Ponad

tysiąc

komunistów

zqinęło

Yłydnie

na Bali

WIndonezji szaleje terror
Według nadeszłych z Djakady opóźnionych doniesień,
noliowa11ych przez ła.mtejsze
go korespondenta
Reutera,
w sta.rełach między komuni-

Wizyta co Moskwie

przywódców
węgierskich

W Moskwie podano, że w
dniach od 11 do 14 bm. na
zaproszenie KC KPZR bawili
w Związku Radzieckim z wizy~ą przyjaźni I sekretarz KC
WE;>gierskiej
Socjalistycznej
Partii Robotniczej Janos Kada~· i
sekretarz
KC WSPR
Bela Biszku. Przeprowadzili
oni rozmowy z przywódcami
radzieckimi Leonidem Breż
n iewem A'. Kosyginem i N.

pobqtu

Podgo~ym.

z

słami

a. bojówkami reakcyjnych ugrupowań na. wys~ie
Bali zginęło p&nad • tysiąc
komunistów. Pewne meznacz
ne straty mieli również ponieść
członkowie
antyk11munisłycznych bi>jówek. Spal<mo
i spustoszono budynki należące do komunistów lub osób
uważanych
za zwolenników
komunizmu w
trzech miastach na tej wyspie Singa·
radja, Denpasa.r i Negara. O
nirwych objawach terr1>ru do
noszą również z Medanu (Sumatra północna), gdzie ponio
slo śmierć 4 Indonezyjczyków.

9

I

Nowe

•

Tylko 3 mdzieliły wkosmo$1e

DZIENNIK

„Gemini-6" od „Gemini-7""
Ameryka.ńskie

smiczne
mini-7"

w

az.wa.rt.ek 16 grudnia. 1965 roku

B.

obrady
.Jaszczuka

Gomułka.

nomingcie

nego partii, zastępca przewodniczącego Rady Państwa, prof.
Oskar Lange. Przez wiele lat
OSkar Lange pracował wraz
z
nami
nad
rozwojem
budownictwa socjalistycznego.
Wielokrotnie na posiedzeniach
Komitetu Centralnego służył
nam swą wiedzą i doświad
czeniem.
Plenum
uczciło
pam1ęc
O~Jrnra Langego minutą milcze
n~a. Plenum przyjęło następu
jący porządek dzienny:

Pałacyku

oświadczył

w

Myślewickim

dziennikarzom,

m.

in.: „.Starałem się wyjasnić intencje i cele Stanów Zjednoc7..onych w Azji połudnlowo
wschodniej. Nasza rozmowa by
ła

otwarta".

Ambasador ChRL - w odpowiedzi na ·pytania dziennikarzy
na temat spotkania - stwierdził: „Nasze rozmowy są zawsze

szczere"

stanowisko

i

jest

dodał:

„Nasze

całkowicie
wrażenie,

sne". Zapytany o

jaja

kie wywarł jego obecny rozmówca nowy
ambasador
USA w Polsce,
amb. wang
Kuo-chuan powiedział, :!:e zarówno poprzedni, jak i nowy
ambasador reprezentujq
rząd
Stanów Zjednoczonych.
Termin następnego spotkania
wyznaczono na 16 marca 1966
roku.

dyskusji nad referatem Biura
Politycznego KC. (Skrót przem6wienia publikujemy oddziel
nie). W dyskusji zabierał głos
m. in. Józef Spychalski I sekretarz Komitetu Lódzkie-1
go PZPR.
16 bm. - dalszy ciąg obrad.

bą

środę

300 km ponad

Gemir.:i-6"

pilotowany

w

Ziemią.

p~ez Wałter>a Schirrę i Tho
masa Stafforda
Gemini-7" na

W'il'i'szawie odbyło się 15 bm.
kolejne spotkanie ambasadorów
ChRL i USA. Spotkanie amba
sadorów Wang Kuo-chuana i
Johna A. Gronouskiego trwało
2 godziny 55 minut. Po jego
zakończeniu
ambasador USA

Nil' 299 (5917)

1.5 bm. rozpoczęły . się obrady V Plenum Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednononej Partii Robotniczej.
Obrady otworzył I sekret.uz KC PZPR Władysław

W okresie od ostatniego
plenum - powiedział W. Gomułka ubył z naszych szer~gów wybitny działacz i uczo
ny, członek Komitetu Central-

ze so-

w Warszawie
Lódź,

rozpoczęło

I

się

ChRL I l.JSA

zadania w dziedzinie rozwoju
handlu zagranicznego
Informacja o spotkaniach międzypartyrjnych

Przemówienie

kalbiny ko-„Gemini-6" i „Ge-

spal.kały

Spotkanie
ambasadorów

V Plenum KC PZPR

największymi

honorami
Kongres Meksyku powitał we
wt0relt delegację Sejmu PRL.
Na specjalnej uroczystej sesji
czlonkowie Izby Deputowanych wysłuchali przemówienia
marszałka Sejmu PRL, Czesława Wycecha.
Po spotkaniu w Izbie Deputowanych nastąpiła wizyta
w Senacie, gdzie z kolei senator'.'y
zgotowali
gorącą
owację polskim gościom.

Cena · SO~gi,

' Węzłowe

delegacji Sejmu
w Meksyku
z

I '

ZSRR zakończył serie prób
rakietowych

zbliżył się
odległość

do
6
·~etrów. Około godz. 20.27 cza
su warsza'W'Skiego Sta1fford za
meldował Ziemi, że odległość
między statkami wynosi 36
metrów.
Kabiny leciały wówCZ'Sls po
naid Wyspami Mariań-skimi,
w zachodntiej części Pacyfiku.
Kilkanaście minuit
później
odległość
między
kabinami
zmalała do 2-3 metrów.
Przez następne kilka godzin
.,Gemini-6'' i „Gemini-7" wy
konując
delrlkatne manewry,
miały pozostawać w odległoś
ci r..ie większej niż 30 me-trów.
„Gemiini-6" wysta.r.tował 'Z
Przylądka
Ken.nedy'ego
o
g·odz. _l4.37 czasu
warszawskiego i 6,5 minu.ty później
wszedł na orbitę eliptyczną
162-265 km, tylko nieznacznie odbiegają.cą od planowanaj.

-

„Gemini-7" z kosmonaura..;
mi Bormanem i Lovellem za
czynal wówczas 162 ~e
nie,
„Gemini-7" biegł po i::iemal korowej orbicie na wyookości
około
;;oo
km. W
chwili gdy „Gemini-6" xaczy
nał pierw-s.ze okrążenie, jego
bliźniaczy
statek znajdował
siq 1.92() km przed nim i oa.
znac-lnie wyż;;zej orbicie.

Związek
Radziecki prowadzi obecnie dwie inne serie
prób rakietowych.
Jedna z
n'.ch, rozpoczęta 1 listopada,
ma zakończyć się 31 grudnia.
Druga rozpoczyna się 16 bm.
i polrwa do 1 czerwca przys~łego roku. W obu wypadkach rejony wodowania kosmicznych
rakiet
nośnych
znajdują się na Pacyfiku,

Związek Radziecki zakomunikował w
środę wieczorem,
że
seria
prób z rakietami
no2nymi, rozpoczęta 25 listopada,
zakończyła
się
przed

terminem.
W l'Z&sie prób, które zakoń
czono 15 bm. zamiast 25 b m . , . - - - - - - - - - - - - - - rakiety nośne opadały w re1. Węzłowe zadania w dziejonie
Pacy:(iku,
mającym
dzinie
rozwoju
handlu
kształt
kola ze środkiem o
zagranicznego.
wa pólrzędnych O stopni 5 mi. n'.lt
szerokości
południowej
2. Informacja
o
spotkaoraz
163 stopnie 45 minut
niach międzypartyjnych.
długości zachodniej.
14 bm. w godzinach popołud
niowych na M/S ,.Batory", któ
W obradach plenum biorą
ry w · drodze powrotnej z Kaud.dał kierownicy szenegu renady zawinął do Southampton
sortów. dyrektorzy niektórych/
w Anglii wybuchł pożar. Podzj•,,dnoc:zeń
przemysłowych,
czas
załadunku
w pierwszej
central handlu zagranicznego,
ładowni
liniowca zapaliły się '."':·
wielkich zaldadów przemysło
worki z pocztą. Dzięki natychmiastowej akcji załogi i porwych, produkujących na eks,,orędziu"
towej straży pożarnej,
pożar
po!'t, przedstawiciele szeregu
Na zdjęciu: w. schirra (po Ie
ugaszono w zarodku. Straty sąl wej) i T. Stafford - podczas
naszych placówelc handlowych
niewielkie,
nikt
spośród pasaprób
przystosowania się do
w innych krajach oraz innych
ż'?rów i załogi nie odniósł obra
warunków lotu orbitalnego.
instytucji związanych z nażeń.
CAJ!' Photofax
Rzecznik prasowy rządu feszym handlem zagranicziwm.
deralnego von Hase, występu
W pierwszym punkcie pojąc na konfe.rencji prasowej w
środę,
odmówił zajęcia
sta·n orządku
dziennego sekretarz
wiska
wobec krytycznej reakK'-~ BoleBław Jaszczuk wygło
cji,
jaką wywołało w . Polsce
sił przemówienie wstępne do
orędzie
biskupów polskich do
biskupów niemieckich. Rzecznik
raz jeszcze podkreślił, że rzą:'I
boński
„z dobrze przemyslanych przyczyn" także powstrzy
mat się od wsze!Jdch komentarzy na temat wymiany listów
biskupów polskich i niemieckich.

Pożar w lodowni

MIS ·„Batory"

.Tak Już
wyboru

informowaliśmy w dniu 14 bm.
Mieczysława
KłimasL.ewskiego

Sejm dokonał
na
zastępcę
przewodniczącego Rady Państwa,
natomiast
Edwarda
Sznajdera powołał na stanowisko ministra handlu
wewnętrznego, a Henryka Jablo1łskiego na sl.anowisko ministra szkolnictwa wyższego.
Na zdjęciu (od lewej): M. Klimaszewski, H. Jablo6ski
i E. Sznajder.

Jl. 22 krałisy samochodowe
Cały tabor MPO w akcji

Rzecznik

.o·

* 110 ofiar gołoledzi

Pięć

minut

przed SVlfl1estrem
.JUZ DZIS
W CZWARTEK 16 BM,
w godz. 13-14.30
przez NTU 303-04
każda

l

e

e

•
•
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z naszych
czytelniczek

może poradzić się
w sprawie:

Jak odświeżyć sła.r11i
kienkę

balową?

Jeśli
kupió lub uszyć
nową to jakaby dostosować
ją
do swej

sylwetki i urody?
W c:i:ym iść do ślubu?
l\fodny makijaż na wieczór
·
Co wziąć ze sobwcza.sy świąteczne?
Jak zimą dbać o cerę?
Odpowiedzi u<lz.ielają:

większości

przechodząca

ulicą

d~pod?bnie

pęknięcia

kości

Wystąpienie

McNamary

dziewczynka została potrąc<ma
przez samochód i doznała praw
m1edn1cy.
Stosunkowo dobrze wczoraj_szy ata_k zimy zniosły tramwaJe. Dyzurny r11chu zanotował
jedYn!e & spalonych silników.
GorzeJ natomiast czuli się kierowcy MPK.
wieczorem
P11łączyliśmY się
z dyżurującym
pracownikiem
tego przedsiębiorstwa. okazało
się, że w ruchu są wszystkie
mO'łliwe odwody miasta.
Na
samą tylko ulicę Piotrkowską
wysypano ~ ton piasku, który
mieszając się ze śniegiem nie
dawał żadnych efektów.
sytuacja w mieście
byłaby
znośniejsza,
gclyby do wysił
ków 1\IPO dołączyli się rlozor-cy. Niestety, na calej linii zawiedli.
Ich ofiarami padło
wczoraj do godziny 21 110 osób.
pogotowie nie mogło
wprost
podołać pracy.
Część chorych
przewiezi'!no do szpitali, Więk
szość z mch na długo pożegna
się z prac'.\ zaw'!dową. Ale to,
niestety, nie cloc1era do

domości
wpajać

dozorców. Trzeba
im to w~zelkimi

pobliżu Sajgonu
Piraci amerykańscy znowu
zbombardowali terytorium DRW

w

to drobne zderzenia,
które nie pociągnęły
za sobą poważniejszych strat.
W Jednym
tylko przypadku

Posiedzenie rady NAT O

I

Przez całą środę ministrowie 15 krajów NATO obradowali głównie nad kwestiami militarnymi.
Znaczną część swego przemtowlenia poświęcił amerykań
ski sekretarz obrony, Robert
McNamara, analizie militarnego p.:-tencjału Chiński~j Republtki Ludowej ze szczególnym
uwzgl.ędnieniem
jej zasobów
nuklearnych. McNamara przed
s;aw'l
ministrom
ktajów
sp~zymierzonych
szereg da, J..

nyC'h liczbowych,
rozwć.j

ilustrujących

wysiłku

militarnego
ChRL w dziedzinie zbroje1't
klasycznych i nuklearnych. W
związku z tym zaproponował,
by rada stalych przedstawicidi NATO dokładnie przest:..idicwala ten problem.
Przechodząc
do zagadnień
bardziej „atlantyckich" sekret:irz obrony USA wzywa ' do
udnskonalenia sil interwencyjnyt.h NATO.

Partyzan.ej południ owowietnamscy
zbliżają się
coraz
bardziej do Sajgonu, co potwierdza fakt, że we wtorek
powstańcy zaatakowali posteru
nek policja srujg·ońskiej w odległości 7 km od centrum sto
licy płd. Wietnamu. Kanor.a
dę strzałów z broni maszyn owej słychać było w stolicy.
W ·tym samYm mniej wię
cej czasie pall"t.yzanci zaatakowali po>:termnek policji w
Ba Sau, leżący na 8 kilome-

Od stycznia 1966 r.

Zł-dnioIDe

kuracJe

w uzdrowiskach

świa

więc

do·
stępnymi środkami.
Może doraiue mandat~ są z~yt niskie.
Trzeb!! by więc
sięgnąć
po
ostrzejszą broń. W_ięcej spraw
kierować do kolegiów
karnoadministracy,inych.
'\1oże
to
odniesie wreszcie skutek. (kl)

trze od Sajgonu. Celem a.ta
ku pc·w.stańców było odwrócenie uwagi od hinej ich akcji zlll!ierzającej do wysadzenia mostu.
Siły

amerykańskie

i

połud

niowowietmamskie przeczer.ują okolice pól ryżowych, leżących w połowie drogi mię
dzy bazami USA
Da Nan.g
i Chu Lai w odległości okoŁo 600 km na północ od SajgorJU.
Z depeszy Agencji France
Presse wynika, że w środę
rano samoloty amerykańskie
dokonały
barbarzyi1skiego
l!lalotu na obiekt gospodarczy
w
pobliżu
Hajfongu,
na
terenie DRW.
Celem a·taiku
była
elek<trowmia w odległości
22 km na północny
wsch6d od wspomnianego mia
sta.
W nalocie wzięło udział 8
amerykańs.kich samolotów ty
pu „Thur.derchiefs F-105" ma
jących na pokładzie około pół
toratonowe bomby, AFP podaje, że jeden z samolotów
USA został strącony.

Od 1 st.icznia 1966 r. wpro
wadzCJ111e zostaną ist:otne zmia
ny w lecznictwie uzdrowiskowym, Czas trwania kura
cji w
sa•natoriach
zostanie
skróoony z 28 do 24 drui.
Jak bowiem wyn.i.ka z obserwacji, realny czas pobytu ku
racjuszy w uzdrowiskach za
myka się właśnie w gramcach 24 dni. Okazuje się, że
kuracjusze później przyjeżdża
ją lub też wcześniej opuszczaia uzdrowiska, W reZiulPełne grozy
chwile przetyli
tacie znaczna Hczba miejsc
w środę mieszkańcy jednej z
była nie w pełni WY'korzydzielnic W•rocławia, kiedy ekipy saperów przystąpiły do usu
stana.
wania 500-kilogramowej bomby
Wprowadzane zmiamy podlotniczej znalezionej przypadkoję~o z inicjatywy CRZZ w po
wo w pobliżu Mostu Szczytnirozumieniu z resortem zdrockiego. Bomba przeleżała powia.
nad 20 lat na głębokości zaledwie 16 cm pod płytami chodBez zmiany pozostają turnika. Rejon, w którym bomba
nusy w uzdrowiskach dzie-l została
znaleziona, położony jest
. cięcych, które trwa.Ją przew najruchliwszej części miasta., .
ciętnie 2-3 miesiące.

500 - kilogramową
bombę znaleziono

Nie odnaleziono
bułgarskiej narciarki

W późnych godzinach wiec:mrnych 15 grudnia, powrócU:v do' Zakopanego patrole
ratunkowe GOPR, które wr.az
z
Czechosłowacką Służbą Raplastyk-projektant
t>.mkową_ poszuki\valy zaginio
Centralnego Laboratorium
ne:j w rejonie Cichej Doliny
Przemysłu Odzieżowego
bułgarsk;iej
narciarki
Marii
w Lodzi
Czukowej.
Łucja Pławska
Niestety, przeszło 30-godzinne poszukiwania
zaginionej
po obydwu stronach Tau nie
~~~~~-~~'!i!!lt!~~~····- da~ rezultatu.

Aleksandra
Pukaczewsk a

Akcje partyzantów

byłv

ni<:ostrożnie

NRF

·
biskupów polskich

*
* Dozorcy za wiedli
•
Nawrót zimy
Po kilku dniach dobrych warunków atmosferycznych, wczo
rajszy dzień sypnął niespodziau
kami. Nad ranem termometry
wskazywały - 7 st. c. w_ J?Ohldnie, gdy ulice pokrył sn1eg
&łupek
rtęci
podslmczył
'!o
+ 0,1 st. c. Jezdnie zaczęły się
',,pocić", a śnieg toipnieć. Wkr6t
ee nastąpiło ochłodzenie i uli·
ce pokryły się lodem. Odczuli
to w pierwszym rzędzie kierow
cy samochodów. W książee wY
darzeń wczorajszego dnia, proWlldzonej w KRD MO zanotowano 22 wypadki drogowe. W

rządu

we \Vrocławiu

We wtorek, 14 grudnia, rozpoczęł~ 'lię w Paryżu kolejna
konferencja ministrów NATO. Obrady, które odbywają się
w Pałacu Dauphine, są tajne.
Na zdjęciu: (od lewej) brytyjski minister obrony Denis
Healey. ameryka6ski sekretarz stanu Dean Rusk i minister obrony USA Robert McNamara na sali obrad w dniu
otwarcia konferencji.
CAF .- P.l'Utt<>f<ix

Przemówienie Bolesława Jaszczuka

!,~~l~:z;~~;~r/.GD~~:;:z~~;~
s y I u a c Ja w R o de z J
I

W środę o północy minął
wyznaczony przez Radę MiniJedności
Organizacji
serów
Arrykańskiej na sesji w Addis
którym
w
Abebie termin,
·.vielka Brytania miała stłumit< trwającą już kilka tygod-

20-lecie
Zachodniei
Zachodnia Agencja Prasowa
ob::hodzi 20-lecie swego poAgencja utworzona
wstania.
została pod koniec 1945 r. z
grupy dziennika-i
inicjatywy
rzy, którzy jeszcze w okresie
okupacji wYdawali tajne biuletyny poświęcone problemapolskich
dzisiejszych
tyce
Ziem Zachodnich i PółnocZAP

g~anicznej.

Obok działalności informacyjnej prowadzi ZAP szeroką
akcję

wydawniczą

poświęconą

i Pół
Ziemiom Zachodnim
nocnym oraz stosunkom po~
sko-niemieckim.
Większość ksiątek i broszur
Z.AP wydanych w języku polskim ukazuje się też w jednym lub w kilku językach
ZAP
Wydawnictwa
obcych.
przeznaczone dla Polonii zagranicznej umacniają jej s?lidarność z krajem w sprawie
granicy ·na Odrze i Nysie Luż.vckie.i.
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Współpraca

naukowa

w

środę podpisany został w
pałacyku PAN w Jabłonnie pod

warszawą plan
ukowej PAN i
demii Nauk.

współpracy

Chińskiej

naAka-

I<omunikal

Komendy MO
m.

sł.

Warszawy

Milicji ObywatelKomenda
skiej m. st. warszawy wzywa
ob. „J. Jankowskiego", który
w okresie od 28 stycznia do
się
zwracał
23 lutego 1965 r.
listownie w wiadomej mu spra
wie o skomunikowanie s.ię tena numer 266608,
lefoniczne
2666()9.

obywatel nie nawiąże
.Jeżeli
dnia dzikontaktu w ciągu
siejszego podjęte zostaną oficjalne kroki dla ustalenia jego
tożsamości.

ustalenie tożsamości otiywatela spowoduje utratę obiecanej nagrody i 2ade)<larowanej
Ponadto narazi się
pomocy.
obywatel na odpowiedzialnośc
karną bez względu na !nten_cje
jakimi się k.ierował pr~y pisaniu wspomnia.nych hstow.

Pogrzeb odbęd'Zie się z kaplicy cmentarza katolickiego
na Dołach, dnia 16 grudnia
br., o god!>:. 14,30, o czym pow
pogrążeni
wiadamiają,
smutku
ZONA, CORKA, ZIĘC,
WNUCZKA i RODZINA.
Wyraey szczerego współ4:2U
cla RODZINIE Zmarłeg.o

SZYMA~SKIEGO
prezesa Izby

w

Rzemieślniczej
Łodzi

składaj~

Wyrazy głębokiego współ
czucia RODZINIE Zmarłego
S. t

prezesa l'ZbY Rzemieiln!czej
w Łodzi
składa<!

CFACH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH i DRZEWNYCH
w ŁODZI.
16785/g

:g;ol. JANUSZOWI MAKOWSKIEMU z powodu zgMIU

MATKI
cła

głębokiego

współczn-

składają

wizy.tv. Z<JJgJ"<l!niczne, jaik.
się

prze.kona~

jruż

pa~ę

razy, s4 0an-dzo poZIJlf:ecZ
n,e. Zwykle w rf!a'k.ich wyipa-d'f<,i;ch oglq,d<llmy ci.e1/wwą sztu-

W dniu 13 grud.ni a 1965 r „
po długiej i ciężkiej . chorobie
zmarł

JÓZEF
SZYMARSKI

prezes Izby Rzemieślniczej

w

Łodzi.

wyrazy współczu
cia RODZINIE Zmarłego
składa

CECH RZEMIOSŁ ROZNYCH
w ŁOD;z1.
16812/g
Wyrazy głębokiego współ
czucia ROJlZINIE zmarłego

JÓZEFA
prezesa Izby Rzemieślniczej
w Łodzi, członka założyciela

ŁODZ.

Spółdzielni

Rzemieślniczej

Za·

opatrzenia i Zbytu „Włókno"

w

Łodzi

składają:

RADA, ZARZĄD, PRACOWNICY RZEMIESLNICZE.J
SPOŁDZIELNI ZAOPATRZENIA i ZBYTU
„WŁOKNO w ŁODZI.
Wyrazy głębokiego współ
czucia RODZINIE Zmarłego
S. t P.

Józefn
Szymańskieuo
prezesa Izby

w

Rzemieślniczej

Łodzi

składają

ZARZĄD, CZŁONKOWIE i
PRACOWNICY CECHU RZEMIOSł,

DYREKCJA, KoLEZANKI
KOLEDZY z PRPC
7113/k

Te

mogl:śmy

SZYMAdSKIEGO

SZYMAgSKIEGO

wyrazy

5 minut przed

P.

JOZEFA

Wyrazna tendencja wzrostu
importu surowców, przekra. h
.
.
e 1{S•
rozmiary ic
cz::tJącęgo
portu ,u legnie d_alszemu · pog!\;!Jieniu, Jest to słuszny kierunek, odpowiadający w pelni ogólnym zmianom struk·
d
·
turalnym W nasze] gospo arAby

Głębokie

RADA, ZARZĄD oraz
PRACOWNICY RZEM.
SP-NI „SKORA"
w ŁODZI.
16802/g

Ob0cnie nasz handel zagrarozw1ia się szybciej
n'.cznv.
niż dochód narodowy i produkcja przemysłowa. Według
przeciętne
ocen,
wstępnych
tempo wzrostu obrotów, liczo
ne w cenach stałych, wyniesie w latach 1961-1965 - 10,l
proc„ w tym eksportu 10,7
proc. wobec wzrO§tU dochodu
narodowego o 6 proc. oraz
produkcji przemysłowej 0 8,6
k
t . .
k
t
war osci e sPC·C'C. S .osune
portu .do wartości dochodu
ciągu
n:irodowego uległ w
ostatnich 5 lat niemal P od wo
jeniu. Fakty te świadczą najlepiej, że pr:iwidłowy rozwr)j
handlu zagranicznego staje się
.„dnym z zasadniczych czyn, b
J
ników, od których zależec ęrealizacja
pomyślna
dz:e
·
zamienaszych
wszystk ie h
rzeń w dziedzinie rozwoju go
spodarczego w nadchodzącym
~ · I~i·u.
~~
.,..
gospodarki
wzrost
Dalszy
narodowej w tym okresie wy
zw·ęk
d t
·
ł~ maga m. in.rtwy a n:go
szenia impo u, w ym g owinwes,tycyjnego
sprzętu
nif!
ornz surowców i materiałów.
Również wzrost importu surowców warunkuje realizację
ogólnogospodarc;'.zych.
zadań

rze od wzrostu wymiany z
bratnimi krajami socjalistyczglownymi
naszymi
nymi
pa~tnerami w handlu zagrani-.'znym. Struktura naszej wy
miany handlowej W pełni odpowiada potrzebom i możliwaściom gospodarki narado-

SPOŻYWCZYCH

oraz RZEMIESLNICZE,J
SPOŁDZJELNI ZAOPATRZENIA i ZBYTU
BRANZY SPOZYWCZEJ
w ŁODZI.
16834/g
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rosnącego

znaczenie,

J"akie

pr.lywiązujemy

dalszego
do
rozwoi·u wymiany z krajami
niczym
w
s:i.:jalist)' cznymi
·
nie umniejsza naszego zamwzrodalszym
teresowania
· st~'m obrotów z krai·ami kapitaEstycznymi.
struktura naszego eksportu
kapitalistycznych,
do kraiów
zaś wysoko rozw1zwłaszcza
niętycb, mimo pewnych zmian
na lepsze, nie odpowiada poziomowi rozwoju przemysłu w
naszym kraju oraz postępom
uzyskanym w ogólnej strukturze wywozu. w naszym eksporcie do rozwiniętych krajów
kapitalistycznych dominują nadal paliwa, surowce i ai;tyku·
łY rolne.
Nasze wys1"łk1' w k1'erunku
towaroweJ
struktury
zmiany
eksportu - na rzecz gotowych
wyrobów przemysłowych - napotykają opory ze strony tych
krajów w postaci różnych pod)'Skryczynań o charakterze
minacyjnym. Mimo że większość
wysoko rozwiniętych kraJóW ka
pitalistycznych formalnie zadewobec
stosowanie
klarowała
Polski klauzuli
przywozu z
uprzywilejowania,
najwyższego
eksport do
nasz
. l k
t
0
ó
Je< na
tych krajów napotyka r żno·
rodne przeszkody.
Eksport z Polski do krajów
Europejskiej
członkowskich
Wspólnoty Gospodarczej (EWul
i Europejskiego zrzeszenia wol
nego Handlu (EFTA) jest obłożony wyższymi cłami niż ekssamych towarów
port tych
realizowany wewnątrz wspomnianych ugrupowań. Niezależnie od tych przeszkód istnieje
szereg utrudnień o charakterze
pozataryfowynl., które w zna„
cznym. stopniu ograniczają, a
w

k~ai\co'IWYC\l p:r~padl<ach

na

eksport
uniemożliwiają
wet
naszych towarów.
AhY skutecznie zwalczać te
rozszerzać zakres
poczynania,
zwiękliberalizacji obrotów,
szać cenę dewizową, a tym saeksportu,
opłacalność
mym
konkurencyjtrzeba podnieść
ność naszych gotowych wyroTrzeba ,
przemysłowych.
·bów
tak2e uaktywnić zarówno na·
sze placówki służby zagranicznej jak też handlu zagranicz1
torowania
w kierunku
nego
dróg naszym towarom, szerszego informowania odbiorców o

sprostać potrzebom w

ZiJ.kresie

S. t P.

JdZEFA

raz większym stopniu włączala sie w nur.t międ zynaro d owego podzJalu pracy.

ce.

P.

JAR
JABLOiSKI

rzeń zależy w znacznej mie-

".~oowsepjodz~aarC:caeeg,n:k:nto~crąa~wi~c~~ w~~sadnicze
~~!k~y'pr~~:' hs;,~J.~~
:~~~l~;~~~ał~
„r ,.,
wódcami radzieckimi i ame-

Dnia 13 grudnia 1965 r., po
i cięzkiej chorobie,
o,.atrzony św. sakramentami,
zmaTł, w wieku 59 lat

t

szać eksport oraz przyśpieproces przebudowy jego
sti·uktury. Stanowi to węzlowe zadanie w nadchodzącym
okresie.
Powo::lzenie naszych zamie-

b·.· gz· ących wynosi'ł 7 ,6 proc., to
·
w obecnym 5-leciu zwiększył
sie do ok. 10 proc.

długiej

S.

równowagę

szać

Nasza działalność przynosi
widoczne rezultaty. Jeśli w la
średnioroczny
_
tach
1956 1960
przyrost eksportu w cenach

We wtorek wieczorem oglo
komunikat
szcmo w Lusaka
oficjalny, który informuje, że
Wielkiej
stanowiska
wobec
.1
Brytanii Zambia postanowi a
wysłać swoje delegacje do

nie-

płatniczą
kraju, musimy nadal zwiękzb~dną

Sprawy handlu zagranicznego znalazły także szerokie odbide w obradach J:V Zjazdu
pa,rtil.

w

Szczezagospodarowywaniu.
góinie rozlegle zadanie przypadalo agencji w jej zagraniczn!:j.działalności. Polegało ono
na informowaniu zagranicy o
polskich prawach do Ziem Odzy~kanych, o ich odbudowie,
za'.udnieniu i zagospodarowaniu oraz na przeciwstawianiu
się antypolskiej · propagandzi~
rewizjonistycznej. Dla zagranicy '\\<}'daje ZAP biuletyny w
nieangielskim,
j„zykach:
mieckim i rosyjskim oraz polski biuletyn dla Polonii za-

zapewmaJąc jednocześnie

sp~darczym.

u-

społeczeń
stwie polskim prawdę o historycznej polskości Ziem Odzyskanych i informowała o
uzyskanych postępach w ich

powszechniała

15 grudnia rząd Wilsona nie
po':rafi podporządkować sobie
reżimu Smitha, to kraje afrykańskie zerwą stosWlki dyplo
matyczne z Wielką Brytanią.
Do środy wieczór tylko dwa
Tanzakraje afrykańskie
oznajmiły
ma i Gwinea
się do
zastosują
iż
oficjalnie,
rczoluci·i OrganizacJ'i. Państw

Afrykańskich.

Agencji Prasowej

nych.
W ciagu 20-lecia

rebelię rodezyjską. Rada
jeśU do
iz
zadecydowała,

ni

przywozu,

połnocą

7ee; o Jot-O.rej wy.9UlnD!en'ie za-

możliwościach

polskiej

bicg11l sam reżyseir, przybywa
jqcy 1W „gościnne wy stępy".
Nie wiem sloąd i pv co te

i

osiągnięciach

gospodarki.

Koncentrując

główną uwagę

pełni

ż

ter~tury

(Skro' t)

Problematyka handlu zagranicznego nie jest nowym tematem na naszych obradach.
Po::zynając od III Zj=du prze
w\iala się ona przez wszystki~ niemal plenarne posiedzeCentralnego
Komitetu
nla
pJśWię.cone zagadnieniom go-

zagwarantowana.

Istotną

zale~ą nowego systemu planowania zadań handlu zagranicz-

n~~wi~~ el::;:~zno~~~nowania

handlu zagranicznego nie można traktować jako ostatecznych
i nienaruszalnych. Należy pracować nad dalszym ich dosko•
naleniem.
Dotychczasowe premie za eks
port dla kierownictwa oraz odpracowników
powiedzialnych
inżyniery.ino-technicznych i eko
przedsiębiorstw
nomicznych
zjednoczi;ń
pr~e'?'ysłowych ć i
z ~}:m, nze
n~ dezy utrzymbaę d ą- prenuowa
e
zJe noczm .a
za wykonanie zadań planowych
eksportu określonych w złotych
dewiz~wych, a nie jak dotych-

fachowej itp. ;;;
kra3.ów. socjalistycznych lub
kamtahstycznych.
Bank Handlowy udzielać be
dzie centralom zwrotnych i
oprocentowanych kredytów de
przeznaczonych _na:
WIZ)<J\';l~h,.
0
rnnywanie za grarucą1
a
poza planem importu, drobny:h za~UJ?Ó~ sł:iżących do
1 . poprawy
unowc.czesr_ii~i:ia
gatunkowosci i wzornictwa pro
dultcji eksportowej;
przezn~
b) wykorzystanie

cz('nych na eksport surowców
i materiałów na zaopatrzenie
ponadplanowej produkcji eksp:irtowej wyrobów gotowyc~
c;) realizację ponadplanowego importu surowców i ma•
terialów służących do wykony

n:1~~;?wit~~rzyć ~jfn~ts~~~:o~!j.nowej
cz;!d.;'.;c:~ś~f~h
Pon 1·eważ sprawy
nowy, wspólny dla przemysłu

i handlu zagranicznego fundusz
prem1·0 , •• y.
•
Nowy fundusz premiowy dzie
lt'ć się b„dzi·e na trzy częs'c 1·.
Pierwszą "częśc przeznacza si"
dla robotników i pracowników"
· b.iors t w
prze d się
umys 1owyc h
bezbędących
przemysłowych,
pośrednimi eksporterami. Premie z tego funduszu i>owinny
przyznawane w zasadzie
być
którzy
tym członkom załogi,
eksportowykonują produkcję
wą. Druga część funduszu będzie przeznaczana dla koopena premie
rantów, a trzecia
dla pracowników biura branktóre
HZ,
centraii
żowego
realizują

daną

transakcję.

reklaSkutki ewe'lltualnych
jakościowych będą pomacji
mniejszać wspólny fundusz pre
miowy ws,ystkich uczestników
transakcji.
Podstawą tworzenia i podzia
lu funduszu premiowego central będzie wykonanie, wz„~lęd
ł
nie poprawa op acalnosci dewizowej pod warunkiem osiągnię
cia, bądź przeli:roczenia. ustało ...
nych w planie centrah zadań
eksportowych.
przedstawione zmiany stano.
. pierwszy
e t ap re f o r m y • w
w1ą
drugim należy zmierzać do doskonalenia metod rachunku eko
nomicznego w eksporcie, rozszerzenia zakresu stosowania te
go rachunku na import i całość obrotów, powiązania go z
ekonomicznym w
rachunkiem
skali gospodarki naroclowej.
zmianom, 0 których mowa,
muszą towarzyszyć procesy dal
szeso doskonale11ia również inekonomicznonych środlców
organi7:acyjnych.
5-leciu podjęli'\V ohecnym
kroków mających
śmy wiele
na celu zAA:ieśnienie wzajemi
przemysłu
nej współpracy
Przy
zagranicznego.
handlu
przeds\ębiorstwach handlu zagranicznego utworzone zostały
doi'adcze.
branżowe komitety
znac<7.na ich część nie wypetnia jecłnak należycie postawionych przed nimi zadań.
Określoną rolę w umacnianin więzi między przemyslem a handlem zagranicznym
pionu
stworzenie
odegrało
niektórych
w
eksportowego

zil?dnoczeniach oraz p.rzedsięb\rJrstwach. W około 80 przed-

sięhiorstwach

przemysłowych

zorganizowano komórki oferKilku
t.Jwo-kompletacyjne.
d . b'
prze się iorstwom przemys!owym przyznano prawa biur
branżowych, bądź central handlu zagranicznego. Wyniki w
zbliżeniu producenta i odbiorcy krajowego do rynków zagranicznych są J·eszcze niewy-

produk•
wzrosta
ekspol'tu decydui·ą się J'ednak
produkcYJ·nym
w
'
"~.al'ladz1·e
handlu zagra•
or(lz centrali
nlcznego. szczególnego znacze
nia nabiera praca podstawopartyjnych
wych organizacJ'i

pr:redsiębiorstw.

Organizacje partyjne powinny tworzyć odpowiedni klimat
dla walki 0 poprawę jakośd
„
d
ziała1nosc
or<n organizować
czionków partii i całej zalo:gi w tym kierunku. W szc~ególności chodzi o zapewmenie właściwej pracy kontroli
t•'chnt'czneJ· oraz 0 właściwy
~
dobór i autorytet jej pracowników ·
c
t ·
·
enOrgamzac3e par YJne
trał handlu zagranicznego powinny dbać o jakość kadry;
j':lj poziom fachowy i postawe: moralno-polityczną.
rozwoju
dalszego
Za<lania
h"lndlu zagranicznego oraz po
p!·awy iego efektywności ma·
j:;i decydujące znaczenie dla
wszyst·
pomyślnej realizacji
. h naszych zamierzen· gospo
1nc.
5d hod
zvcl1
d
zącym
w na c
a!c ·
Zadania te powinny
ledu
stać się podstawą szerokiego
pre gram u działania rządu i
orgar.ów;
jego
wszystkich
o:·ganizacji związkowych oraz
t ·
samorządu robo mczego.

Doc. dr I.

w S'bo.wie WIS.tęp-
pu!Jli-cyis.tyk.a., czy

row

I

iż

do
Wi

di
ną

Lipiński

laureatem nagrody

Polskiego Towarzystwa
Matematycznego
Jak się dowiadujemy, Polskie Towarzystwo Matematycz
ne przyznało nagrodę im. St.
Z.'.!~ernby łódzkiemu naukoW•
Wyd.z.
cowi, prodziekanowi
Mat. Fiz. Chem. Uniwersytetu I:.ódzldego doc. dr Janowi
Lkdńsltiemu. Jest to wYSOkie
wyróżnienie za najlepsze prace naukowe, zawierające nowe wyniki. Doc. Lipiii.ski ogloEil prace z dziedziny teorii funkcji rzeczywistych (W
ci1gu 10 lat profesor Lłoińsld
)
k
ogłosił 22 prace nau owe ·
Trzeba tu dodać, że nagr~
d)' PTM (trzy w ciągu roku
na całą Polskę) przyznawane
k
ól ·
są za szczeg .me waż ie o-siągnięcia. Jak do tej pory
w:;.różnicnia te, poza doc. dt'
Lioińskim, otrzymali dwaj !odzianie - prof. dr Z. Zahorsk'i (w 1949 r. za prace z dzie
dziny teorii funkcji rzeczywls:ych) i prof. dr Z. Charzyń
ski (W 1954 r. za prace z teorii funkcji analitycznych).
Warto tu dodać jako ciek~
wcstkę, że dotychczas nagro1Vf d t ł
os a o dwukrotnie
dę PT
matematyków:
dwu
tylko
prof.
Biernacki oraz
prcf
(jot)
Steinhaus.

eksportu maszyn
na rozwoju
i urządzeń oraz artykułów kon
sumpcyjnych pochodzenia prze
ny m, że
myslowego, czego wyrazem będzie zwiększenie wywozu tych
na.wet .,żtll1'1W· li.zm" (-0-rrl, jak.
w ogóTe można k.ons>Vru.ować wyrobów w ciągu najbliższych
dwóch lat o ok. 34 proc., nic
wkie zlośl!bwe 1W-Wo:t·wo-ry ję
zamierzamy jednak rezygnować
zykou.:e). , 1 PU:ć mi.n-u~ przed
z eksportu niektórych innych
d'!J.>U1W'stą", ·t-o po pros·vu s.zitti'zarówno surowców, starczające.
towarów,
Prz~widuje się, ~ p'tZedjak i artvkułów rolno-spożywkra ws•pó.łczes•n.a„ cietka1wa., moprzemysłowym
czych, pod warunkiem, że bę- siębiorstwom
mentami wręcz paS<jo:nwjqca.
bą"lź ich zjednoczeniom, ktńdzie to eksport opłacalny.
A że n·ie ,,rw.ydu1ma1'la" i ży
planowany
przekroczyły
re
W dziedzinie eksportu paliw
ci.u 1>1·i1S<k..a, n.ie d.z bwnego, fŻ
h
·
d
i surowców zakłacta się w najspowodouJaila taJk.ą fa~ lii&tó•w
wp1yw cwiz, 1iczonyc w cebliższych latach pewien umiar
kowany wzrost, ale dotyczy to- nach realizacji, należy umożu n.(rnzych polu.dniowych sqwarów o korzystnych wskazni- lLvić uzyskanie dodatkowego
siwdów.
kach efektywności i wystarcza- pr:iydzialu dewiz na ponadS.wietna row T. Filjewsrlcieplanowy import.
jących zasobach krajowych.
go. dolne postacfe &t1L'Ofl"ZO~
sposób
ten
w
Uzy~kane
eksportu rolno-spoPoziom
pv.ez Nllllberczaka, Zaq>aJSieprzedsiędewizowe
śr·,dki
żywczcgo musi ulec obni:łeniu.
O>d.'liwórwi.cza i niektórych
W walce o efektywne wpłY·
to wy dewizowe trzeba wykorzy- b!·"'rstwo może przeznaczyć na
oów ról epiz<>dycsnych,
stać również takie możliwości, import drobnych maszyn, wzowcro<rajszeai"IJ.t
doda•fk:owy
rów, aparatury laboratoryjnej
usług tra11sportojak rozwój
go przedlsitarw~.e;nia. Sądzę, że
turystyki, usług leczni- i Jrnntrolno - pomiarowej, liwych,
w 1't:1wch rodziimycl1 reiżyse
-~~------=~---.....:::....----------------
Trzeba
sanatoryjnych.
i
czych
szt.ulw ta 1.V1Jl!J'l4<UftaJb.y
eksport
aktywizować
bardziej
nieco inaczej, byWiby bardziej
wielu drobnych towarów, artystonowana, a:i-ozibaJWi.o\n:a więk
pamiątkarskich, kolekkułów
cjonerskich itp.
s:z•ości eiermentów tzw. ;,(l'TO.ZIJ
Realizacji zadań handlu zajaik. dJla
syt-uacjri", lotóryoh z
wynikających
g_ranicznego
było zdemnie osobi.ści8 założeń rozwoju gospodarki nacydowanie za diużo. Me zgo1966-f970
rodowej na 5-lecie
d::ić się WWJOda i uohy<lić czopowinny sprzyj.ać zmiany doprzez mniej kilkadziesiąt, jest jed·
opublikowaniu
Po
S'koro reżyser z &aityła,
konywane w metodach plano·
materia- nolity. Wyrażają one zdziwie„Dziennik Łódzki"
wania i zarządzania.
slawy - J, SoLoviic, ta•lci uilaś
„orę~zia" nie, żal i oburzenie z powodu
dotyczących
łów,
tempo wzrostu i
Właściwe
nie $'tyl r.eiprezentwje, tym
bi>:kupów polskich do bisku- stanowiska zajętego prze.z poltowaro..:ej
struktury
poprawa
bardiziej, że był. to nilm k<mNiektórzy
biskupów.
skich
pów zachodnioniemieckich, zanaszego eksportu powinnv zna
seikwentny.
Czytelnicy wysuwają konkretwyraz w prograleźć swój
do redakcji masowo na
W s-umie - prze>dJstan.oienie mach rozwoju techniczno-eko- częły
że
plywać 11sty naszych C?~ytel ny postulat - uważają,
interesujqce; szit>wk.a jak najposzczególnych
nomicznego
zająć
powinien
PRL
nikó\'1. Piszą ludzie r?~nych rząd
branż oraz w wieloletnim pla1Ja7<fz!ej na czasie, prowokustanowisko wobec
określone
środowisk i zawodów, roznych
nie rozwoju całej gospodarl<i
jąoo oo dys-louS<jri.. Więceij taspoleczno,-p.olitycz- bl~lmpiego „orędzia".
p-:>glądów
narodowej,
ki.eh! Zna.j4C poziom ws;pólzyczenin
zadość
Czyniąc
wzrostowi Wpływów dewizonych, wierzący i nie.wierzący.
cz?1Snych f.U1mów cz.echoslorWll>C
wych i oszczędnemu wydatkoTc:n zasadniczy listow, tele~ Czytelników, w dniu jutrzej·
kwh, ·mo-żna przyrpwS'zczać, że
waniu srodków na import poszym zamieścimy fragmenty
gramów, a także telefonów,
winny slu:!;yć, wprowadzone od
i u' teafJrze 1001S'zych sqswdlów
liotrzymanych
pierwszych
odebraliśmY. w ciągu
których
zasady
nowe
roku,
przyszłego
dzieje się wiele cteikarwego.
(ast)
SlÓW
planowania obrotów handlu za •. ostatnich dwóch dm co najJ. BRYSZ
r.-raniez!'ego. Polegają one na
u'talanm dyrektywnych zadań
importu wyrażo
i
eksportu
1,
w NOWYM NUMERZE ;,ODGŁOSOW":
dewizowych, I
nych w złotych
1•,
DROGI ROZWOJU
nrz" jednoczesnej rezYl(ffiicji z I
GROBOWCE OLBRZYMOW
r•,
ih1:i.ei liczby wskaźników ilo- I
P.RYJ,ANTY SĄ NAJLEPSZYMI PRZYJACIOŁMI
ściowych.
,I
DZIEWCZYNY
Nowy system planowania ozaclunurzenie
w Łodzi
Dziś
rł
ł
CZYLI DZIEWCZYNA DO
l'AN INŻYNIER
Rranicza zadania ilościowe eksprze3asmeduże z większymi
rł
WSZYSTKIEGO
t
nnrt11 i importu tylko do okre·
opadami
możliwymi
niami i
M!l.RIAN PIECH AL o ZJEZDZIE LITERA TOW
Temperatura minimalś'<'.llYCh surowców, nólfabtvkaśniegu.
LEWYM OKIEM o PRZEPISACH
tów i towar/Iw rolno-spożYw
na ok. minus R st. c„ maksy~
MORDERCA
HITCHCOCK
malna minus % st. c. Wiatry
r.<>.ych. kiórvch iloś~ nie,.,11e!ln~
WYWIADY, FELIETONY, RECENZJE.
!';ospopotrzeb
zaspoko.fonia
do
pogoda
J.utro
zm'.enne,
słabe,
~. ~~.ar.odowe,j · ·DWSi b~ W• ,;i:=:;;;;;;;;;;:;;;;;;;,;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;::=;i:=====---===ia
bez ~lano
za.strzeże-ni.a

ne

Czytelnicy „Dziennika tódzkie2o"

o „orędziu" biskupów polskich
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SZKODA CZASU
I-

T

Domki

INŻYNIERA na
Wciąż mało inży- I
Rogach

r.ospodarka jest nie nasycona.
jej
nierów. Blisko IO-krotny wzrost liczby inżynierów od
przpd wojny nie ucisza gromkich wołań o więcej. Wołania te skonkretyzowano. Za IO lat potrzeba będzie
2 i pół raza więcej inżynierów niż obecnie. Obecnie
zaś powinno ich być co najmp.iej o 30 tys. więcej, :Jiż
jest. Tyle stanowisk inżynierskich obsadzają podobno
nie inżynierowie.

Inżynier

towar deficytowy
Czy istnieją

realne

szan-

powyżs-ze Wołania nie
stały się przysłowiowym gło
sem wołającego na pusziczy?
Czy istnieją nadzieje, by inżynier stał się po prostu in-

se, by

żynierem,
a
nie
towarem
najbardziej deficytowym?
Otóż raczej nie. Z tej
prostej przyczyr.y, iż spełnie
nie żądań gospodarki wyma
gałoby
nieomal
potrojenia
w nadchodzącym 10-leciu obec
nej • liczby studentów i absolwentów. uczelni technicznych. Jest to mało prawdopodobne o ile się zważy
aktualne możliwości frlnanso
we i inwestycyjne
szkolnictwa wyższego. Realiści obliczają, iż w nadchodzącej 5lalce możemy się spodziewać
zaledwie o · 17 proc. więcej
absolwer.!ów
uczelni
wyż
szych, niż w 5-laitce obecnej.
rstnie.ia wprawdzie plany ogromnego rozwoju
studiów
dla pracujących, które - teoretycznie miałyby
wypu-'lzczać tyle co st.udia dzien
ne, fachowców. Teoreitycznie
bo ci realiści twierdzą,
iż byliby t.o właściwie p;seudoinżynierowie.
Trudno bowiem uznać np. zaoczne stadia technic7,ne za równorzęd
ną drogę p:-zygotowania inżyni erów.
W obecnych warunkach - przy braku 101kali i wypo~aże'1.ia dla iego
typu i-itudiów, braku czasu i
zbyt daleko idącym cbciąże
niu
zawodowym
kandydatów, można traktować je jedynie jako uzupełniające. Ża
den z krajów uprzemysło
wionych zacbo'anich nie ma
łlznan ei
uczelni tego t.ypu.
a z krajów soc;jalist'ycmych
Rumunia zr.iooła pn.ed kilku la~y studia 7aoczne na kie
,runkach techni<:znych.
Tempo W7.Xostu ilości inży
nierów mimo. że imponujące
w stosunku do s~anu wyjśdo
wego; - w r. 1!138 - 13 tys.,
w r. 1945 7 tys., w r.
1964 110 tys„ jest u nas
znacznie niższe, niż w farnych
krajach socjali:&tycznych i n'ie
bard2J0 się
różr.i.. od tempa
rozwin2e f;vch kraJo<W kap1t.a
lis vcznych.
Srednie
roczne
tempo zatrudnienia inżynie
r&w wynosi w C7echosłowa
cji 12,5 proc„ ZSRR 11,2
proc„ w Bułga;rii - 7,5 proc„
u nas - 5,6 proc. Wyprzedzają n.as nieznacznie

ObiektJJmem

Wielka
Brytanda
Stany
ZjednOCZ{)'lle.
Czy więc w tej sytuacji,
która
przypo~na
nieco
sławi:e ~owiedzenie ,,po pierw
sze - nie mamy armat", pozostaje nam już tylko biadolić- ·wydaje się, że ta.k jak
nie ma co marzyć o pehtym
zaspokojeniu cleficytu inżynie
rów tak nie ma podstaw d11
zaniechania prób łag<>dzenia
teg6?: deficytu. A mo:iliwoś
ci łagodzenia - wbrew defety~lycznemu obraz.owi sytuacji jaki stwarzają powyżSze
ogóhte dane
istnieją.
Uznając jako bezsporną pilną
potrzebę
przyspie:;:zemia rozwoju szkolr.ic<\Jwa wyższego,
trzeba by zastan_owić się

czy faktycznie
inżynierów

jest

mało?

W Slanacb Zjednocronycb
na 1000 zatrudnionych w go•
sp0darce narodowej przypada średnio 13 inżynierów, w
Polsce zaś 12.
Dlaczego
więc skoro jest tak dobrze.
jest tak żle? Czyżby dane z
obu krajów były nieporównywalne? PI'Qf. Jainusz Ty•
mow.ski, przewodniczący Rarly Głównej NOT twierdzi, j,ż
przy s:iosun.kowo niewielkim
błędzie

m<:>źr:-a

po·równywać

- właśn.ie ze S~anami Zjednoczonymi, gdyż właśnie tam
pozycja inżyniera jest zbliżona diO na<;zej. Porównując
- już bez obawy posądzenia

\A/

świat

Zadaniem Lódzkiej Spółdzielni Bu
dowłano
Mieszkaniowej jest budowa domków jednorodzinnych
na
terenach nie uzbro
jonych. O warunkach, na podstawie
którym można zostać
członkiem
spółdzielni i właścicielem domku, już pisaliśmy.
W br. spółdzielr..Jia oddaje

78 domków o wySOkim stan
dardzie, (to znaczy wyposażooych we wszystkie podsta
wowe wygody).
Podobnych
domków zamierza się wybudo1wać ogółem 184.
W 1966 r. przystępuje do
bud1owy na terer.ie
Rogów
- od ul. Łupkowej (do Rogowskiej
286)
domków o

Nu zimowy wv1.i"oczvnek
do slrely ko11wencyjnei
Nasi turyści bardzo chqt.nie wyjeżdżają do Czechosło
wacii na tereny obję'.e tzw.
konwez:cją. Dotychczas jednak
pobyt w Ta>t.rac.h czy Ka·rkon.oszach
czeskich
nasz<?
przepitsy ograniczały do 6 dni.
Ostatnio przedłużono ten termin do 12 dni, co powinno
zachęcić
prawdziwych turystów, a zwłaszcza narciarzy
do zimowego urlopu po drugiej stronie Tatr. Są tam bo
wiem doskonale tereny zjazdowe i na ogćł dobrze kurBUjące

wyciągi.

Przepustki na wyjazd
do
st:e~y konwencyjr.ej wystaW1aJą poWiatowe i dzielnicowe k~me>nd.y MO, w ciągu
tyg?dma. Ten, k.to wykorzystuJe od razu dwie przepu,<it;kl, tzn. wyjeżdr.<a na 12 dni,
na ponowne zezwolenie mu-

I

si zaczekać do
ku.

I

przy.sv;łego

ro-

(KS)

PROJEKT
POLSKIElGO ARCHITEKTA
Brytyjski Komitet
Oświaty
zatwierdził
projekt polskiego
architekta inż. z. Gęsiewicza,
na budowę gmachu politecltni
ki, który będzie kosztować mi
lion funtów.
WNUCZKA

MARII

CURIE-

SKŁODOWSKIEJ

Hclene Langevin
córka
Ireny i Fryderyka Joliot- Curie,
wnuczka
Marii Skłodowskiej
curie - została matką chrzestną
statku „Maria Skłodow•ka-Cu·
rie". Mężem jej jest wybitny
fizyk Michel Langevin. Obo.ie
pracują w dziedzinie fizyki ją
drowej.
ZYJĄ

w

PAMIĘCI

Najwięcej

polskich ullc spo-

mieszkałych

przez Polonię) po
siada Libercourt. Jest tam rue
Antkowiak,
rue
Polskowski,
rue R'l.tajczak i inne. Kim byli
ci Polacy? walczyli o wyzwolenie Francji
spod
okupacji
hit1ero'Wskiej1 nal-eżełi do ' TM:•
nych grup epoPu w latach 1941(4
i 1ostali· rozstrzelani przez
Niemców.
Najwięcej
polskich
bojowników stracono w cyta·
deli Arras, o czym świadczą

ie·le

eJes-pona•tów,

pr.7ec-1wtvyw'1inych 10 Mu.zeum
przypo<TnJi.na sf1raoszliwq
hi·s·to•rię
tego a.~ookali:ptyczne•go
konnb-i·na:tu
śmil1'rci, Znajdziesz tam wzr11s•ra_i.qco 111;(1)hJ:bkie trzewi.c:zik.i
<l?i.eci.ęce, stosy tolosów k-Obie't,
które zginęiy przedw·cześnie. TJ1'0tez11 kalele U"d
Szk<J.da„ że wśród owych
eilesponat:6w, a raczej ivfród tych reiltlowii,
za·bra./cl!o
wieoUcieigo ci.ężldego u.,,~·lca do ubijan.i:a dróg, a•Lbowie<m
dzieje jeigo .~q za.iste n.ie,ziw'!f!~l-e!
Starzy oświęcimiacy - -tr.cy ja11e H. Bartoszewicz p.a·rr.iętmją go, kiedy był jes.~cze „na chod.zi,e'' w o.kresie rozbudowy teren.ów obov:>wych„
Z<limia•st komi czy
maszY'11! cią,gnęla. go wówcza·s ta.m i z powrotem gromada u>ychudzonych wki!m w d>reliclwwych pms-ia.kach.
Rif.lda nie·szczę.§.n.ikowi, lotór,1 s1radu,s·zy re>sztę s~l, lub
po•t:rą.cony przez be-Hia•l&kieigo kapo Kra:nik.eimamn:a wpadł
pod toczący się wa·lec„.
Więźn.iwmi, ci.ą.gn.ącymi tę
poi'Uxirnq machinę, byli.
po!·~cy ksiqża, 1vśród których nie braikowalo równ.i<i!Ż d1.1,chow.n ych z diec ez:ii l.ódrz:Tviej.
Aresito.w ano ich tu wi.eli1. J<l!k stwierdza M. Cygański
w $1JJO;jej ~i4żce ..Z dziejów okwpacji h.ilOlerO<WS1ki.ej 1D

W

Marty1roba91i w

O~·w·~~ciin1i.u.

na terenie stoczni został ustawiony oryginalny wazon udekorowany doniczką
kwitnącego geranium. Oryginalność lej dekoracji polega na
tym, że wazon został sporządzony z
miny głębinowej
z II w<Jjny światowej, którą wydobyto z dna jeziora Constanca I po .ieJ rozbrojeniu wykorzystano jako element
zdobiący plac przed zabudowaniami stoczni.
(woy)

CAF

Skie

dzwonv",

falach

nada\\o·ane

i

na

przet. różne
one dużym po
worlzenien1
wśród
Polonii
j
przyczyniają się do
podtrzymania polskości. Każtla audycJa składa się z piosenki, aktualneg" przentówienia, Wf>Sołc
go skeczu. Następnie nadawane są reklam~' firm polskich
różnych

Cieszą

stacje.

się

amerykańskich.

NAJI.EPSZY ARTYKUŁ
FILATELISTYCli'

ZA

o

Firma filatelistyczna w. Kolakowski z Great Neck ogłokonkurs na najlepszy artyknł
o polskie.i filal"ellstycc,
napisany w języku polskim lub
angielskim.
Pierwsza nagroda w:1-·nosf ton
dolarów.
Nazwislco zwyci~zc~·
umieszczone będzie poza tym
na pucharze, który przejdziP
na własność 7.WYciezc:v w trzech
kolejnych konkursach.

siła

Jyi.utlach.

Specjalna

s.półdzielrid
będzie
wykonywała
. doprowadzenia.
wody. Przeciętna powierzch_,
nia domku wynosić będzie.
około 75 m'. a cena około 154.tys. zł. Przypominamy tak~
że

o

przyszły'•,

waruinkal()h:

właściciel

uzyskać

może',

por.ad 100 ty>.s. kredytu ban-.
kowego (który spłaci w cią....
gu 45 lat) i 15 proc. pożyczk~·
z zakładu pracy.
Pod koniec przyszłej pd.ęcic;.,
latki, razpocznie się zabudowę rejonu uLic Kryształowej; .
Ksiażka
i
Wyciecz.kowej~
gdzie stalllą łącz.n.ie 292 doon..r

kL
Domy są parterowe i jedn<H
piqtrowe. Spółdzielnia dysipe>~
nuje na :razie 5 projektallllł<
domków prostych i e;;it:eij;ycznych, bez kosztownej i zbęd
nej
reprezen.taoejł.
Elewacje
są z białej cegły silikato<Wej.
Każ.dy domek znajduje się·
na d?.iałce wynoszącej 400 -

500 m2.

A.ktyw spółdzielni opraco-o
WUJe w czynie
81połec?Jnynl
pr01jekt domu świetlicowego z
salą widowisli:ową i spor>tową. Przewidziano także przed
dłużer.ie
linii
tramwajowej
•
· dl to
nr 8 do srodka osie a
zna
czy do rogu ulic Książka i
Łupkowej. w pła.nie jes \ ta.k
że
budowa
szkoły,
przed$Zkola i drugiego pawilonu
handlowo~usługowego.
istbnieje.

już

Pomyślano

wie

ciaż

garaży

także

o

Jeden
bud~

eh<>

ze;;połowych

istnieje mo:i:lfwość wznie
sieruia garażu ):la każdej dział

ce.
Rysunek przedstawia widok;
o~iedla już W najbliszych la- l
ta.eh.
(al.)

bi~ ly

opla<tek, a1!.e okru·szyna ooozowego ohileba: · czarna
jak n.a„~za obozowci dola„.
Ws,pomim.ami i>ch ze czcią i szczerym w<trWszen·fRm..
By/'i to księża.. kf'ó1rz-y 11.m!eU M.ve obowia,z.ki i stu7.1>ę
ka1plań>'k4 /.qcz11ć z ;patriotyzmem i narodową godrwściq.
Czy to s·aimo powiedzi.eć moź.na o awtorach orędzia
~D.1'1<-u.pów polskich do bis1k11 ;i-ów niemiecki.eh?
Ponieważ uczyni.fi to j.11ż in.ni. 11·ie .zaimierz,a.m oma11>1ać tu. P<JLitycznych jego a.s·1:>ektów. Nie chcę 'też ws/:11chiwać s·ię w glośne „alle<lufa;;!". 1'0Z'/}rzmieivajqce w prasie boń>slkiej, która d;olkumen.+. ten po•witał.a z d11żym zadowole-ni..;:m. W tym miej.5<:".L nat-omiast za.trzymam S1.ę
dZv.~eoj 11ad .zdaniem, z którym nasi. oo.~f'Ojn icu ko~ciel11 i
Z'l.D'raca,.ią s'U: do bi,skwpów 11iemieocki~T1: „PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE!".
J(JJlco hwmanis•ta kocluiijąc~; pokój, pocht1JG>lam lwżda
&t><nS-OW'UJ prób{! :rzucenia pomostu zgody wmięd.zy na1'oda.m<,
.1a1ko kaW:N.k rozu.mie-m dobrze sens si.owa „PRZEBACZAMY". Jed11a1kżi> ja.ko Pnla11c z wurobionum. po<;z.11cie<T'i S'.1Jrawiedliwo-.fai i
gor:l:ności n.a,rooowe1 n.ie moqę
bez s•p rzeciwu PTZl/'jqć .slo-wa „PROSIMY o PRZEBAł tiva.rda

I

I Przepraszam pokornie,
I
Ze siedziałem w Oświęcimiu
I
I
1939'-1945": - ;,j:wż w początku okttpaJcji terrar
zwró-cil się przeciw dJuchO<Wieństwu lutto-

hi~lerO<Wsik.i.

micjccowości Thun w Szwajciirii -

POLSKIE AUDYCJE
MAJĄ POWODZENIE
szereg radiostacji amerykai1·
sk1ch nadaje godzinne audycje
po polsku, głównie w sobow
i w niedziele.
Najbardziej znane są audycJe - „Dwu Edwardów" i „Pol

gazu w
brygada

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;_~

Ł<l<lzi

w

wmurowane tam tablice z pol
skimi nazwiskami.

l

FR.-..Ncuzow

0

roli wazonu na kwiafy

st;a.ndardzie podstawowym, to
7l!laczy
domków,
kt.órych
miesz,kańcy czerpać bedą wo
dę
ze
zdrojów
ulicznych,
ogrzewać budynki piecami i
korzystać z tzw. suchych u~tę
pów. Oczywiście,
w
miarę
możliwości finansowych, właś
cideli domków, będzie można
z czasem doprowadzić wodę,
zai:nstailować c. o. i urządze
nie pozwalające korzyistać z

POLONICA

śród francuskich miast (nie za

Mina głębinowa

pnez

o tendencyjność, wypada wi~c
chyba
szukać
przyczyn w
niewłaściwym
rozmieszczeniu i wykorzystywaniu inżynierów w naszej gosp<>darce. Być może, iż tu właśnie
tkwi potężne źródło la.godzenia deficytu.
W Sta•nach Zjednoczonych
sam przemysł zatrudnia gros
(80 proc.) inżynierów. U nas
wprawdzie na ogół „nasycenie" nimd. przemysłu nie
odbiega zasadniczo od sytuacji w tamtejszym przemyśle,
niemruiej jest ono I:iekorzystnie zróżnicowane.
Chodzi
o to np. że przemyisły o najszybszym rorzwoju techniki:
maszynowy,
elektrotechniczny i chemiczny - zatrudniają
w Pol>Sce stosunkowo o wie
le mniej inżynierów mz w
Sta1nach Zjedr:ioczonych. Za
t.o .przemysł d!'iewny, włó
kienniczy i
spożywczy
kilkakro'ln:ie więcej. Sprawa
rozmieszczenia.
inżynierów,
prawidłowości
proporcji ich
zatrudnienia w poszczeg-ólnych
działach gospodarki, gałęziach
przemysłu, rej-ona.eh kraju I
zakładach jest problemem
prawie, że nie zbadanym. Wia
domo jednak, źe proporcje
obecne nie są właściwe z
punktu widzenia interesów ca
ł:i>Ści przemysłu.
S'.;ąd wiqc
potrzeba dalszych badań •tego problemu.
Drugie
źródllo
ła.godzenia
deficytu właściwe wykorzystar.ie iinżyinierów i efektywność ich pracy, joot problemem zbada1nym lepiej od
poprzedniego, I bardziej drastycznym. Wysrarczy wspom
nieć. że np. łódzcy iinżynie
rowie w ciągu S godzin pra
cy (480 minut) zaledwie w
trakcie 173 minut wykonują
pracę
wymagającą
dyplomu
inżyniera. Co robją w czasie
pozostałych
307 minut? O
tym - w następnym ;oi-rtvkule.
I. DRYLL

I

I

lid-;iemu„. Rozpoczęły się wi.ęc !iczn.e a.res:ztowam.ia pol~kich k•sięży, mordy, d.eJp0>rt'i1<'}e dq obozów ko11.centracymych i wy,siedlenia. Nast,;pn..a faza masowych aresztowań duchowie-il.stwa w Kra,ju Warty 11.GJstq;,oiła wio~·ną
1940 r. (200 osób) i jesien.i.ą 1?41 (olwto 500 o•sób)".
"Dals:re a.reszito•wania mial•t miej.sce i późn.i.ej. O gehenn.ie ich świadczą tera.z w'iidni. e}.ące w lcościofilch 1.ódz·
kich tf.l·blice pa•miq.tkowe, na których wyryto nazwiska
księży lÓ{lzkich zamvrdolf1N1n1Jeh przez h.~tlerowców: ks.
pralata BĄCZKA, F. JAKORP!:GO, A. NEBELSKIEGO,
D. KACZYIVSKIEGO, WŁ. GUZOWSKIEGO, ST. SUCHANSKIEGO,
H. ClESIELC2YKA,
ksiedza PYTKI
ł wieiu, Wie•llU i.nnych.
Ta.bl1ce te mów.i.q o ich śmierci. Ja chciatbyim tu jako na.o<:>zny świa<d.ek tych -brag;.~znych wi.td'G•rzeń, powi.P:diZieć parę s!ów o posta ww mwa.zne.i księży pols l<.ich
w ,ibozach lvrmcentrac1J1jn.11ch, a przede wi..~zystkinn '"

Oświędmi:u.

Znany jest ogólni.e heroi..Zim za•k-O·n.nika ojca Kolbego.
Kiedy podcza,s dz:.ieisi.ątJlcowania z gru.py jego wyb-rany
z-0sta~ na „rozwa~kę" przez komend'1,nta F'riitza i raporr.fiihreora Pa.litch<i: r>e'l.vien miody chłopak, ojciec Kolbe
zap~opon,owa•l h1•Ne.rowskiim ;lrirom, żeby zannia.st tamte>;;ri młodego czlowi€1k,a wzi~l-o raczej jego. I taik sią też
stało: - boh.ate.rsiki z(ljk-Onnbk. zgin.ąl zannęczoiny ok;rotmie.
I nie był to bynajmniej wyjąt.eik! Wieil1i immych ksifŹ1/ n.aślooowa«> postawę Oj<'a Kolbego. PO<ttrzymywao!i
nas oni na duchu, s~żyli radą i p01mocq. z 1WIT'a.źeonieim
życia peimii w obozie swoj4 ka.plmisleq powinność: odpra.wia•li w jalciJmŚ kądlku nabożeń.~twa, spowi<l<Wli 'fiy'ch;
których wezwar..o na 11 blok śmierci. Ud.zieila.U. lroimun.ii
um1e'7'-~jqcym. Tyi~ko; że hostią świ·ętią był wtea.11 nie

CZENIE''.

Po<f.olmU? zresiiut 1'e<JJQ'U)e na to ogól 1'14>Sze110

s'p<>łeczeńs·twa.. Niew·ierza,cy a i wierz.ą.cy, którzy - mimo
szar.wrolw., ja•ki maj.ą d!la zw!erzchniileó.w swego kościoła

-

za,pvtu.ją

11.ieispokojn·ie:
- Ja•kie to dll'ogi doprowadz!ly ich do tej ta1k upokarzajqcej CanO>Ssy? Czy nie za wiele tu co 1w,jmniej
dzi,vne.i pak-Ory, a zbyt m.:ilo godności narodowej? Bo
za cóż wlafriwie &lcrzywdze?"i. prosi.ć mają o p.rzeb-acze11.ie sw·ych krzuwd.zi.cieli?
Czy za to, że 11ie da·liśimy u~ wszyscy 1bJ1mordowa~
w pień przez hi4!1.erows•kich oprawców, a. zgi;11-ę/,o 114'1
,,tylko'' 6 milionów?
A może wołać „mea culr>oa" dlatego. że, odbudowa1vsz1! ;w-s-z kra,;, którego gra.ni<'e w.11tyczy1a s-prawiedli•wo~ć
dzteJOIL<a, ob"lerwu.jermy te-raz z ob-a• wą wzrost bońskie/i
ten.d.en~}i rewizjonistycz.nych i reme.sans prUJS1kiego m~U
ta:rurmu?
A może prze']J<1'a,1zać za ro; że tvciqż jeszcze w lwRcto/.ach n.aszych. w zaikladach pracy,
11a omenta.'1'!2'ach
i miej~cach hi-tlerowslcich k'!Ż.ni widnieją t(llb/ice z nazwi>"kaimi 11aszych pomordO'loonych 111:a.jf}li,żoszych? Tragic=n-a.. zaś tre$ć tych na.pi"1ó1v razić może wyiktvintnych
pralatoio zachodnion.i.eimieolcich, z których - n.a19ia.~em
m6•viq.c - żaden n ie protes!owal, kiedy dymUy kreo17Ult.-O<ryjne piece 0ŚrWięcimia i Tre-bLin·ki, a wielu bl-O>go<Slawił:1 zwycięslci oręż bl"Una:fmuch Hunn6w.
Kończqc te gvrzikie dygresje, pozwolę sobie pod '1dr~·
sem mofoh dawnych to·wairzy.szy obozowvch rzwcić w-

ta-n.;e:

Czy 2!.gadza.cie się; żeby 1'la.sze piękM", hwman.i:styczne
has/o ;,NIGDY WIĘCEJ OiJOZOW KONCENTRACYJNYCH!" zmien.ić dm na oordziej a.ktua/me: ,.PRZEPR.<tSZ.ĄM POKORNIE, ŻE SIEDZIAŁEM W OŚWIĘCIMIU"?

M. JAGOSZEWSKI

I
I

I-
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===========-========;:; -te Rocznie
!'raca terenowych
radnych w
zalntere·
sowala Poznan. Miasto nasze
delegacjo
miasta, która
z org_aPod znakiem około 14 lysittcv zjaktegowiadomo,
pracy radnych
w
wyborczych, gdzie,
radni
dytury. Pozna!!. za
z naszych dohnad•
Prolez
czen w
dziedz1me.
choinek
zużycie vipsu Delegacje Poznania i Wrocławia
- około 15 ton · zapoznały się zdoświadczeniami łódzkimi

Podagiem

zespołów

nizacją

kła~em

„

I
I
I

,,,. P1·erwsza
W Lodzi• liłl•U
„
dla "'
na gruźlicę
"hOłY"h

Jednymi z 11aj.-uN1:źnie<jszych
z,1k.upów świq te>cznych
j.est
tra-dycyjna choi.nka. Do tej
po1·y &ntzia.nie za1ku,pilli już
;>rzeszlo
50 tys. drzewek.
Wczoraj nadeszto ®~zych

6 tys. clwineik z

KOMUNIKATY

lasów o·l-

srtyńs kich
i wroc«iwiskiC'h.
N a} większ11m
po•wodzenie:m
deszq .się
choinki .§rednie,
w cenie 18 zl.
Komu nie zależ·y na d.7'Ze'l:JJ
kach
normalne·j wi.ebloości.
m'Jże z powodzeniem zastqvić je choiroką z gatązeik, !t~le<loorow·aną bo,mokll!mi., Lu~
choinką z pla,stVk.u.
Kropot jes•t ty.i/ro z k1t;l-nem małych bo1m•beik. Mają
być w sprzedaży dOipiero z>a.
pa:rę dni.
Ck)

MO

POBICI PRZEZ CHULIGANOW
Młod:i:iet,

która została pobi
ta
przez
grupi:
chuliganów
przed MDK przy ul. Moniuszki 4-a lub przed ŁDK przy ul.
Traugutta,
proszona
jest
o
zgłoszenie sl.-ę do KIO MO Sród
mieście
(Piotrkowska 2Cl2, pokój 44) celem złożenia zeznań.

KOMU SKBADZIONO
RADIO „ELTRA"~
K1D MO Srćdmleście posiada

radioodbiornik
m-ki „Eltra",

Foto: K. Olejniczak

wczoraj

gościliśmy '1elegację

'Rocznie informuje z-ca
kierownika Zakładu Protetyki
St0matologicznej, dr L. Strzelczykowski - wykonuje . się około 14 tys. protez. Na przyszły rok plan będzie wynosił
15 tvs. sztuk.
Na· wykonanie protezy czeka
się
przeciętnie
około
trzech miesięcy. Krócej - 3
do 5 dni - trwa naprawa.
Rocznie zużywa się do produkcji protez około 15 ton samego gipsu. Własna pracownia wykonuje również zęby
jako że nie otrzymuje się całego asortymentu kolorów zę
bów. Oczywiście jest to tylko
produkcja uzupełniająca,
niemniej bardzo istotna.
Zakład jest zradiofonizowany i pacjentów wzywa się z
poczekalni przez głośniki. W
tym roku
wykonano tu w
czasie wakacji
- i to we
własnym zakresie
remont
budynku. Ostatnio zakład ten
otworzył swoją filię (o .zasię
gu ogólnolódzkim)
przy ul.
Leczniczej - dla chorych na
gruźlicę.
Przyjmowanie
pacjentów odbywa się dwa razy w tygodniu, a pracownia
wykonująca
protezy,
czyncały tydzień.

fj. kr.)

pochodzący

Osoby poszkodowane proszone są o zgłoszenie się ·do KD
MO Sródmieście
(Piotrkowska
212, pokój 31) celem rozpozna-

Produ„"enci•
ceqly .z plasku

~~-dioodbiornika J :Złożenia

"u;it· U;ę · Odbiór
ii motni", porwsz()Jjqey fYY'Q
blem Losu czwwie·loa samo-tne:qo na stare 1.a•ta.; s1>0teliet.on ipt. ;-.stan'zr/

lwi się
z prz![C'hy1l·n4 óoeną
tych. kt&rych dotyczuł. Dowo-

dem luty, jakie nadeszły do
r.edakcji. O/wzuje sie że do·
tkneli§mu siprawy rzeczywiś
cie istotnej.
Poztv-oię sobie
u.cvt-Jwać fragmenty
niektó'1'1/·:"h listów.
„Jaikiby to by© pię1onie
pi.~ze
84-Tetni Stefarti P.
gdyby cl, oo których a(pe'luje
a:ulo,r fel;,e.t;,o11fU., clwcta:~ c~
ci.owo go usłuclul!U„ PratUXJ.opodób nte
znowu
nadejd.zi-e
ci.eJ>la pora i znowu ci stia'l'Z!J i sa·mO'tni. wysiad1pwa.ć bedl:i tirDk.o w pa.rlwch i zaizdi~

~

ryah

twm

~q;cym?-;

'MJ]c jałk mllS starość

~ma
groźna
jest przede
wszystkim dla tych przedsię-

m-

nie>

.

'ć

biorstw, które znaczną czes
!)racy wykonują pod gołym
niebem.
Do takich należą
m. ·
Zakłady
Silikatowe
.
.
.
l.ódz - Marianów produkuiące miesięcznie około 1,9 mln
jednostek ceramicznych cegły
.
.
.
wapienno - piaskowe].
Okazuje się jednak, że zakłady te dobrze prz;tgotowały się do zimy i nie przeżywają obecnie kryzysu związanego z jej nadejściem. Wpraw
dzie w kopalni piasku brygady
zwiększone
liczebri:ie,
muszą rozpoczynać pracę me-

pvsze A-

m.

lelesll'tUWtr Berger - za >1Wsze
trv.dy; pracę, a oza.siamii i masi:ne przeżycia., j~e§miy <bra;kw wani nie ta1k.; jale na ro zasLugujeimy. A'Ufubibsy mi Piot:rlw1.vskiej nie 17U1Jją
<lila '7las
u ·lgi; wcza;sy,
sa'1!a:toria dlla
renci.~tów 'IV pra1k:tyce ograniczone sq tiyDkxJ na ma:rzec i
paźdz>ie>rrlft.1G, a
jemy ciepłego
s.ł/.Jńca''.
„Cieszę
~
'k'i:óś pamiJęta o

my potrzebupowiet'r.M
i

że
wreszcie
>71,(l!S, Syit;uacJa
oa.motnych reincisitów jes<t okrO(J)1'!a. Cz.ęstto olwrujq,
za-Of(W.i1'1f.Wanw w żywność

Wielce

kółek

„hobby"
wynalazł sobie
17-letni Euge·
niusz Krych. urzeczony magią
dwóch kółek „pozyczal" sobie
pozostawione na parkingach i
ullcach motocykle. zapalał za
pałką
luh gwoździem,
a na·
stępnte zabierał na dłuższe lub
bliższp.

interesuJące

\ ·cieczki

koleżanki

1

kolegów. Jeździł dopóki star·
czyło benzyny. 1.:iccly się skoń
czyta, porzucał motor i szukał
nastqpnego.
Podczas jednej z takich eskapad za,rzym:il go patrol MO.
w toki.. dochodzenia udowodniono · mu kradzież 10 motocykll. w wynilrn decyzji Sądu
Powiatowego z dnia 26. 7. 'br.
został oddany pod dozór kura
tora. Dwa dni później KD MO
Sródmieście
otrzymała
meldunek o kolejnej kradzieży motocykla. Od 28. 7. do 15. 9. popełniono
icb sześć. . Spra".'•cą
był dopiero co zwolmony i z~
. pewniający kuratora . o chę~"
„poprawy i rozpoczęcia uczciwego życia" Eugeniusz Krych.
Zatrzymany i aresztowany, tra
fi powtórnie na salę sądową.
fiw)

I

domru,
ażeby zrobić zaikwpy
na kiifka dni. O obie>dzie moż
n.i tylko wtedy
man-zyć, bo
zd:rowie IT1Jie pozW<Lla na wys-U.e:k gotowania. Bardzo dzię
ku;e za zaintm·esowa'1!ie się
nasz!Jm W.sem. Może k;t;oś ze
spoleczeństiva lódzkiego Z'TU1'jdzie sposób. <1Jby jaloo'Ś ·wlżyćll
W.i..';Zei

Dll.'

re>sown-ie)

w

St0<warzyszeniu

P~z11iaci-Ol St.arego Cz./.owi.eka.
M'-'·glabym zająć się
ja.kim§
samotnym czi.owie/dem i troche wlżyć jego samatne>j do-

li."
Ja,k 1vidzinny; zargainizowan!e> w Ło·dzi
Towa.r zystw.1
PTz11jacwl Starego Człowieka
wyc1a:je się rzeczą n:ie tyUw
lc.o11ie,:zną, lecz ta.kż.e bardzo
pil:u;,
KAROL BADZIAK

299 {~917)

Orbisie" możlna odbierać j~ zamówione bilety na
Straszny dwór" i karty udziału w imprezie „Pociągiem
autoka;rowym na operę", który odjeżdża do WastSZaWY 1
bm. o godz. n.

W

Miejsce

pootojtt

jalt zwykle,
„O!"bisu",

przed
Piotr:kCJIWSka

n.39.

Zbiórka o godz.

Nfozwykle owocne SĄ wyniki pracy Krakowskiego Teatru Międzyszkolnego.
Kierownik jego,
dyr. Stanisław
Potoczek wychodzi bowiem .z
założenia,
że teatr szkolny
jest jedną z najwszechstronniejszych
form wychowania
mlodzieży przez sztukę, głów
nym instrumentem w rozbudowywaniu kultury humanistycznej.
W tninionym 10-lecin teati:
ten wystawił 11 wielkich pozycji_ wśród których znalazły
się
dzieła
Szekspira,
Wyspiai'lskiego i Norwida, zaprezentowane na scenie Teatru
Słowackiego.

analogiczne sprawy
się
w Lodzi?
Niestety, nie możemy pochlubi<' się tu podobnymi sukces<1mi!
Wprawdzie istnieje w naszym
mieście
kilkanaście
szkolnych
zespołów teatralnych, jednakże nie da się
porównać
działalności
ich z
dynamiczną
inicjatywą
Krakowskiego Teatru Międzyszkol
nego, aczkolwiek sporo ruchliwości wykazuje m. in. Teatr
Międzyszkolny
pray XII L.O
(pozostający
pod .kierunkiem
twórcy Teatru Poezji „MetafOl'Q II" prof. A. Jamroża)
oraz Teatr Szkolny w ZgieA

jak

prz.edstawiają

eo wcześniej, wprawdzie na
halach _produ~cyjn;v~h temperatura Jest meco mzsza, a wodę używaną do produkcji trze
ba podgrzewać do temperatury 40 st C, ale produkcja prze
biega bez zakłóceń .
.
Swego rodzaju nowością usprawniającą
w
znacznej
mierze dystrylmcję cegły mie;:.
dzy przedsiębiorstwa budowla
ne Lodzi i północnych rejonów województwa, jest wprowadzony od 1 Daździernik:;i
system centralnego transportu
cegły. LPTB podpisało z „Marianowem" umowy i ono zajmuje się zaopatrywaniem posz
czególnych przeqsiębiorstw bu
dowlanYch.
(jp\

kierowm!O'

r.z>..l,

pr.llE:e

prof.

BI.' ni uszko.

rnne

zespoły tego typtt niP
wykazują na ogól: większycli
ambicji. Działalność swoją ograniczają one praeważnie d<'

montowania

programów

oko-

lic'.mościowych.

przecież ze względu na
że teatr szkolny
jest
najlepszą . audio-wizualną pomocą w
nauczaniu literatury
warto, ażeby na walory je~o
zwrócili
baczniejsZą
uwage
na~i pedagodzy.

A

fakt,

Zachęcamy
intcre~owania

ich
się

też dei> zawystępem

Krakowskiego Teatru Między·
szkolnego, któi:y w niedzielę,
19 bili. o godz. 11 wystawi na
sc:;-nie Teatru Nowego komedię
Ignacego
Krasickiego
„K.rosieńka", w reżyserii J?-ie-:
strudzonego propagatora idei
teatn\ szk<>łnei-O St. Potoc:;i;~

ka.
poprzedzi w so„
16 konferencja,
zorganizowana przez Okręgo
wy Ośrodek Metodyczny
i
Związek
Teatrów
Amatorskie-Il. Odcz.Y.t poświęoooy problemowi .
teatrów szkolnych
wy głosi· znany tea trołog, prof.
krakowskiej
Wyższej Szkoły
Teatralnej, dr Stefal!l Plapee.
Oby piękny przykład, jaki
daje Lodzi Krakowski Teatr
Występ tert
bo~ę o godz.

M.iędz.yszkolny,

zmobilizował

pedagogów naszego miasta do
żywszego
tą

zainteresowanda

atrakcj7jną

fotmrą

.

Swla d hoqle
• t rzelanlng
Obywatelka, która 1 &rudnia
br. oko" o godz. 21.40,
jadą~
tramwajem linii „a" ul. Koper
nika w kierunku Dworca Łód7.Kaliska,
została
zaczepiona
przez jadącego w
tramwaju
mężczyznę,
ubranego w mundur Marynarki Wojennej, występującego z bronią oraz osoby,
które
l>yły
świadkami
strzelaniny w tym czasie, n;:i
ul. Kowieńskiej w Łodzi, proszone są e zgłoszenie się d('I
odd-,iału
Wojskowej
Służby
Wewnętrznej
w Łodzi
celem

złożenia

wyjaśnień.

dzieciom" trwa

Dwa dalsze wozy darów

1'1'.11iędzyzakłaidowy

Dom Kul
P'I'ZY l!lł, Piotrkowskiej
262 zajmuje Się organizowaniem
żyda
towarzyskiego
, wśród r.encistów,
Odbywają
się w nim spotkania, wieczo
ry j rozmaite impre.,y, w
który.eh renciści bi01:ą chęt•
nie
ud7Jiał.
Zorganizowano
także kiłka wycieczek po Ło
dzi. 16 bm. odbędzie się im·
preza l!Wiaz<lkowa dła rencistów. Część artystyczną wykonają harcerze z hufca Sród
mieście.
Będą
Wiięc
recytacje, tańce, śpiewy.

tury

Ha-rcerze objęli UM:te opie
n:a.d rencistami chorymi i
samotnymi. Dzieci odwiedzają starus:tków,
pomagają
im
w czynieniu :rnkupów, zalat·
wianiu drobnych spraw itp.
Birawo, harcerze! (k)
Jtę

!

AUTOMATY

I

„MAŁA

CZAR~"

Stałi bywalcy Biblioteki U·!
niwersyteckiej oraz Biblioterm.

ki

zwraca·

Waryńskieg(,

ją uwagę na dotkliwie odczul

wa.ny tam brak automatów
telefonicznych. Zdaniem ich
byłaby
to naprawdę barctzo
potrzebna inwestycja. Podob
nie zresztą jak, w przypad-,
ku biblioteki przy ul. Gdaó-~
skiej. najskromniejszy choć
by barek kawowy. Po kilku
godzinnym
uślęczeniu
nad
książką
„mała
czai:na" miał;i
by zbawienny skutek. (jotl
0

EBOL P-OLOW.A:Nl;A

Wszystkie

koła

łowieckie

organizują
obecnie polowania na zająee.
Kolo
„Ło
wiec" zaplanowało odstrzelić
w tym sezonie
800 zajęcy.
.ruż odbyły się dwa polowania. szczególnie ostatnie było
bardzo pomyślne. W lesie smardzewskim (pow. Łę- ,
czyca) padło ro6 zajęcy 1 i
lisy.
Kr<ilem polowania zo•
stał Roman
Stefaniak, który 1
zastrzelił
14 sztuk. (k)

~~_Jfft'
1 .tQ

'ml

wychowawczej,

,

się

pracy

,Wnx:ZOR GWIAZDKOWY
DLA RENCISTO.W.

I

I--

~! c~ie ~~l~:'2Yu.r:
za

słucl!<;uu,'ka,

t.o jeszcze pi-ęć·
11,ie chcP.

f_,,„ „_,,----.. .
d:,-ie.•ięci.o·groszówki
zwrócić!

-

przekazaliśmy

1

Wśród naszych ofiarodawców przeważa młodzież szkolna. Samorząd szkolny Szk. Podst. nr fl.3 - wziął udział
w akcji po raz drugi. Dary przek_azeli . Elżbieta Osypiuk,
Barbara Matusiak, Andrzej Wrzesrnski i Mirosław Szymczyk, z opiekunką samorządu Eleonorą .Jagiełło.
Samorząd ze Szk, Podst. nr 40 reprezentowany przez Ewe
:llligdal, Ewe Walczak i Henryka Kowalczyka oraz opiekunkę samorządu p.
Józefę Janiak złożył
(po raz
czwarty) w redakcji mnóstwo paczek.
Iilasa I-b Szk. Podst. nr 96 ofiarowała odzież, ksiątki.
zabawki, dostarczone przez Ewę Czyżewską, Joannę Kamińską, Ewę Mazur, Jadwigę Węglewską i Dariusza Lewandowskiego. opiekunka samorządu ze Szk. Podst. nr 34
p. Henryka Kłos wraz z grupą d~ieci przekazała liczne
dary. Szkoła bierze udział w akcji już po raz trzeci.
Hanna Wasilewska, Stanisława Wałęga,
Barbara Piotrowska - członkinie kola PCK ze Szkoły Podst. nr 7
wraz z opiekunką kola p. Zygfry_dą Marcinkowską dostarczyły liczne dary. Po raz drug1 otrzymalismy paczki
z koła PCK przy Technikum Ekonom. nr 1, rlostarczyły
ie Lucyna Reksula 1 Alicja Czaplióska.
Delegacja
ze
Szkoły nr 49 kl. V-a Jolanta Graczyk, Małgorzata Frasz

..:i

PKPS

doli".

Prosimy a·u!;ol)'lla: os·Ul!tniegol
liS'lt1 o przysłanie nam swego
adreru.
Po•stM'Mny
się ·
przyjść z
pomocą.
Bo oto
j11.Tcby w odpowiedzi pi.sze do
na•s p. Julia Mołodyńli'ka: „Pon'ewa:t w grxl.zin.ach popoł.ud11i/Jwych
dyspo>11.u.ję cza.sem.
chciwla·byrm pracować (bezi.nte-

!llHll!llllll!lll~Cll!llHlmll'Hłl1 l___
4 DZ!ENNIK LÓDZKI

itd

NrakoUJskl teatr •zllJolnv
na scenie lódz1'1eJ

sipra-1 Nasza akcja
„Dzieci

w!a jm d't&Że 1'ru4noiści, t:rzeba podczas choroby 'l.01J'jść z

„Czar"
dwu

Wrocławia.

Można

I odbierać hiletf
I

·n ie boją się zimy

przyigniatta".
„Chletb renci~ Pame Rieda'lotorze,; jest gorzilci; oo w

wie'tu W>1JtP(l.dlwch -

do Warszawy

P~Y·

zębów Dobry przykła;,d

kradzieży.

REKON TRY

F

skorzystać

autokarowym

natomiast
z
goscie interesowali się organizacją czynów
Zwiedzili oni wczoraj
pracownie urbani•
styczne przy Prez. D-RN Polesie i Górnej, zapoznali sit
z planami kom.pleksowego porządkowania dzielnic, które
zostały
opracowane przez te pracownie. Poza tym del<,'gację wrocławską
interesowały
szczegóły organizacyjne
związane z czynami społecznymi w naszym mieście • .::.Jpotkali się oni z zespołami upiększania dzielnic oraz prze•
prowadzili sz=..;.ozmów,;,.:;: FJN•. . : : .

na jest

tranzystorowy
z

te~

z~~ierza

wrocławscy
społecznych.

W lubryce.-••
Przestronna poczekalnia, du
że okna, ściany o kolorze pastelowym, jasnym. Nic tu nie
przype11nina placówki służby
zdrowia i to placówki szczególnego rodzaju. Tu wykonuje się protezy uzębienia. ·W
Lodzi istnieją
trzy zakłady
protetyki
stomatologicznej.
Ten, który odwiedzamy - jest
najw:ększy. Korzystają z jego u::lug mieszkańcy Górnej
i śródmie~cła. Codziennie a praca tu trwa
na dwie
zmiany - przewija się przez
zakłao:l około 150 osób.

Ł':'dzi.

Łodzi
gościło
oficjalną
szczegółowo zapoznała się
okręgach
pełnią stałe

ka,
Włodzimierz MlchaloWski,
Wiesław Janicki ciostarczyla kilka paczek.
Odzież, lalki i buty przekazała kl. V·d Szk. Podst. nr
179, W delegacji znalezli się: Jz, bela Bartkowiak,
Kazimierz Gro~ki, Elżbieta Wronl<a i Joannd Karaczewsl<a.
Kierowca taksówki nr 421 przewió;:l nieodpłatnie pięcio
ro dżicci z koła PCK przY Szk. nr 170, E. Kucharską,
H. Orłowską, K. Trzęsowską, M. Gieblcwicz
i P. So·
bieszczuk. Delegacja przekazała 'laczki z odzieżą, książ
kami, obu'. iem i zabawkami. w imieniu kl. I-c Szk.
Podst. nr 103 pac?ki przekazali: E. Grygorowicz, G. Nurkowska, K. Sobczak, P. Sródks. L. Ba11ach, P. ~zych
man, J. Antosik,
P. Sz.kudlarski, M. Wawrzyniak, A.
Mqkarski, r.. Kozłowski oraz panie z trćiki klaso\\rej:
J. Sródka 'i o. Gregorowicz.
wszystkim dziękujemy,
Nasz adres:
Piotrkowska 96,
IH p., sekretariat, godz. 10-15.
Na zdjęciu u _góry:
klasa V·b szkoły Podst. nr 173.
U dołu od JeweJ: delegacja kl. l·C Szk, Podst. nr 7, kl.
Szkt>ła pod.st, nr 58 kl. IV·a i kolo PCK prey III LO.

n-a,

(kas)
Foto: L. Olejniczak

I
I
I

'ka~-

WSPOMNIENIA
Bezustanna
Drobner 1'.
walka. ·wspomnienia L'll9-1935.
T. Il. PllW, str. 300, zł 25.
PROZA POLSKA I OBCA
Uczta. PIW, str.
B. Madej 257, zł 15.
Opowiadania.
Gogol M.
czyt„ str. 252, zł 10.

.....

ł<Si~~A~St<ia++

Prar;nienie.
' rifonow J.
PIW, str. 420, zł 25.
d'Arbaud - Stwór znad zalewu. WL, str. 106, zł 15.

EKONOMIKA. FILOZOFIA
w. Piotrowski - Modernizacja środków produkcji a nowe
inwestycje. PWE, str. 326, zł 26.

____ ______________________
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Poradni~
Rejonowej
16
„K" z dzielnicy Widzew,

AA•

1

(95

pomocy - oto niektóre tylko
łódzkiego PCK na
zadania
Poza
przyszłość.
najbliższą
tym organizacja będzie rozbu-

tys.

opiekę

d"Jwywać

kładowe drużyny sanitarne, 132
st•.1denckie i 295 szkolnych łódz
otc .,stan PQSia<lania"
czerwonoorganizacji
k\•: j
krzyskiej, jednej z najsilniejs:~ych i najaktywniejszych w
kraju
Honorowi dawcy krwi z Lo
dostarczyli dla choq•ch
dzi
850 litrów
do sierpnia br.
k~wi. a do końca roku dostar
cz4 dalszych około 250 litrów.
Zwerbowanie nowych 5 tys.
c~:onków - w tym 1000 akaderników, przeszkolenie 300 osób na kursach Il stopnia w
Zflkresie udzielania pierwszej

społeczną

nad chorymi w domu i wspól

z

pielęgniarkami środo
konrozs zerzać
w;2kowymi.
młodzieży szlcolne3 ze
takty
p ~·acę

opieki
szpitalami i domami
oraz zacieśniać współpracę z
kami tetami opieki społecznej.
~a ostatnim zjeżdzie PCK
uznaniem
w \:Varszawie z
przyjęto wiele inicjatyw łódz
kiego PCK. M. in. z inicjatywy PCK senat AM zadecydował , że absolwenci VI roku
tej uczelni obowiązkowo pracowa,' będą po 20 godz. w orczerwonokrzyskiej.
ganizacji
nawiązali
PCK
Członkowie
W>pólpracę z przedszkolami w
za!>re<>ie szerzenia higieny osobistej u najmłodszych.
Na zjeździe w Warszawie
został również przyjęty lódzki wniosek opracowania monrigrafii organizacji PCK na
50- lecie jej istnienia, które
(z)
przypada w 1969 r.

SPORZĄDZI('
TESTAMENT~

.IAK

MAŁZENSTWO
starszym
śmy

J.

w.:

Jeste·

małżeństwem,

chcielibyśmy
w
napisać

sobie wzajemnie
testament
domu
prawny, kt6ry w razie śmier
ci jednego z nas, gwarantował
by pozostałej osobie nienaruszony stan posiadania naszego
Czy taki
wspólnego majątku.
"estament będzi.e wainy bez
świadków I bez rejenta?
Testament w formie
R':BD.:
aktu notarialnego nie jest poZgodnie z art. 949
trzebny.
kodeksu cywilnego spadkodaw
ca może sporządzić testament
w ten sposób, :!:e całą treść tes.1:<1men11 od początku do końpismem ręcznym,
ca napisze
podpis~e i opatrzy datą.
(z-1445)

..
W F j Jh armOOłl

Łód

I

"'LnL.oA .·.rt.t:N UMJ;.KATORKA;
Prezydium DRN Łódź-Widzew
mie:sci się przy ul. Armii czer
wonej 30, Wydział Gospodarki
i Mieszkaniowej
Komunalnej
adresem.
~ówniez pod tym
(Z 1540)
CZYTELNICZKA: Personalna
nie ma
zakładzie
waszym
w
racji. Pracownik umysłowy w
okresie wypowiedzenia rna pra
wo do 3 dni wolnych w miena poszukiwanie nowej
siącu
należy się
Za dni te
pracy.
mu pełne wynagrodzenie. (h)
c. z.: Po wyprowadzeniu się
mieszkaniowy
dodatek
brata,
który on otrzymywał nie prze
padnie. Przejdzie on na pozopracujących

stałych

rodziny, w
męża.

t>yło

1

się

poważ

spodziewać

nych braków na. rynku waA tymrzywno-owocowym.
Jak wynika z inezasem,
przedstawionej
formacji
na
Drwz Wydział Handlu
wczorajszym posiedzeniu Ko
misji Handlu I Drobnej Wy
w zasytuację
twórczości,
s:tdzie opanowano. Globalrenie plan warzywnych
zerw zimowych przekroczono nawet o 4 proc„ gromad.tac lub zapewniając sobie
u dostawców 5.168 ton podsf awowych warzyw. Najwiek
sze trudności są z burakaMimo usilnych starań
r.~i.
zabezpieczyć
zdołano
nie
planowanych ilości. W oparustalenia z
ciu o pewne
Wy!lziałem Rolnictwa WRN
moina przypuszczać, że na
uzupełni sie braki
wiosnę
bnrakarni kopcowanymi przez
r,oszczególnycb producentów.
Równie niewesoJo z Jabł
Zdołano zgromadzić
kami.
ta.pasy 1714 ton, w tym 300
ton Jabłek węgierskich. Mimo wszystko to dopiero 81
ilości planowanych.
proc.
bo
l'tila szczęsc1e poważny,
prawie 3-krotny w porówz rokiem ubiegłym,
namu
wzrost importu owoców cyuzupełni niedotrusowych
• bory witamin.
Na froncie ziemniaczanym
bardzo pomyślna.
sytuacja
Trzeba było nawet zrezyJlaować z 7.500 ton ziemniaznacznie
ponieważ
ków,
zainteresozmniejszyło się
wanie zakładów pracv formą zaopatrywania się na zł:
m-: poprzez PSS. Z .ollólneJ
ilości 22 tys. ton z1e'!1niaków, 11.846 ton stanowi re{iw)
zerwi:: zimową.

···--·-··-.-·--

członków

tym wypadku Pani

(h)

,_. •

co

Zl\Jel

w

ROBI(;!

gospool
planowe3
darki postanowiłam - 'sygna•
lizuje jedna z naszych Czytellistopadową nadwył
niczek kę finansową przeznaczyć na
zakup bielizny pościelow~j. PO
nieważ mam nietypoW!'Ch ro11
m1arów kołdZę chciałam na•
być białe płótno i uszyć pod•
pmki sama. Zadanie to okaza
niewykonalne,
ło się jednak
gdyż nigd7,ie nie mogę znależć
ani kawałka płótna.
Co mam więc robić w tej
czekać na dostawy
sytuacji.
płótna białego, czy tet poszyć
podpinki z te~o co aktualnie
oferuje handel w dużym wY·
borze, tj. kolorowego kr~tonu1

•

.

·
P!e..rw:sza część koncertu w
Fiiharmonii Łódzkiej 17 i 18
grudnia, jest w całości ponajwybitmuzyce
święcona
niejszego kompozytora fińskie
g 0 setn
kt.
.
J S"b
1 1
a
ore
e iusa.
ga przypada
urodzin
rocznica
w1aśnie w bieżącym miesiącu. Usłyszymy poemat symoraz
„Finlandia"
foniczny
K mcert skrzypcowy d-moll w
wykonaniu młodego wirtuoza

1

'
względu na dość
spodziewany początek zimy 1
można '
już w listopadzie,

S1Gbe11·us . I Beethoven

I

p1oły"

czlonków

tys.

dorosłych i 35 tys. mlodzie220
ży1, 54.5 zakładowych
102 zaszkolnvch kół PCK,

ul. Zbocze 18.
Szpital 1m. dr n. JorKom. MO m. Lodzi 292·22
Pr.:yrodnicza
1
I
03
Iniorm. telefoniczna
u·
„Szatan" od te" g. 15, „Droga przez c ~na,
WISŁA przyjmuje rodząlat 14 7/. od
godz. 10, cmentarz"
lat 16 (wł.)
TEATRY
(radz.) godz. 9, 11, 13• "~ i chore. g1?ekolog\cz12.30, 15, 17.30, 20
Sródr.;e . ~ dz1eln1cy
„SzukaJ- 16 , 18 , 20
OPERETKA (Ul. Północ- ROLNOSC: _
(Kazimierza 6l mie":c 1~·
cie gitary" (panorama) POKOJ
na 47 /51) g. 19 „Piękpołożnlczo-GlKhntk!'
krótkometra·
Program
na Helena" (od lat 18) od lat 14 (franc.) godz.
ut.
~M,
rzeka n<>kolog1czna
żowy: „Wielka
TEATR ;.15 (TraugL1tta l> IO, 12.30, 15, 17.30. 20
wą- "'LOK~ ARZ _ „W kra Ob", „Łab<:dzi ~piew„ cur1e-Składowsk1ej 15 g. 19.15 ,,Szkoda
„Przygoda no- przyjm':')" rodz_ace I cho
g. 1'7,
Ju Komanczów" (panasów"
z
gmekolog1c:mle
od lat 18 re
woroczna"
TEA.TR NOWY (Wi(:ckow rama) od lat 18 (USAJ
·i~ieln icy Górna oraz ~
(poi.) g. 15, 18. 20
Skl'Cl[:O. l?J godz. 19,~5 t'!odz. 10, !2.30, 15, 17 t.lO.
Poradni
Rejonowej
· HOVIA (f-:7.gowska nr H4' 12
„Bhzmaki z wenecJ1" 20
.. Był sobie dzlad i ba „K" z dzielnicy Widzew,
MALA SALA (Zachod111a Z.\CHĘTA _ „Pokochaj·
ba" cxl lat 14 (radz.l ut Szpitalna 6.
93) g. 20 „Lato w No· my się" (panorama) od
Południe
Chirurgia
godz. g. 10, 12.30. 15, 17.30, 20
lat 14 (USA)
hant"
20 SUJl.JSZ (Platoweowa 6) Szpital im. Pirogowa, ul.
10 12.30, ·15 17.30
POWSZECHNY
TEATR
21) A.OJU!\ (Piotrkowska' 150) „Helena Trojańska" od Wólczańska 195.
Stalingradu
(Obr.
Pól~oc.
Chlrur~ia
lat 14 (USA, panorama)
„Niewidzialny Poze!-'nanie z tytułem
16
g.
Szp1ta! nn. . Barllck1ego,
g. 17, 19.15
od
„Dziewiąty krąg"
książę"
TI•:A'rR JARACZA (Ja- lat 12 (jugosł.) godz. STOii! (Z.bocze) „Szkar- ul. Kopcmsk1ego 22.
ła.tne żagle (panorama) ..,.Laryngolog1a: Szp. I~.
racza 27) g. 15.30 „Ostat 10, 12, 14, 16, 18, 20
ul. Wólczannia stacja", ~· 19 „Kto ENERGETYK (Al. Poli- od lat 12 (radz.) godz _ 1rogo~a,
„Człowiek ska 19o.
boi Wirgmii Woolf" techniki 17) „Pierwszy 15.30, 17.45,
się
OkuhstYka: Szpital Im.
z pr~eszłością" od lat
dzień wolności" (poi.)
'.[EA TR l\RLEKJN (WólBodickiego, ul. Kopcińod lat 16 g. 17, 19
czańska 5) godz. 17.30
16 (r~dz.) godz. 20
, sk1ego 22.
.
GDYNIA (Tuwima nr 2) _
„Autostop"
Chirurgia i laryngolo·
nad miastem" "TV~.~WY - STUDV,TNl'
„Ręce
PINOKIO (Ko·
TEATR
(K_ilmsk1ego 123) „Nie <;la dziecięca: Szpital lm.
IO
pernika 16) godz. 17.30 od lat 16 (wł) g
A rm il
„;),,O!cza k a,
dziele w Avrav"
· . :
·
tt1•
· t (padz1en
12.30, 15, „Jeden
„ S re b rnorog1 JeI e ń "
16
1a
r~erwonej lS.
od
norama)
(radz„ paszczęści„••
ROZMAITOSCI
TEATR
szczękowoChirurgia
<franc.) g. 15, 17,
(Moniuszki 4-a) g. 16.3() norama) od lat 16 g.
STUDIO 11..umumby '7/~l twarzowa: Szp. Im. Bar·
17.30, 20
„Fircyk w zalotach"
$pi. spokojnie" lickiego, ul. Kopclńs:kie„Zły
I k
4 (K
.raw ee a 3 15) (J'anorama) od lat 16 !!O 22.
1-!ALK.
„sprytny Piotr" od lat
MUZEA
19 3
Toksykologia: t Centr.
· ~
(jap.) g. 17 · 15•
1U5,
godz.
MUZEUM HlSTORD RU- l> (bułg.)
krótkometra- ŚWIT (Bałucki Rynł'k .~l Szpital Kliniczny WAM,
Program
CHU REWOLUCYJNE·
dla A'ustrahJ- Żeromskiego 113.
„Zona
błękittowy: „Ludzie
Go (Gdańska t.3) czynod _Nocna
(panorama)
czyka"
nego pto~ 1·cnt'a" g o d z. lat
'"-19.30.
ne Od .w.
plelęr;pomoc
g, 10. 12.30.
12 (poi.)
Ognie na ulicach'" niarska dla m. Łodzi od lat 15
„Salto"
16.45,
MUZłJUM SZTUKJ (Wie:>
~w~~~~ 36) czynne Łi;K. <ixc!ira~~~~ta 1'7~;· ~~ (pa~~rama) od lat 16 Al. Kościuszki 48, tel.
:>;24-00 od godz. 19 do 4.
„~więta wojna•• (pol.) (ang.) g. 1'1.30. 20
MUZEUM ARCHEOLOGIli:OdZ. 15, T~TRY (Sienkiewicza 40> Nocna pomoc lekarska
lat 11
od
Program krótkometrn- N'ZYj~·-ie zgłoszenia te- .
17.3o, 20
CZNE l ETNOGRAFI·
od
godz.
pó~- lefomczne w
lat
~owv. : , „0
C?".NE (Pl. Wolności !4)
MAJA (KH!ńskiego 178) niej" godzina 15. Pr~ 19 do 5 na nr tel. 444-U,
Wystawa np. „Sztuka
ludowa Lubelszczyzny" Program krótkometra- gram dla dziec!: „Ro11.
Z MIASTA
pantołelk•"'·
żo'wy: „Swiatła na bie tańczone
czynne godz. 10-16.
„Strzał
gume• g. 15,
MUZEUM
•
ó
I
KATEDRY E· we mgle" od lat 12 „Dick I jego kot'', „Pa
W
W.
autorski
UŁ (radz.) g. 16, „Upadek m;ętnik mysz;y", „Dziel W ecz r
OLUCJONlZMU
GorzelE.
'
K_C?c~an~wa
„Psiak",
strażacy",
n•
RZYmskiego"
cesarstwa
(w Parku Sienkiewicza)
(panorama) od lat 12 .• Mó.i przyjaciel Tom" sk1e„o l H. Hartenberga
czynne w godz. 10--17.
g. 16, 17, „Dwa żebra 0 go~z. !8 w lokalu LK
(USA) godz. 18
'WYSTAWY
Adama" od lat l6 (p<>l.) (A. Struga .1).
poWieczór literacki,
OSR<>DEK PROPAGAN· MŁODA GWARDIA (Zle- godz. 18, 20
łączony z odczytem mgr!
krótD_Y ~ZTUKI (Park Sie!> łona Z) Program
z. Grosbarta nt. twórDYZURY APTEK
kometrażowy: „Rejs",
kk·1ew1cza). Wystawa pia
czości N. Niel<rasowa „ArabY'', „Pan" g. 9,
atu francuskiego. „Swięta wojna" od lat Tuwima 1'9, Wlęckow- 0 godz. lll w Klubie
Czynna od 10-12 1 od
11
TP'.P-R (Na•rutowicza 28),
225
Piotrkowska
21,
'kiego
„Po2,
1
l-0,
g.
_(pol.)
IS-1B.
I i :m: seria (pa Zgierska 146, Nowotki 12. po odczycie film..
WYSTAWOWY
SALON
h
BWA (Piotrkowska o21 norama) od lat 16 (poi.) "'l K · ?el
. ~k~ :J:~· ny 8• 0 ą row „nwre tradycje sztuki
godz. 14, 18.30
Wystawa malarstwa 1 B.
fi.J,mowej" - ockzyt prof.1
•
Szajdzińskiej-Ki;awczyk t\UJZA (-Pabianicka. 173) · •
<fr , ,;r;- Toepfit~. jlustrF>
DYŻURY SZPl'rALJ
„Ape Rt"gina" od lat
Czynna od g. 0 do Hl.
1 czynna 18 (wł.) g. 16, 18, ~o
wany filn:ianti - o god~;·
P ALMIARNIA _
J>OL°'ESIE (Fornalskiej 3'7) ·szpital im. M. Mallu- 1~ . ."! .kmie „Stylowy
SOdz. lO-lS.
.
zoo (ul. Konstantynow- „Trzy kroki po ziemi" rowicza, ul. M. Fornal· (.1... 1li.nsk1ego 123).
muzyczna.
„Twórczość
(poi.) O<i lat 12 g. 17, skiej 37 - pl"zyjmuje ro
w
czynne
ska 6/l<J.)
prze
wielkich
nzące i chore g!nekolo- w okresie
g. 9-16 (kasa czynna 19
POPULARNE (Ogrodowa gicznle 1: dzielnicy Po- mia.11" -;- odczyt .s . Kido godo:. 15.Jo).
!S) „Przeminęło z wia- l~sie oraz ~ 11„ Rejon.o- s1elewskiego 0 godz. lJI
trem" (USA) od lat 14 vv:ej Poradni „K z d:nel w ŁD\K (Traugutta 18).
K. I N A
Otwarte zebranie ran:cy Widzew, uł. Szplgodz. 14, 18
„cztowiek
POLONIA dy Klubu Studentów 0
który zabił Liberty v~ PIONIER (Franciszkańska talna 6.
lance'a" od lat 14 (USA) :o Program krótkome- · szpilal tm. tłr n. won gi:.dz. 11l w lok~lu klug. 10, 12.30, n;, 17.30. 20 trażoWY „Patria o mner ni, Łagiewnicka 34136 - bu (Pi~trkowska 77).
OS

PCK.
Zimowe rezerwy

125

~

p<zyjmuje chore gineko-

TELEFONY

~~!~~: ~~i:~;~~:e :~
SI.raz

__...__....

łódzkiego

lnicjafywa

~ Studenci AM pracują worganizacji warzyw i owoców
nie:r.e
~ Współpraca z przedszkolami

P. M. sweezy - Teoria rozPWN, str.
woju kapitalizmu.
590, zł 39.
Tom Ii.[.
estetyczne.
Studia
PWN, str. 396, zł 90.

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

~--------

l

Dejana
ju·~oslowiańskiego
Bravnicara, ' 'W Polsce koncer~
tu~e juz po raz drugi, przywożą<: ze sobą wiele pochlebnyc:h recenzji z niedawno odbytego tournee po wielu krajach Europy zachodniej.
Drugą część koncertu wypełni IV symfonia B-dur LudwiQ;a van Beethovena. KonArkadiusz
poorowadzi
cert

Basztoń.

ramach
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z t. O M Z Ł O .T y

I~ skupują
!!;

l!i

i!i
-

i!
e

k I epy ,,
S
1.0•oz'•

<iZ0
ozu

w

zafPOJ!;().J ~ kuchnią
OVERLOCK trzynit.kowy
I mienię na 2 z kuchnią
LOK ALE
.,Singer", maszynę dziel
I tub duży pokój z kuwmrską ,,.Dublet" 10/8 i
43,
Wólczańska
na. 10 . szpul MŁODY technik poszu-j chnłą.
;-'~ularkę

VERITAS"

ul. rlo,rkowslta 2Q3

ni.

Tuwima 14.

sublokat~6~ie~
~:~~j~ego.poki~~ri;ubl'~~~~·~t;~K~JU
t~i.~%~~1 ~ag:~wnl~~~gcza.r:„Fras::i'',
Piott·kowska 96 go poszukuje pracujący.

do .długopisów w ły niekrępujący pokoik. ,Jtw„ bl<>ki
- T:USZ
od- Oferty ,~16272", ,,.Prasa", zamienię na.
kolorach,
roznych
porny

. na

światło,

ze P'otrkowsk::i

96

16272

g \ne

lub

pokój,

:

cywilnej chrol)i
i admi·nistraforów
Porzed
domów mieszkalnych
1
wyrządzoszkód
skutkami
nych na skutek gołoledzi, sozlej konserwacji
odwilży,
:Płi lodowych,
budynku Itp. zasadnicza oplata roczna zł 1 gr. 40 Od 1 izby. Dalsze Informacje,
wyliczenia, zgtos:zen1a chęci ubezipieczcnia:
PZU, Al. Kościuszki 57, pokój nr 18, I pię699alk
·
tro, telefon 455-lo wewn 40

C

t.

właścicieli

z

stan::·

g

5

§

§i

:-;:;~~z iaKa Warszawa,
1 ~-3S-OO
g·niowslrn 5,

Zotel.
8
--:-16. WY~ylka ;,ą
ramem pocz
towym
~~::::0-~---~7~00 k
długopisów
do
Tt:SZE.
,.Polskiyt~cu~ental" po
leca w WOTn1a warsza,: k
prosta 28/30
699 ''•
PIA•~INO d bLegnica" '!'
0 . rym
stanie
~ardZO
sprzedam. ~bardź Tygodz. 17bury G m.
1635~~
.
20
:z materacami
Łóżm:.O
sprzedam'.
Pierzynę Wschodnia 61-2
,
-ręe?.ne
DWa
OK.AZJA.
df sprzeary.t mometry
szw~~or""Facit,
i~nia:
. pra.dmg cale
W1e nowy .<10 klawlSzy~~
„Monroe
amerykańsk~
pełna k!aw1a tura (70 kla
w1szy), format mały. Te
. 16347 g
lefon 327-15
'1'ELEWIZOR---:5przedam
lub zamienię na moto-cykl. Urzędnicza 1.1.- 31,
lewa oficyna, U pi.ętro
F'ORTEPIAN krótki „ „Blil
thner" sprzedam, Franciszkańska 7-0 m. 1
szkielety
ABAŻU'RO'WE
z drutu wysyłam za za
liczeniem warszawa, Bel
gijska 5, tel. 44-49-Zl
graWTRYSKARii
w dob~ym(25 stanie
mów)

·:"t

Krajowej Loterii

kuchnia,

zamienię liz c. o. Oferty „16473''.
śródmieściu _
w blo- .•. Prasa", Piotrkowska 96
kawalerkę
na
kach i pokój z kuchnią 2 POKOJE, kuchnia, po
5
E
na
zamienię
lub _duży pol;:ój z wyg_o sklepowe
§
budowm- równorzędne mieszkanie.
(stare
c!aJ1n
ctwo). Tel. 7<13-90 godz. Nawrot 92 m. 2
wy
16364 g I'OKÓJ ~· m kw
111-21
5
· z
· . ~
. ·.
R.Aż
w śródprzenosny sprze godami I p„
GA
§!
daą. Tel. 475-!>2 16363 g mieściu zamienię na ka
S
•
2 POKOJ.E, kuchnia, blo walerkę w blokach. O·
„Prasa",
na pokój, ff'rty „16450",
ki zamienię
164(;0 g
kuchnia i kawalerltę w Piotrkowska 96
:S
blokach. Oferty „16J39".I-----------..;;
R () ż "N E
„Prasa", Piotrkowska 96
_
.
nm111111111111111111u111111111111i1111111111111i11111i111m1111111111111i11111111
.'l.SY'S!ENTKA AM P<;>· - - - - - - - - - - - specjalista
szuk~;re pokoj~ subloka Dr SIENKO
torskiego _ ;i: n1ekrępują- chorób skórnych, weneP~ .l\ COWNICY POSZUKIWANI
Killil111-18
Telefon rvcznych
cym wejsc1em
16367 g
skiego 13%
2'15-03 godz. 14-15
tecbnlka-włókie111nika
i
TECHNIKA • CHEMIKA
~=.:_~
_
_
_
_.::::.___.:..::_
_
mlesz
na
SAMOTNEGO
preyjmą Zakłady Uszczelnień i Wyrobów AzbeTelefon Dl' KUDREWICZ - spekanie przyjmę.
stowYCh „Azbest", ul. Rewolucji. 1905 r. nr 52.
Piotrkowska 132 •ejalista chorób wenerycz
~1,1-28,
14-16,
skórnych
m. 40
16424 g nych,
zatrudni · natychMASZYNISTKĘ na pół etatu
!6100 g
ul. 22 Lipca 4
POK.OJU sublokatorskie-I-----".::-=:_:__:=::.:...~
Spółdzielnia Inwalidów im. Wł. Hibnera
i:n!a-st
go poszukuje matka -Z:. Dr . ZIOMKOWSKI, spew Łod%i, al. Zak~tna Sl/63. Pierwszeństwo w zasynkiem. Oferty „16419", cj&hsta chorób wenerycz
trudnieniu mają inwalidzi i emeryci. Zglo.<>Zcn;a
16-19,
Skóroyqb
„Prasa", Piotrkowska 96 nych,
6963/k
przyjmuje dział kadr w godz. 8-16.
1~333 g
LEKARZ weterynarii sa Piotrkowska 59
Cyrulskiego,
'.flOiln.y poszukuje poko- s:i;:KOŁA
Jtl sublokatorskiego. Te Lodź, Kilińskiego 46, \o
Kursy dla
16415 g lefon 335-42.
lefon 478-73
Taniec
pokoju sublokatCV"-- poc_zątkujących.
DO
umeblowanego „Dząjw''. zbior~o, indy
&kiego,
coZapu;y
przyjmę 2 studentki. O- ~idual!ne.
16573 g
Zlen·nie
„Prasa",
f~rty „164112",
1641~g_ ~AG.lS'TER uczy języka
Pic>trkowska 96
OG OS ENf A OROBNE
nowymi
w okolicy
G·ARAZU
====::=======:-:~~~~~~~~;;.~-metodamI. Konwersacja.
poszukU·1 niemieckiego
i Hutora
;:1aja
KOCIOŁ
1
• S73-M W godz. ~
Oferty ~ę;, Oferty „16407", „Pra
c. k 0 • sprzedam tanio.
.12--20 m kwodny
K U p N O
16398 g
,
k~ idos:; „16387", .,Prasa"„ Piotr- .,a • Piotrkowska 96
n::ilym
16387 .. g ŁADNY .pokój. z używał SAM<>cHO..D na zimowe
S PRZED Aż
rol szołowski cfz;;ków kowska 96
przyjmę.
kuchni w cen- ;araz~wanie
' REN°AULT----oallplii- nością
------------li;zierżyńskieg~ 4
16635__g
15-811
. , ne-Gordini" 1 ~ 62 r. pil- trun;., _wszystkie wygody e ·
,
„Beethoven" .
RADIO
11aprawi
spttedam. Maszynę kuś- l OR'IEPIAN „Bechstein' nie sprzedam T<'l 32 5.57 zamienię na pokój lub 'l'ELEWIZOR
Pogotowie
clwa z kuchnią. Oferty natychmiast
· ~-Obr. Stalin- _ _ ___ __:
barani sprzedam.
błam
nierską,
tel 226-99
Piotr- Telewizyjne
model 1963 .,16389'', „P<ra.sa"
gOdz. „OCTAVIĘ"
Tel' gradu 32 m. 311
kupię.
tranzystor
' 16389 I,( rtymiszewski, GłÓwna 39
16786 !li sRrzecl~m. Pabianice, Mo kowska 96
·
1:6-20
166S4
ll99-M
Pań. - 1676~ l'10TOCYKL WSK tani:o PRZEPRASZAM
dzie-1~rnśzk1 33
NO~\ maszynę
.„_
bulgarski, \l'if<,:<ltą mar~i „Knitax' GARAŻ przy ul. Piotr- sprzedam Kilińskiego 12 stwa Barlaszów ! icl1
~OŻ~SZ~K .
.ranal,
RyszaTd
syna.
go
niedzielę,
w
.og.lądać
Tel.
.
<'ldstąpię
kowsl<iej
2'1
Wolczańska
J'elefon sprzedam.
uptę.
~ ams '
l638ł
_:wictzięcZil'l.a ł
~ & 367·7~ od godz_ 1'9 do 20. laz1cy ~
~ tel., ~~
;.'ill-'18 Sod~ ~
wiedzialności

im na Gwiazdk'= szcz-=śliwy los

m

Dąbrowa

rfrwnorzęd-

spóldzfelcze
być
fflHHlllłllłllllllłllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllłllllllllłllll swiadectwern jakości - 2 POIKOJE, kuchn{a, wy ;może
stare budownictwo
Ubezpieczenie si~ od Odpo- ;: ~·~n.U kg poleca wy- gody, c. o„ LI piętro wilul:>

l

Do wygrania-:

Si

Pieniężnej

7.800.000

zł!

....----·-----------··---·---

~-·----

wa

i

i

jeżeli podarujesz

FUTRO . karakułowe
małżeństwo Tel. 346-09 do godz. 15n~ smuzka), średni roz· '1P()WAŻNE
1639<2 g
okazyj- pracujące zamieszkałe po Chrześcijanek
~iar, długie me SJ?~~~'!'_el. 2 61-30 za Łodzią wynajmie ma i2 POKOJE, kuchnia 47

_____ ,-.,;;;..;;;;;.....;;.;,;_.;.;;;.;;.;.;;;,;;...;;.;;______

IE

---~ł
~----,--··---·~-·-------------Sprawisz radość swoim bliskim

BANK
POLSKA KASA

OPIEKI
Z-&i>'t" as

za

do odwiedzenia ekstJOZYtury Banku PKO w Lodzi.
Jar~ 6
z bogatym asortymentem towarów
produkcji eksportowej i z:agranicwych.
Sprzedaż za bony i waluty obce.

ul. Sienkiewicza 21, ul.

i zapomania

się

krajowej

POLECAMY. DUŻY WYBÓR ARTYKUŁÓW
1 CHARAKTERZE UPOMINKOWYM

'ft

~

Ponad1x:> Bank Polska Kasa Opieki uprzej'mie informuje, że
w okresie przedśw:iąt.ecmym ekspozytury banku będą czynne:

19 GRUDNIA BR. (NIEDZIELA) W GODZ. OD 11 DO 16
23 i 30 GRUDNIA BR. (CZWARTKI) W GODZ. OD 11 DO 17.30
9 24 i 3J. GRUDNIA BR. (PIĄTKI) W GODZ. OD 9 DO 14.30.

iapraszamv-żvczymy pomyślnych
::W.X·EN1NIX Z.OOZKI

zakupów.
ar 299

(5~17)

5

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT li SPORT B SPORT B SPORT

~zKoLE

Mistrzowie_
badmintona
zat~nJa ID todzi
Budowlani
zawodn1kow z NRD

!

Przygotowania do tego meczu
trzy miesiące. Wreszcie
nadszedł długo oczekiwany dzien.
Na sali gimna-stycznej zgromadziła
się
młodzież
Technikum
Ekonomicznego nr 3, by oglądać
m ecz między reprezentacją uczniów tei szkoły i drużyną rady
pedagogicznej.
Spotkanie
było
zacięte .i stało na dobrym pozieo
mie. Po wyrównanej walce wygrali uczniowie 3:2. W drużynie
zwycięzców wyróżnił się S. Hen
dzlik, a w zespole rady pedagogicznej najlepiej zagrali: dyrektor technikum mgr mż. M.
Jaworski, mgr R. Felisiak i B·
Rosiak.
Podobne spotkania rozegrane
zostaną
w koszykówce l piłce
trwały

z

najbardziej popularnych dyscyplin sportu
na. terenie na:;zego miasta. badminton. Sam
fakt uczesitniczenia ponad 3 tys. zawodników w turnieju mas,owym „Dziennika.
Łódzkiego",
TKU.F i
WKZZ świadczy 0 niezwykłej popularności tej pięk
nej dyscypliny sportu.

Już

w na.ibli:i:szą sobotę bę
dziemy mieli możność oglądać
badminton w najlepszym wydaniu. Do naszego miasta przyjeżdża
mistrz
młodzieżowy
NRD w badmintonie „Aktywist"
(Trobitz). Nas4 goście reprezen
tują najwyższy poziom w Europie w tej dys cyplinie sporręcznej.
tu, a przyjechali na zaproszerue KS „Budowla.ni" Łódź.
Jak na,s poinformował propa
Podajemy wyniki rozgrywek 11 ga tor badmintona i zawodnik
g! SKS w koszykówce dziewcząt
dyscyplhny
sportu,
dyr.
i chłopców dzielnicy Łódź-Wi tej
dzew.
Dziewczęta. Techn. Pap!e.rnlcze
- Techn . Ek. nr 3 10:41, IX LO odbędzie siq w sobotę o godz.
- XXXI LO 13:21, Techn. Ek. nr 17 w sali MDK . z-obaczymy
4 Techn. Handlowe 5:29.
reprezentacje KS „Budowlal!li"
i
g-ości.
W
barwach
NRD wyChła?CY. Grupa I: Techn. Ene1
getyczne nr 1 - Techn. Pa,p ier- s.tąpią panowie: H. Dejner, H.
:nicze 27 :23, Techn. Mech. nr ~ - Hohne, R. Rlese, B. Baeker,
·
R M , ·
M Th" re
Techn. Mech. nr 1 37:18, IX LO
pame:
·
eri.zig,
·
ie '
- zas. Szk. Sam. 47:26.
U.
Dziuba
ty.
„Bu<lowla<I:ych"
Grupa IJ. Techn. Włók. nr 3 - reprezentować będą: panie Techn. Energetyczne 25:38,
za,.
Wiśni a·k,
J. Józefowicz.
Szk. Sam. - Zas. Szk. Metalo- U.
wa nr l 11 :34, XXII! LO - II LO Panowie: J. Chojnacki. R. Król.
25:44.
W. Swią;tczak, J. Mastalski.

• * •

PRZED ZAWODAMI BĘDZIE
MY PODZIWIAĆ GRĘ FINA
USTOW TURNIEJU „DZIEN·
NIKA J,0DZIOEGO", TKKF I
WKZZ, MISTRZA I WICEMIDru.g:ie srpotkanie, w ruedzie STRZA TYCH ROZGRYWEK
lę o godz. 16 odbędzie się mię W SKALI ŁODZI BILSKIE
dzy
reprezentacją
Łodzi
i GO I JóżWIAKA.
„Aktywis.t" (Trob:iitz). Skła.d na
s-zej drużyny
oparty
będziP
Będzie to niewątpliwie niena zawodnikach KS „Budow- mniej a.trakcyjr:e
spoitkanie
Jaru" i czołowych zawodnikach/ Zobaczymy czy i tym razem
ogniska TKKF przy ZOS (B. nasz turniejowy mistrz Łodzi
Zatopiańska,
Trippner,
Koś P<l'kona wicemistrza. A nuż bę
cielniak).
dzie odwrotnie?
(ms)

Siatkarki Startu
~a~ier~~y~nż~e~;u M_:st~~~~~ przed lrudnvm eg•um1·nem

I

.
Pod znakiem zaciętych bojów
o najwyższe lokaty w tabeli I
ligi siatkówki żeóskiej uplynir
w Łodzi najbliższa sobota i nie
dzieła. uczestniczyć w niej będą ·zespoły wchodzące
w skład
ścisłej czołówln, a miło jcst nam
stwierdzić, że do niej zalicza siq
zespół siatkarel~ Startu łódzki<'go.
Najgrożniejszymi
rywalami siat
karek bcłuckich Sil warszawskie

j zespoły

"111

VVyścigu
Dziś chcemy przypomnieć
stor'.ę

Wyścigu

hi·

Pokoju.

=============.
Konkurs
„D7lennika Lódzklego„
i Klubu Olimpijczyka
w Lodzi
o nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

KUPON nr 8

.

Które
miejsce zajął w.
ostatnim
Wyścigu
Pokoju
Jan Kudra?

..

• • • • • •

I

;

lmłą; nazwisko t adres powinny bvć podane w kuporue zasadniczym, który uka?e się w numerze świątecz
nym ,,Dziennika Lódzkiego".

================

19.0S Muz. i akt. 19.30 (Ł) Repor- centracji i pełnym
literacki. 19.45 Chwila mu- raz przysłowiowym

lłillDlłt

PROGRAM I
8.00 Wiad.
8.05
Muz.
akt.
t.30
Piosenki Starowarszawskie.
Aud. pt. „Dziecię gwiazd". 9.20

Gra zespól instr. „The Shadows"
Krakoludowe
go starosty - fragm. 10.15 Z
muzyki barokowej. 11.00 „Kordian" fragm. 11.3'0 (L) Gra
ork. mandolinistów ł..RPR. 12.06
z kraju i ze świata. 12.25 Rolniczy kwadra-ns. 13.00 Aud. „Tam,
gd zie zwierzęta nie boją się cz~o
wieka" - rep. 13.20 Muzyka poi
ska. 14.00 Książki, które na was
czekają . . 14.25
„co się wam w
tej audycji najbardziej podoba"
- aud. 15.00 Wiad. 15.05 Z życia
zw. Radz. 15.25 Pieśni St. Mopiuszki. 15.45 Kurs j~zyka franc.
16.10 Młodzieżowe Studio ,.Rytm".
16.35 Progr. młodzież. „Gdzieś w
gromadzie". 17.05 Koncert życzen.
17.40 „Popioły" odc. 23. 18.00
W iad. 18.05 Felieton gospodarczy. 18 .20 Kt:>ncert dnia. 19.15
Nowości
programu UI.
W.OO
Dziennik. 20:26 ·'l':i.ad. sportowe-.
20.35 Tran~m. z rewanżowego me
czu bokserskiego o Puchar Europv N'R D - Polska. ?.1.35 „Portrety literackie".
22.35 Muzyka
rozrywkowa.
22.55 „Pięć minut
w vchowaniu". 2.1.00 Kompozytor
tygodnia:
F. !Vl'endelssnhn-Bnrtholdy. 23 .41 Muzyka taneczna.
9.30 Koncert ork. PR w
wie. 10.00 „ Wspomnienia

„

taż

zyki.

10.30 „Ucieczka"

- fragm. 11.00 z twórczości R.
Schumanna. 11.40 Aud. Red. Eko
nomicznej. 12.06 Wiacl. 12.Hl Muzyka ludowa. L"2.45 „z problemów
współczesn e j
wiedzy" aud.
13.00 Muzyka baletowa. 13.20 „My
ze spalonych wsi" - fragm. 13.SO
„Rytmy i melodie świata". 14.35
Publicystyka
międzynarodowa.
l4.45 „Błękitna
sztafeta".
15.00
Ko.nce1·t solistów. 15.30 Aud. dla
dzieci pt. „Spicwamy
piosenki
i

oaw~my

przy muzyce". 16.00

się

wiad. 16.05 Koncert życze1i. 16.30
•Popołudniowy
koncert. 17.05 ( ł.)
Alctualnbści

łódzkie.

Rossini:

„Kopciu- cia,

17.17

mogą

(Ł)

.Sport w województw'ie. 17.20 (ł..)
„Silva
rerum
Lodzanum" l7.4S (Ł) Grają uczniowie Panstwowej Szkoły Muz. w Łnrlzi .
lH.00 tŁ) utwory L. van Beethovena. 18.25 (ł.) Poglądy różne na
rzeczy rozmaite. 18.40 (Ł) Przed
koncertem w Filharmonii. 18.50
U'n.iwersytet Radiowy . .19.00 Wiad.

wysiłku
ołucie szczęs

W

związku

z powodzeniem zapozycje zrlawaloby się

derby
w tenisie stołowym ·

TELEWIZJA
rn.55 Program dla szkół: Histo
i niedzielne mecze w
r1a dla klas VI „Na folwarku i I Sobotnie
lidze tenisa stołowego
będą
w
zagrodzie
chłopskiej"
(W). miały
!łecydujący niemal wpływ
11.25 Przerwa 1'1.55 Program dla
na
walkę o tytuł mistrza Polski
szkól: Propedeutyka filozofii pt.
Do warsz>Jwy
na
mecze Z<'
„Wolność
i
konieczność"
(W). ~pój.nią wyjeżdżają drużyny star
12.25
Przerwa.
16.08
Program tu
lóel1.kiego
l
Włókni~rza . Włólt
dnia (Łódź). .16.10 Kurs rolniczy nlarz jest w tabeli
zale<lwie o
„ Wychów i żywienie cieląt" (W). jeden
gorszy <>rl Spójni, z
16:55 Dzienni!< (W).
17.00
Dla która punkt
w
I rundzie przegrał 5:6.
dzieci film z serii: „Opowieści Chociaż w Spójni udział mistrvt
znad rzeki" (W). 17.15 Dla mło Polski
K<)Wa!skiego stoi pod zni>
dych widzów: Klub Trzynasto· kiem za'J)ytania ma ona do dyslatków (W). 17.35 „Nie tylko dla pozycji zawodników tej miary co
pań"
ma_gazyn (ł"ódż).
18.00 ca lińska,
Calinski.
Kusiński.
„Muzyka w czasie i przestrzeni" Tym
niemniej
Wlókn!arz
ma
(w 195 rocznicę urodziJ:l Ludwi- duże S?.an!=le zdystansowania obe~
ka van Eeethovcna) (W). 18.35 nel!-0 lidera tabeli.
„Na morskich szlakach" pro
Start p-o nic~noclzłc-wane. 3 przegram
ze SzczeCina
(S„czecin). granej ze St~ rtem (Gdynia) stra19.00 „Kwad rans zagadel<" te- cił praktycznie rz<>C7. biorąc szan
leturniej (W\. 19.20 „Dobranoc" ,-e na uijecie czołow e j lokaty,
(W).
19.30 Dziennik (W).
20.00 W I rundzie łodz i an.ie przegrali
Łódzkie wiadomości dnia (Łódź). ?.C Spójnia l :fi.
20.20 Teatr Sensacji widowisW Łodzi
dojdzie do dwoch
ko sen~acyjno-szpiego\V"kie An- spotkań AZS łódzkiego z Wlókdrzeja Zbycha z cyklu: „Staw- niarzem i Startem.
Akademicy
ka większa niż życie". „Konice będą musieli w tym roku poż„R
gry" (odcinek !I) (W). 21.20 „Nie nać się chyba 7. I lip;ą, ponie,vaż
zwykła okazja" reportaż (W). w ol).U tych
meczach
również
21.50 Dzien.nik (W).
są bez szans.

śmier,cią

ze

Józefu

niedostępne.

Łódzkie

domości.

PROGRAM 1il
8.3'0 Wiad. 8.35 Felieton
Red.
Spoi. 8.4$ Koncert solistów. 9.05
Koncert dnia. 9.5() Publicystyka
międzynarodowa. - JO.OO Melodie
Gershwina.

G.

szek" - opera w 2 aktach. 21.00 at>JIWwać
z kraju i ze świata. 21.2"/ Kroni- dla nich
ka sportowa. 21.40 D. c. opery.
23.05 Muzyka taneczna. 23.50 Wia-

itelwńnja

G.

19'.50

SPOR't

historię
Pokoju

Chodzi nam o
największą
mie:l~ynarodową
organizację
sportową urządzającą
Igrzyska
Olimpijskie.
Jeśli

chodzi o piąte pytMlie
olimpijczyków lódz·
kich, to oczywiście motna podać
róvmiez i tych łodzian,
którzy obecnie nie mieszkają
w l\as:r.ym mieście, a są olimpijczykami.
dotyczące

Łódź-Wrocław
•
na ringu
W niedzielę w hali na Widzewie rozegrany zostanie decy .::łujący o zdobyciu pierwszego miejsca - mecz bokserski
o puchar GKKFiT oraz PZB.
Juniorzy Lodzi spotkają się z

AZS A WF i r..egia. one
,o
zdystansowały
nieznacznie
Sta·rt, dając mu trzecią lokatę
w tabeli. Ponieważ różnicc s;;
reprc>zentacją Wrocławia.
minimalne, a w sobotę i niedzielę
drużyna
Startu
zmierzy
W drużynie naszej m. in. wal
siq właśnie z tymi zes połami.
PS: p. Jan Blaszczyk zapy- czyć
będą:
Wojdan,
Piłat,
goszcząc je u siebie, stad rodzi
się
niecodzienne
Filipiak,
zainteresowa- tuje nas, jak ma odpowiedzieć Krul~,
Jaroszewski,
na pierwsze i piąte pytanie.
nie wynikiem obu spotkań.
Sobiech, Poźniak i Piech.
siatkarki łóc!zlde zdają sobie
sprawę z tego jak trudne czeka
je. zadanie, wicclzą jednak rów- 111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nm11111nn
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CZWARTEK, 16 GRUDNIA

•

Przypominamy

goszczą

Jedną
staje się

m SPORJ

Dnia 13 grudnia 1965 Toku
przeżywszy lat 60
S. t P.

zmarł,

Ignacy

Szymańskiego
prezesa Izby Rzemieślniczej
w Łodzi (b. członka Rady
Naczelnej CZRSZiZ) wyrazy
głębokiego
współczucia
RODZINIE składają

Skupiński

RADA, ZARZĄD i DELEGATURA CZRSZiZ.

mistrz rzeźniczo-wędliniarski,
b. pracownik PSS Łódź-Górna
Pogrzeb odbędzie się dnia
17. xn. br., o godz. 15 z ka·
plicy cmentarza na DOiach,
o czym zawiadamiają
SIOSTRA, BRAT, SZWAGIER i POZOSTAŁA
RODZINA.
16838/g

Wyrazy głębokiego współ
czucia RODZINIE Zmarłego

Wyrazy głębokiego współ
czucia RODZINIE Zmarłego
S.

JÓZEFA
.

t

P.

SZYMA łł SKI E GO
prezesa Izby

w

Rzemieślniczej
Łodzi

prezesa Izby Rzemie.!lntczej

składają:

w

RADA, ZARZĄD OTaz
PRACOWNICY BANKU

SPOŁDZIELCZEGO
RZEMIOSŁA w ŁODZI,

Łodzi

składa:

CECH FOTOGRAFOW
16815/g

w

ŁODZI,

i~ ~
fi)\ TRZY JEDYNKI - ~!~~~~~ 111 _- ~!~~~~~~~~ ZAPAMIĘTAJ /di\ I
~!
m1111111111111111111111111111111111111nn11111m111111mmnmn1111111111111111111111111111111111111111m111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!!

UWAGA: SPECJAUIA SPRZEDAZ PANTOFLI DOMOWYCH MA UPOMINKI
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* POW1ESC „DZIENNIKA„ * POWIESC „DZIENNIKA" * P0WIESC ,,DZIENNIKA„ * POWIESC „DZIENNIKA„ * POWIESC „DZlENNIKA• * POWIESC „oZlENNlK.AM
Kelner przynińsł nam do numeru wermut.
Jodu i syfon wody sodowej. Wygodne fotele, przyjemny p0lmrok, chłodny napój,
który leniwie pociągałem przez słomkę. Nastrój poobiedniej ~j;:sty był idealny.
- Czy wiesz, że policja aresztowała jut
Mulata Enia? - spytał Wojtek.
- No i co?
- Przyzna! się do zamordowania tego chłopaka, któregoś tak wtedy zmaltretowal. Jak
to on się nazywał? Nie pamiętam.
- Rii:ardo Gusman.
- Właśnie. Enio zastrzelił go , na poleceniP.
Garcii.
- A następnie podrzucili mi pistolet.
- 'l'ak. Garcia miał dwa pistolety tego samego kalibru. Któryś z jego ludzi zakradł·
się do twojego mieszkania i zabrał ci colta,
pozostawiając w zamian rewolwer, z któtet!o
Enio kropnął Gusmana.
- Wobec tego już nie jestem zbiegłym
z
więzienia
mordercą
powiedziałem
z usm1echem.
- Raczej nie.
Sięgnąlem po butelkę i przygotowałem sobie nową porcję orzeźwiającego napoju, któ-.
ry mi bardzo smakował. Lubię wermut z wotrochę

z zewnątrz słychać było armatnie strzały.
Kanonierka była juz blisko.
Teraz wypadki błyskawicznie następowały
po sobie. Trafiony w lewą burtę jacht przechylił
się gwaltowr>ie.
W pierwszej chwili
zdawało mi się, że toniemy. Krzyknalem w
stronę pani Valentin. że idziemy na dno. Dn·
świ a dczona niewiast.a uspokoila mnie ruchem
ręki.

- Jeszcze nie tak zaraz - powiedziała I na
wszelld wypadek :r.nowu posłała serię w kit>·
runku niewidzialnego wroga.
Strzelanina uspokoiła się nagle. Cisza, jaka
zapanowała niespodziewanie na statku, wyclała mi się pełna grozy. Zaraz potem posły
szeli śmy nad nasz~·mi głowami ruch i przyśoie , zone kroki. To Wojtek z silnym oddzialem policji wsze.dl na pokład.

dą

sodową.

- Powiedz mi, Wojtek, czyś ty wiedział,
ja nie dojechałem do estancj.i Martmeza?
Skinął

głową.

Domyśliłem się, ze coś nie jest w porządku. Jeden z moich ludzi, którego zostawiłem w
Melo,
obserwował twój
wyjazd
z hotelu. Ta chewroleta wydała mu się podejrzana.
Zanotował
numer
rejestracyjny.
Okazało się, że to nie był wóz z Melo, Natychmiast zawiadomił mnie o tym.

-

ROZDZTAL 1.X:
Siedzieliśmy w „La Plaza". Dzień był upalny. Przez kolorowe zasłony przedzierało s1i:
słońce. nanełniając pokój
łagodnym
złota
wvm blaskiem. Jakaś zabłąkana mucha brzt"cz.ała sennie.

Redagu)e kolegium. Redakcja I ad!!lii.nlstrac)a

- To

-Łódt,

tyś

jechal wtedy za nami?

6 DZl.ENN.IK LóDZK,I

nr 2119 (5917)

przewlekła.

-

Fantastyczna babka ta twoja Valentin z uznaniem. - Co za odwaga!
A jaka wysportowana. Zna dżudo. Radzi sobie pierwszorz<;dnie, nie gorzej od zawod'J·
wego zapaśnika. Nie masz pojęcia jak rąb
nęła o ziemię tym b0kserem. Ale, ale, nie
wiem, czy ci wspomniałem, że ja już dawniej poznałem Boba Winsa.
- Nie, nic mi o tym nie mów~łeś. Jak to
dawniej? Kiedy?
• - Jeszcze przed moim aresztowaniem. Poznałem tego draba
u niejakiego Hermana
Richtera.
Wojtek zerwał się na równe nogi.
- U Hermana Richtera? Nie mylisz się?
- Nie mam co c;lo tego żadnej wątpliwości. Grali obaj w bilard w mieszkaniu Richtera.
- Ależ to bardzo ważne, to bardzo ważne
- powtarzał Wojtek, biegając po pokoju.
powiedziałem

Nie lataj tak - powiedziałem - bo mnie
wybijesz ze snu. Właśnie miałem
zamiar uciąć sobie króciutką drzemki:.
Niecierpliwie potrząsną! głową.
- Nie ma mowy o żadnej drzemce.
Jedziemy.
Pocl1wycil słuchawkę i kaz~l się polą\:ZYĆ
z komendą policji. Czekał dluzszą chwilę, zanim przywolano do aparatu inspektora Ferraro. Zamienił z nim parę słów po włosku;
z których wynikało. :ie. mamy natychmiast
do niego pojechać. zapiął koszulę, zawiązał
krawat i poeiągnąl mnie za rękaw.
- Ruszaj się Stachu. Nie ma chwili do
stracenia. Później się wyśpisz.
-

zupełnie

Ziewnąłem i niechętnie podniosłem się z
fotela. Z prawdziwym żalem spoglądałeJD na
zaczętą butelkę wermu1u. Współpraca z Interpolem stanowczo była nazbyt nerwowa.

Na Płaca Independencia udało nam się zła
pać wolną ta~sowkę, Pojechaliśmy. Przyglą
dałem się W0Jtko~1. Dziwiło mnie jego niezw;i.>kłe

podniecenie. Nie pytałem jednak o
nic. Wiedziałem, że niebawem dowiem si~
wszystkiego.

Inspektor Ferraro czekał juz na nas. Przysię ze mną jak ze starym, serdecznym
przyjacielem .. Dowiedziawszy się, że spotkałem Boba Wmsa a Richtera, spoważniał.
witał

-

Herman Richtu„.

Herman Richter To dziwne, to bardzo dziwne. To znany solidny kupiec. C7y
jest pan pewien, że to wlaśnie Boba Winsa
widział pan u niego?
powtór2'.Ył zamyślony. -

- Zupełnie pewien.
(49)

(Dalszy

ciąg

nastąpi)

95.
Centrala Z93-o0 łączy z wszystkimi działami, Telefony :>Nnr. •r<>e!n'<„ Re<laktoT naczelny ~. z-ca redaktora aaezeln.
123--05 i 341-10. Dział tr..ieJs ki 228-32 337-47. Dz iał spe>rtowy 208-95. Dział kulturaJny 223--05, Dział wojewbdzJ<• 341~ , o. Dział listbw
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wszelkich lnfonnac)l
olacf>wkl .• Ruchu
I poczty.
Wvdaje:
~-ódzki"
Wyrla1vni<"two Prasowe RSW ,Prasa" ł,ódż
PiotrkOW'Ska 96. Rekonts6w n.I" zamówionvch
r<>d.a keja n:e r.wra<'A .

Ploti>k<>M>ka

'<! ·: ~0 7 -26. Se-kr<?'tarz r€o<l<>k<'jl 204-75. Dział soołeczno-eikonom!czny
34 3-so. „Pane>rama" 343-80. NTU 3{)3-04 (godz.
w ;praw.„ warnnl<Ó'W orenume-raty udzielaja

że

- Oczywiście.
Mieliśmy
słabszą
maszyni:
dlatego nie mogii~my was dopędzić. Wyobraź sobie, że w Acegua spóźrulem się o kilkanaście minut. Malo brakowało, a byłbym
nakrył całą ferajnę na miejscu razem z towarem.
- Doszłoby do strzelaniny.
- I tak przecież doszło do strzelaniny, tylko że na pelnym morzu.
- Co byś zrobił, gdybyś nie dostał z jachtu
wiadomości od pani Valentin, że mnie nie
· grozi na razie żadne niebezpieczeństwo?
,Prawdopodobnie zaprzestałbym pościgu.
Nie dopuściłbym przecież do tego, żeby ci
strzelili w łeb. Musiałbym znaleźć . jakieś Inne wyjście z sytuac.ii. Zawiadomilibyśmy policję brazylijską, meksykallską i amerykań
ską.
Gdzieś
przecież
musieliby przybić do
brzegu. Oczywiście sprawa ogromnie by sii:
i

I0-·12).

