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Po pierwszym kosmicznym rendez-vous

BZIFNNIK

„Gemini-6" wodowal
na Atlantyku
Jutro

kończy

Cyklon nad Pakistanem
• • •

15

lysięcy

osób

W środę na 160-kilometrowybrzeża
odcinku
wym
Wschodniego Pakistanu przeszedł katastrofalny cyklon.
powCyklon spowodował
stanie olbrzymiej fali, która
wiele wysepek. Siła
zalała
wiatru dochodziła do 160 km
na godzinę. Tysiące domów
zniszczeniu.
uległo

lot ,,Gemini-7"

Lódź,

piątek

ofiar
Liczba śmiertelnych
jest obliczana na około 15
tys. Na samych tylko wyspach przybrzeżnych w Zatoce Bengalskiej ponad 10 tys.
ludzi poniosło śmierć. Władze

17 grudnia 1965 roku
Nr 300 (5918)

V Plenum KC PZPR
zukończylo

obrady

Przemówienie Wł. Gomułki
Start rakiety Titan l l unoszącej pojazd kosmiczny „Gemini-6"
Staffordem
z kosmonautami Walterem Shirrą i Thomasem
z Przylądka Kennedy'ego rankiem 15 bm.
CAF - Photofax
przeprawaNa lotnisJwwcu
Astronauci Walter Shirra i
dzone będą badania lekarskie,
Thomas Stafford na pokładzie a następnie Shirra i Stafford
„Gemi- odlecą do bazy lotów kosmiczkosmicznego
statku
nl-6" wodowali dokładnie o nych na Przylądku im. Kennewyznaczonym czasie (godzina dy'eg?· później. udadzą się oni
do osrodka Io tow kosmicznych
16.29 cwsu warszawskiego), w
Texas,
w Houst.o n w stanie
oclległości około 1300 km na
zostaną poddani
pr.ludniowy wschód od Przy- gdzie znów
(A) Da•lsizy ciąg na s!Jr. 2
lądka im. Kennedy'ego.
W reJonie tym - zgodnie
z progra mem - oczekiwał na
nich lotniskowiec „Wasp" i
cztery inne okręty amerykań
skiej marynarki wojennej. Lot
m;;kowiec znajdował się w
odległości 20 km od miejsca
Wodowania „Gemini-6".
Jak wiadomo, „Gemini-6" zo
stał wystrzelony w przestrzeń
kosmiczną w dniu 15 grudnia
W czwartek wieczorem Mau
w celu dokonania próby zbliretania, jako piąta po Gwiżania się na minimalną odnei, Tanzanii, Ghanie i Ma. leglość do statku „Gemini-7"
li, podała oficjalnie do wiado
pilotowanego przez astronau~
tów Franlca Barmana i Ja- mości, że zrywa stosunki dyplomatyczne z W. Brytanią.
mesa Lovella. Próba zbliżenia
również
to
Zapowiedziała
obu statków powiodła się.
Uganda. Podobne stanowisko
Astronauci F. Barman i J.
Lovell mają wodować w soreprezentuje rząd Somali, któ
tym samym rejonie
botę w
ry oświadczył, że nie zgodzi się na ponowne nawiąza
ALlantyku, około godżiny 9
czasu miejscowego (godz. 15
nie zerwanych w 1963 roku
czasu warszawskiego) po 14 stosunków
i;l.yplomatycznych
dniach przebywania w przez ·w. Brytanią.
strzeni kosmicznej.
późnych godzinach nocW
dotarł
„Wasp 0
Lotniskowiec
nych dwa następne państwa
wodowania statku
cło miejsca
ZRA i Kongo (Brazzaville),
„Gemini-6" o godz. 16.35 gmt
zerwały stosunki dyplomatycz
warszawskiego).
czasu
(J7.35
ne z Wielką Brytanią.
został wciągnięty na
Statek
Afrykańska ludność Rodezji
pokład, gdzie obu astronautoon
zgotowano entuzjastyczną owaprowadzi ostrą walkę przecję.
ciwko białym kolonizatorom.
Ostatnio zanotowano liczne po
tytoniu oraz
plantacji
żary
pożary lasów.
Premier Nigerii A. BaleStany Zjednoczone umiescily
wa po powrocie do Lagos z
w czwartek na or~cie wokół
przeprowaLondynu, gdzie
planetoidę
sztuczną
słonecznej
rozmowy z premierem
dził
•
..,Pionier-6".
Wilsonem, oświadczył, iż zaJest to kula o masie 65,5 kg
instrumentami naodwiedzić po kolei
mierza
wypełniona
mierzenia tzw.
ukowymi do
wiatru słonecznego (strumieni
cząstek wylatujących ze Słońca
z ogromną prędkością), słonecz
nego pola magnetycznego i in·
nych zjawisk.

Podjęcie
16 bm. zakończyły się obra-dy V Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej.
dyskusji
dniu
W drugim
nad referatem Biura Polity cz
n,~go KC PZPR o węzłowych
za•lania<·h w dziedzinie rozzagranicznego
handlu
woju

.~~~~~~~~~~~~~~~-

7 kraiów afrykańskich
zerwało z W. Brytanią

stosunki dyplomolyczne

I

pań
wszystkie afrykańskie
stwa wchodzące w skład Com
monwealthu, jak również na
wiązać kontakt z rządami in
nych krajów afrykailskich w
problemu
omówienia
celu
Rodezji .. Stwierdził on, że roz
mowy z premierem Wilsonem dały mu powody do na~
dziei na rozwiązanie tego problemu.

Peru znosa
zakaz imporiuj
towarów polskich

Rząd peruwiański zniósł I

obowiązujący od 1953 r. zakaz\

importu towarów z Polski.
W nowej sytuacji - opiera
jąc się na potrzebach rynku
spodzieperuwiańskiego
eksportu na
wać się można
ten nowy rynek maszyn i u-

Sztuczna planetoida

, „Pioniera-6" wyniosła w prze
strzeń rakieta „Thor" wystrze-

lona z Przylądka Kennedy'ego.
Planetoida ma , krążyć po orpomię
bicie wokółslonecz.nej
dzy orbitami Ziemi i Wenus.
Przewiduje się, iż będzie przekazywać na ziemię dane nauko
we przez pól roku. W najbliż
szych latach USA wyslą jeszcze
kosmiczne tego
trzy aparaty
rodzaju.

Przemówienie Wilsona
UJ ONZ
Premier w. Brytanii, Harold
Wilson, przybył w czwartek tuż
po północy z 4·dniową wizytą
do Stanów ZJednoczonych. Prze·
on. z prezydentem
dyslmtuje
J~h"!soner:n m. _m. sprawę Rodepro·
ZJl i woJnY wietnamskiej,
blcmy NATO oraz szereg zagad·
nień natury mii;dzYnarodowej.
Wilson wygłosił przemówienie
na plc>narnym posiedzeniu zgroNarodów
Ogólnego
madzenia
Zjednoczonych.
Premier wilson starał się bro
rode:i:yjskieł rządu
nić polityki
brytyjskiego. premier Wilson o~wiadczył, że jego rząd nie . uży
J. Smitha.
Je przemocy wobec
Mówiąc o wojnie w \\.tietnamie
premier Wilson twierdził, że odpowiedzi'.'lność za tę :""ojną poZJednoczone,
nie Stany
noszą
Jecz Wietnamczyc~-.
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Polska - NRD 8:12
Wczoraj w Berlinie bokser·
ska reprezentacja Polski prze
grala mecz o Puchar Europy
z ze3po\em NRD 8:12. Punkty dla Polski wywalczyli: Gałązka, Ciuka, t.ukasz i WY·
.
pych.

rządze11.
Usuniącie

dotychczasowych
przeszkód handlowych umoż
liwi także import z Peru do
Polski takich towarów, jak
mączka rybna, bawełna, wel
na, kawa, ruda żelazna i 111etale kolorowe.

Ambulanse
przeciweruźli cze
Prolesl chiński
od Polonii
Ministerstwo Spraw Zagra-

Amerykańskiej

nicznych ChRL wręczyło am
basadzic Indii w Pekinie sta
przeci"l.yko
protest
nowczy
naruszeniu chińskiego obszaru powietrznego przez indyjski samolot wojskowy, który
14 grudnia przeniknął przez
granicę między Chinami a te
rytorium Sikkim i krążył nad
tymi okolicami w celach wy
wiadowczych aż do głąbokoś
ci ponad 60 kilometrów.

w Polsce
bawił
Niedawno
Edward J. Piszek, Amerykanin
polskiego pochodzenia, reprePomiędzy„ innymi
zentujący
w Filadelfn. Przy iecl1al
lonię
do Polski, aby omówić z Ministerstwem Zdrowia i Opieki
Społecznej sprawę ofiarowania
Il ambulansów samochodowych
przeznaczonych do przeprowadzania masowych ·b adan przeciwgruźliczych. środki na kup
pocl10dzą od
no ambulansów
p.

Fiszka

oraz

częściowo

~e

Polonii Amerykanskładek
skiej.
jeden
Ambulanse, z których
przybył już do Warszawy, bę
dostarczone za posrednidą
ctwem CARE i przekazywane
dla Instytutu Gruźlicy, który
włączy je do prowadzonej wiei
kiej akcji zwalczania gruźlicy
na terenie całego kraju.

Fr·ancja przestanie
bojkotować EWG?

uch wał

ciężkiego,

przemysłu

Paweł

I

KW
sekretarz
Witold
Opolu,
w
mimster han
Trąmpczyński Bolesław
diLl zagranicznego,
r.adca handlowy
Garoński
PRL w ZSRR, Piotr Karpiuk
- sekretarz KW PZPR w Lub1inie, Tadeusz Gielo - sekretarz KW PZPR w Zielon2j Górze, Marian Pawlak S<!kretan KZ PZPR przy Zak!adach im. 1 Maja w PruszKie1stut Zemaitis
kowie,
GórniczoAkademii
rektor
Hu tniczej w Krakowie, Jerzy
sekretarz KW PZPR
Pt~kala w Krakowie, Eugeniusz Stawiiiski - minister przemysłu
lekkiego, Józe: PajP.stka
Instytutu Planowania i
d~.
dyr. ZaWładysław Kostuj ktadów „H. Cegielski" w Poznaniu.
Na zakończenie dyskusji za
brał

Władysław

głos

p1~c~on1a

partnerami

Francji.

informacji Peyrefittt'
. tym dziennikarzom
Jednak, że rozmowy
w ło~1e wspólnego rynku modopiero po
się .rozpocząć
gą
wyborach prezY·
francu.skich
·
denck1cb.. .
Mm1~ter

mówią': . o
podkri;shł

M Na. drogach 1 szosach woj.
bydgoskiego wystąpiła gołoledź.
przyczyną kilku
Gołoledź była
wypadków drogowych, ?' których
2 osoby poniosły śmierc.

„

Ostatnia przedświąteC"Zna de·
kada w portach Gdańska i Gclyni w pełni zasługuje na miano
„c~• trurnwego" szczytu. W okresie tym przybywa aż 9 statków,
które przywiozą 17,5 tys, ton
i:ytryn i pomarańcz.,

I

Konferencja prasowa
Gromyki
w

czwartek,
w Pl!'adze

się

ministra

nie

16

bm.

końcowe

spraw

odbyło

spotka-

zagranicz-

nych ZSRR, Andrieja Gromyki
z ministrem spraw z,agran iczVaclavem Davinych CSRS,
dem.

*

*

* Radziecki udziela
„związek
wszechstron·
udzielał
będzie
nej pom<>CY i poparcia Demo·
kratycznej Republice Wietna·
Gromyko
mu" - podkreślił
prasowej. na konferencji
powinny położyć kres
USA
i

agresji

· stać

w

Wietnan1ie„

zapr2'a-

DRW, WY•
swe wojska z Wietnamu

bombardowań

cofać
południowego.

Mówiąc o polityce zagranicz•
nej Niemiec zachodnich Gro·
myko akcentował: Związek Ra
dziecki kategorycznie występu·
udostępnieniu
przeciwko
je
NRF broni atomowej w jakiej
kolwiek formie. Byłoby roz·
gdyby rząd NRF zre•
sądne,
do uzyska•
dążeń
zygnował z
nia broni nuklearnej, z polity.
ki odwetowo-militarystycznej. -

indonezyjscy

slanq przed sqdem
\

Według

zapowiedzi _ dowód·
cy indonezyjskiej armii lądo·
generała Suharto, który
węj
nadzwyma przewodniczyć
crnj nemu trybunałowi wojsko
oskarżonych
wemu. na liście
o udział w nieudanym przewrocie pod hasłem „ruchu
30 wrzefoia" znajdują się takministrowie".
„niektórzy
ża
G<?neral dodał, że przed trybunałem staną również pewnie
„dotychczas
ne osoby
aresztowane". Śledztwo zostazasadzie zakończone
ło w

z Wietnamu

proces rozpocznie się w stycz.;
,
niu.
Jako już uwięziony członek
rządu wymieniany byt dotych
minister
czas tylko Njono,
stanu przy prezydium gabinetu, jeden z czołowych człon
Centralnego
Komitetu
kr.w
KPI. O losach dwóch innych
komunistycznych
ministrów
b•_;>k autorytatywnych wiadomcści. Są to przywódca KPI
wiceprzewodniczący
Aidit,
Zgromadzenia
Tymczasowego
Dr·ractczego oraz jego partyjny :>astępca Lukman, wiceprzewodniczący Izby Reprezen
tantów.

uchwałę o
zadaniach w dziedzinie handlu zagranicznego.
przyjęło

Plenum

W drugim punkcie porząd
przemówienie
ku dziennego
w;rglosH Władysław Gomuł
ka.
Plenum przyjęło następują
uchwalę:

cą

„Po wysłuchaniu informacji I sekretarza KC PZPR towarzysz3 Władysława Gomuł
ki o spotkaniach międzypar
tyi nych, które odbyły się w
ostatnim czasie, pldnarne posisdzeniP Komitetu Centralnestanowisko
go zaaprobowało
przedstawicieli
przez
· zajęte
n;;i:,zej pa.r tii na tych spotkaniach.
wyraża

poparcie dla
Biura Politycznego
wysiłków
KC, zmierzających do umoci jedności
zwartości
nienia
ruchu romiędzynrrodowego
bQtniczego i obozu socjalizespolenia
oraz
stycznego
WS7ystkich sił pokojowych na
świecie w celu przeciwstawie
nis się i udaremnienia imperialistycznej agresji w Wietnamie,udzielenia solidarnej po
mocy narodowi wietnamskiePlenum

ogolne XX
Zgromadzenie
sesj_i .NZ przyjęlo w srodę więk
szosc1ą głosów dwie rezolucje o
charakterze proceduralnym, któr: caloksztalt spraw związanych
z operacjami wojskowymi ONZ
(f'lKO - Peace Keeping Operaodsyłają do Komitetu 33
tions)
Państw.

nad zngadnieniem plynncsci załóg.

ludności,
z pomocą
przeżyła katastrofę.

węzłowvch

W ten sposób problem operazwiązko\vych,
prac Rady cóv;; . i działaczy
omówieniu badali cji wojskowych ONZ został odclwustronne posw1~ona
do XXI sesji.
lożony

Na marginesie
NATO odbyły się
ministranti
spotkania między
krajów wspólnego rynku.
Couve de Murville oświad·
w środę na posiedzeniu
czy~
gabmetu francuskiego, że usu·
męte zostały zasadnicze przes~k~dy dla podjęcia rozmów z

która

Gomuł

I ZEl •

• - Pr.~emysł wł.ókienniczy wzbo
su;. o wzn:es10i;ią w. Torumu naJw1ększą i naJbardz1ej no
prz~dzalniq
w kraju
woczesną
wełny czesankowej,
. . .
Zakładu so~ z. m1ciatywy
cjo ogu. P'A.N oraz CR.ZZ rozpoczwartek w Spale
się. w
cz()ła
naukowogolnokraJowa narada

Minisl~pwie

spieszą

sm1erc

ka.

ZKREi.Jtr
gacił

wolność

nym".

głcs zabierali: Zygmunt Starze!1.ski - dyr. CHZ .„Cetebe",
Wiadyslaw Pilatowski - I sekrdarz KW PZPR we Wroctawiu, Antoni Ha<ll'iński
minister przemysłu chemiczradca
n~go, Stanislaw Stala hand!owy PRL we Włoszech,
Ja!l Ptasiński - I sekretarz
KW PZPR w Gdańsku, Janusz Hrynkiewicz - minister

Wojas
PZPR

jego słusznej walce o
i samodzielny byt.
Walka o wolność narodów
i utrwalenie pokoju na ś,wie
cie dziś szczególnie wymaga
pełnego współdziałania i zespolenia wszystkich sil na
antyimperialistyczfroncie
mu w

poniosło

• W czwartek we wczesnych
rannych podan~ do
godzinach
pisarz
wiadomosci, że słynny
Somerset Maugham
brytyjski
swej willi na francuzmarł w
skiej Riwierze w wieku 91 lat.
•

Konferencja

przerwała

swe

w

prace,

Haradzie

ponieważ

obie strony - jemeńscy republikanie i jemeńscy monarchiści nie mogły dojsć ao porozumienia.

l'odczas zaciętej bitwy, jaka toczyła się ostatnio między parameryoddzia łanu spadochroniarzy
tyzantami Vietcongu
doszło do walki wręcz. Topory
cat,
kańskich w rejonie Ben
amerykańscy po
zastępowały bagnety. oto spadocbro_nia:ze
wycofaniu się z rejonu W';'lk og!ądaJ_ą Jeden. z · toporów, zna·
lezionych na polu bitwy na białą bron.
CAF - Photofax

Komunikat po se~ji NATO
W sprawie Wietnamu ko16 bm. zakończyła się w Pamunikat przypomina jedynie
Rad!
sesja
kolejna
amerykańskiego
deklaracje
NATO, która trwała trzy dni.
że Stany
sekretarza stanu,
Komunikat ko11cowy stwierZjednoczone są jakoby gotodza, że w toku obrad były
negocjacji
rozpoczęcia
do
we
m. in. rozpatrywane zagadnie„bez warunków wstępnych".
nia związane z tzw. „podziaUczestnicy obrad wyrażają
łem odpowiedzialności nuklezaniepokojenie z powodu moż
arnej" w ramach NATO. Geliwości rozpowszechnienia bro
neralny sekretarz NATO Man
ni nuklearnej w różnych relio Brosia złożył członkom
jonach kuli ziemskiej i stoją
rady raport dotyczący „komi
na stanowisku, że należy natetu specjalnego", który· ma
zapośrodków
dal szukać
się•ajmować tym problemem.
bieżenia temu niebezpieczeń
Komunikat ogranicza się do
st wu.
wzmianki, że obradujący ministrowie przedyskutowali ra .---..,------~-----N•kł
port Brosia.
Pamtwa członkowSkie NATO
ryżu

będą dążyć do polepszenia
swych stosunków ze Związkiem Radzieckim i z krajami
Europy wschodniej. Mimo te
komunikat
zapewnienia
go
zawiera wzmianki o Charakterze nieprzyjaznym wobec
przypisuje
ZSRR, któremu
na przykład stawianie
się
do ur.edrodze
na
przeszkód
gulowania podstawowych zagadnień

istniejących

między

Wschodem a Zachodem. Ministrowie podkreślili, że w
tych warunkach są zdecydowani utrzymać jedność sojuszu i zabezpieczyć wspóln~
obronę.
głosi
jak
Rada NATO „potwierdza
komunikat
kwestii
w
stanowisko
swoje
problemu niemiP<'kiego, wyrażając przekonanie, że rozwiązanie tego problemu bę-!
dzie można osiągnąć jedynie
na podstawie samostanowienia".

I . e wyn1•k•I

Kha·na
zntn Anub
,,,f
y
W y y
w Waszyngtonie
Prezydent Pakistanu Ayub
Khan opuścił w czwartek Wa
dwudniowych
po
szyngton
prezydentem
z
rozmowach
Johnsonem, w czasie których
ża.den z zasadniczych problemów, będących przedmiotem
dyskusji, nie został rozwiąza
ny. Administracja USA nie
uzyskała nawet symbolicznego poparcia dla swej polityki w Wietnamie,
Ayub Khan natomiast nie
uzyskał zapewnienia natychmiastowego wznowienia pomocy ekonomicznej i militar
nej, Administracja miała uzależnić decyzje w tej spraspotkan ia
wie od wyników
premierem
Ayub Khana z
Indii Shastrim w Taszkiencie w dniu 4 stycznia.

Bułgaria

Lotnictwo USA bombarduje
2łó(l)nq strefe przemysłoIDq DROO

.zbuduie

elektroC11nle atomoC11a

Robert McNamara, minister
obrony USA,
oświadczył w
czwartek, że samoloty amer.y-

kańskie

będą

kontynuowały
naloty tego rodzaju jak śro
dowy atak na ważną elektrownię
północnowietnamską

pod Hajfongiem.
l\ll:cNamara, który w czwartek rano pawrócił do Waszyngtonu z paryskiej sesji
NATO pozostawH bez odpowiedzi pytanie, czy deklaracja ta oznacza, iż USA jeszcze
nasilą

swą

wojnę

powietrzną

przeciwko DRW.
Agencja UPI zwraca uwagę,
że
samoloty
amerykańskie

naiC11iekszv budżet
Wyrok nn Molto CIJOiSkOCIJY USA
Sąd

I

Najwyższy

Federacji Rosyjs1dej utrzymał w mocy WY·
rok w sprawie 27-letniego Ame
rykanina Newcomba Motta.
Sąd
w Mu~a~sku
skaz'.'!
l\~otta na ~8. m1es1ęcy 1?ozbaw1c
ma wolnosc1
za
nielegalne
przekroczenie
granicy ZSRR.
Sąd postanowił,
iż Mott ma
spędzić 18 miesięcy w kolonii
pracy.
Mott może
obecnie prosić
Prezydium
Rady Najwyższej
ZSRR o darowanie kary.

miarę angażowania
s~ę
w Wietnamie

w

wofnę

USA w

p~znieje

budżet wojskowy Sta
nów Zjednoczonych.
.
Prezydent Johnson zamierza
przedłożyć Kongresowi projekt
wyasygnowania w roku finansowym 1966-1967 - na potrzeby Ministerstwa Obrony 6Q-al
miliardów dolarów.

Oznacza to wzrost o 13 proc.
w porównaniu z projektowany
mi wydatkami
~entagonu
w
br. finansowym i o 27 proc.
w porównaniu z wydatkami w
roku finansowym, który zal<oń
czył się 30 czerwca 1965 r. By!
by to największy budżet wojskowy USA w okresie pokojowym.

,
OSTATNI WIECZOR
Co

prawda, ,,Stawka" b'lif,a
oS<tatnia, nte>mniej sam
Hu1bS Kloss w os.tatnim sło
wie
zast;rzegl sobie
prawo
przedtużenia
egzystenc1'i
na
okr.e'S powojenny. Zob ·c zymy,
oo d,a1leJ z tego wy-nidrnie.

to

już

Pisaliśrlny jwż sporo o tym
cyklu i SJZlwda się powtarzać.
I krytycy telewizyjni, i publiczność
wznai/.i go zgodnie
za
bardzo
udaniy.
Zasłu-ga
tym Większa, j.e,śii zważyć, że
b'.łł
prekursorski, przecieml
drogi &Za daószych, niewą>t.p!i-

c:SPDGODA
Dziś

w

duże

z

niami,

Łodzi

większymi

większe

Dnia 14 grudnia 1965 roku
po długich cierpie·
niach, przeżywszy lat 64

zmarł,

P.

Adam
Wawrzyniak Pogrzeb odbędzie się dnia
18. xn. br., o godz. 14 na
cmentarzu św, Antoniego na
Mani, o czym zawiadamiają,
pogrążeni w żałobie
ZONA, DZIECI, RODZENSTWO i WNUCZKI.
Wyrazy gl:ębOkiego wsp-Ol·
czucia
Koleżance
TERr'."iilE
DRYMER z powodu zgonu Jej

MATKI

doświadczenie,

po,·zyrwh sobie coraz zręcz
niej, szkoda więc bylo1by rezygnować
z nagromadzonego
/wpita/Ju u.miejętności. Os.!_atni pomysł ze ściganiem „~_ar
ti11,a-" - dorprau;dy zna:lwm1ty,
o•wwrający
na:sze,nvu „a.sowi
wywiad11"
nader
ponę,tne

perspe!/otywy.

przejaśnie

drobne opady
mglisto.
Temperatura
od minus 12 do minus 7 st. C.
Wiatry słabe, zmienne. Jutro
nadal mrotno.
możliwe

t

coraz

* * •
~łów o rzadlcimi

zachnn1rzenie

śniegu,

S.

wie potrzebnych wi..dowhs•k tego typu. Wypa,da więc pograi'uwwać zarówno aut0'1'owi,
k,tóry oo końca nie z,r ezygnowal z i1icognito, ja,k też reży
serowi cylolu
Andrzejow~
Koni<>owi. A ta1kż.e - zwpytac
du.<7-;re1tr1ie, czy ma.ją co·Ś nowego w zanadrzu. Z odcinka
rw, odónek - co czuto się wy
raźnie
z.dobywa!i p<rzede:i:

Pa.rę

go·ścitu

w

nMizeJ relewi:zji - wczo·raj
szym ·reportażu „na żywo'
pt. „Niezwykła okazja". Mi
me pa1ro udanyoh fragm.en
t'5 te, był.a to raczej okazja
zmairnou:ama. Autorzy, jwk się
wy.daje, po pros-tu nie wie
dz;en, czego chcą od te·ma
tu,, przystą·pi!i do je'{JO reali
zJ<:ji bez przemy§/,anej kon
cepcji. S1tq,d i efeikt nijaki
clnć zaangażowano t;a,k wieie
energii. Pisząc powyższe, twie
dzimy równocze·śnie, że rerpor
tai i1'71'prowizowan y jest bo
dai naj.cielwwną foirmq teJ.e
w·zyjną,
czego
przy1lcładem
choć-by „T1trniej m.Uiis:t". Tyle
tyr.Jvo. że k<DŻda improwizacja
11i-nsi być zna/wmici't? przy<go
towa"la, j<lJk to jiu.ż od wie1/v&.w
wiadomo.
J. BRYSZ

Wyrazy głębokiego wsp-Oł
czueia RODZINIE Zmarłego
S. t P.

Józela
Szymańsk ieuo
prezesa Izby Rzemieślniczej
w Łodzi

składają

DYREKCJA, PODST. ORG.
PART., RADA ZAKŁADO
WA, KOLEŻANKI I KOLEDZY z PHAG ODDZIAŁ
PRZETWORSTWA CHAŁUPNICZEGO,

Dnia 15 grudnia 1965. roku
najukochańczy ojciec,
i dziadek

zmarł,

składają
ZARZĄD,

CZŁONKOWIE

PRACOWNICY CECHU
ROZNYCH
16874/g
w ŁASKU.
i

RZEMIOSŁ

Dnia 13.

xn.

1965 r.

zmarł

teść

S.

t P.

Józef

Jakub

Szymański
b. pracownik J?rzedSiębior•
stwa Upowszechnienia Prasy
i

Książki

,,Ruch".

Pogrzeb odbędzie się dnia
18. XII. br., o godz .•15 z kaplicy
Starego
Cmenta'rza
rzym.-kat. przy ul. ogrodowej,

o

czym

powiadamiają,

w głębokim żalu
SYN, CORKA, ZIĘC, SYN.OW.A i WNUCZKI.

pogrążeni

Szymański
prezes

Izby
w

Rzemieślniczej
Łodzi.

Wyrazy głębokiego współ
czucia składają RODZINIE
Zmarłego

ZARZĄD

i PRACOWNICY
AGEND CECHOWYCH w ŁODZI.

ZESPOŁU

2- Ó7JIF..NNlK - l.ODZKl ur 300 ·(59181

bombardowały

.już wcześniej

elektrownie DRW, jednakże
były to mniej ważne obiekty
leżące poza
główną
strefą
przemysłową DRW w
rejonie Hanoi i Hajfongu.
superfortece
amerykańskie
B-52 bombardowały rejon partyzancki położony o 55 l<m na
wschód od stolicy Wietnamu
południowego.

Korespondent Reutera pisze o
licznych
zamachach bombowych dokonywanych przez uczestników
południowowiet
namskiego ruchu oporu na róż
ne placóV1ki wojskowe w Sajgonie.

i plan 1965 r.
Wczoraj
załoga
Łódzkiego
Przedsiebiorstwa Budownictwa
Wiel:rnpłytowego

„Dąbrowa"

złożyła

do swojego zjednocz<?nia meldunek o wykonaniu zadań bieżącej pięciolatki
oraz roku 1965.
WiP.lkopłytówka
oddala w
br. do użytku 5180 izb, a w
pięciolatce około 20 tys. izb,
przekraczając zaplanowane za-

dania o 350 izb.

*

*
Agresorzy amerykańscy
i woj
ska reżimu sajgońskiego dokonują
nadal
barbarzyńskich
aktów terroru wobec ludności
południowo-.v1etnamskiej,
zabijając i raniąc wielu mieszkań
ców oraz niszcząc ich domy.

Poza tym oddano do użyt
k11 w pięciolatce - przeważ
nie mieszkańcom Osiedla Dą
bwwa: 7 szkól, 3 przedszkola, żlołrek, bibliotekę, piekarn\ę, pralnię oraz 12 pawilon:1w handlowych. Do kol'1ca
Agencja „Wyzwolenie·' donosi, że siły patriotyczne rozbiłyf br. mieszkańcy Dąbrowy otrzy
mają
jeszcze przedszkole, żł0kompletnie trzy
kompanie i
b-=k i aptekę.
pięć
plutonów
wojsk rządo
wych.
(wit.1

351

ml~ zł

na Fundusz Racionalizatorski ·

Pięciolatki

•

Osiągnięcia łódzkich

racjonalizatorów
Łódzcy

;racjonaHzatorzy i
wynalazcy zebrani r..a konfe
r~cji
sprawozdawczo-wyborczej Klubu Branżowego Prze
mysłu Lekkiego, dz,iała,jącego
przy
Woj. KTiR w Łodzi
wyrazili pełne poparcie dla
uchwalonego przez włóknia
rzy Funduszu Racjonaliza·t orsldego Pięciolatki deklaru
jąc
ze swej 5'trony kwotę
351 mln zł.
Na .taką bowiem sumc obliczono orienta
cyjonie efekty
ekonomiczne,
które
przyin1iesie
realizacja
wnia,sków i projektów racjonalizat.orskich zgłoo?onych w
w łódzkich pirzed!siQbiorstwach
w latach 1966-70. Na czele
li'sty łódzkich
racjonalizartorów, kltórzy zobowiązali się
do opracowania tych projektów figurują
pra<:ownicy i
czroin.kowie zakładowych !<lu
bów TiR z WZPB im. 1 Maja. ZPB im.
Obr. Pokoju,
·zpw im. Waryńskiego, ZPDz.
im. Findera i ZPDz. „ElaistiC3!Il"a''.

Uczestnicy konferencji dokonali też oceny dotychczasowej
działalności
kłubu

Po

~,orędziu"

branżowego i
inspirowanych
przez niego prac. W roku
ub . zgłoszono w Łodzi 1783
projekty racjonaliza;torskle z
czego do realizacji przy ję<to
1.631.
Os·iągndęte · tą
drogą
efekty ekonom:iczne sięgają
kwoty por.ad 53 mln zł . Zatwie.rdzony
na konferencji
plan pracy klubu na rok 1966
podkreśla
konieczność
dalszej aktywizacji zakładowych
klubów techniki i racjonalicji, rozszerzenia uprawnień
klubu branżowego, organizowania pomocy dla autorów
projektów oraz dla ośrodków!
i klubów z zakładów, które
n.ie maja wła·snych biur kon
strukcyjnych. Dyskutanci po
situlowal<i też większą aktyw
r..osc zakładowych doradców
technicznych z.właszcza wobec
racjo1naliz.a ~orów - robO<tników
nie posia<l.ających wyż.szego
wykS?Jtałcenia
technicmego.
W skład nv-wo wybranych
władz
Klubu
Branżowego
Przemysłu Lekkiego w Łodzi
wes.zli: ini. inż. E. Mirecki,
M. Kuznowicz, Z. Jordan, T .
Trojan i F. Kaźmiercz3k.

(wyn.)

biskupów

Listy, rezolucje, opinie

Napłynęły do redakcji pierwsze listy. Jest ich sporo niesposób wszystkich cytować. Sięgn'jmy po pierwsze z brzegu.
Oto pisze p. Kazimierz Brzostowski, zamieszkały w Lodzi
przy ul. Limanowskiego:
„ ... Chwyciłem za pióro - a czynię to rzadko - ponieważ
nie znajduję słów zdumienia po przeczytaniu listu biskupów
polsl<ich do biskupów zachodnioniemieckich. Jakże to można?
My mamy ich przepraszać i prosić o przebaczenie?? za co pytam? ... w latach okupacji mieszkałem w warszawie. Wiem,
jak IJyło - z mojej rodziny t-ylko ja zostałem przy życiu. Za
zamordowanie moich najbliższych mam przepraszać tych sposrOd biskupOw niemieckich, którzy błogosławili lotników, bombardujących naszą stolicę?
Nie, to jest nie do przyjęcia, to
Jest wręcz niegodne ... ".
A oto fragment innego li.stu:
„Mam 64 lata, jestem wierzącą katoliczką... Powiedzcie, kochani, co to wszystko znaczy... Mój syn i synowa mieszkają
~c Wrocławiu. Tadeusz jest technikiem we wrocławskim „Pafawagu" ... Z przerażeniem czytałam „orędzie". Byłam na Dolnym Sląsku w czasach, gdy przesiedlano Niemców. Nie mogę
POJąc,
jak można zestawiać tragedię narodu polskiego z lat
okupacji z przesiedleniem ludności l'iemleckiej ... Wierzę i nikt
mi .wi.ary n~e. odbierze. s.ądzę jednak, że gdyby s.tał się cud
' ozyhby księza zamęczeni przez hitlerowców - wszyscy byliby oburzeni i nigdy nie wybaczyliby dostojnikom kościoła słów:

.,przebaczamy i prosimy o przebaczenie''•

Proszę o wydrukowanie
Pawłowski, zamieszkały w

skiej 33.

Po pierwszym kosmicznym

rendez-vous

»Dqbrowa«

Partyzanci na przedmieściach Sajgonu zakończyła 5-latkę

Na ostatniej sesji Zgromadzenia
Narodowego rozwój
bazy energetycznej
uznano
jako jedno z najważniejszych
zagadnień. Szczególne wraże
nie wywołała zapowiedź budowy przy pomocy ZSRR
- pierwszej w Bułgarii elektrowni atomowej.
Przyszła
elektrownia atomowa
w
Bułgarii zacznie
wytwarzać energię elektryczna w 1972 roku, a w 1974 r.
wejdzie do pełnej eksploatacji. Będzie ona miała moc 800
megawatów, a roczna produk
cja energii elektrycznej wyniesie 5,6 miliarda kilowatogodzin.
W przyszłości jedynie elek
trownie atomowe mogą rozwiązać w
Bułgarii
problem
dostaw energii elektrycznej.

zatwierdzony

Wielkoplytówka

mojego listu - pisze p. Tadeusz
Pabianirach przy ul. Konstantynow-

Możemy zamieścić tylko fragmer:it. Oto on: ...
- „w czyim imieniu wystąpili bi~kupi? Z całą pewnością nie
w imieniu na.rodu polskiego, który jest odmiennego niż oni
1<dania i nie upoważnił dostojnik!iw kościoła do przemawiania
w jego imieniu... Nie można, uwa'iam, obojętnie przejść obok
treśd zawartych w piśmie ksią.żąt kościoła. Rząd Polski Ludowe.i powinien zająć w tej sprawie ~tanowlsko... Biskupi myślą, że mają prawo z a n a r ó d. b e z n a r o d u i o b o k n ar od u decydować o sprawach żywotnych dla Polaków. Nie!
Takiego pława nikt im nie dal. Trzeba to dostojnikom w purpurach wyraźnie powiedzieć ... ".
P:i.n S. Kazan, który również prosi o zamieszczenie listu, pisze:
„ •.. Mój głos, jest głosem takich jak ja, młodych łudzi, którzy wprawdzie nie odczuli bezpoś1·ednio na swej skórze okupacji, ale którzy nie mogą i nie chcą pogodzić ię z biskupim
„orędziem". „Mamy prawo i obowiązek ostro krytykować postawę, wyrażoną w piśmie do dostojników kościelnych NRF ...
Trudno uwierzyć, że list pisąli P'>lacy, bo w istocie godzi bn
w nasze 11arodowe interesy ••. Są tacy, którzy przypuszczają, że
my młodu - jesi<'m słuchaczem I roku - nie ślrdzimy z uwagą sytuacji międzynarodowej. Wp1·ost przeciwnie śledzimy
.ią bardzo dokładnie. Widzimy
jej zaostrzenie i wzrost sił
Qdwetowych i rewizjonistycznych w NRF. Na tym tle jeszr.ze wyraźniej rysuje się szkodliw!'ść „orędzia" .•• Jestem prze-

(A)

Dokończenie

ze str.

Realizacja
księżycowych
Io•
t6w pośrednich
zaostrza, siłą
rzeczy, kryteria precyzji pro•
gramu. Stwarza zarazem ko•
nieczność opanowania dodatko
wYCh manewrów,
szczególnie
rendez-vous w przestrzeni.
w tym też kontekście ostatni
eksperyment amerykański po•
siada specjalną wymowę.

1

obserwacji i badaniom lekarzy
i specjalistów.

* * "'

Stany Zjednoczone zapisały
na swym koncie wielki sukces
w dziedzinie
badań kosmicz·
nych. Statek załogowy Gemini-6 zbliżył się na znikomą od·
ległośl: do Gemini-7, realizując
w ten sposób pierwszą pomyśl
ną próbę rendez-vous w prze·

* * *

Udane rendez-vous w prze•
strzeni, zrealizowane przez stat
ki
Gemini-7 i Gemini-6, po•
twierclza raz jeszcze decydują
cą rolę człowieka w badaniach
okołoziemskiej przestrzeni. Aczkolwiek
całe
przedsięwzięcie
realizowane było przy maksymalnym wykorzystaniu wszel•
kiego rodzaju urządzeń automatycznych, włącznie z elektra

strzeni.

Podstawą techniczną tego suk
cesu stała się precyzja manewrów,
wykonywanych przez
oba· pojazdy załogowe. Wymagała
ona zapewnienia idealnego współdziałania tych obiek·

tów ze sta ... jami

naziemnymi.

Rzecz była w praktyce
tym
bardziej
krytyczna, iż każdy
niewłaściwie
wykonany ma· nowymi maszynami cyfrowymi,
newr uszczuplałby - z reguły powodzehie jego zawdzięczamy
bardzo
ograniczone - zapasy w pierwszym rzędzie czwórce
paliwa silnil<ów korekcyjnych. ludzi, zasiadaj,cych przy steBezpośrednio
przed spotka- rach obu J>OJazdów kosmiczniem w przestrzeni niezbędne nych.
manewry, prowadzące do zbłi·
R, DOl"<SKI
żenia obu statków załogowych,
wykonyWał
Gemini-6,
nato- - - - - - - - - - - - - - - miast . emini7-,
który nieledwie całkowicie wyczerpał już
zapasy paliwa
korekcyjnego,
stanowił w tym przypadku je·
dynie ruchomy cel.
Na tym etapie eksperymentu poświęcone pamięci
rola
stacji naziemnych była
Gąsiorowskiej
już
niewielka.
Podstawowym
źródłem
informacji, potrzebwczoraj, w sali Senatu UŁ
nych do prawidłowego ustalenia
(!dbyło się zorganizowane wspól
niezbędnych
manewrów, było
nie z Polskim Towarzystwem
specjalne urządzenie radarowe,
Historycznym zebranie nauko•
w jakie wyposażono Gemini-6.
we poświęcone pamięci zmarNa wzroku pilotów - ze wzglę
łej
przed r_okiem prof. dr N.
du na prawdopodobieństwo złu
Gąsiorowskiej-Grabowskiej.
Ze•
dzeń optycznych, typowych dla
branie zagaił rektor UŁ, prof,
warunków przestrzeni kosmiczdr
J.
Piątowski, , po czym dwa
nej - nie sposób było polegać.
referaty o twórczości naukoInformacje, dostarczane przez wej
i życiu prof. dr Gąsiorow
radar, przekazywane były bez·
skiej-Grabowskiej
wygłosiiy
pośrednio do elektronicznej ma
prof. dr G. Missalowa i doc.
szyny cyfrowej, zainstalowanej
dr
A.
Rynkowska.
na pokładzie Gemini-6. Maszy.
Prof. dr Natalia Gąsiorowska
na z kolei infortnowała komen
była wybitnym naukowcem, hidanta statku, Shirrę, jak postorykiem
społeczno-gospodar
sługiwać
się
silnikami korekczym, w swych pracach poka•
cyjnyn1i. aby manewr prowazała
m.
in.
genezę
kapitaliz·
dził najkrótszą drogą do plamu i kształtowania się klasy
nowanego celu.
ro !Jotniczej na ziemiach
polskich. Była również znakomiPrzygotowując
lot na Księ·
tym neuagogiem. Należała do
życ,
zarówno specjaliści USA,
grona współtwórców Uniwersy
jak i ZSRR rozpatrywali różne
tetu Łódzkiego i do jego prtjego warfanty.
Każdy z nich
cowników
naukowych, otrzy.
wykazuje swoje - bynajmniej
mała tytuł honoris causa UŁ.
niełatwe do wyważenia za(gr)
lety i wady.
Najprostszy z punktu widze·
nia programu byłby lot bezpośredni
na trasie
ziemia Księżyc
(i z powrotem!). W
erze
napędów
chemicznych
głównym
mankamentem tego
wariantu jest konieczność zastosowania wielostopniowych ra
Na ul. Rzgowskiej, przed pokiet
o
stosunkowo znacznej
sesją 45 została potrącona przez
masie startowej, mier zonej w
samochód Aniela Rybicka (Gra
ysiącaeh
ton.
ni;;owa 27). stat'Uszkę z e~tkl~
Korzystniejsze od strony pami obrażeniami
przewieziono
liwowo-energetycznej są różno
do szpitala.
rodne warianty lotów pośr,ęd 
nich (mówiąc językiem kolejoMim<> :!:e sytuacja na ulicach
wym - z przesiadkami).
w
miasta uległa poprawie a MPO
krańcowym przyuadl<u obejmo
robi wy'l"iłki żeby było jeszwałyby one cztery etapy: Zie·
cze lepiej, wczoraj zanotowano
mia - orbita okołoziemska dalszych 13 kolizji samochodo'.'rbita okołok<1iężycowa - Ksi1:
wych. ~traty na szczęscie są
Z'J'.C.
niewielkie.
(kl)

Zebranie naukowe
prof. dr N.

*

*

*

Kronika

===wypadków.

l

.. * •

kona.ny, źe biskupiego lista n(e zostawi się swojemu losowi czyn~fki miarodajne zapewne zajmą w tej sprawie stanowi-

słm ...•

Obok Ustów napływają do redakcji rezolucje, podejmowane
na organizowanych samorzutnie zebraniach ludności. Zebrania
takie ?dbywaj~ się w halach produkcyjnych, w biurach, urzę
dach, mstytucJach. podczas zebrań komitetów blokowych i domowych, w świetlicach, w szkołacł. w domach akademickich
Odbywają się one wszędzie tam, ~1~ie ludzie myślą po polsku·
gdzie biią polskie serca, gdzie .,orędzie" purpuratów wyw;.
lalo .zd~iwienie. żal. ~ ob1;1rze~ie. <?,bok . robotni~ów. ri;;zolucje
podp1suią przedstaw1c1ele mtehgenq1, wierzący 1 niewierzący
Judzie starsi i młodzież.
'
Łącznie z dniem wczorajszym otrzymaliśmy ponad 50 rezolucji . Znów sięgnijmy po pierwsZ•' z brzegu.
Aktyw terenowych komitetów l''.JN oraz komitetów blokowych w dzielnicy Górna oświadcza. w rezolucji:
„ .. Nie .1:apomnieliśmy krzywd, ja.kich doznał naród polski od
(aszvstów niemieckich. nie możemy pogodzić się z przebaczeniem bestialskich morderstw... Nikt nie upowa:l:nił biskupów
do wyrażania stanowisk.a na.rodu polskiego w sprawach polityki zagranicznej... Zdecydowanie potępiamy przyrównywanie
rozmiarl!"' krir.ywd, doznanych przez nasz naród, do roz~iarów
.,cierpień", .iakich doznały rodziny niemieckie, zamieszku,jące
prastare ziemie polskie, w czasie powojennej akcji przesiedleń
czej.„ ".
Stmlencl Studium NauczycielskłP.gO Im. E. Estkowsklego
pisza:
,„.. Słowa „orędzia" uwłaczają godności narodu polskiego, któ.ry nie może za.pomnieć zbrodni ludobójców hitlerowskich.
Czyżby at•torzy listu do biskupów ~iemieckich za.pomnieli, ie
w obozach koncentracyjnych i w 11hcznych masakrach zginęł:v
setki tysięcy Polaków. w tym również księża? Czyżby zapom"..
nieli oni o 6 mln. zamordowanych'?„."
A oto f!'agment rezolucji oodjętei przez inwalidów zatrudnionych w "\półdzielni „Rusałka" w Lodzi:
„„.Znajduja się wśród nas byli Więźniowie
Radogoszcza
Dachau, Gross-Rosen,
znajdują lud1ie przed ,laty brutalni~
przcL hitleroweów wysiedlani ze swych domów, ludzie bici,
męczeni : torturowani. wsz~s~y Protestujemy przeciwko proś
bie o przebaczenie skierowane.1 do biskupów zachodnfoniemie::ikicb. Wszyscy też wyraża.mY przekonanie. że nasz rząd zajmie
•.decydowane stanowisko wobec k'lmpromitującej naród polski
treści

,,orędzia"„.".

Podobne- pisma skierowali do redakcji pracownicy Zakładów
Mechanicznyrh im. .J. Strzelczyka.. przędzalni Za.kładów Im.
gen. Waltera i wielu innych łódzkich fabryk.
W licznych szkotach odbyły się spontaniczne zebrania. Ml1Jdzież i nauczyciele VIII LO im. A, Asnvka - oświadczają:
„ ... Z•· ll'ł!:bl naszych serc, przepojonych miłością o.Jczyzny, rzucamy słowa: - ... „Ziemie nad Odra i Nysą, to polskie ziemie
piastowskie, których polskości bronlli polski robotnik, chłop
1 inteligent. Ziemie te zrośnięte są z macierzą trudem i pracą
Polaków... Oburzeniem napawa nazwanie tych ziem „poczdam~klmi" obszao-ami zachodnimi ...".
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie łódzkiej młodzieży
akademickiej która wyraziła protest wobec stanowiska biskur.;ów oraz ple'llarne posiedzenie ZL ZMS. I tu również podjęto
rezolucję.

(Opr. ast.)
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DZIECI
DZIECIOM
ska, B. Kopii1ska, M. Zagalska, B. Majchrowska, J. Kie
ler, D. Gmaj, G. Wocl1lik, M.
Rodacka, M. Leonarczyk, K.
Płusa, L. Jankowski, P. Sku
B.
Jezierski,
R.
dlarczyk,
Paul.
w imieniu szkolnego kola
PCK Szk. nr 22 dary przew. Karbownik i K.
kazały
Ludwicka. Szkolne kolo PCK
przy szkole nr 24 przekazało
i odzież. Dostarczyły
ksiązki
je opiekunka koła K. Toma-

Po raz drugi odwiedzili nas
przedstawiciele szk. Post. nr
102. w. Olszewska, T. Bartło
miejczyk, A. Wasilewska, E.
F. MalR. Tyl,
Niwińska,
czyk pod opieką p. Wiesła
wy Grabowskiej i przynieśli
Koło
gry i książki.
odzież,
PCK przy Szkole nr 175: B.
M. Kępińska, z.
Woźniak,
Olejniczak i P. Dowrnir prze
kazali ubrania, zabawki, książ
ki i obuwie.
Na liście ofiarodawców kl.
II-b Szk. nr 31 znależli się:
A. Kowalczyk, E. Grudziak,
E. Berlikowska, r. Krencjarz,
K. Wojciechowski, M. Milew

szew!'..>ka

prze\vodnicząca

E.

Delegacja koła
Strzedzińska.
PCK przy Szkole 149 z opiekunką p. T. Mielczarek zło
buty,
książli:i,
odzież,
żyła
łyżwy i zabawki.
W imieniu żeńskiej druży
Szk.
przy
ha~cerskiej
ny
Podst. nr 133 A. Wesołowska,
K.
G. Gralak,
E. Sielicka,
Komorowska, J. Pieni<;żek z

Narada
oklywu Górnej

w.

!'odczas wczorajszej narady
aktywu dzielnicy „Górna" onrnwiono · dotychczasową pracę oraz plany na przyszłość,
szczególnym uwzględnie
ze
niem współdziałania z okrę
radnych.
zespołami
gowymi
Przedmiotem dyskusji były
także czyny społeczne w dziel
nicy oraz sprawy związane z
w spowyborczą
k~mpanią
łecznych komisjach pojednawciych, która będzie przeprow&d7ona w styczniu przyszle-1
go roku 52 zasłużonym aktynagrody
wręczong
wistom

UW

pięniężne.

i

Szymańską
drużynową
i odzież.
książld
przekazały
delegatl<i
dostarczyły
Odzież

Szkoły

Podnt. nr 22: B. Szoppe, E. Michalska. Delegaci
z 11-a Szk. nr 7: J. Winter,
B. Andrzejewska, A. Andrze
jewski, P. Cyganik, J. Przepiórkowski oraz panie z t.rój
ki klasowej przekazali kHka
paczek.
Klasa IV i k"olo PCK Szk.
Podst. nr 133: T. sołoma, K.
A. Zawadowska, M.
Mądra,
Sikorska, A. Woch, D. Forma, J. Kluka, E. Kaczanowska, K. Czarnecki, G. KuśJ.
G. Dobroszek,
mierek,
Frys, s. Ratajczyk, M. Jackowski, M. Tomczyk, M. urT. DuJ>ańczy•k, R. Lasoń.

bla, S. Bielicki oraz wychowawczyni p. zasada przekazali odzież, książki i zabawki. W imieniu kl. V-b Szko·
ty nr 173 odwiedzili nas M.
Janik, A. Boczek, J. Bry'szew
ska, A. Szwałek, E. Pustelnik, F. Kolenda, G. Włodar
czyk, D . , Włodarczyk, B. Tom
J. Izczai<, Z. Borowiecki,
debski, K. żak, A. Loga, P.
M.
A. Perliński,
Kowalski,
Sikorski, T . Morgas, J. Slaza, J. Hrynduła, A. Biesaga ,
K. Klajs, J. Cichocki, Z. Do
browolskl, z. Masłowski, D.
W. Sztajbert, J. JsWrąbel,
kra, A. Zagozda i A. Kowal
czyk oraz wychowawczyni p.
przynieśli
K . Piotrowska
zabawki, odzież, pro
książki,
jektor, obuwie I bieliznę.
dziękujemy
Wszystkim
adres•
nasz
przypominamy
ul. piotrkowska 96, In piętro,
sekretariat, godz. 10-15.

Plenum

oo Parvżu
W tych dniach

posiedzenie pleWczorajsze
narne Zarządu Łódzkiego ZMS
omówieniu
było
poświęcone

~~
KST-Ę~A~sł&.G-+

ROZNE
B. Grimm - Miirchen. PZWS,
str. 'l'l, zł 4.50.

Banda z
Lubkiewicz T.
wroniej Góry. PZW:S, str. 47,

Na zdjęciu od lewe): delP·
gacje szkoły Podstawowe.! nr
67 kl. JI-c i Szkoły Podsta.wowe_j nr 58 kl. Iv-a.
Foto: L. OlcJnlczalc

zł

młodzieżowy

ża

instrumentalny łódzkiego oddzia
lu Towarzystwa Społ.-Kult. ży
dów w Polsce. Jego koncerty (je
den z nich odbył się w wielkiej
eali IMutalite liczącej 3 t')llS. miejsc
powodzedużym
się
cieszyły
Radie francuskie wyko
niem.

u

żydowskim.

zespół

którego organizato
rem .iest Tadeusz Korończyk, a
kierownikiem muzycznym Miko
zajmuje się
łaj Stanisławski w głównej mierze folklorem ży
dowskim, ma jednak "" swoim
współczesną
także
repertuarze
~katl
muzykę rozrywkow1'•

studentów-turystów

• „Stonoga" liczy ,.,.., 7 lat
•

Ośrodek

.Jeśli
:łiczlly

zważyć,

że

w Soczewce

z

ogólnej
studentów łódz

H.500
kich - 8 tysięcy wzięło udział
w różnego
y.1 bieżącym ro·k u
imprezach turystyczrodzaj.u
kilkuzloty,
nych jak: rajdy,
dniowe weekendy, obozy, wycieczki krajo'Yfe i zagraniczne,
to wypada stwierdzi<:, że turystyka na wyŻSZych uczelniach
ma swoich zapalonych miloś
nik6w. Studenci w czynie spo
łeC7lllym

własny

budują

ośro

dek turystyczno-wypoczynkowy
w Soczewce. ·Już w tym roku
Wypoczywam tam sporo mło
dzieży. Całkowi<:ie ośrodek wy
kończony zostanie za 2 lata.

Potrzebna
korektorka
,.Dziennika

Redakcja

l.ódzkif.go" J>(JSZUlruje kolub korektora. Ko-

1 elrt.orki

nieczna bardzo dobra. zna.Jt>mośe

języka

polskiego i

~u:ia spostrzegawczość; po- I
ząda.ne wy~cenie wyż- I

sze. Up0sażenie 1.400-1.5001
zł miesięcznie plus 30 proc.1 1

dodatek za pracę nocną. 1
7 godzin pracy dziennie 11
(G~ ~8 do 1 w nocy, z od·''
wiezieniem samochodem do 1

domu).

Kandydatki
I
1 proszeni sił
1

i

s. Sękowski - Na wszystko
jest rada. Klej. PZWS, str. 158,
12.

Modne dziewiarstwo
90
modeli odzwżv <IMnsiki.ej, mę>SkwJ i ml~eiżo-

wej z dzi.aniny zmprezenrowało wczoraj Zjedruxzenie Prze
mysw Dziewiarsikie·go i poń
moW•szyisN~ie
czoszrnczego.
dele - a więc swetry. b/.uzeczki. Jwmpie.ty„ ga.rsow/vi, swkien
k\, a taJkd:e wd:zian·ka i kllrrnize>Hci <bla 1J(lmów prodwkowane będ4 w railcu przyszłym.
jaJk na przy1klad
Niektóre,
stroje da·msikie wieczorowe ze
zwtą nitk.ą ma,j4 w/uizać się
jeszcze w k<llrna.waiie. DT,a pa.n.Jw z tej dziatn.iny - nowość
- wieczo-rowe TOIIimiZe:hki. Prze
zaipaiviada
mysl dziewlM.~ki
też m. in. sukienki i b-luzki
arżu.rowe z ani·1.any, e'(,a,s1:ycz.ne
bfazeczloi. z modylO'llu., kosti11-

8

~
• '

A.

,

#

~

o

.:

też

międzyuczelniany

oddział

studencj. mają też włas
jacht-klub, studenckie koprzewodników, kolo ratowło
ników wodnych oraz kluby tu
przy
rystyczne „wagabunda"
PWS Muzycznej i „Platfusik"
pr·ZY AJM. W ty_m roku organirodzaju
zacje te na roznego
350 stu·
przeszkoliły
kursach
rozpolistopadzie
w
dentów.
nowy kurs org!lni.zasię
czął
tor-ów turystyki, w którym bie
rze udział 130 osób.
osl:atnim spotkanł\t tury•
W
stycznym u studentów wzięli
przedstawiciele ŁKKFiT
udział
W.acław zatke i Jan Brzopodzi~kowall
którzy
zowski,
młodzieży za dotychczasowe wyl
niki pra<:y w dziedzinie propagandy turystyki. W dowód
kierownika
na ręce
uznania
biura turystyki ZSP, ·z. Kle·
rońskiego, wręczyl-i oni pamiąt
kowy proporczyk. Nagrody oAkademicki
także
trzymały
Klub „Stonoga" i kolo PTT-K
przy Pohcechnice Łódzkiej a
tym 7
także 33 studentów w
pań. (Kas)
PTT~K.

ny

_____________V: ,
11

PRANIE W LAZIENCR
MIESZKANIEC SRODMIESCIA: Zajmuję mieszkanie z
Czy
lokatorami.
innymi
2
urzl\mogl\
współlokatorzy
dzać pranie i suszyć bieliznę
we wsp\)lncj łazience bez ziro
zainteresowady wszystkich
nyt'h?
wyoficjalnie
Jak
RED.:
jafnia nam MZBM-Sl'ódmieś
ciP., w łazienkach nie wolno
urządza<' prań ani suszyć bieCzynności te bowiem
lizny_
w:pływa
zawilgacają lokal i
ją ujemnie na jego stan tech(b)
niczny.

m11

I

z siabki.

ażurv

;xniczochy.
loolorowe
we.
Wszys·t\ko, co poka.zar(lb, było
LaiboCewtra·lnego
d.>:ielem
'1'a•l;o-M1•m Przeimysiu Dziewi'f[.s1kj,e,go oraz oś:miu zaikl:.adów
m im. z Łodzi. Zde(:ydo•wana
w'.ęokszość modeli zaslugiwala
na bra1.oo. Byle by tych pięk
ny'Ch rzeczy dosital.o się jak
?Wj.wi.ęooj do S'./de.póW.

Dodatkowe miejsca
na "Straszny dwór''
Udało
pcwną

miejsc

zdobyć
się
nam
dodatkowych
ilość
na operę „Straszn:v
Osoby, które chcą

dwór".
wziąe udział

------------1
w

niedzielnej

niedzielt
W nadchodząc;\
(l'I bm.) o godz. 12 w Zakła
dowym Domu Kultury ZPB
lm. Marchlewskiego (Ogrodoz inicjatywy WKZZ
wa 18)
odbędzie się koncert popularzespołu
3<1-osobowego
nego
ro7rywkowego „Kanon-Rytm"
po1J kier. Janosza Sławińskie
go. Jako soliści wystąpią laur'?aci nagród Festiwalu Opol-

W

sobotę

303-04

PORADY
PRAWNE
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'

lokalu „Orbisu" nasprz~d
~tąpi w niedzielę 19 bm. o
godz.

12.

(k)

„Kanon - Rytm'• koncertuje

Bogdan Lnzuku w godz. 10-12
przy RTU
wKlubie Dziennikarza
zaprasza
Klub Dziennikarza
na recital Bog?ana Łazuki, któ
ry odbędzie się w poniedziałek, 20 bm. o godz. 18. Bilety
dla posiadaczy .~art wstępu do
nabycia od dzlS w Klubie w
godz. 15 17.

imprezie „Pociągiem autokarowym do Warszawy" - pro
simy o jak najszybsze skoni·tktowanic się z „Orbisem"
PrzypomiPiotrkowska 68.
że odjazd pociągu
namy,

WKZZ zaprasza I~-----~--------

przemysłowe- - - - - - - - - - - - NOWOGAR-D k . Szczeci LOK.ALU
na _ 2 pokoje kuchnia, go OC! 90. do ISO m kw.
za w dz1eln1<:y Górna (szoTelefon
- py) poszukuję.
ga_z, . kwaterunkowe
m1en1ę na podobne. lub 477-04, godz. 7-9, wieczo
u
16758 g
------------!duży_ pokój, kuch~Jll: w rem 373-52
.
najchętmei ~
Lodzi mnych
i
matury
DO
„16341
Oferty
ct>ntrum.
„BliitbneFORTEPIAN
polski, rorn" sprzedam niedrogo. „.Prasa", Piotrkowska 96 egzaminów:
16804 g - - - - - - - - - - - - s y j , k i , niemiecki, mateTel. 510-32
chemia
matyka fizyka,
.
-magiprzygotowuje
MOTOCYKL „SHL" 175 1_'RZYPOKOJOWE m1esz- wygody, ster Nawrot 13-8
wszelk~e
przenośnylkam.e,
gara. z
oraz
16 46!" centrum, I piętro, telesprzedam. Oferty
zamienię
garaż „Prasa" Pi-0trkow~ka 96 ion,
na dwa pokoje nowe bu N<;>WO<;ZESNY krój dam
'
ctownictwo najchętniej w 1ski, dziecięcy opanujes2
pod gwarancją
r. dzielnicy Bałuty. 01erly S7ybko,
1965
"~VARTBURG"
mist.rzyrn
Tele- „16843", „Prasa", Piotr- wynalazkiem
sprzedam.
~· nie
26843 g 1 Mechlińskiej, Nawrot 32
16448 g kowska 96
on . 479-Sll

OGlo SZE
nBNENIA
DR

częściowo

\

w Łodzi istnieje wiele studenckich organizacji turystyczjest 7-letni
Najstarszą
nych.
Akademicki Klub Turystyczny
„Stonoga" liczący przeszło 650
tym 7-0 przeszkoczłonków, w
lonych organizatorów ·turystyki. Specja1nością „Stonogi" są
w domach stuorganizowane
denckich wieczory turystyczne
powodzedużym
się
cieszące
jest
organizacją
Silną
niem.

1'
kandydaci 11
zgl~anie 11

się do sekretariatu redak- ''
: cji „Dziennika Lódzkiego" 1
Łódź, ul. Piotrkowska 96, 1
1III Piętro, tel. 325·64,
I
1
1
godz, 13-15.

·

3.

zł

rzystało

wrócił z Pary
zespół wokalno-

ZMS

Najważniejsze

Sukces ·łódzkieto
je dla nagrania półgo
dzinnej audycji. członkowie ze
społu uczestniczyli także w wielu spotkaniach ze środowiskiem

ZŁ

KRAWiJEC pr!tyjmuje po
prawki, reperacje, Pi<>tr
poprzeczna
19,
kowska
oficyna, parter, woJcie1637{) g
chowski
PRACOWNIA bielizny re
dorabia
peruje koSll:Ule,
mankiety,
kołnierzyki,
re.peruje bieliznę poście
lową. Lódź., Krucza 5

ZAOPIEKu·;,~ ---ciZ'eć

m; zam. w oko~t2 D~o~
y Oferty
ca .Kaliski g
. t
e o.
„
„Prasa", Pio r" 16399 '
16J.99 g
kowska 96
dochodząca do
.POiM<>c
dziecka potrzebna. Wrze
imieńska 116 m. 55 od
16452 g
godz. 17

ogniwo

ideowo-wychowawczej
pracy
kół ZMS-owskich w środowisku
mlodzie•y pracującej.
referat wproProblemowy
uwagę na
zwrócił
wadzający
szereg niedociągnięć występują
cych w pracy najniższych, ale
ogniw organ!-·
najważniejszych
zacji - kół skupiających mło
Obok takich
dzież pracującą.
spraw, jak niedostateczny rozzwłaszcza w
wój organizacji,
stwierdzono,
tym środowisku,
na podstawie przeprowadzonej
ostatnio oceny , że często jeszcze pracę kolektywu zastępuje
praca przewodniczącego zall!'ą
zgrupowadu koła lub kilku
nycl1 wokół niego aktywistów.
Bywa, że zebrania w najniż
szych ogniwach odbywają się
jak to np.
niesystematycznie,
do niedawna miejsce w
miało
n kół w WZP'.B
większości z
im. I Maja. w ZPO „Wólczanka", kolo liczące 54 członków
nie przeprowadziło w br. ani
jednego zebrania szkoleniowego. Nierzadko zebrania poświę
zbyt ogólcone są sprawom
bezponym, nie dotyczącym
czy oddziału
zakładu
średnio
wśród młoi nie wzbudzają

dzieży
nia~

w

większego

zainteresową

obok propozycji
do poprawy iststanu rzeczy podkretakże osiągnięcia organii podano przykłady kół

dyskusji

zmierzających
niejącego

ślono

zacji
dobrze pracujących.
W plenum uczes~niczył kieOrg. KŁ
Wydziału
rownik
PZ.PR, Jerzy Mokras.
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·„~.&•W NOTESIE>
!'
W KLUBIE
NAUCZYCIELSKIM
LITERACI O ZJEŻDZlE
LITERATOW
o godz. 19 w KlubiP
Dziś
Nauceycielskim (Piotrkowska
spotkaniP
się
odbędzie
na XV Zjazd
z delegatami
Literatów Polskich w Krak<>
wie. Udział w spotkaniu w1>
Marian Piecha! i Tazmą:
deusz Papier. wstęp wolny.
(X)

Gr..atQJJLflfm::
Znęciły
"

ich
ciueb"W"
.1
ar.

wsta1lmw; że
inn. 9 Mmja dzia
la zorgani.zowana grupa przes.tęq>eza, lot'ó ra od 1n-0rca teqo
roku krad:nie surowiec. Polcus·a b'l.-'la wieUca, bowi.em za1'.!ad.y~ '[Yl'odulwwaly z swro<tt,~
.::&w wtórnych w po.stoo. gotowych sweterków z dzia.nin1}. Wynoszono je po prostu
na sobie. SpratWą tą zainteresowała się KD MO-Sródmieś
cie. Rzecz ca.ł4 sfin<Lli.zow<Lno
w mie szkanw jed.nej z 1XJ!S€rek. PodczOJS rewizji znaLP.zi-Ono u. niej 132 kg sweter- 1
lvów wartości 12.800 zl. Spotk.ano · tll!m rówwież loi!Jw :x>deyrzanych.

1 wrześn~a

w

Za-kład.ach

Ogólem do dys•poz·ycjti, pmkiuratorra przek.azan,o 11 oisób.
Część z nich are•sztowano. M
in pais.r?.rkę, u której 1Zn0;1.eGeTWwefę Wiqziono lnl;p zoit0s<ka (Orla 16) i procowniCze.slaUX!
.'vów zak/.a@w (Uni:Werisyteclw
':.'omczyka
8/ 10), Antoniego Herosiewi<:za
(T11.rgowa 29), Zygmunta Woi(Aleksandrów.
cicch,ows<lci.ego
Pi,1<trlcowska 54), Stefana Kiel"
szn (Główna 62), Jama Grz~l
(Armili Cze-rcza:Tca-G~ze/.a.ka
wonej 39) i portiera. za1k/.ad.ów
(Wt
- Tadeu-sza KaoprzaJw.
CW11
B-wto.mS'kA-e.i 29).

Anna 'i'wa.rdoch
skiego:
111111111111111111111111111111111111111111111mw111111
Kr:zys:ztof Cwynar. WKZZ zaprasza kierawników związko
wych zespołów muzyczno-rozwszystkich
oraz
rywkowych
muzyki.
dobrej
mi!o~ników
otrzymogą
Zainteresowani
wstępu
mać bezpłatne kar•y
placówkach
zakładowych
w
(X)
k.o.
UlllHlłlllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllll

CHO'LNKA I

TEATR W

Jak co roku Łódzki
Kultury (Traugutta 18) orga
imprezy
dla dzieci
nizuje
choinkowe po1ączone z występami aktorów Teatru „Arleki.'1".
przyjmowane są zgło
Już
szenia na te imprezy od zarodziców.
i
pracy
kładów
Informacje tel. 217-46.
POCZTA I PKO PRACUJĄ
W NlEDZlELĘ, 19 BM.
W nadchodzącą niedzielę w związku ze
19 grudnia ruchem przedwzmożonym
czynne w
będą
swiątecznym,
następujące
od S-11
-i'idz.
pocztowe, przy uliurzędy
Czer\vonej 34,
Armii
cach:
3ll/13,. ZgierPiotrkowskiej
204,
Pabianickiej
2,
skiej
AleksandrowRzgowskiej 76,
skiej 143 oraz Cieszyńskiej 6.
Poza tym na Poczcie Głów
nej (Tuwima 38) mr.żna nadawać paczki w godz. od sod 16 do 19
13, a w godz.
sklepy będą mogły wpłacać
w urzędach: 1, 4,
pieniądze
7, 8, 11 i 36 .
Kasy PKO (Al. Kościuszki
15) czynne będą jak w każdą
niedzielę w godz. od !O do 13.

~~łf

-

Na;rty?

- Nie, dozorca!
- Polril ci,ę?
- Nie, za.pom;nial
pia,skiem!

~-----------....

łlllllllllllllmm111muu1l.ll11111111111m1ww111m1mu11mmmn1nmmnnum11mnmn11111u11111m1dlll1UllHUH11111111mm11m11111u11111u
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18.20
Muz. popularna.
{Ł)
J.'llĄTEK, l'J GłlU-D.mA
„Melodia, rytm i piosenka". 18.45
PROGRAM I
Klub El•tuzjastów Nowoczesności.
19.00 Wiad. 19.05 Muzyka I akt.
8..00 Wiad. 8.05 Muzyka l akt.
19.30 Echa europejskich festiwali
8.3<> Muzyka popularna. 9.00 Aud.
muzycznych. 20.20 „A:I: do wyjrzeki. Meznad
pt. „Kirom
zorzy" fragm. 20.40 o. c.
ścia
kong" 9.30 Melodie włoskie. 9.40
21.35 z kraju I ze
koncertu.
Dla przedszkoli aud. pt. „Prawa,
22.05 Wiad. sport. 22.10
świata.
lewa". 10.00 Kalejdoskop kultu22.40 Wielka
słuch.
„Powroty"
ralny. 10.30 „Nowości PolSkiego
rewia orkiestr. 23.50 Wiadomości.
Wydawnictwa Muzycznego". n.OO
mikrofoprzed
„or żabiński
11.10 Poranny koncert.
nem".
TELEWIZJA
8.30 Wiad. 8.35 Aud. Red. Spot.
12.06 Z kraju i ze świata. 12.25
dla
dla szkół
9.55 Program
„Wiedeńska
Strauss.
.J.
Rolniczy kwadrans. 13.00 Aud. pt. 8.55
9.50 klas VII - „Elektryczne oświet
„Po śladach melodii". 13.20 Utwo krew". 9.<15 Koncert dnia.
ry na flet. 13.40 „swojskie me- Publ. międzynarodowa. 10.00 Kon łonie choinki" " cyklu: „Zaję
lodie". 14.00 „Duch o telewizyj- cert Małej Orkiestry Dętej. 10.25 cia techniczne" (L). 10.25 P,rze·
sżkół:
dla
nych dłoniach" fragm. 14.15 Jan znane przeboje. 10.4{) z życia zw. rwa. 12.00 Program
„Ja i mój dom"
Brahms: I Symfonia c-moll opus Radz. n.oo Koncert. U.35 Re- dla klas II Program
16.23
Przerwa.
12.15
(W).
Gra
12.10
Wiad.
12.05
PI.
portaż
68. 15.00 Wiad. 15.05 „Dwa kwadra.nse historii". 15.30 ,,Rozmaita- zespół W. Ludwikowskiego. 12.25 dnia (Łódź). 16.25 39 lekcja języ
16.45 Dziennik
ści muzyczne". i6.0o Radiorekla- Muzyka ludowa. 12.45 And. świa ka ang. (Łódź).
Studio topogl-ądowa. 13.00 utwory forte (W). 16.50 Film z serii: „Podwod
16.10 Młodzieżowe
ma,
13.20 „Dziewczyna ze ne przygody" (W). 17.2{) „Z dru
„Rytm". 16.35 Program młodzie- pianowe.
skrzynka
żowy. 17.05 Kultura pilnie poszu snu" opow. 13.40 Informacje akt. giej strony ekranu" _
kiwana . 17.25 Koncert chóru PR łódzkich. 13.45 (L) „<'ejml.k mlo- ZURiT (W). 17.35 Dla dzieci wido13.55 (Ł) „Kuźnia „Awantura w teatrze" w Krakowie. 17.45 Poradnik ję- dych" rep.
18.00 Wiad. 18.05 Uni- kadr" - aud. 14.1{) (L) Komun!- wisko łalkowe, Przedstawienie z
zykowy.
wersytet Radiowy. 18.20 Koncert katy. 14 .15 (Ł) „Wirtuozi jazzu". Teatru Lalek „Pleciuga" (Szcze18.05 „Wielokropek" (W).
dnia. 19.15 ze wsi i o wsi. 19.30 14.3-0 Mówi Technika. 14.45 Ble:- cin).
magazyn wy15.00 (Ł) Gra 18.20 ?,Poligon" sztafeta.
program na antenie. 20.00 kitna
Mój
18.50
wojskowych (W).
Dziennik. 20 .26 Wiad. sportowe. Ork. ŁRPR. 15.30 Dla dzieci odc. darzen
20.35 Miłość nie jedno ma imię pow. pt. „Czarodziei chodził po Magazyn „Sztuka" (W). 19.20 „Do
15.55 Chwila muzyki. branoc" (W). 19.30 Dziennik (W).
fragm. 21.05 Grają orkiestry mieście".
taneczne. 21.35 Reportaż literacki. 16.00 Wiad. 16.05 Kompozytor ty- 20.00 Wiadomości dnia (Ł). 20.15
film fab.
21.55 Kwartety smyczkowe. 22.27 godnia. 16.45 Gra trio Sonny Rol- „Myszy i ludzie" _
Muzyka jazzowa. 22.35 Notatnik linsa. 17.05 (Ł) Akt. lódzlde. 17.20 prod. US · od lat 16 (W). 21.55
na Olimpie" rep. Dziennik (W). 22.15 „I{) minut re
kulturalny. 22.45 Kurs jęz. ros . „W Olimpii.
turystyczny". cenzji" (W). 22 .25 39 lekcja języ
2'.00 Wiad. 2'!.10 Muzyka francu- 17.30 (Ł) ••l<ącik
18.00 ka anglel$kiego (t,ódźl.
· 17.45 (Ł) Aud. dla dzieci.
ska.

~fiNN3K
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SPORT • SPORT • SPORT •

SPORT • SPORT • SPORT •

Konferencja wZMS Kiedy powstanie
Dzisiaj

w Lodzi skocznia narciar ska

Wniedzielę popisy

w

SPORT • SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT

Przed jutrzejszym turniejem

łyżwiarskie

lokalu
ZL ZMS
konferencja zorganizowana przez Kuratorium
OS m. Lodzi i ZL ZMS, pozwolennicy sportów
dowana skocznia narciarska, a cowości mającej skocznię.
święcona
sprawom
rozwoju cieszą · się z powrotu zimowych
Bud.mim;ton
to -ni..ewWlJ'kLe wiać wszędzie: ?Ut pla,ży-; bo>r.'Bę przy
niej schronisko.
Niestety
W znacznie lepszej od narciasportu masowego wśród mlo- dzie można korzystać zimy.
dyscypUma sportu. S'/c1),, w saii czy na poowórlw.
z łyżew i nic nie wskazuje, aby te plany rzy sytuacji znajdują się łyzwia przyjemna
dzie7y szkolnej.
nart.
mogły
być
w najbliższej przy- rze, . chociaż ci odczuwają brak J ai'-<A> zGJba:wę mo:żna j4 wpra- Nie wtnieje tutaj granica wieNa
konferencji
szłości zrealizowane.
omówiony
ku. W Lodzi u..praWia go wiew
d ruipego w Łodzi sztucznego lo.Jeżeli
chodzi o
bed7ie
ka.
plan przygotowań do Łódź ma wyjątkowo narciarstwo,
Poważnie
zaangażowaoisóh •
ograniczo- .Tym cz.asem bez . skocz_m. nar- dow1s
ni
w
poczynaniach
są
dział~cze
Centralnych Igrzysk Zimowych ne możliwości propagowania tej ciarsloei ?te.
G~a ta ma zailefyf nie ty:/Jko
będzie mozna po- Zgierza.
Mówi się o Łowiczu.
Młoc'lzieży
dyscypliny sportu. wazme mowie o rozw?ju tej dys
Szkolnej,
zatwier- przepięknej
jako dys·cypiina maisowa., GJle i
w Łodzi lodowisko powstać ma
dzony zo5tanie program imprez Natomiast na terenach lesistych cypliny sportu.
Pamiętamy, ~e I podobno na Bałutach, względnie
ja.!w tvyczy1wwa.
W niektói za.wodów w okresie zimowym Łagiewnik i Smardzewa w każ mistrzostwa okrę_gu warszawskie obok Pałacu sportowego.
ry.:h krajach jGJk np. w IndoŁyż
de święto gromadzą się tłumy go orgamzowane były w Rogach wiarstwo cieszy
oraz omówi się organizację h>- jeżdżących
się u nas niene.;;j"i
czy NRD zalicza się ona
na nartach.
pod Łodzią,. ale tylko w konku- •łabnącym zainteresowa-n iem. Sliz
Wczoraj, w Szkole Podstawodowisk
na
terenie
naszego
Od wielu lat mówi się o tym, rencjach biegowych. . Natomiast gawki
wej nr 91 odbyła się uroczy- do najpa.pu,La:rnie jszych gier. Są
terenowe spełniają olbrzy
mi:lsta.
że w Łodzi powinna być wybu skoki odbyły się w mnej m1ejsjuż
mi·s-trzostwa
świ,a,ta, druży
mią
rolę
stość rozpocz~cia turnieju siatpropagandową,
a o
-,
-_
-- - - - - -_
-- - - - _-_
-_
-_
-_
-_ _ _, , ,_ _ _ _ _, _
kówki dziewcząt
i chłopców ny różnych krajó-w utrzymuj4
wvczynowy
, , ,_ _, ,
dbają
kluby
, _ , ,__ _ , _ _ _ _ •. . . - . - - sport
sportowe
i kierownic.two
szkół podstawowych
Fax:howcy
dzielnicy ze sobą lwrvta,lcty.
1
Łódź-Polesie.
Turniej, w któ- zaś zastana1Uiajq się nad. tym;
· ~"rtowego, które pa tronuje terym bierze udział 21 drużyn jallc usprawnić jej przepisy, jak
„ Mój przyjaciel Tom" mu pięknemu sportowi. NotujeW AZNE :rELEFONY
chtopców i 16 zespołów dziew- uMra.k·cyjnić
.g. 16, 17
Dwa żebra ' my już pierwsze osiągnięcia. za
badm.i-nton. l wła
cząt
toczyć
się
Adama" '0 ,j' lat l6 (pol.J ,1 wod.i:iczki
będzie
Pogot. Ratunkowe
o pu09
nasze
Iglikow_s~a i
chary ufundowane przez prze- śni2 ostatnw byliśmy świ-a<llca
godz. 18 , 20
Pogot. Milicyjne
, zielmska
odnoszą
01
wartosc10we
mi
ta1!cie1 zmiany. Lot/w. uży
wodniczącą
sukcesy nie tylko na lodowisPrez. DR.N" Łódź
SOO·OO
Polesie
,I kach w kraju, ale i za granicą.
.J. Mackiewiczową
i wana przez naszych zawodnił00-00
DYŻURY APTEK
przew. Komisji Oświaty przy ków wa,ży 8 gramów. Obecnie
,1
Najlepszych naszych łyżwiarzy
Strat Pożarna
08
• DRN Łódź-Polesie R. Rojew- wprowadzana. jest
p· t _ 1 podziwiać będziemy w niedzielę
Kom. MO m. Łodzi 292-2?
oo gry tzw.
lat 12 Pl. Koscie 10 ". 8'
io .r
na lodowisku w Pałacu Sportoskiego.
cert
syrr.•oniczny
Inlorm. telefoniezna 03
((PU;n:)ragmo~z. o d
kowska
6_7,
P10trkowska
lo1t'ha lekika, ważąca okola 4,81
wym.
zobaczymy
również
balet
18
ork. PFŁ. Dyrygent
Meldunek
o
gotowości
307,
Arm11
druCzerwonej
8,
1
ł
. , h
B ·
·
ż
w
5 grarmów. Wprowa·dze,nie noArkadiusz Basztoń. So .11LODA c..;wARVJA (Złe- Obr Stalingradu 15, Pl. na YZVl~C
żyn do zawodów, złożony przez
••
J'.C
.moze, ,e
TEATRY
lista _ Dejan Brawni 1ona 2) Program krótk. j
lobki wplync:to
t 1966 r. Łodz odw1edz1 jedna z za
nauczyciela w .f. Szkoły nr 91, wego rodzaju
OPERETKA (ul. Północ- car _ skrzypce (Jugokometrażowy: „Rejs", Po 0 u 3 •
1 granicznych rewii lodowych ..
zasłużonego mistrza
sportu M. wyrb!tnie na zwięloszenie a t rakna 47/51) g. 19 „Pięk- s!awia).
Program:
.J. „Araby", „Pan" g. 9,
DYŻURY SZPITALI
Radomskiego
Il
przyjęła
przew. cyjności gry. S-taje się bard.zie j
,Ja. NiP..
na Helena" (od lat 13) Sibelius - Poemat sym „Kobieta z wydm" od
Prez. DRN Łódź-Polesie .J. Ma- szybka, wymaga od zawodniTEATR ;.t5 (Traugutta 1) foniczny
„Finlandia", lat 18 (jap .) godz. 10, Szpital Im. M. Madu- t
ckiewiczowa,
która
Ilf
następnie k.ó1v d·użej s;prawności
nieczynny
Koncert skrzypcowy d- 12, 14, 16, 18, 20
fizycznej
row1cza", ul. M. Fornal- ;
otworzyła
turniej.
._,
i kvrW.ycji. Nieste,ty, w Po<l•sce
TEATR NUWY (W!ęckow moll. L. v. Beethoven .11liZA (Pabiantc1<a 173) skiej 37 - przyjmuje
rot
skiego 15) godz. 19.15 - IV symfonia B-dur „Ape Regina" od lat dzące l chore ginekoloW pierwszych meczach Szko- gra leiki/cą lobką jest mato zna;
„życie
Galileuna"
ła nr 9 po1<onała Szkołę nr 40
18 (wł.) g. 16, 13, 20 gicznie z dzielnicy PoMAŁA SALA czachodnia
2:0, a Szkoła nr 91 wygrała na.
Jt I N A
POLESIE (Fornalskiej 37) lesie oraz z 11 Rejono- ; Dziś drukujemy przedostatni
W sobotę i wiedzi0lę będzie
93 g. 16 „Lato w No- POLONIA _
ze Szkolą nr 9 również 2:0.
„c:aowiek, „Lemoniadowy
Joe" wej Poradni „K" z dziel t kupcn ~wiątecznego konkursu
my mieili. możność oglądać 1.v
hant"
który zabił Liberty va (czeski) od lat 12 g. nicy Widzew, ul. Szpl- ; .. Dz;ennika Łódzkiego"
i
KluŁodzi grę le:lclcą l.o-t.lcą w 1Vi j'l'EATR
POWSZECHNY tance'a" od lat 14 (USA) 17, 19
6.
,bu Olimpijczyka w Łodzi o nalepszyrm wydaniu. Drużyna NRD
(Obr. Stalingradu 21) g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20 E'Ol'IJL_ARNE (Ogrodowa talna
szpital Im. dr n. Wolf grody Polskiego Komitetu Olim
. nieczynny
Aktyw!,st
iVlSŁ
(Trobitz) to czolów!w.
s •an" od 18) nieczynne
1
111. Łagiewnicka 34/36 .. :- "
Tt•: ATR JARACZA (Ja- \
A - 1" za - d
10 i'IONIER l• ranclszkańska ryrzyjmuje chore ginelto-.
europe.jsilw.. W k-Vu.bie tym gra
P1JSk1eeO .
.
racza 27) g. 19.30 „Ko- lat 16 (w .) gc z.
•
31)
Program
l<rótkomeiogicznie I rodzące z
Przypominam y, ze w numetrz1>.da riJJlcie~ka §wiata
Rita
lumbowie rocznik 20" 'l\"1~i°N- ~5(; n.ao, „~~ukaj- trażowy „Patria o muer dzielnicy Bałuty oraz
z rze świątecznym naszej gazety
0
Gerschner. Do Łodzi przyjeż
TEATR ARLEKIN (Wól- cie gitary"
(panorama) te" g. 15, „Droga przez 16
Rejonowej
Poradni 11 ukaże się
kupon zasadniczy,
dża
wprawdz>ie drużyna mtoczańska 5) godz. 17.30 od lat 14 (franc.) godz. cmentarz" od lat 14 „K" z dzielnicy Widzew,
'który po wypełnieniu wszystdzieżo·wa, nie.mniej
re.prezentu„Autostop"
10, 12.30, 15, 17.30. 20
(radz.) godz. 9, 11 • 13• ul. Zbocze 18.
1'
kkh
rubryk
trzeba
będzie
prze16 • 18 • 20
'"'EATR
je ona równie wySO'ki pozi-om
PINOKIO (Ko - \\OL o K.,
~ ARZ ... ,
~zpt"tal ··m• dr n • Jorl ac. d o
" w kra POKOJ
d a l{CJI
.. " D z1enm
(Kazimierza
.
·161
.,,
cena
.
pracy
Is
oraz
metod
re
szko
,a
jale jej sta:r1>i /w./.edzy •
pernika 16) godz. 17.30 Ju Komanczów" (pana- Program krótkometra- ?~na,
ul. Przyrodnicza Łód7.kiego". Termin nadsyłania
lenia terenowej
grupy spe,.F.~;;':rnor;~~iJ~:~~SCl rama) od lat Ili (USAJ żowy: „Wielka
rzeka •/• - hprzyjmg·~j~otig~~~= 1 odpowied~i
cjalistycznej w piłce nożnej minie
5
stycznia
1
(Moniuszki 4-a)
fi· 16 ~~dz. IO, 12.30, 15, 17.30. Ob'', „Łabędzi $p1ew" ~;-e .ze oJ:iel~ic~ Sród- 1 1966 r' a potem dokonamy
tak brzmi oficjalna nazwa konlo„Pan Tadeusz"
1
Z4.CHĘTA _ „Pokochaj· g. 17,
„Przygoda no- ;;i~ście
ferencji,
jaka odbędzie się w
sowan!c. nagród
wśród
tych
sobotę, 13 bm. w
18
Hali SportalltUZEA
my się" (panorama) od wo~~czna'~ ~~ i~t
...,
·Klinika poJotniczo-Gl· 1 wszystkich, którzy trafnie od- wej. Pod tą nazwą
5
kryje się ana
•.
•
lat 14 (USA)
godz. Rg'll<~A ffizgo'wsl<~ nr 84 , nek?logiczna
~M,
uL
I
powiedzą
na
wszystkie
pytania. liza szkolenia drużyn rekrutują piłkarska zremisowała
MUZEUM HISTORn RU- 10, 12.30, 15, 17.30, 20 .. Był sobie dziad i ba cur1e-Składowsk1ej 15
-I
cych się z najbarclziej uzdolnioCHU REWOLUCYJN E- .\DRlA (Piotrkowska 150) ba" od lat
(radz.J przyjm:iJe rodzace l cho I
nych juniorów :-vystępu,j'łcych w
GO (Gdańska l3) czyn- Pm.egnanie z tytułem g. LO,
(Płowdiw)
_30, 15•14 17 .30 , 20 ra. _ .gmekologlcznl e
z
rozgrywkach mistrzowskich
12
jane od 10-17.
„Dziewiąty krąg"
Konkurs
od so.JUSZ (Płatowcowa til .j:iielmcy Górna ora:i: z 1
ko zespoły ŁOSTiF.
1 Piłkarska reprezentacja PolMUZEUM SZTUKI (Wte~ lat 12 (jugosł.) godz.
Helena trojańska" od 12 Rejonowej
„D1leunika Lódzklego"
Poradni
I
przygotowująca s ię w Buł
kowskiego 36) czynne IO, 12, 14, 16, 18, 20
w konferencji wezmą udział ski
i~t 14 (USA, panorama) „K" z dzielnicy Widzew, I
I Klubu Olimpijczyka
garii do styczniowego meczu z
od 10-16
przedstawiciele PZPN w osobach
ENERGETYK (Al. Poli- g. 17, 19.15
ul
Szpitalna
6.
w
ł.odzl
Anglią
rozegrała
V\"
srodę
15
MUZEUM ARCHEOLOGI · techniki 17) · „Pierwszy STOKI (Zbocze) „Szkar- <"hirurgia Południe
trenerów Koncewicza,
Brzeżań
bm. w Plovdiv drugie spotkaCZNE I ETNOGRA1''1· dzień wolności" (poi.) łatne żagle" (panorama) Szpital
0 nagrody Polskiego Komlczyka i Ciecierskiego. Początek
im.
.Jonschera,
nie
sparringowe.
Polacy spotCZNE (Pl. Wolności 14) od lat 16 g. 17, 19
godz. Hl.
od lat
(radz.) godz. ul. Milionowa 14.
łP.tU Olimpijskiego .
kali się z zespołem Lokomotiv
Wystawa np. „Sztuka GDYNIA <Tuwima nr 2) l5.30, 1712
.45,
„Człowiek
Chirurgia
Północ
projektowanej piłkarskiej li Plovdiv, zajmującym 10 miejludowa Lubelszczyzny" „Ręce
nad miastem" z przeszłością" od lat Szpital im. sterlinga ul.
dze międzywojewódzkiej za
sce w lidze bułgarskiej. Mecz
czynne g. 12-18 (wstęp od lat 16 (wł.) g. IO, t6 cradz.) godz. 20
sterlinga 1/3.
szła
zmiana jeśli chodzi o skład
zakończył
się
wy.nikiem bezwolny}.
\2,30, 15, „J.edeą dzi~ń 5TYLOW'i - STUDVJ!)TI' Laryngologia' szp. J Im. 1·
grupy
Iii,
bramkowym
w
którei
o:o.
uczestniKtóey
z naszych piłkarzy
MUZEUM KATEDRY E- •zczęścia" ·cradz~ pa- (K.Hi(1sklego 123) „Nie B:lrliekiego ul. Kopciń•
!:zyc mają dru:!.yn;y okręgu !6dz
strze>m . zwycięską bramkę
WOLUCJONIZt '.IU
UŁ
noramal od lat 16 g. ·dziele w Avray" (pa- skiego 22. 1
kiego. zamiast Bydgoszczy dano
w meczu Polska
Szkocja
Łodzi
za jednego z partnerów
~,.:;:k! s~~~~-ie~~~~ H~7~~A 20 !'Krawiecka 3/5) norama) od lai 16 (fr.) Okulistyka! Szpital Im.
w
Glasgow?
Lublin.
17
15
45
Tym samym w skład
30
20
„Sprytny Piotr" od lat g.
· •
· • {godz.
.Jonschera,
ul. Milio.nogrupy
III
wchodzą: . B_iał~stok, · Ostatnio
WYSTAWY
'
!' (bułg.)
zakończyły się
godz.
14.45, ;zy~~:.~z DKF „Towa- wa 14.
rozOl_sztyn, Warszawa, Łodz 1 Lu- grywki drużynowe turnieju męż
OSRODEK PROPAGAN• Program krótkometra- STUDIO (Lumumby 7/9) .chiru!gi~ t laryngoloblm.
czyzn w tenisie stołowym o puDY SZTUKI (Park Sien 7.owy: „Ludzie błękit- „Naga wyspa" (pano- g1a dz1_ec1~ca: Szp. lm.
kiewicza). wystawa pia nego płomienia" godz. rama) od lat 14 {jap.) Konopnickiej, ul. Sporoczna sprawoz<lawcza konfe- char przechodni zo Łódź-Mia-sto
, katu Crancuskiego.
16.45, „Salto" od lat godz. 17.15, 19.30
rencja PZP.N okręg Łódź zo- zw. zaw. Prac. Przem Włókien
na 36/50.
I
lmł0,j nazwisko ł adres p~
stała
wyznaczona na souotę, 2!l niczego, Odzieżowego i SkórzaCzynna od 10-12 l od 16 (poi.) godz. 17 ·45 • 20 ŚWlT (Bałucki Rynek 5) Chirurgia
!zczękowo· 1 winny bve podane
stycznia przyszłego roku. Miejs- nego . startowały 22 drużyny, re
w kupo15-18.
LĄCZNO~C (.Józefów 4~)
„Zona
dla Australij- twarzowa: Szp. Im. Bar·1
łódzkie
ce
zakłady
otirad
jeszcze nie zostało de- prezentują ce
flALON
rtie zasadniczym. który uka- ·
. WYSTAWOWY „Spieniony nur("
od czyka" (panorama) od lickiego. ul. Kopclń•kieBWA (Piotrkowska 102) lat 12 (węg.) g. 18
1 te się w numerze świątecz finitywnie ustalone, najprawdo- włókiennicze.
lat 12 (poi.) g. 10. 12.30. go 22.
Pierwsze
miejsce
zajęła
podobniej
druży
jednak
odbędą
się
Wysta~:a i:nalarstwa B. ŁDK (Traugutt" nr 18) 15, „Ognie na ulicach''
Toksykologia: Instytut 1 nym •• Dziennika Lódzkiego". · one w sali WRIN przy ul. ogro- na ZPB im. oor. Pokoju, która
Szajdzmsk1e)- Krawczyk
święta wojna" (poi.) (panorama) od lat 16 Medycyny Pracy, ul. Te-·'
w
składzie:
Orłowski,
Czesny,
dowej.
Czynna od g, 10 do 18
~d
lat 11
i:odz. 15, (ang.) g . 17.30. 20
resy
Lachowicz pokonała w finale ze
1
_
,
_
8•
PAL:.\IlARNIA
- czynna 17.30,
spół ZPB Im. Jurczaka 5:1. Trze
(20 seans zam- TATRY Csienkt.ewlcza 40l
0
Nocna pomoc plelęg- 'I
cie miejsce zajęła drużyna ZWG
~~dz(ut~ -;f~~stantynow• knięty)
.
Program krotkometr:i· niarska dla m. Łodzi - ,I
. .
.
.
im. Fornalskiej, a czwarte ZPP
.
ska 6110)
czynne
w 1 MAJA (K!hń~klego 178)
towy:
„20
lat
póz- Al Kościuszki 48
tel
~
DzLSiaj
rozpoczyna
się
w
Łodo
fmału
ubiegają
się
druzyny
g. g_16 (kasa czynna
im.
Buczka.
P~ogram
l_<rotkometr~niej" godzina 15. Pro- 02 4_
jeden z Łodzi, Opola i Warszawy. TurRównolegle odbył się turniej
09 cd godz 19 ' do 4' dzi w Hali Sportowej
do godz 15 .30 ).
żow:y: „Sw1atla na bie
gram dla dzieci: „Roz
trzech
turniejów
eliminacyjnyc11
niej
potrwa
trzy
dni.
indywidualny
'
kobiet. Zwycięży.
gunie' g. 15,
„strzał tańczone
pantofelki", Nocna pomoc lekarska! drużyn hol.0iowych reprezentują
Jako pierw~ze wystąpią na Io ła Tomczak (ZPW im. Swierczew
KONCERTY
we mgle" od lat 12 "Dick I jego kot", „Pa przyjm·:•e
te- cych poszczeuólne ośrodki dosko clzie w dniu dzisiejszym drużyFILHARM<>NI A (Naruto- (radz.) /!.· 16, „Upadek m1ętnik myszy'', „Dziel lefoniczne zgłoszenia
skiego),
przed
Góral_czyk (ZPB
W godz.
od nalenia hokeja na lodzie.
ny Łodzi i Warszawy. Mecz roz im. Buczka) i Rudnicką (Z?B
wicza 20) g. 19.30. Kon Cesarstwa Rzymskiego" 01 strażacy", „Psiak", 19 do 5 na nr tel. 444-44.
W turnieju łód.ikim o awans poc2J11ie się o JirOdz. 19.
Im. .Jurczaka),
odbędzie

się
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Ferraro podniósł ~łuchawkę i wydał jakieś
polecenie, którego nie zrozumiałem. Najwidoczniej posługiwał się urzędowym językiem.
Po chwili policjant wprowadzil Boba Winsa.
Na jego
kwadratowej szczęce widać było
jeszcze siny ślad po mojej pięści.
- Czy zna pan Hermana Richtera? - spytał bez żadnych wstępr.w Ferraro.
Bokser rzucił szybkie spojrzenie w moim
kierunku. Doszedł widocznie do przekonania,
że nie ma celu zaprzeczać, bo skinął głową.
- Znam.
- Co pan miał wspólnego z tym człowiekiem?
- Grywaliśmy razem w bilard.
- Ach tak? Grywa1iście w bilard. A poza
bilardem coście robili?
- Słuchaliśmy radia, oglądaliśmy telewizję.
Ferraro przygryzł wargę. Widziałem, że panuje nad sobą, aby nie trzasnąć w pysk tego bezczelnego draba. Pochy!il .się n;;id biurkle>m i powiedział cichym,
nieprzy3emny m
głosem, w którym wyczuwało się groźbę:
- Słuchaj no Wins. My się znamy nie od
dzisiaj.
WieJn coś niecoś o twojej dawnej
działalności i to nie tylko w Ameryce Po-
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ludniowej. Jeżeli bE;dziesz ze mną żartował,
to mogę sobie różne rzeczy przypomnieć, a
gwarantuję ci,
że mam
doskonałą
parnię:!.
Na razie będziesz odpowiadał tylko za współ
pracę z Garcią, ale nie jest wykluczone, że
przyjdzie mi ochota porozumieć się z poli·
cjq w New Yorku.
Kto wie, czy Urugwaj
nie wyda cię wtedy Stanom Zjednoczonym .
U nas nie istnieje kara śmierci,
słyszał·3Ś
jednak zapewne o krześle elektrycznym? Co
ty na to?
Twarz boksera wyraźnie przybladła.
Od
razu stracił początkowy tupet.
- Czego pan chce ode mnie?
:rnspektor Ferraro nie śpieszył się z odpowiedzią. Wyjął papierośnicę, poczęstował nas,
sam zapalił i dopiero zaciągnąwszy się dymem powiedział:
Chcę wiedzieć przede wszystkim,
czy
pracowałeś dla Richtera?
Wins przytaknął ruchem głowy.
- Czy kokaina, którą wiozłeś z Acegua,
była przeznaczona dla Richtera?
Ten sam potakujący ruch głowy.
- Dlaczego wobe.c tego oddałeś cały ładu
nek Garcii?
- Dał mi lepsze warunki. Opłaciło mi się.
- Rozumiem.
Pn:eszedłeś do konkurencji.
Czy Richter wie, że go zdradziłeś?
Chyba jeszcze nie.
Wysłał
mnie do
Acegua, żebym tam czekał na towar.
- Kioedy spodziew&ł się towaru?
- Mniej więcej w tych dniach. Dziś, jutro.
- To znaczy, że towar nadszedł wcześniej,
niż się tego spodziewaliście?
- Tak.
- Czy Garcia nosił się od dawna z myślą
o ucieczce jachtem?
- Nie. To było zupełnie nagłe. W ostatniej
chwili zawiadomił nas -w Acegua telefonicz-

li' arsza wa
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nie. Początkowo mieliśmy zamiar jechać z
towarem do Colonil.
Wins się rozgadał.
Mówił nawet e tym,
o czym wcale nie musiał mówić.
Ferraro zwrócił się do Wojtka:
Czy ma pan jakiFś pytania?
- Tak. Chcial11ym wiedzieć,
czy Richter
nie spodziewał się Jeszcze jakiegoś towaru.
- Nic mi o tym nie wiai:Jomo - odpowiedział bokser.
·
Ferraro wezwał poli::janta i kazał wyprowadzić Boba Winsa.
Następnie spojrzal na
nas i zapalił nowego papierosa.
- Co panowie sądzą o tym wszystkim?
Wojtek, który nott:wał coś starannie w duiym notesie, podniósł głowę.
- No cóż ..• Właściwie sprawdza się moja
początkowa hipoteza, ŻC' mamy do czynienia
z dwoma konkurencyjn ymi bandami handlarzy kokainy.
Na czeie jednej stał Garcia;
a na czele drugiej •.•
Herman Richter
podpowiedział inspektor.
Wojtek potrząsnął głową.
- Tego nie jestem zupełnie pewien. Nie
jest wykluczone, że za Richterem jeszcze
ktoś stoi. Organizacje handlarzy narkotyków
są zazwyczaj bardzo rozbudowane i skomplikowane.
Przeważnie członkowie
tej samej
bandy nic o sobie nie wiedzą. Dlatego też
wyłowienie wszy;tkich
jest bardzo trudne,
a nieraz zupełnie niemożliwe.
- W każdym razie Richtera ares:;i:tujemy powiedział inspektor.
- Tak, ale z zachowaniem wszelkich ostroż
ności. Nikt z jego otoczenia nie· powinien
. o tym wiedzieć. Mam pewien plan, który
jeśli się powiedzie...
'
Z zainteresowan iem spojrzeliśmy na Wojtka.
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Zapalił papierosa.
Przez c~wilę. trzymał
nas w pełnym napięcia oczekiwaniu. Muno
woli uśmiechnąłem sie. znałem przec1ez na
wylot tego drania.
zawsze. lubil teatralne
efekty. Wreszcie zaczął n:óll'.1c:
- Mamy więc do czymema z dwoma bandami, z których jedna z~stała chyba całko
, wicie zlikwidowana Nie Jest wykluczone, że
na terenie
pozostali . ii:szcze
jacyś drobni
agenci Garcii, ale, iezeli nawet tak jest, są
to postaci bez większego znaczenia. Pozbawieni kierownictwa. praktycznie nie są w
stanie
kontynuować _działalności.
Obecnie
więc musimy się z<1Jąc drugą_ grupą .. Na razie wiemy tylko tyle, że nale7:y do mej Herman Richter. Poza tym mozemy przypuszczać
że z całą tą sprawą mają coś wspól·
neg~ bracia Martinez_o:vie. Nie mamy oczywiście jeszcze pewnosc1, ale •••
- Chwileczkę - powiedziałem. - Przepraszam, że ci przerywa~. ale jeżeli nawet tak
jest, to dlaczego sądzisz,
że Martinez nie
współpracował z Garcią?
Wojtek spojrzał na mnie tak pobłażliwie,
jak zapewne Sherlock Holmes spoglądał na
doktora Watsona.
- To chyba proste.
Amerykanin Walter
Standford, który był prawą ręką Garcii, posłał cię do e~tancjl Martineza,
domyślając
się, że współpracu3es1 z Interpolem.
Nie
myślisz chyba, żeby swoim wspólnikom celowo posyłał agenta Interpolu?
Zrobił tak
raczej po to, ażeby napuścić cię na konkurencję.

Przyz_nałem rację Wojtkowi. Takie rozumowanie wydało mi się logiczne.
- Czy sądzi pan, że MartinC'zowie nie wiedzą o aresztowaniu Garcii i jego bandy? spytał Ferraro.
(50)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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