznych.
Po anaiizie dos:diSmy w,·.„czas do wniosku,
że w
ramach efektywniejszego
wykorzystania
przyznanej na
potrzeby branży
puli dewizowej, możemy
zrezygnować
z
części dostaw przędzy
na korzysć
zakupu owych środków
chemicznycll.
Odpowiedziano

c.1:enie miało możność ustalania i dokonywania operatywnych zmian planów podległych mu przedsiębiorstw, bez
żadnych sztywnych barier, w
zależności od możliwości surowcowych oraz za.p otrzebo-

MOTOCIEKAWOSTKI
CYLINDRY W.CZESNIEJ
Bielska
Wytwórnia
Sprzętu
Mechanicznego zakończyła wcze
iniej prace pn;yg?towawcz.e do
sen•jnej produkcji trzycyhndro
Wego silnika S-31 dla samochodów ,,syrena". Ruszy ona nie
;jak planowano pierwotnie w
'l'RZY

Od dachu

ku parterowi...

trzecim kwartale przyszłego. ro
ku, ale już w styczniu 1966 r.
„NSU
W

PRINZ"

JUGOSŁAWII

Jugosławia

zamierza podjąć
samocllodów NSU-Prinz 1000.
Oblicza
się, :i:e w
roku przysztym wyniesie ona 1.Sllo-2.000 sztuk wozów.

produkcję

licencyjną

BĘDĄ USZCZELKI
Brak w sprzedaży drobnych
wyrobów
gumowych daje się
dotkliwie we znaki wszystkin1
kierowrom.
Uszczelka jak
wiadomo - rzecz ważna i nie
zbędna w motoryzacji.
Cieszy
wię.c, że w sanockiej
fabrl'.ce
rozbudowano ostatnio oddział
produkcji wyrobów gumowych.
Także zakłady gumowe w wolbromiu, dzięki
nowym inwestycjom zwiększą w roku przyszłym o 2 tysiące ton produk"i,fę artykułów technicznych dla
Potrzeb motoryzacji.

GIEŁDA

W

GDA~SKU

Gdański

„Motozbyt" przy ul.
Kartuskiej
zamienił
ostatnio
swój duży parking na giełd. ę
samochodową. Oprócz sprzedaży i kupna samocllodów będzie
się tu również odbywała ko·
rnisowa sprzedaż róźnych części
inotoryzacyjnych.
BĘDĄ

LEPSZE

EMALIE

W Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów podjęto produkcję
nowych
wysokogatunkowych
emalii i farb, m. in. dla po·
trzeb przemysłu
motoryzacyjnego. są .one_ bardzo odporne
na działanie srodków chemicznych oraz ścieranie.
CQ

Pr2'y Fenoh!llrch S'tlre.elt 1»
Lon.dy nie w.zm.oS<i .się 26-pi.~
t'rowy wieżowwc, z.oojdującv
~ię w pocz.qtilwtIDi.mi stadium

budou:y.

Gmach ten !J.t.uw:uXImy je~t
m.etxxl4: od da.chu /Cu partero·wi... Naijlpierw
11.iezwyik;l,.ą

wzni.esiJcnw

„rdiZeń"

więc

-

cały pion kLaiteik .schodml1ych
(ora1i wim..ci) · W011Wl Jotóre1go
do.piero powsta:n.ą
wla>ściwe
p1.ęhra z 1'z>!J.a.mi mies.zikaLnymi. u.~tosowa'1!-ie ta•kiej metody bylo możUwe dzie~

ruchomego pie-rścię
nia rusztowań, Jotóre podiw~e
szon€ u szcz11tm Z'S'WWa ~

W:yciu

r.a

s~cja·lm.ych

garu
>1tę pu

ku

dołowi

l.i.na>ch dźwi

w

mi.a.rę

pv-

prac.

ZDJĘCIU: wie.żow-i.ec
lon.dyńs•loi.
z
„•kKMni.e<rzem"
ru·~z>tou>a.ń -na 23 kondygnal'JS..

NA

CAF

CZTERY LATA

M

nam,

że

-

owszem -

z

już

nowością

spóź

więc

na zakończenie
jeden postulat:
•
wydaje się celowe powołanie
przy zjednoczeniach
- dzia,łających pod przewodnktwem przedstawiciela PKC
branżowych
komisji cen,
które
ustalałyby
w s z y s tk i e ceny jednocześnie i na
nue,iscu. A na razie, jako pro
gram mm1mum, powierzenie
tych uprawnień Wojewódzkiej
Komisji Cen.
Tak

j~szcze

lewską.

I

narbarę

Horawiankę.

Na zdjęeiu Ewa Kra•nodęh·
ska w roli Anet
ki Potockiej.

Rozmawiał

JANUSZ

grają

KRAJEWSKI

I

Szkolnictwo za

I Uczyć

Odrą

wychowywać I
I KORESPONDENCJA WŁASNA z NRD I

i

I
I

my!

Widocznie weszły tu w koliinteresy dwu central hanzagranicznego, które również objęte są wskaźnikami dyrektywnymi...
T stąd kolejny postulat:
•
należałoby
przy
MPL
stworzyii z ogólnej sumv
przyznanych resortowi dewiz
- rezerw<; dewizową, pozostającą
do dyspozycji ministra.
który najlepiej przec1ez zna
aktualnr- potrzeby poszc;.<ególnych branż.
- Czy spelnienie tych postulatów zapewniłoby
Zj2d
noczeniu możliwość szybsze
go reagowania na potrzeby
rynku, szybszego podejmowania
produkcji
nowości
zję

dlu

itp.?

U

I
I
IG

pewno taR'.
Ale jeśli
jednak mowa o noto chciałbym
się
jeszcze
krótko zatrzymac
na problemie inechaniki ustalania cen, której dzisiejsza biurokracja i przewlel<łość są też
swego rodzaju antybodźcem ...
Oto np. zakład X podejmuje
nową
produkcję.
Po •wyprodukowaniu
pierwszej jej partii
sporządza się warunki teclmicz
ne i kalkulacje, na podstawie
których dopiero ustalić można
ce n ę
fa bry cz n ą.
Rzecz
w tym jednak, że do ustalenia
tej ceny - co zresztą następuje według schematycznych kry
teriów - upoważniona jest jedynie Państwowa Komigja Cen
w Warszawie. Kiedy zaś wresz
cie mamy już cenę fabryczną, ,
trzeba z kolei
wystąpić
do
działającej w... Lodzi ek8pozytury PKC dla ustalenia ce ny
zbyt u,
która z kolei musi
być
zatwierdzona przez PKC
w.„ Warszawie.
Zaś ·w przypadkach czę
stych przy nowościacll - ustaJariia
nadto
ce n y
p r ze j-1
ś c l o w e j
włącza się do tej
machiny
MPL,
do
którego
Zjednoczenie kieruje wnioski,

- n

a

już

wościach,

Widok z

.berUńskiego

ratusza na

TIUC'Ch jeS<f: no.-1.oxx:zesny i okazały: szklo
i ai&um>bn;i,um - ::ed.en z n(]Jjokaza.lszych
w tl/'flt rejo'1.i.e A!,e·i Kairola Marksa,
nie Uczq,c n<J<U/OCzesne90 12-pięwowego lwtelu „Beroliona". Wieczorem, sipecjalne la,mP!I ja.rzęn-iowe umwszic.w.ne w loo;żdym oknie
ośU;-i.e<tlają wieżowieic, czyn.u.<: go widoczny ni
z dafa.ka.
„Hlbtts d.es Le:hreiris" - c.Z>]fli Dom Nauczydela mieśoi w sob-iie wszystlkio, co jest potrzebn..? dl.a <Wsikona.le<nW. kwa1ltfilkacj.i loo>d.ry
peoogogicz.nej, 00.StMczenia jej warunków
kulturalnego wypxzynku, ro.zwija.niill zooloości, u,prawiania „Mbby"••. Na 12 piętrach
mieszczą · .się tu zarówno noW-Ocześni.e wyposa.ż.o.ne .sale odczytowe ja1k i
w!JIS1awowe, gdzie 1J'T'e'Ze'7l!tuje się prace 1WAtezycieli
amty.stów-pi:a.Sf!JlkóW
(Z'tVlracające
u.wagę
oryg~=:nością
u.jęcia te'11Ulltu,
czys0tością formy). Są tu. pomieszeizem4a 'P'T'Zezna
cz0tne do pracy pO<Szr.zeigóinych sekcji metod.yczn.yoh oraiz bogara bib:U.ote•Joa. Jeist tu
wre>szoie
n10wocze.sn,a
re5'1x»uracja
(bardzo
elerga.nclva i ta.nia) oraz kawi.airnia. Tuż obo1k
z.aś, pod srebnystq alu.mi.niową ·kopulą obszerna .sa 1.a konferencyjna, w.yipo•sażona w
nafnowoczemieijsze
wrządzenia
eiLeilot·roaku:rtye:ztne.
To tu wlaiśniR>, w 1:ok;u d;łu,gich dyts•lcus}i,
najl.eipsi
s:pecja.Liśei
10
NRLJ
opracowali
projeilot rer/<J<rmy .sZ>lwlni.oliwa..

I

1

Obiektnmem
pnez

JEDNOLITY SYSTEM

świat

KAMBODŻA

I
i
I
·I

Nie miejsce t?i na por6wn.ytW(1!1'liie obydiwu:
starego i norwego S)fS'temu, kitóry ma być
wprowadzony ro 1968 roku. Zaichowa Oil
10-lola.sowy oboowi4zek sz>lrolny, wpro.wadzo'ny w NRD 3 laita temu. Ukooczernw JO-letni.aj ;i:zrlo<Xy pozwa.l~ n·ie tyDlco zoobyć gruntowne wykszt'(liłcenie ogóLne, lecz tark;że konlvret>ny za;u,'Ód, kW'/1Jlifi!lca.cje, umożLi.wiajqce
pod.jęcie procy w p•·zemyśle,
harndlu cz11
wstugoch.
Na•uka będzie się od.bywać w
trze'Ch .stoipnia-ch: w k;l,a.sach I-III, IV-VI

i VII-X.
Trze•ba tu szczególnie

poaktreślić,

że WlJ-

kształceni~ w zaJcreisi.e 10 Jo/,QIS jeis't 0Jbs0>lu.tnie obowi-q.zikowe. Zck.orzają się jednaik, zupełnie zirentą wyjq.tlwwe, przwxu!Jk:i,
na
prooś·bę rodziców chłopiec cz·y dwiewczyna
prz.eryt1.00ją n.a.w:vę po VI II lolcis>ie. Majq j~d
na1k obo.wiąze•k;, po podjęciu pracy, kiontyn"!W
wać naru.kę w sz,kx.ile wteczo-roweij.
Przybysza z Pols•l•i w pierwszej chwili zaskwk:uje lc'l.bl;t k:wasl;f.~kacji panuj4cy w NRD.
Za·.ięci.e <Xl.p ow.iedn.iego srtanowi•s'loa j.e,.st śol.He
zwU.zaine z posiadam.1-em awiiade>ettwa wlooń-

ClESZYNJE
budo:W~ . mot•lu
w
ponuesc1 on nowo-

czesną
stację
obsługowo-na.
prawczą, 20 pokoi
hotelo"'YCll
oraz dużY zakład gastron01nicz
ny. Koszt całego obiektu 7 mln
złotych.
Oddanie do użytku
przewiduje się na wiosnę 1967

roku,

„DWA KOŁKA"
NA EKSPORT
Na~ze rowery l mopedy cieszą się
niesłabnącym popytem
na zagranicznych rynkach. \V
roku przyszłym 150 tys. polskich rowerów trafi do 70 krajów świata, w tym 6 tys. po
raz pierwszy pójdzie do Szwe·
cji. Prawie 20 tys. sztuk „Komarów" zakupiły: wo:gry, Pakistan, Wenezuela i Nowa Gwinea.
(Lsk)

być

tytułowe

Beata
Tyszkiewicz i
Gustaw
Holoubek. W po
zostałycll
rolach
zobaczymy
m.
in.: Wieńczysla·
wa
Glińskiego,
Ignacego
Machowskiee-o, Bo„
gumila
Kobielę,
Leona Niemczyka, a w rolach
kobiecych: Halinę
Kossohucka,
Annę
CiepiP

nioną!

przę

MOTEL W
Zaczęto

nem. Scenariusz.
napisali: Andrzej
Jarecki
i Leonard
Buczkowski.
Role

dzy możemy zrezygnować, ale
chemikalii i tak nie dostanie-1

SUPER-BADANIE
w Szwecji podjęto decyzję
skrupulatniejszego badania sta
nu pojazdów
mechanicznych.
Drobiazgowej kontroli Podlegać
będą wszystkie samochody po
4-letniej eksploatacji.

Cieszynie.

skiej z Napoleo„

a które te wnioski przesyła do
PKC.
Wszystko to trwa nieraz i 3
miesiące. A w tym czasie pro•
dukcja „idzie" do •.. magazynu,
zaś
gd · ukaże się na rynku
może

i Napoleon"

czenia

Pałac
królewski
w
Kambodży, Pllnom

stolicy
Penll.

CAF

n

s;::: ;::·

OPLACA?

Ki~tlmicf!wo ;.Ha.u.~ d,e$ Lehrer,~"; fR'Z€Z
lotóre by.l'i-ś-my podejnwwa.n.i, nie byk> zaskocz<me pytaniami: czy syistem, w którym lwooy zdobywa Tcwa.l:lfiikascje za•wodowe
(gi6 1wnie te·ch.n>iczne, choć i elconomicz;noha.ndlowe rotl)ln,ież) nie groz;i „odhwmcrni1Stycz
nieniem.'' s1poleczeń•s 1 ~wa i co zrobi, by np.
ukańczyć W!!ższe sttNiia fUowgiczne? Inne
pyta.nie Wi·q,,za,łio się ze sbroną eilwnomiczinq

1

Dom

Nauczyciela

i

Halę

Kongresową.

zagadnienia: czy to .'l".ę państwu opl.aca lożyć na. wykształcenie zauxxlowe wszystkich.
pcxlcza:s gdy nie wszyscy podejmą pracę •V
zdoby ty.m za.wodzie?
Okazuje si.ę, że się oplaica. Kultura pMcy, kultura obsl11gi · /01ienta, a wreszcie ogólnie wyrs'O•ki poziom s.oołeczeństwa. (s-tano·wiący Por.Zec.ież wartość wymierną tylko pośred,n.io), o!o jak. nas zape.wniano ..:.. zasadnk:ze loo'f'zyści plynqce z teao syste-1
mu.

1

0

Mog}4śmy ~

o tym

prze<kornać

na

każd11m

obserwując

i:rracę
kelnerów działa
jących
szyblco, z uśmiechem, czekajq,cych
wprost na s·kin;.enie le.li.enta pragnącego zap/.cu:ić
ra'Churwik w wysolcości... 3 ma.rek.
Obserwowaliśmy to na
przykładzie sprze-

kroku:

dia1wcy roz.bi.erają,cego na części <Lwie ma-1
szy.n.ki do go/.ein i.a, by za.demon.strotvać lvUeintoWi. różnice Tron.strulr,clJ'jTIP.
Przykłady te można spotkać na 1ca,żd.ym
lero,fm, leu.U fachowości wy.daje s4e b11ć ziaWi·sloieim po wsz.3clwym.
Dla mlodzieżv. która imt.eireisuje się h.11man.isty.kq, w no•wym .sy.ste>mie (.IJ'Odobnie
jaik i w sta.rym) zabezpieczono diw-ie dffoqi:
po ukończe>ni.u lcla.sy X może ona podjąć
1M1ukę w
szloo!e zawodowej (ma.tura), lub
w posze>rzonej .szloo•l.e ogóLnoks.?:t:aU:ącej (rów-nieoż z egzaminem matura.ln.ym). W obydwu
W!Jlpadikach zdobywa dość W1JS"Ork.ie kwaJ!ifikacle za•wodou,e. R<rk Porzed wlwńczen.iR.m
XII lola..sy, kam4yda;~ sklada (a wł>aśdwi11
l:lędziie slol.adal) Podiain.ie 11.D. na u.niwersvtet.

I

1

DYWERSJA

PEDAGOGICZNA

Szkoln!C'two NRD na,potylro. na powa:źne
kW.poty wycho·wa.w cze, nie wyni.lwją<:e bynaj.mniej ze szcze,góLn;e dużej liczby brudnej
m.lodzi.€ży. We -,i;spólcze.sn.ym świecie jakże
la.two proparga.nda przekracza granice
Opowiad:a.iw nam, że je>szcze przed zamienię
cll!t?n granicy w BerLime. w za'ChorLn.iej st:refi.e tego miaista, czyrnne byty małe kina, wułwietlajq,ce fUmy k.rymina.Z.ne, antykomunistyczne. lub nasycone sexem. Seame tnw.a·
ly od świ.tu
nocy. a za bilet można byle płacić ... wschodni:mi mark.ami. Pomi.ja,jqc
już probleim wagarowa.n.ia,
wa>l.ka. z tego
rodrosju .,wychr>waniem" byla niezmiernie
trudna, Inny przykład· w Berlbn1ie zachodnim ko•lpo•rtowano ksiq.Ż'k·i i C<XLSo.pi>sma g/oryfirki~jqc.e niilitanrzm, od.wet, propa.gujac~
se·fosu'iJJl'izm i'fd. i·tp. Publi:kacje te, dJru./wqv:ine w NRF, w Berrlime zach. opa•trzone h•rly .stem.ple>m: „ W Ber Lun.ie zachodnJi,m ceina

oo

zini.ż.ona".

I
I

da-1

Po zam1km1ięcisu gramicy w NRD zaczęto O<is:i:k'Od.y, aJle ei.ewie przez g.ra.nicę,
Ci<'ro.ją programy rad10we i wU!·wizyj:ne„.
WsZ.!JIS·bko to zaś dzieje się w sytruacji dp..
mografLcznej Z'tl.pełn.ic różnej od 'IUL~ZeJ.
W NRD nie zn.aj.ą pojęci.a. „wyżu demogr;ificznego": d'.zieci rodzi .si.ę m.alc, brark Slil11
roboczej ode.zwwany jes·t pottl.l•szechnie. To
wyjaśnia wiele spra·w: i tę że W'!J'SOk.ie kwałifika'Cje zaipeQv.ni'iJJjq. wysok.ą wyda.j'noU i d<>br4 ja1k.aść procy i. tę, że wa.rto i ti-zeba
„wa•kzyć" o lcażdl'1f10 czlowie•k a.
J. POTEGA

raibiać

1

I

lrn11lrnri ~ZUi
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Ha§lo tqqodnia brzn1iz

w domu umili Ci telewizor

Swiąta

niespodzie nka

Przedśrolateczna
dla na~zyich Czytelników

ŁODZIANIE

wWARSZAWSKIM TEATRZE WIELKIM
ego Łódź jeszcze nJi.e widz!ala. W niedzieJ.ę przed
p'>lu.dniem 19 ll!Ut.oka.rów
u.,,t<l!Wi),o s<i-ę na. ul. Piotrk-01.1>ski.ej
trworzqc długi „ wq,ź".
któTy zaczyn.al .~ię od wka.lu
„OrOi;su" a
Twńczył
nfemal
przy
redwkcji
„Dzie·nmika.
Ł6dzkAego". Autolw-r oznaczony nr 1 nos.il nap~s: „Poc·i.ąg
auto•kaffowy „Dzie•nni•ka. Łódz
kiigo" i „Orbisu" do Warszawy". Przed rzędem atUtok<wów S'taJla ., W a.rszawa" z
napisem „Gtóumy pUo<t pocią
gu autoka.<'rowego".
Uczes-tnicy imprezy ki4gnę
li ze ws•y.sthc.h slr0<n Łodzi
z pod)lcreśle>nia godną punk-

T

11uahwśdą.

Alarm na jezdni trwa
I wojewódzka konferencja dla uspTa wnienia oirganizacji
ruchu i poprawy bezpieczeń
w
sprawie
bezpieczeństwa
stwa na ulicach Lod:zi mię
ruchu drogowego obradowadzy i.onymi włączyć do Dr<>ła
wczorai w Lodzi. Z inigramów szk-0lenia
or'!anizacjatywy WKZZ, Zarz. Okr.
cji młodzieżowyc:h
ZHP
Zw. Zaw. Trans.p. i Drogowi
ZMS zagadnienia bezpieczeń
ców w Lodzi oraz Prez. RN
stwa na drogach oraz zagadm. Lodzi i Prez. WRN
w
Lod,z i
nienia motoryzacyine. Prop'Ozorganizowano prawnowano n,p. by ZHP opraoodziwy sejmik na tematy obhg.rcerskie
spra wnoścj
chodząJ::e
wszystkich mie·sz- . wał
mo.tOTyzacyjne.
kańców
naszego mia'ta
i
W
cza,s.ie
nairady
d<U•Żo
województwa. Chodzi o bezpieczeństwo na
mówion-0
o
drogach.
konieczności
W Lodzi w okres.ie od
1 u;;.prawnienia organizacji ruchu ulicznego m. in.
j)lrZez
stycznia do 30 wrzesnia Pr.
synchronizację
sy<(naliza·cii
zan,otowano
355
wypgdk6w
świetlnej
na
ul.
Pi-0trkowdrogowych z czego 29 śmier
skiej ara.z un:ądrz a·nie bezkotelnych. Zagr-0ż e nie na drolizyjnych
przejść
dla piegach w
po·równani'll
do
szych. TTZeba także bardziej
1960 roku - jest trzykrot.nie
więk;;ze. Nie
dbać
o
licząc · tramwaznaki
drogowe.
Dość .powiedzieć. iż n.a 1050
jów, posiadamy
w
na"zym
kilometrów jezdni w
Lodzi
mieście
48
tys.
poiazdów
jest około 10 tys. znaków
mechanicznych.
Staty•s.tycznie
oo 7 mieszkaniec
drogowych, które winny być
Lodzi posiada prawo
jazdy, a co 14 stale k~rnserwowane, wymieniane lub u<'lktualn.ia.ne. Dużo
pra ktyczn:ie
jeździ
jakimś
m1eJSCa na naradzie P"OŚwię
poiazdem.
co1110 także samej pracy kieCo zrobić, by il-OŚĆ wy-oad1ków
rowców.
drogowych
Pcstulowano,
malała?
by
Przede
wzorem PKS zorganizowano
wszystldm:
trzeba
w Lodzi trzylet.nią
zasadniczą .;;zkołę samochocl.ową, kióra by ~ształciła
kierowców
z prawdziwego zdarzenia.
(iikT)

Sekretarz pana prezydenta
ZRÓH/

. 3.247 pdp?wiedzi nadesl-ali n:is1 Czyt · tmcy w ub. tygodmu
na konkurs pn. „szukamy hasła tygodnia".
Nagrody wylosowali: Domicela Gutejko (Narutowicza 107) 300 zł oraz
Jadwiga
Bołuchowska
(Czarnkowska 4) - 350 zł i Jarosław
Galach (Wierzbowa 40) - 350 zł.
Konkurs trwa.
W bieżącym
tygodniu w notatce prasowej lub artykule również
ukrywamy hasło tygodnia. zadaniem naszych
czytelników
jest odszukać to hasło, wypisać je na specjalnym kuponie
zan1ieszczonyn1 w gazecie i na„

ahcji •••

R6wn;ież

w

1cieirun;1w Placu Wol-

no$ci. Na czele jedw,/.i dwaj
•Tadąc na urLop nie zapomptwei
z łódzki.eJ Komeruiy
Ruchu MO, krl:-Orzy ocLprawadziU aul:OITcan-y (l!Z do gra.nic
mia.sita.. Przechodnie z zaciek<i1viena.e.m pli.trzy!i na niecodzie<nmy poci<W jadący ulicami Łodzi. Wygodne miejsca,
zim-0wy przyjemny pejzaiź, widoczny prrzez szyby wozów i
m' ki pe'l'.speikty.wa dnia
ws:t1}'sb1w to s.twa.rzalo dobry
n.a.s1Jrój w al'Utok<IJrach.

Am

się

wszy.sicy O'beJ"'rze·l.i
ja.k m·i.nę!iśnLy Lewicz - prze
by·wajq,c potowę <Urogi, O god·,i.nie 15 awtokary prz.e11croczy-1
ly granice sit-OU.cy. w wa.rszawie
dJo
/w.Mego
a:i.t'Olk:aru
wdedU fP!l"Wtvodn·icy i
pod
ich O!Pieiką lodzia'liie od;byLi
mały s'pacer po Wa.rszawie.
Po obie<Wie - ®lszy dąg
spaceru, m. m. po uroczej s:a
1'jwce, a

na.sitępnie -

wri.zieczność

za

vięknq

o1)e'l'ę.

znala.zl
się
wkże
ogromny
ko.•z czerwcmych róż od Czytelnvk6w „Dzienniika. ŁódZ!kie-

go"

.

W nas,tępn.ą niedzwle <Lruqa
rL'izyta
łodzi,am.
w O perze.
Tum razem w celu obe}'rzenw
,,f.fa.l'ki" Szczegóły na ten ta-

mat

w~ótce.

na adres redakcji (Piotr
kowska 96) z zaznaczeniem na
kopercie: Konkurs ,,Dziennika„
i ZURiT.
Wsród tych uczestników konkursu, którzy nadeślą prawidło
we rozwiązania losujemy w so
botę Il grudnia w lokalu redakcji, o godz. 12,
trzy
nagrody: jedna wartości 800 7.ł
i dwie - po 350 zł.
Kupony prosimy tak nadsyłać, by do soboty godz. 12
dotarły one do naszej
redakcji.
Poniżej obok kuponu zamieszczamy
klisz~ \lustrującą
jak ukryte było hasło w ubiegłym
tvgodniu.
Jednocześnie informujemy, te
redakcja nasza i ZURiT szykuJą dla czytelników w przyszłym
tygodniu przedświątecz
nym niespodziankę. Napiszemy
o niej wkrótce.
(witl

W. KASPRZAK

Foto: L. Olejniczak

KUPON
Imię

aa.rdzo

punk;tuamie przybyła włi:z>s,n11m
wozem eikipa z telet.oizji. Ope
ra.tOTZ1/ ŁOT towa,rzyszyU u,-y
cieczce przez oa,ly czas utrwa
Ui;.ąc 11<1 ta•śmi.e co cielron.visze
fragmeni!J impreizy.
O godz. 12 - zgodnde z p.ro
grannem - pociq.g a.u·t0<ka.rowy
rusz11ł

J4 inaczej.
11Jle niewCJitlpiiwie
d:la. każdego będzie to spekt.a•'<-l
nieza.pD'm,nJiany.
Pofró.d
wtelu lcwi<Ltów, 1et6rymi vubricznośc
wyraziła
.swoi<1

desłać

Promocja oficerów \Y AM
Onegdaj,
w
obecności
przedstawicieli władz naszego miasta z I sekretarzem
KL PZPR - Józefem Spy1.halskim i wiceprzewodniczącym Prez. RN m. Lodzi
- Jerzym Lorensem, rektorów AM i W AM - prof. dr
M. Stefanowskiego, komandora Z. Laslńskiego oraz sze
fa
Departamentu
Służby
Zdrowia WP gen. bryg. dr
J. Ejmonta, odbyła się uro-

<'zysta promocja 32 lekarzy,
stomatologów i farmaceutów,
kończących studia w Wl'jsko
wej Akademii Medycznej.
Aktu
promocji
dokonał
gen.
dyw.
W. Ziemiński •
3erdeczne
życzenia
promowanym oficerom zlo:lył w imieniu naszego miasta, KL i KW PZPR Józef
Spychalski.
Przedstawiciel
absolwentów ppor. Edward
Chmielewski
przemawiając
imieniu swoich kolegów~
zapewnił, że godnie wypeł
•1ią oni spoczywające na nich

__, _____, ___ lw

,,DZIECI
obowiązki.
i
DZIECIOM'' -......~--...----...-!
(iw)

Coraz

•

•

KONKURSOWY

nazwisko

.....

Adres
fiasło

brzmi:

.• .

„Konrad wnnenrod"

w Teatrze Ziemi

Łódzkiej

Dziś,

w

we wtorek o godz. 19
salI własnej Teatru Ziemi

Łódzkiej

('~opernika

8)

odbę

dzie
się
premiera "Konrada
Wallenroda"
A. Mickiewicza.
w adaptacji H. Modrzewskiego
i B. Pepłowskiego.
Przedstawienie
reżyserował
Cz. Staszewski, scenografię opracował St.
Węgrzyn.
W roll
tytułowej Wł. Tympalski, w
roli Aldony - Marta Szczepaniak.
CAl

ofiarodawców

fJWÓŹdź

vrogram•u wizvta w Op.erze. Na Plac Tel(lJtira.lny po<.'Ułg al'Uto1w1rowy zajechal na
godzinę
przed
rozpoczęcierm

si;ektaiktu.

Panie

mialy

jesz-

cze

wystMe.<a.jącq. iwść czasu,
a'iy zmi.enić, wzglęamie porp<ra
nij kupić tranzyst:orowe·go rawić, toal.ety, a
następ11Jte
ze

S<Wo-i-mi wspólt.owarrzyszami ioy
pić w bufecie szklankę kawy
czy oranżady. Trzeba przyz'UIĆ, że łodzianki dost'O'S01J)aly .swe kreacje do n~
llP.J

.l'"rzyszły do '.las Clwie dziewczynki Iwona
Ciachurska, zam. Nawrot 38
Ania Koło
dziejska
(Nawrot
36).
Dziewczęta
złożyły
paczki z książlrnmi, zabawkami i c:zapkamL
<;Jddzielny prezent stanowi 2 tys. sztuk no-

książkami,
Pierwszoklasista ~e "zko!y Podstawowej nr 14 - Marek K <ól odwiedzil nas
razem z mamą i przekazał paczkę z odzieżą.
Włodek Lech już po raz trzeci bierze udział
w akcji „Dzieci dzicciom 11 • a zawsze to-

1

okaizj~.

Prarwdzibwq. przyjemność sipra

po lśniącym od
i
marmurów wnętrz-u
rrmachu Ope'ry. Z diu.żq cie.Tca.wością ogl.ą,d.aJU łodzi.amie wydiood'biornUui..
s· ~-•we tlustrujq.cq. hisrorię Teatr'.ł NMod-01.IN!lf/O. A PD'tem roz
po~~ę.ro sW: opera, „Dom Car-

wtal sipaceir
ś1'1ia.tel

roku temu zaCzeka taksówka i
nie mam
CzyLelników Z
czym zapłacić. Nie ma woźne
bogatymi
kolejami życia
go? No, trudno, jakoś sobie
52-letniego Kazimierza Olszewporadzę.
los .„
skiego (Piotrkowska 200), który
Następnie
zwracał
się
do
Kaiżdy z ooecnyoh
'[>TZeżlfl
korzystaJąC z nadmiaru wolne·
właścicieli,
przedstawiając
się
warzyszy mu babcia. Włodek przekazał książ
wych kołnierzyków dla dzieci. Ewa Bobowska,
go czasu (rencista),
bogateJ
konkretnie jako „inspektor'' z
ul. Wólczańska 129 i Wanda Szepczyńska, ul.
ki i zabawki.
wyobraźni i wzbudzającego zaprośbą
o pożyc:>.l<;ę wymieniaOd Mirosława Łamka, ul. Wilcza 17 otrzyWólczańska
ll2 ofiarowały
buty ' i odzież.
ufanie wyglądu, prz~'wlaszczył
nej przez telefon sumy.
Co
maliśmy książki i odzież. z babcią i mamą
Jola Tomaszewska i Wiesława Banasiak (Zasobie kilka dość
przekonują
bardziej
naiwni i... „przewiodwiedził nas 6-letni Jacek Kuryłek, uL wamenhofa 26)
przyniosły
książki
i
odzież.
cych tytułów i funkcji, począw
dujący" pożyczali.
welska 13-15. W paczce od Jacka zi1alazła się
Aleksa.nder Sałajczyk (ul. Daniłowskiego 3)
szy od inspektora PIH, a skon
Druga nie mniej w:ypróbowaodzież
zabawki i 3 pary butów.
czywszy na sekretarzu pana •••
juz po raz trzeci bierze udział w akcji „DzieKoło Radców Prawnych ZIPP
na ntetoda, to
un1awianie się
prezydenta z lat międzywoj•m
wsz;stkim ofiarodawcom serdecznie dzięku
zawiadamia, że najbliższy wieci - dzieciom". Tym razem ofarował zabaww sprawie poź:yczki z akurat
nych.
Tak sprokurowany ży
czór
dyskusyjny wyznaczony
jemy. oczekujemy da. ;zycll darów w redakcji
ki i książki. 7-letnia Ewa Guzowska, uczennieobecnym (co za pech) mę
ciorys wzbudzał zaufanie róż
na środę, 8 bm. o godz. 19 od„Dziennika Łódzkiego", Piotrkowska 96, III
żem miłej pani, kochanym Janica I klasy Szkoły 73 przyniosła paczkę z
nych osób,
które pożyczały
będzie
się
nie
w
lokalu
Rady·
siem. Któż w tej sytuacji nie
piętro, sel<retariat, goclz. 10-15.
(k)
zapawkami, odzieżą i obuwiem.
„panu inspektorowi"
czy też
Adwokackiej,
lecz w lokalu
pożyczy
panu
„inspektorowi
Na zdjęciach: Barbara Tomaszcw•ka, Darek
3-letnia Ulka Stefańska, ul. Młynarska od„inżynierowi"
drobne i niu
koła przy ut. Rewolucji 1905 r.
od podatków"? •••
Stępniak, Grażyna Biarda, Andrzej Kilański,
wiedziła
nas z mamą i ofiarowała odzież
drobne kwoty na wieczną
nr 9 (prawa of. III p.).
KD MO-Sródmieście prowadzi
Małgosia Musiałowska, Jerzy .VIalągiewicz, Booraz buciki. Andrzej Cichy, ul. Armii Czerpamiątkę.
Artykuł
nasz ukaw dalszym ciągu
Prelekcję na temat „Przedaw
śledztwo w
żena Skiba, Mariusz Wesołowski, Maciek MAzał się kiedy to p. liazimierz
wonej
J{)l,
jest naszym
znajomym już od
tej sprawie, Jego epilog znów
nienie w kodeksie cywilnym"
wędrował
już
po raz sióctmy najprawdopodobniej rozegra się
dej i Elżbieta oraz Zygmunt Zgierscy.
2 lat. Tym razem przekazał paczkę z odzieżą
wygłosi sędzia S. w. w. Brud.
do więzienia i n1iał przestrzec
Foto: L. Olejniczak
w sądzie.
nicki.
(iw)
wszelkich ufających przed podobnymi „urzędnikami".
Nie tak dawno KD MO-Sród-1
m1esc1e
otrzymała
pismo od
ale raic:roj ja17oo .s·tanit... bal.ornifka !)JlrÓ'b- alwzjooh i zabaJWnych Z<IJstTroczeniach.
rzez ;:aidymi-Onq. /oa;wiai1'11Ji,ę Grand
11'.Yikom<IJWcaimi. Czy jed.11.<Dk w przyszl:oś-1
l\'Ydz. Finansowego tej dzielprze1wi·n.ęło
n.ego. Pomyślny lot jego śledziliśmy
s.ię
os;tatnio wi.e1e
W!f'k.immwca.m1i telcstów byU: T. Sa- ci me wa;rl:lo by (naturalnie nie zanicy, że przybył im zupc~n:~
różnych
też
ze
ga,nigów,
szcze.ryrm.
bara
(lvtńrego
którymi
zainre:reiso-waniem.
żyr.oo
'IWZWiS'ko
wym1eniiam
i
mykając się dobrOrW>OLnie w cta!Snum
ponadetatowy
„pracownik ,
za.jął .si.ę... prokWMt()(I'. Tera.z z kolei
nieeprzy„pCLdik.o•wo ·roa pier:wszym mieijktóry powołując się na wpływy
roobarwieniem.
za.ści<11nkUI) wdeTZać częście,j o
Jvlawyłudzał
od podatników pie.:
Ca:tość progromu ze.stawio= pod
11iie mniej źywo i mu,
scul), J. Kub.iclci,,
teatr0<111.a1ni
T. Jęd:rzejeiwski,
unS'z, któr;; nazywa .!łię „Łódź"? A reniadze. w wyniku obserwac.11
zm.aJkdem
różnorrod.no·ści.
iódzcy, zain.teire1S10wabiśmy się :nowym
Przyjemne Halina. p,,wiowicz,
C1rMowws i ,B.
matów do sań:yrycznych dygresj~ n·ie
i przesłuchania poszkodowanych
,.,gam.g·i em"; lcthry s.i.ę taJm pojatWi.l,
piboiseTVkd. J. S$owi!kowsikJe-:go z mwz11k4
ustalono rysopis domnie1nanego
inspektora
„od
podatków".
oczyWiście
był to Kazimierz
Olszewski.
,
zwykle wchodził do prywatnego sklepu lub zakładu usłu
a W!IJl>ry smn a Toreś Li2 l9lię jlallw B. PlllWWW1Slki.eigo, P. Herrtila i Cz. Ma- dratma.tyc~nych, kfJórzy sUura!ii .się na- nie;foirt<wri.nte
przebwdowMVl1.
.sola
gowego, f?rzecznie
pytał ezv
gi4ć oo kiotwwenoji sZ'twki eiS'i>ra:dowej,
„ga:n.g airtystyczny". I cies:z.ymy się,
je1wsikiego prrzeipLa.taly szczerze d>o11JGTam.d Ca.fe, o ~a11c ni.sik.o u.sytuowanym
mo~e skorzystać z telefonu
i
efeiktx1'wn.4ie podając tekst i wy.pwnktoctipne, n<11Pisame z Jowabur4, a przede
że
naisze Wiei/cie mialsto dociekalx>
stropie, jl(l1k, od·wrotnie, wy.sckń.e sq
przeprowadzał następującą roz
się
wreiszcie (z-Orl'gantzmoam.eigoo pod U,'.!IZV,Si>k~m z '1Ja!le:nte.m teik1s111f Ry.sZ'<l,rWUJ<JIC jeigo poirvtę, a t11Jkl.że przyjema.m·broje :W-baire<11U ivte.rackiego Gr11Jrui.
mowę:
Tu • mówi
inspektor
egidą „Es1:Tady")
da MaT'ka. Te·Tosty o wyra·źnie podka:l>a:re:f'AL literaic1kiego.
nie imd:err-pret:ujq>e pioiseni/oi..
Oby t1łUW z a:mbicfi tych zrodziły .ęię
Iksiński,
proszę
kierownika.
No więc byłem tam, gdzie móProgra.rm. ~wać można stuproicemlcre§T:oinych tendencjach .sa;tyr->JCZ'nych.
Jego ·niedzi.elnq. preimierę t:rakJl:ujew przyisZ~D'ści tyr0gra·my jes:reze ~
wiliśmy. Niewesoło to dla nich
a repreze<'l'11lljące h1.1111V011' raczeij „typu
my oczyrwi.foi.e nie ja11ro nawą rei·nlkartor..vo lódzk>imi, .ia11w że ./:odziianie buli sik;omxJ;1's.rel Czekamy na nie!
wygląda.
Ale a propos. Spłu
awtorOJmi 't'ekistów, m;tiz11ki, araz ich
iT!iteil,eoktiua:lne,go" przy cien;kwh n'i.er.:iz
nację siyr1mego „Zielonego baW<niJka",
M. JAGOSZEWSKl
kałen1 się doszczętnie. Przyślij
mi przez woźnego 300 złotych. :www
koło półtora
poznaliśmy

O

. I I
Uwaga, prawmcy.
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Pomgślng

start kabaret~lii~cld;;o -:c.;;;d:~

- nmal

1

Pogot. Ratunkowe
Pogot. Milicyjne

07

400-00
08
292-22
300-57
Inform. telefoniczna 03
Strat Pożama
Kom. MO m. Łodzi

Łódzki

1)9

soo-oo

program walki z

gruźlicą

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

Możliwości

CD?!ldzie?KtfOY?

i przesz"kody

TEATRY

~--------------------------------~

Praktyczne upominki dla kupujących

MAGLE -

mały

I

duży

kupię.
warszawa-Zacis~e,
Generalska 16

DWIE osoby do pokoju
z niekrępującym
wejściem przyjmę. Stoki,
Jadwigi 6 (przy Wyżynnej)
16018 g

~fATEMATYKI uczy magister. Tel. 226-ll soboty
gcdz. 13-14
15986 g
- - - - - -- - RABKA-Zdrój! Pielęgniar
ka Aniela Chucłlrowska
-willa
„Kresówka" przyjmuje dzieci na wy
poczynek. Fachowa opie
ka oraz doskonałe wyżywienie
zapewnione
--·----·- · PRAGNIESZ
szczęśliwe
go małżeństwa?
Napisz:

nowoczesny,
sprzedam.
Tel. POLSK.I Związek MotoDYREKCJA MHD ART. WLOKIENNICZYMI w LODZI
Z37-63
164S4 g rowy Ośrodek
Szkolenia Zawodowego
KieUPRZEJMIE PO\\'IADAl\IIA PT KLIENTÓW,
DU'ZA, ilość szaf ubra- rowców przyjmuje kanIŻ w DNIACH OD 7 DO 20 GRUDNIA BB.
dydatów
na
kursy
kieni.owych roboczych ofercwców kat. lI z roczPROWADZI w n/w SKLEPACH
rują dG
sprzedaży
Za- nym
stażem
kat.
III.
kłady Przemysłu
Dzie- Koszty szkolenia pokryPREMIOWANĄ SPRZED AZ ART. WLOKIENNiczycn
wiarskiego ,.Femina" w wa
Przedsiębiorstwo „Wenus",
Koszalin, Koi PASMANTERYJNYCH.
Łodzi, tri.
Krzemienie- Transportowe
Budownl- lejowa 7.
Błyskawicznie
cka 2. zamówienia przyj ctwa gwarantując kan- prześlemy krajowe adre
dydatom
zatrudnienie
~y
6556 k
muje dział adm.-socjalobowią-ny tel. 39'7-00, wewn. 25 na warunkach
zujących
w
budowni- \11'.YPOŻYCZAf;NlA
S';Jctwie.
Zgłoszeni;i
ul. kien poleca: slubne, wie
a,
w
godz. czor.owe,
kapki.
Obr.
MIESZKANIE 3 pokoje, Wspólna
WRĘCZANE BĘDĄ KLIENTOM DROGĄ LOSOWANIA,
6857 k Stalingradu
33,
!ront,
kuchnia, częściowe wy- U-20
NATYCHMIAST PO DOKONANIU ZAKUPOW:
gody,
Piotrkowska
NO'WOCZESNY-·krój dam 1parter_·- - - - -16087 g
zamienię na pokój, kuch
1) w WYSOKOSCJ OD 120 zł
ski, dziecięcy opanujesz,POMOC domowa dochonia w blokach, śródmie szybko,
pod gwarancją dząca potrzebna d0 lew sklepach branży pasmanteryjnej
ście. Telefon
310-07
·1,;ynalazkiem
mistrzyni karza. Więckowskiego 12
przy ul. ul.: GLOWNEJ 47, ARMIJ
Mechlińskiej,
Nawrot :n m. 6
16447 g
3 P<>KOJE, kuchnia, wy
CZERWONEJ 4 i DLUGOSZA 21,
gody za.mienię na 2 poPRZETARGI
2) w WYSOKOSCJ OD 200 zł
koJe, kuchnia, wygody i
pokój oddzielnie.
Tel. Służba Transportowa Komendy Wojewódzkiej MO
w sklepie z dodatkami krawieckimi
296-.17
15987 g w
Łodzi, ul. Kilińskiego 15!
ogłasza przetarg
przy ul. RZGOWSKIEJ 20,
nieogra-niczony na spnedat n/W pojaZdów me~ściowymi
iij w WYSOKOSCJ OD 300 zl
wygodami
na Widzewie chanicznych: )) pięć samochodów m-ki „Wars:ww sklepach branży włókienniczej
zamienię
na kawalerkę wa" M-20, w cenie wywoławczej 24.000 zł każdy,
żubardzlu .
Oferty 2) szeąć motocykli z w62:kami, m-ki „M-72", w
przy uL ul.: NOWOTKI 6, PJOFB,,15990" „Prasa",
Piotr- cenie wywoławczej 8.000 zł każdy, 3) cztery moKOWSKIEJ 46, ' LIMANOWSKIE·
kowska 96
15990 g t-O<!ykle (bez wózków), m-k.i „Junak" M-10, w
GO 26, WROCLAWSKIEJ '7. WOJcenie wywoławczej 4.000 zł każdy, 4) cztery mo!tADOMSKO
3 pokoSKA POLSKIEGO 72 i GLOW·
tocykle, m-ki WFM, w cenie wywoławczej P-0
je, kuchnia,
kwaterunNEJ 9.
kowe, słoneczne,
nowe 1.400 zł każdy. Przetarg odbędzie się 14. XII. 1965
budownictwo - zamienię r„ o godz. 8,15 w gmachu KW MO Łódź. SprzeUPOMINKI WYDAWANE BĘDĄ NATYCHMIAST PO JOB
na
podobne w Ło~i. d>ri poja,,;dów dokonana będzie na podstawie zaWYLOSOWANIU w w/WYMIENIONYCH SKLEPACH.
Oferty „,15992" „Prasa", rządzenia ministra komunikacji (MP nr 66 z dn.
Piotrkowska 96
15992 g 23. VUI. 1960 r.). W/W :pojazdy można oglądać w
dniaeh 7, 8, 9, ltl, 11, 13 grudnia br. w godz. 11
POKóJ, kuchnia 30 m
PRACOWNICY POSZUKIWANI
balkon,
I
piętro,
bloki
-1~
W garata<;h KW MO przy ul. 19 Stycznia 7.
OGŁOSZENIA
(Uniwersytecka)
zamie- Osoby pragnące wziąć udział w przetargu zob'>KANDYDATOW z odip. kwalifikacjami i stażem
nię na mieszkanie spół- wiązane są w;płacić wadium w wysokości lO"b
pracy na 9tanowiska:
naczelnika wydziału handzielcze.
Chętnie
Doły.
ceny wywoławczej d1' dn. ta grudnia br. w kadlowego,
z-cy naczelnika wydz. planowania i D.t KUDREWJCZ - spe- o -r erty „16038" „Prasa", sie Wydziału Finansowego KW MO Łódź, bądź
z-cy głównego księgowego
zatrudni
centrala cjalista chorób wenerycz Piotrkowska 96
1603!1 g też na konto 908-91-251 NBP IV O/M Łódź.
skórnych
14-16,
Zbytn Artykułów Technicznych
„Technozbyt''. nych,
ul.
22
Lipca
4
16100
g
lfł11Hllm11mm111mmmt111nm11mnmn111mmm11111n11n1111111111111111111111111m111111m11111
111n1111nm
zgtoszenla przyjmuje wydział organtz. zatrudnienia 1 kadr Łódź, PL zwycięstwa 2, II piętro, Dr ~TEC_KI specjalista
c!:orob
skornych,
wenepokój nr 1.
6905/k
ry<:znych 16-18,
Kiliń•zczęśliwą
skiego 82
16402 g
BT. POLCARGO w .Warszawie zatrudni na etat Dr MARKIE-WXCZ- speoraz na zlecenie - inżynierów-rzeczo:l'nawców do s~alista chorób skórnych
Piotr;przeprowadzania kontroli i jakości towarów eks- i wenerycznych.
16381 g
portowych w zakładach prcxlukcyjnych na tere- kowska 109-6
nr--SIENKospecjaliSti°
nie kraju w następujących specjalnościach; 0bchorób skórnych, wenerabiarki, kino-technika, urządzenia gastronomicz- ryC'znych
l.6-18
Kilinne. Wymagania: wyższe studia l<ierunkowe oraz skieg'o 132
16367 g
7 lat praktyki zawodowej w danej specjalności.
ziOMKOWSKI, - speZgloszenia należy kierować do BT Polcargo War- 1~j&lista chorób wenerycz
nych.
skórnych
16-19,
sza.wa., ul. Kościelna 12, tel. 31-71•58, 31•34·82.
E
Piotrkowska 59
16333 '
illlllllllllllllłlllllllUlłlllllłHlllUllllłlllllłllllllłłłllllłlłllłllllllHlllllllilllllllllllllllłlllllllllllllłlllllllllllllll
TAJ!'C~AN

pilnie

Premie-oDominki wartości od 50 do 200 zł

i

----------~-----------------------DROBNE

I

Najmilszy

prezent pod

§

I Krajowej Loterii
i

l

nr-

~

I=

choinkę

los

Pieniężnei

spe/ni wiele żącz:eri

GŁOWNE

I

§

I

I

WYGRANE:
I
500.000 zł, 200.000 zł. 150.000 zł, 100.000 zł I

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi;
ul. Cmentarna ł/6 ogłasza przetarg ograniczony
na sprzedaż samochodu ciężarowego, marki „Lublin", rok produkcji 1952.
Cena wywoławcza
35.0-00 zł. Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia
1965 r., o godz. 10. W przetargu mogą brać. udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze l
osoby fizyczne, które przedstawią dokumenty
zgodnie z zarządzeniem ministra komunikacji z
dnia 1. vrn. 1960 r. MP nr 66, po u,przednim
wpłaceniu wadium w
wysokości
lO'lo ceny wywoławczej
w kasie biura WPH w Lodzi, ul.
Cmentarna 4/6 najpóźniej w przeddzień przetar•
gu. Pojazd można oglądać od dnia ogłoszenia w
godz. 8-15 pod w/w adresem. Informacje uzyskać
można telefonicznie nr 318-77.
6854/k

*

*

Łódzkie

•

Zakłady Gastronomiczne-Kawiarnie w
ul. Piotrkowska 24 ogłaszają przetarg nieograniczony na wyrąb, ułożenie, zabezpieczenie
i przechowanie w roku 1966 I.OOO ton lodu natu•
ralnego. Oferty wraz z załączonym świadectwem
analizy wody, z której dokonywany będzie wyrąb lodu, należy składać w sekretariacie przed„
siębiorstwa do dnia 22 grudnia br.
otwarcie ofert nastąpi dnia 24 grudnia 1965 r„ o goclzlnia
10. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wy•
bOt'U oferenta jak równiet odstąpienia od przetargu bez podan.ia powOdu.
6784/k
Łodzi,

•

*

•

Łódzki1! Przedsiębiorstwo tnstałacji Santtarnych ł
Elektrycznych w Łodzi, ni. Zawiszy Czarnego
23/27
ogłasza przetarg na wykonanie drobnych
naipraw bruków i jezdni oraz doprowadzenie do
stanu :pierwotnego trawników, zieleńców itp. w
1966 r. (kamieniem polnym, kostką, asfaltem) po
wyk()!)ach dla układki kabla, robót wodociągo
wych i c.o. ne. terenie m. Łodzi. Oferty należy
składać do 15 grudnia br. w sekretariacie 1>rzedsiębiorstwa, pokój nr 14.
Do przetargu mo.11::t

I

przystąpić

przedsiębiorstwa

państwowe,

spółdziel

cze oraz prywatne.
Bliższych
danych udzieli
dział planowania, pokój nr 9, tel. 535-73. otwarcie ofert nastąi:>I dnia 22 grudnia 1965 r„ o godz.
JO.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta
nieiprzyjęcla ofert bez podania przyczyn.

Dziekan
lłada
Wydziału
Filozoficzno-Historycznego 'uniwersytetu Łódzkiego
podają do
wiadomości, że dnia 16 grudnia 1965 r„ o godz.
11 w sali posiedzeń Senatu UŁ przy ul. Narutowicza 65, sala 28, II p„ odbędzie się publiczna
obrona p-racy doktorskiej mgr Wandy Sulikowskiej :pt.: „Teoria a pTaktyka „klątwy" w dziejach Polski Piastowskiej (na tle porównawczym
z Zachodem)". Promotor: prof. dr Marian Hen.
ryk Serejsld. Re-cenzenci: pro!. dr Stanisław Za•
jączkowski, pro!. dr Karol Górski (Z Uniwersy.i
tetu Im. M. Kqpernika). Praca wyłożona jest do
wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Matej.<
ki 34/38. Wstęp na rozprawę wolny,
6874/lć
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- Bukar eszt
Przed finałem ligi bokserskiej ŁódźI Rnbskl
reprezentacJi

Zapasą

Grudzień

m?że

~potkania

łec~r:~ Gwardią

~grała

wygrali
Gwardii
Zapaśnicy
nawet
.•. w Lodzi wy-1 go.
m_ecz •ze
mecz z LZS Ołtarzew 6:3,75 pkt.
Gwardia
Y
.
Stalą, alf' me zachwyciła. Po- gra.1smy z druzyną Walaska doiść do przy3emneJ dla nas
zdobyli:
Punkty dla Gwardii
W nadchodzący piątek, o go-,
bardzo i Kuleja. Trzeba dobrze p.rzy- niespodzianki.
był
spotkania
Kuśmirek. Brukman (najlepszy ziom
dzinie 19 na ringu w Pałacu
(n>
gotować się do tego ostatniew drużynie łódzkiej), Wasiak i mi-erny.
Sportowym rozegrany zostanie
Przy układaniu składu kieSa<>.
międzymiastowy mecz Lódź popełniło
rownictwo Gwardii
Bukareszt.
wadze,
bląd wyznaczając w
Pięściarze Rumunii przyjadą
zamiastj
Kubackiego
Z.<tpaśnicy LZS województwa ciężkiej
we czwartek rano.
e e
łódzkiego w mistrzostwach Ra- Józefowicza.
Kubacki :rmajduw pierwszym meczu, który
dy Główr.ej LZS zajęli dru~ie je się w słabej formie i razi
piątek, skład
odbędzie się w
.
już przegrał z Trelą. Należało
miejsce za Warszawą.
zostanie
wzmocniony
Lodzi
.
.
.
z usług" JóZ zapaśników naszych zwy- chyba „skorzystać
Grudniem.
i
Rybskim
wyprze,tlzając
tabeli,
w
m1ejscu
spotkań
ostatnich
ba.rdzo Przegląd
zawodnika
_
zefowicza
Marzyński,
odnieśli:
cięgf.wa
zawodników,
Oto nazwiska
dobrze wyszkolonego technicz- I ligi koszy.kówki kobie~ i męż- l<;pszym stosunkiem. maty~h punk
c·i·
Jeziorski. Panfil i Oglaza. Dru- . .
zwy- tow Lecha (Poznan), ktory od. czyzn zaczmimy od dwoch
.
od
.
Łodz i niósł sensacyjne zwydęstwo nad których u.irzymy w rmgu:
w
odniosły
jakie
1
ci<>stw,
me
ze
a„
Szk
ambitne~o.
me
a
Kamola,
zajął
m1eJsce
gie
Radzikowski,
Kardas,
chacki,
zajmumiejsce
Ostatnie
Polonią.
one
Pokonały
LKS.
ko"'szylrnrki
Treczwarte Kalinowski. Wszyscy po s.tanął on w ringu przeciw
Gruwarszawską Polonię 81:59, a na- je wrocławska Slęza. Najlepszą Rybski, Gr~egorzewski, Stańchodzą z Warty spod Sieradza. 11.
zwyciężyły wicemistrza druzyną rundy jesiennej jest do dzień, Józefiak, Misiak,
Lć•dzianie mecz wygrali 12:8. stępnie
Pawlak. Zamiast
czykowski
AWF 85:60 (46:36). tej pory wisla (Kraków).
zdobyli: Polski AZS
Szkoda, że sędziowie zdyskwa Punkty dla Gwardii
rundy jes!en~ej wagi ciężkiej zdublowana zofiniszu
Na
na dobrym
(walkowerem). Jelon- Obydwa mecze stały
zapaśnika Cichacki
naszego
Iifi'<owali
botę i me
·
jbl'
· k ŁKS
· z i.a
· LKS o k aza ł się
.
lekka.
waga
stanie
•
w na izsz~ so
.
dzięki kiewicz,
Warszawa
Grzegorzewski, Józe- po~iom1e,
Frontczaka,
Drugi mecz roze(;'rany zostasl?otka su: w Lodzl ze
demonstruJąc dzielę_
nailepszej strony,
temu wysunęła się na pierwsze fiak, Misiak i Stańczykowski.
1 ślęzą.
\nie w niedzielę w Pabianicach
Sląslnem
opanowagrę,
zespołow_ą
ładną,
posą
Gwardii
zespole
w
mie isce zabierając cenne punk(Majde
połdystansu
z
rzutów
nie
.
.
.
.
ty.
wazne luJt.1. Mimo .z~c1ęstwa i Soku!) oraz dobre przygotowa·
słabo walczy Jelonk1ew1cz. Po- nie kondycyjne.
od
l'l i 19 bm. w Krakowie,
Tymi sukcesami LKS zak01ikryzys przechodzi Kiebęd7.ie się ogólnopolski turniej
lich. Trudno zrozumieć dlacze- czyi jesienną rundę rozgrywek,
zapaśniczy w stylu wolnym juNago . ten sympatyczny i dosko- zajmując trzecie miejsce.
Rada Wojewódz- nale, przed trzema laty, walczą sz'.l
niorów LZS.
druż~ę w.yprzedz~ tylko
ka LZS w Lodzi reprezentowa- cy pięściarz nie może „złapać" w1s~a (Krakow.> i Olimpia <~oDz.iś drukujemy pierwszy kn- się w numerze świątecznym ku
pon zasadniczy, po czytelnym
na będzif' przez wymienionych formy Przestaliśmy liczyć na znan) . .zawodniczka LKS Aniela pon konkursu świąteczJ;1ego.
· · wsz:ys t'-'
· · ' K upony wype ł memu
· d z1es1ęc.
p y t an· b ę d zie
snejper. MaJde została najlepszą
Natomiast
.
.
·
wyże; zawodników.
""ch ' ru b ry k ,
z~ob~wame punk~ow .PJ.:zez LoJ- ką rundy jesiennej _ 205 pkt.
w Warszawie 18 i 1!! bm. ro- kiew1cza. Stracił irncJatywę, A t kt ł t b lk
należy przechować, a gdy ukaże wysiać de redakcji „Dziennika
0 0
Ló:hkiego".
zegrany zostanie turniej, orga- szv
a ua na a e a rundy
_ bkość i kondyc3·ę.
jesiennej:
nizowany przez PZZ z udziadowolną
można
Nadsyłać
663:42·0
17
1
a
Wisła
l.
Grzegorzew
Dobrze walczyli:
łem m. in. Boruty ze Zgierza
ilość odpowiedzi z tym, że b~
7 2 16 500:467
2. Olimpia
ski. Józefiak i Misiak.
eraz L~ Warta.
dą one wypisywane wyłącznie
Ilf
...,
z 16 650:562
7
Kilka uwag pragniemy poświę 3. ŁKS
na zamieszczanych w „Dziencić Stańczykowskiemu. Samym :: ~Jni~WF ~ ; ~ ~~~~! Niespodziewa~~i z:~rc~i~~~
męskiej odniosła niku Lódzkim" kuponach.
6 12 548:543 ~~~~~~~~~~h
3
nawet silnym ciosem nie wy- 6. Lech
którzy
Czytelników,
Wśród
6 12 413:466 Anilana, kcóra pokonała lidera
3
grywa się walk z dobrymi za- 7. Korona
( 9 34) N j trafnie odpowiedzą na wszyst.
12 454:538
6
3
Bez szybkości i 8. Polonia
Wo1nikami.
8 71
525:&0 8 ~~~~j ~~'!:'~~) ~1 a ;~ycięzc~,; kie pytania rozlosowane zosta2 7 11
aktywności w ringu nie mo:i:- 9. Slęza
435 :557 zdobył wypustek ·- 35.
1
ną nagrody, ofiarowane przez
lO
l
na liczyć w perspelt>cywie na Hl. AZS (T.)
w pozostałych spotkaniach WI- Polski Komitet Olimpijski.
powodzi się koszykaGorzej
Dziś o godzinie 17.30 w lo- suk ~ esy.
a
pokonał LKS l!I 58:54,
Ponieśli oni dwiP. dzew
Gwardia awansowała z ostat- rzom LKS.
kalu Społ em przy ul. Północ
LKS
nej 36 odbędzie się walne ze- niego na 8 miejsce w tabelce. porażki na wyjezdzie: z Polonią Oldboy Helenów zwyciężył
5
:61.
7
Społem
i
:59
86
II
:36).
(28
:86
58
WF
A
AZS
i
:75
60
branie Łódzkiego Okręgowego Pozostał jeszcze do rozegrania
Konkurs
prowadzi Widzew
W tabeli
się na 1-0
znajdują
me "~z w Warszawie ze sto- Łodzian1'e
Zw iązku Hokeja na Trawie.
„Dziennika Lódzkiego"
przed Oldboyem i społem.
i Klubu Olimpijczyka
UlłlllłlllłllllllllllłlllłllllłllllłlllłntllllłlfflllłllllllllłllłlmllmllllłlllłlDUllllllllllllllQlllllUlllllllllhllllHlllJl11Rnrillłllłllllllllllłlllllllllltll
w Lodzi
kulturalny. 20.()() (L) „Przygoda
J.VTOREK, 7 GRUDNIA
a nagrody Polskiego Kornł
20.20 (L)
.z katem" - fragm.
ttitu Olimpijskiego.
aud .
„Jazz dla koneserów"
PROGRAM I
21.00 z kraju i ze świata. 21.27
Kronika sportowa. 21.4() Koncert
li.OO Wiad. 8.05 Muz. i akt. 8.30
Polska szermierka nadal odlllduz. 9.00 Aud. „Grażyna" frag
taneczny. 22.25 „Ambicje i starment. 9.30 Jan Maklakiewicz ty" - aud. 22.40 „Horyzonty mu nosi sukcesy na planszach zanajwiększej
nazwę
Podać
:ur Suita baletowa „ Złota kacz- of~u~
zyki" aud. 23.10 Muz. taneczna. granicznych. Wyp.rawa naszych
organizacji sportu amatorzawodników do Austrii, na mię
ka". 9.40 Dla przedszkoli słuch .
23.50 Wiadomości.
skiego na świecie
pt. „w lesie". 10.00 Radioprobledzynarodowe mistrzostwa tego
TELEWIZ..JA
.my". 1().10 Chwila muzyki. 10. 15
które odbyły się w
PROGRAM II
kraju,
!Koncert poranny. n.oo Audycja
wymaga WiP.dniu przyniosła nadspodzienie
„Miłość
9.20
•
8..10 Wiad. 8.35 „z notatnika
ll.l<> Ludowa muz.
oświatowa.
film fab. prod. czechosłów" :11.35 Orkiestry rozrywkowe. 12.06 reportera", 8.50 HeitOr Villa - słowackiej od lat 12 (Poznań). wanie dobre wyniki.
9.05
l}epe'".
.
de
Prole
„A
o bos:
; : : .: :_ ; :
rozPoczął
passę
z kraju i ze świata . lZ.25 .- Rolni- L.
Szczęśliwą
10.15 Język poLąki dla klas vrr
•.
13.00 Aud. · pt. Koncert dnia. 9.so Publicystyka i X .Juliusz Słowacki ;,Balladyna" Parulski, zdobywając tytuł mię
czy kwadrans.
LQ.00 ,M9zaika (W). 11.25 Przerwa. J6.4() Wiadoi adres ponazwisko
lmię;
•• Królews ki dzwon"-. 13.40 „Mu- międ.zynarodqwa.
Austrii
mistrza
dzynarodowego
rzyka dla wszystkich' '. 14.()0 Aud. melodii. 10.40 z życia źw. Radz. mości dnia (Łódź). 16.55 Dzien- we florecie. W finale Polak po
winny być podane w kupo-1
(Ł)
ll.05
Komunikaty.
(Ł)
u.oo
rozrywMelodie
.-l iteracka. 14.20
•n ik (W) . 17.00 Dla dzieci: Kino Jrnnał trzech Węgrów i Czechonie zasadniczym, który: ukaJ!:owe. 14.3() (L) „zagadki muzy- Kalejdoskop muzyczny. 11.40 Aud. ,„Ptyś"
prod.
„Koziołeczek"
'ie się w numerze świątecz
<l:zne" - aud. 15.-00 wiad. 15.05 Red. Ekonom. 12.06 Wiad. 12.10 radz. (W) . 17.15 Dla młodych wi- słowaka.
nym ; Dziennika Lódzkiego".
Piękny sukces odniósł „ wieczIAud. dla uczniów pt. „Kalen- Muzyka rozrywkowa. 12.45 „Zie- dzów: „Fizyka na piątkę" prodarz wczoraj, dziś i jutro". 15.25 lone sygnały". 13.00 (Ł) „Wesoły gram Witolda Lubbego (W). 17.45 nie młody" Pawłowski. Mistrz
„Rytmy
14.00
89.
nr
Autobus"
(Ł) Pieśni J. Haydna. 15.45 Kurs
„Spotkania z przyrodą" program świata poniósł w turnieju tylko
16.10 Mło i melodie świata". 14.3'0 „Sie- filmowy (W). 18.Hl „Południowe jed:tą porażkę. W f.inale Paangielski~o.
języka
fe!.
Studio „Rytm". 16.35 dem wieków Sorbony"
l:lzieżowe
film włowski rozprawił się z koalisztafeta". 15.00 rytmy na Broadwayu" !Program młodzieżowy „Jak ży 14.45 „Błękitna
Sceny alzackie. (W). 18.35 „21" - teleturniej (W). cją Węgrcw. M. łn. pokonał on
17.D5 Koncert życzeń. 17.40 J. Massenet ją".
przewodniczącym
z
Wywiad
19.05
IAud. literacka. 18.00 Wiad. 18.0ó 15.25 Chwila muzyki. 15.30 Dla Sejmowej Komisji Planu, Budże takich zawodników, jak MeszeRed. Społ. 18.20 Koncert dzieci pt. „Czarodziej chodził po tu i Finansów, posłem Józefem na, Kovacs, czy Kalmer.
W Toruniu odbyły się mię
~ud.
We florecie kobiet Cymerma- dzynarodowe zawody w jeździe
dnia. 19.15 Publicystyka między mieście". 16.00 Wiad. 16.05 (Ł) Kuleszą (W). 19.20 Dobranoc (W).
16.45 Muzyka
(za
ll'larodowa. 19.25 Gra zespół Wł. Gra ork. LRPR.
miejsce
drugie
zajęła
nówna
J'l.05 (Ł) Aktualności 19.30 Dziennik (W). 20.00 „Scot- Węgierką Damasdi), a tę samą figurowej na łyżwach. W imByszewskiego. 19.45 Gra ork. A. ludowa.
land Yard" - film seryjny (W).
prezie tej uczestniczyli również
Kostelanetza. 20.00 Dziertnik. 20.26 łódzkie. 17.1'1 (Ł) „Kącik spor- 20.30 Snrawozdanie z międzypań lok„tę w szpadzie zdobył An- najlepsi łyżwiarze Lodzi.
sportowe. 20.35 Słuchowi towy''. l7.20 (L) W TZW Sztucz- stwowego
~iad.
w hokeju drzejewski
doskonal~m
(za
wydziewcząt
Konkurencję
„Studio nych myślą" - rep. 17.40 (Ł) P0 na lodzie (ITIspotkania
zespół
21.35 Gra
~o .
tercja) Szwecja Węgier
reprezentantka
grała
M-2". 22.00 Wieczorny konc2rt pularne melodie. 18.00 (L) Nowe ZSRoR. Transmisja z Vaesteraas Austriakiem Losertem).
Sukcesy polskich szermierzy Ewa Szarkadi. Drugie za.szczyt:!;yczeń. 22.55 „Pięć minut o wy- nagrania ork. PR. 18.30 (Ł) „Mo
rep. 18.45 (ł.) przez Katowice. 21.30 „20 lat te- niech podkreśli fakt, że w tur- ne miejsce zajęła Jolanta Igli23 .ll je mieszkanie" Wiad.
23.01
chowaniu''.
poświęcony
program
„Kompozytor tygodnia" Jan Si· Chwila muzyki. 18.50 Uniwersy- mu"
19.05 I Zjazdowi PPR w roku 1945 (W) . nieju wzięło udział 500 zawod- kowska, a trzecie Urszula Zietet Radiowy. 19.00 Wiad.
~~~
lińska. Za naszymi lyżwiark~ników z 16 państw.
Muzyka i akt. 19.30 Kalejdoskop 21.55 Dziennik (W).

•
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oZie s' p1· er wszy kup on
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oklDIJOWD
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Dziś

zebranie
hokeistów

Polscy szermierze

t
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nadal najlepsi

łodzi
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KUPON nr 1

. •.
.

..

(godz. 11). Oto skład naszej dru
żyny: Drożdża!, Cz. Lawski, Jelonkie~icz, Kielich, Sęk, Borkowsk1, Szymczyk, Kaczorowski, Karolak, Guziński.

H Q K E J
wczoraj w Pałacu Sportowym
rozegrano dwa spotkania hokej 12
we o mist<zostwo u ligi.
w pierwszym meczu Włók·
z awISz~
ł
k
(Zg'erz)
ni'ar·~
po ona
i
'
(Bydgoszcz)1 8:2 (3:0, 4:1, 1:.1).

~~t~!~kf ~ ~~.,Y~~~~~~o z~~b~!;!

i Błaszczyk po 1. Dlą
Zawiszy: Pstrąg i Rymarczyk.
Spotkanie między Borutą (Zg.)
i Polonią II (Bydgoszcz) zakończy!o się zasłużonym zwycięstgości 3:6 (1:3, 2:1, 0:2).
wem
k'
b
1
ram ' st~zelili:
Polonii
D a
Thamm 3, Wilgosiewicz, Cholemański

~~'T"

~O

\
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POWTESC ,.DZIENNIKA•

*

POWTESC „DZIENNIKA"

*

POWIESC ,,DZIENNIKA•

*

jednak
Może
jej złego wspomnienia.
z sobie tylko wiadomych względów nie chcia~1ę
czułem
Nie
mnie"!
do
należe<'
ła więcej
na i;iłach , aby zastanawiać się nad tajnikami psychiki kobiecej. Pozostawiłem więc cal·
kowicie inicjatywę w jej rękach i pogodziłem się z taką sytuacją, jaką ona stworzyła.

POWIESC ,,DZIENNIKA~

chodziła mejancholijna i od czasu
jej niespokojne, jakby
widziałem
spojrzenia. Nie poruszała jednaie
pyotaiące,
ze mną żadnych zasad_niczych tematów, ograniczając się do rozmów o pogodzie i o urue•

Gladys
do czasu

ROZDZIAL

wajskiej faunie.

vnt

Kilka następnych dni upłynęło mi w cał
Zycie na wsi zaczyna!o
kowi tym spokoju.
mnie rozleniwiać. Wygrzewałem się na sloncu, jeździłem konno, patrzyłem na nie znane
mi ptaki i wciągałem w płuca ożywcze, prze-pojone zapachem wilgotnej trawy, powietrw.
tak b~ztroski, że nieomal zasię
Czułem
pomniałem o calej sprawie, po prostu ni•
chciało mi się o niczym myśleć. Długie i:odzin;y spędzałem na leżaku, zapatrzony w
zieloną przestrze1\ prerii. Dla pozoru trzym". łem książkę w ręku, ale nie czytałem prawie zupełnie.
Alma ani jednym słowem, ani jednym gestem nie nawiązała do tamtej nocy spędzo
' nej razem. Zupełnie tak, jakby nic pomię
dzy nami nie zaszło. Była poprawnie uprzejma ale nic poza tym. Zadnej aluzji, żadn"żadnego śladu
. go ' dwuznacznego uśmiechu,
''

poufałości.

Zauważyłem,

że

starała

się

ta~

kierować naszym życiem, aby nie zostawa~
ze mną sam na sam. Początkowo trochę mnie
dziwiło jej zachowanie. tym bardziej, iż rniiiłem prawo pr.zypuszczać, że nie pozostawi-

Armando wrócil z Montevideo i całkowicie
sprawami gospodarskimi,
pochłonięty
przynajmniej tak mi się zdawało. Powiedziałem mu, że pragnąłbym napisać powieść :11
życia estancji i że po1.rzeba by mi było trochę czasu na zebranie materiałów. Oświad
czył, że mogę bez ograniczeń korzystać z jego gościnności.

był

I n1e wiem, jak
je

długo trwałoby

nolce far niente, gdyby nie
ze stanu

coś. co wyrwało mnie
1 zmusiło do akcji.

jeszcze

m~

zdarzyło sit:
odrętwienia

Było dche, pogodne popołudnie. Armando
z Almą wyru~zyli na objazd pastwisk, Gla·
dys znowu eierpiała na migrenę, a ja leża
łem na leżaku pod palmą i kończyłem czytać powieść Miguela Cione pt. „Lauracha",
estancji
na urugwajskiej
życie
opisującą
sprzed kilkudziesięciu lat•

Posłyszałem tętent. Podniosłem głowę ł zona spienionym
młodego chłopaka
baczyłem
koniu. Zeskoczył z siodła, podbiegł do mnie
i podając mi wąską białą kopertę powiedział:

POWIESC „DZIENNIKA•

Muy importantc, senor •).

-

łem

*

Następnie
lopował już

wrócił

do konia. Za
ku bramie.

chwilę

ca-

Spojrzałem na list. Zaadresowany był do
Pomyślałem, że jeśli to coś bardzo
ważnego, to może trzeba by go poszukać.
Poza tym czułem potrzebę ruchu. Cały dzień
spędziłem na le:i'aku.

Armanda.

Wyszedłem na podwórze i poprosiłem starego peona, żeby mi osiadła! karą klacz, która od pierwszego dnia była do mojej dyspozycji.
Po raz pierwszy wymszyłem sam w teren.
Do tej pory zawsze towarzyszył mi albo
Armando, albo któryś z peonów.
szukać
gdzie
Nie wiedziałem właściwie,
moich gospodarzy, ale mniej więcej orientow~łem się, w ktl·rym kierunku pojechali.

Minąłem dwa
zbliżałem się

czy trzy olbrzymie pastwiska
do starego cmentarza. Przymi się mój pierwszy spacer z Almą.
Niedaleko przebiegała szeroka porośnięta trawą droga, na kt6rej stal duży czarny samochód. Od razu poznałem, że to cadillac Carlosa. Galopem dopadłem drogi. Przy kierownicy. nie było nikogo. Rozglądałem się przez
chwilę wokoło, nigdzie jednak nie moglem
dojrzeć wytwornego wlaśclciela cadillaca.

1

pomniał

\

żeby wydostać się na drogę, trzeba było do-

jechać do dr'.lcianej bramki, która znajdowała się za cmentarzem. W tę stronę skiero•·
wałem więc klacz.

„

Bardzo

•

*

•

ZO SZS dzielnicy Łódź - Widz<?w powołał Komisję Sportów
Zimowych. W jej skład weszli:
(przew.),
M. Grall-Olszewska
K. Ogiejko. K. Olszewski, S.
Pakowski, K. Bech, J. Kotowski.

• • •

Ostatnio rozegrano dwa mecze mię<lzyokręgowe w piłce
dziewcząt
7-osobowej
ręcznej
i chłopców Warszawa - Lódź.
W obydwu spotkaniach triumfo
wała Warszawa. Dziewczęta wy
grały

ZD

chłopcy

13:8 (6:5), a

'

(i3:9).
SZS

*

28:1&.

•

Lódź-Polesie komun;.;
do
szkół
zgłoszenia

kuje, że
igrzysk zimowych przesyłać na
do dnia 8 stycznia 1966 r.
leży

Zielińską

mi malazły się reprezentant!d
CSRS i druga zawodniczka W<:gier.
Dobre pozycje zajęły pary
sp ntowe. Na trzecim miejscu
sklasyfikowano parę Porembska
- Szczypa, a na 5 - Pawlina Brodeck>i.
Najsłabiej stosunkowo wypadł
Mi~czysław Schmuchert zajmując dopiero 8 miejsce.

*

POWI~C „DZIENNIKA!!I

muru
~mentarnego
wzdłuż
Galopowałem
i już miałem go minąć, kiedy wydało mi się,
że słyszę jakieś jęki. Sc:iągnąłem cugle i zaN1o:; było wątpliwości,
nasłuchiwać.
cząłem
jakaś kobieta. . Zeskoczyłem
ktoś jęczał,
z siodla i, przywiązawszy koma do drzewa,
wszedłem na cmentarz.
To, co tu zobaczyłem, wprawiło mnie w
stan zupełnego oszołomienia, Nie chciałem
oczom.
wierzyć własnym
Armando bił żonę. Walil ją grubym skórzanym bykowcem, używanym przez peonów do
poganiania bydła. Obok" na kamiennej płycie
starego grobowca . s1e?ział Carlos, paląc 'papierosa i najspokoJmei przyglądał się tej scenie. Alma, zakrywając sobie twarz rękoma
'
jęczała· głucho.
cię
Ja
- Ja cię nau~zę posłuszeństwa!
nauczę posłuszenstwa - powtarzał po każdym

ciosie Armando.

W norma~nych warunkach nie wtrącałbym
się do ~od~!nnych nieporozumień, ale czułem
się w Jak1s .sJ?osób zobowiązany wobec tej

kobiety. Chociaz więc sytuacja nie wymagała
komentarzy, spytałem:

- Co pan robi?
Armando skierował ku mnie wściekłe, krwią
nabiegłe. oczy. Postąpił krok naprzód. Zdawało m~ się, że skoczy mi do gardla. Chłop
był _ duzy i wyglądał na bardzo mocnego.
Przygotowywałem się do odparcia ataku.

W

tej

chwili

jednak

Carlos

pochwycił brata za rękę.

- Zostaw gol ważne;

SZKD LE

ł'o pierwszej rundzie rozgrywet{ ligi SKS piłki nożnej mlo
dziKóW w dzielnicy Lódź - WiI prowadzi
grupie
w
dzew
II LO (3 gry 8:1), przed XXV
LO (3 gry 3:4), Tech. Energetycznym nr 1 (3 gry 3 :5 i Zasadniczą Szk. Met. nr 2 (3 gry
3:5).
Grupa druga: 1. II LO (4 gry
2. Tech. Mech. nr 1
15:11).
(4 gry 10 :3), 3. Zasadnicza Szk.
(3:6), 4. Tech. EnergeSam.
tyczne nr 2 (4 gry 3:12), 5. Tenr 3
chnilmm Ekonomiczne
(4 gry 2:11),

lglikowska przed

-

n i;.d?~~!t

;'dt;~iKa~~°J:!~~':.?

panie.

{Im)

się

zerwał

PO\\"iedział zdecydowanie.
(Dalszy

ciąg

na.sitą,pi)

Tele!ony be,zp?śrecl'llie: Redakta<r naczelny 325~. z-ca redaktora naczelłle
Redaguje kolegium. Redakcja ! adml·n istracja - l,ódf, Piotrkowska 911. Cen.tra.la 293-00 łąCl.'Y z wszystkimi dzlalamł.
kultlt'ralny 223--05. Dział wojewódz.k! 341 _ 10. Dział listów
f!.O 307-2G. Se·!<retarz r<><lokcji 21)4-75. Dział społeczno-ekonomiczny 223-05 ! 341-10. Dział miejski 228-:ł!l. 337-47. Dz iał spo.:rtowy 208-95. Dz,ał
lS.30, s01?ota do godz. 13.30. Wszelkich Informacji
do godz.
czyp_;ne
30.
wewn,
293-00,
343-80. „Panor ama" 3~.:l-80. NTU 303-04 (godz. 1()-12). RedaU<<:Ja n<icna 279-76. Biuro Oł(łoozeń 311-50.
Wydawn'ctwo Praoowe RSW „Prao;a", Łódt.. P10trkowska 96 • Rę-kopisów n:-e zamówionych
Łódzkie
w sprawie warunków pTenumeraty udzie-lają placówki „Ruchu" i poczty. Wydaje: rednkcja
nie :?JWra.-a.
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