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Pomyślne, perspektywy badań

BZIINNIK

VPlenum KC PZPR

nad wykorzystaniem
energii jądrowej
• 2 tys. urządzeń izoł<?powych rocznie
•Nowy reaktor w Swierku
•Starł do energeły ki iądrowei

DZIS ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W WARSZAWIE OBRADY PLENARNE KOMITETU CENTRALNEGO POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ, POSWIĘCONE WĘZLOWYM ZADANIOM W DZIEDZINIE
ROZWOJU HANDLU ZAGR:\NICZNEGO.
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fostytut
u!oczyście

15 grudnia

Lódź.

Nowele do ustaw o notariacie
i o ulgach dla .rzemieślników
Wybory uzupelniujqce do Rady Puńslwa
Zmiany w składzie Rady Ministrów

Na zdjęciu: wiec przed
Politechniki
gmachem
Warszawskiej, gdzie odbywał się Kongres Zjednoczeniowy.

Rozszerzenie handlu
polsko-brytyjskiego
został

Wielką

między

Brytanią

podpi-

Polską

protokół

o

Problem Kaszmiru

Pokoiowy apel
Ayub Khana
w poniedziałek późnym wiena forum
wystąpił
czorem
Zgromadzenia Ogólnego NZ pre
zydent Pakistanu Ayub Khan.
AYub Khan wezwał Jndię, by
zgodziła się na przeprowadzenie plebiscytu w Kaszmirze w

celu umożliwienia ludności tezadecydowania
go terytorium
on
zaapelował
o swym losie.
również do rządu w Delhi, by
inrlyjsko-pa:1<istatlrozbie7ności
skie zostały ·rozwiązane w dro-

negocjacji.

dze

wymianie handlowej w 1966 .r.
Jego najważniejsze postanow1e
nia _ to wzrost obustronnych
dostaw oraz dalsza liberalizacja
.eksportu do Wielpolskiego
kiej Brytami.
do
będziemy
Eksportować
Wielkiej Brytanii chemikalia i
farmaceutyl<i, artykuły szklane,
dywany, meble, obn
wie skOrzane, gumowe, tekstylia itp., a także maszyny, u-

porcelanę,

rządzenia

oraz t.radycyjne arty

rolno-spożywcze.
kuły
będzi<:my
Sprowadzać

z
zai;
Wielkiej Brytanii przede wszyzaróżnych
stkim wyposażenie
przemys!owych, aparakładów
turę laboratoryjną, aparaty pre
chemikalia, włókna
cyzyjne,
sztuczne, metale kolorowe oi:ez
niektóre artykuły konsumpcyjne.
W stosunku do założeń porozumienia

ubiegłego,

szenie

do

handlowego z

przewiduje

obrotów

kwoty ok.

I szterlingów.

o

90

11

się
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-
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Rozslrzvvnięcie

konkursu
nu projekt pomnika

w Polichnie
Gwardii Ludowej,
Oddział
kt:'iry pod wodzą Franka Zl).brzyckiego pierwszy przystąpił
do akcji bojowej na terenie
Poloki centralnej, stoczył dma
20 ~zerwca 1942 r. bitwę pod
Polichnem w ziemi piotrkow.
skiej.
Wydział Kultury Prezydmm
W0jewódzkiej Rady Narodooraz zarząd łódzkiego
wej
Okręgu ZPAP ogłosHY ~on
pommkakurs na projekt
obelisku, który stanie na polu tej pamiętnej bitwy.

obrony

N"a konkurs przysłano 15
projektów. W dniu wczorajszym odbyło się otwarcie wysra wy pt.ac konkursowych i
ogioszenie wyników.
~agrodę

pierwszą

otrzymał

dwie
Wtc.dzimierz Ciesielski,
dn,gie Antoni Biłas i Miedwie
a
Szadkowski,
czysław
t~zccie Antoni Bilas i Wladysb.w Kowalczyk.
Wystawa czynna będzie dla
pu:1liczności od- 17 do 23 bm.
(z wyjątkiem niedziel) w goGadzinach od 10 do 18 w
(Piotrkowska '262),
br.ii 20"
ktora przygotowała tę ekspoM.
zycję.

finansów 15 krajów

Sesja Rady NATO·
wtorek rano pzpoczę
w Paryżu sc!łja Rady
Ni~TO, w której uczestniczą
ministrowie spraw zagraniczfinansów
i
obrony
nych,
15 państw - członków tego
bloku. Obrady potrwać mają
d·J 16 bm.
Tematem obrad mają być
Pr >bierny wojskowe NATó,
Zachód,
st,sunki Wschód
probl0m wietnamski, problem
kon~roli nad bronią nuklearn~ itp. ?bserwatorzy poLityczm wyra.zają jednakże przekoname, ze sesja będzie miała
ch ;tr~kter . spokojny i „bardzteJ rutyniarski" niż wszystki2 dotychczasowe. Jako przy
:wymienia się przede
czynę
prezywybory
ws zys~k1m
den.ck1e we Francji. Niemniej
warna przyczyną jest fakt że
sytuacja polityczna nie 'jest
na tyle dojrzała, by w obecbyło
ny'.~ mo~encie . można
p o d1ąć ~1ę rozwiązania probie
jak
ważnych,
f,wnie
r
w
m.'i
sp.)rnych.
We

ła

się

wyniku 4-dniowej debaty generalnej Sejm podNarodowym Planie Gospodarczy.ro na r?k 1966
i podstawowych założeniach planu na rok 1967 i ucbwahl ustawę budfotową. na rok 1966, a następnie zatwierdził sprawozdanie rządu z wykonania planu i lmdżetu państwa w 1964 r.
.
C'raz udzii:>lił rządowi absolutorium za ten okres.
o zmia. W tym samym dniu Sejm uchwalił dwie ustawy
nie prawa o notariacie oraz o ul.gach podatkowych dla rze.
.
mieślników z tytułu inwestycji.
Izba d0konała wyboru posla prof. Mseczysław_a Klimaszewskiego na zastępcę przewodniczącego ~dy Panstwa, a ?os.
Juliana Tokarskiego na członka R2dy Panstwa. Na stanow1sk_o
ministra hanLllu wewnętrznego Izb:i powołała Edwarda SznaJdra, zaś na stanowisko ministra szkolnictwa wyższego - Henryka Jabłońskiego. Dotychczasowy minister handl.u weVl'.n~trz
nego Mieczysław Lesz pow?lany zosta!. na stanowisko m1mstra
- członka rządu (został mianowany p1erwszym zastępcą przewodnicząc·ego Komitetu Nauki i Techniki).
Tak to przecież uczyniła wła
w dyskusji ostatniego dnia
NRD, której istnienia śnie
obrad zabrali głos pos. Jan Garzecz bardzo charakterystyczna
omawiając niełązka (PZPR)
polscy w swoim arę
biskupi
które problemy z dziedziny gonie dostrzegali.
dziu w ogóle
spodarki wodnej, pos. Jan Ozga
stwierdził, że biskupi
Mówca
z zakresu sytuacji
(P2'iPR) dokonali nieodpowiepolscy
bezpieczeństwa na drogach, pos.
Paczkowski (ZSL)
Mieczysław
z dziedziny transportu, zwłasz
cza wiejskiego.
wiele miejsca poświęcili dyskutanci
14 bm., w

uchwałę o

jął

CAF

bm. w Warszawie

15 grudnia 1965 roku

Sejm uchwalił plan i budżet na 1966 r.

na Kongresie Zjednoczeniowym powstała Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza - powołana do
życia jednomyślną. uchwa
łą. obradujących poprzed•
niego dnia zjazdów PPR
PPS.

14

swego istnienia. We wtorek w
Warszawie odbyła się sesja
juhileuszowa.
Po otwarciu jej przez dy-

Nr 298 (5916)

1948 roku

sany

środa

Jądrowych
Badań
10-lecie
obchodził

Dustrująe ł'l tezę dziennik
że
paryski „Combat" pisze
„rząd NRF nie jest zainteresowany w tym, aby na obecnej sesji NATO kłaść szczeg6lny nacisk nll: sw~ pretepsje
nu:dcarne, pomewaz przynajmriiej polowa członków NATO
(z Froncją i Wiochami włącz
nie) jest im przeciwna".
Na marginesie sesji NATO
prasa paryska zwróciła uwagę na wywiad Erharda opublikowany przez „US News
and World Report", w którym
raz
jeszcze
NRF
k'lnclerz
swego
wolę
zaak~entowal
p:i"istwa uczestniczenia w systemie nuklearnym NATO.

W poniedziałek wieczorem
zaicomunikowano w Paryżu,
że stała Rada NATO wyraziła zgodę na utworzenie komitetu, który ma przedyskut0 -.vać sprawę szerszego udzia
lu krajów bloku atlantyckiego w tzw. planowaniu polityki nuklearnej.

Próby systemu

SPRAWIE

O~ĘDZIA

BISKUPOW POLSKICH
DO EPISKOPATU
NIEMIECKmGo
jak to stwierdził
w którym,
pos. Paweł •Dubiel (SD) bislrnpi poiscy odstąpili od poglą\JóW
na sesji wyjazdowyrażonych
polskiego we
wej ep'iskopatu
Wrocławiu,

usprawiedliwiali

się

Polaków na piaz powrotu
stowskie Ziemie Zachodnie i
prosili Niemców o przebaczenie. Trzeba, at>y biskupi polscy - powiedział poseł - wypowiadający takie poglądy zdawali sobie sprawę, że naród
polski myśli inaczej - uważa,
że

Niemcy nie

mają

nan1

lądowania

statków kosmicznych
Agen"cja TASS po·d aje, że od
grudnia l 965 r. do 1 czerwca 1966 · r. w Związku Radzieckim przeprowadzane będą doz jednym z waświadczenia
riantów systemu lądowania apa
ratów kosmicŻnych.
elementy raPoszczególne
kiet nośnych będą przy tym
spadały na obszar Pacyfiku.

dzialnej wyprawy w
polityki i że chyba
czas, aby
iż

zechcieli

dziedzinę
najwyższy
zrozumieć,
i państwo

interesy narodowe
Dails'zy ciąg na str. 2

(A)

Współpraca

kulturalno- naukowa
miedzy Polska i ZSRR
Kj.erownik Ministerstwa Kul
tury i Sztuki wiceminister
Kazimierz Rusinek, przyjął we
wt"rek przebywającą w Polsce radziecką delegację kulRomaSergiejem
tu~alną z
przewodniczącym
nowskim,
Kc.mitetu Współpracy Kultura lnei z Zagranicą przy Radz:e °Ministrów ZSRR.

*

* odbyło
*
dnia
Tego samego
plenarne posiedzenie rad zieckiej i polskiej komisji
dl:! omówienia projektu planu
re;ilizacji umowy o wspólpr;;cy kulturalnej i naukowej
między Polską a ZSRR na lata 1966-67.

się

*

16

* •

Minister spraw zagran.iczAdam Rapacki przyjął
14 bm. przewodniczącego :Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą przy Radzie
Ministrów ZSRR - S. K. Romanowskiego.
ny~h

rektora naczelnego instytutu
prof. dr Pawła Jana Nowacgłos zabrał pełno
k:ego
mo.:nik rządu do spraw wykorzystania energii jądrowej
Podmin. Wilhelm Billig.
kreślił on, że w wielu dziefizyce
w
m. in.
dzinach
energii,
niskich ' i wysokich
chemii rediacyjnej, inżynierii
r:aktorowej, badaniach izotopów - nauka polska osiągnę. la poważne sukcesy.
W koiicu br. liczba urządzeń
opartych o izotopy, stosowabudownych w górnictwie,
spożyw
przemyśle
n;.ctwie,
czym, chemii itp. sięgnie pra
wie 2 tys ., co przyniesie oko•
lo 0,5 mld zł oszczędności.
decyzostała
już
Podjęta
zja budowy nowego reaktora
w świerku i akceleratora Van
de Graaffa, znacznie rozszerzo
na będzie baza projektowa i
konstrukcyjna atomistyki.
5-leciu
W najbliższym
będzie
podkreśli! W. Bil~g nowe
stosować
się masowo
meto~y izotopowe; przybywać
nam będzie ok. 2 tys. urzą
rocznie, a
dzeń izotopowych
planowane efekty ekonomiczne ieh stosowania sięgną w
1970 r. 1,5 mld zł. Produkcja
izotopowych wzroś
urządzeń
nie 2-krotnie, znacznie rozszerzony będzie ich eksport. Badania naukowe pozwolą stwo
r:zyć podstawy rozwoju energetyki jądrowej w kraju w
j lalach 1970-80.
Osiągnięcia instytutu w okre
si<? 1O lat jego pracy przedP. J. Nowacki.
stawił prof.
In·itytut dysponujący obecnie,
badawnarzędziem
g~ownym
czym - reaktorem „ Ewa" o
mocy 4 MW, posiada także
zerowej
mocy
reaktory
Maryla" PrzewiAnna" i
dziana jest" znaczna· rczbudona
m. in.
polegająca
wa,
reaktora
mocy
zwiP.ks;i:eniu
„Ewa" do 10 MW oraz budowie- nowego, dużego, basenowego reaktora doświadczalne
go o mocy cieplnej 20-30 .MW.
kierunpodstawowych
O
naukowej
działalności
ka Lh
Instytutu Fizyki Jądrowej w
Krakowie mówił następnie je• go dyrektor prof. dr Henryk
Ni•.·'Wodniożański.

·uczestnicy zebrania - wyswrnwali list do I sekretarz'.'! KC PZPR - Władysława
Gumułki.

nit>

do wybaczania, nie potrzebujemy też ze strony Niemców pokuty, natomiast oczekujemy od
nich

uznania

realnie

i!'Otnieją

cych fal<tów politycznych jako
nieodwracalnych skutków spro
wokowanej przez nich wojny.

Drugi proces
oświęcimski
14 bm. rozpoczął się przed
Frankfurcie
we
drugi kolejny proces oświę
cim5ki. Oskarżonymi są GerNeubert, Joseph Erber
ha~d
j Wilhelm Burger. Jak pisze
frnnkfurcki korespondent UPI:
„1".:os7mar niemiecki ukazuje
się ponownie i przywraca do
o której
przeszłość,
ŻY''ia
Niemcy pragnęliby raczej zatrybunałem

pomnieć".

ciemnej sali są
W małej,
miejsca tylko dla 25 widzów.
O procesie niewiele pisano.
Nie ma przemówień ani kart
wstępu, nie ma grup młodzie
ży szkolnej zgromadzonych u
drzwi sali sądowej.

za2inat dyrektor
ośrodka

medycyny

amery kańskiei

a2encn ·kosmiczneJ

Zła pogoda utrudnia poszu
ki Nania samolotu prywatnego, na którego pokładzie znajOśrodka
dował się dyrektor
Medycyny Kosmicznej KrajoAeronautyki
Agencji
wej
Przestrzeni Kosmicznej (NASA)
dr Randolph Lovelage wraz
z małżonką. Wylecieli oni w
z miejniedzielę wieczorem
sc )WOŚci Aspen w stan.ie Colorado udając się . do . Alouąu'!rque w stanie Nowy Meksyk i od tej pory ślad po
nicn zaginął.

Przewodniczący Rady Rewolucyjnej Algierskiej Republiki
Ludowo ·Demokratyl'znej - pik. Huari Bumedien złożył w
dniu 1.! grudnia oficjalnl\ wizytę na Kremlu przewodniNikołajowi
cząccma Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Podgornemu.
CAF - Fotofax

Pechowy starł „Gemini-6"

Odkryto jeszcze jedną przeszkodę
11lieudany
start „Gemini-6"
otrzyma! w poniedziałek wiiec·wrem niespodziewaną pointę. Okazało się, że „Titan-2"
ze
kabiny
wyrzuciłby
nie
nawet
Schirrą i Staffordem
gdyby fatalna wtyczka nie wy
padła z podstawy rakiety.

Technicy kontrolujący rakietę stwierdzili bowiem ze zdumJeniem, że w przewodzie do
utleniacz do
prowadzającym
jednego z silników pierwszeg.i członu „Titaria" tkwi matworzywa
z
ochraniacz
ły
S7.tucznego, pozostawiony najwidoczniej przez któregoś z
pracy
Kontrola
robotników.
silników przed startem nie

zakłóceń, ponieważ
utleniacz przepływając przewodem pod niepełnym ciśnie
plas.tikową
zepchnął
niem
w
Jednakże
część na bok.
wykazała

gdy utleniarz
czasie startu,
p'lpłynąl z pełnym impetem,
jeden z
zatkał
o: hraniacz
przewodów.

Według wstępnych wyników

pozodochodzeń, ochraniacz
st&wił jeden z robotników za-

ktadów Martin CO. w Baltimo:·e, gdzie montowano silniki. Firma Martin zapłaci najprawdopodobniej 15 tys. dolaró·N kary umownej.
lotniczych
sił
Dowództwo
oznajmiło, że nie można wykluczyć sabotażu, chociaż jest
on malo prawdopodobny.

Bumedien

konferował

z przywódcumi
radzie ck i mi
Na Kremlu rozpoczęły się
rozmowy między
Wć wtorek
a
radzieckimi
pr-lywódcami
przewodniczącym Rady RewoRady Ministrów
i
lucyjnej
Algi~rskiej Republiki LudowoDernokratycznej Huari Bumedienem
Ze strony radzieckiej w rozmowach biorą udział premier
Ko3ygin. przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Podg..>l'ny, wicepremier Nowikow
i inne osobistości oficjalne.
Ze strony algierskiej - osoby
prlybyle do Moskwy wraz .z
Huari Bumedienem.

Komunikal Komendy MO
m. st. WARSZAWY
Milicji ObywatelKomenda
skiej m. st. Warszawy wzywa
ob. „J. Jankowskiego'', który
w okresie od 28 stycznia do 23
lutego 1965 r. zwracał się listownie w wiadomej mu sprawie o skomunikowanie się tena numer 266608,
lefoniczne
266609.

Je:i:eli obywatel nie nawiąże
trzech dni
kontaktu w ciągu
daty ogłoszenia komunika-

1 pd

zostaną oficjalne
tu, podjęte
kroki dla ustalenia jego toż
samości.

ustalenie tożsamości obywatela spowoduje utratę obiecanej nagrody i zadekla rowan e j
Ponadto narazi się
pomocy.
obywatel na odpowie d z ialno ść
Jcarną bez względu na int encje
j:>kimi się kierował przy pisa·
niu wspomnianych listów.

Zmasowana ofens wa Wy~awanie ~rze:pustek
V

przeciw partyzantom
POŁUDNI OWO-WIETNAMSKIM

IDvcoiod premiero DR(J}
Amerykanie zmasowali swą
ofensywę
w Wietnamie południowym na dolinie
Cam
An leżącej
w
odległości 48
km na południowy-zachód od
Da Nang oraz zamykających
ją,

porośniętych

dżunglą,

wzgórzach Da Den. Wzgórza
te bombardowane
były we
wtorek przez amerykai'iskie
superfortece B-52, a do doliny skierowano silne oddziały
piechoty morskiej
USA. W
ten sposób Amerykanie usiłu
ją odciąć drogę odwrotu zgru
powaniu partyzantów,

*

..

*

W wywiadzie dla brytyjskiego poczytnego dziennika
popołudniowego
„Evening
Standard", premier DRW pod
kreślił, że naród wietnamski
nie da się zastraszyć terrorystycznymi nalotami piratów
amerykańskich
na Demokratyczną Republikę Wietnamu.
Amerykańskie naloty bombowe oświadczył szef rzą
du DRW
godzą
przede
wszystkim w ludność cywilną.
Nie mają one jednak wpły
wu na politykę rządu. Polityka
ta
nie
zmienia
się.
„Nie
chcemy,
aby
tysiące
Amerykanów. ginęło, nie chce
my brać ich do niewoli, prag
niemy tylko ich wycofania
się, pragniemy poszanowania
zawartych porozumień".

Premier DRW skrytykował
stanowisko rządu brytyjskiego, który nadal popiera politykę Waszyngtonu.
Dlatego
jego zdaniem,
W. Brytania
nie może być brana w rachu
bę jako mediator.

Z ostatniet chwili
INICJATYWA WILSON•A
Premier Wilson wypowiedział
się we wtorek w
Izbie Gmin
za wstzzymaniem bombardowan
terytorium DRW, wyrażając po
gląd,
że
zaprzestanie nalotów
mogłoby
wywrzeć
pozytywny
wpływ na możliwość rokowań.

Reorganizacja KOTI
odejSubandrio z tego organu,
procesu przed nad··
zwycza(inym
trybunałem
wojskowym na przyszły
miesiąc,
wprowadzenie nowego
kursu
waluty indonezyjskiej i pierwsze zarządzenia oszczędn ościo
we oto główne
wiadomości dnia z Indonezji.
ście

zapowiedź

We wtorek na mocy decyzji
prezydenta
Sukarno wicepremier i minister spraw zagranicznych przestał być zastępcą
naczelnego dowódcy najwyższe
go
d~wództwa
operacyjnego
(KOT!).
Prezydent Sukarno,
kierujący
osobiscie tym organem, powołał natomiast w jego skład trzech swoich n~n·vyrh
zastępców. Są nimi, jak poinformował pras<; szef armii generał Suharto, minister ohrony
i naczelny dowódca sił zbrojnych Nasution, któremu powie
rza się
kierowanie w KOTI
sprawami
wojskowymi,
szef
urzędu kontroli finansowej mi
nister Sultan
Hamengku Buwono, któremn podlegać będą
spraWY ekonomiczne oraz mi-

podwyższenia
•
•
•

ludności buł2arskieJ
·w

Sofii opublikowano uchwa
KC BPK, Rady Ministrów
i C'entralnej Rady Związków
Z:)wodowych w sprawie wzro
stu stopy życiowej narodu w
latach 1966 i 1967. Dokume.~t
ten przewiduje cały szereg po
sunięć mających na celu podwyższenie poziomu życia !udl~

EOWA~D

DALKE
Wyprowadzenie drogich
zwłok
nastąpi
dnia 15. XII.
br„ o godz. 14 z kaplicy Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej, o czym z żalem

n:iści Bułgarii.

zawiadamiają

11 łllll Illllll llllłllllll llllll Illllllllllllflllllll llllf

Dnia 13 grudnia 1965 roku
nasz najukochańszy ojciec, dziadek, brat i szwagier

dniu 13. xn. 1965 r., po
i
ciężkich
cierpieniach, zmarł
S. t P.

P.

JÓZEF

SZYMAŃSKI

SZYMAŃSKI'

prezes Izby Rzemieślniczej w
honorowy członek Cechu Rzemiosł Skórzanych
w Łodzi.
W Zmarłym rzemiosło traci
wybitnego i zasłużonego działacza.
Wyrazy
głębokiego
współczucia RODZINIE ZmarŁodzi,

Pogrzeb odbędzie się dnia
16 grudnia 1065 r., o godz. 14
z kaplicy Starego Cmentarza
rzym.-katolickiego
przy
ul.
Ogrodowej, o czym powiadamiają, pogrążeni w
głębokim
bólu.
zJĘC,

łego

składają

ZĄRZĄD,
RZEMIOSŁ

16793/g

Dnia 13. XII. 1965 roku, po długich i
niach zmarł, ;przeżywszy lat 66

s.

I

CZŁONKOWIE

i PRACOWNICY CECHU
SKORZANYCH
w ŁODZI.

WNUCZĘTA

i RODZINA

-

t

P„

ciężkich

cierpie-

I

JOZEF SZYMANSKI
długoletni i
ofiarny działacz Samorządu Gospodarczego,
Rzemiosła, prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi, były wice·
przewodniczący
Związku
Izb Rzemieślniczych w Warszawie oraz były przewodniczący Zarządu Cechu Rzemiosł
Włókienniczych w Łodzi.
Zmarły posiadał najwyższe odznaczenia rzemiosła krajowego i zagranicznego oraz odznaczenia państwowe.
RODZINIE wyrazy szczerego współ
czucia składają:
ZARZĄD,

CECHU

CZŁONKOWIE oraz PRACOWNICY
RZEMIOSŁ WŁOKIENNICZYCH w ŁOJ)ZI.

Dnia 13 grudnia 1965 roku,
po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 68
zmarł

S. t

P.

WLADYSLAW
GAJZLER
Wyprowadzenie zwłok nastąpi z kaplicy Starego Cmentarza w dniu 15 grudnia br.,
o godz. 15,30, o czym powiadamiają, pogrążeni w głębo
kim smutku i żalu
ZONA, S_YNOWIE.
SYNOWA i RODZINA.

Z

DŁIENNIK

krewnych

W pondedz:ialek, w pierwszym dniu tej akcji, wydano
165 181 przepustek. Do s.oboty,
11 bm ogólna liczba wniosków
o przepustki
indywidualnych i zbior01Wych - wynosiła

350,365.

.._

nister propaganey i informacji
dr Roeslan Abdulgani, do którego kompetencji będą należa
ły sprawy socjalne i polityczne.
Generał Suharto, upoważnio
ny przez prezydenta do kierowania nadzwyczajnym trybuna
łem wojskowym, który ma osą
dzić wszystkie
osoby cywilne
i wojskowe oskarżone o udział
w spisku pod hasłem „ruchu
30 września",
oświadczył,
że
trybunał ten zostanie niezwło
cznie ukonstytuowany i zacznie działać w styczniu przyszłego roku.
Obserwatorzy
zagraniczni
przypominają,
że
wicepremier
· i minister spraw zagranicznych
Subanclrio, często krytyk<'wany
przez koła
skrajnej prawicy
za poglądy, lewicowe, musiał
już w końcu października zrezygnować z funkcji szefa wywiadu.
we wtorek rząd indonezyjski
dokcmał
kompletnej rewaloryzacji waluty krajowej - rupii.
Dekret prezydencki w tej spra
wie stwie rdza,
że
wprowadza
się do · obiee:u nową rupię rów
ną
tysiącowi
dotychczasowych
rupii. Stare banknoty i monety
będą stopniowo wycofywane w
ciągu sześciu miesięcy
zmie-1
niono także odpowiednio kurs
rupii w stosunku do walut obcych . Tak więc np. oficjalny
kurs rupii w stosunku do funta
szterlinga
określono na
126:1 dla miejscowych obywateli i na 1448 rupii za jedneg:>
funta dla po
cudzoziemców
podróIndonezji; jednak
. że na czarnym rynku jak
podkreśla Reuter kurs rupii
żujących

w

stosunku

się

w

· tysięcy.

do

funta obraca
gra.nicach od zo do 40

,YV'i"epreroler Saleh zakomuni
kowal, że w toku wymiany sta
ry•;h rupii na nowe potrącać
się
bęctzie
1-0 proc.
tytułem
„inrlywidualnego wkładu do re
wolucji na·rodowej".
Kupców
ostrzezono
przed podwyższa
niem cen. Oprócz zmiany walutowej rząd zapowiada różne
oszczędnościowe.

Pierwszym krokiem w tym kie
runku są wprowadzone już poważne restrykcje w publicznym
transporcie samochodowym.

w

JÓZEF •

CORKA,

w<>go Roku swych
w stolicy NRD.

długich

zmarł

t

ch~dni.oberlińczyków,
pragną
cy-:h
odwiedzić
w
okresie
świąt Bożego Narodzenia i No

zarządzenia

ZONA, SYNOWIE,
SYNOWA, W~UCZKA
i RODZINA
16759/g

S.

16

Zarządzenia oszczędnościowe w IITTdonezji

poziomu zyc1n

Dnia 12. XII. 1965 r. zmarł,
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzo.n y św. sakramentami, przeżywszy lat 53
·s. t P.

zachÓdnioberlińskich
placówkach,
powołanych
na
m '.>CY porozumienia zawartego
tnięd7Y NRD i senatem Berlina zachodniego, rozpoczęto wy
dawanie przepustek dla za-

W

Ograniczenie roli Subandrio

Z"powiedź
11111111111111llllllłlllfllłlllllllllllllllllllllllllllW

Sejm uchwalił plan i budżet na 1966 r.

m1eszkuncom
Berlina zuch.

Komunikat Totka
Sportowy zawiaTotalizator
damia, że w zakladach piłkar
skich z dnia lll grudnia br.
stwierdzono:
22 rozw. z 13 trafieniami wygr. po 4.846 zł
455 rozw. z 12 trafieniami wygr. po 234 zł
4.2..';5 rozw. z 11 trafieniami
wygr. po 25 zł
19.624 rozw. z 10 trafieniami
wygr. po 5 zł.

* * *

w zaK•adach Toto-Lotek z
dnia 12 grudnia br. stwierdzo-

no:

1 rozw. z 6 trafieniami wygr. I.OOO.OOO zł
2 rozw. z 5 traf. prem. wygr. po 811.4-00 zł
185 rozw. z 5 traf. zwykł. wygr. po 12.369 zł
lZ.422 rozw. z 4 trafieniami
wygr. po 232 zł
223.804 rozw. z 3 trafien-iami
wygr. po 13 zł.

______________
Pięć

zł

minut

przed Sylwestrem
Za

+
+
+
+

dwa tygodnie Sylwester
a później karnawał.
Jaką

włożyć kreację na
sylwestrowy bal?
Jak
odświeżyć
zeszłoroczną sukienkę wieczorową?

.Najmodniejszy
ślubny
Co zrobić,
wie ładnie

strój

aby na zabawyglądać?

Na
te
pytania
naszych
C'zytelniczek odpowiadać bę
dą w
czwartek, 16 bm.
przez NTU 303-04
w godz. 13-14.30

Aleksandra
Pukaczew ska
1

I t k
· kt t
P as Y -prOJe · an
Centralnego Laboratorium
Przemysłu

I

t
~
t

w

Odzieżowego

Lodzi

i ' Łucja

Pławska

-

cSPOGODA
.

LODZIU nr Z98 (5916)

kiem i kontrkandydatem generała
podjęli
się
ministrowie
gaullistowscy. Głównym akcentem ich wystąpień w kampanii wyborczej
jest straszak
frontu ludowego i udziału komunistów w rządzie Francji.

Wybory do Rady
Bezpieczeństwa
w

Zgromadzeniu
Ogólnym
się w
poniedziałek
nad tym, którzy z
wybranych w ubiegły
piątek
niestałych
członków Rady
Bez
pieczeitstwa
będą
sprawowali
swuj mandat przez rok, a któll"ZY przez dwa lata.
Jak wiadomo,
XVIII sesja
Zgromadzenia Ogólnego uchwa
lila 17 grudnia 196.3 r. poprawkę do Karty NZ
zwiększając
liczbę
członków Rady
Bez.piec:zeństwa z Jl do 15.
Wybory tych czterech nowych
niestałych członków Rady odbyły się w dniu IO grudnia br.,
przy czym wybrano - Nigerię,
(107 głosów), Ugandę (102 glosy), Nową Zelandi<: C!Ol) i JaNZ odbyło
głosowanie

ponię

(98).

Drogą
że przez
dą swój

ponia,
lanpia
Rada

się

głosowania
ustalono,
2 la•ta sprawować bę
mandat Nigeria i Jaa µganda i Nowa Zepo roku.

Bezpieczeństwa
będzie
składała (od 1 stycznia 1.966

roku)
z przedstawicieli:
w.
Brytanii, Tajwanu „reprezentującego"
bezprawnie
Chiny,
Francji, Stanów ~ednoczonych
i Związku Radzieckiego (stali
członkowi"')
oraz z przedstawicieli:
Jordanii,
Holandii,
Urugwaju, Japonii,
Republiki
Mali, Nigerii, Ugandy, Argentyny, Nowej Zelandii i sułga·
rii (członkowie niestali).

I

WczoraJ w1eczoren1 tempera-i
tura w Łodzi spadła do minus
6 st. c. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami niewielkie, możliwe niewielkie opady
śniegu.
Temperatura oll mi-·
nus 13 do minus 6 st. c. Wia
try słabe i umiarkowane, pół
nocne. Jutro nadal mroźnie.

ściwej
formie
powiadomić
o
tym rząd polski.
Zaostrzona
sytuacja
międzynarodowa,
w
której NRF
stanowi czynnik
napięcia,
wymaga zwiększonej
czujności i uwagi.
Na zakończenie pas. Zawieyski oświadczył, że wszelkie oczekiwania, które żywią koła
r e wizjonistyczne na rozdźwięk
stanowisk w Polsce w tej sprawie, są najzupełniej płonne.
Jedność
polskiego narodu w
tych . sprawach opiera się zarówno na poczu.;::iu naszych narodoi..vych interesów, jak i na
przekonaniu, że bezpieczeń"1wo
c~łej Europy i pokój na świe
c ie wymagają aby naród niemiecki uznał nieo dwracalne fak
ty i wyzbył się t e n d encji do
odf:r:V~~nia
niepokojąc e j
roll ~11ttarno-politycznej

świat

w t:vm
re1ome Europy. Na tej drodze
leży również perspektywa odpreż enia
i pojednania między
naRzvmi narodami.
Ostatnim mówcą w d e bacie
bu1żrtowe i

bvł

przewodnic zą

cv Komis.ii Planowania przy
Rarlzie

Ministrów
Stefan
który ustos unniektórych problemów porus:ronych w dyskusji.
Z kolei Sejm uchwalił plan
n'I rok 1966 i podstawowe zal0żenia na 1967 r„ budżet na
1966 r. oraz zatwierdził snrawnzdanie rządu z wykonania
plflnu i budżetu za 196.f r. i
udzielił rządowi absolutorium
Z'ł powyższy okres.
W dalszym cią~u posiedzenia, Izba rozpatrzyła i uchwaliła dwa projekty ustaw.
Pierwszy
dotyczy zmiany
pr?.wa o
notariacie.
Nowa
ustRwa przedłuża termin działa f"lia
przepisu art. 66, upow:.dniający
do
powierzenia
ob:iwiązków
notariusza
niektórym pracownikom biur nota~ialnych, posiadających odp0wiednie
doświadczenie
i
praktykę. Drugi dotyczy zmiany ustawy o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji i
p1?edłuża do k-0ńca
1970 r.
okr·es stosowania tych ulg podtJtkowych dla rzemieślników.
W my§l nowej ustawy, ulgi
Jędrychowski,
l~iwał się do

przysługują

rzemieślnikom;

którzy nabyli i zainstalowali
w swoim zakładzie mas zyny
lub urządz e nia, którzy wybudowali, odbudOWfili lub rozbudowali warsztaty. Na Ziemiach
Zachodnich i Północnych ulgi
sto~uje się także z tytułu pon~csionych
przez rzemieślni
ków nakładów na wybudowa-

nie

mieszkań.

l\Ta temat polityki rządu w
St!:'"sunku do rzemiosła zabrał
g!os minister finansów J e rzy
Albrecht.
Następnie Sejm na wniosek
klubów
poselskich
PZPR,
ZSL,
SD
i
koła
posłów
bezpartyjnych,
pr~edstawiony przez wicemarszałka Zenona Kliszkę, dokona{ wybom członka
Rady
Państwa,

posła

Mieczysława

Klimaszewskiego na stanowisko zastępcy przewodniczące
go Rady Państwa oraz posła
Juliana Tokarskiego na stanowisko członka Rady Państwa.
Z kolei Sejm przyjął przedstawioną przez premiera Józefa Cyrankiewicza propozycję zmian w
składzie
Rady
Ministrów.
Zamykając posiedzenie Sejmu.
wicemarszałek
Zenon
Kliszko oświadczył, że jest
ono ostatnie w roku bieżą
cym.

Kronika
===wypadków
wczoraj, w godzinach
rannych wypadł z tramwaju 15letni ~azimierz 'r. (Gersona I).
Chłopca
przewieziono do szpitala.

* * *

6<>-letnia kobieta spadła ze
schodów. w budynku przy ul.
Narut?Wlcza 45 i doznała wstrzą
su mozgu. Okazało się, że była ona w
stanie upojenia alkoholowego.

'* *

*
Informacja
zamieszczona
w
dniu 25 e'erpnia br. o pobiciu
prze;z
<;>'e'. Eugeniusza F. (ul,
Łagiewnicka 94) swego dziecka,
okazała się nieścisła. Prokura
tura Pow. Dzielnicy Bałuty w
sprawie tej umorzyła śledztwo
z braku dowortów winy. (kl)
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OJCA

JÓZEEA

SZYMAŃSKIEGO
składamy

STOWARZY·
SZENIA DZIENNIKARZY
POLSKICH.

od tego, czy jest wieczy nie. Innego zdania
byli tylko bislrnpi polscy, którzy bez porozumienia z naszym
rządem i wbrew polityce rzą
du,
uzurpowali sobie prawo
przemawiania w imieniu narodu, przemawiania w duchu zaprżeczającym ich własnemu sta
nowisku zajętemu niedawno we
Wrocławiu.
Takim postępowa
niem, sprzecznym ze zdrowym
rozsądkiem, biskupi polscy wywołali nie tylko zdziwienie
i
zaskoczenie
wśród
\.Viernych,
ale spowodowali narastające oburzenie całego narodu, wszyst
kich jego obywateli, zarówno
wierzących,
jak i niewierzą
cych.
Następnie pos. Jerzy Zawieyski (bezp.
„Znak"), składając
w imieniu koła „znak'' oświad
cze nie na temat orędzia biskupów
polskich do episkopatu
niemieckiego stwierdził, że w
c.pinii naszej panuje całkowita
jednomyslność w sprawie przynależnosci
Ziem Odzyskanych
do państwa polskiego i powiedział, że kościół polski położył
wielkie zasługi w dziele zespolenia tych ziem z macierzą.
Cenimy w Polsce oswiadcz'ył pos. Zawieyski sąsiedz
kie wspó!życie z NR.O, jak rów
nież stanowisko tych odłamów
opinii w NRF, które wypowiadają się za współżyciem i przy
jażnią
z Polską oraz dążą do
przezwyciężenia
wrogiej postawy wobec naszego narodu. Dą
żyliśmy i zawsze będziemy dą
żyć
do nawiązania życzliwego
kontaktu z tak myślącymi śro
dowiskami niemieckimi, uznając, że ich działalność stanov.'i
zarlatek nadziei na lepszą przy
szlbść między naszymi narodami.
Ubolewamy, że w liście
biskupów polskich znalazły się
pewne sformułowania przykro
w społeczeństwie odczute, jak
również
sformułowania,
które,
jak się okazało, mogły zostać
fałszywie zinterpretowane. Rów
nież odpowiedź episkopatq niemiecl<iego nie może być w
Polsce
uznana
za !<rok naprzód w kierunku polepszenia
stosunków
niemiecko-polskich.
w odpowiedzi tej kontynuował
J. Zawieyski
episl<0pat niemiecki nie zajął, nie
stety,
stanowiska
klarownego
wobec
podstawowych
problemów decydujących o współży
ciu naszych narodów, sprawiając wrażenie,
iż liczy na to,
że sprawy graniczne ureguluje
iakiś przyszly kompromis. Jest
to sp•r zeczne ze świadomością
całego
polskiego narodu i ze
stanowiskiem szerokiej już opi
nii na świecie. Trzeba również
żało,vać, że nie znaleziono odpowiednich sposobów, ażeby wy
stosowując orędzie do bi>kupów
niemieckich, na, czas i we włi•

rzący

jakie~o

jednomyślnie charal<teryzuje prasa francuska po
niedziałkowe wywiady, których
udzielili przed kamerami telewizji obaj kandydaci do prezydentury, gen. de Gaulle
i
Francois Mitterrand.
„Posąg
zstąpll z piedestału"
- pisze „Humanite" - .-Francuzi wczoraj odkryli de Gaulle'a.
jakiego
nie
znali1' stwierdza „Paris Jour".
Po
raz i;iierwszy de Gaulle odpowiada
na
ataki
skierowane
przeciw
niemu
konkretn:vmi
faktan1i
i
liczbami"
pisze
„France Soir".
Również
Agencja
FTance
Presse w
swym komentarzu
zwraca uwagę na z111ianę tonu
prezydenta Republiki, który po
raz pierwszy raczej „rozn1awiał
z Francuzan1i niż przemawiał
do Francji".
„con1bat"
stwierdza. że de
Gaulle
postanowił zmn\ejszyć
ostrosć
ataków przeciwko popTzednim
reżimom.
natnmiast
w sposób konkretny przedstawić osiągnięcia ostatnich lat w
różn:vch
dziedzinach, przeciwstawiając
je wynikom
sprzed
1958 r. Nie atakował
swell:O
przeci\\•nika, 1\litterrancla. i w
całym swym wywiadzie nawet
nie wymienił jego nazwi5ka.
Zadania
walki z przeciwni·

Adela Makowska

ODDZIAŁU

zależnie

Francuzi nie znali

S. t P.

ŁODZKIEGO

I

'1

Wyjątkowo

W związku ze śmiercią honorowego
członka
naszego
klubu, •'lugoletniego sympatyka
9P'>rtu, prezesa
Izby
Rzemieśhniczej
w Łodzi

ZARZĄD

11

De Gaulle

Kol. ZYGMUNTOWI
KONOPSKIEMU z powodu zgonu

współczu

1

1

„I __________,„...., __ .•.

W dniu 12 grudnia 1965 r.
zmarła, w wieku lat 61, nasza ukochana Matka, Teścio
wa, Babcia i Siostra

wyrazy głębokiego
cia składa:

1

,I

kosmetyczka

C

.

„Kukułeczka"
płaci
za pięć trafień zwykłych
7.247
za cztery trafienia zł 67
za trzy trafienia zł 6,50.

(A) Dak.ończenie ze Slbr'. 1
we Polski są należycie zabez·
pieczone
przez
Sejm i rząd
PRL.
Ten problem
był
głównym
tematem wystąpienia posła ziemi
dolnośląskiej
Bronisława
Ostapczuka (PZPR). Podl<reśla
jąc,
że
Ziemie
Zachodnie są
chlubą
naszego narodu, który
przekształcił
je w integralną,
nierozerwalną
część
naszego
pa1i.stv.:a,
poseł
stwierdził,
że
polscy biskupi w swoim orę
dziu dopuścili tezę o m"żliwo
ści rewizji naszych granic za„
chodnich,
dali
podstawę
dla
zuchwałej odpowiedzi biskupów
niemieckich. którzy nie omieszkali
zamanifestować
niebezpiecznego
rewizjonistycznego
nastawienia swego rządu .
Każdy kto
kocha swój kraj
- powiedzie.' pos. Ostapczuk k3żdy kto ceni wysoko daninę
życia i krwi :>ddaną na
ołta
rzu \.Volności naszego narodu popiera stanowis ko naszego rza
d? w . sprawach polityki zagran1czne1, a w tym także w
sprawach naszej granicy · zachodniej na On<ze i Nysie, nie

,go wyrazy
czucia.

RODZINIE Zmartegłębokiego wspól-

RZF.MIESLNICZY KLUB
SPORTOWY „RESURSA"
7084/k
w ŁODZI.

S.

t

JÓZEFA

P.

z domu SIMA
Pogrzeb
odbędzie
się
w
czwartek, dnia 16 grudnia br.
o godz. 14 z kaplicy Starego
Cmentarza
ewangelickieg-o
przy ul. Ogrodowej, o czym
po'viallamiaj:\,
pozostali
w
głębokim

Wyrazy
głębokiego współ
czucia RODZINIE zmarłego

żalu

SYN, SYNOWA, WNUCZKA, SIOSTRY i BRATOWA
16795/g
z RODZINĄ.

Dnia 13.

.

xn.

1965

r.

zmarł

JOZEF

SZYMAŃSKIEGO

SZYMAŃSKI

prezesa Izby Rzemieślniczej
w Łodzi

prezes Izby Rzemieśhniczej
w Łodzi.
Wyrazy 5łębokiego współ·
c"ucia składają RODZINIE

składają

RADA, ZARZĄD i PRACOWNICY HURTOWNI
ZAOPATRZENIA RZEMIO·
SŁA W ŁODZI.

zmarłego

RADA, ZARZĄD oraz
PRACOWNICY SPOŁDZIEL
NI „ELEKTROMETAL".

fOĄ&ROwA

I

tr=

Odznaczenia
pań siwowe

już

D=1
mniej ::-::'a i s t n i =
wie (36 tys. mieszkańców).
M (Zachodnia) składać się bę
Dąbrowa
dzie z trzech części tzw. jednostek. W każ
dej z nich znajdować się będzie pośrodku
szkoły podpas zieleni, a w tym pasie stawowe (jedna w każdej jednostce), przed- ,
szkola, żłobki. Drogi zostaną w ten sposób
zaplanowane, że ruch pieszy nie wejdzie 'Y
z samochodowym. Centrum handlokolizję
wo-usługowe

Dąbrowy

li

pomyślane

I

Wczoraj

środku

K

Frez.

RN

pań

19 grudnia. sklepy spożyw
cze czynne będą jak w każ
dą niedzielę. Podobnie pracować będą „Delikatesy", kwiakawiarciarnie, restauracje,
„ Ruchu".
kioski
oraz
nie
Otwarte natomiast będą - w
!!odz od 9 do 17 - sklepy
wyłącznie w
:ybn~ oraz dzielnicy $ródmieście - skleprzemysło
py z artykułami
od 11 do 17.
wymi w godz.
W pozostałych dzielnicach zależnie od uznania dyrekcji
handlowych MHD i PSS - w
zaludnlorej,~nach , bardziej
nvch również będą uruchom i one sklepy przemysłowe.
W poniedziałek - 20 grudnia oraz w pozostałe dni -

W uznaniu zasług w dziapolitycznej i spolecznej Rada Państwa naodznaczenia państwo
dała
we następującym działaczom
Krzy:i
ruchu robotniczego:
Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski otrzymali: J. Buczak,
Cz. Główczyński, M. Janiak,
Krzyz KawaA. Walczak.
łalności

Odrodzenia
Orderu
lerski
otrzymali: L. AntPolski
czak, S. Bursiak, M. Compa, E. Gierczyk, M. Młudzik,
S. Mludzik, F; Szymański i
(j. kr.)
St. Sokołowski.

.
I erm1n
••
•
•
m1111
zas
D

- - - - - - -Przed'łużamy
akcję „DZIECI - DZIECi 0M''

l

LATACHIJ

23 grudnia, łódz
ki handel pracuje normalnie,
jalt w każdym innym tygodniu roku.
W piątek - 24 grudnia sklepy spożywcze i przemvslowe czynne będą do godz.
17, natomiast wszystkie sklepy warzywno-owocowe otwarte będą juz od godz. 7.
kawiarnie
i
Restauracje
również zamkną swoje podwoje o godz. 17, z wyjątkiem
tzw. dyżurujących: „Gwarna";
„Artystyczna";
„Smakosz",
„l\1:ignolia", „Swit", „Bagatela" i ,.Orbis" - wszystkie do
godz. 20 oraz restauracia „Savoy" - do godz. 22.
O pracy handlu w święta
poinformujemy naszych Czy(wit)
telników oddzielnie.

włącznie do

bieżącym nie będzie
pracy
godzin
przedłużenia.
łó1l7kiego handlu.

Kaźmierczak.

1

przedświqlecznym

tygodniu

W roku

uroczystość

się

odznaczeń

·nręczenia

m.

stwowych działaczom ruchu
robotniczego. Aktu dekoracji dolrnnal przewodniczący
Prez. RN m. Lodzi, mgr E.

najbliższych

w

w

odbyła

Łodzi

zostało

Urba-1

ilka miesięcy temu budowlani przekroi rozpoczęli
Dąbrowskiego
ulicę
czyli
prace przy budowie drugiej części Dąb
rowy, tzw. Dąbrowy Zachodniej. Do roku 1970 na tYm 56-hcktarowym obszarze w
rejonie ulic Dąbrowsltiego .i Tatrzańskiej staną domy dla 22 ty ·ęcy mieszkańców, a więc

pracq handlu

ruchu robotnicze20 w

Dąbrowskiego
przedłużenie

I

działaczy

dla

ulic
ze skrzyżowaniem
osiedla
co stanowi
Tatrzańskiej,
i
han„
centrum
przewidzianego
dlowego istniejącej j:iż Dąbrowy, po dru-1
giej stronie Dąbrowskiego. w centrum tym,
jak wynika z jego nazwy, znajdować się
bęclą sklepy, restauracje, kawiarnie.
Oprócz tego w każdej części osiedla znajdować się będą skl<cPY z podstawowymi artylrnlami handlowymi.
z domów
będzie
się
składać
Dąbrowa II
Dąbro-1
do
podobnych
5-kondygnacyjnych,
wy I z tą różnicą, że okna zostaną umieszczone nisko. Ponadto przy ul. Dąbrowski<>
7 wysokościowców 11-kondygnago stanie
cyjnych (na zdjęciu).
Domy na Dąbrowie n wzniesione zostaną
na podstawie projektu inż. inż. ~rch. w. i
z. Trellów, adaptowanego w „Miastoprojekcie" w pracowni inż. Tatarkiewicza.
opracowali mz. arch. R.
•osiedla
nistykę
również w
Furmanek i K. Sulkowski
„Miastoprojekcie". (all
w

nie ma przedłużenia godzin

składania

„Młodzi

1

prac na konkurs

pluslycy na slorl"

KUPOłł

„Młodzi

KORKURSOWY
plastycy na stort"

i;iazwiskoliml~! . 1
f

od ?YOtrzymaliśmy pismo
reklora Pałacu Młodzieży im.
J. Tuwima mgr J. Szczotkowskiego, który powiadomił nas,
200 sztuk bezprzekazuje
że
na wielką
płatnych zaproszeń
w dniu
noworoczną
unprezę

29. 1'2. br. Koto ZMS Sp-ni Fry
zjerów „Postęp" ul. Traugutswoich
pośród
ta 4, zebrało
Członkowie
900 zł.
członków
BohdzieMieczysław
zarządu
lenko i Zbigniew Jaroś prze-

~~~~~~~~~~~~~~~

'
ZMS-owcy Sródmleścia
przed

nPięciolatkq młodzieży"

Zakłady

Strzelczyka

im.

na-

zakła
najmłodszyeh
jeśli chodzi o wi~k pra:

leżą

do

dów
cowników.

Połowę

całeJ

załogi

stanowią młodzi. 7..MS-owcy od
Strzelczyka postanowili pomóc
kierownictwu zakładów w uzy
skaniu lepszej jakości produk·
cji. Młodzież przejęła patronat
nad wydziałami obróbki mecha
i kontroli
m<>ntażu
nicznej,
technicznej. Wystąpiono do mlo
dzieży

zakładów

kooperujących

rzuco·no
pod ich adresem apel o podprodukowa·
jakości
niesienie
nych wyrobów. w najbli:i:szym
czasie odbędzie się w Łodzi
te;ł
przedstawicieli
spotkanie
ze

„strzelczYkiemn

i

Reknntrv

Lekcja
społecznego
zai11.t;.ereso1!7aniem _ob~er„DZ'Jeci. u,.-uj.ę atkcJ.ę
dziecwm". JeJj .szer-0Joi
zas-bęg i potpU>utrność napawa
Ws•pom1maim o
opf'!fmiz>meom
itym nie dJl~wgo by clvwail~
wl.asną redailvc,ię . 'w koń-oo gazew spe"tnia tyDlw ro•'.e orrgantzator.sokq. Bez szero1k"1ego odd.~wię.kn.t, społeczneooo nieiwiele
T1,mc.ro·serm
by.miy zdziała.li.
pop1"zedza14c1J1n
okresie
w
świ,ątecznq gwiazdkę 11rzesu-:
wajq się przerz reda• kcję se_tJd
ofia1"odawcow.
mlodocianych
Przecież nie inspi1"uje·m11 tej
t · h · .,.,la
al• 'J"' ~~
0
"- • ~· P moc·ą an.u: i v ski<>h chwytów rek/a.m owych.
Po prostu zwyczaj.nie dzięlwj'!my i ll!Żeby mlody.m ofi.arodl.1.ovom siprawić cza,sem fYl"Z1/
ich
jemność - pub li.kujemy
w·1e 1l u z Thich tego uo
zd '"et.a.

Z

młodzieży

kazali te pieniądze do naszej
redakcji.
A oto nazwiska dalszych ofiarodawców: Joasia i Bożen
ka Gębickie, ul. Rewolucji 1905
roku nr 7 (biorą udział w akcji po raz trzeci), Wojciech Bo
rowski, ul. Gdańska 44 (tal<że
trzeci raz), Kasia i Ania Mierz
wińskie, Dors7owa 14 (równie7.
Jadzia Wierzbowtrzeci raz),
Al. 1 Maja 41 (trzeci
ska
Krzysio Malinowski
raz),
Nowotki 3 (po raz drugi), Je-

celu omówienia
spraw
istotnych
z produkcją. ZMSowcy od Strzelczyka założyli,
że tą drogą zmniejszą reklama
pod koniec 5-latki - o
cje -

Do Aleksandrowa
bez przesiadki

Również młodzież
śródmieścia
kładów
je plany działania

je

wszystkich

w

związanych

połowę.

innych za
opracowu·
na najbliż
sze 5-Jecie. ZMS-owcy z Zakla
DJ>.
eh.cą
dów im. 9 Maja
przejąć patronat nad porządlto
dzielnicy,
części
tej
waniem
na której znajduje się ich za-

z
Młodzież
nawiązać
pragnie

kład.

„Telimeny''

kontakt z
teksty!··
nych, dostarczających tkaniny,
z których śzyje się odzież. Cho
dzi o podniesienie jakości tkanin. Duże osiągnięcia ma już
Buczka.
im.
ZPP
młodzież
Przejęła ona patronat nad łą
która była „wąskim
czarnią,
produkcji. w efekgardłem"
cie trudności przezwyciężono.
<Kas.)
młodzieżą

zakładów

wychowania

.mas-

O

t

O t

=

I

cz:

1

ł

.,

..

. ..

e '

ł

I

•

I

• , • ł •

• ,

•

i

•

'

• •

a.

:

• •

4 a). Przypominamy, ze najzostaną nagrnlepsze prace
dzone. a wśród wszystkich uzałączą,
którzy
cz1>stników,
kupon konkursowy - zostaną,
dodatkoro.r.losowane jeszcze
(X)
we nai:-rody.

-.."" ....."""".....""

Wszystkim dziękujemy, przy
tramwaPiotrpominamy nasz adres:
kur- , kowska 96, IU piętro, sek;reta- Alekriat godz. 10--<13 (kr
z
będą
Na zdjęciu od lewej: delegap .r zy ui.
cja Szkoły Podst. nr 170, Szko
do
bezpośrednio
Północnej
(kl. V-B)
nr 122
Podst.
ły
Aleksan<lrowa., i tu również bęl oraz delegacja kl. Vt-B Szk.
154.
nr
Podst.
dojeżdżać wraeając z Alek
dą
Foto-: L. OlejniC2a.k
sandrowa.

Konkurs „Dziennika" i ZURiT

Losujemy: 2 radia ,,Koliber" !fil Bon
- 500 zł lID 20 nagród pocie szenia
1

l~Cf

-

:
ł

~

~3~

g-

J_I' ~
_ ł
...h

l
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~
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~

nagród za pra- ~
wyszukanie hasła w ł
bieżącym tygodniu ~raz rozlo
sować wśród wszystkich uczest
rozwiązać
mogę
Nie
ników konkursu dodatkowo 20
krzyżówki, a pani pewnie bęnagród pocieszenia: 1-0 komple
to może ·
co
wiedzieć
dzie
tów plyt i 1j) książek.
handlowy na:'
być: termin
Tak więc ci wszyscy, którzy
5 liter?
w bieżącym tygodniu odnaJ.dą
I
_ Nie mai!
hasło tygodnia losują 2 radioodbiorniki „Koliber'', bon war
tości 500 zł oraz 20 nagród P<'
----------------.
(wit)
cieszenia.
dwoić

wartość

widłowe

G. z.: czy pracownik fizyczny ma prawo w okresie wypowiedzenia do wolnych dni na
poszukiwanie pracy? co robić,
jeśli zakład twierdzi, że takie
nie przyzwolnienie nikomu

sługuje?

RED.: Do wolnego czasu na
nowej pracy mają
szukanie
fi.7.yczni.
prawo i pracownicy
Zapewnia im to art. 475 kodeksu zobowiązań. Nie precyzuje
on jednak wymiaru tego czasu. Dlatego też z reguły kwestię tę r"egulują układy zbicrowe, które przewidują zazwyczaj trzydniowe płatne zwolnienie.
w wypadku gdy układ nie
reguluje tej kwestii, a zakład
nie chce udzielić wolnych dni,
może się odwalać
pracownik
v je
k
d
d
o zarzą u o ręgowego " o go związku, kt.Q.ry ma prawo
wydać wiążącą decyzję. Chi
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$RODA, 15

GRUDNIA

PROGRAM I
8.00 Wfad. 8.05 Muzyka 1 akt.
8.30 utwory na gitarę. 8.45 Poranny koncert. 9.15 Mel. ludowe.
10.00
piosenek".
„Rewia
9.30
10.20 Poranny
,,Córka" o~w.
Technika.
11.oo Mówi
koncert.
u.10 „Wieś tańczy i śpiewa".
11.30 utwory rozrywkowe. 11.49
„Rodzice a dziecko". 12.06 z kra
ju i ze świata. 12.25 „Rolniczy
kwadrans". 13.00 Popularne mel.
13.20 „w różnych rytmach". 13.40
14.oo Kronika
utwory wokalne.
kulturalna. 14.15 P. Czajkowski:
orkiestrowa C-dur.
III Suita
15.00 Wiad. 15.05 „Nasze spotkania". 15.25 Gra zespól klarneci-

lłłll~lft
„:,,..
•

c

bł#>„.:

IX,,fK.,W fi~

radziecką. 16.10 Młodzieżowe Stu
dio „Rytm". 16.35 Program mło
dzieżowy. 17.05 Koncert solistow.
17.30 „Na wirażu". 18.00 Wiad.
18.05 Uniwersytet Radiowy. 18.20
··~- ... ,
Koncert dnh. 19.15 ze wsi I o
Fi 10 brzinł:
tym dzieclo,m, których dzie20.00
wsi. 19.30 Tańce ludowe.
•
as
nilw.. Przyna~zq często książ- oiil.~t'WO z tiłkic.h cz.y innych
DZiennik. 20.26 Wiad. sportowe.
k~, za.bawki i odzież .~wpeinie po.wadów nie je!Slt naij-rado.ś-1
21.05
fragm.
Wizerunki"
„
20.35
!7!.WJl$Zel.
Nielvt6rzy przya11011imawo.
Koncert chopinowski. 21.30 Dawno.{zą co. 1"oku. Akcja ta trwa
muz. polska. 21.45 Kwadrans
.e_:.z~p:'..'.i'.:'.o:se::n:::ką na
.'.
już boun.em sie<Le>m lait J.e- _____.:'.K: :'. '.A;'.'·RO~~L:._B~AID~'.:2)~1:.AK~-_:::==============~s:.:::tó:::_w:.:·~15~-:::ła~s:;:p:_o:::.t'.:'.k':.'.a:'.n:'.i:::'
dla poważnych. 22.05 Gra orkieden z 11czniów zosta.l w· tym
22.45 Kurs
tane·czna PR.
stra
wlw studentem, a-le jllik daw- lllllll!ll!lllłllilllllll!Wllll!lllllHlllllllllllUlllllllllllllllllHl!llllllllllDllllDllRIHlllHUUlll!łlłlllllllRtltllllllUllllllllllllllllll!!!lldllllllllllllll jęz. francuskiego. 23.01 Wiaclonocny.
Koncert
.11
.
23
mości.
udzie.
PO-!FRANC.USKIEGO
~óra
ZIELONA
karakuły
szare
FUTRO
mej, przyszedł. do 1"eda•kcji i
nowe sprzedam. Telefon l<ój, kuchnia (n?we bu- 1lam. Licencje. umwersyOGŁOSZENIA
pr:y11iósl ze rohą U'P'Ol'ni:n.elc.
PROGRAM Il
Tel.
16737 g dc;wnictwo) zam1en1ę na 1tetu francuskiego.
204-78
małe
PrZ1jC11JOdZ4 do 1Wlls
8.3<) Wiad. 8.35 Aud. Red. Spoi.
g
16658
431-H>
,
.
star~
w
lu.b
poc!obn<c
nie:
czarne
l'IANINO
mlo·"""ez·
.,..rzyclwdzi
~_c;,
.,,_,
d ~· "
8.45 Massenet: Sceny węgierskie.
budownictwie w Łodzi.
b d
t
·
·
"'~'
"
ar zo dC? Wiadomość Łódź, Kiliń- ODWOŁUJĘ wszystkie za 9.05 Koncert dnia. 9.50 Publicysty
mieckie, s an
sZ'lcolna, wszyscy przynoszą ze
Jakubiń- rzuty jakie skie.rowałam ka międzynarodowa. IO.OO „Zima
_ bry sprzedam. Narutowi skiego J.14-7,
· ·
_
.rnbą swoje przeodmioty,. które
163<>1 g publicznie przeciwko Z. w melodii
16606 I! ski
BLOK do ~iln,}ka 0 „Re cza 3 m. 14
10.40
piosence".
I
ka UJą
1
Leokadia Mi . ,Skąd pochodzi
1W»sockiei·.
sprzefokowe
ku FUTRO
~nnym, nault-Dauphme ';-,wy
bez. żalu prze· z .
ten głos". u.oo
"
Pra
oferty 16319
mniej może szczęśl~wym dzie- ·
Mo(Ł)
11.05
Komunikaty.
(Ł)
st.aling·raObr.
lewska,
szczecik
:SO,VOGARD
g
1647'1.
241~13
Tel.
dam.
95"
ska
"
k
.
p.ę.
wtyli"'--~~
Po,..:,••>n.J""'
·~m.
C ~~
16330 ~ zaika muzyczna. 11.40 „List ze
. du 22
·
-"" ' ·~ s""• Piotr ow.
"""'~ ,,,.,,
prania na - 2 pokoje, kuchnia
do
PROSZEK
znaczenie ty.eh gestów, posiaSląska". 12.05 wlad. 1:1.10 Muz.
Szkoła E- lud. 12.4-0 „Przepraszamy glę.bokie FUTRO _ łapki karaku- prod. NRF, płaszcz orta (;az, kwa.terunkowe - za ZASAD-NI CZA
M.ją 011,,. również
rePoliAl.
sprze- mi':'nię n!'_ podobne. lub ,.;"erg°etyczna,
włoski
Jes.t !owe, czarne, no.we, _ka- lionowy
znoczenie d.ydak;torczm.e..
- aud. 13.00 I. Albeniz:
36 unieważnia manent"
16309 g duzy poli:oj, kuchma w te h ik"
nadyjskie (.rozmiar sre- dam. Tel. 566-S7
"
pi„Przy
13.20
„Iberia".
S';'ita
najchętniej w le~it ;zkolną Sławomira wie" fragm. U.40 (Ł) Inf. aktual
·· - - - - - - Łodzi
to częsta pierwsza lekcJa spo- dni) kupię. Tel. 370-98
Turoszow
„w~nT.BU1;łG" no"."y, ja centrum. qferty „16341" Pachniekiego
l<1/kcja
1,e .; zn.ego wychow{l.nia,
słów
,Kilka
.
1
13.45
łódzkich.
ości
n
g
•
b d nki i :i ha snomebieski zamienię na „Prasa", Piotrkowska 96 k
ks?taltowania społecznych po- z DU""
o przemyśle spożywczym" aud.
.:.=a_.::.8_ _ _ _ ___.:.16327
Oferty . s
1000".
, ,Skodę
U Y .
r,E
. ·
.
·
lo wiek
POMOC domowa poszu- 13.55 (Łł Aud. aktualna. 14.05 (Ł)
.
z natury :weJ ziemi w Kolumme spr,~e „16751", „Prasa", Piotr.sta!.11.
314
z ~chnią, kiwana zaraz. Tel. 515-56 Komunikaty. 14.to (Ł) „Melodia.
16751 g 2 PO~OJ.E
• ,kawska 96
„l~
je•t eigois•ią. Od. malego d,..iec- da"'.'· „ orco;rty
?- godz. 16 _ 16
14.45
aud.
wygo~y~
w~elkie
•
Tca uzeba ten egoizm zwal- „Piasa , P10trkowska 96 1
16331 g rytm I pjosenka"
z kuchmą, ,pracz c. o~ w srodmieś ..,.------~---.,---,-- Błękitna sztafeta. 15.00 Melodie
12 POKOJE
social!zować człcnvie1ka.
cYaĆ
jęza·kresie
w
,~CĘ
"lł
o
15.10
spod częściowe wygody, I p. ciu zamienię na 3 pok
wyłączony
na organach Hammonda.
lub- DOM
.
·b'
~ •
Oferty zyków obcych w biurze Pieśni śląs'<ie.
w blokach.
sprzeda':'. , zamienię na kawalerkę je
lnva~crunku
Je90 samw
b::/ za.po iec
A12d. dla
15.30
. 1Lódz.Chojny, Łazowskie w blokac;h. Tel. 363-09 1„16320", „Pr.asa", Piotr- lub prywatnie przyjmę. dzieci „!"potkania z p:·cyrodą''.
st:mt.
1~ g 16.00 Wiad. 16.05 Reportaż litera16320.g Telefoo 201-46
l6371 gikowska 96
16372 g gc;dz. ·1 6-J.8
.Rzecz ltilł <ilym. a.że\b.y r-Odri-go 13-a

DROBNE

ł

Tuwima 7S
rzy Więcławski (po raz drugi), Małgorzata Gu•
•
•
i
•
•
f
•
dasz - Wólczal'lska 262 (po raz
Krzysztof Wojak
drugi),
ul. R. Tagore 5-a (po raz druprzez „Dziennik
O~toszony
1 Ma-/
gi), Ewa Zielonka Pałac Młodzieży,
1
L:'idzki"
Woj
ja 16, Mela Pietrasiak k<mkurs na ilustracje wierszy
ska Polskiego 41, Henryk NoGagarina 21, cedh. dzieci J. Tuwima - pod
wakowski PKWN 4,
zary cererling
„Młodzi plastycy na.
hasłem
Miedziana 20,
Elżbieta żurek st3rt" dobiega końca. Dzieci
Abramowski"'
Jacek !..Z.Yling i młodzież do lat 18 (tylko '1l
Konra<lek Łuczak
go 38
dziś mają
terenu m. Lodzi)
Dubci.> 8, Bożenka Nowak przekazać
okazję
ostatnią
Zbigniew SadBednarska 25,
Marynarska 7, Ankowski swoje prace do sekretariatu
i Maria Stana Głoskowska
(Moniuszki
Młodzieży
Pałacu
5R
Więckowskiego
rzyńska
(po raz drugi), Ewa Geraga -·
Astronautów 11, Darek Bielec- ~~ ......
Astronautów 11.
ki I
.
j

od jutra
dojazdowe linii 4.4
sujące na trasie Łódź
wyruszać
sandrów dworca tramwajowego

ce, narrnawba.jąc swe dzieci do
nie
dzieilen.ia si.ę z inny1wi,
rówi.eśnvka.mi
via.nym·i vm
swyrm; maleri<IJlnymi dolJ,ra:mi
nW. o1d•WO·l.ipwa1H. si.ę do ucZ'Ucia.
li-fo.ści. Upoik(IJT'za to bowiem
z j.eidThe"j ~, f:rorny tych, dila których Wl>O<minloi są IJ)rzez·naczone, z dr1i,gieij Z(])Ś strrony bud::i. w dzieciach - ofiarodawcach niezdrowe pocziuci.e wyż.srzości, UQJ<TZ!J'W'l·lejowamia tlp.
Akcja . Dzieci - &iieciO!TT!"
']10.my•zan:;. j:es'f; nie jalw fi- I"'--------------~
l.:intro'J>ia, l.ecz jai/ro lelocja 11 _
KUPON KONKURSOWY
8POlecznego stosun"l.:u
cu.!• n.ia.
'
CP.czww-ze1ioa d-0 czUJ.wie.ka.
: ,
Imie t nazwisko
I.em filantropii jest oo-iqignięcie sa1morza<lowa•lenia z 1
nvch dob-rych uczlfn,/ww. CP.le••n naszej (}Jkcji jeosrf; S1Jfra: : •
„, ,,,.,,,.,,,dzi:amk.i Adres
miłe;
w·tem!ie

I

J.

szkoła lub adres zamieszkarua

Począwszy

w bieżącym tygodni'tl po raz
ukrywamy w notatce
ostatni
haprasowej lub artykule tygodnia. Zadaniem uc'zes~
sło
ników konkursu jest odszukac
to hasło, wypisać je na specjalnie zamies.zczonym w gaze
na
i nadesłać
kuponie
cie
adres redakcji (Piotrkowska 96)
kopercie:
z zaznaczc-.iem na
Konkurs ,.,,Dziennika" i ZURiT.
Jak już informowaliśmy, ostatnie losowanie nagród odbę
dzie się w tygodniu przedświą
w poniedziałek, 20
tecznym grudnia o godz. 12. z okazji
gwia:zdki orgasię
zbliżającej
ZURiT
nizatorzy konkursu i „Dziennik" - postano\\rili po-

I

t.

••

cki. 16.25 Arie I duety operowe.
łodzkie.
Aktualności
17.05 (Ł)
bez cyfr"
17.20 (Ł) „Ekonomia
aud. 17.40 (Ł) „Spiewają chóry"
fragm. konc. 18.00 (ł-) Na antenie województwo. 18.15 (Ł) Runda z piosenką. 18.30 (ł.) „Łódzcy
Pietraszkiewicz".
J.
soliści nadziei"
dobrych
18.45 „Rok
aud. 19.00 Wiad. 19.05 Muz. i akt.
od wroga"
„Groźniejsza
19.30
20.- "i Kompozytor tygodsłuch.
nia: F. Mendelssohn-Bartholdy.
21.00 z kraju i ze świata. 21.27
Kronika sportowa. 21.45 Recital
22.10
organow" J. Rosińskiego.
Rozmowa literacka. 22.30 Uniw.
22.40 Reportaż Z IV
Radiowy.
Wrocławskiego Festiwalu Polskiej
Muzyki Współczemej. 23.JO Muz.
taneczna. 23.50 Wiadomości.
TELEWIZJA
obywatel„Wychowanie
9.55
10.55
skie" (W). 10.25 Przerwa.
„BezFizyka dla klas VII
władność ciał" (W). 11.25 „Ostat-

nie

film

zeznanie"

z serii

12.15
.,Dr Kildare" (Katowice).
Przerwa. 16.45 PKF (W). 16.5~
Dziennik (W). 17.00 „Miś z okien
ka" (W). 17.10 Dla młodych widzów: .,Szymon i Kubuś" (W).
17 35 Film krótkometrażowy pro
dukcji czechosl. pt. „Bajeczka o
Tygodnik
17.55
doktorze" (W).
„Kiedy trzeba podjąć
wiejski:
18.20 „Pól godziny
decyzję" (W)
program rozrywna wesoło" kowy (Katowice). 18.50 Wszechnl
ca TV: ',.Biblioteka snów" (W).
19.20 Dobranoc (W). 19.30 Dziennik (W). 20.00 Wiadomości dnia
(Łódź). :!0.15 39 lekcja jęz. ros.
„Swiatowid"
20.35
(Katowice).
- mai:tazyn spraw międzynaroclo
wych !WJ. 21.00 „Ostatnie zezna
nie" -

film

z

serii

„Dr Kild::i ...

Dziennik
?.I .SO
re" (Katowice).
fW). 22.05 „Bez apelacji" cześć II
IW).
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wybierają się

Sprawdzianem postępow młode
g
zaplecza hokejowego będzie
turniej
ośrodków
doskonalenia
hokeja organizowany jednocześ
n
ie
w
trzech
miastach
w termi
Pięściarze łódzkiej Gwardii wy
nie 17-19 bm.
bierają s ię do Warszawy.
W nadchodzącą sobotę o godz
.Te den z turniejów eliminacyj18 rozegrany
zostanie
ligowy nych
odb<> - ie s ię w Lodzi w
mecz bokserski. Przeciwnikiem Pałacu
Sportowym
z udziałem
naszych pięściarzy będzie druży drużyn Łodzi,
warszawy i Opona Gwardii warszawskiej w bar la . W Bydgoszczy
zmierzą się ZP.
wach której walczą m. in. Ku- spały
Torunia,
Bydgoszczy I
lej i Walasek.

do Warszawy

S:z;czecina, a w Krakowie obok
gospodarzy Wystąpią Kry
nica, Katowice i Janów.
zwycięskie drużyny z elimlna
cji zmierzą się w finale o tytuł
najlepszego ODł{ w dniach 2830 bm. w Krynicy.
W grupie łódzkiej w piątek o
godz. 19 grają Łódź Warszawa, w sobotę o godz. 18 War- I
sza wa Opole, a w niedzielę
o godz. 10 Łódź - Opole.
zespołu

,... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..., _ _ _ ,...,..., _ _ ..., _ _ _ _ _ ..., _ _ _ _ _ _ _ ..., _ _ _

~___.

/,

•,srebrnorog1

Jeleń"

MUZEA
l\IUZEUM HISTORO RUCHU REWOLUCYJNI>GO (Gdańska 1.3) czynne od 10-17.
MUZEUM SZTUKI (Wie~
kowskiego 36) czynne
od 9_ 15 .
:MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAF•·
CZNE <Pl. Wolności 141
·wystawa np. „,;ztuka
ludowa 1.ubelszczyzny"
czynne godz. 10-16.
MUZEUM KATEDRY F.·
WOLUCJOHIZi\IU
U~.
(w Parku Sienkiewiczal
czyn~e w godz. 10-17.
WYSTAWY
OSRODEK
R PAGAN
P O
•
DY SZTUKI (Park Sie!1
kiewicza). Wystawa pla
katu francu skiego. Czynna od 10-12 I od
l5-l 8.
·
SALON
WYSTAWOWY
BWA (Piotrkow•ka 1021
Wystawa malarstwa B.
Szajdzińskiej-Krawczyk
Czynna od g. 10 do 18

PALMIARNIA _ czynna
godz. 10-l8.
zoo (ul. Konstantynowska 6110)
czynne
w
g. 9-16 (ka>a czynna
do godz. 15. 30).
KI N A
POLONIA „cztowiek.
który zabił Lii:lerty va
lance'a" od lat 14 (USA)
g. 10, 12.30. 15. 17.30, 20
WISŁA
„Szatan" od
lat 16 (Wł.)
godz. 10,
12.30, 15, 17.30, 20

*

„Sprytny Piotr"

oą lat

„Ognie

na

ulicach

t"rzyjm·~~e

zgłoszenia

w

W
popisach
łyżwiarskich
m.
in. wystąpią: Iglikowska, Zielin
zwij\za ska, NowaKówna, Pawlina•Brode
na z otwarciem sezonu sportów cki, szmucbert.
Przewidziany jest również kon
zimowych.
zespołu
artystycznego KaŁKKFiT oraz kierownictwo Ha cert
li sportowej wspólnie z redak- non-Rytm.
Na zal<ończenie uroczystości od
cją „Expressu Ilustrowanego'' do
się
.ial dzieci nczących
kładają star::1ń
żeby impreza ta będzie
się jazdy na łyżwach.
była
dobrze zorganizowana.
nadchodzącą niedzielę, o go
Pałacu
Sportowyru

dzinie 17 w

odbędzie

się

uroczystośc

zostać

A. Horodecki chce

trenerem

Nad'b111rdzie; emocjonujący
pojedynek w kairierze pięści=~
S'kiej?
- W 1961 r. z Kuleszq. Byl
on wtedy
miistrzem Po,Lski.
Stoczyk<m b111rdzo ciężką wa!kę
i wugralem. Zre-s21tq zawsze dobrze mi się b01ksowalo z ofensyw.nie wa.lczqcymi :Pięściarza•
mi.
- Czy nie ciq.gniie pa.roa do
boksu?
Po
ukończeni.u
sZ!koly
chci-;lbym zostać tren*'1'em l1tb
dz·iała.czem sekcji. bok!sers1kiej.

· zwycięstwo

badmintonistów

te ...

SPORT

niedzielę

Wielo:krotnde
oikJ,a.sikilwa;liśmy
jeq) wa,~ki na ringu w Palacu
Srxr towym. Boiksowal st!}'l.owo,
dobrze
technicznie.
Później
Andrzej Ha<roodecki bo 'to o
nim mowa - wycofał si·ę z ringu. Co byl,o tego powodem?
- Nie moglem pogodzić nauki z trenimgami - mówi Horodecki - chodzę w tej chwiJ.i
do 3 k!asy Techm:Uwim $<imocho::lo1ve·go.
- Jak przebiegała pa.na k.aTiem zawo·dnicza?
Bo,ksem interesowa'lem się
łódzkich od najmwdszych lat. Ju.ż w 14
Spotkanie w badmintona o pu ro1-u Żl/cia poszedle<m na. pierw
char WKZZ (Kraków)
między szy
trening w pi,o·fn'>kowsik.iej
reprezentacjami związkowców Ło Sta.li.
Później przes<edle'm do
dzi i Krakowa
zakończyło się Sta~t·u (Piol>rk-Ow), gdzie trener
sukcesem naszego zespołu, który pokonał rospodarzy 8:2. Przy L. Borowski pomógł mi stapominamy, że reprezentacja Kr? wia.ć pierrwsze kro·ki na r.i.ngu.
kawa zdobyła ostatnio drużyno- Ma.iqc 16 la.t , bokisowalem już
we mistrzostwo Polski oraz pu- to III ridze w Concardii. Wtedy
char „ Wessy".
to .<do.bylem tytuł wicem,istrza
w reprezentacji naszego mia· p 0 r,~/d w wa,dze koguciej. '.l;resta wystąpili: B. zatopiańska, I. nauxzl mn.i e p. Garrncarek. PoJózefov1ticz, · . Wi.Sniak, M. Trifl
ner, R. Król, N. Swiątczak, z. wollJ.ny zo.s<talem oo lw.d!ry juKościelniak, J. Mendel.
n~orów,
w lc;t-órej wmlczylem
Spotkanie stało na dobrym po pięć razy (dwa mecze z NRD,
ziomie.
zespól łódzki wykazal dw:i. z Wloch<imi i jed.ein z We?obre przygotowanie .kondycyjnP. gra,mi). Wa>!czylem ta.leże w re1. techn~czne, . Najlepiej
spisały I vrezerotacji Po!s,k.i seniorów w
s1.ę panie, kto re w:l'.grały wszyst. \
.
SzkoeJ«ą. Pokonalem
kie swoje spotkama.
o~uzyna meczu ze
.
łódzka była oparta na zawodni- wt~·iy Woodlwusa. W „1958 '!'·
kach ogniska TKKF, Budowlani przeszedłem do G.ward.~•, DdZ1e
i zos.
stw.towalem pięć Uvt.

(m.sJ

~ZKDLE

ZO SZS opracował już
przygotowań
reprezentacji

pl8n
Lodzi• do Ogólnooolskdch
Zimowych Igrzysk Mło:!zieży Szkol
nej. W naiszym mieście igrzyska odbywać się będą pod pro
tekto.ratem szs, ZM~ i ZHP .
W relacji
szkół
podstawowych
p;rzygot<Jwaniami
do
igrzysk
objęte będą następu
jące konku,rencje: 5-bój saneczkowy dziewcząt i chłopców,
bieg na łyżwach (dystans 100
i 300 m.) „Błękitna sztafeta".
„Złoty krążek", narciar;;ki bieg
płas~i
dziewcząt
(1000
m)
;;iztafe.ta 3 X 800 m. dziewcząt,
dzialaczą
narciarski bleg
płaski chłop
Tradycyjnym
już
zwyczajem
Spot"anie przedstawicieli władz ców (1500 m) oraz sztafeta
ŁKKFiT ?rga~izuje i w tym ro sportowych,
dziataczy, trenerów 3 X 1000 m. chłopców.
l<u zakonczenie sezonu sporto- oraz czołowych zawodników naDla młodzików
w
wieku
wego,
stąpi 30 bm. o godz. 17 w Pała15--16 lat przewidziane zostacu Sportowym.

(bulg.)
go.dz.
14.45, (ang„
panorama)
od Iefoniczne. w godz. od
Program
krotkomętr<tlat 16 g._ lG. 18, 20
19 do 5 na nr tel. 444-44.
żowy: „Ludzie
błękit- T.\.TRY (Sienkl.ewlcza 40)
n ego płomienia" godz.
Program krotkometr~Z MIASTA
16.45, „Salto" od lat :l'()W:;r;:
,,2~
lat
póz16 (po!.) godz. 17 .45, 20 meJ
godzm~ 1.5. Pro„20 lat 0-NZ"
od.
gram dla dz1ec1: „Roz
„
t
L.4,CZNOSC (Józe!o:V 4,~> tańczone
pantofelki'', czyt prof. dr ,. Ka za„z powodu
kobiety
„Dick 1 jego kot", „Pa Suchego o godz. 19.15 w
od lat 16 (franc.) g. 18 miętnik myszy'', „Dziel lokalu
Rady AdwokacLOK (Traugutta n;, is) n• strażacy", „Psiak'', kjej (Piotrkowska 63).
„urocza gospodym od „Mój przyjaciel Tom" ,,Pozjazdowe
refleksje
lat 14 (USA)
godz., godz. 16, 17. „Godzina ZLP
w Iirakowie"
14.30, 17.15, . ~O
pąsowej
róży"
(pan o- oczyt J. Koprowskiego o
1 MAJA (K!lrn~klego 178) rama, pol.) od lat 12 g. godz. 18
w
MD<K Wł.
l'rogram krotkometra- 18 20
(?iotrkowska 262).
żciwy: „światła na bie
'
„Od Mozarta do Sar•
gunie" godz. J5 , „Przy
DYZURY APTEK
la" odczyt red. E.
goda noworoczna" od
F!usiakiewicza o godz.
lat 18 (po!.) g. 16• 18 • Gagarina 6
Plotrkow- w Klubie Dvskusyjnym
Mi'.'ODA GWARJ)IĄ (Zie- sl>~ 127, Tu~ima 59, .zie MK SD (l".iot:kowska 78).
lóna 2) „Popioły" 1 i !~na 28, L1n;anowsk1eg" „Mołdawianie pod Grun
l1 seria (panorama) od a.. Pl. Wolnosc1 2, Rzgow wa!dem" _ odczyt prof.
lat . 16 (po!.) g. 9.30 , 14 ska 147.
dr s. M. Kuczyńskiego! Do naszego konkursu olimpijo . godz. 19 w Instytucie ski•!gO postanowiliśmy włączyć
18 .30
~lUZA
(Pabianicka 173)
DYŻURY SZPTTALT
HlStorycznym <B.uczka 27.) pytanie
dotyczące
literatury
„Kobieta z wydm" od szpital im. l\f, Madu„No more Hiroszl.ma" źwinzanej tematycznie ze sporla t 18 (jap.) godz. 15, rowicza„ ul. M. Fornal· - fragmenty
sztuki w tern.
17.30, 20
.
skieJ· 3 7 _ przy•muje ro wykonaniu aktorów Te- :O
:E
J k j 37)
J
t
POL SIE (Fo!na s '~ .,, rlzące i chore ginekolo- a ru No.wego o go d z. 20. ł! - - - - - - - - - - - - - - ,,Trzy kroki po z1em1 g1cznie z dzielnicy Po· w Klubie Nowej Afryki
(po!.) od lat 12 g. 17, lesie oraz z 11 Rejono- (Zachodnia 12).
19
wej Poradni „K" z dziel
„Srodki
mechanizacji
POPULARNE (Ogrodowa nicy Widzew, ul. Szpl- pracy
kierowniczej" 18) ,,Pr7.eminęło z wia· t.alna 6.
odczyt mgr J. Gasińskie
trem" IUSAl od lat 14 Szpital Im. dr H. Wolf go o godz. 18 w ŁDIK
godz. 14, 18
ul. Łagiewnicka 34/36 - (Traugutta 18).
PIONIER (Franciszkańska urzyjmuje chore gineko„Współczesne
proble~1) Program krótltome· logicznie
I
rodzące
z my demograficzne w Eu
trażowy „Patria o muer dzielnicy Bałuty ora% z ropie" odczyt doc. dr
te" g. 15, „Droga przez 16
Rejonowej
Poradni L. Kosińskiego o godz.
cmentarz" od lat 14 •. K" z dzielnicy Widzew. 13
w lokalu Instytutu
(radz.) godz. 9, 11, 13, ul. Zbocze 18.
Geografii UŁ (Curie-Skło
Powołano
wojewódzką
komi16, 18, 20
Szpital im. dr ff, Jor- dowskiej U),
połączone
sję zimowych igrzysk szkolnych.
POKOJ
(Kazimierza 6) dana,
ul. Przyrodnicza z
zebraniem
członków Na jej czele stanął kurator OS
Program
krótirnmetra- 7/~ przyjmuje rodzą- PTG.
m. Łodzi mgr M. Woźniakowski
żowy: „Wielka
rzeka "" i chore ginekologicz- Spotkanie z red.
w.
w skład komisji weszli: ppłk
Ob", „Łabędzi Spiew" r.:e z dzielnicy śród- t:rbańskim nt. „Wrażeń M. Gwizdka,
R. Balcerzak, J,
godz. 17
„Słońce
i mieście.
z pobytu z polską dele- Mikolajczyk S. Szulak, H . Szum,'
cień" od lat 14 (bułg.)
Klinika Położniczo-Gi· gacją
partyjno-rządową M. stolarski, S. Wiśniewski, kpt .
g. 15, „szecherezada" n!'kologiczna
AM,
ul.. w Jugosławii" o godz. 19 W. Pływak, płk R. wandowicz,
(panorama) od lat 16 curie-Składowskiej 15 - w Klubie MPiK (Na:ru- W. Krajewski, R. Zie!ió.Ski i z.
(franc.) godz. 18, 20.15 przyjmuje rodzące I cho towicza 8/10),
Bazelak .
!•

POWJESC „DZIENNIKA"

SPORT •

otwarcie sezonu zimowego

Za1paśnictwo Łodzi będzie re
prezentowalile w I lidze w · stylu wolnym. JeSit to wielką zasługą drużyny ŁKS, która na
turr.ieju w Dąbroiwie Górn.iczej zajęła drugie miejsce prze
grywając jedynie z GKS Dąbrowa 3,5:5. Pozostałe trzy mP
cze drużyna ŁKS rozs ~rzygnęł
·
k · ś'
a na SIWOJ. ą
Olzy c.
.
W zespole ŁKS do na·JlepS'lYCh zawodników turruieju zaliczają się: bracia M. i T. Łąpiesiowie,
którzy
wygl'a·l:i

wszystkie walki. a także Górski i Bębnowski.
Awans do r ligi joot nagrodą
za
pracę
i
· h pilną
t
•
B zawodników
T .1
ic . renerow
.
".l una I· T .
Łąp1esia. Zyczymy im wytrwa
nia i sukcesów w I lidze.
·
Wielki zawad
spraiw1·ia nat o
mia.st drużyna Piotrcovii„ któ
ra, uchodząc za faworyta, prze
tk'
grała w
Gdańsku wszys' ie
s.pollkania.

WAZNE TELEFONY
re . ginekologicznie
z
Pogot. R~t.unkowe
09
?~'tOi~?
dzielnicy Górna oraz z
Pogot. MilicyJne
07
Ci~,,~'dzi'e,
I
12 „ RejoMwc;:J
f'.?radnl
soo-oo
„K
z dzielnicy v;
1dzew,
400-00 '
ul Szpitalna 6.
Straż Pożarna
08
Chirurgia Południe
Kom. MO m. Lodzi 2n-22
szpital im. Pirogowa, ul.
Inform. telefoniczna 03
\\·OLNQ SC „
„szukaj- ROMA (Rzg~~s~a nr 84! Wólczańska
Chirurgia 195.
Północ
TEATRY
cie gitary (panorama) „Gorąca !mia
od lat _ ·t
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od lat 14 (franc.) godz. 14 (po!.) g. 10, 12.30, ;,,zpi a 1 .im. .iegans ie 0 •
OPERETKA (Ul. Północ- 10, 12.30, 15, 17.30. 20
15, 17.30, 20
nl. Kniaziewi~za t/ 5.
na 47/51) g. 19 „Pięk- WLOK:-. ARZ _ „w kra SOJUSZ (Płatowcowa 6> . La:y".gotog1a. Sz;;>. m,t·
na Helena" (od lat 18) Ju Komanczów" ,(pana- „cena odwagi" od lat B::i.rllck1ego, ul. KopemTEATR 7.15 (Trau!(utta t) rama) od lat 16 (USA) !~ (bulg.) godz. 17, 19 skiego. 22·
g. 19.15 „Szkoda wą- godz. 10, 12.30, 15, ,U.30, STOKI (Zbocze)
„Przy- T Okulistyka: Szpital Im.
sów"
20
bycie tytanów'.' od lat , onschera,
ul. MllionoTEATR NOWY (Więckow Z4.CHF;TA - „Pokochaj- 11 (franc.-wł.) g, 15.30, w~h~4. i
laryngolok'
/
my się" (panorama) od 17.45, 20
iru~g '.'
S X:~fo 15)_ ~; 15.30, 19.15
lat 14 (USAl
godz. S'I YLOWY _ STUDYJNE gia dz1.ec1~ca: Szp. im.
"
ywocie
10, 12.30, 15, 17.30, 20
(Kilińskiego
123) „Mo Konopnickiej, ul. SporMAŁA . SALA (Zachodnia ADRIA (Piotrkowska 150)
je siostry i ja" od lat na 36/50 ..
93) nieczynna
Po„egnanie z tytułem lG (jap.) godz. 15, 17, Chirurgia
szczękowo.
TEATR
POWSZECHNY „Dziewiąty krąg"
od godz. 19 film miesią- 1.warzowa: Szp. Im; B'.'r ·
(Obr.
Stalingradu 21) lat 12 (jugosł.) godz. ca: „Ameryka, Amery llck1ego, ul. Kopc.ńskieg. l'I „Dziady"
10, 12, 14, 16, 18, 20
ka" (USA)
go 22.
TI,: ATR JARACZA (Ja- GDYNIA (Tuwima nr 2) STUDIO (!~umuroby. !f9l Toksykologia: Instytut
racza 27) g. 19 „Ko- „Ręce
nad miastem" „Zły
śpi
spokoJme" Medycyny Pracy, ul. Telumbowie rocznik 20"
od lat 16 (wł . ) g. 10, (panorama) od lat 16 resy 8.
TEATR ARLEKIN (Wól- 12.30, 15, „Jeden dzień (jap.) g. 17.15, 19.30
Nocna pomoc pielęgczańska 5) godz. 17.30
~zczęścią"
(radz„ pa- ŚWIT (Bałucki. Ry!Jek ~) niarska dla m. Lodzi „Autostop"
norama) od lat 16 g. „Skrawek
ziemi
OJ„ Al. Kościuszki 43, tel.
TEATR PINOKIO (KO · 17.30, 20
czystej"
od
lat
12 324-09 od godz. 19 do 4.
pernika 16) godz. 17.30 HALKA (Krawiecka 3/5) (radz.)
g.
10, ~2, l~
Nocna pomoc lel<arska
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Łódź-Warszawa-Opole whokeju Awans zapaśników

Bokserzy Gwardii

TEATR
ROZMAITOŚCT
(Moniuszka 4-a) g. 16
„Fircyk w zalotach"
STS „CYTRYN A"
(Zachodnia 91 /83) godz. 20
„Groch z kapusta"
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Spothanie

1a1·

T ym razem I 1•teratura
Konkurs
1,Dzlennika IJ6dzkfego•
i Klubu OlimplJ··czyka
W Lodzi
o nagrody Polskiego Komf~tu Olimpijskiego.

Kurator m11r
M. Woźniakowski

Podać

POW!ESC „DZIENNIKA"

Garcia wstał I zamknął szczelnie bulaj.
- Pn:y tej pogodzie nie radzę panu ro7•
mys1aC: -;i ucieczce z jachtu powiedział.
- Niedaleko by pan dopłynął.
W tej chwili drzwi się otworzyły i do kabiny wszedł marynarz w sztormowym płas2'
czu, ociekającym woda.
- Szefie. po lewej burcie statek.
- Co za statek?
- Nie wiem. Jest jeszcze bardzo daleko.
ale wziął kurs na nas.
- Zgasić światła ; postawić całe ożaglowanie - rozkazał Garcia
- Za duży wiatr, szefie.
- Rób, co ci li:ażi;.
Marynarz wyprostował sie służbiście ł wyszedł bez słowa. Najwidoczniej był przyzwyczaiony do bezwzględnego posłuszeństwa.
darcia wyjął z kieszeni pistolet i wsunął
kulę do lufy.
- Lepiej byłoby dla pana, żeby to nie była policja powiedział
.
Nie wiedziałem. co ma na myśli. Właśnie
obecność policji m:igła być dla mnie w · tej
sytuacji bardzo pożadana.
I znowu otworzyły się drzwi kajuty. Od·
wróciłem sie I zupełni!' osłupiałem. Przed
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nami stała pani Franciszka Valentln z cygarem w zębach. · Wrażenie było tak piorunują
ce, że przetarłem oczy. chcąc się ·przekonać,
czy to nie ha!u(!ynacja wywołana uderzeniem w tył głowy.
- Co tam, Francoise? - spytał Garcia.
- Po lewej burcie kanonierka. Nawiązall
z nami łączność.
- Czego chcą?
- żądają natychmiastowego zwinięcia żagli
. i zatrzymania motoru.
- Podaj im, że na pokładzie jachtu znajduje się mister Kowerski. Jeżeli nie l!:aprzestaną
pościgu,
mister Kowerski przeniesie
się do wiecz:iości. Sądzę, że jego przyjaciel
do tego nie dopuści.
Nareszcie zrozumiałem. Zabrali mnie jako
zakładnika. Musiałem przyz11ać, że to nie był
najgorszy pomysł.
Co zrobi Wojtek?
C?y
zrezygnuje z pościgu? Nie chciałem, żeby
przeze mnie ::ała akcja wzięła w łeb, ale nie
miałem również cchoty. żeby Garcia i jego
oprychy ukatrupili mnie w tej kajucie. Postanowiłem działać.
•
Latwiej było iednak zrobić takie postanowienie, aniżeli wprowadzić je w czyn. Co
mogłem przedsięwz1ać? Garcia, Amerykanin,
bokser Bob, olbrzymi Cici i kilka osób załogi. Stanowczo za dużo było tu tych drabów.
Do kabiny wszedł ten sam marynarz.
- Szefie, nie uciekniemy. To kanonierka.
Ma dużą szybkość. Ni<> damy rady.
Garcia włożył sztormowy płaszcz, nakrył
głowę nieprzemakalnym kapturem i
rozkazał:

- Dawaj mi tu Boba ł tamtego Włocha.
Po chwili zobaczyłem płaski nos boksera
potężne bai·y atlety. !Córego Amerykanin
nazywał pieszczotliwie Crci.

f
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i

imię

autora książki
olimpijski".

komisji igrzysk zimowych

*

I

3 X 500

I

nazwisko
pt, nDysk

• •
: : : : : : ;

tinic:; nazwisko t adres powmny bvć podane w kuponie za~adniczym, który uka7e się w numerze świątecz
nym „Dziennika Lódzkiego".
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Pilnujcie go - powiedział Garcia. Wywraz z marynarzem
z Franciszką
Valentin.
Usiedli naprzeciwko mnie i przyglądali !Ili
sie w milczeniu. W ciasnej kabinie nie miałem żadnych szans. Obaj byli uzbrojeni i obaj
nie należeli do l'Udzi wątłych. Do tej pory
czułem ból w tyle głowy. Zastanawiałem się
nad tym, jakiego ·podstepu użyć, żeby Ich
się pozbyć chociaż nR chwilę.
Czas lnijał, a ja nie mogłem nic wymyślić•
Patrzyli na mnie tępo w każdej chwili gotowi do akcji. Wiedziałem. że jeden podejrzany ruch, a obaj rzucą sie na mnie.
Nagle drzwi sie otworzyły i weszła madame Valentin.
- Szef was wzywa - rzekła.
Bob wskazał na mnie.
- A co z nim?
- Zwiążcie mu ręce i dajcie mi pistolet.
Ja go przypilnuję.
Bokser cienkim rzPmienie!):I skrępował mi
z tyłu rę_e i podał pani Valentin pistolet.
Wyszli.
Natychmiast uwolniła mnie z wię:r.ów i zadysponowała. podając mi płaszcz sztormowy:
- Na pokładł
Zaledwie jednak zd,.,łaliśmv wybiec z k3biny. tamci już wr(•cili.
.
- Szef nas nie wzywał - powiedzial Ciel. Co to znaczy?
Wtedy dopiero madame Valentin pokaza!a1
co potrafi. Błyskawicznie trzasnęła ogromne.g o Włocha pistole:em między oczy, a nadbiegającego Boba przerzuciła w]:)i:awnym ruchem przez siebie. Zatoczył mały łuk I upadł.
Poderwał 9!~ jednak o<l razu, ale był tak
oszołomiony tym, co ·Się stało, że bez trudu
walnąłem go w szczeke z taka siłą, że o ma-

i::zP.dł

m.

dziewcząt,

JJ.ieg
(3000 m)
i
sztafeta
3 X 2000 m.
J ·unfo['zy w wiekiu
17
liat
startować będą w
bie·~u
na
łyżwach illa d"31!.ansie 500 i 1000
metrów, w ślizgach saneczkowych oraz w „W.alterowskich
Harcerskich
Biegaich Patrolowych".
Pirzygotowania d~ lkon'kuren...
ej[ odbywać 1Się będą w ośrod
kach specj.alistycz.nych .
Dr-0gą
eUminacji na szc.ze~
blu szkoły, dzielni.cy i ok•rę;:u,
wyłoni ona
zos<tanie
<przeszło
pięćdzi€sięcioo;o•bowa
reprezen
tacja m. Lo·dz·i, która
prz~d
Igrzyskami cąntralnymi wyjPdzie na 6-dnivwy obóz JJ'!'ZYgo-towaw~~y
do
Zakopanego.
(O:! 24 11Utego do 1 = c a 1966
roku).
pła.ski

KUPON nr 7

na czele

ły
na;&'(:ępujące
konkuren~je:
śUizgi
~ameczko-we
(jedyn!d},
bieg na łyżwach dziewoząt (300
i 500 m.), bieg na łyżwach
chłooców (500 i 1000 m), jazda
figurowa
d7iewcząt
i chłop
ców, narciarski
bieg
płaski
dziewcząt
(2000 m.), si;tafeta

*

chłopców
chłopców
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ło nie
runął

wybiłem sobie ręlti ze stawu. Bokser
na wznak i 1mi · drgnął.
Utorowawszy sobie w ter;i sposób drogQ,
przedostaliśmy się do kabiny radiotelegrafisty.
Z tym chłopakiem nie mieliśmy zbyt
wiele kłopotu. Energiczna ~iewiasta ogłuszy
ła go szybkim uder2eniem 1 sama siadla do
aparatu. Nawiązała !aczność z kanonierką,
powiadamiając o sytuacji.
- A teraz do zbrojowni!
zakomPnderowała.
Minęliśmy
łem , zakrytą

paru marynarzy. ale twarz mlakapturem pr7eciwsztormowym
i nikt mnie nie poznał. Kołysanie stawało c:ie
coraz gwałtowniejsze
Jacht dryfował rozpaczliwie, chcac złapać wiatr i możliwie o"ldalić się od ·1rnnonierki. Motory pracowały
na pełnych obrotach
W jednej z kajut Garcia miał magazyn broni. · Pani Valentin oaroma wystrzalami z pistoletu odbiła zamek.
Zaledwie zdażyl~śin„ pochwycić dwa pist"llety masz;rnowe .1 wsuną~ magazynki, gdy
rozległy s1e pośp1esznp kroki.
Pod ścianą stały dwie żelazne beczki po
benzynie. Pr~ewróciłem je i spoza tej z.aimprowizowane3 barykady puściłem serie z ro1pylacza. Zatrzymali się zaskoczeni.
- Kto tam? Co się dzieje. u wszystkich
diabłów?! .- Usłyszałem itlos Amerykanin:..
Z drug1e3. strony korytarza zbliżała się inna
grupa . ludzi. Tych przywitała seria madamP
Valentm. Odpowiedziały jej pojedyńcze strzały rewolwerowe.
- W imieniu prawa wzywam was c'lo zln~enia. br~ni! - wrzasnęła madame Valentin.
a j~J konska szczęka wydała mi sie jeszczP
dłuzsza.

(48)

fDalszy ciąg nastąpi)
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