Podstawowe obiekty

BllfNNIK

T a ·r nou;a 11''
przekazane do eksploatacji wstępnej
99

Pod..-tawowe obiekty prizemysłowe „Tarrnowa II''. - <> wielkiej wadze nie tylko dla chemii, ale i dla róz.nycb gałezi
naszej gospodarki,· przekazane zostały do eksp1oa.tacii . w.;t_ęp
nej. T.rzeba jednak zaznaczyć, że termin uruchomienia Jest
cierpiał stale na br~k ok. 300 luopÓźniony. Plac bud·owy
orototypowość instalacji po!spalania wydzi. Równocześnie
ZreaU.zowana
doprojektowań.
tzw.
·i
zmian
magała ciągłych
wersja doku1m entacii . była dopiero ósma z kolei,
rozpoctięły przede WISiZystkiim pierrw
Obydwie
oraz syntezv amoniakru.
przyszłol"Ocz
wykonania
decydow-2Ć będą o zabezpieczeniu
zadań w z.a kresie 1>rod1ukcj;i nawo-zów a;zonych i da.lszych
towych, włók!en i twoirzyw sztucmych.

półspalania

Lódź, środa

Posiedzenie Ili
Rady Państwa ukoi e
śrojkach

od,urzających,

Warna-wie
- pod.pisany w
dnia 29 lioca 1965 r. orotoPolska Rzeczmiędzy
kół
pospolitą Lud·ową, ·a CzechoSoc.i a 1isłowacka Republika
·styczna w sprawie uchylenia
2 zdeaktualiz·owanych umów
z 1925 roku (tra kta·tu koncya1rbitrarowego
liacyjneE(o i
sprawie ooraz umowy w
p0mocy
prawnej
chrony

Nr 304 (5922)

Świąteczny numer

~!!.
,
"l~ Ratyfikacja umow "'•" Nominacje

Na posiedp:eruiu dn.ia :n bm.
Rada Pań>twa ratyfikowała:
Nowym
- S;>o.rządzoną w
.Tor'.<u dnia 30 czerwca 1961
o
roku jejnolita konwencję

22 gruduia 1965 roku

Rok XX

„Dziennika
Łódzkiego"

się

ob1ętosc1

Czytelnicy znajdą w nim
innymi:

* Ndwą powieść
~

Dziadek Mróz
no ulicach Moskwy

~

*

*

Konkurs „Dziennika"
i PZU - nagrody I
wartości 12 tys. zł •
Łódzkie kabarety
Kolędy i pastorałki
Savoir vivre
z 1928 roku
oraz wiele innych
interesujących artykułów, felietonów,
dowcipów.

Trzecie posiedzenie
p

ekspedycja antarktyczna

w drodze na szósty konłynenl
we wtorek opuściła Polskę
4-osobowa ekspedycja naukowa
PAN udając się na Antarktyekipy pojadą
dę. 'członkowie
samolotem przez Moskwę, Bur
Indie i Indonezję do Aumę
str~lii, stamtąd zaś popły_ną :ia
radz1eck1m
kontynent
szósty

Rozmowy handlowe
Polska -

NRF

W Warszawie - w dniach
14-2_0 bm. - odbyły się rokowania handlowe międrzy delegacjom.i Polski i NRF. De'Przewodnilegacji polskiej
deoartamentu
dyrektor
czył
W. Wiśn.iewski,
w MHZ
delegacji NRF ..: ambasador
W MSZ dr E. Elmmet
Celem. ;rozmów był.o zbada
roz;;.zel'zenia
nie mozhwości.
między
wymiany. h~ndlowei
.w
obu kra.ia·n;i1 w 1966 r.
o"arci u o 1>tn i ejąca wieloletObie
nią umowę hand.Jową.
swoje
przedstawiły
strony
Uistaodmienne dezyderaty.
fono, że po ich r-oznatrzeni.u.
rozmowy będą ka.ntynuowane
w p:e·rwozym kwartale przy-,
szłego roku.

lodołamaczem „Ob", na którego pokładzie znajduje się już
od października sprz<;t naszej
ekspedycji.
w Skład wyprawy wchodzą:
kierownik, inż. Seweryn Maciej Zalewski - z Zakładu Ge
ofizyki PAN, uczestnik eksperoku
z
antarktycznej
dycji
1958/59, inż. Adam Kuchciński
- . elektronik z Instytutu Badan Jądrowych, dr inż. Janusz
Molski - elektronik kierownik
egzosferycznych z osbadań
rodka w Zegrzu oraz mgr Ryfizyk 'z
szard Czajkowski Instytutu Podstawowych· Probie
mow Techniki PAN.
Sekretarz Komitetu Międzynn
rodowej Współpracy Geoiizycz
nej PAN i dyr. nacz. Zakładu
Geofizyki PAN _ prof. Stefan
Maf!czarski scharaktryzowal na
prosbę PAP główne cele nasze i
'
ekspedycji.
- Jest to Już trzecia w historii polskiej nauki wyprawa
do Antarktyki, w pierwszej, w
r. 1897, wzięło udział na słyn
dwóch wybitnej „Belgice"
nych badac_z:I'. polarnych: A. B.
Dobrowolski i H. A.rctowski.
Druga wyprawa wyjecbała w
60 łat później. Było to w 1959
roku.
Trzecia po_lska wyprawa prze
bywac będzie na Antarktydzie
ponad rok.. Jej uczestnicy zatrzymają się w radzieckiej sta
cji „Mirnyj". Ryzykiem bowiem

(C)

Dalszy

ciąg

na str. 2

Erhard konleruje
W WASZYNGTONIE
cze po raz trzeci i ostatni z
prezydentem Jolrnsonem.
w tym samym czasie w Pen
tagonie, minister obrony USA,
McNamara konferował ze swym
kolegą zachodnioniemieckim von
Hasselem. według Agencji As
sociated Press, rząd zachodnioniemiecki zamierza zmniejszyć
"w obronie nu- zakupy sprzętu wojskowego w
udziału NRF
USA o 200 mln dolarów. Obec
klearnej Zachodu". Rozmowa
wynosi
zakupów
ny poziom
trwała niecałą godzini:, tak aby
Erhai:-d .-ID.~ --łi~~- ~ . ~~·--Oola<rÓIJI · rocznie.

We wtorek kanclerz boński,
Ludw!g. Erhard, rozpoczął dru
gi dz1en swych rozmów w Wa
szyngton ie od spotkania z seRusstanu USA,
kretarzem
kiem.
Jak podaje Agencja Associated Press, kanclerz i sekretarz
stanu omawiali m. in. sprawi:

międzyrządowej

Jak domo;;i agencja TASS,
w dniu 21 grudnia rozpoczęło
się na Kremlu trzecie posiekodzenie międzyrządowej
do
pols·k o-rad1zieekiej
misji
spraw w.;pÓłpracy ekonomi=z
naukowo-techniczne.i,
nej i
pol>kiej
Na czele delegacji
Ministo.i wiceprezes Rady
Jaro;;zePRL, P:otr
strów
wicz, a na czele delegacjj /
prrzezastępca
rajzieckiej,
wodniczacego Rady Miini.strów
ZSRR, M. Le;;ieczko.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n

~ Polska

olsk_o -radzieckiej

komisji

w Moskwie Dziadek Mróz wyrusza na nliU nas Mikołaj ce miasta, aby zachęcić do przedświątecznych zakupów, przypomnieć o zbliżających się świętach i złożyć życzenia nowoNa zdjęciu: Dziadek Mróz na ulicy n1oskiewskiej.
roczne.

Syjam wysyła wojska
do Laosu
Radio Patet Lao informowa:n bm„ ' że rząd Syjamu Wbrew układom genewskim z
wy
1962 r. w sprawie Laosu sial niedawno do rejonu Thak
hek (Laos środkowy) dwa bataliony swych wojsk do walki
przeciwko siłom patriotyczny\''
I.:aosu, którym przewodzi partia Neo Lao Haksat.
armii
laotańskiej
Rzecznik
domaga się od
Wyzwoleńczej
niezwłocznego
Syjamu
rządu
i położenia
Wycofania wojsk
k~esu prowokacyjnym posunię
c1om wobec Laosu.
ło

I

(§) Starcia cywilów z wojskiem
(§) Płk. Caamano

apeluie o spokój
t§:I Powołanie specjalnej komisji

1O Napięta sytuacja wDominikanie

stron
między

amerykańskie
Bombowce
znów wzmogły intensywność
nalotów na Wietnam północ
ny. W poniedziałek bombardow;;ino po raz drugi elekBi, leżącą w
trownię Uong
około 20 km od
odległości
Zaopatruje
Hajfong.
P•)rtu
elektryczną,
ona w energię
zarówno ten port jak i Hanoi.
Według wtorkowego oświad
czenia amerykańskiego rzecz-

2 4 hm.

w p~większ?ne!

prawnej w &prawach podatkowych).
W związkn z Powołaniem
dr
nrof.
przez Sejm PRL
na
Jabłoń.ski ego
Henryka
stanowisko ministra szkolnictwa wyższego, Rada Państwa
stEnowiska
go ze
odwołała
PAN
sekretarza naukowego
na to stanopowoła-la
oraz
( A) Dailszy ciąg nia sur. 2

Wzmożone bombardowania DAW
Amerykanie niszczą zasiewy
w Wietnamie płd

wstępną

Eksploatację

sze instalacje

Cena 50 .gr

Wydanie I

Przez caty dzień poniedzi'.ll
knwy w Santo Domingo paNa ulicach
napięcie.
nowało
do starć
dochodziło
miasta
uzbrojogrupami
pnmiędzy
nych cywilów a wojskowym!,
policjantami i oddziałami ~il
OPA. Wszystkie sklepy były
zamkniere. Grupki mtodzieży
barykady
wznosić
usiłowały
na ulicach. Mimo że przywódcy wojskowi nie ogłosili
j%zcze strajku powszechnego
- faktycznie strajk rozszerza
spontanicznie w stolicy.
się ,
Rzad dominikański mianował
zbadama
celu
w
k0misję
krwawych zajść w Santiago
odprzez
sprowokowanych
działy ~ił lotniczych.
w obliczu wzrastającego na·
pięcia w Republice Dominikań
skiej przywódca sił powstań
czych płk Francisco caamano
ogłosił

wym

w

apel

zachował

minikańskiej.

w Holandii
tereny
poloźone
Niźej
Holandii znalazły się po
kilku dniach wyjątkowo
obfitych opadów deszczu
pod wodą. Pompy odwad
nia,jące poldery nie nadąi:ają z wypompowywai niektóre
niem wody
trzeba było eokolice
Oto typowy
wakuować.
dni.
tych
z
nhrazek
Dwaj panowie w łódce
przepływają nad bramką
Piłkarskiego
boiska
zalanego.
doszc:.ętnie
CAF

*

ró•.v powiedział
Rzecznik
iż samoloty USA rozpychemiczne środki
także
defoliacvjne. Mają one zniszpozbawić
aby
liście,
czyć
pd~tyzanfów możliwości ukrywania się w zaroślach.

nież,
lają

radio-

przen1ówieniu

ZSRR
Premier W. Brytanii. Hawe
o,zgajmił
rold Wilson,
wtorek na posiedzeni·u Izby
Gmin, że odwiedzi Moskwę,
w dniach od 21 do 24 J.uteizo
rokiu, na za oroprzyszłego
radzieckie$!o.
rz<idJu
szenie
z
Tematem jego rozmów
przywódcami rad.z.jeckimi ma
być przede wszystkim sprawa Wietnamu i mo·żdi-wości
w
in-esu wojnie
położen.!a
tym kraju.

Strzelanina
na pograniczu

ludia - Pakistan
indyjsko-pado nowych
doszło
zbrojnych. ·według
w czasie
pakistańskich
źródeł
strzelaniny w dwóch sektorach
na terenie Kaszmiru zginęło 9
żołnierzy indyjskkh.
pograniczu

kistańskim

incydentów

Indonezja·

W Demokraf.ycznej Republice Wietnamu stale trwa.
praca nad odbudową zbomb:irdowanych przez USĄ.arteril
i węzłów komunikacyjnych, stanowiących dla każdego
kraju „unerwienie" wszystkil•h dziedzin życia i będą
r.ych niezbędnym elementem rozwoju gospodarki.
Na zdjęciu: l>rygada młody~h ochotników pracy odbud<1wuj„ zbombardowaną drogę.

Francja, Japonia i Sierra Leone
podeimujq sankCie (J)Obec Rooezn
Rząd de Gaulle'a postanokonieczne kroki,
podiąć
wił
aby zapobiec sprzedaży i dostawom produktów naftowych
przez francuskie towarzystwa
dl:I Rodezji.
Rząd japoński ogłosił sank
przeciwko
gospodarcze
ej!!
wstrzymany został
Rcdezji ·
surówki rodezyjskiej
import
- na którą przypadała prawie polowa japońskiego importu z tego kraju. Anulokonwane zostały również
trakty na zakup cukru rodezyjskiego.
21 grudnia rząd Sierra Lezakaz importu
one ogłosił
towarów rodezyjskich i eksportu towarów Sierra Leone

Rokowaniu na lemal sprzedaży
pońslwu planlacji kauczuku
nałeźących

do

zagranłcznych

Djakarty
donosi ·z
Jak
pierwszy
Associated Press,
wkepremier i minister spraw
zagranicznych Subandrio za-

towarzystw

wobec dziennikapowiedział
r~y, że indonezyjskie MSZ od
powie na chińską nolę proprzeciwko rozrutestacyjną
ch<>m a!ltychińskim w Medanie na Sumatrze.

Powódź

*

*

Reuter donosi z WaszyngDepartaiż rzeczoik
tonu,
mentu Obrony USA oświad
we wtorek, że ameryczył
samoloty wojskowe
kańskie
rozpylają środki chemiczne vy
w
potudniowym
Wietnamie
celu zniszczenia zbiorów ryokręgach znajdujących
żu w
się pod kontrolą partyzantów.

aby
do narodu spokój i nie stwa-

Wilson od wie d.zi

Na

pretekstu dla rozpętania
agresji przeciwko ludności do-

rzał

nika wojskowego, tym razem
zrzucono na elektrownię 25
Bombardowano
bomb.
ton
dwnież węzły kolejowe i komosty.
oraz
munikacyjne
powiedział, że w
Rzecznik
ostatnich dwóch dni,
ciągu
tj . w poniedziałek i wtorek,
Amerykanie stracili 5 samolla
btów podczas nalotów
Wietnam północny.

We wtorek zakomunikowano w Djakarcie, że rząd indonezyjski podjął rokowania
na temat sprzedaży państwu
i?1·Jonezyjskiemu plantacji kall
cz:.iku, . które dotychczas stancwily własność towarzystw
francuskich,
amerykańskich,
Webci.gijskich i włoskich.
poinformowaźródeł
dług
nych, rokowania te dały pozytywne wyniki co do towarzystw francuskich i belgijskich, podczas gdy z przedstawicielami towarzystw ame
rykańskich i włoskich rozmow-y toczą się nadal.

do Rodezji. W portach Sie!'?'a
również
obowiązuje
Leone
zakaz przyjmowania samolot<•w j okrętów rodezyjskich.
.Tak podają poinformowane
kcła londyńskie, W. Brytania
rządu
propozycję
od:zucila
Zambii, którego zdaniem należy użyć siły w celu uregurodezyjproblemu
1'.lwania
skiego.
Brytyjski minister stanu :Io
spraw Commonwealthu Cledwyn Hughes oświadczył po
powrocie z Zambii, że sytuacj :i ekonomiczna Rodezji zapogarszać już w
czr1ie się
styczniu 1966 r„ a w marcu stanie się szczególnie trudna.
Kenia zwróciła się oficjalnie
w
prośby
jej
o anulowanie
sprawie zwołania posiedzenia
Rady Bezpieczeństwa dla rozpatrzenia kryzysu rodezyjskie·
go. Prezydent J<>mo Kenyatta
wystąpił z taką prośbą w dniu
jednak
grudnia. Obecnie
12
•~znał, 7e posierząd kenijski

rady n~e miałoby celu.
Brytania nie chce zagdyż
ewentualnych de·
akceptować
cyzji rady w sprawie obowiąz

dzenie

w.

ków sankcji gospodarczych wo
bee Rodezji.

„Kosmos-101"
na orbicie L ·
umieś
Radziecki
Związek
orbicie
wtorek na
cił we
satelite „Kowokółziemskiej

s.mos-101". Obiega on olal!lena wysokości 260-550 km,
w cią.g'U 92,4 min. Jego aparatura naukowa ma kontynuować program badań ro.zpoczęty w marcu 1962 roku
przez pierwsze satelity seri.i
orkosmo3. Kat nachylenia
bity „Kosmosu-101" do Równika wynosi 49 stopni.
tę

Architekci lódzcq
I

e

e

e

\vyro.zn1en1 w Po.znaniu
we wtorek roo;trzygnięty
w Poznaniu ogólnopolski konkurs SARP na projekt
Muzeum Narodowe
roz~dowy
go w Poznaniu i sąsiadn,iącego
I :!!i~~gQ -p.r~u -Te•.
został

lekomunikacji

Międzymiastowej.

nagrodę Minii;terSpecjalną
najlepszy
stwa Łączności za
projekt rozbudowy OUTM zdo-

był

zespół

!!ahskie,go.,

łódzki

Sławomira

Modernizacja około

De Gaulle
powrócił

2-lelni plon poslępu
lechnaki

do Paryia

Gen. de Gaulle przyjechał
we wtorek ze swej posiadło
ści w
Colombey do Paryża .
W god?:inach popołudniowych
przyjął on
premiera
Pompinou, a następnie ministrów
Couve de Murville'a i Pierre
Messmera.
Prezydent Francji rozmawiał również
z
Gastonem
Palewsk1m,
przewodniczącym
Rndy Konstytucyjnej,
który
przedstawi! mu pelne wyniki
niedzielnego glosowania.

w~półrzędnościowej

na tki"),
prP.cyzji.

... * ...

Z oknzji ponownego wyb".lru na .stanowisko prezydenta,
genera~
de Gaulle otrzymał
m. in. depeszę gratulacyjną
od przewodniczącego
Chiń
skiej RE'publik.i Ludowej, Liu
Szao-tsi.

Ponowne trzęsienie
ziemi w Belgii
Po raz drugi
w
okresie
jednego tygodnia zanotowano w Belgii trzę:>ienie ziemi.
Nastąpiło ono we wtorek w
godzinach ,..~- 0 dp-obudniowych
w Liege. Ofiar w
1udz:ach
nie było. Są natomia;;t straty materia.Jne. Zawaliło się
kilka kom• nów na dachach
domów mieszka.lny-eh i popękały sufity.
15 grudnia trzęsienie ziemi
objęło rejon Mons.

Zmarł
Huang Jen•pei
Agencja Nowych Chin dono
si, że we wtorek zniarł w wie
ku lat 88 Huang Jen-pej, wice
przewodniczący
Stałego
Komitetu Ogólnochińskiego Zgroma
dzenia Przedstawicieli LudoWYch.

w

dniu 19.

zmarła

xn.

1965

roku

l

Produkcję
ponad 1.350 nowych maszyn, urządzeń i aparatów
elektrotechnicznych
mamy
uruchomić
w latach
19116- 67 Tak więc - średnio
licząc
mniej więcej każ
d .~go dnia przemysł hasz bę
dz.•e rozpoczynał produkcję 2
maszyn lub aparatów nowego
rodzaju.
Jednocześnie
zmodernizuje się ok. 730 waż
niejszych wyrobów oraz wyce fa 600 technicznie przestarzałych, zastępując
je nowymi.
Samych obrabiarek planuje
się uruchomić łącznie 60 n•Jwych typów
(skrawających)
oraz 10 - do obróbki plastycznej. Przystąpimy do seryjnego wytwarzania 2 nowych
elektromózgów - „ZAM-21" i
„ZAM-41". Ui;.uchomi się pr".ldukcj1; lokomotywy elektrycz
nej o mocy 2.080 kW oraz
lol-'.:omotywy
spalinowej 800
KM
z
polskim silnikiem.
Starznie rozpoczną wytwarza
ni~
nowego typu przemysło
wej bazy rybackiej.
2 lata - to okres dość dłu
gi. Nie wszystkie więc z pla
nowanych wyrobów zaczniemy produkować z początkiem
noweg-o roku. Oto parę przyk!adów z fabryk, które naJ
wcze5niE'j
„wystartują"
do
2-latki nowoczesności.
Już w I kwartale przyszłe
go roku na rynku mają pojawić się 2 nowe typy turys
ty~znych radioodbiorników na
tranzystf>rach.

Poznańskie Zakłady Mechaniczne WZGS przystępują do
seryjnej produkcji
kombaj
riów, stanowiących nowość w
dziedzinie mechanizacji przeła".lunku
materiałów sypkich.
„Na chodzie" jest już polski majstersztyk obrabiarko
wy - prototyp wiertarki tzw.

P.

Cztery salelily
przy pomocy

jednej rakiety
wystrzelono w USA
Z

Przylądka

Kennedy'ego
we wtorek najootężnieisza
rakieta amerykańska ·„Titan 3c" niosąc w
czubie cztery sztuczne satelily Rakieta miała po se_rii
~komplikowanych
manewrow
umie~cić
mikroksiężyce
na
wysokich orbitach przeszło 32
tys. km
ponad Równikiem.
Jeden z satelitów będzie mier,:yl promieniowanie słonecz
ne, dwa inne są eksperymentalnymi sat·eJitami komunikacyjnymi, czwarty zaś ma wysylać
sygnały
radiowe
na
częstotliwości 431,9 megacykla
przeznaczone dla radioamatorow.
\Vkrótce po starcie oznajmi.Jno, że „Titan" wszedł pomy$lr1ie na wstępną orbitę.
wystartowała

GOPR ostrzega
li' Tatrach

bombardowania

DRW
(BI

Usoołecimiona

Dokończenie

Oddział

armii

ze str. ],
wyzwolema

Wietnamu południowego urzą·
dzil 16 bm. zasadzkę i prawie
całkowicie
zlikwidował
dwie
wzmożone kompanie
2S dywizji
armii sajgońskiej, w rejonie Ku
czi niedaleko Sajgonu. W bit·
wie wojska reżimowe straciły
200 żolnierzy zabitych lub ran
nych, w tym jednego doradcę

pogrążeni

w

głębokim

żalu

SYN, SYTNOWA,
WNUCZEK, SIOSTRA,
BRAT i RODZINA.
W dniu 18 grudnia 1965 r.
nasz l!:olega

zmarł

Józef

Bednalilk

pozostanie w naszej
jako szlachetny czło
wiek, dobry pracow.nik i kolega.
ZONIE, CORKOM i SYNOWI oraz całej Jego RODZINIE składamy wyrazy serdecznego współczucia.
DYREKCJA, RADA ZA·
KŁADOWA, PODST. ORG.
PART. oraz PRACOWNICY
ODDZIALU
PRZETWOR·
STWA CHAŁUPNICZEGO.

Zmarły
pamięci,

zwyciężyła

. .

"' *

W USA wykryto
gang heroinowy

niebezpiecznie

Już w 1962 roku zarzucono
w Powszechnej Kasie Oszczęd
naści tzw. „ręczne księgowanie" i wprowadzono księgowanie mas zynowe na maszy
nach „Optimatic" sprowadzo
nych z Niemieckiej Republiki
Demokratycznej. Dla zapew
ni,_'nia ;ak najlepszej obslu
g i tych maszyn, stale podnosi się w PKO
kwalifikacje
specjalnie przeszkolonych pra
cownic tzw. operatorek.
JP-dn;Ym z czynników sprzy
.. · h
d
zen·u
~miejęt
1
JaJ~cyc
po nos
d
nosci operatorek - jest
o
ro·,zny
ogóln-okrajowy
kon
kurs, organizowany przez Cen
tralę PKO i Zarząd Główny
Związku zawodowego Pracow

~:zón';ch:anstwowvch

składa

STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY
ODDZIAL W LODZI
Dnia 20 grudnia 1965 roku zmarł,
mąż, ojciec i dziadek
8. t P.

najukochańszy

POLSKICH

pu.i!żywszY

lat

WIKTOR
WISZNIEWSKI

Pogrzeb odbędzie się dnia 23. Xll. br., o godz. 14 z ka·
plicy cmentarza na Radogoszczu, o czym zawiadamia, po·
gi ążona w nieutulonym smutku
15982/g
RODZINA.
zmarł

po

ciężkJ.ch

cierpie-

CZESI.AW
DALESZCZYK
członek naszej spóldzielni. W Zmarłym tracimy
sumiennego pracownika i dobrego kolegę.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 22. xn. 1965 roku, godz.
14,30 na cmentarzu Kurczaki (Chojny).
RADA SPOŁDZIELNI, ZARZĄD i PRACOWNICY
, SPOŁDZIELNI INW. im. HARNAMA w ŁODZI.
długoletni

nr

Pierwsza otrzymała jako na
grodę 1.500 zl, bezpłatne skie

.
. d
rdowame na wczasy 1 YP 1om,
ruga - l.OOO zł, a trzecia
5 oo zł. Pozostałych 13 operato~E'k, które zjechały na za-

:fj~~a1t! ;~gs:ic!oj;~eó~::

pp Totalizator Sportowy zawladamia, że w zakladach pilkarskich z dnia 18 grudnia br .
s~i~~;'~~o~ 12 trafieniami _
wygr.-138.815 zł. 66 rozw. z 11
trafieniami - wyg.r. po około
2.000 zł, 550 rozw. z 10 trafie-·
niami - wygr. po 252 zł.
•
·X*
w zakładach Toto-Lotek
dnia 19 grudnia br.
stwierdzo-z
no: 1 rozw. z 6 trafieniami _
wygr. i.ooo.ooo zł, 4 rozw. z 5
traf. prem. - wygr. po 395.53<
zł, 229 rozw. z 5 traf. zwykł.
- wygr. po około 9.700 zł, 11.19'7
rozw. z 4 traf. - wygr . po
251 zł, 194 . 940 roew. z 3 traf._
wygr. po 1s zł.

U ,I. ,I

111\U1CU18CZka"
p/acj

Po „orędziu" biskupów

OJCA

2 DZIENNIK LODZKI

Trudne zadanie - bezblędnego zaksięgowania 240 pozy
cji wykonała pierwsza w rekordowym czasie 57 minut i
9 sekund pracownica PKO w
ŁJdzi, Zdzisława Samiec {pobila ona swój ubiegłoroczny
rekord o 4 minuty 22 sekundyl Na drugim miejscu upla
S·JV.'ala się Bożena Kuligowska
z PKO w Pabianicach, a na
to:zecim Elżbieta Bogucka z
Ratlomska.

Komunikat Totka

prodnrkcji

końca br.
dod•a.tkową
Produkcję
ci ok. 3,5 mld zł.

towaro-

da ona
wa•rtoś

Państwa

<ikręll'owych sądów
czeń społecznych

ubeiz;pieora·z
21
osób na stariowi.s-ka sędziów
sądów
p<>-wiatowYch.

Wyprawa arktyczna
(Cl Dokończenie ze str. 1
opieranie się na naszej
stacji, w której nie byliśmy ~
lat.
w „Mirnyj" członkowie ekipy prowadzić będą na włas
nym sprzęcie praJ;,e naukowe
w zakresie poznawania magna
tosfery,
badania radioaktywności powietrza i opadów, za
wartości
dwutlenku węgla w
wolnej atmosferze, oceanografii oraz badania lodu metodami ultradźwiękowymi.
Zadaniem polsl<iej ekspedycji
będzie
również dokonanie pró
by dotarcia na pojazdach gą
sienicowych do naszej stacji w
oazie Bungera. Potrzebne nam
to będzie dla
przygotowania
następnej
polskiej ekspedycji
antarktyC'Zllj, projektowanej w
r. 1967.
byłoby

W areszcie znalazło się poza
tym czterech Francuzów oraz
jeden BrazylijczY.k.

Oczekiwany z wielkim zainte
resowaniem pojedynek dwóch

·Adenauer
zaproszony
do Francji
Prezydent Francji de Gaulle
do Francji przewodni
CDU i b. kla.nclerza
NRF, Konrada Adenauera. Jak
zakomunikował wczoraj
wieczo
zaprosił

czące.go

rem

rzecznik

CDU,

zaprosze-

nie to zostało już wystosowane wcześniej. Wizyta będzie
miał"' w znaci;nej mierze charakter
prywatny.
Adenauer
przybędzie
do Paryża w drugiej połowie stycznia.

Studenci wietnamscy
,

,

,

W gOSCID19
•
u zalo-i P"-S

doskonałych

Kronika
===wypadków
Na ul. Nowozielonej przed
posesją nr 113/115 został potr.ą
cony przez jadący samochód
marki „Nysa" 57-letni Leonard
suski (zam. Więckowskiego 72).
Doznał

brażeń

Południowego·

Wil~tnamu

odhyło się, podobnie jak w
kilku innych łódzkich zakładach pracy, spotkanie załogi
PKS - Oddział III z grupą
studentów wietnamskich studiu.iących w Lodzi.
Uroczystość ta miała charakter protestacyjny przeciw

on

bardzo ciężkich
1 przebyv.·a

ciała

o-

w

szpitalu im. sterlinga. Swiadkowie wypadku proszeni są o
zgłoszE'nie się do K!RD (ul. Wl.
Bytomskiej 60).

-

Wczoraj - z okazji 5 rocznicy powołania do życia Narocrowego Frontu Wyzwolenia

długodystansow

ców Australijczyka Ron Clarka i reprezentanta Kenii Kip•
choge Keino na dystansie 5 km
zakończył się zwycięstwem Kei
no. Pojedynek rozegrany został na bieżni stadionu olimpij
skiego w Melbourne. 25-letni
Keino uzyskał czas 13.40,6, wy
przed.zając
zdecydowanie Clarka.

* * *

Na ul. Sienkiewicza lli wybiegł raptownie na jezdnię 9letni Krzysztof Szewczyk (zam.
Orla 12). Chłopiec wpadł pod
samochód i doznał obrażeń cia
la. (reg)

'

~POGODA

:~~~!i :~:7n~:!8;~~j ~ei!:~! sz;~ihO:,~~~~~iegi~~i .zora~ię~:

i Spo•t1czoraj w Oddziale Woje- tw:e - otrzymało upominki.
dali temu wyraz w rezolucji
pady deszczu lub smegu. W
wódzkin: PKO w Łodzi od
Pani Zdzisława Samiec bęza pięć trafień premiowanych
uchwaloneJ·
na
zakończeniP.
nocy przymrozki. Tmperatura
zł 13.2311, za pięć trafie?i.. zwys tk .
t . .
. b .
około 2 stopni c. Wiatry slael\·m1·nacJ·e WOJ·e- ' dzie reprezentować Lódź na
byly S\ę
klych zł 1.444, za cztery trafie
!JO -ama, po ęp1aJąCeJ z roJbe, chwilami umiarkow.ane. Ju
wt•dzkie. w których
wzięło
ogi' 1nopo 1skich zawo d ach ope nia zł 94, za trzy trafienia zł
ire kn-0wania USA.
tro
pogoda
bez.
większych
udział 16 operatorek, pracow
ratorek PKO w Warszawie.
7 1 50.
('iw)
zmian. creg)
nic I
Oddziału
MiejRkiego · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ : . __ _ _ _ _ __:.__:::
P~~O i oddziałów terenowych.

Koledze JERZEMU FLAJSZMANOWI serdeczne wyrazy współczucia z p0wodu zc-o'nu

Dnia 20 grudnia 1965 roku,
niach

sprawności

zakresie
wej. Do

Posiedzenie Rady

(Al Dolkończenie rw srtir. 1
wis;ko prof. dr Witolda Nowackiego.
ni.
Rada Pań;itwa nadała
10
~·
prrofesorom
nadzwycza.jnym
w depeszy gratulacyjnej z tytu-i
na•ukowy profesora zwy
okazji piatej rocznicy powstania Narodowego Frontu WY- cza•jnego oraz 32 osobom tyzwolenia
tuł
naukowy profesora nadWietnamu Południo
wego, prezydent Kuby, Osval- zwyczajnego.
do Dorticos i premier Fidel I
Rada
Państwa
dolronała
castro stwierdzają, że rząd ku wybo·ru Zbigniewa Neumanbański postanowił oficjalnie uznać
Komitet centralny Fron- na i A1ntvnie!'(o Szczru.r-zewtu za „jedynego prawowitego skiego na stanowisko sędoziów
przedstawiciela narodu połud Sadu Najwyższego.
niowowietnamskiego".
Rada
Państwa
oowułała
Józefa Jaroszyń:;1kieiro i Ana
*
Jak donosi Agencja
Assotola Truskiera na stan-omska
ci11ted Press, „żołnierzom asędziów Trybuna.bu
Ubezpiemerykańskim
w
Wietnamie czeń Spo.łe~nych.
dzialająC'ym w pobliżu granic
Rada Pańsitwa
mfa•nowała
Kambodży i
Laosu pozwolo15 osób na stanowiska sę
no otwierać ogień przez gra- de.iów sądów wojewó:Lzkich, 3
ni<'ę".
osoby na .sta·nowis;ka S(ldziów

Policja amerykańska podała
w poniedziałek do wiadomości.,
że w ostatnich dniach" wykry. to nowy gang heroinowy na
terenie Stanów Zjednoczonych.
Aresztowano m. in. jednego z
Według
informacji GOPR, 21
wojskowych,
w którego
pobm. po ostatniej odwiH:y, w
siadaniu znajdowało się 95 kg
Tatrach zmalała pokrywa śnież
heroiny. Heroina była umieszna. Część tras narciarskich i
czona
w lodówce przyczepy
nartostrad
pozbawiona
jest
campingowej.
śniegu a w partiach reglowych
Jeden
z prokuratorów oświad
Tatr śnieg jest mokry i cięż
czy!, że tak wielka ilość heki. warunki narciarskie są złe
roiny
sprzedana
w małych daw
i niebezpieczne.
kach osiągnęłaby wartosć oko
Zimowych taterników GOPR
!o 100 milionów dolarów. Woj
ostrzega
przed zalodzeniami,
skowy, niejaki Herman Conktóre występują na graniach, a
der został użyty w charaktetakże przed możliwymi lawina
rze kuriera dla przewiezienia
mi kamiennymi.
heroiny do Stanów Zjednoczonych pooczas jego podróży z
Europy do kraju.

w konkursie

drobna wykoo•rdyn<J<Wa na
przez Komiitet Drobnej Wytwórczości,
wykonała
te,goroozne zadaillfa pJ.a111owe
w

twórczość,

amerykańskiego.
30
żołnierzy
wzięto
do niewoli. Partyzanci
zdobyli również dużą ilość bro

Pracownico PKO w Lodzi

z domu AN!TCZAK
Pogrzeb odbędzie się dnia
22. XU. br., o godz. 14 z l<a·
plicy cmentarza przy ul. 0g.rodowej, o czym zawiada-

/

(„koordyo bardzo wysokiej

Drobna wytwórczość wykonała
roczny plan produkcJi towarowej

Wzmożone

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

S. t

Helena
Z wiech
miają,

730 wyrobów

304 1.5922'

Głosg ludzi nauki,
li~tg, rezolucje ·

„ ...W

Jatach 1939-1940 siedziałem w obozie koncentracyjnym
Radogoszczu.
Współtowarzyszami
niedoli
było
około
100 księży i zakonników, z którymi hitlerowcy wyjątkowo
bestialsko c;ię obchodzili. Kilku z nich, którzy przeżyli Radogoszcz, przebywa obecnie w Lorlzi. W!izyscy mają zrujnowane zdrowie. Dlaczego ci księża i k~ię:ia, którzy siedzieli w innych obozar.h koncentracyjnych - milczą? Przecież przeżyli
tyle okrucieństw! Czy zgadzają się z „orędziem"? Czy są w
stanie pr'lsi{i naszych OPrawców o przehaczenie?!",„

na

Pan Rajmund Drzazgowski, zam, w Lodzi przy ul. Narutowicza 31, m. 40 zauważa:

Zwróciliśmy się z prośbą o wyoowiedź na temat listów bi„ •.. Za co mamy prosić o przebaczenie biskupów niemieckich'?
skupów pol•kich, do niektórych or7edstawiciQli łódzkiego śro
Czy ża popioły nasz.vch miast, za morderstwa popełnione na
dowiska naulrnwego.
Kierownik III Kliniki Chirurgi!'znej, prodziekan Wydziału bezbronnej ludności, za rozstrzelanyeh na ulicach, za zamęczo
Lekarskiego Akademii Medycznej w Lodzi, prof. dr A. Alichnie- nych w kazamatach hitlerowskich'? Żal I złość ogarnta czło
wieka! Oczeku.ię wyjaśnień od episkopatu polskiego. Sądzę, że
wicz oisze·
będzie jeśli biskupi nasi zi~jmować się będą ,sprawami
„ ...Nie ulega wątpliwości, że ,,.orędzie" biskupów głęboko po- lepiej
wiary a nie polityką. Tę niech zostawią rządowi p'olskiemu ruszyło opinię publiczna, Polski • .l'>oiektóre zwłaszcza sformuło
wania. w nim zawarte, boleśnie zraniły nasze uczucia, wywo- robi to lepi<:-j, rozsądniej. zgodnie z interesami narodu. Poliłując zrozumiały protest. Należy wziąć pod uwagę, że biskupi, tyka naszego państwa jest godna, stanowisko biskupów nic·
niemieccy stanowią niejako podstawowy trzon CDU, organiza- godne .••".
Dłuższą rozprawę nadesłał p. Stanisław Zagórski z Lodzi.
cji, która zajmowała zawsze zdecydowanie wrogie stanowisko
tekstu zamieścić nie możemy.
wobec Polski Ludowej. „Orędzie" episkopatu polskiei;-o zosta- Mimo najszczerszych chęci,
ło już skomentowane i wykorzystane w sposób odpowiadający Szczególnie istotny jest fragment doty~zący dobrosąsiedzkich
interesom kół rewizjonistycznych w NRF i równocześnie ie stosunków, lączących Polskę Lud~wą z Niemiecką Republiką
Demokratyc.r.ną Jak wiadomo, polr.cy dostojnicy kościelni nie
~zkodą dla polskiej racji sianu".
Oto wypowiedź kierownika Katedry Teorii Literatury Uni- dostrzegli i3inienia NRD. Czy chcą, czy nie chcą, ta co naJmmej dziw1:a ślepota odpowiada tendencjom „zjednoczenwwersytetu Lódzkiego, prof. dr Stefanii Skwarczyńskiej:
„ ...W mojej reakcji na „orędzie" wybijają się trzy momen- ·.vym•;, lans·:wanym przez koła ~ewizjonistyczne NRF.
t,y: 1. Zaskoczenie jr.go sprzecznoś~ia, z wymową uroczystości
I jeszcze jeden list Pisze inż. Bolesław Tukaj, za.m. w Ło
wrollławskich;
sprzecznością,
która narzuca pytanie, kiedy dzi przy ul. Narutowicza 97a, m. 26:
sformułowania. naszych -władz duchownych odpowiadały treści
„ •.. Zarowno cały ustęp _mówiący o przebaczeniu, jak I ten
ich przekonań. 2. Skazanie nas n:l operowanie tekstem „orę
dzia" podanym przez prasę zachodnioniemiecka,, a więc pozba- fragment „orędzia", w ktorym nazywa się polskie ziemie piastowslne
„obszarem poczdamskim" godzą w polski honor i polwienie możliwości skonfrontowania z ewentualnymi błędami
1 pr7eakcentowaniami pochodzenia niem.ieckiego. 3. Narzuce- ~ką rację. stan.u. Jest~m P~wien, -i'e rząd PRL nie pozostawi
nie nam konieczności protestu - iii imię świadomości polskiej, „orędzia" swoJemu b1egow1, że wyrazi w tej sprawie swojP
!Ji'Otestu, który jest dla wierzącego szczególnie bolesny, bo stanowisko •. ".
związany z wypowiedzią władz dv.•;hownych, protestu przeciw
Ogółem otrzymaliśmy w ostatnich dwóch dniach 23 listy
nazwaniu naszych Ziem Odzyskany<"h „obszarami poczdamski- craz 16 rezclucji. M. in. rezolucj'! nan€słaly załogi ZPB im.
mi", co sugeruje podanie w wątpliwość naszyeh do tych ·s. Harnama w Lodzi. ZPW im. M. Nowotki w Tomaszowie
ziem praw historycznych".
Spółdzielni im. J. Lewartowskiego, ,.Metalotechniki" i in'.
Napłync;lo sporo listów. Wyjąlki niddórych z nich zamiesz- Otrzymaliśmy równie?. wiele nowych ruolucji ze szkół Lodzi
czamy poni7ej. W piśmie p. W. l\Jatza, zamieszkałego w Lo- i województwa łódzkiego.
dzi przy ul. Włókienniczej 16, m. 53, czytamy m . in.:
(ast)

„Dzieci
-dzieciom'.'

1

i

niakowska dostarczyła odziet,
Drugi r.az bierze udział w
zabawki i książki.
naszej akcji Szkoła 51. 7 pa26 paczek przyniosły dzieczek dostarczyli: E. Bystrzycci ze świetlicy RSM „Lokaka, T. Białek, B. Gromiec,
tor" Doły - wschód. Pod oK. Pietrzak, W. Cieślak i P.
kierowniczki swietllcy
pieką
Paprocki. 4 duże paczki przy
K. Hakemerowej i członkini
nieśli: E. Rządkowska, E. Mikomisji pracy 1;<obiet p. Makołajczyk, A. sicińska, J. Galanowicz paczki dostarczyły:
s. Grabowski. J.
łęzowska,
E. Drozdowska, T. Ch<>licka,
Lódkowski w imieniu kl. J c
B. Wasilewska. H. PiestrzeSzkoły 96. Drugi raz w tym
niewicz, J. Skowron, S. Faroku odwiedziła nas delega·
w!ak, L. Rybi11ski, B. Rolew
cja ze Szkoły nr 34: M. st~ska, A. Majchrzak, M. ProJ. Stasińska, M.
wiszyńska,
chowski, B. Baranowska, K.
Kosakowska, K. Pabi;ińczyk,
Kuć, w. KO,l>Ylińska, J. Dzia
L. Łodziato, K. Zduniak, K.
K. Ko_, _________
lek, M. Was, T. Kozłowska,
zMichowski, J. Kołodziejczyk

J. Kokot, W. Nowakowska,
E. Dzielrnn, H. Jablonski, M.
Siwek, E. Pawełczyk, W. Pietera, A. Niedzielski, Stefankiev,;icz,

Z sesJI RN m.

Sienkiewicz.

Dziękujemy
adres: Łódź,

wszystkim. Nasz
Piotrkowska 96,
IIJ p„ sekretariat „Dziennika
w godz. 10-15.
Łódzkiego"
(kas)
Na zdjęciu od lewej: Delegacja Kola PCK przy Szkole
nr 68, Szkoła nr 96, kl. I b,
Szkoła XXVII kl. I i :LI oraz
xrx
delegacja ZMS i PCK
LO.
Olejniczak
_ _ _ __
__
_ _ _L.
....._ _Foto:

Lódź

!

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

najlepszą

plucówkę

rozslrzyqnięly

Zakończony

k.o. -

został

zorganiZ:JWany w marcu 1964 r. kon
kurs Wydziału Kultury Prezydium RN m. Lodzi. WKZZ
i ZL ZMS przy współudziale
rdakcji „Dziennika Łódzkie
placówkę
go" na najlepszą
w Lokulturalno-oświatową
dz~.

postanowiJury konkursu
nic przyznawać w pionie
nagrody;
d• >mów kultury I
przydzielie ZDK
nagrodę
przy ZPB im. J. Marchlew-

In

ło

Pokłosie

konkursu

i gwiazdkowa
niespodzianka
nęło

wpły

,,Dziennika"

i

ZURT pn. „Szu
kamy hasta tywśród
godllia".
jego uczestników
rozlosowaliśmy
'vartoś

nagrody

ci 11,5 TYS. Zł••
Na zdjęciu: Goniec redakcyj
ny przywalony lawiną listów z
rozwiązaniami konkursu.
NA SWIĘTA przygotowaliśmy
dla naszych Czytelników miła
postaci błvs·
niespodziankę w
kawicznego konktrrsu - „Dzien

nika" i PZU, Oddział dla m.
Lodzi - z CENNYM.I NAGRODAMI WARTOśc1 12 TYS. zł„
Oglądać je można na wystawie przy ul. Piotrkowski"e.i 96.
świą
w
Szczegóły konkursu
(wit)
tecznym numerze

~~~~~~~~--:.:___~~~~~~~

Dlaczego Lazuka?
jest taffc porpu/-OJrny., ilft bez obaw11 o <tę& !POiP'fl'l..a.rno.~ć
~. napisać. szczerze, że są lud.Zlie, którzy go n·ie l'U>01.ą. P.osenk.~ Jego - mówią - s.q takie j(l}}oieś nie~żMówi4 tai/<J:e
ne. Ani to po>Wzdychać, an.;. się ui'l~efoktua.lnić.
nie<którz11 - przecież on nW. wm.ie śpiewać, falszwje„.
Wi.ęc dlaaego a;/ourat Ła:zwka? Mamy przecie.z sporo piosenpotrafi.ą W!f~'Piewać
kany. k~órzy z,ac/wwuj.ą .s-i.ę godnie wszystko guuf;ko, bez zajqiknięcia, bez f«-lszu. Stoją na scenie
voważn.i.e, obliicze ob.!ekajq w zadwmę. J eśii czynią ge.~t, 1:0
"'~zw®:ni.eo, aby słucha.cze szamo•W<Nli ·ich wa.cę, widzie-li i~e wy.silku on,a. W)JTT!a.ga.

Ł

=wka

l.Aizwl'-a ni.e. ŁazlJ;ka za.clwwu}e .~i.ę na .sioonw jcvk w dorrnu.
Sci.śLej - jak u cwci na <ilmieni.1uich Je.&t nie Silcręi[>(Yl.Vany chce być sym.pa·tyczny i czuje, że 1114 przed. sooą ludz>i, którzy go lwbi.ą. Bo nawet ci, którzy wyb?"zyd.za;ją, ulkradJkiem kiedy niikt r..ie widzi - szczerze biją brawo.
Ł.1zuJka wyzwala nM od jesienn11ch 11-śei, żalu i rozczar.owań.
Srnewa, owszem staire tanga, nie powtarza jed:ru:nk eiJW~. lotóra. mi.nęł,a - Wtrzy na nią życzliwie, przirmTUZ<Jnyrm okiem.
Nie ~oi się też wspóU:ze,sno,fri i Jej oodzi-ennych re<11liów, nie
bot su: oos-l::mi-ać własnych slabost"e•k.
Dlatego - l..a:ruka.
J, KAT ARAS1NS.ICI

P.S. Wszy~tko
dzi - m. in. w

skiego (Ogrodowa 18), a III MzDK „Energetyk" (Al. Politechniki 17). Ponadto w tym
pic-nie wyróżnić: MzDK im.
(Siedlecka 1) i
R. Znojka
DK - Bałuty (Limanowskieg•) 166)
W pionie klubów i świetlic.
Klub Nauczyciela
nagrodzić:
(Piotrkowska 137), Klub „Pod
żurawiem" przy LPBU (Urzęd
nicza 45), Klub przy ZPB im.
F. Dzierżyńskiego (Piotrkowska 283). Klub CTB „Fafik"
oraz:
(Andrzeja Struga 19)
świetlicę na Młynku (Sląska
nr 168) i świetlicę przy ul.
Grzybowej 1, a ponadto wyPracowników
Klub
różnić
Ląc-mości (Tuwima 34).
kierowtakże
Wyróżniono
ników placówek i działaczy
k.o.: J. Obielaka (kier. ZDK
orzy ZPB im. Marchlewskie(przew.
go), J. Żłobickiego
rady społecznej MzDK „Ener
getyk"). A. Horynek (instruk
tora oświat. w MzDK im. L.
Wagnera
K.
Nauczyciela),
żura„Pod
Klubu
wiem"), A. Szczegielniak (kie„Fafik"J,
Klubu
rowniczkę
J. Sierakowską (kier. DK Bałuty), H. Pabian (kier. MzDK
B. Kuleszę
im. B. Znojka),
(k,er. MzDK „Pałacyk", Piotr
kowska 262).
nagrodzonym
Wszystkim
i wyróżnionym serdecznie gra
tul.ujemy.

pisane z okazji występów B. 1..azuki w t,oKlubie Dziennikarza, Klubie Studentów J',od:i:i

(jp)

Piece piekarnicze
już ruszyły
Normaln.ie w ciągu dnła „ma
my apetyt" na ok. 170 ton pieczywa, w święta ilość ta pro·
porcjonalnie wzrosnie. Łódzki<"
Piekarnicze przygotuZakłady
ją na trzy dni świąt ok. 400
ton pieczywa. w sumie w tywyprzedświątecznym
godn iu
produkują one ok. 11-00 ton pie
czywa.
cukierniczych smakoWśród
łyków miejsce poczesne zajmuje makowiec. Na ogólną ilość
44 ton świątecznych zapasów,
makowca będzie 18 ton, a se„
(iW)
nika 7,5 tony.

WKlubie Dziennikarza

Lodzi mgir E.
on
m. in„ iż T'Oik 1966 - ostatni
rok obecnej 5-latki - kończy
my pomyśLnde i wk~aczamy
w pierwSiZy rok na.stępnego
plarw 5-letniego z ooważny
mi osiągnięciami. W sam:inm
budownictwie mieszkan:iow:inm
tego["()Czny pila n będzie przekroczony o około 360 izb. Na
przyszłym
tomiast w l'okiu
oddsnie do
się
przewid·uie
21.119 izb dla 7.400
użvtlru
ro·dQ:in, z tego 10.823 i-zby to budow•nictwo Rady Narobudżetu
dowej. Z ogólJll.ego
RN m. Lodzi, który zamyka
rok 1966 po skonie
się na
fok i wydatków
dochodów
2.323.786 tys. zł najkwotą
większe nakłady bo okofo 57
proc. planu w la~a,ch 1966-67
pneznacza się •na budownietwo mi·eSiZkaniowe. Nowe bloki bę<dą budowane przeważ
Dąibrowie i Teof.ilonie na
wie.
P .r ez.

(kieł'.".

na konkul'S

przewodniczącv

przedstawił

(Przęd:rolniana
Wmyńskiego
6b), W Czerlicę (kier. Klubu

Ponad lS,5 tys.
odpowiedzi

w roku 19&6

miasio
nasze
1966?
rokiu
w
Wczoraj sesja Rady Narodowej m. Lodzi uchwaliła te:
i
renowy plan goooodarczy
budżet RN m. Lodzi na rok
radni
jednak
1966. Zan.im
p0djęli tę uchwałę, za.poznali się z głównymd kiel'."unkami rozwoju naszego miasta
które
przyszłym,
rok<u
w

łodzicjczyk

Konkurs na

Łodzi

Ja'k będzie
wyglądało

_........,.....,~_._._....,....,.,...

wychowawczynią'p.

i . przekazała s!o-t
!
zabawki, ubrania
dycze,
'
książki.
Odzież, książki i zabawki o- 1
Szkoły 43,~
ze
trzymaliśmy
Dostarczyli je E. Borucka, B.
Zielińska, A. Michałowski, M. l
M. 1
Pawlak, J. Węgrzyński,
Felusiak. A. Skrzypinski. Pod~:
Górskiego zjawiła
opie,ką st.
delegacja: G. Wojna.rska, ;
się
T. Zarębska, w. Piotrowski~
z koła PCK przy Szkole nr
44 i złożyła paczki z darami.
drugi raz w tym roku
Już
delegacja 7
nas
odwiedziła
PCK przy Technikum
l~oła
Włókienniczym im. Pestkow- 1
skiei:-o. w. Nowak, T. Pawlak,
M. Nowakow~ka oraz opie- ,
kunka kola p. A. Jarosińska
przekazali odzież i zabawki. {
Również po raz drugi w tym
roku delegacja z Technikum •
Ekonomicznego nr 1 K. Dostal, J. Lubecka, i W. Roż-

l

-

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

RN

m.

Kaźmie.rcza.k.

Stwierdził

W roiku pI'IZyszłym miasto
nasze otl'."zyima również 7 •nowych sz;kół, w tym 5 za.w odowych, 7 przedszkola, 4 żtob
koi. Ponadto odda się do użyt
k.u m. in... we środków SFOKiS

J.Jrezent
~wiazdkowy
w
dla

gwiazdkowym
prezencre
podopiecznych przychodni

przeciwgruźliczych

I

Sródmieścia

i Łodzi zap<>mogi doraźne w
gotówce na kwotę ponad łO
wygospodarozłotych
tysięcy
wały wydziały zdrowia i opie·
ki społecznej tych dzielnie,

'
Swiadkowie
poszukiwani
Kobiety, któl'."e 8 bm. w godz.
10--14 były zaczepia·n e w Par
przez
ku iJn. Poniatowskiego
ubranego
młodel(o mężczyznę,
ora7.
oI'talionową
kurtkę
w
świadkowie tego zdarzenia, pTO
szeni są o zgłoszenie się do
KD MO Polesie (Zielona nr 20
pokój 13) celem złożenia zeznań.

,

Nie tylko dla pan ••.
zaprasza
Klub Dzlennika·rza
na popołudnie klubowe „Nie
tylko dla pań" w środę 22 bm.
o godz. 18. w programie rewia
mody wieczorowej i karnawałowej
1djażu

„Telimeny" ,

pokaz

ma-

tet", czesze Andrzej Tomaszewski. Całość poprowadzi Leszek
Mikułowski. Wstęp dla posiada
czy ka.rt klubowych - bezpłat
ny,

a w
onkologiczny,
szpifal
1967 roku przewiicLuje się roz
pawilonu
budowy
poczęcie
przy ul.
szpitala
głównego
Pabianiclciej. W dzied1zinie kul
tury w przyszłym rok'll przewiduje się zakończenie budowy Teatru Narodowego oraz
Birozb-udowy
rozpo::.zęci.e
Wa.ryńskieg>o.
im.
bliioteki
Z innych ważniej:;;zych inwestycji jakie otl.'zymamy w roku 1966 to Powszechny Dom
GospQdyni
Dom
Towarowy,
o·raz zakład pracy chro·niooej
Inwalidów „PoSoółdziel:ni
Pow:rzechna
Pona.dto
kój''.

roo-

Spażywców
Spółdzielnia
pocznie budowę Soółdz·ielcze

Han:llowego przy
go Domu
i
zbiegu ulic Piotrkowskiej
Mickiewi·cza.
w dysk·u,sji <nad oodżetem
ł planem goswdaorc.zym RN
m. Lod1zi radni wyruwaH

szereg postulatów dotyczących
oopra wy jam. i·n. daLsze;
remontowy::h,
robót
kości
padł przy tym także projekt
rezorganizowania brygady
orzy Kuratori'llm
montowej
o
Mówiono także
Łódzkim.
w
potrzebie zorganizowania
5-latce
pi!'ZY31Złei
w
Lodzi
diagno&tyczneJ.
przychodni
dyskusji,
Zabierai<:ic głos w
w imieniu zespołów radnvch
ZSL sekretarz
PZPR, SD
KL PZPR radny H. Rejniak;
poparł projekt planu i bu•dże
tu na rok przyszły stwierdza iąc, iż jest on dalszym poważnym krokiem naprzód we
wszecbstro<n.nym rozwoju naszeg-o miasta.
-przyrok
na
Zadania
oorealne i pirzy
szły są
społeczeń&twa
parciu całego
z pewnoś::ią będą wykonane.

J. Kr.
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KOMHfWJtMV
Gorączka zakupów osiągnę
l-i chyba swój szczyt w ubieg
łą niedzielę. Przed sklepami
rybnymi - otwartymi w tym
dniu - już od rana utworzykolejki, a w
długie
się
ły
na
południowych
godzinach
ul. Piotrkowskiej nie można
się

przecisnąć.

było

Wydaje nam
szyła

że zwięk
gorączkę za
władz handlo

się,

tegoroczną

kupów decyzja
wych naszego miasta, zrywaod wiejąca z tradycyjną tzw. „brudną nielu lat d ielą" przedświąteczną. Skle
py spożywcze były nieczynne,
a sklepy przemysłowe - poza tzw. ciągami handlowymi
w niektórych dzielnicach mia
sta - otwarte byly tylko w
śródmieFeiu. Stąd prawie casobie
wyznaczyła
Lóoź
la

Gor11czka
zakupów
rendez-vous
ski ej.

na

ul. Pio rkow

to uznać należy
ś m i a ł e.
z b y t
Pominięto ludzkie przyzwycza
niedostatecznym
w
jenia i
fakt
uwzględniono
stopniu
oczywisty, że Lódż jest miakobiet w
pracujących
sh~m
naszego
dziedzinie
ważnej
Zlikwidowanie
pr;-emysłu.
„brudnej niedzieli" i nieprzew
handlu
godzin
dłużenie
okresie przedświątecznym nie
'
ułatwia życia.
Warto nadmienić, że inne
uprzemysło
miasta - mniej
wione od Lodzi - łącznie ze
n i P.
stolicą naszego kraju śmiałych
tak
p o cz y n iły
tradycyjnie prz~
posunięć i
oraz
dłużyły godziny handlu
utaymaly handlową niedziele.
(wit)
Posunięcie

za

chyba

________"'______"'________ „.

Przqpon1lnan1q 1
• gra na
ze

dzień

26 grudnia

której można
kupony, aby

ostatnią grą, do
uzupełnić posiadane

jest

złoży~
wziąć

lub td
udział

w KON·KURSIE
GRUDłłlOWYM

,,KUKULECZKI"

z NAGRODAMI w POSTACI

"siążeczeh

P"O

PREMIOWANYCH SAMOCHODAMI,
MOTOCYKLAMI i MOTOROWERAMI
A więc jeszcze dziś złóż pięć pięciozakladowych kuponów do gry, a następnie odcinki „C" tych kuponów prześlij do ŁGL w terminie do 31. Xll. 1965 r.
u W A G A : w tym tygOdniu punkty odbioru zakończ!\
przyjmowanie kuponów do gry:
- na terenie woj. łódzkiego w środ-ę - dnia 22. bm.
- dnia 23. bm.
- na teren.ie m. Łodzi w czwartek

---------------------------·

balowego, który popro- lllHllWllllllllllllUłllllll'łlUlllllllllUllWUlllllllHlllJllllllllllllllllllllllllRllnllllRllWllllHWllllllDtdlllllllllHllllllHlllllllllH111111111111111U
wadzi Łucja Pławska oraz preantenie województwo". 18.15 (Ł)
SRODA; %2 GRUDNIA
zentacja fryzury sylwestrowej
i w Pałacu Młodzieży.
18.30 (L)
„Runda z piosenką",
o najmodniejszej Unii „kwarPROGRAM I
Utwory gitarowe. 18.45 „Trzy sto
aud.
świętami"
przed
lice
111111
I
I
llll
11l
i u111 Ił 1111111111111111111111IUI11 Jll lllłll llłlłllllllllUlllll IllłlłlllUlllllUlll llllllUllWlll lłllHll!lll lllll lllłllłll"ll Hlllll 11111111111111111Qlf
8.00 Wiad. 8.05 Muz. 1 akt. 8.:lO
19.00 Wiad. 19.05 Muz. i akt. 19.3Cl
Łucja Koncert ·solistów. 9.00 Aud. „z
kawalerkę w KOSMETYCZiK.A
PIANlN'O krzyżowe sprze,ZGJNRZ 20.30
słuch.
„Portret Kiry" aam. S:rebrzynska 89 m. blokach i pokój, kuch- Pławska zaprasza sz. Pa piosenką jest nam wesoło". 9.20
Felieton muzyczny J. Waldorffa.
OGŁOSZENIA
30. Zgłoszenia w niedzie- ·ma . w starym budowni- nie do gabinetu Al. Koś Polskie tańce. 9.30 Rewia piose21.27
swiata.
ze
i
:>.I.OO z kraju
nek. 10.00 „Sprawdzone zabawy".
16593-g ctwre .zamienię na pokój ciuszki 13 tel. 311-45.
lę do połuania.
Kronika sportowa. 21.40 z twór
10.20 Muzyka popularna. U.OO Mó
czosci wielkich mistrzów. 22.10
------------!,.WOŁGĘ" fabrycznie no- kuchnia lub dwa. Ofer- - - - - - - - - - - - - wi technika. 11.10 „Wieś tańczy
Rozmowa literacka. 22.29 uniwer
P-iotrPrasa,
„16583"
ty
Andrzeja
sprzedam.
wą
karakułowe
FuTno łapki
PROG&AM II
Wyższa i śpiewa". 11.30 Melodie fillnoł'A!STSTWOWA
koW"1ka 96.
sytet Radiowy. 22.50 Melodie ta
lub piżmowce (duży roz- Struga 4, Majda.
11.49 „Rodzice a dziecko".
Szkoła Muzyczna w Ło- we.
rn·
neczne. 23.15 Trybuna kompozyt.
Oferty „MOSKWICZA 407'', stan MŁODE małżeństwo po- dzi unieważnia zagubio- 12.06 z kraju i ze świata. 12.15
ku.pię.
iar)
8.30 Wiad. 8.45 Aud. Red. Spał. polskich. 23.50 Wiadomosci.
dobry - sprzedam. szukuje pokoju subloka- !'ą legit. studencką Ale- „Rolniczy kwadrans". 13.00 Aud. 8.45 Pogodne melodie. 9.05 Konb.
;J6~B4" Prasa, Piotrka16533
-g Zachodnia 47, Informacje torskiego. Oferty „16581" Ksego Szczepańskiego LU pt. „Kolorowe listy". 13.20 Do- cert dnia. 9.50 Publicystyka mię
~charaktery- dzynarodowa.
Symfonia
brzyński:
Muzyczne
10.00
!6892-g Prasa, Piotrkowska 96. mumby 11-13.
~t~~GNJK z podnośnikiem W portierni.
TELEWIZJA.
styczna. ~.oo „Moja panna Gwia uTrzy po trzy". 10.38 „Pokora"
w
407"
~Kw:iczA
Okupię.
dobry
t
1
14.15 Wiązan - opow. 10.58 (Ł) Komunikaty.
gawęda.
zdka" k~rJ.k'al696644" Prasa, Piotr do~>rym stanie sprzedam. DO POKOJU z wygodami
IO.OO ,,.Ballada dla przesl~pcy"
starszą ka melodii. 14.30 Koncert soli- 11.05 (Ł) Mozaika muzyczna. 11.40
tel. przyjmę drugiego pana. KULTURALNĄ
16644-~ Wolczańska
--:----...:..
4• 2,
15.05 „Nasze „List ze Sląska". 12.06 Wiadomos - film tel. prod. ang. 10.so Przer
osobę zatrudni bezdziet- stów. 15.00 Wiad.
Rumuńska u c.
jednorodz;i.nnY 3:12-69 goct:z. l4--l6.
DO)\'IE&
me
Od
15.25
Korea".
spotkania
samone małżeństwo do
12.40 wa, 16.45 PKF (W). 16.55 Dzien-----. d
ci. 12.10 Muzyka ludowa.
nowy sprzcct
prowadzenia lodli do melodii. 16.10 Młodzieżo Magazvn Nowości Techniki. 13.00 nik TV (W). 17.00 Ola dzieci. film
w dzielnego
18 grudnia
2 DNIA
mośc: Lask am. Wia o- ł'IOTRKOW Tryb. Karolew- we studio „Rytm". 16.35 Progr. Utwory na fagot. 13.20 „Górni- z serii „Bolek i Lolek" (Kat.).
e, Bema 21, pckoje, kuchnia, wygo- tr~mwaju „5"-4 znalezio- gosp0<1arstwa
I p.
ska 50
16587-g d~ (bloki) kwaterunko-::- ~
17.05 Karl Loewe - czy zakon" - odc. 2. 13.40 (Łl 17.10 „Medale I detale" (W). 17.25
młodzież.
-2 od godz. 15.
Odebrac
zegarek.
SZAFĘ, , bibll~.re: we zamienię na podob- no
17.~0 „Nasza odpowiedź''. 13.50 (Ł) „Pa Tygodnik
Mickiewiczowskie ballady.
Wiejski (Łódź). 17.50
Kraszewskiego------------ „Na
dE.ns sto.owy orzech fo- ne lub mniejsze w Ło- można
18.05
18.00 Wiad.
wirażu".
prezentuje
muzyki
J6946~g UNIWERSYTET Robotni- Uniwersytet Radiowy. 18.20 Kon rolas Lodzo pri Esperanto Mo- Arcydzieła
kuch'enne dzi. Oferty „16594" P.ra- E0-1, Dolny.
teJe, meble
18.20
(W).
Bernstein.
(Ł) „Melodia, rytm Leonard
14.10
vado".
czy ZMS przyjmuje zapi cert dnia. 19.15 „Ze wsi i o
sa, Piotrkowska 96.
5przedam. Tel. 2Qs.99.
i piosenka" - aud. 14.35 „$wiat wszechnica TV: „Astrologia?" (W)
zawodowa sy na 5-miesięczny kurs •vsi". 19.30 Muzyka do dl'."amatu w zwierciadle nauki". 14.45 „Błę 18.50 „Labędzi śpiew"
PRALKĘ, rad~ l\IAŁŻE1'1STWo bezdziet- POTRZEBNA
film
tranzystorowy „Spido!a" ne poszukuje pokoju sub pomoc domowa przynaj- przygotowawczy do egza „Chata za wsią". 20.00 Dziennik. l<itna
15.00 Melodie krótkometrażowy prod. poi. (W).
sztafeta".
Wentylator, aparat foto: lolrntorskiego z niekrę- mniej z trzyletnią prak- miriu wstępnego na Po- 20.26 Wiad. sport. 20.35 „Wybór rozrywkowe. 15.10 Koncert chó- 19.20 „Dobranoc" (W). 19.30 Dzien
uniwersytet teścia" - humoreska. :n.o.5 Kon ru a capella PR. 15.30 Dla dzieci nik TV (W). 20.00 Wiadomości
g~1afi~7ny, mas;zynkę do pującym wejściem. Płat tyką i umiejętnością sa- liteclmikę,
1:, ~nia„ zabawki, maszynę n<> z góry za pól Poku. modzielnego prowadze- i Akademię Mcdycżną. cert chopinowski. Zl.35 Rapso- „'Podróż bez biletu". 16.00 Wiad. dnia (ł ,ódż). 20.15 „Ballada dla
nia gospodarstwa domo- C:ekretariat czynny jest dia w świetle gwiazd. 21.50 Od t.r.tl5 Reportaż literacki. 16.25 Kom przestępcy" film telewizyjny prod.
._zv. aln1czą „Husqvarna" Tel. 543 _46 , Patora.
. - -- - wego. Warunki dobre. O- er.dziennie oprócz sobót oowiedzi z różnych szuflad. 22.05 pozytor tygodnia. 17.05 (Ł) Ak- ang, (Kat.).
•
sprzectam . Tel. 368-37.
„Swiatowid"
21.05
GITĄ-------- - - DWOCH sturlentow poszu ferty z życiorysem i re- w godz. 9--20 z przerwą 'Roncert chóru.
22.25 Do tańca tualności łódzkie. 17.20 (Ł) „Przed magazyn spraw
międzynarodo
czeską sprze-1k. uie pokoju sublokator- ferencjami składać: w~C 13 do 14. Łódź, ul. grają słynni soliści. 22.45 Kurs V
dam RĘ
TV (W)
Dziennik
21.30
(W).
wych
polskiej"
techniki
Kongresem
tel. jęz. franc. 23.00 ;wdad. ZS •.W Mu2112
„16585" .,Prasie" „1~70" Pkltr- Piotrkowska
Oferty
Głowackiego 17-12, •kiego.
od
17.40 (Ł) Małe zespoły 21.45 Studio 63: „MĘŻCZYZNA"
aud.
7.207-k zyka ta~
--56.
16615-.a,. 'Prasa. .~~ Si, :kow.s!Sia .9',
„Na - Jean Cocteau. (W).
!'li.OO (Ł)
instrumentalne.

DROBNE

lłiltlłt
• 11i1,,. •.•..:„:-
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Porażka hokeistów ZSRR
Przebywająca
na
tournee w
Kanadzie drużyna mistrza swia-

ta w hokeju na lodzie, reprezen
tacja ZSRR, . doznała nieoczekiwan ie wysokiej porażki z narodowym
zespołem
Kanady 1:6
(O:O, 0:3, 1:3). Bramki dla zwycięzców zdobyli Mcleod 3 oraz
Mclean, Macmillan i Huck. Strzel
cem jedynej bramki dla ZSRR
był Jakuszew.
zespoły
ZSRR i Kanady spotkały się ze sobą ostatnio już po
raz czwarty. Mecz odbył się na
lodowisku w miejscowosci Victo
ria. w trzech poprzednich spotkaniach triumfował zespól ZSRR
4:0, 8:6 i 6:2.

Lódzkieąo''

w konkursie ,,Dzienniku

Wczoraj rozmawialiśmy z panią M.
Kwaśniewską Maleszewską z Polskiego Komitetu
Olirnpijskiego.
Poinformowała
nas ona o decyzji ofiarowania
przn PKOl. nagród na nasz
świąteczny konkurs
olimpijski.
Polski
Komitet
Olimpijski
ofiarowuje za pierwsze mie-jsce
piękny
puchar porcelanowy z
emblematami PKOl. oraz kilka pamiątek olimpijskich, wy-

konanych z porcelany i kryszt.alu, nadto 5 albumów „Szlakiem olimpijskim".
Ogólem ofiarowano 10 nagród
Przypominamy, że kupon zasadnic7y
naszego
konkursu
olimpijskiego wydrukowany będzie w numerze świątecznym
gazety. Obok kuponu podamy
raz jeszcze wszystkie pytania,

TELEFONY

Pogot. Milicyjne
;pogot. Ratunkowe

które drukowaliśmy w poprzed
nich numerach „Dziennika„.
Po
wypełnieniu
wszystkich
rubryk należy kupon przesłać
do redakcji „Dziennika Lódzkiego•:,
ul.
Piot_rkowska
9_6,
III piętro, do drua 5 stycznia
1966 r.

Uroczystość

500-00
Straż Pożarna

400·00

08

Kom. MO m. Łodzi 292-22
WISŁA „Szatan„ od
Inform. telefoniC2na 03
lat 16 (wł.) " godz. 10,
TEATRY
12.30, 15, 17.30, 20
\\'OLNOSC
"SzukajOPERETKA (ul. Północ cie ,gitary" (panorama)
od
lat
(franc.)
.godz.
. na 47 /51) g. 19 „Pięk
14
na Helena" (od lat 18) lo, · 12,3 0, 15, 11•30, 20
TEATR 7.15 (Traugutta i) ""' OK"'··· ·.ARZ _. „w ·kra
„~
nieczynny
Ju Komanczów" (pano~EATR NOWY (Więckow
rama) od lat Ul (USA)
skiego 15) „Ali Baba" godz. 10, t2.30, 15, 17..30,
· (próba generalna)
·
20
MALA SALA (Zachodnia
93) nieczynny
ZACHĘTA
„TestaTł:ATR
POWSZECHNY ment uczonego" od lat
(Obr.
Stalingradu 21) 12 (radz.) godz. 10, 12.30,
15 17.30 20
(próba generalna)
'
'.
.
TEA'.j:'R ,JARACZA
(Ja- ADRIA
(P1otrk?wska 150)
racza 27) g.15 „w pusProgram .krotkometratyni i w puszczy", g. 18 zowy: „Miasto na fa„Ostatnia stacja''·
j lach" g. 9, 10.lS. 11.30,
TEATR 4.RLEKIN (Wól- 12 45 Pożegnanie z ty
, ·
.
.
czańska 5) g. 17 „Blę
tul;?1 - „woJna 1 po
kitnogrzywy lew"
2
TEATR >"PINOKIO
(Ko- kóJ 14 od18 lat 1 (USA)
•
g.
.
pernika 16) nieczynny GDYNIA
(T
)
. uwim.a „nr 2
TEA'fiR
ROZMAITOSCI
(Mo'l\iuszki 4-a) nieczyn „Pokocha3my s1ę t (panorama)
od 1 a
14
ny
(USA) godz. 10, 12.30,
MUZEA
15, 17.30, 20
l\n.'ZEUM HlSTORn RU HALKA (Krawiecka 3/5)
CHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13) czyn „Znowu Max Linder"
ne od l0-! 7
od lat 14 (frtmc.) g. 14.
MUZEUM SZTUKI (Więc Program
krótko~e:r'.',;
kowskiego 36) czynne 7 owy: „zo lat póz~teJ„
16
od 9-15
g.
• „Ape Regma
:MUZEUM ARCHEOLOGl· od lat 18 (wł.j g. - 18, 20
CZNE i ETNOGRAFI· LĄCZNOSC (Józefów 43)
CZNE (Pl. Wolno~ci 14) „Skrawek ziemi ojczy.
Wystawa
nt
„Służba
stej" od lat 12 (radz.)
ludowa Lubelszczyzny" godz. 18
czynne g. 10-16.
ŁDK (Traugutta nr 181
MUZEUIU KATEDRY E- „Gentleman z Epsom"
WOLUCJONlZMU
UŁ
(f ) 0 d 1 t 16
IS
r:i
a
• g.
•
(w Par~ Sienkiewicza) 17. O, 20 , . ,
czynn«1 W godz. 10-17. 1 MAjA (Kilmsk!ego 1'78)
Program krótkometraWYSTAWY
żdwy· '
~Nad
Sanem"
· ·
"
·'
OSRODEK PROPAGANz t Nawo_JDY SZTUKI (Park Sien k~'z1ewcz~ta
1 • „a_u ar~~z
mia
kiewicza). wystawa pia sto kwiatów
godz. 15
katu francuskiego.
„Muchtarnatropie"od
Czynna od 10-12 i od
~~~zi~~j~d~~n~y ;~~ż~~
15-18.
SALON
WYSTAWOWY cej" (panorama) od 1
20
.
· BWA (Piotrkowska 102) 16 (f n ) g d
ra c.
Q z.
·
"\'Vystawa malarstwa B.
Szajdzińskiej-Krawczyk '1LODA GWARDIA (.Zietona 2) Program ~rótCzynna od g. 10 do 18. kometra:!;owy,,
: „.w•elk~
PALMIARNIA - czynna .r z.eka „ ob '
" LabędZJ
godz. 10-18.
g<>!'1~; 9. „Małzoo (ul. Konstantynow- SJ?iew
pia kuracJa
od 1. 12
ska 6(10)
czynne
w
(USA) g?d,;. 10, 12.30,
g. 9-16 (kasa czynna
15. „Marta
od 1. 16
do godz. 15.30),
(czechosl.) godz. 17.30,
20.
KI N A
MUZA ~Pabia·nicka 173)
POLONIA „CZ1owlek, „Lampart" od I. 14 (wł)
który zabił Liberty Va
(painorama)
godz. 15,
lance'a" od lat 14 <USA) 18.30.
g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20 POLESIE (Fornalskiej 37)

*

POWJESC „DZIENNIKA"

wWoj. Radzie OFSWFil

21!5, Zgierska a46, Nowotki 12, Pl. Kościelny 3,
Dąbr·q;wskiego
24-b.

CO?!ldzie?KtfDY?

0'7
09

Z

się

trochę
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się

pokręciło.

Podszedlem do okna. Noc była jasna, ale po
niebie wałęsały się niewielkie chmury, które

przedstawicieli

okręgowych

związ-

~'~,:ód~~~;o:~~~loLo~~i ;v~~=

klingę

Łódzkiego"

świata w szabli. Warto nadmif!me, iż w 1957 r. rówlł.ież w
Paryżu Pawłowski po raz pierw
szy :zdobył tytuł mistrza świa

Walki szablistów to niewątpliwie
widowiskowa dyscy
plina szermierki.
Pierwszy turniej
„O złotą
klingę
„Dziennika Łódzkiego"
rozegrany został w styczniu tego roku. Do Lodzi przyjechali wpwczas najlepsi szabliści z
całej
Polski, a ich pojedynki
stanowiły wielką atrakcję dla
licznie zgromadzonych miłośników szermierki. Zwyciężył Jerzy Pawłowski, który w decy
dują<::ym o pierwszym miejscu
poj.::dynku pokona! swego kvlegę klubowego Piątkowskiego.
Tym zwycięstwem Pawłowski
rozpoc?ął
swoją
tegoroczną
świetną passę startów na plan
szach całego świata. Ukorono-

ta.
W tym roku turniej odbędzie
się w
Piotrkowie
6 stycznia
19C6 r.
Prócz Pawłowskiego,
Piątkowskiego i Parulskiego, na
piotrkowskich planszach zobaczymy: trzeciego na liście najlepszych
szablistów kraju
Sobola (Legia), jego kolegów
klubowych:
Zakrzewskiego
i
Nowarę,
Ochyn:, Kaweckiego,
Majewskiego i Wój<:ickiego z
Warszawianki. Z łódzkich zawodników wystąpią: kadrowicz
M. Witczak oraz Nawrocki 1
W6jcir1ski. Prócz nich walczyć
jeszcze będzie około 20 najlep~zych zawodników z
calej
Polski.

I

szKo L:f

waniem sukcesów popularnego
ro':fc'!!:
Jurka było zdobycie w Paryżu
„ciotki na rowerach" skiej 3 7 _ przyjmuje ro
raj w WKZZ podsumowanie tytutu indywidualnego mistrza
(radz.) od lat 7 g. 171 dzące t chore glnekolosezonu sportowego. Na spot„Deszcz padał na szczęs
gicznie z dzielnicy Pokanie przybyli przewodn"iczą~ 'Ił
cie" (czeski) od lat 12 lflsie oraz z 11 Rejonocy ŁKKFiT W. zatke i wig, 19
wej Poradni „K" z dziel
ceprzewodniczący WKKFiT L.
·
POPULARNE (Ogrodow" nicy Widzew, ul. Szpi18) „Flip i Flap na bez talt}a 6.
Bryszewski. '
ludnej
. (franc.)
Wolf
Po
zagajeniu
sekretarza
· d aW spotkaniach Jigi S KS w wym'ki em je st 100 proc. pos1a
od lat wygpie"
16,
godz.
16, 1szpital
Ł
. im.. dr
k ff,
b
•
lS, ro
u .
ag1ewmc a 3•.136 WKZZ E. Millera g 1o.s za ra 1 pike ręcznej dziewcząt dziel- nie . odznak MOSFiZ
różn?".ch
PIONIER (Franciszkańska prz;vjm~je chore gmekosekrntarz Woj. Rady OFSWFiT
. L 'd . S ód . ś .
k _ stopm.
Około 30 proc. uczmow
0 z-. r
31) Program krótkome lo1pczi:ue
i
rodzące z
S. Matuszka. Mówca· zwrócił mcy
mie ~ie. uzys a posiada odznakę „Już pływam ".
tratowy·
Kongo wal- dz:elmcy Bałuty oraz :i:
uwa.gę na znaczny wzr06lt za- no następu1ące wyniki: VII LO
w roku bieżącym młodzież
„
·d"
s · · 16 Rejonowej Poradni kładowych ognh>k TKKF za- .\.I)
- Tech. Chem. 7:5, XXIX LQ iprzystąpila do budowy
boiska
czy. go. z;, 14 " megi „K" z dzielnicy Widzew,
_ X LO 24:1, VII LO _ przyszkolnego, a. w. okresie z.iw załobie
od lat 12 1 Zb
l8
równo w mieście jak i wo1
d
(USA) g. 9, 11.SO, 15, u~ •t ~cz~
H J
jewództwie, co niewtąpliwie XXIX LO (II) 4:6, X~IX LO f'~~~ka. P anuJe się urzą zenie
17.30, 20
zpi a im. r
• . or(I} - XXL'{ LO (II) 22.2. Tech.
Sukcesy
~ort~··e
młodzi"e•y
POKOJ
(Kazimierza 6) dana,
111. Przyrodmcza
wpłynęło na znaczny rozwój Ch
I LO III) 9 2 III LO
-~
v~
L
Program krótkometra- 7/3 przyjmuje rodząspJrtu masowego na naszym
em. - II
,
: '
Technikum Ekonomtcznego nr 3
żowy:
„Uro<lzeni
w ce I chore ginelmlogiczt<:renie.
(I) - X LO 18:2. W tabeli pro są wynikiem dobrej pracy nauz
dzielnicy SródwaJzi XXIX LO (I) przed c1ycieli w.f. tej szkoły: mgr M.
1944 r." Łódzka niedzie 'lie
ta", „Kiopoty z ciep- •:nieście.
Także
związkowy
sport XXTX LO (II) i III LO
W Olszewskiej,
mgr 1• Ogiejko i
.
k on kl
..
mgri K.
Olszewskiego,
przy szkoły
ooie1em' , .g. 18, „w 80 d ni. Klinika Połoźniczo-GIwyczynowy ma na sw01m
• a'.y f'k
i:acJ1
na . naJ. 1ep szych
.
ce
pOjparciu
dyrektorów
dookoła świata"
(pa- nekoJogiczna
AM,
ul.
cie po\\·ażne sukcesy. W ro- strzclcow prowadzi Grzelakow mgr s. Grelewsl<łego 1 mgr M.
norama)
od
lat
12 curie-Skłodowskiej 15 ku
przyszłym planuje się na (III LO) - 31 bramek, przed Gęsa.
(USA) go.dz. 15,k 19
przyjmuje rodzące I cho
d a 1szy rozwoJ
· · zarowno
·
(XXIX LO) "'
spor t u Ni"echci'alkowską
_
84 ) re
ROMA
(Rzg?"".S a
ginekologicznie
z
m;:isowego jak i wyczynowe- 25 bramelt.
Zakończono rozgrywki elimina
„Helena TrOJanska" (pa dzielnicy Górna oraz z
cyjne turnieju siatkówki dziewnorama) od l. 14 (USA) 12
Rejonowej
Poradni
g'.l.
cząt i chłopców szkól podstawogodz. 10, t.2.3fl, 15 „czer „K" z dzielnicy Widzew,
Na zakończenie spotkania Dobrze tPracuj_e SKS przy3 T~ch wych dziel·nicy Łódź _ Sródmif'ś
wone berety" od 1. 16 ul Szpitalna 6
.
mJ<um Ekonomicznym nr ·
o- ·
p
d t
.
.
.pol) g. 17 .30, 20 .
· .
.
•
sekretarz WKZZ E. Miller. ło posiada 6 sekcji, których pr3- cie.
rze s awiamy fmalistów tur
.
CJ:iirur~ia 'f'.'Ołudnle
wr~czyl puchary, prof)orce i ca i(>rzyczyniła s1ę do zctobyc1a niej u.
SO-TUSZ (Płatowcowa 6) Szpital .im. Pirogowa, ul.
dvplomy na 'le sz m branżo- pierwszego miejsca w usi>ortoDziewczęta: S2koła nr l, Szko„Droga
przez
cmen- Wólczanska 195.
.
.
l P Y
wieniu wśród szkól tech.rocznych la nr 14. Szkoła nr 20, Szkoła
tarz" od lat lł (radz.)
Chirurgia . Północ
wym związkom sportowym,
i zawodowych naszego miasta.
nr 21, szkQla nr 98, Szkoła nr 173.
godz. 17• 19
'Szpital im. Biegańskiego,
Sekcja lekkmitletyczna dziewChłopcy: Szkoła nr I, Szkoła
STOKI (Zbocze) ,.Zbrod ul. Kniaziewicza 1/5.
ś
cząt i chto~ów w rundzie je- nr 2!, Szkoła nr 31 • Szkoła nr
l!ia doskohała"
(pan.) t.
. •
t
~
siennej
zajęła
n
miejsce
na
te94,
Szkoła nr 96, Szkoła nr 173,
ad lat 16 (franc.)
g. · aryngologia. S 7 ?· m.
fM} •ę
renie dzielnicy Widzew.
Także
*
15.30, 17.45, 20
1'.'~rogl~a, ul, Wolczań!drugie miejsce wywalczyły szczy
W spotkaniach ligi koszykówki
STYLOWY - STUDVJNT 5 a
·
piomdstkj, a koszykarki w to- dz1eln1cy Łódź - Sródmieście u(Kilińskiego lZ.'l) „Dia- Okulistyka!
Klinika
czących się rozgrywkach mają zyskano
następują<:e
wyniki.
menty nocy" od lat 16łWAM ul. Żeromskiego 113.
li szanse na zajęcie C2J0łowej loka- Dzi~wczęta: XXIX LO _ Vlll
(czeski)
godz. 16, 18 Chirurgia i łaryngoloTegoroczne święta miną bez ty.
ó
LO (I) 18:40, VII LO (I) - X
20
gia dziecięca· szp im
.
·
· J Jednak gł wną uwagę k!erow- LO 28:23, IV LO - VLL LO (II.>
·
Korczaka
~t
Armii '!większych wyd~rzeń sportowy<:h. nictwo SKS skupia na sportach 2:0 (w. o.).
STUDIO . c;-,umumby 7/9) Czerwon ·, 16. •
Odpoczywają P•łkarze. Na urlo- masowych.
Wszyscy
uczniowie
Chłopcy. Szkoła :Rzemiosł Bu,,ł(3ra1Qr•
(panorama)
. ·
e_
"
pach ~ą lekkoatleci. Przerwa na J1iorą udział w biegaeh narodo- / dowlanych - IV LO 44·:is· XIX
od lat 16 (jap.) godz. ( hirurgia
szczę~owo- siąpiła w turniejach bokserskich. wY<>h oraz w 5-hoiU 1.a., czego LO (I) x:rx LO (II) 70' .~
11.15, - J,9.30
twarzowa: Szp. Im. Bar
.
.
· ·.
SWIT (Bałucki Rynek 5) !icki ego ul KopcińskieSw1ęta
mmą na wypoczynku
Wyspa
złoczyńców" go 22 •
•
i na spotkaniach rekreacyjnych. ~------------------.:
;;d lat 9 ( ot.) godz. '
·
•
Czy.n ne będzie lQdowiskc w Pa ~
J
Ph
.
Toksykologia. I Centr. łacu
Sportowym Młodzież
a I
t k
t>~wlil"l~P;~~)c~:;riyl.s~~S:zpital Kltnlczny WAM, przede wszystkim.dzieciarni~ bę,
UŻ W p1ą e , 24 bm, -W numerze
<ang .> godz. 16, 1a, 20. zeromskiego 113.
d~ie mogla korzystać ze s1izgaw
świątecznym , ,Dziennika'• - znaj
TATRY (Sienkiewicza 4Q) .Nocna
pomoc plelęg- k1.
Program krótkometra- marska dla m. Łodzi poszczególne kl.uby sportowe,
dziecie 2 Odcinki naszej nowej
żowy: „Przez pust.ynię Al. Kościuszki 48 • tel. które posiadają
obszerne sale
Azji" godz. IS.
Pro- 32~-09 od godz. 19 do 4. jak start w .idzew czy Społem
powieści,
~ram dla dzieci: „Koa Nocna pomoc lekarska
tańczone
pantofelki", p-,zyjm.uje zgłoszeni· a te- organizują dla młodzieży bezplat
interesującej groteski
fantaną naukę pływania, ~ry w siat„Dick ł Jego kot", „Pa lefoniczne
w godz. od ków.kę, koszykówkę i piłkę ręcz
miętnik myszy•', "Dziel 19-5 na nr tel. łfł-łł.
styczno-naukowej
n• nrataey", „Psiak''.
ną.
„Mój przyjaciel Tom"
z MIASTA
Na Starcie do dyspozycji młQpt: „,Byłem na Marsie••.
g. 16, 17, „Historia żół
dzieży oddany będzie począwszy
tej ciżemki" od lat 7 w KLUBIE NAUCZY- od 23 bm. do 6 I. 1966 r. basen
a także dokończenie obecnie dru
(poi.) g. 18, 20
CIELSKIM
odczyt
na! pływacki (od godz. 12 do 17).
temat „Repatriacja Jud Młodzież będzie mogła zdobywać
kowanej powieści
DYŻURY APTEK
n-0ści niemieckiej z Pol od1!Ilakę „już pływam" i
karty
ski" wygłosi dziś o g. pływackie. Czynna będzie rów,Ostrożnie ••• kaktus!'•.
Tuwima 19, Więckow- 18 dr Stefan Banasiak.
nleż od godz. 9 do as sala gimsk1ego 21,
<Piotrkowska wstęp wolny.
nastycz.na.
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en.

*

•

„ * *

ta

I
II

*

bez Imprez
•
sportOWY" I1I

J

*

•

________________________ , _____

..... POWIESC ..,DZJENNIKAą

jednak rzeczą zu..
pełnie nieprawdopodobną, żeby przez krótką
chwil~ można było dokonać tak skomplikowaneJ zamiany. Poza tym musiałby kbś
wiedzieć, że przywiozłem walizy i że znajduje się w nich kokaina. Kto mógł o tym zawiadomić Martineza? Przecież cała akcja odbyła się w
zupełnej tajemnicy, a wszyscy
członkowie bandy Garcii siedzieli pod kluczem. Czy wszyscy? Prawdopodobnie tylko
grubsze ryby. Taki Artigaz na przykład był
jeszcze na wolności, również Emil,
który
mnie posłał do Melo. Kto wie, ilu jeszcze
drobniejszych pomocników Garcii kręciło się
na terenie. Ale przecież oni nie wiedzieli
o niczym, a ponadto wszystko przemawiało
za tym, że Garcia był konkurencją Martineza, więc jego ludzie nie kwapiliby się, aby
informować
przeciwnika.
Sn ulem
najrozmaitsze przypuszczenia, ale nie potrafiłem
sobie wytlumaczyć sprawy zniknięcia kokainy.
Gdyby nie to, że Wojtek był obecny przy
moim odjeździe, gotów byłbym przypuszczać,
że pod wpływem uderzenia w głowę coś mi
mi

udziałem

zarządów
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od czasu do czasu zakrywały księżyc. W doszumiał park. Rozłożyste drzewa rzucały
na porosłą trawą ziemiE; ' głębokie cienie. Znakomita sceneria do 'jakiegoś niesamowitego
widowiska - pomyślałem po raz wtóry. Zamek z wieżą, stary park, księżycowa noc,
na wpół dziki Indianin, Murzyn w białych
rękawiczkach i tajemnil'zy właściciel estancji.
Brakowało
tylko grzechotnika ukrytego w
pościeli
albo zatrutych strzał. Zatrute strzały?
Drgnąłem.
Poczułem,
że robi
mi się
gorąco. Ależ taki Zatrute strzały... zatruty
kakh1s. Kurara. Wiedziałem, te brazylijscy
Indianie zatruwają swe strzały kurarą. Czyż
by ten Indianin? Czyżby Martinez? Do diabła, to nagle :taczęło mi się wydawać bardzo
prawdopodobne.
Poczułem potrzebę ruchu.
Miałem ochotę
przejść się po pokoju, ale obawiałem się, ze
moję_
kroki zwrócą uwagę domowników.
Przysunąłem sobie ostrożnie krzesło do okna
i w dalszym ciągu wpatrywałem się w ogród.
Nie chciało mi si-'~ spać. Zbyt bylem zaabsorbowany myślami.
Noc wolno postępowała naprzód. Wiatr
szumiący wśród rlrzew napędził nowe chmury. Blask księżyca przedostawał się z coraz
większym trudem.
Wśród krzaków iskrzyło
się tysiące małych światełek. Nigdy w życiu
nie widziałem tylu świętojańskich robaczków.
Dochodziła pierwsza, kiedy wydało ml slęi
że skrzypnęły otwierane drzwi.
Począłem
uważnie nasłuchiwać. Tak. Słyszałem zupęł
nie wyraźnie czyjeś kroki, szeleszczące po
wyschniętej trawie. Kto to mógł być? Czego
szukał w parku po nocy? Postanowiłem to
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łem się na dól. Miałem na sobie ciemnobrązowy garnitur, sylwetka moja więc nie
odcinała się zbytrdo na tle winnej latorośli.
Poczuwszy pod stopami
miękką
trawę,
przyklęknąłem i
prze'l chwilę trwałem bez
ruchu, następnie zaś począlem się powoli posuwać w kierunku, gdzie, jak mi się zdawało, słyszałem kroki. Wyjąłem z kieszeni pistolet i odsunąłtm bezpiecznik. Musiałem
być przygotowany na każdą ewentualność.
To nie było złudzenie. Księżyc znowu przedostał się przez chmury i wtedy zobaczyłem

le
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dwóch ludzi. Jeden z nich niósł na plecach
spory worek, drugi zaś ciągnął po trawie
coś, co miało kształt związanego człowieka.
Posuwali się w kierunku dwukołowego wozu, zaprzężonego w (!ztery konie. Zrobitem
krok naprzód. gdy nagle.„
Tuź za sobą poczułem
czyjś przyśpieszo
ny oddech. Odwróciłem się błyskawicznie i o
mało
nie strzeliłem. Opanowalem się w
ostatnim momencie. Przy mnie stała Alma.
Położyła mi palec na wargach, nakazując
milczenie. Szepn~ła tak cicho, że zaledwie
dosłyszałem:

- Musisz go ratować.
- Kogo? · - spytałem równie cicho.
- Michała.
- Michała? Mego szwagra?
- Tak. Obawiam się, że ..•
Skoczyłem naprzód, ale było już za późno.
Tamci ruszyli pełnym galopem.
Chciałem
biec do samochodu. Zatrzymała
mnie.
- Pojechali w kierunku laguny. '!'am nie
przejedziesz. Chodź!
W ki:zakach stah dwa osiodłane konie. Skoczyłem na jednego z nich.
- Uważaj - powiedziała Al'1Ja. - Są uzbrojeni. Yango jest bardzo niebezpieczny, Nie
Pc;>kazuj im .się na odległość strzału.

zbadać.

pod moim oknem porośnięta była
Wyczekałem
chwilę; kiedy
chmury
dokładnie zakryły księ7yc i ostrożnie spuści-

Sciana
winem.

Ruszyłem

Miała
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galopem.

Rzeczywiście jechali w kierunku laguny, osłoniętej po obu stronach
niskimi rozłożystymi drzewami o kulistych
kształtach.
Kopyta
końskie
coraz głębiej
grzęzły w błocie.
Dogoniłem ich i jechałem za wozem w odległości kilkuóz1esięcitt metrów, kryjąc się
poza nadbrzeżnymi krzakami. Nie bardzo wiedziałem, co przedsięwziąć.
Kiedy pierwsze podniecenie minęło, poja·
wiła się refleksja. Czy mam prawo strzelat7
Kto właściwie jedzie na tym wozie? Czy rz<!czywi~cie wiozą Michała?
Wydawało mi ~ie
to nieprawdopodobne. Przyszło mi na myśl,
że cala ta histeria
jest może wytworem
wyobraźni Almy. Robiła dziś trochę dziwne
wrażenie. Czy więc nie były to jakieś fantastyczne przywidzenia rozhisteryzowanej kobiety? Skąd się tu wzięła? Musiała wiedzieć.
ze przyjechalem. Wszystko miała przygotowane, konie osiodłane.
Jeżeli wyjadę z krzaków i pokażę Im się,
to bez trudu mogą mnie zastrzelić. Jeżelł
zacznę walić do nich przez zarośla, to wywiąże się bezładna
strzelanina, która nie
Wiadomo, jak się skcńczy. Poza tym nie
mogłem
mieć
p<.?wności,
co zrobią wtedy
z tym związanym człowiekiem, A jeżeli to
jest rzeczywiście Michał...?
Wlc1ocznie musieli pnsłyszeć jakieś podejrzane odgłosy, bo obejrzeli się za siebie i popędzili konie.
Wydostali się oo otwartą przestrzeń. Zatrzymali się nad samym brzegiem. Woda była czarna i nieruchoma.
Stałem w zaroślach I trzymając pistolet gotowy do strzału, patrzyłem.
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