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się

'pisowe
trzeba
lekar-

",Sopot 66"' otwRrty

Piosen ka nastro jowa

i

królowała

w pierwszym dniu Jestitllalu

~

f wiek by
była

lecz

z

pwym,
wy wo-

'

Ważną

i cze ni a

ó!nych
)Y szyb
ali się
tpliwie

za-

ęmanie

odn1-

pde~~;
zdjęciu: piosenkarka
n1ę płyt „Polidor"

Na

rpiński

linijkę.

uratora

taczekać.

nym ze-

urzędnik

:ancel arii
hodzi rlo
1ą drzwi,

n proku-

w. Wcho-

ubraniu,
kuratpr i

v maszyprowadzi
osobą,

fel? I żę
na ulicy
;nastą.pi)

30'1-28.

to

pr;zyjmie-

a.rtykuły

w

żyw

całoś-

'

Sieć

wych

spożycia
wzro~i
(oczywiście
w Iic.zibach
artykułów
tych
Labędzie w
bezw,z.ględ:iych
tach 1966-70 ba'rdZ<O poważny,
bo wynieStie 1/3. Zwiększia się

żyW!llościowe,

Wśród

reprezentująca
łowców autografów.

Liana Covi

wśród

Nie ma szczęścia do pogody
Je ~ enna
imprez.a.
sopo~ka
aura odbiera f~ti walowi co
a:iajmnieJ potowę u:roku. Ale
2lac.zę1o się. Jeszcze tyiko killka intensywnych prób z kilkoma spóźniającymi się wykonawcami, jeszcze tylko ko:ifelI"encja prarowa z prof. MiBerenelru!Jinem i MarkiEm
poinformowah
którzy
sem,
illas o fatalnej chorobie garrewelacyjnego ponoć Ju
dła
reprezentam.rija GuJajewa.
1a Związku Radzieckiego na
Sopot, i... jak co roku pięć
tysięcy ludzi zaoca.trzonych
w koce, parasole i swetry, po
IPłynęło w stronę amfiteatru.
olbrzyIDJa
W czasie kiedy
widownia zajmowała rniei·sca,
w dole pod estra::lą, różnojęzy
czna grupa piosenkar.zy z 25
k:rajów szykowała się do pre
mieroweg0 wyjścia na estradę.

Różnie, w zależności od ru-

CAF -

Grabowiecl<i

gotowaillych specjalnie n ·a festiwal.
re1acjanować
jest
Trudno
przebieg imorezy, którą o~lądają za pośrednictwem telewi
Wiem, że
zji miliony ludzi.
każdy ma j1.1ż własnych u.lubień:ów. że różni ludzie rÓż
nie pockho::lzą do rolii pioren
Jed!IlJo jest
ki jako takiej...
co,r aiz barpewne. Zwycięża
a,rtvstyc2na,
dz.iej pl!ooenkta
opairta n.a moc:nym
lirycz.na
tekście.

A

poza

tym my, sliucha·oze

wystęoów, nie ootrrebują:y
oceniać wartości utworu ' rn<>żerny

pasjon•ować się gł0€iami,

w~gled'z.ie
Dla mnie w tym
Elena
prym wiódł CaTlton.
Burke, Lana Ca!lltre!J i 0€,r D
t'
W 0 !ff
• k ory 1nosenlką " ie
ry
RoSe wa•r rot". zarówno inmelojią
i
jaik
terpretacją
przypomniał mi sukces Ba1rWachhol!Z: z pi&"wszego
ool

fe~tiwaJ.u.

progrupie
Dotyczy
wsi.
dl1a
airtyk,u!ów
jnwestycyjnego,
to sprzętu
środków mechanizacji proc!Juk
sztuczcji rolnej, nawozów
nych, środków o:hI"cmy roślln,

Nomin acje
w Bundeswehrze
Kanolera Erhard na prop02yministra obrony, von Hasza,twierclzil w czwa.rtek
sela.
nominację gen. Ulricha de Maiziere na stanowis:ko inspektora
Bun<iesv..-ehry. zaś
geoneraJnego
gen. JO<hanl!lesa Steinhoffa na
inspektora lotnics1anowis>ko
Zastąpią orui generałów!
twa.
Trettnera ; Panitz;kiego, k, tórzy
- Ja•k wiadomo - poda-li się
'
do dymisji.
Dotychczasowe stanowisko lnspekto·ra armii lądowej - zajmowane przez gen. de Maizieiego zaet®Ca,
ra. obejmuje
gen. Josef Moll.
Gen. de Mafaiere bral udział
w kampanii wrześniowej przeciw Polsce i już jako oficer
sztabowy _ w agresji przeciwko Związkowi R.adz!eckiemu.
Gen. S·teiri.hoff był putkowriiklem hitlerowskiego lotnictwa
po<! koniec wojwajskowego i misję
„r.g anizowany otrzymał
nia oierwszel jedl!lOS·tki odnutowców· Luftwaffe.
cję

Z zaiillteresowtan~-em czek·"my
·
u
swój występ. na jutrzejszy „dzień oo,J ski".
żywają soliś::.i
na.jCiekawszy
to
ie.sit
roku
Co
z
Ravnaais
C:ziairująca Toril
Norwegii jest skupiona i jak- koncert ze względu na moż.l!iby stremowaJJa. Irena Santor wosc •konfrontacj; ['Oli odtwÓ<r-·
cy w znany:h nam melo-'F'-ch
d
· b'
· k
·
·
u:.<a.
CZ.UJe Silę „Ja U s1e ie w oCarltan z Kuryli ool~'ki:h kornDozvtorów
mu", Les
stroi· zabawne m ;ny. Na.r :iso REMIGJiUSZ SZCZĘSNÓWICZ
i,--------------...:....:.::...::.=.:.:_...:::.=:..:.:.:=.::.:..._____
ParigJ re słone:ZJJ.ei Italii
Carola z Finlandii, u,z!llani za
najsym;>aty zniejszą pa.rę wy
podtrzymuią
kO!llawców 1 tu
to wyrói:nienie. Są pogodllli i
rozmowni.
dować na Bacyfiku, o 482° km
W czwartek o godz. 13.16
PrZle'll1óSygtnal feE'ti wal u.
na południowy wschód od wyczasu miejscowego z Przyląd
wiende pnewodniczącego MRN
spy Guam.
ka Kennedy'ego potężna raS;:)potu, p:rezentacja jury, naNa pokładzie ta1kńego samek1eta Satiurn-1 wyniosfa w
groda dla zdobywcy ubieglogo .pojazdu 3 astr01I1arutów ma
przestrzeń pozaziemską pojazd
pfosenkę
.-ocznej nagrody Za
w,kJrótce wyruszyć w 14-dnio- ·
l:os'miczny „Apollo".
zaipokosmiczną
;,Mon pays" - Gilles.a Vignea,ul
podróż
wą
28-tonowy pojazd wz:n.iesie
pairtnerkl
Prezentacja
wiedziia:ną na giru<lzień br.
ta.
s.ię na wysokość 1136 km nad
Afryką i następnie po 93 miLucjana Kydryńskiego R e naty
7.godnie z programem, goj:nd
1mtach ])OWII"ócić ma do a.tmoMauro, któI"a i·stotnie prze<>kosmiCZlI!y „Apollo" po DS miw
Kabina,
ziemskiej.
~fery
w
es-tradzie
na
sie
bmża
mttatCh lotu wodował na Pacyktórej' w przyszłości znajdofiku w odległości oko.to 500 km
szczyt efektowności i R01I1ni€
n.a poludn.iowy W5'Chód od wyswać się będą astronauci ma
To"Jer z Holandii za~z.ał rewię
py Guam.
zagran.i::znych piosenek pczy- blę odlączyć od rakiety i .wo-

·
t yny a t emperamEntów, prze•

Amerykański

pojazd księżycowy

wielką

troską.

Przewodniczący

Rady ' Państwa
p1zyjął

wicepremiera ZRA
25 bm. przewodniczący Rady
Państwa Edward Ochab przyjął bawiącego w Polsce z wiwicepremiera
pficjalną
zytą
Musta.pha Khalil.

ZRA -

Rozmow y
gos p·o da rcze

Polska -ZRA
W czwa.rtek po poludllliru w
~alach Urzędu Ra.dy Minrl.~t:rów w Warszawie rozpoczęly się rozmowy gospodarcze
•niędzy delegacja.mi rządowy'11i Polski i ZRA. Na czele de·
legacji ZRA stoi wicepremier
Mustapha Khalil, który p:rzybyl wczoraj do Polski, a pol_ _J_a_-

__

I

naszych dTóg państwo
prawie 800 miast.
nich 79, to miasta wy-

łączy

.

Ogólnego NZ.

Połc~g
mordercą

policjantów bryty1sk1ch
morderców ~r2ech
policji przebywana wolności, Ha:ry Raberts, znalazł się w śro
aresztowan:a.
krok od
dę o
Roberts, którego oo 13 dni tr.o
pi 50 milionów Anglików, zai
uważony został w Londynie
to tym razem nie przez „amaostatni

z

>~ktorów
jący jeszcze

dzielone lub będące .p owiataprzez te właśnie mi.a;ta
mi.
przebiega większośc d·róg m'.ł
gistra.lnych, na których l'uch
jest szczególnie duży.
Nie. jest tajemnicą - bo o::lto wszyscy kierow-:y
czuiwają
i pasażerowie autobusów - że
w większości przypadków, kiedy no1malna droga państwow".1

obręb miast.a i za
się, jak mówią fachowdrogę .przelotową, ko11-

. W \:zwairtek odbyło Stię .286
posiedzenie Komitetu Rozbrojeniowego 18 Pańs•tw, które
było końcowym posiedzeniem
teg-Oll"ocznych obrad:·
wys·J :uchaniu
po
Komi-tet
końcowych przemówień delegatów ZSRR, Angll:i, Stanów
Z.jednoczonych i Rumunii uchwali·! na wniosek dwóch
w spółprzewod:nicz.ących spra-1
wozdani~ które zostanie zło
żone XXI Se$jd. Zgromadzenia

za trzecim

11

„wpada" w

·Rozbro jeniówego
I

milczenie jeśli chodzi o rzede
czywiste :intencje gen.
Ga,c .:lle'a.
Zabierze on głos w Phnom
?onh 1 września, będzie to zapewne okazja do sp:recyz.owa.nia poglądów na p:roblem
wietnams·ki, którego ustawiczne zaostrzenie się śledzi z

na r.emonty1 __;_~_ie_z~_·_-_icz_w_·_i_cep_r_el'Tl'1·_er_Pi_"ołlr

U l1Qtc przelolowych '

Komitetu

pow,rócę.
Powa.żne 4więksl'ieni-e
w
naistępuje
dukc:jd

wytwór·

zł

Końcowe posiedzenie

głów

na
kierujemy
wysiłki
ne
zwiększenie dostaw wyrobów
pierwszej poprzemy~łowych
trzeby. Natwl'."ailnie c!Joty~zy to
ćrrtykułów
w dużym stopruu
tkanin"y,
jak
tradycyjnych
odtz.1eż. obuwie, czy telewiz,ory,
Jodówki, pralka itd. Najwięk
położony
szy Jednak nacisk
będzie na towary nowe, mało
:znane, bub nde znane na narynku. Do przedsię
sizym
je5icze
W'Zlęć• na tym polu

~blicz

11111111mn11

rynek

nościowe &\an.owiły

artykuły

tartów
sposób

się

wanych
my za 10(\,

natomiast; wyda.tnie w z,akupach udział a.r·iyku!Ó'W nie(powszechn.ego
żywnościowych
i trwałego użytku) oraz taniekonsumpcyj
kich towarów
nych, jak ma te["i!ały z1aopatrze
maszyny,
ws-i,
niowe dla
i•tt>. Je;;t . to
sprzęt rolniczy
zjawisko barc!izo ,pozyty~ne.
popyt'U na
Obok pokrycia

;Myślę,

:onku-

li.em

76 mln

k.!~~~w ~~~=
~~~hJ!~n1~gti1"~o
1\a

w 1960 r. 47,8
Ci zakupów
pcoc„ w ub. ll'OkiU - 45,3 pcT"OC„
a w 1970 roku udrzaał ten popro:.
do 42,4
wi!llien spaść

(lll)

rwenejl
1m6wio• b1"·n·
ówlenla
ennika'"

Rozsz·erzenie gwarancji

Wypow·iedź wicepre miera F•. Waniołki

tu

)dawać
ównież

e

5-latkę

mecz

listoparewan-

na wi

e Wzrost

problemy- przedsięwzięcia
RYNEK -- perspe
ktywy na

tacjacb.
ZSRR
i miej
o PU•

tą

w sprawi e
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dzi

wi

de Gaull e'a

·

prezydent de
stolicy Somali,
do Dźlbuti francuskiego terytorium zafunduszu
marszałkowskie.i
laski
rozszerzenie
Do
przez
Radę
prze-z
morskiego.
pucz
przesłany
wpłynął,
spo~~cifl, lecz również
uchwały
projekt
dostosowanie
Rozpoczęta podróż jes·t, :zida
Mmistrów,
mozhwie pełne
Sejmu PRL o 5-letnim piacie masy towarowej oraz usług do
niem prasy paryskiej, wydarozwoju gospodarki narod1twej
popytu ludności, ze szczeg&lrzeniem doniosłym zarówno
na Iata 1966-1970.
nym uwzględnieniem znuan w
dla politykrl. wewnętrznej jak
popycie związanych ze wzrci zagranicznej, jak też, ze
dochodów 1 zmian w
stem
W pierwszym r1t2dziale projek
na wiek generała
względu
tu uchwały stwierdza się: pod struKturze wieku społeczeństwa.
rówjest
zadaniem
lat), wYczynem n!iemal
Istotnym
('16
aa
stawowYm zadaniem planu
Iata 1966-70 jest dalszy wszech- n.ież pełniejsze zaspokojenie po
spc:xr.towym.
oraz uzy.
wytwór- trzeb kulturalnych
stronny rozwój sil
Oczekiwana z dużym zainLódź, pią.tek 26 śier:pnla 1966 l'Okiu
czych w kraJU przy jednocze- skanie poprawy warunków mie
wizyta w Phnom
teresowaniem
(6130)
203
Nr
RO'k XXI
snym unowocześnieniu struktu- szkaniowych i zdrowotnych.
Penh i rozmowy z księciem
Polski oraz
rY ekonomicznej
Sihanoukiem będą nie tylko
zatrudnienia c!la
dostarczeniu
·według obserwatorów polityczprzyrostu siły roboczej
całego
użytku
trwałego
artykułów
sprzedaży
wzros:u
dalszego
i za.pewmeniu
nych,. ale i kól miarodajnych.
stopy życiowej ludności.
aotyczyly w głównej mierze
Nowoczesność
najdonioślejszego obecnie prowzrost potencjału ekonomico:Ze
wietnamskiego.
blemu
nego kraju powinien następ:>:
na b1J.skość teat!U
względu
równotnierny
sposób
w
wać
de
generała
pobyt
wojny
w warunkach pełnej równowagi w oparciu o możliwie efekGaulle'a w Pnnom Penh na··
tywne i rac,ionalne metody gobierze, ja;k podkreślił wc~-0spodarowania. w szczególno~ ~ i
Taj rzecznik rządu franous.k ierozwój gos podarczy kraju i po
go, ,.szczegól'Ilego znaczenia".
prawa poziomu życiowego lu<!PraŚa paryska podkreśla głos
latach 1966-70 powinności w
radzieckiej telewizjii, wedlug
we wzroście
ny się wyrazić:
której jest to dla szefa rząd1 1
dochodu narodowego wytworzo
roku o ok. 3ł
nego w I,970
francuskiego nowa oka,zja pomateriałów .bu1dow1'a!llych
proc. w porównani u z 1965 r.
Jak zapowiada się sytua-cja rynkowa? Jaki są. głów in.
realijego
1:wderd:zenia.
zatrudnienia w
· we WŁroście
ne kierunki ,prac w tej dziedzinie j jakie perspektywy
stycznej posta.wy w sprawie
o
nspołecznic>'Jej
gospodarce
ry~ują ~ię na najbliższe lata? Na te pytania odpowieWaszyngRciwnież
Wietnaimu.
poprtawę powinWidocz,ną
1,s mln osób, wreszcie we wz.ro
Waniołka
Franciszek
dział wicepre2es Rady Ministrów
ton ma śledziić podróż de
ru.smy również o..c4gnąć, jeprzez ludność
ście spożycia
m'
Tadeusze·
red.
PAP
cielem'
p.rzedstawi
z
rozmowie
w
Gaulle'a „z powagą i przyuztamłenne
oraz
części
o
idzie
śli
konsumpcyjnych
dóbr
5apo~ińskim.
chylnością". Nde jes.t to jed1970 r. o 27 proc. w
roll!l.isług w
za,równo d'la · maszyn
w
co
porównaniu do 1965 r„
nak jednoU.ta ocena.
czych, przemy>Słu motoryzacvj
PeŁniejsze i bogalbsze dJOstaZbilans owanie potrzeb społe
przeliczen·.u na jednego mieszMimo jednomyślnej nadziel.
n.ego jak i 2lmechanizowane go
W12Jrosc1e
wy towarów, przy
wzrost o 20 cz e ństwa z produk:ją przekati.ca oznacza.
w Paryżu panuje całkowite
(A) Dalszy ciąg na Sita:'. 2
dochodów miesiikańców - ma
proc.
zna:z.oną na ryne k jest w obEc
---.;_-------------------nej 5- lat:e o wiele lepsze niż ją odbicie rówmeż w ZJmia- . . - - - - - życiowej po-,
~oprawa stopy
wmna być osiągnięta nie tylko w lata:h ubiegłych.

:k Ra.-

f"Yć

Francja oczekuje inicjatywy

BZIFNNIK

Projekt .planu 5-letniego

ać

Cena · 50

Wydanie A

mienia
cy, w
czy się wygodna jazda.
albo inaczej ulice
Drogi,
admimstrowa :le
przelót-owe,
gospodarkę komunaln1,
przez
mają na ogół złe nawierzchnie,
są wąS>kie, jednym słowem, nle
wymo.gom inter.odpowiadają
sywnego ruchu samocho·dO·Weg'>.
winie gospocato
za
Trudno
rzy

bowiem

miast,

fundug-ze

go.spodarki komunalnej dotychczas nie wystarczały na pok:ycie nawet najpilniejszych bieremontów dróg przelożących
towych.
pod uwa·gę to
Biorąc
ostatnio
KERM W podjętej
przytnaje dodatkawą
uchwale
kwotę 76 mln zł, jaką jesz~ze
w tym roku moż.na będzie wy ·
drń~
na remonty
datkować
przelot.owych w miastach st::ipo•w .iaty, i w mianowiących
z wojewyłączonych
stach
wództw.
bo 15 ml.n zł, oNajwięcej,
trzym" Kw:RN w Katowi.cach,
prezydia woje·w ódznastępnie
kich i powiatowych rad narodowych w KraJrnwie, Bydgo,zczy,

Wrocławiu,

cinie,

Lodzi i

Szcze

możr.a
przykładu
dodatkodzięki
że

Dla

wymienić,

funduszom szybciej p•J·
stan dr6g
będzie
się
przelotowych nie tylko w samym Krakowie czy Szczecinie,
ale i w takich miastach, jak
Radom, Sta,raehC>Wice, Zgierz,
wym

••KG
prepara t
skutecz ny

fi

C

na wszystko •
Czytaj na
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Srebrny skarb
sprzed 1900 lat
archeologów prowaEkipa
dząca poszukiwania na terenie
Izraela znalazła olbrzymi skarb,
o.kolo 50 km na zachód od wyMarza Mao-twego. z.na~
brzeża
leziska tego dokonał dr Abraham z izraelskiego uniwersytetu Hebrajskiego. Skarb s.Jdadał się z około . 1-0 tys . . srebrnych monet, które liczą przeszło 1900 lat. Ok!llo 8 tysięcy
tetradrachmy.
stanowią greckie
wybite w latach 96-212 n.e. są
tam również rzymskie monety
z '"a5ów cesarza Trajana, tj.
z lait 53-<117 n.e.

Kanada i Da ni a
kandydują

do Rady Bezpieczeństwa

Kanada uzy&k.ala już poparcie 20 innych krajów zachodnich jako kandydat do Rady
w następnej
Bezpieczeństwa
oo:itora", ale prawdziwego
inspe..'<~~r
kadencji. W Nowym Jorku
go
cjanta. zauważył
Tarnów.
brygady kTyminalnej Bob Harodbyło się spotkanie przedsta,ding oodczas obchodu dzieln;wicieli grupy delegacji krajów
cy S-Oho. znanej ze swych noc
zoohodnich =a.z delegacj·i Aunych lokali otwartych całą dol'>t;r.arn, Kanady, MaLty, Nowej
bę.
Stanów
i
Turcji
Zelandii,
Roberts ·na widok po.ticjania
Zjednoczonych, na którym zapolido autobusu,
wskoczył
aprobowano kandydaturę Kacjant puścił się za nim w po
nady. Kraj ten był już człon
pobliżu teagoń taksówką. w
kiem Rady &>.zp:ieczeństwa w
W Londynie zima'fł w no:y
tru Sadlers welłs Harding d'>Jatach 1957-1958.
z ~ody na ozwairtek gene11ał
padł Robertsa, ale ten po kr5t
W skład przyszłej Rady BPZ
TadeuLSJZ Bór-Komorowsik~
kiej wa.Jce zdołał uciec.
pieczeństwa wejdzie także Dazaalarmowana polieja zamk:ię przywódca 1 AK w czasie 'POrekordowym
ulicę w
ia całą
l'ia, która row.nież uzyskała
w
wstania wa,rszawsikiego czasie, ale Roberts zdołał je-Jg;rupy pańs·tw zaaprobaJtę
nak przecisnąć się przez siać. wieku 71 lat. Pnzyczyną śmier
choonioh.
ci był atak .sel'c:a.
Pr·zyi!1ajmniej wiad-:imo, że znaj
'--------------------------------.
d~je się on w sto.Jicy.
prawJać

Zmarł

Bór - Komorowski

P<>dczas go:y pot1cJa brytyjska
ciągu . prowadzi
w dalszym
śledztw'o w sprawie morde·rstwa trzech policjantów, gdy
ten
podejrzanych o
dwu
zbrodniczy czyn przesłuchiwa
nych jest w londyńskim są
dzie magi5trackim. a za trzecim z podejrzanych prowadzony jest energicz;ny pościg,.
na ulicach Londynu rozpoczę- /
to samorzutne zbieranie podpisów pod petycję, żądającą
kary śmierci.
przywrócenia
Jak wiadomo w Wielkiej Bry:wstała
śmierci
tanii kara
kilka lat temu, a
zniesiona
obecnie oburz1tne niesłychaną
brytyjskie
jak na stosunki
zbrodnią

społeczeństwo

M-

gielskie zaczęło domagać si~
jej przywrócenia.
Na zdjęciu: zbieranie podpisów przed siedzibą sądu magistrackiego w Londynie.
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W;e=i e - wyraźnie zwięk
my się zalkres wszelki ego typu usług ŚW"Iadczonycl! Ludności. Jeśli ich wartość w ub
rokiu wyniosła 5,8 mld Zł, tó
w tym roku sięga 6,4 mld zł,
a w przyszłym pm;ekro czy 7
m.ld zł.
W zaki!Ud e nowoości, !pl."21eWipoważne
bardzo
duj em y
.zmi.aaiy . Ju·ż w ub. r. przemysł

maszyn owy

w.prowadził

zarejes flrowa130 nowych lllYCh (czyli wiaiżniejszych) artykuMw . w tym roku zanue:rza opanować o;rodnkcję dalszych ok. 220. C-0 rok w ciągu
5-latki na rynk·u ukaeaiłej
zywać się będrziie · ok. 200 nie
=ych dotychc zas a.sortym en
tów z urzemysł.u maszyn owe-

go.
Chemia

=cłiomiła

w ub.

- _pro ble my - przedsięwzięciaę I
- pe rsp ek ty wy na 5-latk

rolcu prodiu'!icję 52 nowych po
przyw
zycji rynkow ych,
szłym roku ma dać 72, a w
lataeh - i:>o ok.
następnych
100 rocz.niie . Po tym orzemy sp<>diz iewamy się jednak
śle
więcej.

W

prz.emyśle
pojawi a się

lekkim rocz-

kilkanaście
tysięcy nowych odmia!Il i ro~jó.w tkanin', ubiorów , obuw .1-a; w drobne j wytwórczości

nie

ok . 3 tys_ rocznie.
Istotne Jest to. że opracow ane program y na tym odic inku
opierają się z jednej .strony
na naszych własnych, orY!dna~ych kon.s>tr ukcjaeh , wynik:1Jących z leoszei znajomoś
ci potrzeb społeczeństwa, a z
drugiej - na wzorac h ~ doIi?bku szereg.u krajów . Dzię
ki własnym pracom , a także
korzyst ainlu z doświadczeń innaw
~tych, urucha nti•a1my
prodlukcję
szych fa.bryk ach

-

militarne

„ZobowJązania

Waszyngtonu na

świecie"

prizenon.aśnych

lodólodówe k:
gaz płynny, n-owyeh
wek
zautoma tyrowa1 11ych pralek z
nowocześsuszark ami, coraz
niejszy ch aparató w telewi2 yj
ów włógatunk
nyzh, nowych
k·1 en sztuczn ych. skutecz niejchemic znych
środików
szych
dfa rolnictw a itp.

z.maerzają

in.icjatywą,

Nową

do wzboga cenia rynku są
w~tawy wzorcó w z różnych
Pokaizy te stanowią
krajów .
proasumpt do podei··m owa·ni-..
p<Jdobn ych
krajow e;
du)!:cji
wyrobó w. W br. odnosi się
to d:o 8'60 artyku~ów. Tę po-

cą

żyteczną

praktykę

będ'Ziemy

nadal stos· ować. Główne jednak zadatue spoczy wa na naszych konstru ktora·ch i pl"C>jektant ach.
Lepsza jakość towarów i leb
to 'Zasadni czy i
nie-zawodność
węzłowy problem naszego przePodstaw owym warunmyslu.
sukcesu jest zwię.k-;z.~kiem
kierownie odpowiedzialności
fabryczn ycl1,
nictwa i załóg
jest pełne zrozum ienie tej waż
nej tematyk i i walki z tymi,
którzy jej nie do<>eniają.
bata.Iii .o ja·
Szeroki front
kość,

obejmujący

każde

sta~o-

wego danego

airtykułu. w

rezul

~~~iętoko~~:o~a~ ;b'stosu~~

do 41 wyrobó w.
Wreszci e _ niemałe zn.aczenie dla polepsz enia sytuacj i 'N
tym zakresie ma zasada roo:szerzan la i przedluża.nia systeicy
mu gwaranc yj:nego . Czyteln
sami z pewnoscią zauważyli. ze
coraz
na rynku ukazuje się
więcej artykułów z gwaran cjaa także z przedłużonym
mi,
Tylko
okresem ich działania.
w tym roku przedłużono okres
24 miesięcy dla
gwaran cyjny do
22 wyrobó w, a do 111 - dla 12
ywaille •ą
Przewid
ów.
artykuł
dalsze decyz:)e w tych spra·
waeh.
rozs:zer zaniu okresu
Dzięki
niu termigwaran cji i w;Włuża
nów, w których gwara.n cja upływa, spadają wydatk i ludn,,_
sprzętu, a z
ści na na.prawę
obciążenie
strony drugiej
pro<luc entów ko.~ztami gwarai1 sprawia , że bardzie j
cyjnym i
dbają oni o jakość produkc ji
że kwoty z;;Tym bard:zie j,
.oszczi:a zone z tego tytułu pozostają w dys.p ozycji zakładu.
poprawę
widać
Już obecnie
jakości szeregu artykułów. Jeśli np. krajowy telewizo r pi·aw po-przed nich
średnio
ce>wał
latach ok. 230 godzin do pierw
szej awarii, t-0 teraz ten ok~es
wydłużył się do o.k. 700 god-zln,
a pod ko.niec przyszłego r"'ku
LOOO godzin. To samo
sięgnie
o IC>dówoowie<lzieć
można
kach i liilnych artykułach.
Każdy zakład, każde zjednoczenie przemysłowe musi wymo7-liistniejące
korzvstywać
wości po to, by jakosć p.roouk
cji była wciąż wyższa.
Musimy dojść do tego, aby
produk t przemtsłowy
polski
był pToduk tem najwyższej kla,walora eb
sy, o najwyższych
estetycz.
eksploa tacyjny ch I
uycb.

d d i •
n enaa
owe U . OIJO we
podulko ,l
• s a·
dla rz em io
Dalsze ulgi I

ooogOOJn,jema

(w

wpro
podaitk. owe dla
ostatnio
wydaJn. e
wa<izają
f.iministr a
rozporządzenia
nam.sów . Są one konty.nuacją
uapocząt'lcowa ·nych

na

przeło

tym

mł}Wl3:'Sbwn) Ol'aQ:

pensjon at.om

stronom ii,

rzemi01>ła

gaoraz

zakładom świadczącym wsługi
nderz.emieślnnoze w foa:-mie na-

praw i konserw acji przedmi 'O
tów gospoda irstw·a domow ego
lub ooobist ego uiżytku.

1-- ---- ---- ---- -

mie 1965/66 oraz w kw'le'1n i,u
hr. - zim.iain w opodatk l()wan'iu memio.sła.
Ostatni e decyzje , które wejdą w życie od 1 styCIZillia 1967
wi:.,row udzai'i obniżkę
roku
obrotow egic»
stawki pOdatk·u
od usług rwmieśln>iczych z 5
lub 4 proc. do 3,5 proc. Obrażają dla rzem11usła ska:lll p<>da tklu dochod owego (-z wyją.t
dochod ów)
wyroki. eh
kiem
oraiz wyda·t nie rozszerzają dla
usłnrgowe_go pm w.o
rze·miosła
do dogodn ego opodatk owa.nja
w formie tzw. kai!"ty poda<łiko
wej.
Nowe zasady mają na celu
praede wS>Zystkdm rozJWÓj rze
mieślniczych u.sług dlla ludnoś
Z!~godren!Je
rolnictw a.
ci i
,progre9 j.i poda.tlm wej i r=-

hiszpańskie
w Afr yce

Kolonie

tablicJ
ło 9 d
stawa

si;ałyn

Co pi
dniał

dowe
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wygoc
nie p
Gdzie

otrzymają niepoóle~łość
w dniu M bm. powr6ciła do
Madry: u podkom isja komite tu
ONZ dla spraw kolon.ia Jizmu.
która bawiła w kolonia ch hisz
w Afryce. De\egac ja
pańskich
wyspy FerONZ odwiedziła
na-n do Po ora:z Gwineę Równi.;
,i stał
delegacj
cze.le
Na
ko.wą.
komitet u Gerprzewodniczący
a
i.eone,
sohn C:ollier z Sierra
w jej skład wchodz ili przedst a
DanU.
ChLle,
wicie.le Mali,
Polski, Tanzan li i Syrii.
Z3<larue m delegae jl było zbawmie sytuacj i na tych terytoriach hiszpańskich pod kątem
niepodległości
przyzna nia im
w najbliższym czasie. Pod.komisja przygotowała raport, któ
o.puoHk owany w
ry ma być
Nowym Jol'ku. W1izyta pod.lromi.sji nastąpiła na za'Prosz enie
rządu hiszpańskiego. 2 la•ta te.;
mu Hiszpan ia zagwa•r a.n towaJa
tym tery~o.rium pewną auto.O

wisko pracy, wiąże się na~uralnie mocno z poprawą technologil wytwa.r zania, z rmbudziałania
zasięgu'
do wą za•plecz a, z od.p owiedn· ą
~
kont·rol i, z bodźorgani-zacją
tzw. karty podatko wej - stwo
cami.
wa.runk i
korzystr uiejs.z.e
vzy
Walka o jakość Idzie ponadw
dla wzmstu zatrudn ien!la
torami. Na piPrwkilkoma
to
będz!e
ia"
która / złoży „zeznan
rzemiośle. Wprowad1.iając zimia
szym miejscu postawiłbym znaSenack a podkom isja do spr11w
wstę
na
ł
odczyta
Stennis
po
uRusk.
bojc>wej, na której
ne już prace, klasyfikujące
ny w kairoie podatko wei
gotc>wości
nawiązujące
pie oświadczenie
wyroby do grup
szczegó lne
czele stoi senator st1mnis zwró
W1ZJględlllion.o rówinież szeroki e
do niedawn ej wypowi edzi Rupoziom) , „n"
(najwyższy
„A"
de> sekreta rza stanu
ciła się
gospoda rS!bw
ebowan ie
w
zapotrz
zone
zjednoc
Stany
że
(prze.s~~
ska,
„C"
i
(średni poziom)
Ruska, aby przedstawił ,,i-eali·
na usługi rz.emieślini
zobowiązane
rolnych
agres;ji
yclJ
u
dotycząc
wypadk
przed
kcja),
u
konstru
problem
rzała
c>eenę"
styczną
pomocy milita~
są udzielać
cze. Np. dlla rzem~eślrn'k:ów
gdyby na
standar d4 określonych produ!< jakim staną USA,
nomię.
nej przeszło 40 krajom. rwarW przemyśle elektro matów.
budowl ia.nych, ~iałaj-ących we
świecie wybuchły równocześnie
ił
stwierdz
jest szynow ym nastąpi do końca br.
„dwa, trzy lub jmcze więc~j dym faktem
ws:ia.ch oriaiz w małych i śred
mały
ie
względn
że
.
se.nator
2,5-·k .rot.ny wzr·ost ilości wyrokonflik tów podobn ych do wietptr'Zyz111<ml0
miastac h
nti·ch
kraj, jak
i słabo rozwinięty
bów w grupie „A", a w grunamski ego''.
pod>a.t.1rowej
był w staprawo do karty
28 proc. Natoo
„B"
Stennis przewo dni· północny Wietnamnas
pie
Sena.t<>r
i w porziem.iieślni•k-oo:n z81triudnie za.angażować
także
w czwarte! <
miast p•rodukcj a wyrobó w w
rozpoczętym
ezy
związać nas~e
przestarza.łych
„C"
podkom isji, do ważnej mierze
:nfającym dwóch pracow- .nJików
gru'Pie
przesłuchaniom
zaso·
nasze
l
e
wojskow
siły
militar·
technicz nie, musi być w najzobowiązań
tyczącym
i trzech UC!211liów.
by prze>< okres wielu miesię
Zjednoc zo.nycb
bliższym czasie plano·WO i cał··
nycb Stanów
W zwJą2lku z tymi zm!iiatnami
podkreślił, ie staSenator
cy.
ana.
osobą,
zaniech
ą
Pierwsz
kowicie
świecie.
na
- r<>wnież dotychc zasowe staw
ny Zjednoc zone „nie powinn y
Bardzo pomocn a w osiągnię
odbyło sdę spotkaLodzi
W
Blal>O
Młodzi kola·rze Danii znaczen ia strefy
ki rycz.alt u tzw. eksport owego
pomniejszać
ciu tego celu jest zasada wy- nie przed>t awicieh ambasa dy
która
dzu.n, Haillsen , Ho-jlund i Wis.I
objętej paktem NATO,
pobie<ra;~o za
u
ryczaltti
świadectw dopusz< 'Zaoooiz
Ja
stawian
d.rtł-'
w
boI"g mistrza mi świata
NRD z handlo wcami i produnadal jest decydującym regiopos~egól
Pożarq
nia do b odukcji
pośred·ni ctwem rz.emleślni=Yoch
wyści,gu amatoró w<
żynowym
zjednl)C zo·
nem dla Stanów
centam i z różnych dzied-ti n
z•byartykułów . Zawierają one
i
nych
q,en~a
spółd:zielni reopaillr
na dystans ie 100 km - to pie•w
nych 1 zachodn iej Europy W ciągu ostatnie j doby Wo·
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do
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ale
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medai zdobyli
11166. Srebrny
je;;.ienn ych Targac h Lipskic h
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W
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zupełnie
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wej stawce 17 drużyn zawie<l 'i
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cych naJ.eżności w formie rydmach
roku wydano w przemyśle ma- odbędą się w
ły udział 3 OSP.
nasi repreze ntanci, którzy upla:
r:itego
nich
szynow ym ponad 2.400
w
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2.500.
Straty 15 tys. z'.
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mii i innych wynag1:o-od-zeń z.'tra w dzi·edzd rnie arlyklułów kon ma•teriałów budow la·nych.
6) S2lweoja , 7) NRD, 8) CSRS,
pożywczemiu
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'czeń . przeciwk o
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i młoPonad 150 tys. dzieci
dzieży z wojewód ztwa łódzna ko
wakacje
kiego spędzało
laniach i różnego typu obozach. Ponadto Wydział Oświa
ty Prez. WRN zorganizował
w szkołach tzw. „małe wczaz których skorzystało
~y·~.
ok. 30 ty.s. dziewcząt i chłop
ców.
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wykaro l obecność bak1eri·i przetrw alnikujq ,cych t)Jpu butilis-mesentor i ~us? spotykanyc h ja,k-0 zak.aze:iie wali
pzeczyw'l..
:iwego pszeqineg.o
za.każenie tego typu ba.kt.:i~w.mi pochodzić może zarówno z mąki, otrzyma ne; z rozU:irna. ;a.k i ze
lcażonego
11tarych, za.każon11ch dro.żdż y
Rozmno zeniu
piekarni czy.eh.
się bakterii w su.Towu m cieś
rie przu wyrobie ps.zeninego
pieczyw a. o odczyni e ba,,-dw
te.l:
slabo kwaśnym sprzyja

Olejnicz ak

produkc ję

Sprzętu

sprze~y

okazyjnej. Tu rów.nfoż obo~
zuje specja;li zacja. Są więc
sklepy dziewiar .sk;ie, konfekcyjne, wlókien ndcze. Szkoda
tylko, re posiadają zbyt mały
asorlym erut lXllW<ail'.'ÓW.
Wydaje się, że sklepy sprze
daży okazyjn ej powinn y rów
nież otrzymywać towary prze
renione i posezon owa
sklepy
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Coraz więcej kin otwl~ra
się w wojewód ztwie łódzkim.
W bi eż ące j pięciolatce przybędz i„ ich 34. natomia st liczba m ie j' c z 21.765 zwięk szy
(i. kr.>
sie do 26.70"

1.

I' ROF. DR J . .TAKUB OWSK A
!{ZERO WNIK KATED RY MTTECHN ICZ-.
KROBIO LOGII
NEJ

PŁ.

, Coraz więcej łodziaiu kupuje
telewizo ry, korzystając z udo godnień

ZURiT.

tak osoby, które kupowały
telewizo ry „Agat" i „Topaz>•
w maju br. otrzymywały dwu•
Na ogólną
gwarancję.
letnią
ilość Z.384 telewizo rów sprzedanych w sierpniu br. w Łod.ti
n,aszym
w
woj ewództw ie,
i
mieście wykupio no 1315 apara.t(>w.
Specjaln e udogodn ienia, ws.pól
nie z ORS, wprowad zono dla
telewizo ry w miekupujących
sierpień. Od
siącach ma.rzec sprzedan o w Łod7.l
1-20 bm.
gdy w
podczas
982 telewizo ry,
rok11
okresie
analogic znym
Csl
671.
ubiegłei:o 1

w
na
w

odpo wied zi
krytykę
n.o.tatce· pt.
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«O-minu to-

<>późnieniem" pisaliśmy o
kosmety cznym przy
zakładzie

wym

Piotrkow skiej 243, który
jest prowadz<>nY przez Sp-nię
Pracy „uroda i Zdrowie ". Za•
ten został otwarty w
kład
dniu Zl lipca br. z 40-mlnut oiem. Z wyjaśnie
Qpóinlen
wym
nia, jakie otrzymaliśmy od za•
„Uroda i
rządu SP-ni Pracy
Zdrowie " wynika, że pracown ica, która s.ię spóźniła w danYm dniu Ol.rzynu !a ostrzeże
nie z wpisanie m do akt pers<>nalnych . ze swej strony zarząd Spółdzielni, za nas z)'·m po
średnictwem przepras za klientodejść
musiały
które
ki,
sprzed zamkniętych drzwi za•
kładu „Uroda i Zdrowie " .
Za.kla<l)I'
Łódzkie
Dyrekcj a
Gastrono miczne - 13a.ry przysła
ła nam uzupełniające wyjaśnie·
nie na temat notat ki „~1iły nastrój prysł". ŁZG Bary WJ'jaśniają, że w „Balaton ie" z:i
kremu,
porcje
reklamo wane
które nie nadawały się do
konsump cji, należność n.ie zo.
stala r><>brana. Konsum entka za
płaciła jedynie za ciastko i WY
u. kr.I
pitą karwe.

ul.

Po nad 700 stu den tów
pracowało .w ,,Pocholkos'.
Fer.ie walm.cyj .ne student< >w
nie
Jędna:k
trwają.
nadal
lódzkicn
vvszyscy słuchacze
wyjecha ii
" ' Y°'.GSZYch uc:relni
odpoczy nek.
za5'łuiony
·na
Część z nich poro.stała w Lodzi i pracuje w Studenc kiej
„Pucha·Pracy
Spółdzielni
tek", u:z:upehi,1ając swoje Zllooby fu:l.ainsowe.

W czerwcu w „Puchat ku"
fl<I'SOO'Walo około 250 stude:i.l:ipc-.i lici;ba ta
tów, a w
wzrosła do 450. Studenc i prac..'Ują pz=ważnie przy wyk!>nyw;amu różnych usług (sprzą
magazy w
ta.nie, praca
r.a.ch itp) oraz przy malmva n.iu mieszkań i pomieszc.o "!ń
(s)
biurowy ch.

ITESifHfliliiirf~I
O .„w
l:.K.......
TY.......
I „„
„ SD H I
ul. Piotrkowska 100
ul. Piotrkowska 53
ul. Pabianicka 188
ul. Ar. Czerwonej 54

*

Dawno już ziemia Jqwicka
nie notowała takiego „najazdu" turystów krajowy ch i
zagranic znych. Obliczon o, te
w I półroozu br. Łowicz. Nieborów, Bolimów i inne miejscowości pow. !<>Wickiego odwiedziło 140 tys. turystów , a
więc tylu. ilu ich było pod<"zas całego sezonu turystyc znego ub. roku. który trwał
do 15 WTześn.ia. Niestety miasto nie :test w pe/ni przygotowan e na przyjęcie tak
wielkiej ilośoi zw iedzających
Odłowicką.
z>emię
piękną
tu brak. przede
1 czuwa się odpowie
dniego how szystkim
telu dla turystów .
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Trwają roboty przY budowił'l
nowej trasy tramwajo weJ! która ma lłiec od ul. $tąsk1ej do
ul. Dąbrowskiego, a w przyszłości zostanie o·n a przedlu:i o·
na do ul. Strykow skiej.
. Na zdjęciu.: pracuwn icy MPK
przy robotach ziemnyc h na ul.

w ych. Przezna czenie w<m.t to
artykułów
i:;aszenie pożarÓW
c-hemict mycil, a także maszyn
na.opięciem
i urządzeń pod
dektry =ym.
pompy
też
będą
Nowością
ga.ww~j
z napęd.em tw-biny
Lód.z-p~oj eiktu Politech nikli
lde j. Pompa t.a:ka tłoczy 301)
minute.
na
litrów wody
Próbne „e gzempl aTZe" zdały
już egzamin, a obecn1>P- l'O'r-

w Wytwóm d

prowad?..a

PrzedsiębiO!I'stwo

także

'bułki

lramwn1•owa

57..eściokilog:ramo

gaś nic

;i

Rośnie

w oobotę, 13 bm. zaku.pic 11a bu.łka pszen?'l4 delikat'ł
sowa wrocławska pt>ehodząca
z ŁZPP Pieka,rnia nr 1 (Obr.
Stalingr adu 17) po przekro je•i.iu oka.za.la się nie· wypi O!Prz11czcm.a - z zakalcem .
1'ry za-pach oraa obraz mikroskopow11 pr6bk4 m iekiszu
11obrcmy z kilku mie3sc tej

turbinowym
lmWóz gaśniczy

tegorii osób, z którymi hai;iwyłączme
dluje się Diemaa
artykułami pochodz enda zagr~
nicznego . Wprawd ?Jie w Łodn
od kilku miesi ęcy Wf;ni€je jedyny komis, prowadzący han
del używanymi rz.ecuim i produkcji krajowe j. ale praw?ę
mówiąc mało kto o tym wie:
Zwła.s.zcza, że komis ten znaJ
duje si ę na uboczu przy ~l.
Ogrodcr wej a w żadnym innym sklepie komisow ym śród
mieśc:ia nie ma o tym infor
macji.
Chyba dobrze, że sklepy lro
misowe podzlelo n•o WEd!ug spe
!utram! ,
cjal1izacj~. (haz:del
tech01c7 ...nynu,
a.rtykułami
p erfumery jn<>odzieżowymi;
drogery jnymi itd.). Warto siię
nad stworze niem
zasitanow~ć

(Kas)
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Ndoo~CJ<lq.ąca
członek GOSPOS IA
MOTiNY

DROBNE

A ZAKŁA·
STAWO WA
PARTYJ NICY WO-

B •d zi e •• • ci e p le i
w

osobnej placówk .i z artykuła
mi. tuirysty cznymi np. ma~e
racami namiQta mi, śpiw0:ra
mi itp: W takim komi~ie i:n-:>
z.naleźć się roW'!lleZ
głyby
używane łyżwy, na<rt(Y lub
sanki.
W Łodzi mamy ogółem
sklepów komisow ych: ·~~k się
dowaad ujemy. w naJb~zs::ych
dniach otwarty zootaru.ie Jeszcze jeden komis przy ul. Za
22 z arlykułalJli
choda:rie j
.
odzieżowymi.

Sprzedający i kupujący w
komisac h zaliczają się do ka-
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Za darmo wygrasz cenne

n~mdy

kupując" Spółdzielczych Domach Handlowych
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Szybkość

Ponowne

ostatni występ zaw Krakowie nie zysoceny.
zbyt pochlebnej
ten będzie niewątplizespół
trudi
wie niebezpiecznym
nym dla ŁKS przeeiwnikiem,
tym · bardziej na wła snym terenie. Dał on zresztą tego
dowody wygrywając z LKS
dwukrotnie 3:1 i 2:0. Stąd staranne przygotowania w obozie łodzian do niedzielnej wy
prawy bydgoskiej.
Chociaż

siatkarzy polskich

wiszy
kał

w czwartcl<
rozegranym
rewanż<'>W}"Ill mecZ'U m1ędzypań
męż.
st.wowym w siatkówce
c.zyzn reprt".zentacja Polski ;>OJaponię 3;1
pokonała
nownie
(15:11, 14:16, 15:10, 15:3).
W

I

spotkanie siatkarzy
Drugie
Polski i Japonii s:ało na zn<:·
poz iomie I by!o
lepszym
czn ie
bardzie: interesujące niż śr<>
drużyn. Prze:!„
tych
meez
dowy
wszystkim leplej zagrali tym
razem goście, zmuszając, naszl
zespól do większego wysiłku.

Forma drużyny ŁKS wciąt
jeszcze nie jest zadowalająca
Nie gra on na takim poziomie jakiego oczekują odeń
rzesze sympatyków. Rodzą się
więc obawy, czy sprosta on

WAZNE TELEFONY

Pożarna

Straż

"

500-0C

292-22
334·28

08
telefoniczna 03

Inform.
informacja PKS
J.nformacja PKP
pogot. oświetl. lilie
pogot. PZMot.

2115·95

S8l·l1

220-89
W·09

' TEATRY
OPERETKA (ul. Północ·
na 47/51) godz. 19 ,.Noc
w Wenecji"
ARLEKIN (Wólczańs.ka 5)
g . · 17.30 „czarodzieJsk1
młyn".

Pozostałe

niecz:vnn•
MUZEA

atutem Zawiszy

Łucznicze

m SPORT

SPORli

•

Demo

mistrzostwa Polski rozoorzete

j M. MącŻyński
)ulro w Lodzi: Slarl -Lechi a I. Szydłowska
d i
i
d

zwycięsłwo

Pogot. R.atun.kowe
Pogot. MO 07 ł00-00
Kom. MO m. Łodzi
Pogot. Energetyczne

SPORT

SPORT • SPORT •

SPORT • SPORT • SPORT •

SPORT • SPORT • SPORT •

I

błędy.

pełniane

w

Zawisza I
tabeli w

„'

Ci~?i Z/,U ?~
~'d

czy znajdzie odpoantidotum na nal·
atut, którym po51U·
guje się Zawisza, a którym
jest szybka gra.
opanowali
nie
Łodzianie
jeszcze tej sztuki w dostatecznym stopniu. Mając trudw opanowaniu t>iłki.
naści
niedokładnie ją adresują, przez
co zbyt często staje sie ona
Cierpi
przeciwnika.
łupem
na tym szybkość
oczywiście
akcji. powodując nadmierną
zawodników.
eksploatację sił
odrobić posię
starających
zadaniu,
wiednie

większy

ŁKS wchodzą w
skład tej grupy

DYZURY SZPITALI

'tO,IJ.?

Szpital Im. n. wolł Łagiewnicka 34/38 P"zyJmuje rodzące I i:~o
r.
ginekologi.cznle
re
d-,;,elnicy Bałuty oraz Il
• „
•
20
6
„K"
Poradni
Tlejonowej
stop,;
nem
1
g.
•
cie
carski'
„o
WISŁ1;
tron od lat 14 (bułg.J „zabawy w muzeum przy ul. Zbocze 18 t Wy
od lat 16 (węg.) g. 20 •Qk1ej 12 l z rejonowych
godz. 16. 18, 20
ul.
K" przy
„Fatalny PvLESIE (FornaLsktei 37) poradni
W~LNOSC
list" od lat 11 (ang.), „Złoto Alaski" od lat Kasprzak~· 'r1 l srebrzyń
16 (USA), g . 17, 19.ló. <l:1ej 75. Szpital IDl. dt
Il· 15.45, 18, 20.15.
„Viva PIONIER (Franciszkańska ff. Jordana - al. Przy.
WŁO~NIARZ
z dziel·
Maria" (panorama) od 31) Program krótkome rodnicza 7(9 „Strzelno", n!cy Sródmieścle oraz •
lat 14 (franc.) godz. IO. trażowy:
K"
Ziemi R"Jonowej Poradni
„z
„Wiślica",
12.30. 15, 17.30, 20
ZACHĘTA - „Kim pan Koszalińskiej" „Elbląg" P!'7Y ul. Szpitalnej S "t 7
R"jonowej Poradni "K"
dokton:e Sorge" g. 16-22 non stop.
)est,
ul. Gdańskiej 29.
6) przy
(K,;z1mlerza
!pan.) od Lat 16 Cfr l POK OJ
g. 9.30, 12.15, 15, 17.45, „Sciśle tajne" (panora i Klinika Poł.-Gin. AM
curie-Skłodowskiej
ma) od lat 16 (NRD), im.
20.30.
- ul. curie-Skłodowskiej
LETNIE g. 16, 18. 20.
STYLOWY
z dzielnicy GOma
(Rzgowska 2) 1~ do reksa- RF.KORD
"Z piekła
(panorama) Maz z rejonowych p.:>·
„Samson"
(panorama. USA)
su"
ul.
przy
"K"
godz. 19.15 (kino CZY!l- O<l lat 14 tpol.) g. 15.45, r:idni
1 Maja 52 1 M. Fornal·
ne tylko • dni po&oo 16, 20.15.
ROMA (Rzgowska nr 84) skie: 3'1ne).
.
.
„Kronika pewnej zbrod
~ETNIB
rA~Y
ni" (panorama) od lat Chirurgia Południe
"Nie przysyłaj nu kwla
Pasteura, ul.
im.
g. 20.15 14 (NRD) g. 10, 12.30, szpital
(USA)
tów"

I

I

I

ui.

MUZEUM HlSTORlJ RU
REWOLUCYJNE·
CHU
GO (Gdańska 13) czyn.
ne .g. S-15 (tylko dl:i
wycieczek)
MUZEUM ARCHEOLOG!·
CZNE i ETNOGRAF!
CZNE (Pl. Wolnoscl 14i
12-18
godz.
czynne
19.
20.
15, l'l.30,rPłatowcowa
czynne tylko w so.JUSZ
Cktno
.
.
6) Wigury
dnt pogodne)
(wstęp wolny)
Północ
(pa.n orama) Chiruri;1a
„Sobótki"
lUVZEl.JM HIS'.111>Rll WŁO .\ DRI A rPlotrknwska 150)
Sterlmga, ul. I
Im.
Szp1t!"J
,
g.
(po!.)
I.at
1;<rótkom~tra·
Program
17
(Piotr·
KIENNICTWA
14
00
Sterlm.ga 1/5.
mia;to 19
„Białe
żowy:
kawska 282). Wystawa
Laryngologia: Szp tm
. :
nad zatoką", „Portret
wczc„Włókiennictwo
„z S'Il'.L~W~ - STUDYJNE Pirogowa, w. Wól°czań ·
miasta",
małego
raj 1 dziś". ,.Tkanina
JSS.
ska
Le••
123?,
1K1lmsk1ego
g,
Opolskiej",
Ziemi
polska" czynna od i:.
.
.
(pan'l
moniadowy Joe
16_ 22 non stop.
lU--17.
l~.
Szpital
rama) od _lat 14 l~zi:- Ok_uhstyka:
(Kochanówka
CZAJKA
g. 10.40, Barlicltiego, ul. KopemKarma chosłowacki)
_ Pionowa 4)
WYST AW~.
skiego 22.
zynowy pirat" " (USA) 18, 20.15.
,,Kra- Cblrurgla I laryngolo(Zbocze)
STO~
DOM TECHNlKA (Plac od lat 11, g. t~. 19.
ksa od lat 14 (radz.), gl~ dziecięca: Szp. im.
!)
C'l'uwima
Komuny Paryskiej 5) GDYNIA
16• 18 • 20 ·
K<."1'1opnickieJ, W. Spor·
osiągnli:t „wrak Mary Deare", g.
„ Wystawa
od lat 14 STUDIO (Lwnumby 7/9l :ia 36/50.
tPanoramal
przemysłu" czynna g.
14
sze-zękowoChirurgia
lat
(ang.) g. !O. 12.30; „Ko ~,Niagara" od
10--18.
7 15 19 ·30•
. twarzowa: sz.p. im. Bar·
SALON SZTUKI WSPOt. lórowa kronika z de· 1USA) g. 1 • •
TYs!ąclecia", SW'IT (Bah;1Ck! R_ynek 5) lickieq,_ ul. k.opclńs!;<ieCZESNEJ lPiotrkowska !ilad:v
·
··
od gr. 22„Ma· „PokochaJmY się"
Wystawa · · g.rafik; ,,Nasz· zespół'',
88).
I Cen·
prima don- lat 14 (USA) g. 15.45. Toksykologia:
„La
artysty · szwedzkiego F. luch",
trc>lny szpital Kllnlczny
.
„Smiech'!, god=- _18. 20.~5.
czynna od IO na",
Hatza.
polskich w AM.. żeromskle&o 113.
filmów
KJ no
i : -22 non stop.
do 18.
•
)
(Sienkiewicza
TATRY
3/5)
iecka
w
(Kra•
49
OSRODEK PROPAG~N· HALKA
pomoc plelęg·
dzieci: Nocna
D.Y SZTUK.I (Pa_rk Sien „Kapral i inni" cwęg.l, Program dla
„Wyprawa odwatnycb". niarska, Sienkiewicz.a 137
od lat M, g. 16, 18, 20.
Ogolnop~}:
k1ew1cza).
zg;o
przyjmuje
444.44
tel.
„Dw:t
ska wys~wa fotjgf;a . t.DK rrraugutta nr 18) „Kangurek",
na
telefoniczne
"'tart" '>Z~nJa
k1 maryn1styczn~ .. zy~ „Bandyci z Orgosolo" ptaszki",
1 0
1
(Włosl<il od lat 14, g. -.Trzy po ttzY", „Cho 'W"!Zyty domowe lekarzy
n,a od lO do
1" do 18 ·
amb\lW
19-5.
godz.
v.
drog;••
koło
Us
dzi
15.!5, 17.30.
MŁODA GWARDIA (Zie· g 16, 17; „Lekarstwo latonum internistycznym
Konstantyno\
zoo (ul.
Jona 2) Program krót· na miłość" od Lat 14 nrzyjmowani są na miej
ska 6 'l~) czynne w
~C'U chorz~ z nagłymi
kometrażowy: „Opole", g. 18, ~o.
o
9-19 18asa czynna
lntemi·
zachorowamaml
rodzinna'',
>· 1 0 twart.1 w Kronika
~odz.
s•ycznymi w godz. 16-7.
Koło·
::Na przykład
PALl\llARN ~
pielęg·
pomoc
Nocna
'DTżURY APTEK
Lil·
„ziemia
brzeg'',
&odz. ll).-l
Al. Kościuszki
n.iarska,
non
g. 16-22
buska",
lt 1 N A
Pl. Kościelny 8, Plot.·· !8, tel. 3U-09 przyjmuje
$t0op.
telefoniczne
(Pabia,nicka 173) ,kc-wska 67, Piotrkowska ~głoszenia
,.Płękny ~łUZA
POLON1A
ta Program krótkometrażo 3C7 • . Obr. Stalingradu :5. na zabiegi do domu w
lat
od
Antonio"
„Ziemi:i Armii czerwonej a, Pl. godz. 19-l.
wy: „Jasło",
(wł.J godz. l<I, 12.30, i.;!.
„Swinoujś- Pokoju 3.
Kozielska",
1'1.30, 20

„.

J·

niczyć

z,espoły

będą

nD

prownMl zq po p erwszym

które zdobyły dotych
czas po 4 punkty. Ich niedzielne spotkanie będzie &taIo więc pod znakiem walki
o utrzy·manle obecnych po·
zycji w tabeli, gdyż lodzia·
i;iie ~rzew~żają nad Zawi.sz,ą
róz:u·
Jedynie nieco leps~
bramek.
cą
Z pozostałych spotkań pierw
szoligowców na czoło wysuwają się te, w których uczest-

drużyn,

pogodzie odhY·
wczoraj w flelenowie
się
la
XXX mi·
uroczystość otwarcia
Polski seniorów w
strzostw
Po ' złożeniu !'a·
łucznictwie.
portu przez sędziego zawodów
PZŁ
s. Węgrzyna prezesowi
następ.ije
Leśniewskiemu
J.
fll.gi
wciągnięcia
uroczystosć
na ma;zt. Przy dźwiękach bym
ceremonii tej
nu na.codowego
triDm·
ubiegłoroczni
dokonują
mistrzyfatorzy mistrzostw ni Polski M. Mączyńska, wice·
Wis:.< i
Polski M.
mistrzyni
mistrz Polski s. Kurzawiński.
Tegoroczne jubileuszowe XXX
Polski odbywają
mistrzostwa
TY·
się w aspekcie obchodów
Polskiego.
Państwa
siąclecia
W ramach mistrzostw rozegra·
ny zostanie międzypaństwowy
mecz łuczniczy drużyn męskicil
Polska - Ukraińska SRR. Ogó
Jem na zawody zgłosiło się 31
zawodniczek i 54 zawodników,
w tym cała 20-osobowa kadra.
A oto wyniki pierwszego dnia
zawodów:
70 m: 1) I . Sz)"·
kobiety dlowska (Marymont) - 259 pkt„
2) H. · Brzezińska (Marymont)
- 254 pkt., 3) F. Swiątek csur
ma Poznan) - 248 pkt.; 60 m:
(Łączność
M. Mączyńska
1)
w-wa) - 281 pkt., 2) H. B.rze275 pkt.,
zińska (Marymont) (Marymont)
3) I. Szydłowska
- 274 pkt. Ogólnie po pier<vszym dniu: Ł-A: l) I. Szydlow
533 pkt.., 2) B. Brzezińska. -

Zagłębia

I Górnika. Wprawdzie Górnik
nie zagraża jeszcze liderowi
tabeli. lecz niedzielne zadanie Jego powinno być znacznie la·t\viejsze niż to, pr„ed
którym staje Zagłębie. Na
możliwości
obecne
pewno
musimy niżej
ocenić
Sląska
Legii. A właśnie z
aniżeli
WarszaLegią, w dodatku w
wie lider tabeli nawiaże wal
Poza tym w I
kę o punkty
grają: Cracovia-Pogoń.
lidze
Ruch-Wisła. GKS-Stal i Polania-Szombierki.
sympatyków
łódzkich
Dla
II-ligowy
pozostał
futbolu
g<lańską
z
Startu
mecz
on
się
Odbędzie
Lechią.
(s:>jutrzejszym
dniu
w
bota) 0 godzinie 16.30.
Start stara si~ wyciągnąć
wnioski z · porażki opolskiej.
Stwierdzono, że niektórzy na·
poprawnie
grający
pastnicy
technicznie wykazują zbyt ma
le zdecydowanie I bojowość.
Grają zbyt miękko. Stąd hasło - ubojowić atak. w związ
ku z tym należy oczekiwać
pewnych przesunięć Mówi się
o poddaniu próbie M. Butiń·
skiego, zdradzającego tak po-cechy, ma wystąpić
żądane
na lewym skrzydle Wieteski.
w dzisiejszej grze sama tylko
technika nie popłacą.
na
mając
Start
Zresztą
uwadze najbliższą przyszłość
rozegra
tygodnia
ciągu
(W
trzy mecze) zm.i erza do takiego gospodarowania kadrą za-

w • rscy
ęg1e

nDoa

•
go'SCle

'k';
~o~t!~~ ~~~-~~H
za·
żeby drużyna
wodników,świeżość.
W środę
chowała
11
31 bm. Start będzie grał bowiem w Bydgoszczy z Pozespół tenisowy z Budapesztu.
lonią. a w następną niedzielę
4. IX. u siebie z Górnikiem
na
wystąpią dzisiaj
Gr..-Scie
Na zakończenie warto przybaluck.iego
kryrtach stadionu
pomnieć, że w poprzednich
Startu.
tenisistom
prz,eciwko
mistrzostwach łodzianie przeZalwody rozpoczną się 0 godz.
grali z Lechią w Gdańsku
lii. Dla wszys'.;kich zwolenni0:1. uzyskując u siebie w rebezwynik
wa;nżowym mecz.u
wstęp
kńw „białego" sp<Jll"lbtl
bramkowy.
__Y_·_(_b_)_ _ _ _ _ _ _ __
Y_sł_o_w_ic_z___b_"'.•_z_p_laitn
__
_ _ _ _ _ _K_._R_ozm

.I

ska ska -

Preeydeni;
z pól
w Inabuti, f
tniej kolon

~;=~Lj

Podróży d
· I'-alekiego
„ Pacyfitk!u.
W Dżibu~
'
cji zaskocz
incydent na
nej z dzie~
łany przez
mepoodll egl-0!
lonil. Jak
ikoresponder

Dzisiaj od godz. 13.30 strzelanie na dystansie 50 J. 30 m kobiet i mężczyzn.

~LfK5-~'
nie mam z tym
nic wspólnegeJ,

«U@'i*AW'W*G

Dziewczyna kiwa głową. Powin"?a sobie po
nocy przypudrować nosek, ale me śmie, bo
sytuacja jest zbyt poważna.
-

Czy mogłaby pani na

to

przysią~?

-Tak.
-

bezpośredni

zydenta., a
strację tej

P~licjanc~
mać porząd

stal.i ob:rzt
Zasziła koniJ
zów ł2lawi ą1
Wczoraj 11
J
:zwiedzal
Dżibuti. Z i
cy iruchu ~
Somali zorgl

Koleżance

ANNIE SAMUS
współ·
serdecznego
wyrazy
czucia z powodu śmierci

OJCA

monstrację.
Następnie

składają

st.ość, pod
1<1.awiono g

oraz
ZARZĄD
RADA,
KOLEZANKJ i KOLEDZY
ZE SP·Nl PRACY CHE·
w,
„ARGON"
MIKOW

Je'-0wi mie 1
W wygloszl

przemówien

!JOn:ni al. T\

ŁODZI

~ srt:malych
że
:r-rzyjęla w

I

WC'ZOI'aj otrzymaliśmy pierw- w W=awie wplynie na wszyst
LZS
wojewód.7Jk:le
sze zgłoszenie z kłubu spoza kie rady
najlepLodzi.
aby zgłaszały swoich
szych zawodników;
2lrzeszeRada Wojewódzka
Wyścig odbędzie się, jak już
Sportowe
nia Ludowe Zespoły
11
z Poznania zgłasza następują- niejedm.ok:rotnie pisaliśmy,
cy<'.h kolairzy: Tadeusza Kori:e- września na aurtootradz.iie warrę. Stefana Filipczaka, Euge- s=wsk:liej.
niuma. Janiak.a i Maria.na Ja.Zgłoszenia do wyścigu glówniaka.
nego jak również do wyścigu
że dla niestowarzyszonych przyjprzeko.naini;
Jesteśmy
wiceprezes PZKol. Józ.ef Tro- mowane są codziennie w seD ienn1
J. eclno- lcretao:iacie Redak „
·est
· ki kt ·
. Z
C]il.
. .
ory J
pa~y_ns '
P1otrikowczesn1e patronem kolaxzy Wl~J- ka Lódzk1ego ul.
Jak ska 96, od godz. 9 do 16. (tel.
skich dotrzyma słowa i
pobytu 208-95 od godz. 9 do 12).
obieca.l nam w czas.ie

.. .

to

jeszcze ra7.

Prokurator podnosi słuchawkę l każe sobie
„Cichego Julka".

przyprowadzić

- Czy nie . możecie mnie przynajmniej t~
raz zostawić w spokoju? - · Julek trzyma rę
ce n;;. brzuchu, ma na mch kajaany.
Prokurator siada za stołem.
pan tutaj stanie l

p~

Julkowi już nie w głowie kobiety; ale ~
słusznie rzuca okiem na tiziewczynę.
Prokurator stuka ołówkiem w
-

No, ay pan

już widzial

blat stołu.

gdzieś

nią?

tlę ·~

-·Na razie, niech pan zdemontuje ten swój
egzekucję.
odroczyć
chciałbym
interes,
Wszystko jest możliwe.

Dziewczyna zaciska
Julka.

powie?
dłonie

mruga

na

ale powoli rozjaśnia Til'l1
Pani? głowie. - Ach, tak! Ten portfel! Moż
liwe. - I ogląda dziewczynę od stóp do gło
wy. - Naturalnie, to był.a pani!
-

Co?

się w

Prokurator jest wciąż nieprzenikniony.
- 'Tak.- A dlaczego podczas całego prz~
wodu twierdził pan, jakoby ten portfel miał
pan ukraść mężczyźnie?

-

to

kłamałem.

A cilacrzegc pan kłamał?

Nie wiem. Z przyzwyc:zajenia: A w ~
byłem slepcem i nie moglem
się tak dokładnie przyjrzeć, r:zy to był jakiś facecik czy kobietka.

le,

to tego dnia

- A poza tym już po wyorokls przyznał ~
·
pan do mort!erstwa.
.- Widzi pan, i tu znów skłamałem; bo mój
obr.oiica chciał, żebym wykazał skruchę do
podania · o ułaskawienie. A ja przecież nie
mogłem czuć skruchy za coś, czego nie ~
biłem. Nie wiem, czy to się na coś przyda;
ale taką skruchę mogę clągle jeszcze mieć.
Prokurator się mmyślil I kręci ołóW'ek rn!ę
lilzy palcami. Wreszcie zwraca się do sympatycznego grubasa w czai;lym ubraniu.

się
otworzył

Nazywam

-

pchnięciem

- Prawda, pan teR portfel ukradł mnie?
Musi pan to chyba pamiętać! No, niech pan
po~e spokojnie.

- Tak mówiłem? N0;

No, pięknie. Sprawdzimy

- Proszę, niech
rzy slę tej pani.

A, oo pani

t~az

Paweł zobaczył

- Tak,

ktoś

Wunderwaldl
drzwi.

dziewczynę.

słucham?

Prokurator

ma oczr

brązowe.

Paweł ciągle patrzy na dziewczynę.
- Chciałem tylko powieelzieć, że to, co o~

ta dziewczyna, zgadza się.
- A skąd pan wie? Był pa.n przy tym?

Wiedziała

- Przy tyniJ Pr:zoecież
portfel.

-

to mnie Julek ukradl

Oo to jest?

i;Oichy Julek" robi wielkie OCZ'Y; a
mu się jak od słońca.

twarz

rozjaśnia

przecież oni
szlocha z radości.

- To
-

Kt<>? -

Mój

Boże!

To

mrl ;;;

pyta prokurator.

któremt1 wziąłem portfel - grube
łzy toczą się po jego „na ostatni raz" oger.
!onych policzkach, spływają kolo ust i kapią
·
na państwowe lniane ubt'anie.
- Ten;

Prokurator uśmiecha sie.
byt
który miał portfel
Najpierw ten;
mężczyzną, potem nagle dziewczyną, a teraz
znów jest mężczyzną. - I zwraca się do PaDobrze, że pa.n przyszedł. bo teraz
wła: już znam prawdę. Kłamiecie wszyscy troje.
Chcieliście w ten sposób wstrz:l'ffiaĆ wykonanie wyroku, wygrać na czasie i być może;
-

cu.skiie go
skrl.ego. „ Fr
status i ni~
wodów, aby
!DOWisko".
„,sytuacj·a
2lrnianie j El
.kach demo

Koleżance NINIE WRZECION
wyrazy głębokiego współczu·
cla z powodu śmierci

SYNA

* ,
Korespon

Składają

DYREKCJA, PODSTAWO·
WA ORGANIZACJA PAR·
TYJNA, RADA ZAKŁA
DOWA i WSPOŁPRACOW·
NlCY z „CENTROSTALU"
BO W ŁODZI
Dnia

23

sierpnia

1966

oc- Presse.

w:iralzygodne
w wy!Itiku
jedna osob<

15

krew w Di
zorganizowai
rodowo-wyzj
na PhCU I.
placu stolic
skiego, na
byciem de (
tam przema
ców Dżibut~
i
Policja

r

S. tP.

Władysław

kilkutysi.ęcZll

Skrzynecki

renta.mi żąd,
wzburz1
ści,
krzyki, przy
cji placu.
Uczestnicy
jeni w palli

Pogrzeb Odbędzie się dnia
26. vxn. br. o godz. 1& z ka·
plicy cmentarza św. Rocha na
Radogoszczu, o czym powia·
damia pogrążona w żałobie
NAJBLIŻSZA

gwożdziami,

temu. Policj
zów łzawią~

RODZINA

to nie pom
w tłum.

ty

okazję

so ucieczki. Tej
Ale źle się
umówiliście między sobą - wstaje i skłania
A więc
się sympatycznemu grubasowi: ;.iech pan nie demontuje. Nie mam już powyroku.
wykona.ma
w .dt! cdraczać
<'mal

odniosło

W piątek
łudniowych

zmarł po długich i ciężkich
lat
przeżywszy
~~erpienlach,

się

nie

udało.

Dr Wun~erwald staje tuż przeli prokuratof-€m.

- Pn.nie prokuratorze! Musi pan sobie zdać
sprawq. że jeśli teraz wykona pan ten wyrok, r.ie wysłuchawszy mnie, to popełni pan
sąt!o\ve morderstwo.
- Wjpraszam sobie to określenie! Kto panu powiedzie!, że nie chcę pana wysłuchać?
Ja kazdego wysłucham, to jest moim obowiązkiem. A więc, c-0 pan ma mi jeszcze do

Według '

AJ

wynosi 2 z;
rannych. Po
stał je<len ;
Generał d \
tuacji zrez:!l
wienia na I
Wszystkie
skie przyn
wozdania
w
państwa
śleniem

zam

tam miejsce
kami niepo(
torium, a .
mi, w tym
ską.

„l'Humani ~

szemie inc~
witania. a

11111m111111111111111

w

piątek
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