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*wegoKolegium
Ministerstwa Przemysł~ Cięikiegd pozytyw.nie oceniło wykorzystanie licencji dla rozwoju przemysłu kraj<>·
* W błyskawicznym terminie zobowiqz~ł się przemysłnadal
odzieżowy dostarczyć handlowi nowości odzieżowe z nowego
tworzywa crimplenu * Porozumienie
w centrum uwagi opinii
* W drugim dniu
działania giełd po zarządzeniach Nixona nc/.łowano dalszy spadek kursu dolara * Z Irlandii Północnej wyemigrowało

" ..:c_ u 1

berlińskiei znajduję się

już

*
jutro zabrzmi
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10 tys. uchodźców

Już
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Or ugi
1

NRF

pozytywnie ocenia .
porozumienie berli'ńskie
We wtorek we wczesnych godzinach popoludaiowych odby·
ło się w Bonn posiedzenie rzą
du NRF pod przewodnictwem
kanclerza Brandta.
Przedmiotem obrad jest wstępne porozumienie przedstawicieli czterech
wielkich mocarstw w sprawie
Berlina zachodniego. Wtorkowe
qosiedzenie rządu miało przygotować
posiedzenie
gabinetu
federalnego w środę, które sformułuje pierwsze
oficjalne sta·
nowisko rządu federalnego wobec o~iągniętego w poniedzla·
łek 23 bm. przez ambasadorów
czterech
wielkich
mocarstw
wstępnego
porozumienia. Rząd
federalny jak zakomunikowano - przedstawi swe oficjalne stanowisko po opublikowaniu tekstu porozumienia.
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Zwiększony zakup
llcencjl i
za5to·sowanie
ich w produkcji
przyniosło
w efekcie podniestenie po.ziom u nowoczesności wie·

Pogrzeb

J. Gerharda

•

w sprawie Berlina zach.
Wstępne
poro·zumienie przedstawicieli czterech wielkich
mocarstw w sprawie Berlina zachodniego do jakiego doszło w poniedziałek, stało się tematem ~ypoWiedzi.
kół
oficjalnych Bo·nn, \Va.szyngtonu i innych stolic oraz przedmiotem k-0mentarzy wczoraj szych dzienników. Podkreśla się
w nich p•nytywne znaczenie tego pocoz,urnienia dla ro'l:wikłania innych problemów europejskich.

spraw za.g.ra.nic7.nych

mo•ż!i.wie :;izybikie podJęcle wy.
siikow zmierzających do zawa.r.
cla poco.z.umienia z NRD.
Rząd amerykański oświadczy>! w poniedizialek
rzeczmik
De parntamentu
Stamu,
Robe.rt
Me Cl·oskey uważa pro.jekt
poro.z.umienia w sprawie Berlina rachodmiego za „krok na.
przód, a zarazem za .kirok wa~
ny i zachęcają.cy".
0

Rzec:zmik praso·w y
Depa.rtamen:tu Stanu dodał, że po·ro:oumienie w sprawie Berlina zacho<l.nlego pozwoli na „wyeliminowanie
przyczyn na.p;ęcia
w Europie".
.Tego z.da.niem osiągnięcie
wstępnego
po1ro.zumlenia sta·nowi po·czątek pierwszej fazy roikowań w tej sprawie. Drugą fazą będą rokowania między państwami niemieckim!,
a
trzecią formalne
pod.plsamie prot.okólu przez reprezentamtów czterech wielkich
mn.ca.rstw.
Za .znaczył oin
przy
tym, że protokół ten prawdo.pn.
dobnie nie b~dzie wymagał ratvfika.cji sena.tu amerykat'L.>kie.
go.

Spadek kursu dolara

w Europie
W drugim dniu pracy europejsktch giełd waluto1wych, otwartych w p o niedziaJek po tygodniowej p.rzenvie,
noto·Wa no
clals~y
spadek
kursu do·l ara.
Wartość wa1uty
amerykanskiej
spadła w stosUJ1.ku
do funta
brytyjs k iego, franka fra.n cu•s k i ego w operacjach finansowych,
franka szwajcarskiego i belgijskiego, holenderskiego guldena,
włosk i ego lhra
i austr iackiego
szylinga. Szczególnie duży spadek kursu dolara
nastąpil w
po.niedzlale.k w sto·sumlrn
do
marki
zachodlllioniemiec·k ieJ.
Wartość jej
w pi:>·równani.u z
majem br„ kiedy po ra.z pierwszy wp.rowadzooo w NRF płyn.
nY ku.rs ma,-ki. wzrosła o 7.8
procent.
Tymc za.sem
w
Japonii
~
z,wiąvku ze zdecydowanymi wypow;edz iam l
kół
rządo•wych.
że

1em

ja.poń~
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w sklep.a·c h
w

l.o!Jzl odbyła slę 24 bm.
Wrocławia i Krakowa. Następne
towarowa prz!!mYslu odotrą
d-0
wszystkich
wojena kt~rej zaotero·
wództw.
wano do sprzedazy konfekcję
wykonaną wyłącznie z impor- ·. . - - - - - - - - - - - - - - - - towanycb materiałów.
Znane
zakłady
„cora'',
„Modena'',
,,Dana•', „Latona", „Damina''
i
Jarkon", przedstawiły do
0
kontraktacji 50 modeli efektownych sukienek, garsonek, spódnic. spodni, kombinezonów. i
plaszczy przejściowych z dzianin crimplenowych, a także jesienno-zimowe
płaszczyki
ze
sztucznych futer. Ubiory te bę
Za klika dnl ok. 5 mln dzle.
dą szyt'! w krótkoseryjnej proci rozpo07llłie naukę w szkołach
dukcji -modelowej.
podstawowych. Jest wśród nich
Oferta spotkała oię z dużym
ponad
530 tys. siedmiolatków
zainteresowaniem handlu tym
- tych, którzy, po. raz .Pierwbardziej, że przemysł zobowią
szy przekroczą szkolną bramę.
zał
się
przedstąwione ubiory
:,!:apelnią się dziećmi nie lylko
dostarczyć
odbiorcom już we
s~kolne mury, ale również uliwrześniu, a
więc w blysli.l\Wice w miastach i wiejskie drocznym
terminie.
Sprzedano
gi. Znowu stanie się w pełni
wszystko - w sumie około 100
aktualne
hasło:
„Uwaga
tys. sztuk różnego rodzaju ustop!
Dziecko na
drodze''.
biorów. Pokryło to jednak zaPrzypomnijmy,
że
wśród
tych,
ledwie ezęść zgłoszonych zamóktórzy zginęli w br. - ok. ł40
Wl€ń.
Znacznie większe ilości
nie przekroczyło 14 roku ży
odzieży z importowanych matecia. W ciągu pierwszych 8 mie·
riałów
przemysł
będzie
otero·
sięcy br. zginęło j11ż w wypad·
wat handlowi na IV kwa·rtał br.
kach drogowych 246 dzieci, a
Pierwsze dostawy konfekcji z
ponad 2.100 odniosło obrażenia!
zagranicznego crimplenu i r. )ztuPrzed rozpoczęciem szkolnych
cznych futer znajdą się już w
wędrówek p-0djęto wiele inicJa·
przyszłym miesiącu w sklepach
tyw służących zwiększeniu beznajwiększych miast Warsza·
pieczeństwa dzieci na drogach.
wy, Lodzi, Katowic, Poznania,
giełda

O hezpier:·znq
drogę dziecka
do szkoły!

ci~żkilll?

W minionym roku prze mysi ciężki korzystał w znacznie większym niż poprzednio stopniu z licencji oraz po·
mocy technicznej z zagra nlcy i to zarówno z krajów SO•
cjalistycznych, jak i kapitalistycznych.

Echa porozµ,Jn1en1a

NRF, W. Scheel oświad•czyl, że
n ie widzi żadnych
poważniej
szych trudności w p.rzyszlych
rokowan iach dotyczących Berlina zachodniego i zapowiedzAa1

Rok XXVII

przellłyśle

•

·przywódca prawicowego sk•r:zy.
dla zachodnioniemieckiej chadecji p-rzewod,nic:zący CSU
F.
J •. Strauss naiwiązując do osią~.
nięteĘo porozumienia starał si>ę
pomniejszyć
jego :z.nacze<nie i
zapow i edział krytycme ustosunke>wa.n i e s i ę do niego.
W
wywiadzie telewlzyj!llYlffi

25 slerpnia 1971 r,

Co dały zakupy licencji

Pogrzeb redaktora Jana GerWilly Br'1"!dt,
harda
odbędzie się w 'rodę
przez amba25 sierpnia br. o godz. 15 w
sadorów
czterech
mocarstw
Alei Zasłużonych na Cmentarzu
'\i1 stępne porozun1ie-nie w spra-1
l{omunalnym
(dawny Wojskowie Berlina zachodniego jako
wy) na Powązkach.
„bardzo
doniosły
tymczasowy
Wystawienie zwłok w domu
rezultat" polityki rządu federal-/ pogrzebowym cmentarza o gon ego.
·dzinie 14,

zat'hodnie. ~o.

środa

=

=

osiągnięte

Pa.rtie koalicji rządowej WY·
!ra:zily swoje zadowoleńie z osiągmiętego
poro·zumienia wielkiej czwórki w sprawje Berii·
na za.c!hO·dniego, natomiast opozycja nada.I zachowuje s-ię z rezerwą.
Wczoraj we wc.zeg,nych
godzinach pe<po•łudniowych ze:
brał
się
gabinet zachodnioniemiecki
pod
przewo~iJc.twem
kanclerza Willy Bramdta. Jedynym tematem posiedizenia jest
wynik rokowań czterech wielkich moca.rstw na sz.czeb1u am.
basadorów w sprarwie
Berlina

ł.ódź,

=

<tzieżowego,

Kanclerz NRF,

stwierdzającymi,

n n "

Cena 50 gr

I

Wtorek 24 bm. byl drugim
dniem pobytu w Polsce delegacji Zgromadzenia Narodowego
Demokratycznej Republiki Wietnamu.
W g11dzinach porannych człon
kowie delegacji złożyli kurtua·
zyjną wizytę
marszałkowi Selmu - Dyzmie Gałajowi.
Następnie · odbyły się rozmowy
parlamentarzystów wiet·
namskich z grupą posłów. Rozmowy dotyczyły wymiany doświadczeń
oraz Informacji na
temat działalności I metod pracy parlamentów obu krajów.

m lrn Lster

w

a:&fJl71

w Sopocie.

pobytu

parlamentarzystów
wietnamskich

określił

=

A

dzień

Rzqd

~lerwśzy sygnał

świato.wej

siki nie 2osta.inie z.rewa.J.uo wa.ny.
spekulanci. rozpoczęli ponowne
wyku•powani.e dolarów. By· '!:a·
spokoić popyt,
ba•nk tokijski
musiał sprzedać we wtorek 110
mLn dolarów.
1

Wszystkie l'lliormacje napły.
z gicld
świ atowych
świa,dczą
o
utrzymującej się
niepewno<ici i coraz w ięk51zyw
chao·sie na rynku waluto wym.
W kolach finansowych Europy
zacho·dnieJ
nadal ocenia s ię
bardzo krytycznie politytl<ę USA
O·raz wspólnego ry.nku. W·zyw~
s i ę także o<ipowiedzialne orga.
ny Europej:Jkiej Wspólnoty Gospodarezej do
wypracoiwa.nl~
ko.n.krelnych propozy~J·i,
któTe
pozwolilyby na ustalenie wspólnego sta.n o•wi51ka krajów s:z.ós.tkt
na za.powled zia.nym na 13 wnześnia posiedzem iu
m inis.txów finansów. Wszyscy podkreślają,
że iLie mo.że się ono zakoń• -;.2Jt1"'
~i askiem, podobnie iak POP.rzednie spo·tkan ie,
gdyż gro.ziloby
to wręcz załamaniem' się 'MS pól·
nego ryinku.
wające

0

lu ważnych wyrobów, a w niektórych
przypadkach unowoczesnienie na wet calych branz.
Przy>l<.!adem może być uru~ho
mienie na licencji
ang1elsikiej
produkcji turbin o mocy
125
MW, a następnie 200-megawatowych
turbm na licencj l radzleckiej. S1JWorzylo to pod;,Lawy do powstania w Polsce no·
woczesnego
przemysłu wdowy
urządzen energetycznych,
o<.tóry
nie tylko
zaspokaja potn~by '
krajowej energetyki, ale buduje
też
cale elektrownie za gra.nicą,
m. in. w Indiach, Jugo·
sla wii i B ulga.rii.
Du·że znaczenie
nia atrakcyjności

dla podnlesienaszych ~tat
kow na zagranicznych rynkach
mial rozwój prod ukcji siln.1.:Cow
okrętowych na licencjach
z,nanych fl.r1ll,
Do przedsięwzięć b szczegól·
nie dużej wa·dze należy rówmeż
opa:nowanie
prze.z
fabrykę
„b"a.m.p,J." w Cieplicach produkcji. now'oci;esnych' ·maszyn pap1em1czych na licencji między
narodowego
koncernu „Wamsley-Beloit". Warto też wspom·
nieć
o opanowa.niu w bardzo
krótkim
czasie produ.Jr.<:ji li·
cencyj nych nożyków do golenia „Po1s1lver".
0

Problemy związane z dotychczasowym wykryrzystan~em
licencji i sprawy polityki li.cen·
cyjnej w obeonym s-.ieciu były
2.4 bm. tematem kolegium
Ministerstwa Przemystu
Cięż
kiego. stwierd::Lono, że zakupione w latach 11166-1970 licencje
zostały
przez
resort spłacone
zwiększeniem
eksportu nowoczesnych wyrobów i przyc,;ynily się w znacznym
sto·pniu
do zmodernizowania technoLlgil
wytwa.r zania w wielu d.ziedz1nach
przemysłu
cięż.kiego.
Większość licencji zostala ·przy
tym wykorzystaina w stosunkow·o krótkim czasie.
SrednL czas od momentu zawarcia
kontraktu do podjęcia
licencyjnej produkcji wynosi w
resorcie ok. 2 Ia.t, a w niektórych przypadkach okres ten
skrócono do 1 roku. Są J=dnak również wyroby lice:icyjne, jak n.p. wytłaczarki ślima
kowe do przetwórsitwa tworzyw
sztucznych, których uru.chomienie z.na•cznie się wydłużyło.
Za

ujemne zjawisko u1znano
w stosunku do możl:
posiadanego
za.pll!~za
na.ukowo-·technicznego sp:·zedaż
własnych licencji.
Postuilowano
też
zwiększenie
udziałU tego
zaplecza w doskona.leniu p~o
duikcj i ·1icencyjnej, podając Ja
ko przykład właściwego działa-.
n i·a }li tej dziedz.inle prace nad
udoskonaleniem
200-mega.wato·
"·ej tuirbi.ny w elbląskim „Zamechu".
Stała
wspólpra.ca i
w y miana
doświade.zeń
przy
modernizacji turbiny z licencjo·
dawcą lenini;fradzką fa.bryką
tu r b in - przynosi wyraźne korz y ści obu
pa·rtnerom.
w obecnym 5-Ieciu przemysł

za

malą

wości

cięilki

zamierza w Jeszcze

więk

szym

niż
dotychczas stopniu
korzystać
z dobrych doświad
czeń zagranicznych. Są bowiem

dziedziny wytwórczości, w których
opiera•nie się wyłącznie
na
własnych
roz:wiązaniach
teehnicznych byłoby tylko stratą
cza.su i pieniędzy. Warunkiem umiejętnego korzystan:a z
licencji i pomocy
techni=inej
za.granicy jak to podkreśli!
prowadzący
obrady wiceminister
Franciszek Adamkiewlca
- musi być
jednak przede
wszysbkl.m
petne
rozezna•nie
własnych
moilliwoścl oraz
nleustanne
śledzenie najlepszy'Ch
osiągnięć techniki światowej w
interesujących
diziedzin.ach.
Kolegium
ocenil-0
równJeż
wyniki tegoroczne:l" pracy resortu. Są one po.myślne, a pełne
wykonanie rocznego planu produkcji, ek9l)ortu, inwestnii i
a·ku.muila~ji
jest w przemyśle
i!ię:iJki.rQ
za.da.niem
zu.pelnie
ręaJnym.

uchodźców
z Irlandii Północnej

tys.

Reakcja ulstenska,
popierana
pnez nąd brytyjski,
odmawia
politycznege r1YZwiązanla problemu Irlandii Północnej i zamie·
rza nadal stos<>wać surowe re·
presje wobee członków
ruch~
na rze<!'L przyznania praw obywatelskich wszystkim mieszkań·
com Uist~ru.
Swiadc:zy o tym
wto.rkoWe
wyst"Pienie premiera Pólnoenej
ll'łllmdH, Br(na. Fa.ullmera w ParlilJil~<>~e.
Oświluł~ on. że '
PNYJęc1e usta·w y o na.d.'2lwycizaJ•

pełnomocnictwach, przewidującej
aresztowania i więzle·
nia bez sądu, podyktowane było
jakoby „z.nacznym pogol"szeniem
się sytuacji" w Ulsterze.
·

nych

Przyznał on
wpra,wd'l.ie, źe
prowadz.ona p'l'zez jego rząd po·
lityka represji, nie rozwiąże problemu Ulsteru, lecz równocześ·
nie · podkreśiil,
że rząd będzie
nadaJ surow-0 rozprawiał się z
tyni.~ wszystkimi.
którzy „narlis-tają &pokój".

TY-m samym

':Ili~ iu.t ro
p·ierwszy sygnał festiwalowy

rząd Faulknera,
na pełne
popaircie :i;e
streny brytyjskich sil okupacyj·
n~.ch, nadal · a:aostrza represje.

lf<nąc

Tysiące mieszkańc6w d'Zielnie
katolickich ucieka przed repredo są.siedniej Irlandii. Li·
czba uc]lodźców
przekroczyła.
już 10 tys. osób.

sja..~

·w Sopocie

otwarcia imprezy. Sz.tab festi•
Wiei!! rej0>n6w Belfastu, Lnn·
wall:l mieszczący, się w „Grand.donderry i innych miast U!ste·
Hotelu" nad którym powiewaru, obrócone jest w iruinę. Rząd
ją flag! wszystkich państw U·
brytyjski liczy się z możliw-0ś·
bm.
wieczorem
syg.nał
fe·
czestniczących
w
XI
MFP
pracią wysiania do Irlandii Pólnoc26
stiwalowy otworzy XI Mi<:dzy·
cuje pełną parą. Gorączka fenej dalszych oddziaJlów wojsko·
narodowy Festiwal Piosenk1 w . __s_ti_·w_a_1o_w_a__j_u_ż__s_i_ę__ro_zp_oc_zę_1_a_•...,..._wy_c_h_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sopocie, a w blaskach jupite- •
rów wystąpią uczestnicy „Dnia
Międzynarodowego".
Ostatnie
dni
przed rozpoczęciem festiwalu poświęcone są intensywnym próbom piosenkarzy w Operze Leśf-)ej. Odbywają się one
bez pr~erwy od rana do póź
nego wieczora z udziałem połą
czonych orkiestr Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją
Zwiększenie przetwórstwa roprod"Ukcję i
przetwórsiwo two.
Henryka Debicha i Ireneusza
py na.ttowej i gazu ziemnego
rzyw sztucznych, kaucz,ukó·...,· i
Wikarka. OrklestFY muszą opajest p>er-„irszo.planowym
zada-gurrny
wyniosą
w tym okiresie
nować ponad 100 utworów; któniem naszego
przemysłu cheponad 67 mld zł, co stanowi
re ' zostaną wykonane w czasie
micznego, ma bowiem kluczo70
proc.
ogółu naikladów pr!e·
•·dniowego ' maratonu piosenki.
we zna•czenie dla roz;woju noznaczonych na rozwój polskiej
Niektórzy z· .wykonawców przywoczes·nej gospoda.rki.
chemii. Zbuduje się za nie nowieżli
partytury piosenek do~
.Pozio.m
zużycia
pNJ4u.któw
we obiekty ra.fineryjne i petro·
piero w ostatniej chwili, dotyna.ftowych jest w naszym kra·
chem~cz,ne
ora.z rozbuduje 1
czy to zwłaszcza utworów „dnia
ju nadal bardzo ni.ski, chociaż
zmodernizuje wiele istniejących.
płytowego"
i obecnie są one
w
ostatnim
5-leciu
podwoili·
Najwięklszym
poligonem imveprzegrywane na próbach.
śmy przerób ropy.
stycyjnym
chemii
po.zostanie
Gµonkowie orkiestr nie mają
Płock,
gdzie n!e~awno oddano
Aby choć w części sprostać
wy.t chnienia nawet w nocy. z
do
użytku trzecie z kolei wlelpotrzebom
przewiduje
się w
wtoMcu na środę, prawie do
kie instalacje
d·estylacji ruro·
bież.
5-lectu blisko dwukrotne
świtu,
nagrywać będą wybrane
wo-wieżowej (rafhnerii) i reforzwiększ ente
przerobu
ropy
piosenki tegorocznego festiwa•
mi.p.g'll
(dzia,łu
uszlachetniania
naftowej
;
w
1975
r.
ma
on
wy.
lu, które już w dniu inaugurabenzyn i olejów).
W
latach
nieść ok. 14 mln ton.
cji XI MFP ukażą się na long.
na•jbllższych
przybędą
tu dalplayu „Polskich Nagrań''.
Lączne
na.kłady
inwestycyjne
sze,
czwa.rte
obiekty
tego
typu
Równolegle z próbami trwają
na przerób ropy, ro.z wój proprzygotowania organizacyjne do
duikcji
włókien
chem-icznych,
(Da.lszy ciąg 111a str. 2)
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••
rozwoJ
przelwórslwa ropy

Ludzie

Pracownia
socjologiczno-psychologiczna wrocławskich
za·
elektronj.cznych „Eiwro"
przeprowadziła
ostatnio interesujące badania na temat zmę
czenia i zaburzeń nerwowych
wśród załogi. Przychodnia przy.
zakładowa
sygnalizowała
bowiem o licznych wśród pracowników przypadkach schorzeń
typu nerwicowego,
W sukurs
lekarzom pospieszyli psychole·
dzy i socjolodzy, badając prz.y.
czyny oraz skutki zmęczenia i
nerwic wśród młodej załogi fabryki komputerów.
Gwa.itowne ochłodzenie nadciągnęło
również w Tatry. 24
Badania ankietowe i testowe
bm.
dyilurny
meteorolog na
przebiegały
w trzeeh etapach:
Kasprowyim Wier~hu,
nbto·wał
najpierw
pracownicy „Elwro„
temiperaturę
3 sto.pnie, w Za·
wskazywali, co ich najbardz!'ej
ka.panem słupek rtęci spadł do
denerwuje w pomieszczeniu, w
plus 8 stopni'. ·
którym wykonują swoją pracę.
Po ostatnich u.palach,
k.tóre
W tym celu wypelnlali oni sperównież pod Gię;<'on.tern dqcho.- , cjalny kwest}dnariu&z · z kilkudzily <io 30 s·topni, obecny atak
dziesięciu
wariantami odpowiechłodu w y.s t raszył przede wszydzi. W drugim etapie badań sostkim turystów na campingach.
cjolodzy i psycnolodzy badali

3 stopnie
na Kasprowym

to

kładów

-

I

komputerg

stopień

nasilenia objawów nerwicowych; przeprowadza!! także z każdym badanym
praco·
wnikiem rozmowy na temat
istniejących w pracy trudności.
w trzecim etapie pracochłon
nych,
trwających
ponad rok
badań,
prowadzono rozeznanie
na temat
przebytych chorób,
sytuacji rodzinnej i materialnej,
warunków odpoczynku po prircy, pożycia małżeńskiego itd.
Rezultaty badań wykazały że
w nowoczesnej fabryce pr21e'my.
słu
elektronicznego
zmi:czenie

~ói;;rw~~~a~i~~~f1aJąi z w°,f;~i~°.;
pracy. Lista przyczyn zaburzeń
nerwowych związanych · z pra·
cą zawodową jest dość długa.
„,Jako
najczęstsze
przyczyny
„o wodujące rozdrażnienie i zmę.
. ązenie
w pracy,' pracownicy
wymieniają:
nierytmiczny tok

produkcji, niedostateczne zaopatrzenie malerlalowe. zlą kooperacjt;: między poszczególny~

wydziałami, niewłaściwą or·
ganizację pracy, odrywanie ich
do tzw. pflniejszych prac, niesprawiedliwe
rozdz.ietani e nagród i awansów, niedostatecz.
ne
kwalifikacje przelożonych
ciasnotę
1 hałas na stanowi;
skach pracy, brak dobrej in•
formacji o sprawach zakładów,
monotonność
produkcji taśll!O·
wej.
·
Przeprowadzone w zakładach
„Elwro" badania wykazały do.
bitnie, iż jakość i ilość wykonywanej pracy zależą od kom.
pleksu warunków stwarzanych
zaliodJze przez zaJk.lad pra~y. Im
praca ta jest bard~ej skomplikowana i żmudna, tym liczba
warunków 1 wymagań staje si<>
większa. Niezmiernie ważne dla
dobrego samopoczucia pracow.
ników, ·a co za tym idzie, do
odpowiedniej wydajności pracy
jest stale poprawianie warun~
ków fizycznych środowiska pta•
cy i panującej tam atmos.fer:r.

mi

OdpoUJiedziolność Rzqd NRD
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za zablokowanie· żeglugi na Kanale Sueskim

rozwój przelwórslwa ropy
(Dokończelllie

ze str. 1)

Zbuduje się
raf~nerlę poza
oraz zLn.tensyfllrnje
istniejące na południu ~raju.
W Placku powstanie w tym
5-leciu 2'1 nowych obiektów raf ineryjno-.petrochemicznych. Do
pozostało jes!~ze
zbu.dowania
18, jeśli odliczyć oddaną równleż niedawno do użytku wie!ką wytwórnię polietylenu wyton
sokociśni eniowego (30 tys.
tworzywa rocz.nie). Rozpoczyna
się tu budowę 2 dalszych wieikich w~·twórni: paraksylenu do produkcji włókien polies.trowych typu elana oraz propylenu - do produkcji tworzyw i
poliamidowych typu
wł ó kien
stilon.
W la.ta,ch najbliższych nastąpi
przyspieszenie tempa
wydatne
rozwoju produ.kcjl włókien synprodukcji i
oraz
te.tyczny ch
sztuczprzetwórstwa tworzyw
nych i gumy. Dzięki rozbudowie poważnie wzrośnie poten~
wie1kości.
również wielką

1 tej

Plockiem

prociukcyjny włókien pocjał
liamidowych w Gorzowie I poliestrnwych w Toruniu. Pow•ta"
wytwórnie sura ••ca
ną nowe
rodzajów
d1a tych i innych
wlókien w Dębicy J Pulawach.
„ProniNa.stępuje rozbudowa
i
nN1tronu"
tu", „Gemratu",
innych za.kładów przetwórstwa
których
tworzyw sztucznych, w
szczególny nacisk kładzie się na
rozwój produkcji płytek i wypodłog o wy c h, polNl nikladzin
poliestylenowej, polltu, folii
propylenowej, poliestrowej i z
pcw. Szybko rozwija się przemysi gumowy, a zwlaszcta oponlarstwo. Rośnie ośrodek peKędzierzyn trochemiczny Blachowni a.
Możliwe jest osiągnięcie e!ekzamlerlOwiększych od
tów
nych, a.le pod warunkiem skrainwes.\ycyj,nych,
cykli
cania
noopanowywania
szybszego
szybs?.ego
technologii,
wych
dochodzenia do proje,ktowanych
mocy w nowych i modernizowanych obiektach.

przeciwko
A.tgresja izraelska
a.rabskim i okupacja
kraijom
ich terytoriów ozmacza nie tylko wo1nę soldateski izraelsk tej
przeciwko na.rodom arabskim.
Jest to także wyzwanie rzucone przez zaborców Organ1'd~ji
Na.rodów Zjednoczonych, świa
towej opinii publicznej I interesom wspólpracy międzynaro
dowej. Wskutek agresji i.7.raelsk!ej Kanał Sueski, który był
jednym z najważniejszych szla-

a mln
uchodźców
Zgodnie z don1esrenlaml 11.ra.sy
uchodzcow
liczba
indyjskiej
którzy
przybyli do Indii od 26 marca
wynosi obecnie 8.018.743 osoby.
Większość z nich przebywa w
Bengalu Zachoduim,
ws.cliodniopakistańskich,

. . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . .,.
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Nadzwyczaine posiedzenie rady GATT

wtorek po południu zesię na posiedzenie nad·
zwyczajna Rada Układu OgólTaryfach Celnych l
nego o
zwanego
skrócie
Handlu w
GATT. Rozpatruje ona ameryz 16 bm.
Informację
kańską
oficjalnie Sezawiadamiającą
GATT o czasowym
kretariat
wprowadzeniu 10-proc. podatku
specjalnego na Import do USA
towarów nie objętych kwotami
podlega lącyclt
i
wwozowymi
Wyjaśnijmy od razu,
ocleniu.
że większość surowców importowanych jest do Stanów ZJednoczonych bezcłowo.
ekspertów
obliczeń
Według
Waszyngtonu dozarządzenie
polowy amerykańskiego
tyczy
importu wartości 22,5 miliarda
Latwo wylidolarów rocznie.
czyć, jak ogromną sumę stracą
zyska
względnie
eksporterzy,
skarb amerykański na tym jednostronnym posunięciu. Krok
rządu USA stoi, zdaniem kompetentnych prawników, w jaskrawej sprzeczności z postanowieniami GATT. Układ dobowiem w Interesie
puszcza.
bilansu płatni
zrównoważenia
czego danego kraju członkow
(tzw.
wyjątek
tylko
skiego
wayver) polegający na czasowo
ograniczonym limitowaniu Importu. Ale wymaga to określo
nej procedury uzyskania zgody
na taki wyjątek. Wygląda ona
We

brała

następująco:

m

zawiadomienie l\liędzynaro
dowego Funduszu l\lonetarnego
o trudnościach w zakresie bilan't1 płatniczego;
Ili zwrócenie się do GATT o
powołanie grupy. roboczej w tej
spra\vie;
B akceptacja przez GATT o-
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grają
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Dziś
Tym

razem

zdawać

będą

ligow3•

przed

piłkarze

trudny
s1,1rową

LKS
egzamin
i dobrze

Piłkarze Górnika
zdobyli puchar Santander
Górnika
piłkarzy
Sukcesem
Zabrze zakończył się międzyna
rodowy turniej o puchar Santander.
w finałowym meczu Górnik
drużynę raczołową
pokonał
dziecka Torpedo Moskwa 2:0
(1:0). Bramki dla Górnika z.dobyli: Szołtysik (24 min.) i Lubański (55 mln.). !\'.lecz stal na
bardzo dobrym poziomie,

Start- japonia 0:3
Siatkarki Startu mimo poraż
dobry wynik w
uzyskały
ki
spotkaniu towarzyskim z repremizentacją Japonii. Drużyna
to jest zespoi
strzyń Polsl'i startu przegrała O:3. W poszczególnych setach wyniki były następujące: 6:15, 5:15, 8:15. Ta~
siatkarki Startu zdobyły
więc
19 pkt. wówczas gdy reprezenza w pierwszym spotnas
tacja
kaniu miała - 8 pkt, a w drugim - 12 i w trzecim - 16.
Zawodniczkom Startu trudno
b ylo przyzwyczaić się do piłek
którymi rozgrywajapońskich,
ny był mecz.

siedzenia rady GATT, któremu
przewodniczy przedstawiciel Danii, ambasador H . . Erik Thrane,
jest z wielką uwagą
śłedLOny
na całym świecie. Bez przesasą
powiedzieć, że
można
dy
to jeclne z najważniejszych obrad GATT od chwili powstania
w 1947 roku. Ich wyukładu
na cale,
mogą
niki rzutować
si-:, ~
ukształtowanie
dalsze
może nawet na losy GATT, jako instrumentu handlu świato

kresowego limitowania importu.
•.rymczasem zarządzenia Nixodo ratowania
zn1ierzające
na
dolara minęly całą tę normalstroną procedurę, 'zaskoczyły
ny układu i pogwałciły jego li·
i ducha. Co więcej, Waterę
szyngton zapowiedział zwołanie
tzw. krajowej korporacji eksportu międzynarodowego, innymi słowy subsydiowanie wywozu towarów amerykańskich za
'.rkwi tu zalążek dalgranicę.
szego uprzywilejowania ekspor„
tu amerykańskiego na rynkach
sprzecznego z uążt!„
trzecich,
handlu
niem do liberalizacji
!\limo całego zroświatowego.
zu1nicnia zachodnich partnerów
politycznych Stanów Zjednoczonych dla powainych trudności
Wafinansowo·ekonomicznyclt
szyngtonu przeważa wśród nich
ostra kryty~a lub wręcz oburzenie bezpardonowym postępo
wauiem Ameryki.
Czy znajdzie to na radzie
wyraz w formie
GATT swój
Niewąt
konl<retnych uchwal?
pliwie. Liczni z 54 zasiadają
I!
przedstawicie
radzie
w
cych
strori układu będą się tego do·
z ramienia
Członek
magali.
prof. Ralf Dahrendorf,
NR~',
spra\VY handlowe
prowadzący
wspólnego rynku wystąpi, jak
się przewiduje na radzi~ GATT
z wnioskiem o powolaliie grupy roboczej, której celem bypodjęte
czy
zbadanie,
łoby
przez Waszyngton środki pozozgodności z ukladem.
stają w
Jest rzeczą oczywistą, że nie
one z nim zgodne. Proposą
zycje prof. Dahrendorfa trudno
więc traktować Inaczej, niż jako manewr opóźniający.
Przebieg nadzwyczajnego po-

'vego.

Stany Zjednoczone, z Inicjatywy których powstał przed 24
laty GATT. i które ostro l<ryprotekcjonalistyczne
tykowaly
się
EWG uciekły
posunięcia
obecnie same do takich metod,
nie bacząc na swoich kapitalistycznych partnerów. Na kapitalistycznym rynku walutowym
cha<>s.
nieopisany
zapanował
Tracą na tym partnerzy ekonomicznie słabsi. Zachód stlli w
z
wojny handlowej
obliczu
USA. Sytuacja taka nie może
również nie oddziaływać nega~
kształtowanie się
tywnie na
stosunków handlowych Wschód
- Zachód.
W chwili obecnej pełnopraw
nymi c7Jonkam.i GATT są czte·
ry kraje socjalistyczne: Polska,
Czechoslowacj9, Kuba i Jugosławia.

W posiedzeniu rad_y GAl"r nPRL
czestniczy przedstawiciel
dr Zdzisław Ruprzy GATT,
rarz. Przedstawi on radzie stanowisko naszego kraju w stoostatnich posunięć
sunku do
Waszyngtonu. Zakłada się możliwo~ć. Iż obecna nadzwyczajpotrwa dwa
na rada GATT
dni.
JAN l\IOSZCZEN!!KI
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tC>wi. wa.rsza/WY, ale również
Dzisiejszy mecz obserLodzi.
również selekcjowować będą
Moment ten
nerzy z PZPN.
jest bardzo ważny dla naszych
zaiwodników. Oby tylko nie było soloowych zagrywek oraz lndywict..uaJnych popisów. Trzeba
grać zespołowo i dążyć do odniesienia z{v;\"cięsl'wa !
·Przypomnijmy sobie aktualną
tabelkę llgową, która może nam
o za, istniałej
powiedzieć
wiele
lidze i
sytuacji w pierwszej
o perspektywach na
częściowo

się na sporeie publiczWarszawy.
Lodzianie spotkają się 7: drużyną Legii, która w tabeli ligoodlegle dość
wej zajmuje
Chociażby z tego
7 miejsce,
względu będzie ona chciała pod
swój dotychcza.;;owy
reperować
bilans spo•rtowy.
nie
dotychczas,
Legia, jak
wygra.Ja a.ni jednego spotkania.
wyłącznie remisami.
„żyje" ze
spotkaniu
plervrnzym
W
u.zyskany
w Rzeszowie
Stalą
bezbramkowy. W
byt wynik
spotkaniu wojskowi
następnym
l :1 z Górni.klem.
zremisowali
Byl to trudny mecz i remis uwa.żać należy .raczej za sukces.
Przed trzema dniami legioniści
7: rzędu
trzecie
zremisowali
spotkanie z Odrą 1 :1.
I tym to sposobem Legi.a po•
siada 3 zdobyte i trzy stracoNic dziwnego, że
ne punkty.
nikły jest sto.sunek bramek. W
czasie trzech spotkań pilka•rze
wa.rszawy potrafili zdo·bYć zad\\ie bram•ki i dwie
ledwie
&tradłl. Swiadczy to o tym, że
ctzisiejszym naszym
brak jest
przeciwnikom dyspozycji strza·

:mającą
nością

najbliższą

przyszłość.

~ADELKA

8-5
ł :2
1. Ruch
4-1
' ł:2
2. LKS,
ł-2
4:2
3. Stal Mielee
ł-2
(:Z
4. Zaglębie Wa.lb,
5-ł
4 :2
5. Zagłębie Sosn.
2-1
ł :2
6. Odra
2-2
3 :3
7. Legia
2-2
3 :3
8. Polonia
3-3
2 :2
9. Górnik
2-3
2 :4
10. Pogoń
ł-6
2 :4
11. Szombierki
2-4
2:4
12. Gwardia
1-3
1 :3
13. Stal Rzeszów
1-6
1:5
14. Wisła
czwartej już
W dzi.siejszej,
lrolejce spotka•ń ligowych roze-

łowej.

Nie wolno jed•nak pod fad•
nyim względem a.ni przez eh wilę
przeciiwni.ka. uwazilekceważyć
tamy, że jeżeli LKS potrafi zai
grać ta.k lad.nie. ja,k z Wisłą
tak ambitnie jak z Oqrą, to przy
powinien
szczęścia
odrob inie
wz yskać dobry wynik oraz powarpubliczności
dobać się
szawsk iej.
Dzisiei•ze spotkanie obserwować będą nie tylko kibice spor-

~rane

zostamą

na.stępujące

Po dzisiejszych emocjach pilkarskich, już w nadchodzącą
niedzielę czeka na.:; ko,lejna, poporcja wzru.szeń sportotężna
wych.
Otóż mecz LKS ze StaJą Rzena
rozegrany zostanie
szów
stad'onle przy Al. UnU w niedzielę o godz. 18.
przewidziane
W kolejce tej
spotkainiaQ
1ą następujące
Pogoń
Gwa~di& -

me~

cze:
Gómik - Zagłębie (W)
Legia - LKS
Szombierki
Pogoń Polonia - Zagłębie (S)
Stal Mielec
Ruch Stal Rzeszów - Odra
Gwa.rdia
Wisła Jalt wynika z zamieszczonej
tabeli. dz,iś dojdzie do spotkań
które mają tę samą
dru.żyn,
ilość pun.lttów, a o ich kolejdecyduje stosunek braności
mek. Ma.my tu na myśli przede
mecz lidera tabell
wszys.tk!m
Raz jeszcze
Ruchu ze Stalą.
wlec radykalnej zmianie
może
ta.bela ligowa, zwla•szcza j eżell
LKS - Stai! (Rzeszów)
chodzi o miejsca od pierwszeSta,l (Mielec) - W.i:slll
go do szóstego wlacznie, a i
Odra - Górn.ilk.
ta.beli Wisła może
na d·nle
Szombierlkl - Polonia
przestać być talk zwa'Tlą ,,czerRuch
Za.głębie (W; jeżell potrawoną latarnią" (S) - Legia.
Zagłębi"
fi wyigrać u slt>b\e z Gward ! ą.
Zapewne spotka.n•ie LKS 1e
Nic nie pozostaje nam innego
obudzl nie mniejsze zaStalą
Jak tylko czekać na wyn!.k
poprzednlę
niż
int eresowanie
rozegrane nt. n1-- · dzlsielsrego meczu, który rozsp otkan ia
wieof.Or&m
slę pótnym
poc:z,nie
...
szym &ta.di~Le,

Wniedzielą mecz zs Stalą {Rzeszów)

l

w wa.r.-.wt• -_·· ~

tune" pisze, że w ostatnich lawoclnych na świ<icle, stał
tach niektóre koncerny ameryfrontu obiroconego
linią
się
kańskie z,nacznie się wzboga~lty
przeciwko ZRA.
Kar1dłu
zamknięcia
wskutek
sueski
Jak wla•domo, Ka.nał
w
rolę
olbrzym ią
Sueskiego. Chodzi o to, że w
odgrywal
75 proc.
z przerwą dostaw taświatowym:
związku
handlu·
niej bliskowschodniej ropy na!statkow przepły w ających prlez
zachodniej,
towej do Europy
tankowce.
stanowiły
ka.na!
u.zyamerykańsk ie
koncerny
Przez Kana! Sues ki przewożono
zbytu własnej
możność
skały
1/7 ladunkow transportowa:iy~h
przez wszys ck.le
morską
ropy i poprzez „politykę naftodrogą
nacisku na
wywierania
\~·ą"
k.raJe świata. Dlatego też zamSueskiego
kraje zachodnloe.JroKanalu
niektóre
kn ięcie
1
izraelski~j
Okres od zamknięcia
pejskie.
w s ku,tek agres ji
Kanału Sueskiego jest okresem
okupowanie jego wschodniego
brzegu przez wojska LZ.raekkJe nlezmier>nie koorzystnym w hinaftowego
przemysłu
storii
wyrządzą poważną szkodę handlowi m 1 ędzyna,rodowemu I ma
piStanów Zjednoczonych
ujemny wpływ na gospo1arkę
sał niedawno londy1'ls•ki dzienW szczegJln1e
wielu krajów.
nik „Times".
sytuacji znalazły się
trudnej
Sw!.a.towa opinia publiczna kraje Afryki
się
rozwijające
lcorespondent
kairski
pisze
Wschodniej i strefy Oceanu InA)!encji TASS - jest coraz t.ardyjskiego. Muszą one płacić za
Stany
że
przekonana,
dziej
przewóz towarów o błi;ko 50
pon o s1. ą
Zjednoczone i Izrael
przed zamniż
stopn iu octpowi ew równym
proc. więcej
knięciem kanalu. W n iektórych
p oc:Lzia·lność za storpedowan ie
ZRA w
wydatki na traninicjatywy
kojowej
wypadkach
. wartość
przewyższają
sport
spr a wie wzn.owienia międzyna
Kana:e
na
towarów.
żeglugi
rodowej
przewożonych
su.esklm.
opłaca
nie
np. Indiom
Tak
ru.uy na r y n k a c h . - - - - - - - - - - - - - - - sprzedaż
się
przy
ponieważ
europejskich,
p:-zec.i.ętnej cenie 7 dola.rów za
rudy, koszty przewozowe
tonę
do Europy wynoszą 8 do 9 dolarów od tony. Wskutek zamirnięcia Kanału Sueskiego Indie
za
miesięcznie
placić
muszą
w związmu z reportażem teleprzewóz i mportawanych towaTok sprawy'' nadawizyjnym
rów o blisko 23 mln rLLPii wię
nym w programle I TV w dniu
cej. Były premier rządu brybr. oraz treścią Il·
sierpnia
9.
Wilson oHarold
trjskiego
stów nadesła.nych w tej spraczasu, że
swego
świadczy!
wie do Telewizji - prokurator
wskutek zamknięcia kanału gogeneralny PRL z.leci! zespołowi
spodarka brytyjska traci 1,5-2
Prokuratury
prokura.torów z
mln dolarów dziennie.
Generalnej zbadanie "·szystk!ch
Sueski jest
Mimo to Kanał
dotyczą<:ych spraoke>lic?lnoś<:i
. zamknięty już przeszło 4 lata.
wy WlodzLmierza i Zofi tl.ut„ForAmerykański miesięcznik
pryiwatny<:h przedsię
skich biorców z Warszawy oskarżo
ny<:h o nadużycia gospodarcze.
Zada.niem zespolu jest spraw.
dzenie prawldlowoścl i wynlków śledztwa w zakres!<! ustaleń !aktyozmych i oceny prawnej czynu przestępczego Rut~kich ora'z zachowa.nia sie 1.nktóre umo~ily
nych osób.
\V Zdunach pow. Lowlcz,
Rut<>kl.m doko111ywail1.ie nadużyć,
Lech W. wjechał na tył „StaWnioski zespołu będą wykora", doznając ciężkich obrażeń
rzysta.ne przez oskarżyociela w
ciała.
e W Skęcznie, pow. Piotrków to@ącym się przeciwko Rutskim procesie karnym oraz dla
w czasie młócenia spaliła się
czynności prokurat-Orinnych
sterta zboża wartości 9 tys. zł.
e W miej5cowości Wojska No- ~ki-ch,
wa, pow. Rawa spalil się dom
mieszkalny i inne zabudowania,
30 tys. zł. Przyczyną
warto ś ci
pożaru była iskra z komina.
e Dzieci podpaliły stertę siana wartości 6 tys. 1-1 w miejpow. Kutno.
Orłów,
scowości
e w Wilkowicach, pow. Lę
W ciągu ostatnich 36 godzfn
czyca spłonęły 3 zabudowania
w masywie Mont Blanc w Alwartości ok. 120 tys. żl.
poniosło śmierć 7 alpinipach
• Wczoraj w Lodzi o godz.
stów, a jeden zo~tal ciężko ran17 na skrzyżowaniu ul. Rewony. Przyczyną tych katastrof
lucji 1905 r. i Wschodniej Jan
jest gwałtowne, niespodziewane
J. (Rewolucji 13) przechodzący
pogody oraz
s\ę
pogorso,enie
przy czerwonym świe
je1.dnię
spadek temperatury, który '7.atle wpadł pod samochód osow czasie
alpinistów
skoczyl
bowy IF 0641, doznając obrażeń
wspinaczki.
ciała.
ków

Po reportażu
telewizyjnym

• •
z porozum1en1a
na
Rada Mlnistrów NRD
omawto·rkowym posiedzeniu
wspólny projeltt poroz,u.
wiała
mienia ambasade>rów czterech
Ber!Lna
mocarstw w sprawie
za-chodn lego. Mini.ster spraw zagranicznych NRD złożył wyjaś
nienia dotyczące projektu i jego znaczenia. Rada !IJiinistrów
że
z satysfakcją,
podk;reśEla
czterech wielambasadorowie
kich mocarstw zdołali osiągnąć
takie porozumienie w sprawie
Berlina zachodn iego, które bę
dzie moglo przyczytnić się do
w centrum Europy,
odprężenia
Rada Ministrów NRD wyraziszczegóLne uznanie dla WY•
ła
trwalej i konstrukty.wnej poli•
ZSRR,
rządu
tyki pokojowej
która w decydującym stopn iu
przy<:zynila się do pomyślinego
zakończenia rozmów.
Biorąc za punkt wyjścia calze
poglądów
jed.ność
kowltą
Związkiem Radzieckim na proRablem Ber! Lna zachodniego,
wyrazila gotoda Mi,nlst.rów
tak jak dowość wniesienia poprzez konstruktychczas p-ropozycje i ro zme>wy,
tywne
swego wkładu do wcielenia w
tego poro:z,umienia. Rada
życie
M Lnistrów NRD wyraża Związ
kowi Radzieckiemu s?..czere popoosiągnięcie
dz i ękowanie za
ro.zum ienia, które zgodne jest
z interesami NRD.
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Smierć

7 alpinistów
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w Varese

piłkarze ŁKS

zadowolony

(Korespondencja

własna

Wczoraj w czasie konferencji
w
zorganizowanej
prasowej
Warszawie przez PZKol poinformowano przybyłych dziennikarzy o starcie naszych kolategorocznych mistrzorzy w
stwach świata, które są jednym
z etapów przygotowań zawodników do udziału w Olimpia·
dz ie.
We włoskiej miejscowości Varese rozpoczną się dziś mistrzostwa świata na torze.
Na pierwszy ogień pójdzie
indywidualny na dyswyścig
tansie 1 km. Polska reprezentowana będzie przez J. Kierzkowskiego. Jak oświadczył nam
wiceprezes PZKol, Wacław Jeforma Kierzkowskiedynak go zwyżkowala ostatnio i zawodnik tęn może sprawić nam
Konkurenniespbdtiankę.
milą
cja je~t wyjątkowa silna. Kierzkowski dystans ten przejeżdżał
w kraju w czasie l.10, a we
czas
uzyskał
Włoszech
1.0B. Sartori mia! czas - 1.07.
Jedno jest pewne, że kolarz
nasz znajduje się w znacznie
le1>szej formie, niż w roku ubieelym, gdy startował w Lalce•ter.
Drużyna nasza. do startu któpoważne
przywiązujemy
rej
znaczenie pojedzie w składzie:
Nowicki, KaczoKierzkowski,
rowski i Głowacki.

Mamy

już ślizgawkę

załodze Pala'CU
calej
przed
3 dni
Sportowego
zostały
zakończone
terminem
prace związane z zamrożeniem
tafli pa,Jacu. Słowem mamy jut
korzy;;ta<'
z której
ś\iz,gawkę
mo.gą hokeiśct i łyżwiarze jaidy figurowej.
Nasi czołowi za,wocinicy z U.
Zielińską r ~ czwe znajdują sie
a.Je już w
z!'lru.po1wamiu,
na
nadchodzącą sobott: wszysry nas i najlep•I lyżwi3J!'Ze trenować
będą u s iebie.
roznoc~ęli równie'
Tren ingi
trenuj e
Druż,-na
ho,kelści l.Ks.
w komplecie z wyjątkiem tych
na
graczy, któriz:v znajdll(ią
Dzięki

...,11ll:i~1(~

•1•
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zatub
bez.chmurnie
Dziś
chmurzenie niewielkie. Tempe•
do 20 st.
ratura maksymalna
Wiatry umiarkowane, wschodnie. JuLro bez zmian.
zachód słońca o godz,
Dziś
18.51, jutro wschód o 4.34.
imieniny Ludwika
(Dziś
Grzegorza).
I

Komunikat ,,Totka"
P.P. Totalizator Sportowy zawiadamia. że w zakladach pił
karskich z dnia 21-22 sierpnia
1971 r. sbwie·rdzono:
..ij
1 1r-0zw. z 12 trafieniami
wygra.na 304. 773 zl,
30 ro,z,w. z 11 trafieniami ~
wygrane PO 10.159 zl.,
267 :rozw. z 10 trafieniami -;
wygrane po 1.141 zł.

*
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Najmniej liczymy na sukceI
Szymczaka
sy sprin.terów:
Cl sami zawodRaczyńskiego.
nicy pojadą w tandemie. Wielka
szkoda, że nie mogli wyjechać
mido
się
przygotowujący
strzostw: A. Bek I J. Kotliński,
którzy po kraksie w Krakowie
jeszcze nie czują się najlepiej
i stracili formę.
w wyścigu na 4 km w konkurencji indywidualnej startooraz Gło
będą Nowicki,
wać
wacki, względnie Kaczorowski.
W konkurencji tej nie jesteśmy
zbyt silni. Jeżeli któryś z napotrafi
reprezentantów
szych
znaleźć się w pierwszej ósemuważać będziemy to za
ce sukces.
o szansach naszych szosowców długo mówił trener: Henryk Lasak. Jedno Je:st pewne,
drużynowytn
wyścigu
w
że
Szozda, Barbędą:
startować
cik, Mytnik i Smyrak. BYć. moprzed samym
god1inę
że
że,
startem nastąpi jeszcze jakaś
zmiana, w zależności od uzy.
skanych wyników na ostatnich
treningach.
indywidualnym
wyścigu
W
Szurkowski,
będą:
startować
Hanusik, Krzeszocz~howski.
tviec, · Kluj i chyba Jezierski.
Dajemy olbrzymią szansę Szurkowskiemu, by potrafił on udowodnić, że jest kolarzem numer jeden.
Pytamy trenera H. Lasaka
czy kolarze nasi potrafią wyMedrisio przynajw
walc1yć
mni&j jeden z medali? Ma~[e
niem naszym jest wywalczenie

*

*
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kolarze

startują
z Warszawy)

*

s
W zakładach Toto-Lotka
d nfa 22 sierpnia 1971 r. stwiard.zono:
..,.
6 roz,w. z 5 traf. 1>rem.
WYotrane I><> 434.031 zl,
251 ro zw. z 5 traf. zwy.kl. .....;
wygrane po 10.133 zł,
13.461 r07.w. z 4 trafieniami .....;
wygrane po 290 zl,
234.850 rozw. z 3 trafieniami
- wygrrune Po 16 zl.

medalu w wyścigu drużyno
wym, ale liczymy mimo wszystko na sukces któregoś z naszych reprezentantów w wyści
gu indywidualnym.
Zanim kolarze nasi stan11 na
starcie wyścigów o mistrzostwo
świata (drużyna startuje 2 wrzewyścig ind~·widualny
a
śnia,
odbędzie 4 września) wezmą oni
międzynarodowych
w
udz!al
puwyścigach w Szwajcarii o
Za z nachar Wilhelma Tella.
czam - powiada trener H. Lasak, że mogę już na miejscu
przesunięć
pewnych
dol<onać
personalnych.
J, NIECIECKI

1----------------Ciekawostki
lekkoatletyczne
powolal dodaitkowo do
trójPotski na
NRD
mecz ZSRR - Polska Gartrójskoczka ze Sta,rtu nysa. Tak więc w Moskwie na
Stadionie im. Lentna w sobotę
PZLA

reprę_zentacji

i

n1edzielę

.startować

będzie

aż

Ma5 za.wodników lóctzkich:
rainda; Waiśkiewi<:z, Rębacz, Go·
łębiowski i Ga.rnys.
Jutro na stadionie w Lub1inle startować będzie dosyć liczzawodn ilód7kich
na grupa
czek i zaw'odnLków. Będzie to
seria zawodów o pukolejna
char PKOl.
sobotę 1 nie·
w Pozna.niu odbędą się
jwniorów
Polski
mlstrzostiwa
Lódź repre'entowastarszych.
!Pkk„atletów~
prze7.
jest
na
f,Ks, Sta.rtiu, MKS-AZS l Spo-

W

nadchodzącą

dzielę

Kukułeczka ołaci.„
za. pięć trafień IT.WY'klYch 't~
5.725, za cztery trafienia prem io•wame zł 198, za ~ery t.raza trzy
fienia 'l'.lwyk.le ,zl 98,
t.rafle•nri'a pirernie>wane rzA 20, za
trzy trafienia '.l!WYikle 1l 10
oraz przy?Jnaje !)remie ple2.000 'ZlC>tY<'~ posian '. ężne po
da<'>.-o.m końcówki banderoll nr
7896.
Na główną w:;rgraną w bleią
cej grze przY11>&da p&na4 850.000
dQł)'~

łem.

za,wodów o mlDru.gi rzut
strzost,wo lJ,gi odbędzie się me,
proiekrtlowano
poprzednio
ja1k
w Lodzi, a w Lubliinie.
W dniach 4 i 5 września na
stadlonle przy Al. Unii LKS
organizuje jeszeze Jeden ogólnopolskJ. miity.n,g leltkoatletyc?.•
~

9

•

Z·qcie l:..od.zi

•
9 ~ącie

•

•
- ~odzl
Zqcie

Lodzi

Zącie

Lodzi
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Odznaczenia państwQwe
dla zasłużo~ych

Mieszkania „delikatesowe"
to w naszych . warunMieszkania „delikatesowe" kach - mieszkania w bloku typu „Dąbrowa-70". Wię_k
mieszkań l\'l-3
balkonami, od
z
rozkładowe,
sze,
wydzielone od łazienki WC, kuchnie z oknem,
wzwyż o powierzchni sięgającej 8 m kw., niemałe przedpokoje
Można w nim zamieszkać, nie
z miejsca!lli na szafy.
zakładając w chwili wprowadzania się, konieczności przeprowadzki za 2-3 lata ze względu l)a ciasnotę. 'i'aki jeden delikatesowy blok oddano w połowie ub. roku przy
ul. Tatrzańskiej. Blok ten ma oczywiście usterki, o których dzisiaj Pisać nie Jiędziem:v.
dobra
jest
„Pąbrowa-70",
Wykonawcy
funkcionalnie.
nie chcą jej też „skopać". Natychmiast po oddaniu , tego
bloku rozpoczęto
pierwszego
te
, nasLępny eksperyment same mieszkania, ale już w
11-kondygn.acyjny m.
domu
Niecałe 500 izb do oddania w
bież roku.
Rozpoczęto także starania o
wielokrotne
na
2ezwolenie
powielanie tego bloku. Zanim
wladze odgórne (godny lepszej sprawy opór stawiało tutaj- MinisLerstwo Gospodarki
Komunalnej) wyraziły na to
gru_
minąć
musiał
zgodę,
dzień i luty. W czerWQll Łódź

M-3

(np.

w

teofilowskiej

ŁSMJ, a o nas się nie dba„.

Wczoraj w Prezydium RN
m. Lodzi odbyla si<: dekoracja zasluzonych lodzian wysokhni odznaczeniami państwo„
Kawalerskie
Krzyże
wymi.
Orderu Odrodzenia Polsl<i oCIEKLIŃSKI
Z.
trzymali:
wojewódzki lrnnserwator zabytków, J. KALISZ - lekarz,
P. K1\RASZE\VSKI - działacz
TPP-R, W. KOZAK - kierownik księgarni J. LUBOWICKI - dy.rektor' pracowni konJ. PIAserwacji zabytków,
SKOWSKA - nauczycielka, Z.
uauczyci~lka.
SKALSKA
Pouadto 11 osób otrzymało
Srebrne, ~ 6 Brą
Złote. 20 zowe Krzyże Zasługi,

„delikatektóre nazwaliśmy
„Dąbrowę-70".
JlOWymi" ttn.
Nie po to walczono o zgoteraz,
dę na jej budowę, by
skoro już ją posiadamy, nie
damożliwości
wykorzystać
nia ludziom lepszych mieszkań.„

Wydaje nam się, że ciągną
nas w dół stare przyzwyczajenia i nawyki z tamtych lat
chodzenia pó najmniejszej
linii oporu. Wygląda teraz
tak, że biliśmy się o szanst;,
której nie potrafimy od ra-iu·1

Franiem
do klienlu
natoprzedurlopowym
kresie
Kilka dni temu zamieśc).}iśmy
,irema.nent"
wywieszki
miast
w „[)L'' U.St Czytełnik_a, w któspotyka się na d!.7.wiach sklepów
rym informował on, ze w zaaz artykułami sporto.wymi (nanym z 3 odwiedzonyc\1 prz1;<z
mioty, rowery - leża.ki, J;lamauie
rybackich
niegQ sklepów
ki, wiatrówki, dresy itp.).
potrzebnego .mu
mógl nabyć
Czy naprawdę tal< trudno jest
sprzętu, p<mieważ sklepy te byzorganizować !<0ntr·Oll) w sklez
W jednym
!y zamknięte.
pach, by nie wyląc«ać z conich przeprowa!lzlrno remanent,
dziennej pracy sl<lcpów akurat
w drugim odbywało się przyw okresie przed
potrzebnych
jęcie towaru, a w trzecim
sezonem (np. szkolnym)" lub w
coś tam jeszcze„.
sieci
Przecież
sezonu?
pełni
w
Sklepy tego typu można
placówek w Lodzi daleko .JeszLodzi policzyć . na paJca,ch Jedcze do doskonalości. Przy pelnej ręki. Toteż, gdy w jeduyrn
nej ich gotowości klienci mają
w pełni sew nu, t<a
z nich za.mienano ' dosyć trudności z zaopatrzeniein
począnku lipca
się w sezonowe potrzebue im
k.ieremanent,
przeprowa.dzić
artytmly. Po co więc illl to
ro•wnlik zaopo1nowa~ motywując
(Wit)
jeszcze utrudniać?
to na!>tę,pująco:
dziennie
Normalnie targuję
sezonie
1.500-3.000 zł. W
czerwiec, lipiec i I palowa sierpnia - obrót wynosi 8.000 t.1,
a nawet więcej. Zarobki moJe
są częściowo uzależnione ocl C?TRENINGI JUDO
brotów. Proszę wit:c nie robić
W „RE~URSIE('
!
rernanentu w sezonie 0 ,
.Chciałbym
' SLAWOMIR · .o.:
„mówi!
że
na to,
Wyszło
uprawiać ·judo'; ale nie wiem
Przepi;y
obra,z,u".
dziad do
sekcję 1
tę
pro.wadz.i
który· klub
przeproże remanent
mówią,
czy · tnm1ngi są bezpłatne.
wadza się ra,z na 3 miesiące RED.: Będzie pan mógt zreakiero·wnikowi
odpowiedziano
marzenia, zapilizować swoje
lipca
począt.ku
i na
sklepu
się na kurs samoobrony,
sując
go
zamknięto Slklep, by oddać
który organizuje właśnie TKKF,
we władanie komisji spiso·Nej.
ul. Zakątna 28. Trening! są
Drodzy handlowcy i wszyscy
trzeba
ale optacić
bezpłatne,
,,ze szczebli", którzy Usta ~i_a':ie
l<tórego
TKKF,
członkostwo
miescie.
aparat handlowy w
wynosi 40
miesięczna
składka
Przepisy mówią, źe remanent
na 3 miezl. Sekcję judo prowadzi rówsię raz
sporządza
nież Rzemieślniczy Klub Sporzgoda. Znaczy to, że
siące towy 11 Resursa". ul. Kil11iskienie co kwutal. Dlaczego więc
go 123. Przyjmuje ona jednak
na przełomie Il i
zamykacie
zapisy młodzieży ty)ko do lat
III kwartału - w pełni sezonu
14. Starsi, którzy chcieliby ćwi
- jeden ze sl<łepów . z arty kutym klubie, muszą
w
czyć
lami wybitnie sezonowymi?
początkowy
najpierw
przejść
Nie rozpiisywaUbyśmy się ta.k
dopiero
i
samoobron~'
kurs
na ten temat, gdyby rze~z eado
wtedy mogą kontynuować tresprowadzała siE: tylko
la
Od kil.ku
ningi w „Resursie''.
skle,pów · rybackich.
(g)
lat jednak obserwujemy, :!e w
LodJzi sezon szkolny np. staje
się okazją do przeprowadzenia
rema.nentów w wielu skle.pach
pa.p!ern.iczy.ch, księ-.iamlach, ou(sprzeda.,iącyeh
komlte.t u
dzieżowych
rzed.stawiciele
dO'mowego z ul. Nowotbra.nka dla dziect i młodzieży\,
skórzany eh
i
ki 3 zwrócili się do nas
obuwniczy.eh
z pwśbą o 1nterwe•ncJę.
(teczki, tomi.stry, wo·rki). W ozamie;; z kala
jest
ta
Posesja
Jednakze
przez 75 lokatorów.
od ci>lu,ższego czasu dom przy
ul. No·wotkl 3 stal s!E: „domem
0<twartym''. Na noc brama nie
tu
śc i ągają
zamykana,
jest
wszelkiego rodzaju męty z pozakłócając
ka wia.rni
bliskiej
W jedspokój mteszka.1'1com.
z mieszkań na drugim
nym
piębr-ze zbieraj·ą slE: pijacy i urządza1ją awantury. Dzielnkowy
Zako,ńczyly się trwające od I
z KD MO Sródmieśc~e, do któlipoa letnie turl).usy w::ikacyj.ne
po'u1oc
o
rego · zwracali się
na których przebywały w Loprzedstawiciele komitetu domodzi Otzieci z woj. tóctzkiego.
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dyrekcji zakładów oraz załefgl.
w Elektrociepłowni
· wczoraj
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kopów .. ,
na z Wesołej, Huty im. Lenity akcji. zgto5i1i również nowe
na z Nowej Huty i Stoczni im.
tych
w
zmienić już niczego
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czesnośću-,
wiem prawa postąpić inaczej)
cenę
wszelką
szybciej i za
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dycyny Pracy (Teresy Ol
..
17, 19
(rum.)
11
lat
od
nl 1'4ohik!llnin"
NOCNA POMOC LEKi\R!lK4
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* Spadek

Masło

szwedzkim

*

Widm o
produkcji
Bankructw a
bezrobocia

Gospodarka szwedzka przeży
wa trudności, które mogą dokryprowadzić do głębokiego
zysu, jeśli nie uda ich się
w ·, najbliżSlej
przezwyciężyć
_ przyszłości. Już w ubiegłym ro. kii nastąpiło ogólne osłabienie
proaktywn11ści gospodarczej;
,dukcja przemysłowa przeżywa
niektóre gałęzie
ła stagnację,
spadek
wykazały
przemysłu
wytwórczości, a produkcja dobr
Inwestycyjnych osiągnęła tylko
60 proc. przewidywanego poprzednio poziomu.
dziedzin
Obecnie z ró żn y ch
Szwecji
gospO<larczego
ży· cia
nadchodzą

s y gnały

świadczące

o szybkim pogarszaniu się sy·
tuacji. W d z.J edz.inie dóbr lnwestycyjnych zanotowano spadek obrotów o 20-25 proc,, w
branży odzieżowej o 8-15 i.)roc.,
w przemyśle gas t ronomicznym
o l5 proc. Domy towarowe
na wet spadek osiWierdzają
art y kuł ó w
brotów w działach
Wobec wzrostu
s)'ożywcz y ch.
kosztów ,handlowy ch, rząd wyrazi! zgodę na podnies ien ie od

*

1 lipca cen licznych to wa rów
żywnośc i owych oraz na pon o wną pod wyż kę cen żywności od
l sierpnia średnio o 1,8 p rcc.,
a cen poZ-Ostalych towarów o
2,8 proc.
Liczba przedsiębiorstw zawiao zamiewładze
damiających
rzonym zaprzestaniu dzialalnoś·
ci była w pierwszym półroczu
br. dwukrotnie więks<:a niż w
tym samym okresie 1970 r. 131
zapowiedziało,
półroczu zwolnią
lub cał
załogi
dzialałno~ć.
kowicie zawieszą
1'\óre
przedsiębiorstw,
Wśród
ulegną zamknięciu, znajduje się
14 zakładów przemysłu maszy.
~rzedsiębiorstw

ze w drugim
znaczną

część

nowego, 11 odzieżowego.

drzewnego I 15 Od zakończenia

władze
półrocza
pierwszego
nwedzkie otrzym_ują od róż·
nych przedsiębiorstw dalsze tel!"O rodzaju hiobowe wieści, tak
ze ocellia się, iż w ciągu bieżącego roku ogółem 235 prze,;siębiorstw zaprzestanie funkcjolub częścio·
całkowicie
nować
wo.

Współpraca Polska - l\IRD

·. Wspólna fabryka
W ostatnich dniach, podczas wizyty w Warszawie milekM;iego
przemysłu
nistra
NRD Hansa Wittika, tozpaprojekt · budowy
trywano
bawełnianej, staprzędzalni

n'owiącej wspolną inwestycję

Polski i NRP. Dla oąpowied
n,iego · przygotowan'.a decyzji
o budowie, p'oW'olano ze s poły
specjalistów, które przystąpi
P.rzedmioły już do pracy.
tem ustaleń · są- m. in.: podział zadań między obu stronami, niezbędne zestawy maszyn, warunki procesu technologicznego. Przędzalnia bę
dzie pierwszym u nas obiektem przemysłu lekkiego, budowanym wspólnie z udziałem drugiego kraju RWPG.

W związku z tym istnieje oba wa, że do ko ńca 1971 ro ku
w Szwecji mo ż e
bezrobocie
objąć wo tys. osób. PrzewodniKom is ji do spraw Rync z ący
ku Pracy określil sy t uację ja·
ko poważną i oznajmil, że nie
mniej n iż 100 tys. szwedów
na
prz eszkolić
trzeba będzi e
specja:Jnych kursach, aby przyinw
sposobić ich do · pracy
nych zawodach. Wyra zll on poprzeszkolonych
że 60 tys.
gląd,
znajdzie chy ba pracę od raz.u,
20 tys. być może w zawod a ch
pok rewnych dotychczas wy konatomia.s t 20 tys.
nywan ych,
musi liczyć się z tym, że mimo przeszkolenia pracy dla nich
zabrakn ie.
Trudności ekonomiczne Szwecji były przyczyną niedawnej
finansów
ministra
dymisji
Gunnara Stranga. PrzewoduiSzwedzkiej
Federacji
czący
Aksel Aivort, zażą
Przemysłu,
dał od rządu jak najszybszego
następujących
przedsięwzięcia
obnitymczasowego
środków:
żenia tzw. podatku od warto~ci
dodanej w celu zwiększenia popytu wewnętrznego, zmniejsze·
nia podatku od zużycia energii, zwolnienia przedsiębiorców
socjalobciążeń
z niektórych

oraz alttywizacji rezerw
inwestycyjnych w celu ożywienia eksportu l pr-Le·
środki
myslu wytwarzającego
produkcji. Rząd premiera Palkapitaliżądania
me odrzucił
stów szwedzkich. Opozycja w
pro1;ram
zgłosiła
parlamencie
niemalgospodarki,
ożywienia
nych

środków

związku z tym w
wstać w
tempie.
stosunkowo szybkim
Projektowana przędzalnia powinna dostarczać c~ najmniej
:r.
się
pokrywający
całkowicie
przemysłowców.
żądaniami
12 tys. ton przędzy rocznie,
m
a zatem będz ie największym ?F
Polzakładem tęgo typu w
zostanie
Zlokalizowana
sce.
w Zawierpr'awdopodobnie
ciu. Około połowa · zdolności
• NAJWIĘKSZYM NA SWIEprodukcyjnej fabryki ma być
CIE zagłębiem węglowym staoddana do dyspozy'cji NRD.
najbliższych
nie się w ciągu
Kużnieckie w
25 lat ZagłębieStrona niemiecka wyraziła
ZSRR. Daje on'o obecnie około
gotowość dostarczenia dla no100 ' mln ton węgla kamiennego
rocznie, natomiast perspektywiwej inwestycji lekkich kon·
plan dla tego regionu
czny
z
strukcji stalowych razem
przewiduje doprowadzenie wy.
dokubudynków,
obudową
dobycia w 1995 roku do poziomentacji i maszyn, a także
mu 4.300 mln ton.
przy
pomocy
zapewn ienia
RIAZANIA
8 NIEDALEKO
konstrukcji. Nam
montażu
w RFSRR rozpoczęła s ię budow
wa jednej z najw i ększych
udziale więk
przypadnie w
fabr yk
Radzieckim
Z wi ąz.ku
przygotowawrobót
szosc
Prace rea•lizo .-ane
obrabia·rek.
czych i montażowych, ,Aostaw szy bkim , tempie, tak że
są
wa wyposażenia, a następnie
w 1972 roku oddany bę
już
eksploatacji pierwszy
dz i e ~ do
skompletow~nie załogi dla
Dzięki
proctuikcy jny.
w y dział
zbudowanego zakładu. Układ
no wej inwesty cji m<>żliwe bę
taki korzystny jest dla obydzie os iągn i ęc i e przez ZSRR w
1975 roku produkcji obrabia,rek
'
dwu stron.

=

Z

w proszku
tradysię
Przyzwyczailiśmy
cyjnie s t osować masło do omarowa.nia pieczywa, względnie jako jeden z najbard2iej dietetyczny<:h tłuszczów. Tymczasem
naUJkowcy po wi elu badaniach
uznali, że m ożna zmienić wlawytwarzać z
ści wosci masła i
niego produkty zupełnie nowe,
bardz iej przydatne w diecie ora.z o wiele zdrowsze.
Masło jako takle było przed
miotem badań Ukraińskiego Instytutu Przemysiu Mięsnego i
Mleczarskiego, który m. in. opracował technologię wytwarza·
nia masła regenerowanego w
60
maślany
tłuszcz
składzie:
laktoza
proc., białko 8 proc.,
składniki mineralne,
5 proc.,
woda. Do nowości zaliczyć trzeba masło aromatyzowane róż
dodatkami, np. cebulą,
nymi
czosnkiem, ikrą rybią, sardynkami, czclrnladą, miodem, ka-•
wą itp. oraz masło „napowieprzechowywane
trzone", które
nawet w lodówce nie twardniektóry
je. Inny rodzaj masła,
spotka się zwłaszcza w krajach
uznatropikalnych z dużym
niem, to masło, które nawet w
powysokich temperaturach
wietrza nie topi się.
Wszysbkie gospodynie domowe
na pewno z radością
koncentrat maJSla - proszek o
bardz o wysokiej zawartości tłu
szczu ! bardzo niskiej zawartości wody (O,l proc.). Masło w
proszku produko-wa•ne jest metodą rozp ylową, zachowuje duw
Składowane
trwałość.
żą
temperaturze 7-15 s-topnl c, zacho\\'Uje walory świe-żego produktu w ciągu dwóch lat.
poW'Ltają

„

ZS SIERPNIA

SKODA -

PROGltAM I
10.00 Wlad. 10.05 ;,Disneyland"
- odc. 10.25 „Koncert na serio".
li.OO Lato z radiem. 12.05 Z kraju l ze świata. 12.25 Rytmy 1
melodie. 12.45 Rolniczy kwa•
13.00 Pieśni i rytmy.
drans.
13.20 Swojskie melodie. 13.40
Więcej, lepiej, taniej. 14.00 Re14.20 Utwory
portaż literacki.
kompozytorów rumuńslóch. ~5.00
Wlad. 15.05 Godz.ina dla dz1ew16.00 Wiad.
chłopców.
i
cząt
16.05 Alfa i Omega. 16.30 Popo·
ludnie z młodością. 18.50 Muzy.
ka i aktualno ś ci. 19.15 Z WY·
dawnlctw „Opin ii ". 19.20 Dobry
w ieczór. zaczynamy. 19.30 Koncert Chopinowski. 20.00 Dziennik. 20.30 „Tak s i ę zaczęło" przypom inamy dawne nagrania.
20.45 Kronika sportowa. 21.00 Ze
wsi I o wsi. · 21.20 Rozmowy o
w ychowaniu. 21.30 Kalejdoskop
k ulturalny. 22.00 Utwo ry chó·
ralne. 22.20 Audycja poetycka.
22.40 Taneczne pas z Berlina.
23.00 II wydanie dzienn ika. 23.10
zagran icy.
Ko respondencja 1 z
23.15 Po raz pierwszy na an.
tenie. 24.00 Wiac!.
PROGRAM D
9,30 Wlad. 9.35 Zielone sygnały. 9.50 Z różnych stron KrajtJ
Rad. 10.10 Skoczne melodie.
10.25 Rozmaitości literacko-muzyc7.ne. 11.25 Ch. M. Widor V Symfonia . 12.05 z kraju ! ze
Fra·
świata. 12,25 Z. Kodaly gment Suity ork. z 0 pery „Hary Janos". 12.40 Komunikaty.
12.45 „Kronikarz z ziarn! lódz·
kiej", 13.00 Muzyka popularna.
13.40 „Swój człowiek" - fragm.
14.00 W iad. 14.05 Studio Wcza•
sow e. 15.00 Letni koncert. 15.40
Mu zyka chóralna. 16.00 Wlad,
16.05 Na płytach świata. 16.45

•
całego i~ioto

do metali, pras i młotów w ilo· dowane przewagą wydatków na
zagraniczne usługi nad eksporJ\5 tys. sZJtuk - dwukrotusług wyniosło
tem własnych
nie wi ększej niż w roku 1960.
prawie 4 miliardy marek.
g OGROMNY DEFICYT WY.
• CSRS SZYBKO ROZBUDO·
KAZUJĄ w NRF usługi w zapa,pierniczy:
przemysł
WUJE
kresie morskiego transportu to·
podc.zas gdy w 1960 roku prowa,rowego i pasażersltj.ego. W
d UJkcja pa·pieru w tym l<raju
zachodnioniemieckie
ub. roku
s J ęgala tylko 613 tys. ton, to w
towarzystwa żeglugowe uzyska·
ubieg•lym osiągnęła ju!L 850 tys.
ly wpływy w wysokości 7,7 mld - to!l, a w roku l975 powinna
marek, natomiast wydatlti lego
doJ~ć do 1,2 mln ton, czyli okraju na transport statkami
85 kg na 1 mieszkańca.
koło
bander wyniosły 9,9
obcych
w Polsce
po,równall!ia Dla
mld marek. Tak więc deficyt
produlkcja pa•pieru na 1 m iesz2,2 mld marek
sumę
osiągnął
r. 23 ki1970
w
wynosiła
kańca
Trzeba przypomnieć, że zao 700 milionów więcej niż
lol!ram3'.
PO;lscę, __ jak_ 1- w
~ówno w
w roku 1969 I o 800 „ mln wię
BA.łfBUSOW
PLANTACJA
•
cej niż w 1968 roku. Deficyto·
na
. zapotrzebowanie
NRD
W... EUROPIE. Tlł'1 nlezwykly
wy jest także cały za.graniczny
ra,czeJ widok uJi;zeć Qlożna nad
prz~~ę baweinjaną zl)acznie
óbrót usługami w NRF, którebrzegami rzekl Sandanska Bymożliwości ' proprzekracza
częścią •I\
najważniejsza.
110
strzyca w BulgarU, gdzle owe
przewozy morskle; w
właśnie
dukcyjne istniejących zakła
tropikalne rośliny zaakllmatyzo
ub. roku ujemne saldo. spowodów. Nowa fabryka ma powały się nie najgorzej. W cła.
~~"-"-"-"~'~~'~"-~"-~~,~~~~~,~~~~'~ gu paru miesięcy pędy bambu.
sowe osiągnęły -tutaj wysokość
- Gnębi to panią?
\BZELOZYf.1 K. ZARZECIU
W odpowiednim
12 metrów.
- Prawdę mówiąc, tak.
w 1urowlec
one
zasila.
czasie
się
zwracając
zrobi
pani
- Najlepiej
I
bułgarski przemysł meblarski
do adwokata.
galantervJny,
odpowiedziała s
- Już to zrobiłam -

~N!BLKI SZLBM
~PB2RY MASONA
•••••••••
~J.EV GAROIER

okrutny, . pod.
był taki podły,
w stosunku do mnie. Nie chciałam wystawiać dziecka na jego wpływy.
Poznałam nową pan.ii\ Bartsler i jej SY·
na Carla, to są 1 udzie. A Jazon ti;aktował mnie jak P.ziwkę lecącą tylko na
jego pieniądze,, patrzał . iia mnie jak , na
jakiegoś potwora. Zresztą to już zostało
załatwione„. A lepiej, żebym nie mówiła
tak. dużo:
- Ja . też bym wolał, żeby pani nie
przytaknął Mason.
mówiła tak duto .....: Chciałbym wreszcie zadać parę pytań
pani Brockton.
- Nie musisz mu nic mówić, Ella priypomnial.a Helena Bartsler.
Wrócili do pokoju i usiedli. Mason z
-

Bo

stępny

całkowitą

poczęstował

swobodą wyjął

papier~śnicę,

kobiety i sadowiąc się wyzwrócił się do Elli
fotr.lu

godnie w
Brockton:
- Widzę popielniczki, więc chyba nie
będzie pani przeszkadzało, że zapalę?
- Może pan palić„
'r- Co pani właściwie wiedziała o Rozapytał ją Mason.
bercie Bartslerze? Ella Brockton spojrzała na panią Bart•
i
sler.
- Opiekowała się nim na moją prośbę
Dopowiedziała Helena Bartsler.
pó0ki Mildred go nie porwała.
Narzekł Mason.
- Mój Boże prawdę lepiej, żeby pa'ni się nie odzy.
wała. Chcę wreszcie dowiedzieć się . czegoś od pani Brocktcin.

- Nie ma pan prawa rozkazywać mi.
- Jak została zamordowana Mildred
spytała Ella Brockton,
Danville? - Strzałem w tył głowy,
Czarne ·o r:zy zabłysły,
- Prosiła się o to.
krzyknęła Helena Bartsler.
- Ella! powtórzyła nieustępliwie
- A tak kobieta !Ym samym drewnianym gło
sem.
- Lepiej, żebyśmy obie nic nie mówipowiedziała dobitnie Helena
ły, Ella Bartsler.
- Od jak dawna nie widziała pani
dziecka? - zapytał Mason Ellę Brockton.
- Odkąd Mildred je zabrała - odparła kobieta i tym razem w jej głosie zaOstrzegałam panią .
brzmiała gorycz. Bartsler, że tak będzie. Wiedziałam, jak
zobaczyłam twarz Mildred tego
tylko
dnia, że chce zabrać dziecko.
przerwała Helena
- Dosyć, Ella
Bartsler ostro.
Mason oparł się wygodniej i zaciągnął
papierosem. Helena Bartsler obserwowała go chłodnymi przen)kliwymi oczami,
trochę niesamowitymi z powodu nieruchomości, podkreślanej dodatkowo przez
brwi tak jasne, że prawie niewidoczne.
- No cóż, mnie to nie przeszkadza Uzyskam
oznajmił Mason po chwili. informacje gdzie indziej. Idziemy, Della.
Byli w pół drogi do drzwi, gdy He~
na Bartsler zapytała:
- Jak pan się dowiedział o Robercie?
Mason pokazał ..:zęby w · uśmiechu.

ści

Zna,rą
triumfu w oczach, swoje prawa.
- Jako wdowy po Robercie Bartslerze?
- Tak. Względnie jako żony człowieka
zaginionego w akcji. Jeśli pana to interesuje, doszłam także do porozumienia
z Jazonem Bartslerem. Zawarliśmy ugodę.
- Gotóweczka na stół?
- Tego nie powiedziałam.
- Ale formalna ugoda została podpi·
sana?
- Zostanie, jak tylko„. Zresztą niech
pan sobie odpowie na swoje pytania
sam, jak pan taki mądry.
się, Idziemy,
postaram
- Dziękuję,
Della.
Helena Bartsler podeszła z nimi do
drzwi. - Zapomniała pani zapytać o szczezauważył Mason z
góły morderstwa Nie pomyślało się o tym.
uśmiechem. - O co panu chodzi?
- No, kiedy Mildred została u.mordowana, gdzie znaleziono ciało i parę tym
podobnych rzeczy •. Ludzi to czasami inkiedy na ich posesji policja
teresuje,
znajduje trupa.
- Nie miałam ochoty pytać pana.
- Zauważyłem to. Dobranoc.
Drzwi zatrzasnęły się za nimi z wście
kłością. Mason pomógł Delli Street wsiąść
do auta, zawrócił i zaczął ostry zjazd
stromymi serpentynami do mlasta. Zasię przed nocną j.adłodajnią i
trzymał
rzekł do Delli:
- W środku jest telefon: Zadzwoń do
Komendy. Kłaniaj się ode mnie porucznikowi Traggowi i powiedz mu, że Helena
Bartsler, właś<fcielka posesji na bulwarze San Felipe, przebywa obecnie na Olive Crest Drive dwadzieścia trzy dwanaście. Zastanie ją tam, jeśli się pospieszy.
- To wszystko?

łódzkie. 17 .OO Aud.
dla dzieci. 17.15 „Bumerang" 1
17.30 Repor•
rzeczy".
na
w
„Dz!
taż. 17.45 „Jesienią przez park".
18.20 Sonda. 19.00 Echa dnia,
19.15 Wykład pt. „Chirurgia na.
czyń krwionośnych". 19.31 „Zabawa w porcie" - słuch. 20.20
muzyki.
francuskiej
Koncert
21.10 Chwila poezji. 21.15 „Opera w przekroju". 22.00 Z kraju
1 :i;e świata. 22.30 Wiad. s·p ort,
Aktualności

PROGRAM W
12.05 Z kraju 1 ze świata. 12.25
muzyki uniwersalnej.
Koncert
13,00 Na opolskiej antenie. 15.0Q
gawęda.
Awans bez klucza 15.10 „Pojedziemy na łów... i
Ekspresem
15.30
p i osenką".
przez świat. 15.35 N + T czyli nowoczesność I technika.
małżeństwo,
Sp1ewające
15.50
16.15. c. Debussy - „Esta.rn•
pes". 16.30 Kwadrans p iosenki,
16.45 Nasz roK 71. 17.00 Ekspresem przez świat. 17.05 Quodll•
be!: 17.30 „Pierścień z krwaw.
odc. 17.40 Przebój
niklem" za przebojem. 18.10 Herbatka
przy samowarze. 18.30 Ekspresem przez św i at. 18.35 Mój ma.
19.00 „Kolumbowie
gnetofon.
rocznik 20" - odc. pow. 19.30
Alla zingara. 19.45 Polityka dla
wszystkich. 20.00 Reminiscencje
mu zyczne - J. Hofman. ~0.45
„Zielone Oko"
Teatrzyk
„Czarna teczka" - słuch. 21.10
Rytm i piosenka. 21.30 Klaser
- magazyn filatelistyczny. 21.50
„Włoszka w Al·
G. Ros sini gierze". 22.00 Fakty dnia. 22.oa
Gwiazda siedmiu wieczorów Mina. 22.15 Trzy kwadranse jazzu. 23.00 „Glo·s Afryki". 23.05
Muzyka nocą.
TELEWIZJA
PROGltAM I
10.00 „Ra.ndall i duch Hopklr·
ka" - film seryjny prod. ang.
(Kat.). '16.50 Dziewnitk (W). 17 .OO
Telefe-·
Dla mlo<iych w id1zów:
rie - Niewldzia1na ręka, TY·
Dobrych Wiadomości,,
~dnik
Filmowy
Galeria na medal Festi1waa Smiały<:h, Wyjęci s.poc1
pra.wa - film z serii „Thierry
Smi.alek", Haircerskle Lato Ro·
bil!'>sonów (W). 18.:10 Wiadomoś·
ci d:nia (L}. 18.45 WS'zechn ica
TV: „Jadą goście, ja,dą" (W).
19.20 Dobra.no·c - „Bibi" (W).
19.3-0 .D7llelllntk (W). 20.li5 „Ra.n·
dall i duch Hopki.rka" - mm
seryjny prod. ang. (Katowice). 20.3~ SwiatOtWid (W). :1.1.2~
Transml8ja ko.ncertu symfonicz.•n ego z VI Wroclawsokiego Fe·
Oratwyjno-Ka.ntatowe·
sttwal:u
go „Vratislavia Cantans" (Wro·
2:2.15 PKF (W). 22.30
cła.w).
Dzienniik (W).
PROGRAM

D

U.SO Walter arui Con'!l!e (38)
pOIW't. kurw" jęz.. ang. 19.00
-

Nasze recenaije. 19.~ Dobranoc.
19.3-0 D2liennik telewla.yjny. :W.05
plio•
GwlarLdy 1 wlJ1o.grO'll& senad. ·Mlkisll TheodoraJdu. 20.łO
reW cz.tery &brony łw1aita 31.10 24 godlzLny. U.20
portaż.
K:lno Wersji Oryginalnej - i.Panowie 11. kompleksamd.'' - film
fa,b, prod. wł.4ranc.)

błyskiem

(33)

(Dalszy ciąg nas~ąpl)

W

dniu 23 1lerp11l& 1971 roku zmarl

STEFAN KAZIMIERZ HERMAN
ADWOKAT
autorytetem
dntyo
wybitny, cieszący slę zasłużonym,
prawnik, b. sędzia S. O. w Lodzi, wieloletni członek kor·
poracjl zawodowej - radca praw11y, Czlowlek wielkiej zac•
noścl, nieodżałowany Kolega,
Cześć Jego 'pamięci!
DZIEKAN

l

ltADA ADWOKACKA w

ŁODZI

Dnia 22 sierpnia 1971 roku
Z głębokim talem zawiada·
miamy, że w dniu 23. VllJ. zmarła po długich i cieżklch
lat
przeżywszy
cierpieniach,
.
74
1971 r. zm~rl w wieku _lat
nasz nleoc1zalowany Mąz, OJ· 68 nasza najukochańsza Matka, Babcia i Prababcia
ciec i Dziadziuś
Lt~

Lt~

STEFAN MKAZIMIERZ
HERMAN
ADWOKAT
26
się
Pogrzeb odbędzie
sierpnia br. o godz. 15 z kaplicy Cmentarza Starego przy
ul. Ogrodowej.
ZONA, CORKA, SIOSTRA,
i WNUCZKI
ZIĘCIOWIE

·-·

BRONISŁAWA
z

dom!~tl~~~Y~SKA

Pogrzeb odbędzie się dnia
25. VIll. br. o goclz. 16 z kacmentarza na Dolach,
plicy
o czym powiadamiają w głę
bokim żalu
CORKI, ZIĘCIOWIE
WNUCZKI
i PRAWNUCZEK

i

Dnia 22
zmarła w

sierpnia 1911 roku
Gdańsku

S. t P.

EUFROZYNA
WY SOCZYŃSKA
z KULKOWSKICH
Msza święta żałobna zostaw kościele
odprawiona
nie
parafialnym św. Piotra I Padnia 25. VIII.
wia w Lodzi
1371 r. o godz. 9 rano. Pogrzeb odbędzie się tegoż dnia
na cm<mtarzu 11a Radogoszczym zaczu o goclz. 18, o
wiadamiają

SYNOWIE
wraz z RODZINĄ

Dnia 23. vm. 1971 r., po
dlugich I ciężkich cierpieniach, Z!llJlrl w Gdynl

S. t P.

Krzysztof, Tadeusz
Winnicki
lat 21
na
Pogrzeb <>dbędzle się
Starym Cmentarzu katolickim
przy ul. Ogrodowej dnia 26.
VIII. 1971 r. o godz. 16.JO, o
zrozpaczym za.wiadamiają
czeni
MATKA, BlłA'l' ,._
BRATOWA i PRZYJACIELE

Redaguje koleg1um. Redakcja (1 wydawnl~two} - Lódt, Piotrkowska 96. Adres pocztowy; „OL", Lódt 1, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 łączy te wszystkimi działami. Redaktor naczelny 325 • 64•.
s 0
dział
wojewódzki 341-\0,
228-32,
z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz ddpowledzlalny. U sekretar-z 204-75. D~la!y: mtejsld 341-10, 337-47, sportowy 208-95, ekqnomlczny 223-05.
311-50. (Za treść ogłoszeń redak~ja
łeczny 621·60. dział listów 1 Interwencji 303-04 (rękopisów nie zamówionych red. nie zwraca). kulturalny 223-05, ,.Panorama" I fotoreporterzy 378-97. Dzi ał Ogłoszeń
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Egzemplarze archiwalne „Dziennika"
Zglo<;ienla prenumeraty przyimują urzędy pocztowe 1 Oddzi ały terenowe „Ruchu".
281-20. Cena orenume.raty: rocznie 156 7.1. półrocznie 78 zł. kwart_al nte ,39 zł.
1
sa do nabycia w sklepie „Ruchu", Lódź, Płotr kowska 95. .Wsaelktch Informacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki „Ruchu" 1 > ozty.
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Zakłady

QraficZ!le RSW 11;Praoa"1

Lódź. ul.
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