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ywający :, Ko enh d
Niek~Orz~ studen ci zagran ic7lni. przeb
„Surve yOll"a "
dze nap rz~d~;~
godni a bateri e
przy pomoc y sztuki zdobyć pienią
się
ą
~tar.aJ
nazyr:y
ba~d lowe·
przyc
ej
iadom
z nię>W
urn miasta _ na
centr
samym
W
u.
pobyt
ze_n1e
i
malując swe obraz J
0 1'.i ~ensację
grzały S>iE: niel:>ezp>iecznie
lują
y.rywo
eL
Stroeg
uhcy
t
a,para
cylindccr przygotowan~
uczen i myśleli już, że
wpros t na chodn iku. Postaw 10 ny obokodniów .
zamil>k111ie. Potem tempe ra tuna ewent ualne datki przech
eż
równ~
a
spadł
i
r-a bateri
F:_~~:_~P~o~l:fo~t~o~
~----------------------------------------__:C~A:
n[ewi.ia.c:WnlO dlaoze~

Iii .ro .miejsce

Genewskie obrady

w §wiecie [§) 6-krotoy

wznost produkcji stali [§I Eksport wyrobów
hutniczych do 41 kr~jów

Oslągn .lęcia

polskiego hutnictwa
W ibr. pol'Skie hutnictwo ma
9,7 m1n ton stali,
a w :rolm p:rzyszlym po raz
pierwszy przekroczyć 10 mln
ton. W produkcji sitali zajmujemy obecnie 10 miejs ce
w świecie. O iłe w 1938 r.
produkcja na 1 mieszikańca
wynosi~a 42 kg i była niższa
od przeciętnej światoweJ, to
dziś rwy.nos.i 286 kg i jest dwa
razy wyższa od średniej na
śWiecie. Sama Hut.a im. Lenina wytwa:rza przeszło 2 rasurówiki i stali
:z.y więcej
oraz o ipołowę kcik>su wi~ej
pol niż cale przecn1rojenne
skie hutnictwo. W po.róWIIlaniu do . 1938 T. produkcja stawalcowanych,
wyrobów
li,
surówki i koksu " zwiększyła
się ponad 6-kr.otnie, irur aż
wy.tworzyć

10-krotnie.
Mimo !Powarimego wysilku i
hutdynamicznego rozwoju
nicfiwo nie nadąża za rosną
cymi bairdzo szybko potrzebami gospodarki. OdcZIUl to
maszyprzemysl
zwlaszcza
1wwy w I kwarr-t<hle br., kiedy hutnicy nie zdołali dostar
czyt swym klientom wielu
W
zamówionych WY=bów.
II kwar:taile sytuacja uległa
Plan I pólrocza
popra~e.
hurtruicy wykonaili z nadwyż
ką około 7 tys. ton wyirobów
walcowa.nycli, 75 tys. ton stall i 40 rty..s. ton ~=ówki. KierOW!llictwo Zjednoczenia że
laza i Stali spodziewa się, że
załogi hut dadzą ponad plan
:roczny 2111aCZne ilości wyrobów walcowanych dla przemysłu maszynowego, okiręto
wego, !taboru kolejowego, dla
budO'Wilictwa i innych dziedzin gospoda1rku.
sta!ła

Polska

JW ostat-

sioę

Przewiduje się, że wszystkie
przewidziane do uruchomienia obiekity (w tym ponad '!O
dużych) rozpoczną, w terminie
produkcję. Wśród nich znajduje się jeden z najwięk
szych na świecie 'Wielki piec
w Hucie im.
,,2-tysięc:zmik'!

Lenina.

'8) Dokończenie ze str. 1
efekty produkcyjne i ekonomiczne.
Nasze . osiągnięcia oraz poczuJakim
bezpieczeństwa, w
eie
rozwijamy nasze pokojowe budownictwo, wiążą się nierozerwalnie z l'rzynależnością Polski
socjalistycznej
do
Ludowej
wsp6lnoty narod6w.

gospodarcza państw socjalistycz
nych oraz ich wysiłek na rzecz
wspólnej siły ouma·=ianis
bronnej - to nie•z będna rękoj
mia szybkiego pos t ępu w bu·
downictwie socjalistycznym oraz
akuteczneJ ąbrony pokoju przed
poczynaniami
awanturniczymi
lmperiaJizmu.

12 osób zahitvch

Ziemia

wości.

*

we wtorek o godzi!Dil'
trzęsieni-.
uirejestrowano
8,38
ziemi w mieście Weltko-Tyrnowo w północnej Bulga.rii.

ZIĘC

CORKA.

HENRYCE l\UKoleżance
CHALAK wyrazy serde1:2nego
z powodu śmierci

współczucia

żad

ł~'!zności.

·'

cSPDCDDI

odbę

i WNUCZKA

stopmi. Nie zanotowano .
nych SZkód.

Rady MLn.istrów
Wieepirezes
Piotr Jaroszewicz, w obecnosei
- zygmunta
lącznosci
ministra
Moskwy, przyjął 12 bm. przebywającego z wi:zytą w Polsce
dyrektora Centralnej AdminiCSRS, przeŁączności
~tracji
delegacji łącz,no
wodniczącego
Czechosłowacji
ściQWCÓW
Miloslava La·iperta.
w czasie spotkania omówione> główne problemy zwiqza;ne
dalszym zacieśnieniem współ
2
praey obu krajów w dziedzinie

. zmarła dnia lll. VII. lll66 r.

żalem

4-5

Gzescy łącznościowcy
u P. Jaroszewicza

Mari.a Benesz

najgłębszym

osiągnęła

W<>1;rząsu

Siła

S.t·P.

z

że

wał,

poprawie
uległa w tym ,rok,u syttuatja
w dziedzinie realizacji inwe
S"tycjj; stanowiących do niedawna naijsl:absze ogin,iwo pra
hutniczego.
pmemysłu
cy

w Warszawie, o czym za,via-

w Łodz i zaehmurzenie
do burzy
duże ze skłonnością
Temperatura ok. 20 st. c. Wia
try umiarkowane południ0<wo• zachodnie. Jutro na<lal możli
we <:>pady.

I

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim,

SOKOPRĘŻNYCH

r.

zmarła.

przeżywszy

Małgorzata

Fiedlerowa
z

d~u

odbędzie

się

w

czwartek 14 Iipea br.. o godz.
13 z domu prZedpogrzebowe_
go Cmentarz.a Komunalnego
na Dołach, o czym zawiadamiają

DZIECI i

PuzdroIDi

odprowadzając Go na miejsce
wiecznego spoczynku - skła.
da serdeczne podziękowania

RODZINA

z

DŻIECMI

Z żalem informujemy,
zmarł nestor elektryków

że

polskich, twórca polskiego p;rzeelektryczaparat6w
mysłu
nych, współzałożyciel i dziaStowarzyszenia Elektryłacz
ków Polskich
MGR

SZMI·DT

wdowa po Konradzie, redaktorze „Kuriera Łódzkiego" i
„Gazety Bydgoskiej'', prezesie
Syndykatu Dziennikarzy
Pomorskich.
Pogrzeb

posługę

ŻONA

ŁODZI

Dnia 11 lipca 1966
lat 75

oddali

BronisłumoIDI

RADA. ZARZĄD, I"ODST.
ORGAN. PART. l ZAŁO
GA SPOŁDZIELNI PRACY
NAPRAW SILNIKÓW WYw

którzy

S.tP.

składają

rozbrojeniowe
Na wtorkowym p~enarnym
posiedwniu G enewskiego Ko
mitetu Rozibrojeniowego d ele
gat Kanady, gen. Burns, wy
powiedział się przedwko razwoła
propozycji
dzieckiej
nia konferencji międzynaro
dowej, na kt&ej miano by
podpisa<! konwencję. o zakaużywania broni jądro
z.ie
wej.
Delegat ZSRR A. Roozczin
osta<tni czwaroświadczył w
p-OJrozutek, że osiągnięcie
mienia w sprawie takiej kon
poprawić
mogłoby
w-encji
i
m iędzynarodową
sytuację
nlliklearulatwić rozbrojenie
ne.

t2 bm. odbyło się posiedzeEkonomicznego
nie Komitetu
Rady Ministrów. Na posiedzeniu powzięto uchwałę w sprawie ochrony gruutów rolnych.
ma na celu ograniUchwała
tylko do przypadków
czenie
uz.asa.dnionych szczegó1nie waż
nymi potrzebami gospodarki na
rodowej wyłączania z produkgruntów stanow1ą 
cji rolnej
roLne, zwłasr1;cza
cych użytki
dobrej jakości klasy I-IV, na
cele nie związane z produkcją
budowę zakła 
rolną (np. pod
przemyslo·
dów i obiektów
lokalizowania bu;!owniwych,
itp.).
mieszkaniowego
ctwa
Uchwała przewiduje rn. in. pod
danie weryfikacji dotychczasowych miejscowych planów 7r'.l ·
gospodarowania przestrzennego,
projektów wyznaczania terenów
budowlanych na obszarach wsi
oraz de<:yzji o lokalizaĆji szcze
z punktu
gółowej inwestycji widzenia ochrony grun°tów rolnych~ aby zapobiec nieuzasad·
tych
przeznaczaniu
ni onemu
gruntów n.a cele nie związane
z produkcją rolną.

Jest to niezwykle ważne zwła
szcz.a dziś, kiedy sytuacja mię 
ulegla poważne
dzynarodowa
Agresja st.
mu zaost..~zeniu.
zje1lnoczouych przeciwko narodowi wietnamskiemu wkroczyła
obecnie w nową, skrajnie nieBombardowafazę .
bezpieczną
Hanoi i
nie stolic)' DRW portowego
miasta
głównego
Hajfongu wywołało powszechoburzema w całyn1
fa1ę
ną

powzięto

Naród polskJ, .kt6rY zachopam!ęł własnych,
wuje żywą
i
dramatycznych do~wiadczeń
prób dziejonajtrudniejszych
wych, wyjątkowo dobrze zna
okruciei1s.two a.gresji i t.iężar
wojny, świadom
napastniczej
jest ceny wol,nośd i w pełni
sprawiedliwą
popiera słu57.ną,
walkę s.wych wietnamskich br:i
ci. wraz z narodami wszystkich pa1istw socjalistycznych i
w całym świn
9iłami pokoju
domagamy się położenia
cie,
kresu bombardowaniu mi>1st i
wsi DRW zaprzestania brutał
interV\ encji
1

Wybuch

imperiali~u

oraz pokoJOamerykańskiego
uregulowania problemu
wego
wietnamskiego zgodnie z programem, zaprO'ponowanynt

prz~z

rząd

DltW i Front WYzwolenu
Wietnamu Poludniowego.
Dalsze zac1esmenie jedn<>ści
państw socjalistycznych konieczne Jest równie:< ze względu
na n ·l czmiernie ważne i aktual
ne zadania walki o pokój i
Europy. Dąże
bezpieczeństwo
niom do odprężenia międzY'l a ·
rodowego, stabilizacji polityczskuteeznych
nej i stworzenia
pokoju, dążeniom,
gwarancji
również wyraz
które znalazły
bukaresztei1w dokumontach
narady

skiej

państw

uczestni-

ków paktu warszawskiego p1'Zeciwsta\via się zimno-wojenkurs rządu
ny awantur:ni<:zY
Dątenia monopoli
bofiskiego.
NRF do aneksji NRD, żądanie
przekreśłonycłl
przywrócenia
vrzn historię !ll"anic III Rzeszy z 1937 roku, sięga.nie pn
!noO. termojąclrową oraz syste·
matyczny sabotaż wszelkicl1 pro
pozycji pokojowy.e h - caly ten
program imperializłowrogi
stów zachodnioniemieckich stanow·i

stałe,

pokoju i
ropie.
Pols~a

poważne

zagro·żcnie

bezpieczeństwa

w Eu-

inne paiistwa socjalistyczne podejmuJą stal<? inicjatYwY, zmierzajl\Ce do rozła
dowania napięcia 1 zapewnienia
pokoju w Europie i na świe 
cie. inicjatywy te, zdobywając
ros.nącą popularność wśród narodów i rządów Europy, przyczyniają się do izolowani"' odwetowej polityki Bonn, i!emaskują jej imperialistyczną trPŚć .
Na zakończenie uroczys,toś
ci z bogaitym programem wy
stąpH gorąco oklaskiwany ze
f:pół ludowy ,,Kw:ipianka".
i

Komunikat Totka
Sportowy
P. P. Totaolizator
w zakłada.eh
że
zawiadamia.
z dnia 9/1-0 lipca
piłkar skieh
br. stwierdzono:
36 rnzw. z 13 trafieniami
wygr. po l.968 zł
-roo rrnw. z 12 trafieniami
wygr. po 101 zł
5.Q37 r<Y?JW. z Il traf-ien1ami
wyg.r. po 28 zł.
na rozwiązania z
Ponieważ
10 trafieniami przy,padają wywygragrane poniżej 5 zł nych tych nie wypłaca się. "
na wygrame tego
pula
cała
z:goclnie z regulamistopn.ia,
przerzucona została na
nem,
rc.związa.nia z Il trafienia.mi.
Toto-L<>tek z
W zakładach
dnia IO Upca br. stwierdzono:
5 rozw. z 5 traf. prem.
wyg:r. po 372.352 zł
254 rozw. z 5 traf. zwykł. wyg.r. po około 7.300 zł
11.817 rozw. z 4 trafie:niaml
- wygr. po 236 zł
197.373 rozw. z 3 trafieniami
- wygr. po 14 zł.

-1

Szpolońskł
Pogrzeb odbędzie się dnia
14 lipca 1966 r. w Warsza'!ie
na Cmentarzu Powązkowskim
o godz. 12.
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POJ,SKICH
ODDZIAŁ

ŁODZKI

spraw związanych
gaz~fikacj_ą. kraprzy zapewmenm. sc~łego
współdzia!ania z prezydiami wo
jewódzkich rad narodowych.
w celu usprawnienia opra.c ostatystycznych w waru.nwań
kach nowoczesnej techniki obliczeniowej i dl.a rozszerzenia
wszechstronnej analizY ekonomicznej w ujęciu zarówno po:
i
przemysłów
szczególnycb
jak i terytorialnym ubranż,
gospo
chwalono, iż jednostkom
nadane
uspołecznionej
darki
statystyczne, zabędą numery
odpowiednie symwierające
I
bole cyfrowe.

za
zł

pięć

trafień

2.075

za cztery trafienia premiowane zł 409
trafienia zwykłe
za cztery
zł
zł

98

za trzy trafienia premiowane
18

za trzy trafienia zwykłe zł 8.
wygria·n a w bieżącej
Główrna
grze wy.nosi 270 .00-0 zł, a p.r emia do piątki :r: plusem około
ucz~c
24.00n zł. P0<nadto na
c-zekają
nilków gier w lipcu
c:enin.e nagr00.y r:zecrowe.

Dolkońcreruie

(A:)

waily we wtorek pierwsze tony etylenu, surowca do produkcj i cennego two~.a. wysokoclS!lleruopoHetylenu
wego. Tworzywa tego dotych
ale
czas nie produkujemy,
spotykamy się z nim ~o
<'Zęsto; używane jest bowiem
do p:rodiukcji folii opakowapojemników i naniowej,
gospodatrstwa domoweC7yń
gQ.

uch~alę

Słońcu

będzie

upamiętnientiu • męczeó

w walce o
Polskę . Delegacje iizielnic, za
kładów pracy i illlstytucji bę
dą składały wieńce i kwiaty
pocl pomnikami. O godzilllie
19.15 uroczys te sklrudaruie wień
ców pod Pomnikiem Braterstwa Broni w Parku im. Po-

urzędników

Dokończenie

:re str. 1
budawa
intensywna
trwa
przeciwlotn.i<;zych,
s<'hronów
które ostatnio wzmacnia się
l;etonem. W dalszym ciągu w
s-talej gotowości znrujdują się
specjalne ekipy, których zadaniem jest wałka z powo'1>!.ią na wypadek zbombaxdo
wania tam na i.-zec:e powyl:ej
Hanoi.

udzial
w wielkim zgromadze niu w
protestu
Kailkucie na z.nak
ameryeskalacji
tJrZeciwko
kań:.łtiej w Wietnamie.

*
* * społeczeństwo

Również

Szwajcarii zdecydowa.nie potę
pia. pirackie na.loty lotnictwa
miasta.
na
amerykańskiego
i wsie Demokratycznej Repu
bliki wietna.mu. z protestem
przeciwko „nowemu zbrodniczemu nasileniu a.meryka.1iskich bomba.rdowa.ń Wietnawystąpiło
mu północnego"
Federacji So!dero.w nictwo
cja.Jistycznej Młodzieży Szwaj
carii.

*

"' *

w Indii

mie:;zkańców

Bomprzygotowuje się do
baju
miasta. ponieopuszczenia
waż brak sbodkiej WQdy daje ISlię tam coraz baroz.i ej we
znaki.
Władzie Bombaij1t1 postanowi
ły. że jeśli do piątku ni.e
spadna ulewne deszcze rnonsumowe, pokierują . Wlielką d,o
browolną ewakuacJą ludnosC! miagl;a.
W Bombaju mieszka przeszło 4,5 mln ludzi. Plat:y ewalrnaic.ii. które prz.ygo:towyWaru> we wborek . przewiduokoło
ją. iż miasto opuści

m1n

mde.>i;kańców,

___

*

Indonezy,jski minister obrony A<la.m MaHk po.tępił a.me
naloty na przedrykańskie
mieścia Hanoi i Hajfongu.
Jak podaje radio Dja.karta Malik powiedział. że bom
ba'rdowanfa te są nieludzkie
i wezwał do pok1)jo~go ure
konfliktu i do
gulowa~a.
przestrzega.nia. pościsłego
genewskich z rorozumień
ku 1954.

Rząd przygotowuje
ewakuację Bombaju

1,5

naiuczyci~1i

i "

poniedziałek

w7.i ęlo w

Na callym świecie nie us.ta·
ja protesity przeciwko barStanów
a.gresji
baTZyńskiej
Zjednoczonych na Demok-raWietnamu.
Republikę
tycz·ną
ambasady
Przed budynkiem
USA, w s ·tolicy Indii odbyła
się wjelka demonstracja pod
od
precz
„Ręce
hasłem
Wietnamu".
P()Jljld 10 tys. :robotników,

TySliąice

Kro ni.k a
===wypadków

~·

1
11
1•

Ó(

Ł ~l

au~o t\
odcinki
roboty
sta PD'1

I
I

•
I

*

~
'I.·
Na ul. Głównej kierowca samochodu ciężarowego B. Kapotrącił
Zgierza
ze
niE!WS'k1
przec;,odzącą jezdnię Boies!awę
Pawl.;ik, która doznała poważ

głów

I

nyc1•
ta,1u.

ran i
'I.·

przebywa w
~

sz.p1-

*
Stasiak

(Ob-rońKaziimierz
ców Stali.ngra<iu 52) wypadł na
Z
ul. Gdańskiej z tramwaju.
ogólnymi potluczeniaimi i wstrzą
sem móz.gu przewieziOIIlo g,o do
szpitala. (kl)

---------

Rozstrzygnięcie konkursu
na publicystykę ekonomicznq
został kO!llkU!'S
ekonom.i e=11
publicystykę
rok 1965. Po rozpa.trzen.iu
prac nadesla,nych przez 43 a.uto
rów jury konkursu w składzie;
Jerzy Kleer - przewodniczący,
sekreRekhhart Bogusław
ta.rz, Zygmunt Brykalski, Wła
Tadeugz
DudzińSki,
dysław
Krzysztof PogorzeDziekoński,
Waszczuk
lec, Euge;nLu&z
czlonJrnw ie, postanowiło przyrnać następujące nagrody:
I nagrodę - red. Aleksa.nd rowi Paszyf1skiemu z „Polityki"
-- o:a c aloksztalt twórczości pu

za

0

trzy n na grody - red. wo:Kubickiemu z „ży
c~chowi
cia W<tr szawy" za felietony pt.
Zyg„Ekonomia i okoUce",
m.un.to.wi ~Lidze z ~cLityJd'~

-

ma publiikacje

I
książkO'We
Wiwamdzie
Gospodareze" - za calo.kształt praey.
red. DaPięć III nagród -

red.

Ba,rbairze

śnłewskiej

tiuszowi

„żyde

FBtusowi z „Polityki"

za a1kcję prasO'Wą ,_Kowalsey l>eoz kowali" oraz za cało
red. Ignacemu
pra~:
ks:otałt
Gaiwrylmkowi („Zycie Warszared. Barbarze Knollwy"),
Paslawski ej („Tryb u na Robotnicza"), red . Zygmumtowi PaRobotni(„Gazeta
protnemu
cza"} i re<i. ZbignieWC>wi WyGospodarżyde
„
(
czesanemu
eze'').
Stefana Frenkla
Na .g.rodę im.
lury postanowiło przyznać red.
Irenie DryLl (,,.Dziennik Łódz·
Id").

•

W C'ZWARTEK, 14 BM.
w godz. 13-14.30
prz;ea: NTU 303-04

I1

11

I
I
1
I

,„,„,„.____,...,_. .

Wszystko O' ·szkołach
zawodowych
h
.
dl a pracu1ącyc
rozma.wiać

będą

z naszymj Ozytelnikami

mgr Krystyna Michalak
i inż. Krystyna Krysiak
wizyt;a.torzy
szkól zaiwodowycb
p ,roponujemy

tema.ty:

•

Rekrutacja. dio SŁkól

•

Warunki

•
ul. Limanowskiego, kierowca motocykla Teodor Kraw- ~
czyk (Aleksandrowska 28) zderzył się z samochodem. W wy
niku kraksy kierowca i 12-letnia Małgo 0rzata Krawczyk doznali obrażeń i przebywają w
sz,pi.ta.J.u.
Na

sta=e i mło
nfo oooby
dzie±.
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kolejny termin zostanie dot't'Zymainy, jeszcze w tym roku wy;produkuje się ok. 3 tyi;;ęcy ton tego twOiL'Zywa.
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Bieżący tydzień nasycony jest
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chłonąć piękny i jakże wciąż
dzisiaj aktualny. wręcz wizjotekst unerski ·momentami,
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minimal
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