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prawidłowe

zapowiada

z: Mielca
Spr7..ębu

Ko-

munikacyjnego
w
Mielcu
trwają ost'atnie przygotowania do uruchomienia produkcji wysokoprężnych silników „Leyland" w oparcn!
o angielską licencję. MQntaż
pierwszej
partii
silników
(kilkadziesiąt
sztuk) rozpocznie !:ię jeszcze w tym miesiącu.
O
ile obecnie wię
kszość jego części pochodzi
z Angm, to już w przyszłyro
roku proporcje te zostaną
odwrócone. Dostarczać je bę
dzie przemysł krajowy.
Nowe
200-konne
mot<>ry
przeznaczone sa dla samocho
dów
ciężarowych,
autobu·
sów, itd. Realizując plan postępu
technicznego, załoga
WSK przystani również do
przystosowania kilku silników z pie~wszej serii do pra
cy na kutrach morskich. a
tak?Je w urządzeniach i ma
szynach budowlanych.

walkę

do wypędzenia· ostatnieeo wroea
Prezydent DRW
Ho Chi
Minh
przesłał
depeszę
do
przewodniczącego
Prezydium
Narodow€g0 Fi:pntu Wyzwole
nia Wier.namu n„łudniowego .
Nguyena Huu Tbo. w której
zapewnia o całkowitvm popar
ciu dla uchwalonego ostatnio
programu T'Ol't~cznei?o tron·
tu. Prezydent pisze - jaik po
daje VNA - że naród wiei;..
nam.ski
.. ~decydowany ;est
walczyć dopóty, dopóki choć
by jeden amerykański agresor pozonanie na naszei umi
łcwaine; ziemi".
Prezydent Ho Chi
Minh
stwierdza także w deoeszy.
że doznaiac kle.sk na oołud
nłu,

agresorzy

amerykańsry

wzmi?aia wojne w W ietnamie południowym l naloty na
DRW. a równ0«ześn i e w pełen hi pokryzjj sposób mówią
o pokoju.

Sajgoński korespond€nt AP
l'llfarmuje, że mimo trWaJą
(8) Dalszy ciąg na str. 2
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Naiwiększa oferta producentó
na targach kralowych
niedzielę. 17 bm. rozpocz
ną l!ię w Poznaniu
kolejne
Targi KraiO\!e .,Je.'lień -

W

67''.

Wałki

zwolenników
z przeciwnikami

Sukarno
Ze stolicy

w

sU.y

MdeW<iadomośoi o

Indone;o;ji

środE:

krwawych
sła"ciach
między
przeciwnikami i z:wolenrukam:
ocleunjętego od wład.zy prezydenta SUJkarn.o. Starcia te miały
miejsce
dotydlczas
we
WSIChodndej części Jawy, a os'<i
bniJO objęły także &"Woim zasii:
giem stolicę kraju Djakartę.
Ubiegłej
nocy
marynarze
irnd.onezyjscy uważa:ru za z:wolenników byłego
prezydenta
zaataikowali na ulicach Djaikar
ty bojówkarzy z prawicowej
organizacji studenokiej.

ChFva\\er
sti.ończyi

79 lat
Maurice
aktor
'karz

Che·
znany
piosen-

vałier

Tegoroczne ~rajowe Targi,
20 już z kolei. będą najwięk
sze z dotychczasowych. W
„Jes!eni
67"· weźmie udział ponad 1000 wystawców.
eksponujących wyroby na oo
wierz.choi 86 tys. m kw. Za..
oferują oni handlowcom
to·
wary wartości
ok.
38-39
mld. zl.
Producenci dobrze prz.ygotw
wali się do jubileuszowych
targów krajowych. Przywieźli artykuły na ogół wysokiej
jakości I poszukiwane na rynku. Pr_zemysł spoż.vwczy organizuje w tym roku po raz
pie!"Wszy sitoiska degustacyjne poszczególnych wyrobów.
zwła.>zcza nowości. Chodzi bo
wiem o zaooznarnie się z opi
nia kcm911me.n tów.

nów

lotn1etwa

który budow:1ny
w
Moskwie.

o„

.,Tu-144°

•tst.rtowanie

barierę
śei
nie

dźwięku

mnieJszej

z

niż

nor-

Komi tet Centralny KPZR t
Rada Minisbrów ZSRR podjerzeniowa" nie będzie odczu'
ły
uchW"ałę o dailszym rozwowalna aa powierzchni ziemi.
ju usług dla ludności.
KC KPZR i Rada Mi'Illistraw
ZSRR zobowiązały odpowiednie organy I instancje do~
przyspieszenia w latach 196'71970 rozwoji:. sieci usług dla
Od 1 października br. Pary2
ludności miast t WS'\ oraz podogłoszony
zostaje strefą be2
nieS'lenia poziomu usług. ro:&o
dymu. Na terenie miasta bę
szerzenia uehlg świadczonych
dzie obowiązywał zakaz zadymieszkańcom
hoteli, domów
miania przez kominy fabryczkołchoznwych, moteli, w cam
ne.
pingach, sanMOriach, domach
wczasowych. w domach I <>Nad
przestrzeganiem tego
środkach
turyS'tyc7l!lych ONI.?
zarządzenia czuwać będą spedo
wzmOC'llienia
przedsię
cjalni strażnicy, którzy przy
biorstw i organi7lacji usługo
pomocy lornetek będą obserwych odpowiedmą kadrą loewować kominy fabryczne. Narowniczą.
ruszenie ustawy antydymnej
KC KPZR I rząd ZSRR zo..
~dz!e . karane 6 miesiącam;
bowiązują organa parlii, rad
więziema.

Paryż

miastem
bez dymu

I

.,Jesieni 67" towarzyszyć
wiele imprez. jak kOfl
kurs ,.Dobre - Ładne - Poszukiwane".
pokazy
mody,
wystawy artykułów oznaczonych znakami jakości.

Niewykluczony
je9t
też
przyjazd gości zagranicznych.

lat.

wieku

Min10

nie

r~„

N/z:
CbevallPr
w
dniu swych
urodzin.

CAF -

telefot"

na
pod

lotnisku

Orty

Pa.ryżem .

zwiększonych

w zwiazku z czym „fala ude-

komsomolskie.
dll
traikt.owamia sprawy rozwoju
i poprawy us-ług dla ludności.
ja.ko jednego z ważniejszych
odcinków swej działalnośOl.
M. in.
ro=erzono prawa
prz.edsiebior&tw i orgainiulCJ'
usługowych
w zakd'esie dysponowania dochodami oraz u·
porządkowaino S'iatkę płac pI"acowników sfery USih;;g.
Ustalono, że rencistan, podejmującym p~ w sektorze
usług, renta wypłacana będzle
nadal w pełnej wysok-06c:i..
związkowe

i

gos')>odaxcre

'
Swiatowa
nad produ~cja
teksiy liów ·1
Jak
stwierdza
bryty)skl
„ Wool Marketing Board" w
swym raporcie rocznym.
na
rynku ! światowym
obserwuje
nadwyżkę

podaży

włókien

tekstylnych.
Istnieje
obawa
powstania krytycznej sytuacji
dla hodowców na całym świe
cie.

w raporcie stwierdzono tak-

Uczeni

amerykańscy

ogłosi

li już wstępne wyniki eksperymentu z kosmiczną „arką
Noego", biologicznym satelitą
ziemskim. wystrzelonym kilka dni temu z bazy rakietowej na Przylądku Kennedy'ego. Niektóre z tych wyników
stanowią naukową rewelacJt:.
Stwierdzono mianowicie, :i:e
pewne rośliny zmieniają w
warunkach
kosmicznej
nieważkości swe cechy rozwoiowe, inne natomi ast znoszą podróż bez widocznych zmian.
W kosmicznej „arce Noego"
zna idowały się m. in. żywe
orgRnizmy takie jak kijanki
komary. Przebywały one w

Pierm10za turbina

aa tamie a;ua ńskiei
Egipski
podsekretarz
do
spraw budowy wysokiej tam y
na Nilu, Ahmed el Zerkani ,
zapowiedział,
że
z końcem
przyszłego tygodnia wypróbowana zostanie pierwsza turbina centrali elektrycznej na
wysokiej tamie pod Asuanem.

kosmosie w ciągu dwóch dni,
krążąc na orbicie okołoziem
skiej, następnie powróciły ca
ziemię. Był to piel"Wszy udany eksperyment z amerykati„
skim biosatelitą.
Jak oświadczył na konferencji prasowej dyrektor eksperymentu
Charles
WilsoL',
doświadczenie

należy uważa/>
pomyślnie
że
kijanki bez

ocenia

narodowych,

się

francuski
12 bm.

zygouje " dalszej kariery. W
tym roku · jeszcze
planuje
turnee
artystyczne po świecie .

zamierzonym

MRN

w ZSRR

wysokoU
km.

skończył

':9

z

będz :e

W targach wezmą udział
centrale handlu za.eranicznE-,
go, celem wyszukaQ)a nowych
wzorów na eksport.

dowaJ

w
pr1e

Zielone światło dla usług Couve de Murviłle

przekraczał

na

szczególoie

l<a·

orga-

Na. zdjęciu:
powitanie
na lotnisku Orly. Od leuprawnień
m. in. w zakre - wej:
premier
Francji
sie
nadzoru
budowłane~o
OecenttalizacJa napotyka ng Geor,;l' Pompidou . minipewne
opory I ze strnny siE'r obrony Plene MesI
prezyden_t de
MRN . Nie wszystkie bowiem smer
przygl'towane są do przyJę Gaulle.
01a iwiększonycb zadań na
skutek niedostateczneJ obsaCAF Pbotofax
(A) Dalszy ciąg n.a str. 2

kazan1„m

CY·

jest

potrzebę

wzmocnienia

MRN .

związku

Alek.11ej Tupolew, syn Andre·
Ja Tupolewa, podał, że sam.:>loc ze 120 pasażeranu na pokładzie
może
rozwinąć
szybkość
Z,5 tys. km na godzinę.
WaruJ1ki aerodynamiczne umoż
liwi11
ponaddźwiękowemu
limalnych lot1usk.
Samolot
będzie

stawtAją

drowego

wilnego
Job nowi
Stocabau·
se•owt
pokazano naddźwięko·
wy samolot
pasażerski
„Tu-

niowcowi

te

zadań.

w Związku
zaproszenie ra ~

koostru.Ktor

podsta1Ao1e

12 bm. w godzina.eh pe>zan
południowycb
~amoloł
mi era.
Niel(tóre
prezydia
p_!ezydenta de
WRN, jako warunek przeka- wiozący
zania całosci propooowanycb Ga.ułle'a z Pol..ski. w'"lą

dzieektf'go Ministerstwa Przemysłu
Lotn1c&ego, btytyjskte-

Znany

Na

itd.

Na posiedzeniu rządu - po
wiedzial minister Gorse
szef Francji
oświaaezył. że
cel wizyty ... odnow\enie i oży
Wienie pod3tawowej przyjaźni
między
Polska a Francją",
zolltał osiaitnięty. De Gaulle
powiedział również . że w War
szawie specyzował założenia
polityki francuskiej. jeśli cho
dzl o _odpr~enie . porozumie
n ·e I współpracę w ramach
Europy". Z kontaktów bezpośrednich.
jakie
nawiązał,
w;vciąitnął
„bardzo zachęca
jące wnio>ki co do moż!iwoś
ci wspólnych akcji obydwu
państw".
Wizvta w
Polsce
„spełniła wszy;tkie
życzenia.
jakie wiązała z nia Francja"
takim wniosikiem zakoń
czył
swe spra wozda.n:e prezydent.

bada.ń
stwierdzić,
ws~y
prezydi~
WRN podjęl,r
nad realizacją w1kazawartych w piśmie pre

Przebywającemu

1"4'•,

przyjaźni

oświaty,

budownictwa,

stkie
prace

pasażerski

mhustrowł

swych losów I wyrażając ubo
lewanie z powodu wojny w
Wietnamie".

zmierzające

można

samolot

mu

Odnowienie i ożywienie

przeprowadzonych

uaddźwiękowy

na

rządowe

zdrowia

Radziecki

becnie

W niedzielę otwarcie „Jesieni-6 7''

144''"

Rad'Z1eck1m

do Polski

W środę nrzed południem
do aktywizacji gospodarczej
odbyło sie posiedzenie rządu
małych miast?
francuskiego. na którym geOstatnie
lata
przyniosłv
nerał de Gaulle omówił wykorzystniejszy zwrot w rozniki swej pQdróży do PolskL
woju małych miast. Wpłv / Komentując sł.owa szefa rzą
nęła na to m. in. deglomedu francu;iki m '.nister lnfor
racja oraz budowa w mam:icii . Geori?es Gorse podkre
łych
ośrodkach
miejskich
ślił, że .. Francia nragnąc. by
zakładów kooperujących. Dy
Polska podkreśliła swa osonamiczny rozwój demogra·
bowość narodową, nie odrzuficzny stworzył potrzebę uca tym samym nrzyjaźni ze
ruchomienia produkcji w oZwiązkiem
Radzieckim. poparciu o miejscowe źródła
dobnie jak nie odrzuca ona
surowcowe. W ostatnich laprzyjaźni z Niemcami
ui:na
iac granice wynikłe z, ostattach obserwuje sie też silniej wojny i zachecaląc Pol
niejszy np. rozwój ruchu tuskę , do oorozum ' enia się z ;ej
rystycznego. Wytworzył się
sasiadami ani też nie odrzu
zatem nowy zespół czynnica
przyjaźni z Ameryką pra,'.!
ków
stanowiących
paten·
nąc. by Europa była panią
cjalną możliwość ożywienia
małych miast.
W ubiegłym
roku
prezes
Rady Ministrów określił ra·
mowy wykaz zadań, które ma
ją hyr w gestn
małych miast.
Dotyc7ą one gospodarki, bao-

IHO Chi Minh

200-konne silmki
W Wytwórni

chwały

podróży

kształtowani~

rozwoju miast nie stanowią
cych powiatów, których obecnie jest w Polsce 741.
W' miastach tych żyje bliskc
6 milionów
obywateli', a
więc ponad 16 proc. ogółu
mieszkańców
kraju,
Jai(
przebiega decentralizacja uprawnień na rzecz MRN oraz j>!lk reali2owa.ne są u·

DZIENNIK
tODZKI

Wkrótce

miast

Jednym z istotnyeh problemów, jakim obecme zaj-muj ą siE: rady narodowe jeet

De Gaulle o wynikach

:!:e, Iż produkcja włókien tekstylnych
może
jeszcze długo
zwiększać się,
ale tempo wzro
stu produkcji włókien sztucznych będzie znacznie szybsze
1 prawdopodobnie
przekroczy
tempo zwiększania się zużycia
tekstylińw
w ciągu
najbliż 
szych kilku !at.
Na sytuację rynkową silny
wpływ
wywarło
ostatnie gromadzenle się wielkich za pasów w Nowej Zelandii.

bilans

podróży

pre •"Ydenta
Minister
Couve de M11l'•
ville omówil w wywiadach
µdzielonych
„France-Inter"
i ro~tosni
radia Luksemburg bilans podróży gen. de
Gauue•a po Polsce.
„Jeśli
chodzi o
prołllem
nietnJecki
powiedział
ten wielki problem Europy
istnieje J~z
od dwudziestu
lat i nie potrafimy go rozwiązać w ciągu kilku tygodni ani kilku miesięcy. Francja od daWna
zdefiniowała
waruuki
zjednoczenia
Nie·

miec.

Wiedzieliśmy,
te pod
względem
istnieją
rót·
nice zdań
między
aami a.
rządem Polski,
podobnie jak
wiedzieliśmy,
:te takie rilż

tym

mce

istnieją

również

DliędzY

nami a rządem niemieckim.
Francja nie została upoważ
niona przez nikogo do auniania rządu polskiego.
1'y
zmienił swe stanowisko. Pro·
wadziliśmy
dyskasje nczene
i bez niedomówień".
Minister oświadczył
16wże
Francja, przyjaciół•
ka Polski, pragnie, by Pol•
ska akceatowała. swoją esobowośc narodową I państw.r
wą;
nie ma to oczywiście
nic wspólnego
s obalaniem
istnleJącycb przymierzy.
,,.Jest
to natomiast konieczny wa•
runek porozumienia,
odprę•
żenla I współpracy...
Tylko
świadome
i wolne
nal"ody
europeJskie
mogą
dojść
wspólnie do jakicbł
trwa·
lycb wartości" - p,owiedział
Couve de Murville.

nież,

za przeprowadzone
Zauważano,

szkody zniosły 45-godzinny lot
w warunkach nieważkości a
1000 ameb i 10000 sztuk pantofelków (maleńkich organizmów komórkowych) powróciło
żywych na ziemię. Stwierdzono jednak, że korzenie pszenicy rosną w kosmosie ku
górze, a nie ku dołowi jak to
odbywa się na Ziemi. Natomiast liście pieprzu, które na
Ziemi z zasady odchylają Si'l
ku górze, w kosmosie naginają się ku
dołowi. Obecne
doświadczenia
kosmiczne potw ierd zają
eksperymenty pro
wadzone w tej dziedzinie poprzednio na Ziemi.
Ostateczne wyniki 13 innyct
większych eksperymentów ma
j'l ?Yć podane w okresie póż-1
rueJszym.

Jak reaguje powłerzchoia Księżyca
na wsuząsy silnika rakietoweeo?
Amerykańska

cowa

„Surveyor

sonda
5"

księży.
dokonała

wczoraj w nocy nowego eksperymentu
kosmicznego:
na
sygnał
z Ziemi
uruchomiono
na krótko trzy silniki rakietowe zainstalowane w pojeździe.
Dotychczas nie wiadomo, jakie są wyniki tego eksperymentu.
Naukowcy z amerykańskiego
ośrodka kontroli
lotów kos·
micznycb w Pasadenie oświad
czają,
że
celem eksperymentu
jest otrzymanie informacji, jak
reaguje powierzchnia Srebrnego Globu na wstrząsy W)'"WO•

tane 5ilnikiem rakietoWYJD w
poJeidzie,
który
wylądował
na Księtycu.
Bę!1Zi!9 to miało wlelkje znaczenie dla komionautów, którzy w przyszłości znajdą się
na Srebrnym Globie. O ostatecznych rezultatach tego eksperymentu b~dzie wiadomo do
piero, gdy ośrodek otl"zyma z
„Surveyora"
odpowiednie fo•
tografie. Eksperyment ten był
nieco
ryzyknwny,
poniewa:ll
„Surveyor 5"
wylądował
na
zboczu krateru
i pod WJ>łY•
wem wstrząsn m6gł się zsujuż

nąć

w

otchłail.

'

BKR~T NA-JWA!NIEJBNOłFD'EPESZ ,
Z OSTATNIEJ GtJ-WI LI I et I IW,]

III Pod tytułem
"Tao Czu
jest przysięgłym wrogiem dyk
tatury proletariatu"
dziennik

"Kosmos 116"
W Związku Radzieckim wystrzelono kolejnego sztucznego
satelitę
Ziemi "Kosmos-176".
Satelita został wprowadzony
na orbitę
z początkowym okresem
jednego
okrążenia
102,5 min. Maksymalna odległość od pl>wierzchni Ziemi wy
nosi 15S!. km, a minimalna 206

km.

Prócz aparuury naukowej na
pokładzie satelity znajd ują się:
urządzenia radiowe służące do
dokładnego
mierzenia elementów orbity, urządzenia radiotelemetryczne d~ przekazywa-

nia na Ziemi~ danych o pracy przyrządów
i
aparatury
naUkowej.
Zainstalowana
na pOkładzie
satelity aparatura funkcjonuje
normalnie.

Algieria
nocic;malizuje
miooie amerykańskie
Na mocy dekretu preZYden-1
ta Bumediena, znacjonalizowana zostaJa firma amerykańska
w Algierii "Detersav.. Algieria".
Wszystkie dobra
tej firmy i
akcje przez nią posiadane prze
chodzą na własność rządu algierskiego. Firma otrzyma odszkodo~·auie.

Akiywizaeja
gospodareza
małych miast
(Al DoIlrońJClZlelIlie ze str. 1
dy OSObowej. Mimo pewnycb
trudności proces umacniania
MRN wyzwolił inicjatywę i
aktywność
gospodarzy
małych miast.
Jednym
z czynników aktywizacji gospodarczej miast
poniżej 10 tys. mieszkańców '"'st utworzony f UDdusz na lata 1S66-1lł7e ... wy
Bokości
1.5GO
młn
złotych.
Jest to kredyt bankowy udzielony MRN
na uruchomieni..
albo
rozbudowan;"
zakładów, które opierają się
na terenowym surowcu
i
które "rozładowują" lokalną
na4wyżkę
zatrudnienia It".
W bieżącym roku
fundu""
ten wynosi 200 mln złotych,
które o:ozdysponowane zostały
zgodnie
z
potrzebami.
W
miastach
liczących
poniżej
10 tys. mieszkańrow tworzone są fundusze miejskie rów
nież przeznaczone na akty.
wizację.

LłHDlHDhy

"Zenminżipao'J
zamieścił
zajmujący całą stronę
artykuł
krytykujący
Tao Czu, członka
Stałego
KomiJ,etu Biura Poli-

w

Kooga, Kinszasie, nastąpiło we wtQrek uroezyste położenie kamienia wę
gielnego pod ll-metrowy pomnik Patrice Lumumby, pierwszego premiera kongijskiego.
zamordowanego
w
styczniu
1960 roku.
W ceremonii wzięli udział
przywódcy krajów afrykań
skich uczestniczący w konferencji na szczycie OJA. Przemówienie wygłosił prezydent
Konga, Joseph Mobutu, który
określił Lumumbę jako "latarnię Afryki w
walce przeciwko
kolonializmowi".
Ppmnik Lumumby stanie przy
autostradzie wiodącej do portu
lotniczego
Kinszasy, N.

•
W środę wieczorem zouchwalona
jednogłośnie
przez
delegatów afrykańskiej
konferencji I\a szczycie w Kinszasie
rezolucja
domagająca
się,
aby biali najemnicy nastała

•

ł~ ~

~.~

Groźba

l

t y8. IZ
- b

Roklr.oczmie
ubY'Wa
w naszych miastach i osiedlach ok.
17,5 tys.
i21b
miesZkalnych.
WedlJu.g d.aJn)"C'h Lnst y,tUJw Budoow!n:iobwa MiesZJk:amiowego, w
ubiegłym 5-leci!u , ,spisoaliśmy
na S'tr.a.ty" prz>esZl!io 15 tys. budym,ków m~ejSlk:ich, zaJWierają~~... ak..

~J'~

88 ty-s. Wb. Najwi ę-

Ak CI-.
·
an t ypan.erOSOWa
JII

W Kongresie amerykańskim
senator Robert Kennedy przed
stawił we wtorek trzy projekty ustaw "antypapierosowych ".
Pierwsza z nich domaga s i<:
nadawania przez radio i tel e-

wizytą.
marszałka
o udział w

Amera
WiskU
oraz jego rOdziny zostaJo ' obłożąne sekwestrem. Cbodzi przedę Wszystkim o po~ladłości i
witIe w Kairze i Aleksandrii,
jak również plantacje w gór"Dym Egipcie.
•
W środę przybył do Wied
nia premier Francji
Georges
Pompidou wraz
z ministrem
spraw zagranicznych Couve de
Murville'em
z
czterodniową
Wizytą oficjalną.
(kI)

Wrzenie w Milwaukee
woiny domowej?

GubEmnator stanu M,ichigan,
republi'kalIlim. George Romney
ośwU.adczył w dmiu 12 bm. w
Wasz)"Ilgtonie, że Stanom z,jed
noczonym grozi wojna domowa jeżeli federalne Sliły zbrojne i gwardi.a nM"ooowa nie ZXJ
s<t:aną oclipoW1i.OOn<io Pl"Z-ys-tooo-

w3ll1e do 21Wa[cza.nia
spol:eC'Zlllych.

Mienie

oskarżonego

wiZję

są

I

estrzeżeń,

iż

paplero~y

nle"ezpieczne dla zdrowia.
Druga propOrtuje ogral1iczenle
czasowe
dla reklam papierosów- w telewizH. Ostatni ~ projekt
sugeruje
pOdwyższenie
opłat za niektóre gatunki papierosów, które zaWierają więk
SUI
dawkę nikotyny,
co według opinii lekarzy grozi ra-I
klem płuc u palaczy.

cej 1.I!by1bków
tym czasie w
dzi oraz w
katowicki m

odnotowamo

województwach
wroclalWSlkim.

Nie jest to, ocz)"W'iście, wi~
le zaled!wie kUka procent
tego O() bUJdruj<O'ffiY w ciągu 1'0ku w miaS'tach. Niemniej likwidacja starych m~es7lkań ła-

oowiwją

się,

że

może

tam

dojść

tów,
mu

czy gi.ę

Z konieczt1{)Ścią dos tarczenia nowych lokali PQlflad 23
tys. osób rocrm,i e. TY'le wmśnie ludności l iczy sOOie np
Kołobrzeg, Krosno czy Konin.

Ił

do podobnych i;ncyden'
jakie kilka tygodni temia!ły miejsce w Detroit.

ro

n'.

Q

tocykla IM 2581
Ryszard P.
(ul. Kilińskiego) podczas wyprzedzania samochodu
IP 0816
uderzył w niego. Przewieziony
został do Szpitala im. Jonschera.
o godz. 16.50 na skrzyżowaniu ulic Dłul{os za
i Kasprzaka prowad ząca samochód
osobowy rp 7093 Danuta N. (ul.
Srebrzyńska 83) nie uszanowsła pierwszeństwa przejaZdU j
spowCll;low.ała 'Iperzenie .z motocyklem Il 5515. Pasażer motocykla 38-1etn\ Marian J. (ul.
Wbronicza) doznał zmiażdżenia
podud7.ia. Przebywa w Szpitalu im. Barlickiego.
63-ietni Bolesław N. (ul.
Nowotki) prze~hodząc wydzielone torowisko na ul. Dąbrow

jecJ;nak o maksymal;ne zahamowanie tego procesu, ch..,c i32by ze W'2'lględ.u na deficyt
izb zas.tępczych ! brudną sytuacj ę mieszkaniową w ogól e.
Problem
sprowadza
soi ę d<>
zwi ęk:&zenia zakIre6'U i popra-

d7;j

*

wy j<likości remoontów oraz d<>
prowadzenia racjonalnej polityki wY'bulrzeń. ZJwłaszcza, .ze
blisko 75 proc. domów likwid!uje się z p<)'\voou ich Z;UŻycia techn iC7.mego. ktÓTegO st'l-

1

*

pień zależy w d'llri:ej mier~e
wl!aśnie od prawidłowej gospooalI"ki Nm!ontowej.

ze s1:r. 1

cych od miesiąca codzi€lIl!Ilych
nalotów,
przeprowadzanych
przez wielkie bombOWce ame
rykańskie
B-52 i myśliwce
bombardujące
na stanQWiska
partyzanckich dzi·ał. nie ma
żadnych
ozamk z.llłnH~Jszenia
akcj,i nękająCYCh. jakich pa·rty
zanci dokonują codziennie na
posterun.ki amerykańskie.
Komentator dziennika "Washington Post" George Wilson
do wzmożonych ostatnio kontrowersji i polemik
wokół
bombardowań
Wietnamu północnego wskazuje,
że
jednym Z ważkich czynników
zmieniających
co pewien czas
"rachunek kosztów i skuteczność
nalotów" jest wprowadzanie nowych broni. Według
Wilsona
właśnie
ten czynnik
sprawia, że obiekty, które do
niedawna nie były obejmowane
nalotami
ze względu na
związane z tym ryzyko, są nagle bombardowane. Są to:
nawiąZUJąc

tyop bomby. który
wy-korzystany do
"odizolowania
Hajfongu
bez
narażania
się
na międzynaro
dowe ryzyko, jakie wywołało
by zbombardowanie lub zaminowanie samego portu", Wil ..
son wYJaśnia. że clH>dzi tu o
bombę-minę
o nazwie
"Destructor", która wbija się głę
bok o w ziemię
i eksplOduje
dopiero pod wpływem nacisku
na powierzchnię zi-emi lub wibracji wywołanej przez ruch
kolumn transportowych. Bomby tego rodzaju wskazuje
komentator
byłyby
szczególnie skuteczne jako środek
zablokowania
lInll komunikacyjnych prowadzącycł>l z Hajfongu.
być

bomby zdalnie sterowane,
których lot
jest korygowany
I obserwowany
przez pilota
na
ekranie
telewizyjnym ze
znacznej odległości od bombardowanego celu.

w •• pod ków.

* Wczoraj o godz. 16 na ul.
Kilińskiego 185 kierowc.a mo-

Cabkowite zliokwidowande ubybków m >i eszka;niowych jest.
rzecz jasna, niemożliwe. Cho-

walkę

nowy

W ostatnich k<hllku dmiac/l
policja wielokrońnie I"O'ZiPędza
ła demQIlS<tra.ntów przy pomocy gazów lzaJwiących. Na.pięta
sytuacja w MilllWal\lJkee Uitrzymuje się nadał. Ndektórz-y 0-

w

Wa~wie, Lo-

Do.loońC'2".enie

mógłby

zab~ń

GUJbernlator sotaJnu WiscOlDSin
Wai'ren. p. Knowles za.apelowal 00 mie&2lkańców miasta
Milwaruikee
o
zaprzesta!llle
trwających ta.m od dwóch tygodni demonsta:acji mUJrzyń
sk:ioh. SpowoomY:a,ły one :;maczne sta:81ty material!ne a dw~e
osoby poniOSlly śmierć.

Co roku ubywa w mi-asiach

opuścili

tYChmiast
Kongo.
•
W Grecji przeprowadzono
w ubiegłym tygodniu masowe
areszto~ ania,
gł6wnie
wśród
członków i sympatyków zdelegalizowanej Partii Komunistycznej. Wśród aresztowanych
znajdUją się także osoby jut
raz zatrzymane,
a
następnie
zwolnione.
•
Głównym
tematem
rozmów króla Grecji z Johnsonem i innymi oficjalnymi 0sobistościami
w
USA
były
sprawy NATO.
Król
Konstanty
poruszył
sprawę
wznowienia
przerwanych w kwietniu br. dostaw
do Grecji amerykańskich samOlotów, czołgów itd.
•
W środę po południu rozpoczęły się
rozmowy międZY
przeWOdniczącym
Rady Ministr6w Socjalistycznej Republiki Rumunii,
I . Maurerem a
premierem
rządu tureckiego.
S. Demirelem. który przyb}'ł
do Rumunii
z 5-dniową ori-

(Ił)

Od czasu ost;a,tndej 7lW~j
nej sesji Zg,roma.dzenia Ogólne
go NZ w ~udni.u ub. roku,
zwol3lt1o dwie sesje nadzwyczajll1e w spraJWie Allrykl
POłudniowo-ZachOOniej i problemu bliskowschodniego. Oba
te zagadnienia będą rÓWlIlież
prz,edmiotem
2lbliżającej
się
debaty. Zdaniem
obserwaro-·
rów
.2JBJgaónien~e
BJdekiego
Ws chodu
będzie
głównym
ptmktem r02lJ)<>CZ)"nając)"C'h się
we wtorek obrad.

W Nowym Jorku rozpoczyna się w najbliższy wtorek
kolejna, zwyczajna sesja Zgro
madzenia Ogólnego NZ. Wezmą w niej udział premier7y,
ministrowie spraw zagranic7.nych i inne osobistości ze 122
krajów członkowskich tej organizacji. Jak dotychczas, jedynym kandydatem na przewodniczącego
sesji jest rumuński
minister spraw zagranieznych Corneliu Mane,cu. Porządek dnia obejmuje
ponad 90 zagadnień.

Jw.

łudniowe.

zapowiada

Q,l ówllym punl<lem obrud

stoltcy

Lumwnba, który został 0statnio uznany za bohatera
narodowego w Oficjalnym akcie ogłoszonym przez prezydenta Mobutu. był ujęty i 'uwięziony w
pobliżu Leopoldville (obecnie Kinszasa). Następnie przewieziono go drogą
lotniczą
do ~ecesjonistycznei
Katangi z.najdującej się wówczas we władzy prezydenta
Moise Czombego. W Katandze
został zamordowany.

Ho Chi lin h

Bliski Wschód

w Kinszasie

tycznego, sekrctarza
KC KP
Chin oraz wicepremiera stałej
Rady Państwowej ChRL Jako
kontrrewolucyjnego
rewizjonistę, który od 10 lat z górą zaj
mował
reakcyjne, burżuazyjne
stanowisko oraz przeciwstawiał
się
dyktaturze proletariatu, a
także
cbciał
przywrócić
kapitalIzm w C~inach.
mi Minister spraw zagranic:tnych ZRA Mabmud Riad odbył w
środę rozmowę z jugosłowiańskim
anlbasadorem
w
Kairze - pOdaje radio KIR.
Rozmowa dotyczyła rozwoju
sytuaCji na Bliskim Wschodzie
i problemów dotyczących obu
krajów.
lllI Premier Bumedien przyjął w środę po południu przewodniczącego
misji Narodowego Frontu Wyzwolenia Połud
niowego Wietnamu w Algierze
Tran Hoi Nam. Rozmowa odbyła sie w obecności przedstawicieli
kierownictw~
algierskiego Frontu Wyzwolenia Na-,
rodoweJ:o.
• Sekretarz generalny ONZ
U Thant. który przybył
w
środę do Kinszasy, ma wygło
sić
w czwartek przemówienie
do delegatów, zanim odbędzie
się
końcowe
posiedzenie popo-

cjalną

We wtorek

Pomnik

~

skiego
62,
został
potrącony
przez tramwaj 22/5. Z ciężki
mi
obrażeniaml
przewIezIOny
do Szpitala im. Jonschera.
O godz. 19.35 na ul. Pa.
bianlcklej 98 Krystyna M. (ul.
Jana) wpadła pod motocykl.
wychOdząc na jezdnię zza stojącego
samochodu. Z ciężkimi
obrażeniami
przewieziono
ją
do Szpitala ~m. Barlickiego.

*

•

• •

OSOby. , które były świadkami
potrącenia
przechodnia
przez samochód pick-up przy
zb\egu
ulie
KopcińSkiego
l
Nowopołudniowej, dnia 9. IX.
br. ok. godz. 11, proszone są
o zgłoszenie się do WKRD, ul.
Wł. Bytomskiej 60, p. 14.
(c)
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• SPIRI • SPORT • SPORT • SPOR1 • SPORT • SPORT ' .
Nowe terminy

spoi" afl I ligi
LiIP PZPN podał lU"
terminy
zaległych
apotligowych oraz tych pojedynków, które nie odbędĄ się
Wydział

nowe
kań

l

października.

z ostatniej
Died~eli
mecze ligowe odbędą się w następujących
terminach:
19 września Polonia Bytom GKS Katowice
21 września Odra Opole
Szombierki Bytom, Ruch Chorzów Zagłębie
Sosnowiec
11 paźd'Ziernika Górnik Zabrze
Sląsk Wrocław.
l paŹdziernika odbęd~ się tylko dwa mecze 9 kolej.ki I ligi.
Grać
będą:
Gwardia Warszawa
Szombierki Bytom oraz GKS
Katowice
Stal Rzeszów. A
oto terminy
pozostałych
spotZaległe

kań:

18 października
Zagłębie
Sosnowiec ŁKS, Sląsk Wroc_ Ruch Chorzów,
Wisła
Kraków - Legia Warszawa, Polonia Bytom Górnik Zabrze.
Mecz między Pogonią Szczecin i Odrą Opole rozegrany zostanie już w najbliższą sobotę.
ław

Trzej łodzianie
mistrzami Polski
na torze
Trzy

mistrzowskie przy
wieźli
wczoraj łodzianie z zakończonych
w Radomiu długo
dystansowych
torowych
mistrzostw Polski. zwyciężając we
wszystkiCh konkurencjach.
W wyścIgu na 50 km bezkonkurencyjnym
Okazał
się
Jan
Kudra (SpOłem ŁÓdź), który wy
przedził
~.
Zielińskiego
(Szczecin) o l okrążenle, uzyskując
50 pkt.
(Zieliński 26 pkt.).
Trzeci był Waligórski
(Szczecin).
Mistrzem
starszych
'uniorów
(30 km) został Gorzkiewi.cz z Widzewa (48 pkt.).
drugi był A.
Bek - Łódź.
Trzeci tytuł, w młodzieżowym
wyścigu na 20 km, zd<>ł>ył również
łodZIanin J.
Bek.
tytuły

Start

Remis

pogodził

W-yIIllik;iem

bezbralmk!9wym
zaJrończyt się w~y mecz
o mistnostwo II ligi między
łód'EDm
Sta.rtem
i Włó!miarzem (P3Ibia.nice).
IN adllJieje
bliisko 15-tysięoznej rzeszy kibiców obu ~
łów
nn obe,jrzenie emoejomlj~go,
adlraJk:eyjnego pojooynku, spełizly na niczym. DW6.j
ryw>ale
Z31pre'lJeJIJtow-aJi
SWOJ
norma.luy
()O'zi<Im,
<yzyłi nic
ponad prrec;ętność. Była to t ypowa. w3l1kia. o pun\t1ty, z tylD
że
chyba. pewien suk.ces odniósł
tutaj
Wlólmia=, k.tóry
bądź
_
bl\dź
grał
na obcym
bOOslru i wywiózł z LecM Jeden punkt.
AInaliZUijąc pt'lz;ebieg gry do.
chodZJiJmy do W1llioslkJu., że minhmallnie lepsz~ zespołem był
Start. Właśnie lodr2:iJa;n,ie p!'~'Wl8IŻaili. przez całą pi~ porowę spotIka.nia i ostartJnie d!zie
S'ięć miml!t meczu. AIklcje Startu ~y Slklladniejsze, a zawoo·
nicy
le!Piej
wyszkoleni techiIlIiczmie.
Ty<l'lro d.ohrej dyspoz~ ~eckiego ora,z niezłej
ipOOtawiie
foranacjli.
defensywiIlycil W1łókmiarza z Czopem ni\
cz.ede pabi.am.iOZ3lll!ie mogą zawd!ziięczać bralk utraty bramk:.
J<uż

od piel'W!SZYch Mwhl me
az.u gospodrurze r11BZY'Li 00 ata.ku. W 2 i 13 minucie Ostrych strzałów Raka z trud
b ' S ł ki
G
t
E!'I1l
ram
za e c .
ra
0czy się przewazme na połowie boiska gości. W tym czasie zą>chlruięty do defensywy
Wil'óIImil8ll'Z po:;!ć'Ip!rOlWadtza kilka
fWY\P8dów ;Z .;tóryrll jeden w
'~A...> b '
22 m'
m. ..~",.
Y\! uWlenCOOil1y
~~!SetTI. Wtedy to Droz.dow5ikd jest sam na S'am z bt:am-

iicJItaw=-:-----::.=.--(81155).

-2niiml~IIC

Włókniarz (Pił h.)

I

SPORT • SPORT •

0:0

•

są

w

stanie

7lffiłen<ić

ddbrze

glraJjącą

reprezentacja

SPOJII •

Polski chniczek), Oślizło, GmoCh, Bazan - Szmidt. Suski - Domarski, LUbański. Brychczy, Faber.

swoją korzyść.
rozegrała
mecz sparringowy z
Sęd-ziował Świstek (Rzeszów). naszym
narodowym
zespOłem
Zespoły grały w na5t~ujących młodzieżowym.
Mecz zakończył

na

61k'ladach.,
.
Start:
Kus-Sobolewski,
Pawlowski, K. BuJińs-!ti, Se.ewiallo-Matyal!k.,
Karasiński-Swierniak, Raik, OIrc'z.)'lkowsJci, Cha.:bick;i

defensyw~

,l ak strzela •.

•

Kaura A- Reprezentacja młodZieżowa 4:3
piłkarska

wymdku

się
zwyci~stwem
kadry
"A"
4:3 (4 :1). Bramki dla zwycięzców ZdObyli: Domarski, Brychczy, Faber i Lubański. Dla zespołu młodzieżowego: Bula. Kozerski oraz Dejna.
.
Nasz pIerwszy zespoł narodowy . prześladują nadal kontuzje:
W srodowym meczu poza wczes
niej
kontuzjowanymi
Szołtysi
kie!" i Gadochą, nie mógł także
wystapić
obrońca
Anczok,
który podczas rannego treningu

I"kI'
• Szałeclci-L"""z!kow
W
. o l1Il~z...
J~.
Ski,
Karas'ZJkl6WlCZ,
Czop, RaJn
Startu. Na 10 mim. przed koń
Sase-Droz.d<JIWski
cetn ~ia WlÓ'km.iarz sla- hold-Miłosz,
Michalski, Nowosiel··
~, ale IlaIPastJruicy Startu nie (Watlter),
slci MaJI'kiewicz.
,
M
STOLARSKI odniósł kontuzję mięśnia.
. *
Kadra A
grała
w składzie:
Kostka (Broi) - Kowalski (PieROW
Rybnik
Unia
Tarnów
-ą?
:J
2:0 (0:0)
MZKS Gdynia - Thorez WałPodajemy
nazwiska strzelców brzyc;h
0:0
bramek w
meczach
ligowych
Górnik
Wałbrzych
Lech
ŁKS oraz łódzkl(:h drużyn II li- Poznań 2:1 (1 :1)
V-ietoria JaUnia Racibórz
gl: Startu i Włókniarza (pab.).
worzno 2:1 (0:1)
ŁKS: Sadek i Nowak po 2 oraz
Garbarnia Kraków
Lotnik
Kowalski I Stachura po 1.
Najł~ lekllroaJt.lecr-- Elut'"q;>y
Wrocław
3:0 (1:0)
Olimpia Poznań - Hutnik Noprzygotowują się 00 wielkiej
Włókniarz (P): Sas. Michalski, wa Huta 4:2 (3:1).
ba,talii o Pucha;r Eu,ropy, ImMecz Cracovia Zawisza roNowosielski. Czop po 1.
preza odIbędzie się w dniach
zegrany
zostanie
dzisiaj.
start:
Sobołewski i SwI€!"niak
15-17 W!!'ZeŚnia na olbrzymJim
po 2. Orczyk~ski l Rak po 1.
liczącym
100 tysięcy miejsc
stadiQIl';e w K:~owie.
(In)
Po śroolowych spotkaniacb taPrZJ'lPOlTllIli.jmy, że w konbela II hgi przedstawia się nakurencji mężczym startować
stępująco:
będą
reprezentacje:
ZSRR.
O
l. Zawisza Bydr;oszcz 12:0 16:7
.. ~
2. Garbarnia Kraków
11:3 13:3
NRF, Polski, IDra.ncji, NRD
12:0
i Węgier.
3. Unia Tarnów
8:6
4. Thorez Wałbrzych
8:6 11:9
P.rzed. dwoma laty w wa1W meczu o mistrzostwo ligi 5. ROW Rybnik
8:6 9:8
ce o puohoM" kole}ność druokręgowej
Warta
przegrała z 6. MZKS Gdynia
8:6 9:9
żyn
bYlła
następująca:
1)
Orłem 1:6 (e:~).
7. Unia Racibórz
6:8 10:10
ZSRlR, 2) NRF. 3) Polska, ł)
a. Górnik Wałbrzycb
6:8 9:10
_
••
9. Lech Poznań
6:8 5:6
NRD, 5) ffira;ncja, 1» Węgry.
10. Hutnik Nowa Huta 6:8 8:6
Jaik: będzie w tym roku w
W kolejnym D'Klcz\[ o Puchar 11. Włókniarz Pabianice 6:8 4 :6
Kijowie? Powa2Jne S07.a1lSe na
Polski Stal Ketno uległa C zar- 12. Olimpi" Poznań
6:8 8:1S
UiITzyma-TIie prym81tu w le~
nym Radomsko 2:3 (1:2). Tym 13. Craco",a
5:7 2:3
kioatletyce europejskiej mają
samym
Czarni
reprezentowaCl14. Start Łódi
5:9 6:8
będą nasz Okręg w "alszeJ edy- 15. Victoria Jaworzno
5:9 5:7
be7lS'przeczrrie
zawodnicy
cji Fueharu Polski.
,H . Lotnik Wrocław
4-:te 6:1"3
ZSRR. lk;tóryJch ozeik.a jednak
wać

SPORł

Przed meczem Polska - Franci.a

loka"lnych rywali

kan:zem, nmono S'brzela." parę
me1:rów nad ~ką. Rrze·
waga Startu je&t wyra2lDa do
,koń-ca IP~ polowy spotkaJIli>a.
Po zmi.aln;ie stron WlćłkJnj,ar7
plI"zoohodzi do oleru;ywy. Teraz
Sta1rt Z€lJ)Cimięty :wstaje do 0brony.
Cóż,
kiedy napastniikom gości trudno jest sforso-

SPORł

• *

I

• *

•

Do Warszawy nadszedł w śro·
rano telegram
z Paryża z
ostatecznym zestawieniem
dru..
żyny francuskiej.
Zespół gości
będzie
grał
systemem
4-2-4.
Barw Francji bronić będą:

dę

BramKa Carnus (St. Etien·
ne). Obrona - Lemerre (Sedan),
Bosquier (st. Etienne), Mitorajt
(St. Etienne), Baeza (Monaco).
Pomoc - Herbert (Sedan), Herbin (st. Etii!nne). Atak - Gress
(VFB Stuttgart), Di Nallo (Lyon,)
Guy (Lyon), Loubet (Nice).

NajlepSi lekkoatleci Europy
przed starłem w Kiiowie

.... abelo

L iga k 'PAt'Towa
i Puchar Polski

cięŻlka

przeprarwa z reprezenNRF, Framcji i
sąd:z;imy
talkże
z naszym

tacjami

zespołem.

W k<mkurencj ach dJn:.:i:YII1 ku
biecych 9ta!rtować w pucha- .
rowyc-b fiJnala.ch będą za.wooniC2lki z: PolS'ki. NRF, ZSR~
NRD. Wielkiej Brytanii i W~
gier. Zamiast Holandjj, która startow3Jła prned dwoma
laty, mamy tym r3JZe!Il 7.eSPÓl Anglii. W poprzednicl1
zawodach
kolejillość
drużyn
była następująca:
1) ZSRR,
2) NRD, 3) PoIska, 4) NRF',
5) Węf!)ry, 6) HolalIldia.
K<mI!mJ;rencja jest wyjątkO
wo wyrównama. Wiemy, że
szanse ZSRR 2l11acrz;nie ilJITlala~y. ale m imo wszys.tko J~
worytJkaani bedą nadal lek:lroaIt!le1lki. ZSRlR.
(n)

e

r J z k
na kordy

anatomo-p atolodzy
znani wkraiu i za granicą

czekają

or
n
informowały

Pl'lł&6.

radio lub telewizja
robót na budowie OIS'Ltyń
81Unocho00wyoh. Dziś. gdy rozwój

o

by

postępa.cb

skiej Fabryki ()pon
moOOC'yzacji stał się W naszym Jcraju nił' nrlko T.&boawą
najbardziej za.palonych, leez ważnym t'IZYJlnikiem p.,_
gospoda;rczego, opony a właściwie Ich permastępu
nentny brak. spędzają Sł'n z powiek wielu llld"Łiom.

ielu, ale bynajmniej nie
wsrz.ystkim, którym powinllly. 09tatnio, zaniepo
kojeni e.lannującymi sygnała-

W
mi,

odwiedziliśmy

budowaną

na terenie Tomaswwskich Zakladów Wlókien Sztu=nych
nową i nowoczesną wytwórnie
jedwabiu kordowego. ruiezbędne
go do produkcji opon.
Do tej pory w TZWS wytwarzano. dawno już w śWie
kord
cie przestarzaly. tzw.
„Standa.rtl". Nowy oddział ma·
kordów wyższyctl
dostarcwć
klas: Super - 1 i Su.per - 2.
Warto przypomnieć, i:ż w świe
cie produkuje si.ę już kordy:
Super - 3. a nawet Super - 4.
Plamowano. by w przyszłym
roku w Tomaszowie za.rzu"CIĆ
w ogóle wytwarza.nie korduStaindard. lctóreg-0 produkcje
trzeba było w ostatnim czasi„
poważnie ograniczyć (w ub. r.
o ok. 40 proc.), ponie'W'a:i n.ie
:miajdował cłlętnych

wśród

od-

biorców.
Zamierzenia byty wi~ takie: zalrup:ić w Czechosłowacji

360 s~atków
na eksport

do ZSRR
{l!NF.
SOOcrmń

WLASNA).

ZalOga
Leru-

Gdańs.kfoj fm.
wciąż pelne ręce

rob<>na ma
ty, dZi$li licznym (nader opili
calnym.) zamówu,eni<lllTI ekspor-tuwym. Najpowari;niejszym odb!o.reą staitków jest
pw.ed
~ec:kli:

Zwląrek
k:iłkoma

dniami 2'WO<l.owa.no w St.ocz·
drobnicowie-:
G<iańskiej
ni
;,Komirnuniist", który jest 36ll
z drol:el sbalflki.Em pc-zeznaaro •
nym na eksp<Jlr!t do ZSRłł
(łą.=ny

ków -

tona:i tych 360 st.at·
1. 705 tys. toin nośnoś

Clii!).

jest prototytypL<
drobnicowcem
nośności 12.725 DWT.
Zapoczątkowuje o.n produkcje
nowej serid statków handl~
wych. Jest to zairazem już
wyiprodukowany
statek
22
P = te 9toc:znie w br.
;,Korrum.~riist''

powym
a-40 e

(lfl")

cyjnych Tomaszowa oraz dy·
rekcji TZWS. Wsci')"St.ko wskazuje na to. ze gdyby me ta
pomoc. impas trwałby do dzi3.
Brak pracownik.ów. to jest
aJe bynajargument.
jakiś
18 pcr.ędzatrek dla wytwarzammej nie uniwersalny. W 'IJ'·
nia kordów Super - 1 1 2
tuacji, e:dy na budowie wystt
Pracujące jewicze w zakladzit'
pują braki (lt.'dzi. !Ol'rzetu. cr,s
maszyny stars-i:e~ typu zmomaterialówl lo1tiC7.Jlym rozwl~
derni-rować ta.k, by nadawały
zaniem Jest chyba >:Weta.nie
się do produkcji kordu Super
frontu robót. Tymcza..<>em 11a
.
-1.
wszystkich budowach. w śli
maczym tempie. z przerwam:i.,
Tak też 2lroblo.no. Generalroboty trwały cały czas.
nym wykonawcą nowego oddziału kordów Z09tało Lóclz.loe
talo sie. Już się stało ... Po
Bu&,wmcPrzed-;.iebiorstwo
za wszystk1m budowa od·
twa Przemysłowego nr 2. SU>działu kordów je~t prowa
sunkowo sizybko zdołano up·,..
dzona niechlujme. panuje bala
rać si e z bud<l'Wą ha.li w któgan grożący na·w et bezolec7..t>ti
stanąć maszyny.
miały
rej
stwu robotników. Np. na sch<r
Sbosunkowo - na tyle, by elt.lna Wyższ~
wiodących
da.eh
monterskie pod kien.mPY
kondygnacje. walają się kacze5'kich s-pecjalist!'>w,
kiem
ła
wałki desek. leży gruz mogły zi;oonie z harmono!?I"3two 3i~ potknać. Sc:iamy mupracy
do
przystą.pić
mem
rowaJ i chyba uczniowie szit.rM0<ntmz przebiegał bardu> 9PI"•
ły podstawowej. :żaden murarz
wnie, ale i tak trwal 11 ml-.
bowiem nie przy2lflalbY Sle do
sięcy. l właśnie ostatnio dwutakiej roboty. W piwnicach.
komisja
stronna polsk~esok.a
gdzie umies?JCZone będą kastwier
pMtookółem
specjalnym
dzie, do których mają sipły
W.iła. ±e 18 nowOCJrfA'!fflYch prze
procesie prze·
wać zużyte w
~
do
jest
eotowYch
d7.aret
podłoga.
chemikaJia,
. dzenia
rocbtl.
plytkamt jest
ju:ż
wył<YWna
Ale same prr.ędzairk\ to dokrzywa, tak rt zb1erają się
piero połowa l'.>roblemu. Trzewody (W przyszłOOcl
kałuże
ba do nich doprowadzić od- .kwasów!). Scia,ny, które ta.k::Zł'
powiednie chemi=ne ,.mikS'tuwyłożono płytkami, 9WYl1l niery", nas~pnie odprowadzić jE'
chlujnym wykonaniem wołają
do miejsca ,.wzboi;.icania" w
o „pornsotę óo nieb10<S". l'DŻ.
utracone podczas procesu prze
Antuni SiemińS'lti - lnspekl<>P
<WerOO !flctadmlci. Tr7,eba zanadzoru: robót inont:a.żowo-!n
wywentylacje
inmalować
stalacyjnyc:h z ramienia TZWS.
Szybciej
Wiewno-nawlewną.
który wraz z lnż. Marianem
się t.o czyta niż buduje w por.a
klerownikiew
MichalS'kiirn
Kordowe~
Oddziału Jedwabiu
now
W IV twaria.łe br.
go. oprowad2'.al m.nie po bumJal
kordów
oddDale
wym
dowie. mówil, ±e w tej sytun~plć r«auch teełlnok>r?:ioz..
acji jest bezsilny wobec objany. Z ~łklem przy87Ae~o
wów brakoróbstwa i ruechl\ljrobi mia.la ~ć słt: ~
stwa.
maloa produkcja. Pła.n na rok
Opóźnienia OOciążają :z:resz1968 p~widuje boowlem, li
tą nie tylko kont.o LPBP nr 2.
1rWa
TZWS d~ krajowi 1.8
W tzw. „kwaśne; sah"
tys. * t kordu Si:.per - 1 i ok.
1 tys. ton kordu Super - 2.

S

...

każdy
Każdy dzień,
przymnesie
opóźnienia

trudne
każdym

siodle

straty
do obhezenia., aJe w
razie ld~e w dZie-

siaO!ti i 9e'l!lti tysięcy złotych
TYJlH'lJBSem nie nie wskazuje na te. ił termin u:ruch~
dołrz.ymany.
będzie
mienia
Ws>zystkje

Ul"'l'.ądzenia

tąwarzy

w „rm,sypce".
Latem LPBP nr 2, które 71
Tomaszowie prowadzi co najmme1 trzy poważne budowy
(jeśli wszystkie obiekty wzn<r
swne w TZWS, a jest len
kilka potraktować jako jed.A'l
S7..ąoe Sllł Jeszc7,e

całość),

Wczasy

tydzień

prze-żywało

powa:Zn~

klop<>ty w zwlazk:u z brakierr
d&.sitatecznej Uośc-i pracowm-1
ków. Były one tak poważn„.
ze ucieka.no si~ aż do pomocy
władz partyjnych 1 admi.nimra

kadzi. pomp. rurocią
gów. Cieżk1e. ważące k.ilka.<>e
kilogramów elementy. trz<>b~
uży
wciągać na piętra przy
w1elokrażka
recznego
c111
drewnia nei?(
prvm i tywn ego.
rusztowa·nia. oonjewa2 irdań
ska Spółdzielnia .. Roldźw1ir-·
&późniła dostawy suwnic (nil'
ma Ich do tej pory!).

mootaż

Nie ma jes7.cze k:waS>OOdpornych pomp. PQCZątkowo mia·
ły być ;:>rodukowane w kraju.
a w końcu trzeba je było 7.8·
kupić we Włoszech (mają na·
dejść w IV kwartale br.). [)('
piero teraz rozpoczęto montai
gpecjalnego urządzenia z aluminiowych rur o ~ednicy ok
4 m. które usuwa.ć be<]:zie z
szkodliwP
przędza.rek t kadzi
wyziewy. Do zakończenia tej
roboty jesreze daleko. Tu też
,.zasłużyło sie" LPBP nr 2.
które opóźniło budowe betonowej konstrukcji nośnej.,
SpecjaJiśct z TZWS, bynaj- 1
mniej nie przepojen.i pesymumem. twierdzą. ±e trudno bed'T.le dokonać ffl7Jł"UChu techn••·
oddziału
nowego
loi:-icznego
kordów na.wet w I kwart&lr
przyS'Łleg<> roku. A warto pami~ć. że każda z 18 pnedza.rek kosztowala ok. 3.5 mb.
dzień

Każdy
zł.
początek

-

odsuwający

ok:resu amortyzacj;
kosztuje Wiec majątek!

ws~tkllm
ślano przy9t.ępując do tej

mytrudnej budowy? Czy robota była odpowiednio przy~towan.;
l przemyślana w szczegółach?
WS>Zystlko wskazuje na t.o, że
nie! r to !>'ie teraz mści I bl7
dzie się jeszcze mściło dłu.g'(>
g'Cjy zaczną „ wyłazić" t:.9ter k'
tego obiektu tak ważnego dla
goopodarki 'narodowej, a: ktt>ry jest budowany po trosze n:i.
"łapu caipu" ...
Czy o tym

JOZEF POTĘGA

Moda nie czeka

Mamy nierzadko okazje onaszego
osiągnięcia
wzornictwa. Naorawde piekne. modne i praktvc7.ne suk'enki. plaszcze. sw~terki itp.
wyroby przemvohl odzieżowe
go. dziewiarskiego, skórzane
go. Oglądamy je n;t pokazach
mody_ na różnorakich wystawach, na tar~ach. w tyJtQdni
kach. na kronice filmowej.
Reakcja przeciętnego cz!owie
g-lądać

ka; a szczególnie kobiety. by
wa z rel!UłY. konsekwentnie,
do znudzenia taka sama: Kiedy to bedzie w sklepach?!
logiczna
Jest to P2.>tawa
wynikająca z wieloletnich do
świadczeń. że co Innego na
pokazaclP. wystawach Itp.. a
co innegł> - w szarej rzeczy
handlowej ...
wirtości
Pamijam tu trudności wytwó-rców w dziedzinie surowców. mocv produkcyjnej. kotypu
operacji itp. zjawisk
powodują
katastrof:cznego.
cych ponoć owe rozbleżn<Xci
miedzy wzorami a sklepową
natoChciałbym
masówką.
mia'lt zająć sie jedną tylko
przyczyna. O tyle ważną. że
stosunkowo łatw~ cl-O usunię
cia.
mitregę.
zwlokę.

o

niepotr-zebną
niewytłumaczoną
niezrozumiale dlu~

ml

cza.s dzielacy moment wyko
nania wzoru od rozpoezęcia
fabrycznej produkcji.

Podkomisje,
komisie,
selekcje.•.

pozycji: lodzie faglowe, kaja.ki - na pofożor;ym obok jeziorze. Na każdym turnusie
przebywa 4fl osób.
grupy
przejażdżka
popołudniowa
N/z:
Francuzów.
Dąbrowieekl _,.
~ -

Zaprzyjaźniony dyrektor fa
bryki odzieżowej zwierzył mi
sie kiedyś:
- Panie. jeśli pan myśli,
że zaprojektowanie takiej dam
skięj kiecki. razem z rozkrodokumentacj.ą
jami i całą
technicmia wystaczy. żeby ją
zacząć robić. to się pan grubo myli. To jeszcze nawet :nie
je>t rozdział wst<;:,;>ny. Teraz
dopiero zaczynaja się selekcje, podk9misje. komisje, oee
nv i:>rzetarg.owe... I jeżeli w
ogóle ten model ostoi 9ię wybrzydzaniu wszy;tkich i1rutan

ej~

anatomo-patolo~ów?

- Ośrodek na9Z wychowai 26 doktorów i 10 docentów,
z których już 7 zajmuje samodzielne stanowiska ftie
tylko w Lodzi. ale· takżf, w Warszawie i innych m1a<>tach. Wyclt<r-w1.liśmy też ok. 30 specjalistów n stop„
stanowiska klerowni'ków zakładów
zajmujących
nia.
Lodzi
miejskich
anatomii pat.o!ogicmej w !17l!>itaJach
i województwa.
- Ozego dot~'CZY~ bedą obrady waszego zjau.du?
- 2'mian w narządach J>łciowych i gruczołach weWlll~
trznego działania. Ponadto j-est też .spO.ro temaitóW In_.
nycb. ktoce nrumnęło życie. Obtady toczyć się b.ędą ~ś
ciowo w sekcjach. Przewid!zianyclt jes ok. OOO l'eferatów, a 40 pocl\odz! z Lodzi.. Spod.ziewamy Siię na zjeldz;ie blisko 600 ooób. w tym 300 przyjezdnych. Przyjadą
m. lir!. eoście z ZSRR. Rumunii. Bułgairld, CSRS. We)!ier. NRD, Holandii. Z okazji naszego zjazdu „Polfa"
zorgall'lizuje specjalną wystawę leków.
R<YZ.llla.wia.ła: W. KASPRZAK

będzie

l(iedy to

Chodzi

spotkała
Ta nowa forma wypoczynku się z dobrym przyjęciem za granicą. Szwedzi, Francuz; przyjeżdża;q do Białego Boru
Na.
tva.kacje.
spędzać
(woj. , ko.•zalińskie)
codziennie jazdę konną.
mrn1scu trenttjq
PC>za tq atrakcją - p<>siadajq do swej dys-

dniach 11-16. IX. po raz pierwszy w LOdzi odbę
dzie S'le Zjazd Pc;iskliego Towarzystwa Anat.omo.,
PatologJW z tej okazji poprosiliśmy o wywiad
Zjazdu
Organizacyjnego
Komitew
orzewodniczą...-..go
prof. dr Aleh~~;ndra Pru!'zczyńskiego.
- Panie profesorze może na początek poprosimy o pan: informacji na temat anat-0mil patologicznej'/
- Słusznie. bo na ogól społeczeń<two malo o tym wiei
że anatomia r,atologiczna jest dziedzlnłł wiedzy. która
zajmuje ,'ie zmjana.ml n.orfologicznyml ustroju w przebiegtA różnych chorób. Ma ona dużP znaczenie zarówno
dla roroo:mawania jak i leczenfa chorób. Badania m.1krookooowe wvcinków. które wykonuje się w czas'e
operacJi prowadza rekę chirurga. pcmiewa:Z dzięki tym
badaniom us+"tls sie właściwe rozpoznanie.
- Dlll-O'ZE'l?'O zj37,d odhvwa sle tym razem w Lodzi?
- Lódź od dawna ju:ż była proponowana na miejsce
zjazdu. poniewa:ż nane środowisko należy do najaktyWniejszych . Anatomo-oatolorlzv łódzcy znam są. nie tylko
w kraju ale i za granicą. Jako jed.lli z pierwszycll
morfologicznych,
wprowad?:iliśmv nowe metody badań
co prz'V'C'ZYTIH0° sie do udoskonalema rozpoznawainia pali
mik:rookopem zjawisk chorobowych. zwłaszcza raika. Na
histochemiczne
badania
skale 4wiat.owa IJ'l'OWadzimv
histoenzym?loi:ric-z:ne fbad:mia czynności enzymów).
W naszym oś'"Od'ku jaiko jednym z pierwszych rozpoczeto bada.nla od=:vinu ust.roju na przeszczepy z tworzyw
~ztuc-r.nych np. m:tucznvch tętnic ~ blon. To naturalnie pozwoliło przemvsłowi udoskonalić urodu:kcje tych
•
taS'tępczych cześci dla naszego ori:ranizmu.
Anatamo--natoiodzy naszee:o środowiska cenieni są za
granicą. Nie tyl'ko my kształcimy sie w innych k!raiac-h, ale rów:iież przyjmujemv przedstawicieli z za.g.ran:cy. W ubiei:rlym rokl:.: nip. był u na!' na szkoleniu asyLódzkich
Instytutu Pa-to-morfologii z Holandii.
"tenł
anatomo-patologów z.aorasza sie czesto do innych kraiów w celu µorzedstawienia swoich TYrac. Wysłan-0 m. in.
prace do Ja".lonii. An~lii i USA. Trzy oooby były na
Sltvoendiach R<>ekefelle'!'a. Jeden z docentów na prawach
orofeoora . - .goiicia wykłada? pól roku w jednym z kra_
jów ka:oitalisty<"Znych.
Lód-z:ki ośrodek ma dnże zaS'ługi w dziledziinie neurooato-morlolog"i. w !>:!daniu ZJ1Tiian w układzie nerwowym. zwłaszcza nowotworów tego układtL Zajmuje sle
tym doc. Andrz<>j Gtuszc:z. Wykonuje się te'i bada111la dolek-'.>w chemicznych przeciwnowotwowpływu
tyC7..ące
~owych J>!'odukowarnych głównie w Polsce. Na9Zym ostiu:'lięclem jest m•t.alenie. :te niektóre z tych leków moga
rlzialać pozytywnie, ale trzeba je we właściwym czas!e
rniejaiko „pri.yzwyczaja sie" do
gdyż ustrój
zmienić,
nich.
- Jak pt-redstawla sit: wychowa.nie noweco na.rybn

W

rozruch

Nie ma n.iemaJ dnia.,

nie

Łódzcy

i trafi

Iła taśmę fabry~

w sklepach ?

niz za
ną. to nie wcześniej
rok. No, za trzv kwartały ..•
A do hurtowni. do sklepów

o

te - parę

miesięcy póź

dej ...
Mój

room6wca nie powi"l·
Jeszcze jednęj a rJl yba
bardzo ważnej rzeczy. Że de
cydowanie o tYm. czv dany
model np. sukienki należy
nie Inaczej. I
robić tak. a
czy z niateriału w paski. er:y
w kwia.tki - na różnych wy
S>Okich 57.czeblach zdejmujE
z niego całkowicie odpowiedzialność za wzornictwo odzie
ŻY. która z jego fabryki wy
chodzi...
- Któź zaś jąst za to właś
ciwie odpowiedzialny? Praknikt.
biorąc
tvczn'e
dział

Odpowll'dzialnnść

r1n1>ływa

sie międzv podknmisjamt selekcyjnymi. komisjami branżowymi. ciałami tak rmbudo
wanymi liczebnie. że nikt jui
n nic nie ozuje się odpowiedzialny!

Mówi się?
A mówi„.
wzorów. jaki<
han.dl!owi.
oferować
maJą
Wsizelkie =ś uczone ci~
sprawanależałoby obciażyć
mi U>talani.a ogólnych wytycz
nych m<>Q.v. sz'kolenia projek
t.a.ntów fabrycznych. opracowywania nowych technologii
itp. Pozwolono iuż nawE!l; paru (pięciu bodajże) fabry<kom.
na dl'Odze (oczywiście!') ekspe
rymentu, U\'Jtal-ać dla siebie
wzory,
· Jest to jedinaik kropla w
m<>rzu. Docen.tralizacja upraw
nień ...,, t.ej mied'Z'inie obraca
oo

do

In.-

ma

juź naprawdę dobrą.
oostaci wytyczformację w
nych m<>dv - też. I wre9Zcie
też w zakładach wytwóI"CZycb
nie siedzą ludzie niezdolni do
podejmowania ża<lJlYCh decyzji. ślepi wykonawcy odl?ór-

nvch. najba,rdziej drobiazgowvch poleceń ...
Ponadto - klient nleśmłaro
niechby
doprasza sie łaski:
już te wzorv z rysoWDic pro
jektanckich trafiały do fabryk, a nie tylko na wysta~v I ookazy ..• Bo mOda. to
nie kandydat do !11)ółchiełni
ml~zkamiowej. Nie czeka - i

Jui.

.JACEK SZ"YMARSKJ

Od dawna już mówi sil~ o
PO?..o!'tawienia
konieczności
produkcyjnym dE>
zakład9m
cyzji

sie nadal w sfe.rze projektów i zamierzeń. Do realizacji
n.ie dochodzi W!)bec zdeeydozjednoczeń,
oporu
waneeo
od la.t deeydoorzvwykłych
wa~ o wszystkim co sie dzieje w fabrykach. a czego nie
:i;awarowalo sobie cl-O decyzji
ministerstwo.
A przoecież kadrę projekltan
plastyków przemysł
tów -

Motociekowoslki
ZAATAKOWAŁ...

POMPJ!I

transportowany
W Turynie
na rzeź buhaj wyrwał si~ spod
opieki dozorców l zaatakował
z całą siła pompę paliwa na
stacji benzynowej. Pompa b:vkoloru czerwO..
ła oczywiście
nego ...
NIECO

STATYSTYKI

ne

samochodów t>rzypada Id
Swiatowe
1000 mieszkańców?
w
statystyki podają, lź 170
NRF, 188 we Francji, 181 w
Pol~
W
Szwecji.
w
250
I
Anglii
sce zal~dwie 9 samochodów na
1000 mieszkańców. Na praw~
motoryzacyjny
dziwy
przyjdzie nam jeszcze poczen.sit)
kać...

BZJ!ENNIK MlllXi!IO---..m~ 3

Łodzianie

Społeczna kontrola

tl

handlu
er Skarei i
P

· Okres szczytu urlopowo-waka eyjnego mamy już '.na so-l>ą.
Większość urlopowi-OWw powrć cila
do swych domów
do
pnwy.
. ..
.Jak i gdzie spędza.li urlopy łodzianie, oo Wldzaeli, na oo
7JWTÓCili uwagę z tymi pyt.a niami zwróciliśmy &ię do namych Czytelników.

zażalenia

REzyDIUM RN M. LO·
DZI na s wvm ostat·n1:-i1
posried:ueni u
wysłuchało
informac}i o s.polec znej kontroli h~ndlu,
gastronomii
niektórych
uslug
w
roku
ub:eglym.·
936
kontrolerow
spolecznych
przeprowadzi ł•i
2780 kontroli. 1675 dailo podst.a;WoY do wystąpienia o ukarainie osób wi.nnych zanied bań
lub przekroczenia pr7.Rpisow. 120 spra·w sikierowano do sądu względ:niie prokt:.ra1tury, a 456 os•ób ukarano dy&cY'PHnarnie. przeważni P
za stosowanie wagi brutto 1
S'P•rzedaż alkoool1u w dni m„doZlWOlom e.
Druga
sp.raiwa
dotyczył«
rmipatrr-ywania
i
zalatwiain;a
skiairg ludności. W I pótroczu
br. - w poróWtnaniu z a.nalogliicznyim okresem u:b. roku
było skarg o
550 mniej.
Niestety, wzrosły skargi d<>tyczące
g03podark:i krunun;iinej i miesiz.kanH>wej, zwlaszcza :remontów. Z ogólnej iloś ·
ci 1100 skarg, tylko w 8 wypad!kach nie dot:rzymaino
:1miesięcznego terminu załatw'"
nia; 74 proc. - załatwionych
zosłaiło w okiresie krótsz~1

niż mies.iąc.

Ca!i.ne, to nowa .fryz;u<ra na
jes1en i zimę. Z tylu przy
szyi włosy osi t.rzvżone w S<Z;p;c .
Od polowy głowy na.t,:>miast
sczesane do przodu i opadające falami na skr=ie i cz.1ło. NatuTa!nie Ca·liine ma rozmai~e warianty,
które &tos.1je się w zależności od typu
urody. Boki f.\ryziuxy nip. m<>gą być sczesane do tyłu lub
na poliozkli. Pa111 ie o wysic:r
kiim crole mogą mieć asymetryc2mą
grzyw'kę.
a o czoh•
niższym
sczesane
włosy na
bok.
Najno<wsze uczesanie zaiprezentawal w Lodzi ;pam George Taphorel. kltóry j€15'ł: wicPprzewodniczącym

I

świ·atJowej

organizacjd airtyistyczmego czesainia i strz:rżenia, a tak~e
profe<oJOrem Akadem·iii Fa:yzjerskliej w Paryżu. Towa=yszyl

llllllllllllllllllllllllllllłlllllłllllllUIHllllllllHHIHIUllllllllHllllHllllllllllllllllHlllllllllllllllll I

Ogólnolódzki konkurs
z obchodami

50 rocznicy Rewolucii
Niajibliższ.e
biegać będą

miesiące

prze--

pod znakiem oll·
chodów ku czci 50 rocznicy
Rewoh:.icji
Paździ er.nitlroweJ.

Młodzież TPŁ

za kulisami
Teałru Nowego
Bardzo miła Impreza zorganizo;wana przez Klub Miłośni
ków Teatru przy TPI:. odbyła
się we wtorek, 12 bm. w Teatrze Nowym. Ponad SO-osobowa
grupa młodzieży
przedstawicieli szkół łódzkich,
które
brały
udział
w konkursie na
recenzję

teatralną,

zwiedziła

wczoraj scenę i kulisy Teatru
Nowego. Niezwykle serdecznym
gospodarzem
był
dyr. Antoni
Makarski, który bardzo inttoresująco mówił o pracy i życiu
teatru.
Piękną
niespodzianką
ze strony teatru było zaprosze
nie
młodzieży
na spektakle
grane tego dnia na oł:m scenach, na „Sonat~ Belzebuba"
i „Sluby panieńskie". Wdzięcz

na młodzież podziękowała dyrekcji i aktorom wiązankami
kwiatów.

1-UHllUUUIUHm•UHI

~:
W'YJĄTKOWO .••

.•• nle bawiła w naszym mieście
żadna
cudzoziemska wy.
cieczka. Na najbliższe dni swój
pobyt awizowali Włosi, Niero·
cv l grupa tury.stów
radzieckich.
STOS RZUCONY·CH DESEK.„
•.. przed hotelem „Grand" oznR
cza J?oczątek remontu elewacji tego największego lódzklef(o hotelu . Pra,:~ wykona MPRB
nr ~. Remont ma potrwa/I oko
ło 2 miesięcy,
NIESZCZESLIWY WYPADEK ...
... pokąsania kilka dni temu na
Bałutach
dziewczynki
przez
wściekł.ego
kota, zmobilizował
właścicieli
psów do poddania
swoich · podopiecznych obowiąz
kowemu szczepieniu. Mimo że
termin szczepienia upływa 30
września
do dnia wczorajsze, J(O zaszczepiono w lecznicy nA
Górnej już 2 tys. (na 3 tys.
zarejestrowanych psów, ponad
800 na Widzewie, na 2 tysią
ce). Nieco gorzej wygląda t<:>
w Sródmieściu, gdzie na 8 tysięcy psów zaszczepiono 3 t:v
siące.

NIE UD~ł.0 NAM SIĘ .••
...wczor.aj kupić w HDD bieli:!:
ny - ani kompletu,
ani na
sztuki - cłia dziewczynki sze-·
ścioletn!ej.
Dł.UGIE
KOLE.liki.,.
... ustawiły sH: wczor~j
przed
sklepami „Warzyw i Owoców'~.
gdzie sprzedawan<> pierwsze w
tym roku importowane z Buł
garii winogrona po l2 zł za kC.
Pierwszy
rzut winogron dła
Lodzi wynosił nieco ponad 25
ton. Wkrotce handel spodzie-

wa

>Się

dlałszych

dostaw•

Już w
tej ohw.iJJi opracowuje s-i.ę szczegółowe programy
jmprez oświatowych i kiul turailnycli. M. in. 3 łód?Jkie teatry draima.tyczne przy.got-OWU·
ją
premiery
sztuk
związa.
nyoh tematyczmae z Wielkim
Pażdziernikiiem.
Operetika
W'ZtlOWi „Sewastopolski walc·',
w ki1nach ro2lj)oc2lnie s~ tradycyjny już festiwal filmów
radzieclrich. z wielkmn dra·
matem „Wojna i pokój" na
czele.

Ale
l"OC2llllcoWym
programem objęte są nie tylJko 1.nstytucje p.rofesjonal•ne,
również
domy •kluJ.tury, kluby j
świetlk~ p;r!ZygotoV</11.lją boga··
ty reperbuair imprez
wy·
S'taw,
wieczoir.n.ic,
sipo1lkan
q u.i:zów itd.
Bodźcem,
a za;razem orga·
nizacyjną plaitformą dla tyco
WS!Zysfil~ich
poczynań
będzi '
ttr'Wający w
dniach
od
15
wrześni.a do 31 girudnia br.
wiebki ogólll1olódrl;ki k.on1lmn;
pn. „Wczoraj, dziś
jutro
fu!sk;i i Kntju Rad".
Pczewidl2:iainy dla
ww.ystkich załóg zak.larlów
pracy,
instyitucji i origa:ni.zacji społeczmycli, ma l!la cele: s-zeroką J>QPU!airyzację
idei Wie1kliej Rewiolu:cji oraiz sojuszu
Polski z ZSRR. Nie og.ran,czając
inwencji uczesbników ,
konkurs ]JII'·zewiduje takie formy prqpa.gando<we olx:hodu;v
50 roczm,icy.
jaik
kie;rmaGze
książek, widQW'is ka'
i"1SC€111.i •
zaoje k<lillkU!rsy pi<OS'EIDkii ro ·
syjsl1dej i radzieckiej, zbiO!I"Owe wyoiectki na.' speikltalkl<>
i firlmy radzieckie itp.
Specjalne kiomisje będą do
konywać
oceny tej d.zii:ałal·
ności w poozczególnyclt, zgło
sronych za:klarlach. Dl11 najleps.z ycli p.rzewjdziano dypl -~
my ara.z cenme llla®rody rzAcwwe (m_ in. wycieczki. do
ZSRR). ~ i Wlielkość Iron
ku:rstu staiwtia go na crz.e1"'
wszysfJltich
imprez
~iąrt.a
:nycll z dbchodann'i. Rewolucji
Pa~enniilrowej..
Zai.naugwru •
je on też na terenie Lodz:
nowy rok 1Mlitura~111o-oświato·

wy.

(joł)

A. Krasińska, uczenruc·a . Razem z kuzyilllką spę<Wila.m
dwa sierpniowe ty;godnie w
Ba.rtoszycaoh
na
Mazurach
BalI'tos:zyce to łaidne, nieduże miasteczko, w
którym są
piękny zabytkowy kościół
i stara Brama Warmińsrka. W
okol iamiych las.ach było moo
grzyibów. których n iikt nie zbie
ra.l, a które można b y lo kosić kosą. Niestety, pogoda me
dopiooJa. Po pierws.zym tygodmtu pogodnym, d;ru,~ byl
zimny i desz..czowy, stąd też
nie jestem ta.k opalona jak
moje koleża.nki i koledzy z
klasy.
l\1. K. Kropiwnicki,
Tadca
praw.ny,. - Od 1957 ro'ku wy-,
jeżdżaim co rokru. nad m~ze.
ale tak piękmej pogody mgd7
nie mia·l€'!Il. Cały lipiec sipę•
dziłem na w=as<ach ~ywat.
nych wraz z ż·oną i d.mećmi
w Da:rlowiie. Wprawdzie Darłowo dzieli oJ morza 3 kilometry, to jednak z przyjemnością moona byfo się prze-

od haJasu ii. zgietlw miejsk!eK. Niewiarowska,
nauczyciclka.
W sierpnii:. odbygo.
A. Bubas, nauczycielka.
łaim
z warszawsh.-im „Juven·
Już drugi
u;rl o p z kolei poturem" 2-tygodniową wyciecz
św i ęciłam
m o jemu
półtora·
kę po Zlwią2lku
Radz»eck im.
rocznemu synkowi Krzysiowi.
która przebiegała trasą Moz którym byłam w W1śn.io
sokwa
I:rk1uck (Bajkal)
wej Górze pod Lodzią.
To
Omsk - CzelabińS>k - Braok.
bairdzo ładnie poło:żona miej·
, Trzy rzeczy utkwi.Jy mi s7.cze
mu przedstawiciel firmy Oreal
scowość. która już wiele lat
gólnie w paimięci z tej prze·
Paul Voelker. który demontemu zositala o<likiryta. La!C'.!na
bogatej
we
wra?:enfa
wystrował
fa,r bowa.nie
włosów.
pogoda, zdrowe powietrze i
cieczki:
przepiękiny
Bajkał
przvwraca.nie 1m
naturalnej
dobr~ zaopa.t irzone Sik:ilepy w
wraz ze swą bajeczmie kolobar~y i nowy rodzaj trwalej
tej mieiscowosci
co jest
rową
florą ,
t.ętn·i ąca
życiem
1.mdulacji. tzw. pla<StyCTJnej. Po
bardzo
ważne
dla
każd e•;
tajga oraz duży szacunek cfla
lega ona na tym. że włosy
matki wyjeżdżającej na wapolsldej nauki, dla polskich
nie sią skręcone w spiraJ'kc.,
kacje z dziećmi - spraw;ily,
uczonych. badaczy Syberh ale zmiękczone nawija siie na
że mój „pracowity" wrlop mo
Czerskiego,
CzekanowSikiego,
S'Pecja.J.ne wa.l 'ki, dzięki czem·u
gę
za}.jczyć do uda111ych,
miDybowSlkieg>o i innych.
póź,niej tworzą s·ię puikle. W
mo że nie wypoczęłam i me
W.
Dordańsld,
kierownik
ten sposób nigdy Tllie p<l'WSl\aopali.lam się ta.k jak inru.
USC - Sródmieście. - Wraz
je na głowie tzw. baram.
J. Kowalski, architekt.
z żona i dziećmi spędzńłern Uniesty kolo Mielna są miejNa ?Xlijęciu trzy wariainty
sp.acerować
drogą
wiodącą
4 tygodnie nad morzem, na
scowością, do której od 5 lat
Caline.
przez las na pl~. Je'S't ~
wczasach rodzinnych w MieJ„
wyjeżdżaim na urlop. Spędzt
dobre dla zda:'Owia 1..- dla kie
n;e i w Ja.rosilawcu. Mielno w
Na<S•i mistraowje g>rzebienia
lem tam 2 tygodnie mieszka·
szeni. Dla kieszeni. dla~go;
tym
roku bylo opainowa;ne
pilnie obserwował.i te ~ka
jąc
w prywat.nej
kwaterze.
że w Da.rlowie ceny · wyinaj<7
przez łodzian i moona powiezy. Jeden odbył się dla lód'!:Na maxgLnesie · tegorocznego
cia pokoi są o wiele ni;ższ~,
dzieć. że bylo ono . .łódzkim
k:iej sekcji liryzjerów, a drupobytu w
tej miejscowoocl
niż w Darłówku, który leżv
uoorow.iskiem". Pogoda była
gi w Izbie Rzemieśl.niczej dla
nas.1.::wają m1 S<i.ę drwie uwaturż nad samym morzem. W
piękna jak w całym kraju
wszyst\kich liryzjerów Lod2'li 1
gt. Pierw= dotyczy prywaitczasie pobytu w Darl<JIWlie od
- i byłem zdzilWiiony.
gdy
województwa orarz _fryzjer0':'
nych k'Waiter. za kltóre ptaci
byłem taikże k.iłika samochoprzy bez.chmurnej pogod'1.ie i
województw zachodimch. Go.się 25 2ll: dzienn•ie od ló:bka..
dowycli wycieczek do T!rójgładk!iej
talili morza wywiecie
wstawili
naGzym
miWydaje się, że za te pienią
miasta,
Kołobrzegu,
USitki
szona była na pkrży czarna
stirzom wiele szilciców nowPj
dze powinno się otrzymać wy
Leby.
flaga. Okazało się. że ratowtryzi:.Ty. Nasi fryzjerzy nat;>
godne .łó2lko i czystą,
nie
Rozmaiwiał:
nik .zrobił to poniewa.ż chciał
tomriast
pil'Ilie
obsierwowa1i
zniszczoną pościel, gdyż każ.
J. KAM~SKI
1sc do miasta... na drinka.
nCJIWą
lim'ię i
rysowaJ·i niedy - Sikoro płaci - chce wyktóre jej szx:zególy. Z tego I Wszyscy wczas:OWicze oburzegodnie się wyspać i wyponi byli tak~m pos.t~waruem.
winiosek, że Cahne
za,JtwJtff. Furmańska.,
studen.tlka
~~laj~a w~onaJ!:t~tg';l,k:,e
nie" także na gl()wach naAM. - W czasie dwóch mieszych łodzianek.
(K.as.)
ga uwaga dotyczy stołówek sięcy
wa.kacyj'Ilych pracowaw których
się
stolowalem
.Foto - L. Q1ej.niczak
łam.
Petnilann · obowią2lki lew,ra,z z rod-z;iiną - prowadzo·
kairza na koloniach w Kosze- . nych !)"'Zez „Gromadę".
W
lówce nad Jeziorem Zdlworsitolówkach tych było mal<>
e.k;im w woj. warszruw&k.im i
smaczne i ;prymi.t ywne wyży
w Borow iecku kolo Radomwienie, o wiele go.mze niż w
ska. Praca ta pozwoliita mi
domach FWP. Te dwie tak
na skonfrontowanie naibytej
barrdw wa±ne na
wczasach
na studiach wiedzy, z prak.- ~rawy ni€Co zatruły mi te· IDllHllUlllll!lllHlllHllllHlllllll!llllHlllHlllll
tY'ką. Mimo, że pracy miałam
goroczny urlop.
I
dość dl:.żo, to jednak doskoWłodzimierz
Domagała
(Cennale wypoczęlam podczas p.;bytu 'Ila koloni.ach.
tralna 18),
Marian Domagała
(Żeromskiego 43),
Wiesław
FiS. Szafrański, k:Jraiw1ec.
gas (Strzelczyka 36) i StaniZ przyczyn rodztn.nych nie
zan.iu w kaSlie przy kupnie biWe wcrroraijszym lOSU'Waniu
sław Figas, będąc w stanie me
moglem wyjechać z t.odzi o.a
nagród w T e a1trze Powszecnletów - w=ucić do specjal·
dłużej
niż tydr.ień.
W cią;:u
trzeźwym
wywołali
awanturę
nym dlwt:.·osobowe,
bezp.laitne
:nej skrzynki w halhlu teatn.L
tych ki<l1m dni spędzonycn
w
"Leśnym
Dworze" i uży
karty wstępu na premiery
Nasz kocnlrud"S kończymy w
wtra.z z żoną na wsi, w p<>wali słów wulgarnych, czym
wylosowali: Leokadia 'llropisz
niedziele.
Wi€Cie
radomszczańskim zna·
zakłocili spokój publiczny. Ko
(A. Sllr'uga 1) i Andnej Dą
komicie od!}ooząlem. Kąpiel
legium Karno-Administracyjne
browski (Na•rn\.owicza 29). Są
w nieda.le"ltiej Pilicy, słonecz
przy DRN Bałuty skazało kat
na pogoda, 51Pacery po lesie
one
~ do
kasie
teait=dow odebrainia
godz. od lO
l:ł
dego z awanturników na karE'l
cisza, spokój - zlożyły się na
i
od
16
do
19.
po 2 tys. zł l(rzywny.
(wl
świetny
wy;poczymek z dala
W bieżącym tygooniu Teat•
Po<w·szechny wystawia: „Moc
ne udenenie" T. W·iililłs<i
(dziś i jurtlr<>) ara.z „Derby w
pałacu" J. AbNlmowa (w
sobotę i niedzielę OSJtatniP.

Galine >>zakwitnie<<.wŁodzi

<'ka.~l

w związku

na wczasach

niu= 1mnm1n111mnnn111mumn11111uu11n11ma

Awanturnicy
z uleśnego Dworu"
zapłacą

grzywny

Z kuponem „Dl" do teatru

l

============================
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Porząd ki
Przykładem
szybkiej
może
być
odpowiedź

prz~ieni.a).

w >>Domusi.e<<

1

Zamieszczamy
lwpon upodo na.bycia ulgo·
wycli hileiów o.rari: do losowa
nta na.gród. Pros-imy go WYctąć. W'Y'Pęriić i po okaważnia.;i<\Cy

reał<cjl na artykuł prasowy
W:.idz.
Handlu
Prez. RN m. Lodzi,
którą otrzymaliśmy wczoraj. Zamieszczamy ją poniżej:
„W związku z notatką prasową trałi
Handlu Meblami, a w
KUPON
pt. „Meblowe tarapaty łodzian",
dniu wczorajszym przybył oso
,,Don1usowy niewypał", zamiebiście do tego przedsiębiorstwa
szczoną
w „Dzienniku
Łódz„
dyrektor Centrali ob. Radecki;
OJKR'ahlJająey do łososant•
kin1", \vyjaśniamy, co następu
U.IX. br. Wydział
Handlu
prPmier()wycb kart wstępu
Je:
został
powi1tdomiony o podję
ł llG na byeta a1i:ow:vc1a bbeWydziałowi Handlu znana jest
tych rzeczowych
ustaleniacil
t6w.
sytuacja panująca w 4omu me
zmierzających
do
uzdrowienia
blowym „Domus", jak równie:i
zaistniałego
stanu · rzeczy.
(mję
n8lllW'lsko • •
w całym Wojewódzkim PrzedWedług
zapewnień
dyrektora
!•
siębiorstwie
Handlu Meblami
Centrali, przedsiębiorstwo me·
w Łodzi;
blowe otrzyma
pomoc między
• • •• •' • • •• ;
w powyższej sprawie odbl„ innymi w postaci środków pie
- Jeśii nie ma pa-n fcn-·
ły się narady z kierownictwem
niężnych na zatrudnienie do·
sy, t;o niech pan 8tanie tu
Adres
:
wymienionego przedsiębiorstwa. datkowych
•• • • !•
pracowników, jak
obok.
Uzbier{L pa-n
kilka
Ostatnia narada. odbyła się kil
również postawione zostało do
•
•• : ~
kanaście
dni temu w Prezy·
dyspozycji tegm przedsiębiorzłotych i wtedy mi od,,pa;it!
dium Rady Narodowej m. Lodzi pod kierunkiem pnewod·
wiezienia
mebli.
Ostateczny
stwa 10 samochodów
celem roz I
ntczącego
Prezydium
oby- termin uporządkowania wszelwatela mgr E. Kaźmierczaka,
kich niedociągnięć w „Domu- noms-.m-·--·••n1111mlllllllllhlNIRllMILLAAILIWWWi--HHILISILll
na której zostały wydane po sie" został ustalony na dzietl
światowej, w programie odczyt
lecenia
usunięcia
stwierdzo„
13.IX. br.
i część artystyczna, w świetli
nycb nieprawidłowości;
Jednoczdnie Wydział Handlu
cy emerytów, rencistów i inniezależnie
od wydanych po
informuje, że omawiany wy·
walidów
przy ul. Piotrkowskiej
leceń
na \Vspomnianych nara·
żej artykuł został przesłany do
215, o godz. 18; klub wznowił
dach, powiadomiono o zaistnia
Centrali Handlu
Meblami w
po
wakacjach
swoją
działal
łej
sytuacji resortową Centra· Warszawie
celem
udzielenia \
ność, w każdy czwartek orgalę,
w wyniku tego od kilku
redakcji szczegółowych wyjamzowant>
będą o godz. 18 dni w W.P.H. Meblami przeby
śnień
w przedmiotowej spra·
.czn·.cWyieczór poświęcony
28
dla kobiet - imprezy kulturat
wa grupa specjalistów z Cen·
ro
wie".
wybuchu
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domy kultury, świe
i kluby przystąpiły
wakacyjnej przerwie
do organizowania zajęć kul
6dzkie

Ł -tlicepo
-

turalno·oświatowych.

e

Pałac

Młodzieży

(Moniu·
szki 4 a) przyjmuje zapisy do
świetnie
rozwijającego
się
zespołu tańca, mającego na swym
koncie wieloe wojaży zagranlcz
nych oraz do zespołów wokal
nego i instrumentalnego.
Rozpoczęto .również
w Pała
cu nabór młodzieży do pracow
ni zainteresowań, klubów i ze
spotów.
Dokładne
informacje
1 zapisy w godz. od 16-20.
• Dom Kultllry Dzieci i Mło
dzieży
(Zawiszy 39) przyjmuje
codziennie, w godz. 15-18, ZRplsy do Harcerskiego Zespołu
P~ni
i
Tańca zarówno

Łódzka

.1es1en
. ,

śmietlicorna
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dziewcząt,
jak i chłopców. Ze
spół ten powrócił niedawno z
18-dniowego
tournee po Buł
garii. W przyszłym roku wybiera się tam również na zaproszenie bułgarskiej TV.
• w osiedlowym Domu Kul
tury (Wapienna 15) organizuje
się dla dzieci i młodzieży zesooły:
rytmiki I baletu. piosenki i muzyki, estr?dy poety
cklej oraz pracownie techniczne
i • kursy języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

e

ł.ódzki
Dom
Kultury
(Traugutta 18) przyjmuje zapisy w godz. 12-18, do zespołów:
recytatorskiego, tanecznego, chóralnego i wokalnego.
Od 29 września
wznawia
w
LDK działalność
klub filmowy. Pozi: tym przystąpiono do
zorganizowania kursów
tańca
towarzyskiego.
Kabaret „żart" - łączno
ściowców i estrada poetycka tego
klubu (Tuwima 38)
zapraszają do pracy w swoich

e

zespołach.

e

„Enęrgetyk" (Al. Politech
niki 7) uruchamia dla młodzie
ży l dorosłych kluby: fotoama
torów.
filmowców,
teatru I
poezji, plastyków oraz zespól
tańca
(piosenkarze I muzycy
mile widziani). Mogą również
zgłaszać się dzieci na rytmikę,
do zespołu teatralnego, pracow
ni malarstwa I fotograficznej .
Przyjmuje
również
zapisy
działający
przy „Energetyku"
FAN Klub „Melodia, rytm
piosenka" w godz. 17-19.
W Garnizonowym Klubill

e

Oficerskim (Tuwima 34) rozpoczął pracę
dyskusyjny klub
tllmowy. Zapisy w godz. 18-19.
Dzielnicowy Dom KutturyBałuty (Limanowskiego 166) rów
nież przyjmuje, w godz. l!l-17
zapisy na kur•y języków obcych oraz do zespołów różnP
go rodzaju.
8 Bałucki Klub „Pod żura
wiem" ogłasza nabór recytatorów, piosenkarzy i muzyków.
Zebraliśmy niektóre tylko in
formacje o przygotowaniach do
pracy kulturalno-oświatowej w
Łodzi. Wynika z nich, że zarówno dzieci, młodzież, jak i
dorośli
mają
szerokie mo7.Jiwości rozwijania swoich talen
tów zgodnie z zainteresowaniami.
(Wit)
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