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do dyskusji przed VI Zjazdem PZPR * I sekretarz KC PZPR E. Gierek
* Komisja Zjazdowadelegacji DRWwytyczne
biznesmenom * Super
i cen USA - ·na
Hoang Van Hoana * Za
w
*
Poznaniu
w
Targach
konfekcyjne wg wzorów krajowych i zagranicznych na Jesiennych
Sopocie
w
krew * Piosenkarze 25 krajów
i susza * Na granicy Ugandy i Tanzanii leje
Indiach. do walki o „Bursztynowego
omówiła

przewodniczącego

mrożenie płac

nowości

rękę

w

się

powódź

przyjął

Klęski żywiołowe
stają dziś

Słowika".
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Cena 50 gr
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,,Dzień

:Międzynarodowy''

Łódź,

.
.
·za1nauguru1e

MFP w Sopocie

Walki o
w

drogę

nr 6

l:OD ZKI

Omówienle projektu wytycznych

wai1'1 między
Kambodży
partyzantami khmerskirnf'<fl od·
dzialami rządowymi w dalszym
ciągu toczą się glównie w podrogi strategicznej nr 8.
bliżu
Slly wyzwoleńcze utrzymują w
swych rękach polożone przy tej
drodze miasto. Rum Luong od·
legie o 96 km od Phnom Penh.
zmagania tr>1aly
We wtorek
tam cały dzień. Bojownley zabili 16 żołnierzy nie przy ja.:teiranili. s;•l to
skich a wielu
walk o drogę
5 dzień
ju~
nr 6.

do dyskusji przed VI Zjazdem pa·rtii
brał głos

2.5 bm. w Komitecie Centralnym partii odbyło się po·
siedzenie Komisji Zjazdowej 'PZPR powołanej dla przygotowania VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na posiedzeniu omówiono projekt wytycznych
do dyskusji i działania przed VI Zjazdem partii. Projekt ten zostanie pr:i:edłoi:ony na najbliższym plenum
KC PZPR. Obradom komisji przewodniczył I 1ekntarz

Dolar leci w dół
Paryża,

KC PZPR -

Edward Gierek,

========

11111llllllll11lllll11111111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

łłRF

zuuprobowol

porozu~ienie

4 mocarstw
w sprawie Berlina zach.
zaaprobował
Rząd federalny
w środę ramowe porozumienie
mocarstw w sprawie
czterech
Berlina zachodniego i wyraził
podję
bezzwłocznego
NRD.
rokowań z rządem

gotowość

cia

tego jest podpisanie
;p13rozumienia. To oficjalne stanowisko Bonn zostało ustalone
gabinetu pod
na posiedzeniu
przewoonictwem kanclerza Willy Brandta, a następnie podane do wiadomości na konferenprzez rzecznika
cji prasowej
WeConrada Ahlersa.
rządu,
dlu.g rzeczni.ka, minister spraw
Walter S~heel,
zagranicznych,
poinformuje osobiście ambasadorów trzech mocarstw zachodnich na temat stanowiska rządu
federalnego.
federalny stwierdza, że
Rząd
za·bezp1eczone
w rokowaniach
Repu.bliki Fezostały in.teresy
deralnej i Berlina zachodn:ego.
sta.nowisko,
Rząd zaaprobował
ja.kie przedsta wici„le b'ońscy zajęl i w ścisłych i poufnych konsultacjach z trzema mocarstwami zachodnl.mi. Rząd federalny
- według słów Ahlersa - wita z zadowoleniem porozumie·

Przesłanką

25 bm. I sekretarz KC
PZPR Edward Gierek prq·
jął przewodniczącego przebyPolsce delegacji
w
wającej
Zgromadzenia Narodowego Demokratycznej Republiki Wietnamu, członka Biura Polity.
cznego KC WPP, wiceprze~
wodniczącego stałego komitetu
Narodowego
Zgromadzenia
DRW Hoang Van Hoana oraz
członka KC WPP, wiceprzewodniczącego stałego komitetu Zgromadzenia Narodowego
armii Chu
generała
DRW,
Van Tana.

.Posiedzenie Komisli Z azdowei PZPR
pod przewodnictwem Edwarda Gierka·

Kambodży

Rzqd

Zgromadzenia Narodowego DRW

Nr 202 (7174)

DZIENNIK

W

Tendencja spadku kursu dolara trwa. W środę w bankach
Frankfurtu n. Menem
czy na giełdach Londynu i zuwymieniano dolary po
richu
jeszcze niższym kursie nu w/
dniu poprzednim. w środę rano zaz,naczyl się równiet spadek funta i dolara kwajyjak!ego.

Zpobytu wPolsce dele2acji

czwartek 26 sierpnia 1971 r.

Rok XXVIJ

.

Międzynarodowy" za„Dzień
tnauguruje 26 bm. XI Międzfl'
nat·octowy Fest< wal ·Piosenki u:
O nagrodę „Burszty.
Sopocie.
ubiegać się
nowego Sl-Owika"
z 25 krajów.
będą piosenkarze
reprepiosenkarstwo
Polskie
zentować będ·zie Zdzislawa Soktóra zaśpiewa piosenśnicka,
kę „Dom, który mam".
Na inauguracyjnym koncercie
każdy z 25 uczestników wykoskomponowaną
piosenkę
na
'przez kCYTnpozytora pochodzące·
kraju.
•go z reprezentowan~
akompaniować
Piosenkarzom
będq orkiestry Polskiego Radia
·ł Telewizji pod dyrekcją Henryka Debich.a I Ireneusza. Wikarka.

an-~~··

ni<! ł ambasadorów, Jako bardzo istot.ny postęp w kierunku
odprężenia w centrum Europy.

53 tysiące

bezro~otnych

UJ ~zUJecji
Informacji zamlesz·
WedJug
czo.nych w dzienni.ku „oagens
sierpniu br. w
w
Nyheter"
Szwecj.i zarejes'trowano aa \ys.
bezrobotnych. Liczba bezroblltprawie dwa razy
nych jest
większa niż w tym sa.mym czasie ubiegłego roku.

Prefabryka ty
z Leningradu
D"

Gdańska

,,St.arachowice",

zawinął

. który

M/S
przy-

z Leningradu prefabrykowarre elementy do budowy domów. Powstaną z nich bl1>ki na
dla gdań
<>siedlu Przymorze
skich ste>rzni<>wców.

wiózł

Poprzedni~ posiMzenie ko·
jak wia.
m1si1 odbyło się domo 23 lipca. W cgasie mie~
siąca, •ja'lti upłynął . oĆ! tego,
czasu, trwały prace zespołu
redakcyjnego nad projektem
wytycznych. W pracach· tych
uwzględnion.o uwagi zgłoszo
ne zarówno przez członków
Komisji Zjazdowej na lipcowym posiedzeniu jak i przez
szerokie grono ekspertów najbardziej kompetenludzi
tnych z różnych dziedzin ży.
da oraz przedstawicieli załóg robotniczych.

Rezultaty prac zespołu redakcyjnego zreferował czło
nek Biu.ra Politycznego, se·
Stefan
kretarz KC • PZPR Następnie rozpoOlszowski.
częła się dyskusja, w której
zabrali kolejno głos: Ludwik
Henryk Jabłoński,
Dróżdż,
Jerzy Zasada, Maciej Szczepański, Piotr ~arpiuk, Józef
Pajestka. Józef Kardyś, Józef Buziński, Józef Majchrzak
i Henryk Marian.
W dyskusji podkreślono, że
projektu omawianego
dokumentu wiąże się bezpoz obecnym etapem
'średnio
budownictwa socjalistycznego
w Polsce i podnosi doniosłe
problemy rozwoju kraju. Pod.
że szereg
kreślono również,
spraw zostało ujętyc.h w tym
dokumencie w sposób pozopole do
stawiający szerokie
ogólnopartyjnej i ogólnonaro·
dowej dyskusji. Na posiedzeniu członkowie Komisji Zjazdowej zgłosili również wiele
dalszych szczegółowych uwag
do projektu dokumentu.
treść·

Na

zakończenie

obrad

u-

Edward Gierek. Nawiązując do faktu, że projekt
nosi nazwę nie
dokumentu
„tez'', ale „wytycznycli" 1 sekretarz KC PZPR stwierdził, że wiąte się to z zało
żeniem bardzo szerokiej dys·
kusji nad tym dokumentem,
w czasie której napływa - i
niewątpli
napłynie jeszcze wie wiele wniosków, awag i
propozycji od ludsi praey w
całym kraju. Głosy te w:iltoiacll program ro:&woju Polski.
Edward Gierek podziękował
Komisji Zjazdowej
członkom
za wkład pracy w przygotowanie projektu wytycznych.

•

Czołgi

W rozmowach, które prze·
w serdecznej i przy-

biegały

jacielskiej

atmosferze

ucze·

Napięcie

Na FlllpllT\ach od wielu dni
utrz.ymu.je się napięta sytuacja

Eksplozja

amUDICJI

terenie olbrzymiego ameryikailskiei10 portu i lotniska
w Cam Rant. ilMtąplla wcuiraj
rano eksp1oz.Ja potężnego skła
du amu.nlcJt Z pierwszych doniesień wynika, że rannych zostalo wie1u żołnierzy USA. Do
chwili obecnej sze.leJe tam po,
ża·r.
Na

Tanzanię

w ziw!.ą·
v.•e,,.,·nętrzno·polityczna
zku u z.bU:!:aJącymi się 11<-yboraml. No~uje się liczne wypadbombowych na
ki zamachów
lokale rządz11cej partii nacjonalistycz.nej. Policja filipińska domasowych aresztowań
konuje
uwśród ezłonkow opozycji l
grupowań

postępowych.

Agencje prasowe donos2ą te
nocy z wto.rku na środę
w
bomby do mieszkań
rzucono
dwóch posłów partii rządzącej.
ludziach nie było,
•Ofiar w
miesz,kania jednak zostały zdemolowa.ne.
temu w 1,1,-yntku
Kilka dni
eksplozji bomby na wiecu opopartii liberalnej w
zy.cyjnej
Ma.nili 8 osób . z.ostało za'b1tych
a przeszło 90 odniosło rany.
Prezydent FiUpm, Ferdynand
wprowactz.il częś~lowe
Marcos
ograniczenie praw konstytucyj.
nyoh.

I 1 Kampali nadeszly informacje, że w rejony granicz.ne kiedodatkowe oddzialy.
się
ruje
Żadna ze stron nie podała Informacji na temat strat ponfesionych w trakcie walk, które
trwały z małymi przerwami we
wtorek po południu i w nocy
-------------z wtorku na środę.

o popieranie ruchu partyzanc·

kiegu w Ugandzie. 7 lipca br.
gen. Amin poinform<>wal, że w
walkach z partyzantami zginę
Jego armil i
ło 670 żołnierzy
z Tanzanią.
granicę
zamknął
Napięcie w rejonie granicznym
narastało nieustannie, aż na po·
bieżącego tygodnia doczątku
szło do walk,
Generał Amin oświadczył, że
incydent nastąpił w momencie,
kiedy oddziały tanzańskie przekroczyły granicę Ugandy I zła
czterech nie uzbrojonych
pały
kierowców wojskowych, którzy
zapędzili się w pobliże granicy
· w poszukiwaniu wody.
w Dar es-Salam oświadcz.ono,
momen·
że walki wybuchły w
cie, kiedy oddziały ugandyjskie
przekroczyły we wtorek granicę w rejonie miejscowości Mutukula i otworzyły ogień do
posterunków gratanzańskich
nicznych.
Niezależnie od tego, co było
incyprzyczyną
bezpośrednią
. dentu, niezaprzeczalnym faktem
Jest, że na granicy między dwoma sąsiednimi krajami tocz11
się walki, w których bierze udział ciężka artyleria, broń maszynowa, a nawet czołgi i że
·
giną ludzie,
Zarówno z Dar es-Salam. Jak

Generał

*

na Filipinach

i· artyleria w-·.akcji

oskarżyła

*

Tego samego dnia delegację Zgromadzenia Narodowego
DRW przyjął w Belwederze
Pań_
Rady
przewodniczący
stwa - .Józef Cyrankiewicz.
W spotkaniu, które przebie•
w bezpośredniej i sergało
decznej atmosferze, uczestni·
czył wicemarszałek Sejmu sekretarz:
Andrzej Benesz
Ludomir
Rady Państwa
'
Stasiak.
Obecny był ambasador DRW:
w Polsce - Le Trang.

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

na granicy Ugandy i Tanzanii
Kampala

wicemarszałek Sejmu
Andrzej Werblan. Obecny był
ambasador DRW w Polsce Le
Tr ang.

stniczył

Dziś

6stron

Pogrzeb Jana Gerharda
Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim odbył
pogrzeb redaktora Jana Gerh&rda - żołnierza dziennikarza, pisarza i" dzialacza społecznego. W godzina~h połud.
nlowych trumna ~e zwlokami zmarlego została wystawiona
w Domu Pogrzebowym na Powązkach.
W uroczysto~clach pogrzebowych obok naJbUtszeJ ro<lzlny
wzięli udział przedstawiciele władz państwowych I partyjnych
oraz przedstawiciele mieszkańców stolicy i województwa
rzeszowskiego. z k'tórego zmarly był posłem.

W Alei

się

• kalaslrol
W .HRF seria
śmigłowców

woiskowych USA

zachodnich
Niemczech
W
kaitastrofy śm:Lglow
się
mnożą
ców woj5kowych USA. W cią
gu Jednego tygodrrla zanotowano 3 ta.kie wypadik:i.
w poniedziałek w pólnoenej
części Ba wa.rli niedaleko granicy czechosłowackiej kolo miasta Gra.tenwoehr runął na plac
ćw iczebny helikQ'Pter z. 3-osobo3 żołnierzy zo&talo
załogą.
wą
rannych, w tym 1 ciężko.
W ubieglą środę w miejsco-

zakonu

iezuit6w
udaje się do ZSRR

wości

Pegnlitz

(NRF)

się

rozbil

wielJki śmlgtowiec transportowy.
amerykańskich
żolmlerzy
37

na jego
się
z.naJdurjących
kładzie ponioslo śmierć. W
ka dni pó:óni ej (w sobotę)

po.

kil-

helikopter wojskowy USA zawadzi! o druty wysO'kiego na.pię
miasta Bad
pobliżu
cia w
Brueckenau i runął na ziemię.
Pilot poniósl śmierć a 2 inni
zostali ran·
załogi
członkowie
ni.

w Watykanie podano do wia-

·se
UJ

najbliższych
:!:e w
udaje się do Moskwy
dniach
general zakonu jelluiJtów, Pedro Arrupe. Przybędzie on do
po krótkim pobycie w
ZSRR
Belgii, gdzie przeprowadZ! wizytację klasztorów zakonu, którego jest zwierzchnikiem.
Pedro Arrupe - blisko związany z papieżem Pawłem VI i
domości,

śmi erte!nych
1'1pach

ofiar

Francuskie Biuro Ratownictwa
w
poi.n!ormowalo
Gór9kiego
tegood początku
że
środę,
sezonu letniego, w
rocznego
zginęło
Francuskich
Alpach
podczas wspinacz.ki 68 osób, a
100 zostało rannych. O.d ubiepon ledlzialku śmierć pogłego
n!05!o l-0 a•Lpin1stów,

,,Concorde-ODI'' poleci
do Ameryki

samolot
Francusko-brytyjski
ponaddźwiękowy „Concorde-001"
pierwszy lot do
odbędzie swój
Ameryki Południowej w dnlach
od 4 do 17 września' br. „Concorde-001" odleci 4 września z
Tuluzy do Cayenne via Sal na
uważany za jedną z szarych eWyspie Zielonego Przylądka, a
minencji watykańskich - jest
trzecil1'1 wysokim dostojnikiem · następ.nie 6 września z przedstawicielami prasy brazylijskiej
kościelnym z Rzymu, który od
do Rio de Janeiro.
a września odbędzie lic s· U• ·
·- ·
bywa podróż do „ZSRR,

l

Południowej
dz:lalem francuskich ministrów
gospodarki 1 finansów Va!erego Giscard d'Estainga i komu·
nikacj! Jean Chamanta, amba·
Francji i Wielkiej
sadorów
Brytanii w Brazylii oraz wysosamolotu
kich osobistości lot
uConcorde-001'' do Sao Paulo,
gdz,ie nastąpi następnego dnia
otwarcie wystawy francuskiej
„Exposition France 71",

Stalą kontrolę plac i cen
lorsujq w USA biznesmeni

Olbrzy mie straty
wojsk inlerwenlów
UJ

Laos ie

~

~
~
~~

narodowowy zwoZolniene
a.rrni! Laosu w ciągu
leńcz.ej
pierwszej polowy sierpnia br.
ponad
wyeJtmtnowa J.i z walki
500 żołnierzy i oficerów przeprzechwyi
ci W'll.]ka, zniszozyli
cili większe ilości bron! oraz
jeden amerykański
zestrzelili
samolo.t.
Jak

podaje

Przedstawic iele biznesu podzielają jego pogląd. Uważają
też, że następne stadium nie
powinno opierać się na jakiejś „dobrowolności", lecz że

Agencja VNA,
na agencję sil
przeciwnik pociężkie straty
DoU.ny Amfor -

się
powołując
wyz.woleńczych,
niósł. zwłaszcza

w rejonie
Xienquang.

Sekretarz stanu d/s handlu Maurice Stans, w rozmowie z jedenastoma przywódcam i wielkiego biznesu amerykańskiego oświadczył, że jest zdecydowan ym zwolennikiem zastosowani a dalszej „kontroli ekonomiczn ej" po
upływie, z dniem 12 listopada br„ 90-dniowego okresu
zamrożenia płac i cen.

na przyszłość
projektowan a
„kontrola ekonomiczn a" musi
mieć również charakter przy-

Deleg at Polski dr

z.

Rurarz :

musowy, inaczej bowiem groziłoby gospodarce amerykań.
się do tego
cofnięcie
skiej
stanu, jaki istniał przed zaprogramu
pÓcząlkowaniem
chfą
Nie
nixonowskie go.
kontroli
„stałej
wprawdzie
i cen", ale ostrzegają
płac
administrację przed bezczynnością po upływie 90 dni.
Biznesmeni, którzy spotkali
ze Stansem, reprezenlują
i najbardziej dochogłówne
dowe gałęzie przemysłu. Podczas spotkania usiłowali oni
„zupełnie
jako
przedstawić
informacje, iż zafałszywe"
sprawie
rządzenia Nixona w
zamrożenia płac i cen są dobrodziejstw em dla wielkiego
Wbrew oczywistym
biznesu.
jakoby i
faktom twierdzili.
on ponosił ciężary tych zarządzeń na równi z masami
się

USA

godzą

w istotę GATT

W dniach 24 i 25 bm. odbyło
nadzwyczajn e posiedzenie
rady GATT (układ ogólny w
sprawie cel i handlu). Zostało
rozpatrzenia
zwołane dla
ono
wprowadzającej
USA
decyzji
10 proc. podatek socjalny na
import do Stanów Zjednoczonych.
W pierwszym dniu obrad zabrał, m. in. głos stały przedstawiciel PRI. przy GATT dr
Przedi;tawil
Rurarz.
Zdzisław
on stanowisko Polski w poże
wyższej sprawie. Stwierdzi!
Polska uważa kroki amerykań
skie za jeden z przejawów syw jakiej
tuacji kryzysowej,
międzynarodowy
się
znajduje
system walutowy świata kapizagłębiając
Nie
talistycznego .
się w przyczyny l źródła tego
kryzysu. delegat Polsk i wskazał. ?.e tego rodzaju praktyki,
jak obecne zarządzenia amerysię

kańskle, godzą w istotę GATT
jako instrumentu ro z woj u handlu międzynarodowego. Kontynuowanie ich może doprowado zniesienia w handlu
dzić
ws?.elkich stosowaświatowym
nych dotąd reguł postępowania.

2 zgony na

cholerę

pracującymi.

w Barcel onie
J a.k donosi Agencja AFP popoinwołując się na dobrze
formowane źródla Madrytu, w
Barcelonie za.notowano w · cią
dni dwa rto we
gu ostatnich
wypadki zgonu na cholerę. Oficjalnie władze hiszpai'tskie podały inne 1>rzyczyny tych ~go
nów.

Powódź

wdol inie Gang esu
Susz a - w Andh ra Prad esh
W :>;budowanej przez Polaelektrowni Barauni nad
kó:.V
blok
Gangesem uruchomiono
50-megawato wy, który staną! w
sobO<tę,

powódź

gdyż

funkcjonowa nie
dzeń obiektu.

zakłóciła

pewnych

urzą

300 tysięcy ludzi
bez dachu
nad qlow q
Ponad 300 tys. ludz.i znalazło
się bez dachu na.d gto-wą w !·
powodzi w pólnocnoz11ltacie
wschodniej części Syjamu. Naona w rezultacie wystąpiła
z brzegów Mekongu,
stąpienia
którego potiom wód gwałtow
nie się podniósł wskutek ubiegJotygo-ctniow ych ulewnych deszczów monsu nowych. z ostatwynika także,
~ich doniesień
że 6 osób stracilo życie.
0

SPORT*

SPORT

*

Tymczasem główna .fala powodziowa osiągnęła dolny bieg
dziesiątki
Gangesu i zalała
wiosek i miast w Zachodnim
Bengalu. W Nabadwip, leżącym
100 km na północ od Kalkuty
200 tys. osób musiało opuścić
na
się
domostwa i schronić
nasypie kolejowym. W mieście
ulicach
na
woda
Malda, gdzie
pasa, ewakuowano
do
sięga
pacjentów miejscowego szpitala,
Powódź w Zachodnim Bengacierpienia 6,1
lu spotęgowała
mln uchodźców pakistańskich,
kocz.uje w
z którrch wielu
miejscowościach nad Ga,ngesem.
co· na-jmniej 50
W Nabadwlp
osób zma-rlo w' tych' 'tlnia~h na
cholerę.

nie i;poty\<anej od wielat su-szy naw!edzila więk
· reJonów indyjskiego stanu Andhra Pradesh. W jej wyniku przepad!y zasiewy r.yżu 1
innych upraw. Według oficjalnych danych rządu stano,vego,
szacuje się na około
straty
300 mln rupii.
Klęska

lu

szość
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Dobry czas Głowackiego wVarese
w varese rozpoczęty
ko.larsędziów, j a.k 1
Za wodników,
°'rganizatoró w tej imprezy prześladował wyjąike>wy pech. Rza d
ko padający W tej miejsco.v0sci deszcz - tym razem sparaliżował mistrzostwa.
mimo
jednak
Rozegrano
wszystko wyścLgi za motorami.
Nas najbard zlej 1t1teresowały
ehm in acje wyścigów na dYstansie 4 km na dochodzenie. Polska reprezenlo'\"a na byla przez
kolarzy; Glowacklego
lódZ,.ltich
1 Nowickiego.
Głowack i uzyskał czas 4.56,40.
W.ygral on zdecydowani e z kolarzem USA J. van Veldem _
5.06.99. Nowicki został wyelimlnowany.
Obaj nasi kolarze zakwalifikowali się do dalszej w.alki o
kolarzy
najlepszych
miano
świata. Konkurencja ta zo,;1ala
raz p rzer..)Ą<'ana, gdyż
jeszcze
ulewny deszcz przer.va ł walkę
zawodników. Po przerwie za\Vczoraj

się m1Strzostwa świata w
stwle.

·oruea liga

żużlowa

w przededn iu kolejnego spotkania 0 mistrzostwo
II ligi żużlowej. Lódż r~prezen
towana Jest przez zawodników
Gwardii. W sobotę na stadia.nie „Orla" spotkają s.ię oni z
drużyną Motoru z Lubl ina.
Zapoznajmy Slę z aktualną
Jesteśmy

tabelką

ligową.

11 20 + 188
1. Zgrzebiarki
11 18 + 114
2. Włókniarz
11 Ili + 93
L.
Unia
3.
11 10 .,... 12
4. Stal Rz.
10 8 - · 36
5. Motor
12 8 - 37
6. Stal T.
11 4 - 113
7. Gwardia
11 4 - 161
8. Start
. Tak więc gwardziści zajmują
przedostatnie miejsce z tą samą
co Start. Jeilością punktów
sobotni
że
steśmy przekonani
mecz obudzi duże zalnteresowa qołożą
żużlowcy
nasi
l
.nle
wszelkich starań by spotkanie
to zakończyło slę zwycięstwem
Gwardii.

· ją.

kończono

W

ćwierćtinale

po-jedzie _ z,Kra.tzer~n'
Głowacki
(NRF), który w eltn)maCJi mt.ał
czas -

4.58,45.

w sk-l'óc·ie
m

P-0<1.sl!y statkarze po odniesionych zwycięstwach nad Wiochami i NRF przegrali z Japo nią 1 :3 (3 ll5, 8 :15, 15 :8, 13 :15).
W monachijskim turnieju p;:zed
prowadzą siatkaolimpijski.ro
rze ZSRR przed Japonią 1
Polską.

m Tybul mistrza Europy w
strzelaniu z kbks-1 zdobyl W.
l.lb2
Parchtmowic z (ZSRR)
Eugeniusz Pędzisz z.aJął
Pkt.
7 miejsce - 1.149 pkt.
Ili! W Wiedniu dokonano Iopilkarskiego turnieju
sowania
juniorów UEFA. Finały 0dbęroku w
dą się 'v przyszłym
naPrzeciwnika mi
Riszoanil.
juniorzy
będą
piłkarzy
szych
Fi11'Ja.ndii, a następnie w razie
gracze NRD.
zwycięstwa
komisji
Przewodniczący
IL'!!
fundu,współpracy z Polonią i
szu olimpijs•kiego - St. P1chla
przekazał

przewodniczą~emu

PKOl w. Reczkowi 6.532 dolary zebrane ze składek nahych
za
się
rodaków znajdujących
granicą.

li! Dyskobolka NRF I.. Westermann uzyskała wynik 63.00.
Natomiast lekkoatletka Australii
I. GU5enbauer skoczyła wzwyż
- 180.

Anilana uczy

pływać

organizuje jeszcze
Anilana
kuirs nauki pływania.
jeden
Za,pisy przyjmowąne• są, po~
od dziś w sekreta:iac~ąwszy
cie klu•bu przy ul. Sobolowej 1
(W idzew).
obejmiująca 10 lekcji
Nauka
kosztuje 100 zł. P rzy zap1sywanhu się na kurs trzeba posiadać zaświa<Clc.zenie · leliars.kiet .. _

Tymczasem właśnie ostatnio
centralne USA wydały nowe okólniki, z których
wynika, że obecna nixonowska polityka ekonomiczn a jest
monopolom
na rękę tylko
amerykańskim. Tak więc np.
towarzystw om ubezpieczen iowym zezwolono na zwiększe
nie premii od większości polis a przedsiębiorstwom przena pod.
mysłu stalowego wyższenie cen stali o 8 proc
Z drugiej strony 10 proc. nadpłata celna od importu takich
tańszych niż krajowe towarów
jak konfekcja, obuwię i róż
ne inne artykuły powszechnego użytku, obarczy przede
władze

,

sm1erc1

Rudolfa Valentino
23 sierpnia minęła łS roczhlca
śmierci Rudoira ·Valentino, Jednego z najglośniejszych gwiaz.
dorów filmu niemego. Na cmentarzu w Hollywood, gdzie zopochowany, zgromadzily
stał
się największe tłumy oei uasu
U wojny światowej,
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ZE ŚWIATA
ZA NAJDROŻSZE HQTE·
•
LE W EUROPIE u.znane zo.;aaly
hotele angielskie. Wedl.ug rnforprzez szwajmacji podanych
ca>rski dziennik „N eue ZUrcher
wiele śred
bardzo
Zeitwng",
hoteli w Wielkiej
niej klasy
Bryta.nii pobiera za swe usługi
wysokim
od.po\Aiadające
ceny
l najwyższym standa.rdom uslug
przeciętny
Np.
hO<telowych.
koszt noclegu w średniej, a naklMY pensjonac ie
wet niskiej
na przedmieściach Londynu, lą
cunie . ze śniadaniem, waha s ię
\V granicach od 6 do 7 fu·ntów
szterlingów za dobę, co odpowiada w przybliżeniu 14-17 dozaSpośród 14 stolic
larom.
cho<Lnioeuro .pejskich, najc zęściej
odwiedzanyc h przez turystów,
L0<ndyn jest najdroższy taikże
w usługach hotela,rsktch ka.tego-ril pierwszej i luksusowej.
ROLNICTWO NRD pokry•
wa aktualnie około 3/4 krajowego zapotrzebow ania na zboże, 84 proc. zapotrzebow ania na
~wieże warzywa, a 50 proc. Przeciętnie
na świe-le owoce.
zatrudniony w
każdy
bi<>rąc,
rolnictwie tego kraju produkuje żywność dla 14-15 obywateli, co <>znacza jeden z najwyż
·szych w Europie poziomów wypracy w tym dziale
dajności
gospodarki.
Al\IIERYKAŃSKIE GÓRNI•
CTWO rudy żela.z.a od dłuższe
go już czasu przeżywa stagnację zwiaiz.aną z wyczerpywa.n iem
się bogatszych złóż i pogarszającymi się warwnkami eksploatacjL W ub. roku wydobycie
(90 mln ton) bylo dokładnie tak ie samo jak w r. 1969 i tylko
o l m-ln ton wy•ższe niż przed
laty. Nie prz.eW'i.duje
dziesięciu
pod tym względem poprasię
wy w roku bieżącym - np. w
niektórych kopalniach najw iękrudy
szego w USA zagłębia
Mesabi nad Jeziorem
żela.za notowany Jest naGórnym wet spa<lek wydobycia.

*

WASZYNGT ON. - Sekretarz międzynarodowego systemu moO:
stanu USA William Rogers kon- netarnego i raz jeszcze po~wier•
dzila swe poparcie dla systeferował w środę z ambasadorem radzieckim w Waszyngto- mu sztywnych parytetów mię
poszczególny ch
nie Anatolem Dobryninem . Po- dzy waJ11ia.m~
państw.
litycy omawU.li m. in. wstępPrezydent
JORK. osiągnięte
NOWY
p<>rozumieni e
ne
czterech Richard Nixon przyjął we WIO•
ambasadoró w
przez
rek w San Clemente w Kaliforwielkich mocarstw w sp1.·awie
nii ambasadora Williama PorBerlina zachodniego ; Roget·s i
tera, klóry jest nowym szefem
Dobrynin w swej rozmowie pona
jakie
amerykańskiej
delegacji
ruszyli także problemy,
konferencję pa1·yską w sprawie
szef departament u USA l mih
godzinnego
zagranicznyc
spraw
Wielnamu. W ciągu
nister
spotkania omawU.no ogólną sy.
ZSRR Gromyko zamierzają pow Wietnamie południo
podczas rozmów dwutuację
ruszyć
wym, a także przebieg negostronnych, wkrótce po otwarciu
cjacji czterostronn ych w Pary.
obrad Zgromadzen ia Ogólnego
NZ.
żu.
MEKSYK. - We wtorek w
KAIR. - Ja,k podala rozgloBuenos Aires poinformowa no o
śnia kairska, w środę o godzidewaluacji peso z 4, 7 do 5 w
nie 10 czasu miejscowego rozp:oces
stosunku do dola.ra. Jest to już
począł się w Helipolis
dewaluacja argentynszósta
91 osób, oska.rżonych o zorgaprzeciwko
spisku
skiego peso w okresie ostabnicb
nizowanie
Po
Sada.towi.
5 miesięcy.
prezydentowi
posiedzeniu trybuna!
krótkim
Seliretar:a
JORK. NOWY
odro czyt rozprawę do 4 wrzegeneralny ONZ, U Thant z zaśnia na wniosek obrońców, aby
dowoleniem• powitał wyniki roz•
mieli oni czas na przes,:id!oczterech
ambasadorow
mów
wa·nie aktów oskarżenia 1 pr•Y·
wielkich mocarstw w spra\~1e
gotowanie obrony.
Bet·Iina zachodniego i os1ągmę
TOKIO. - Japonia utrzymute ramowe porozumieni e tych
Je swoją pozycję jako naj1V11)kpaństw. Uznał t.o za „Lnacz.ny
sty na świecie producent 1>0bezpieczen.
krnk w kierunku
mojazdów jednośladowych stwa europejskieg o".
skuterów I mopedów,
tocykli,
z
donoszą
Jak
HANOI.
1970 wyprodukow ala
W roku
Paryża, pa•ni Nguyen Thi Binh,
ona 2.948.000 tych pojazdów, tj.
spraw zagranicznyc h
minister
o 14,5 proc. więcej niż w roTymczasowe go Rząuu Rewoluku poprzednim.
Wietnamu
Republiki
cyjnego
DELHI. - 237 członków pari szef delegacji
Południowego
lamentu indyjskiego reprezentupakonferencję
na
TRR RWP
wszystkie partie polijących
przeprowadz.i..ta teletonirys1ką
tyczne wezwało w śroeię Sta•ny
roi:rnowę z uczestnikam i
cz,ną
Zjednoczone , aby do 1 stycz„krajowej konferencji kół !'e-IJ.nia 1972 r. wycofaly swe wojwystępujących przeciwgijnych
ska z rejonu Indochin.
ko wojnie", która odbyła się w
MOSKWA, - W środę radzie- dniu :u sierpnia na U'Diwersytecka telewizja centralna l radio cie w Michigan.
wynadały
wszechzwią.zkowe
SZTOKHOLM , - z żądaniem
wiad ( sekretarza KC Niemle- uznania przez Szwecję Niemieckiej Socjalistyczn ej Partii led- ckiej Republilti Demokratycz nej
Koności, Ericha Honeckera.
wystąpila Partia Lewica Franc.ja wezwała wuniści.
PARYŻ. Cio rychłego przedyskutow ania
ALGIER. - Prezydent 1 szef
Reipubliki Mali, Mussa
rządu
Trao.re powróci! w śrc;dę z podróży do ZSRR, gd:?.Je pnebywal na wy-poczyn.ku i t~cze:U11
na zaproszenie Prezydium Rady Najwyższej ZSRR 1 :ząl.!.u
radz ieckiego .
wstirząśniemla mózgu i ogómych
go
NIKOZJA. - Prezydent Cy.
Pi·zewiezio.no
ciała.
obrażeń
złoży wkrótce
pru, Makarios
d o S7,pi!.ala im. Sterlinga.
8 Kilkakrotnie alarmowana wizytę oficjalną w Grecji. Omó.
poWi on z wladzami greckimi S)'•
wczoraj ł ódzl<a straż
była
na wyspie po odrzucetuację
na szczęście do nieżarna niu przll2 Turków cypryjsl<ich
groźnych pożarów.
przy
ostatnich propozycji rządu Ma•
W jednym z mles?Jkań
kariosa.
ulicy Broniewskieg o 10 sploprawdopodob nie
nęla szafa inW
na skutek podpalenia.
przy ul. Obr. Stalinnym tapczan i
spłonęły
gradu 78
- lokator
.Ę'rzyczyna
kołdra.
zmęczony zasną! z papierosem.
• 8 Coraz sprawniej •dziala w
województwi e służba przecJwDo późnych godzin
pożarowa.
bezchmurnie . lub :r:aDZiś
w
wlecwrnych z.likwidowan o
chmurzenie niewielkie. Tempew tym
pożarów 10
zarodku
minimalna 8 stopni C 1
ratura
kilka poszycia leśnego.
23 st. c. Wiatry
8 o godz. 20.30 zamknięto maksymalna
wschodnie
przev:ażn ie
sla.be,
do mieszkań w
dopływ wody
lub polud.n lowo-wschod nie. Zaokolicy ul. Staroslkawsk iej, na
4 . ł4.
wschód
18.44,
słońca
chód
skutek awarii sieci wodociągu.
Im ieniny; Marii i Konstancji.
Rano ekipy wod.-kan. pr zystą
w
słonecznie,
Jutro w dzień
piły do naprawy. Będą się one
nocy chłodno, tempera.tura bez
starać usunąć uszkodzenie jeszzmian.
cze dziś.

I

Kro nika wyp adk ów
Na skrzyżowaniu ul. Lą
•
kowej i A. Struga, o godz. 9.25,
(Żeromskiego 41)
Edward W.

potrąci!
„Warszawą"
jadąc
przez jezdnię 58·
przechodzącą
(Wędkarska 15).
letnią Zofię L.
Kobieta doznała urazu głowy i
Przebywa
ogólnych potlucze,ń.

(Dalszy ciąg na str. 6)

.
45 roczmca

.„

w Szpitalu jm. Sterlinga.
kierowca
M.,
Marian
•
MPTBK (Traktorowa 109), zam.
w Szadku, ul. Warszawska 9 a,
traktor „ Ursus", o
prowadząc
na skrzyżowani'!I
godz. 14.35,
ul. Juliusza ~. Lodo~vęj najechał
Pasażerka momotocyklistę.
na
toCJ'kla .?.aneta P. 18 lat (Mia<14?.nała ogól<ilo ,w~ldegc .6 a)
nych obr.ażeń ciała i' przebywa
w Szpitalu im. Sterlinga.
Winę za wypadek ponosi kierowca „Ursusa„ - nie uszanopierwsze.ństwa przejazwał on
du.
• Motocyklista Kazimierz Sz.
lat 51 (Zgierska 16) przy wio•
cie ul. Kopcińskiego do ul. No•
wotki wpadł o godz. 20.2S na
bok tramwaju 6/6. Doznał on
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wygrała

z LKS 3:1b (2:1)
k•

Sade k strze lcem hono rowe 1

Nie wiem, jakie stawiano zakłady w Lodzi,
ale na pewno Ci
kibice LKS, któnadzwyczaj
r zy
stawili
licznie
się na stadionie
wierzyli
Legii,
graw swe>ich
czy. Liczono się
może nie tyle z
odniesieniem
ile
zwycięstwa,
uzyskaniem
z
jednego
jeszcze
remisu. Natomiast kibice Legii
byli przekonani, że ich drużyna po trzech kolejnych remisach tym razem odniesie zdecydowane zwycięstwo nad beniamlnk!em tegorocznych spotkań ligowych - LKS. I tak też
się

stało.

WoJ'skow1· wygrali 3.·1.
Legii była zespołem
nowoczesnym stylem
szereg
i zastosowała od razu
szybkich i zaskakujących przeOdnosiło się
ciwnika ataków.
że LKS wystąpił z
wrazenie,
kompleksem niższości, walcząc
z wicemistrzem Polski. Łodzia
niepotrzebnie
całkiem
nie
wstrzymywal i grę i za często
podawali Piłki swemu bramkarzowi Butowi, który spisa! się
na ogól bardzo dobrze, bronjąc
całego szeregu trudnych 1 niebezpiecznych piłek.
Drużyna

grającym

tego
częsc1ą
Najładniejszą
spotkania były pierwsze minupo
tY meczu wówczas, gdy
zdobyciu bramki przez Zygmunmomentalnie odpowiedział
ta
Sadek zdobywając wyrównanie.
Legia zdobywa przewagę w pogra nadzwyczaj
lu. ale LKS
Pada jeszcze Jeden
ambitnie.
celny strzał CmikiewJcza 1 Le~ia prowadzi 2:1. Sadek oddaje
Jeszcze trzy strzały wprost na
ale
.. bramke Tomaszewsk iego,
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'
gola nie ma. Gra jest chwilaml wyrównana i stojąca na dobrym pozie>mie. Bardzo niebezpod bramką Legii
piecznym
jest Mszyca, ale nie ma szczęscia, by zapisać się na listę zdobywców bramek.
Kibice LKS dopingują swoich
graczy. Wierzą oni ·w dalszym
że drużyna !eh potrafi
ciągu,
uzyw najgorszym wypadku
skać wynik remisowy. O losie
spotkania decyduje strzał Gadochy i jest już wynik 3:1, a
zasłużone zwywięc pewne i
cięstwo drużyny Warszawy.
Bardzo dobrze finiszuje LKS,

ram

Jeszcze
strzela Suski.
raz przedziera się przez obroń
ców Legii Mszyca, ale nadal
utrzymuje się wynik 3:1. Bramkarz Legii Tomaszewski jest w
opalach, ale 1 But ma też peł
Mecz kończy
ne ręce roboty.
ostatecznie zwycięstwem
się
Legli 3:1.
Było to dobre spotkanie. Gracze LKS w opinii kibiców sportowych Warszawy zasłużyli na
i
uznanie za swoją ambitną
Szkoda
piękną clnvilami grę.
zbyt
było
jednak, że tych chwil

Pięknie

mało.

Pozostałe
WISLA -

GWARDIA 0:2

przegrali z
B ramki zdobyli: Masztaler w 65 i Sroka
w 87 minucie. Meci: oglądało
7 tys. widzów.
warszawska odniosła
D rużyna
Wisły
Piłkarze
Gward ią o :2 (O :O).

zaslużo.ne

zwycięstwo,

przewyż

krakowskich
pilll:arzy
szając
w
p omys łowością
szybkością i
zwłaszcza
grze. Miała ona w drugiej części meczu raźną przewa.gę nad Wisłą.

wy-

ODRA 1:1
Rzeszów zremisowała z
Opole 1 il (O :1). Bramkę
Odrą
dla Odry w 6 min. uzyskaL z
na torzutu wolnego Dziadek,
mi a st dlca S tali w 55 min. DoWidzów
ma.rski (z ka.rnego).
ok. 15 tys.
Mecz mJal dwa różne ,,oblicza". W pierwszej połow ie na
de>brą spra,wę jedynym godnym
uwa.gi wydarzeniem był fdntastyczny rzut wolny w wykonaniu stopera Odry ,- Dziadka ,
egzekwowan y tuż spod środko
wej , liirui boiska. Dz.i~ Qi.emlł
STAL (RZ.) -

Stal

I

POLONIA - ZAGLĘBIE (S) 0:1
z
przegrała
Polonia Bytom
Sosnowiec o :1 (O :O).
Zagłębiem
min. SeBramkę zdobył w 63
weryn z rzutu wolnego. Widzów ok. 10 tysięcy.
pechowo bytomianie
Bardzo
przegrali na własnym boisku z
(S). Rozpoczęli spotZagłębiem
z

wielkinn

~abela
~.Ruch

2. Zagłębie (S.)
3. Legia.
4. Odra.
5. Za.głębie (W.)

8:2
6:2
5:3
5:3

11 :S

ł:~
ł:4

6. LKS

6 :ł

3 :3
3:2
4:2
5 ;f

4:4
4:4
7. Gwa.rdi&
3 :3
4:4
8. Pogoń
4 :5
4:4
9. Stal (Mielec)
2:3
3 :5
10. Pe>lonia
3 :3
2 :2
H. Gót'nik
2:4
12. sta.1 (Rzeszów) 2:4
4 :7
2 :6
13. Szombierki.
1:8
l :7
H. Wisła.
Dz iś rozegrany zostanie ·.11egly mec.z m iędzy Górniluem, &
zagtębiem (W).

wq nik i

prowadzenie ,
uzyska la.
Odra
czym nie bez winy byt
przy
Czajbramkarz
reprezentacy jny
kowski.
Po zmianie stron gra ożywi
ła się i przez ok. 30 mln. prowadzona była na dobrym poziomie. GospO<iarze nadal przeefekcie
ważali w ata<k:ach, w
czego uzyskali upragnioną 1 zaz
Zdobył ją
bramkę.
sluiżoną
rzutu karnego sfaulowany na
polu podbramko•wy m Domarski.

kanie
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anill.nu.;zem,

a takowa li bez przerwy bram kę
Patoly 1 ju·ż w 15 minucie mogli prowad7Jć 2 :O •
Nic nie wskazywało, te pojedynek rozstrzyg.nie przypadkowa bra.mka. Po rzucie wolnym
egzekwowan ym 11r.;ez. ·Sewery-

na, Brol interweniow al tak niefortunnie, że sam wrz.ucil pukę do siabki. Ambitne wys1tk1
polonistów z.mlerzające do zitobycia wyrównania nie przyruo•
rezultatu.
sły
RUCH -

STAL (M.) 3 :O

po•ko nal Stal
Ruch Chorzów
(Mielec) 3 :o (1 :O). Bramki zdob yli : MasZ<czyk 2 i Faber.
SZOMBIERK I 1 :O
Pogoli wyg:ała
boisku z Szom(0:0).
1 :o
ytom
B
bierkami
Bramkę dla zwycięzców zdobrl
Malino.ws.ki w 56 mtn. Widzow
o.kolo 15 tys.
Spotkanie wywołało w Szczezainteresowa nre.
duże
cinie
Pogo.ht nie mieli
Sympatycy
jednak zbyt wielu powodów do
zadowolenia, MILmo zwycięstwa,
portowcy za.grali słabo. Pierwsza polowa spotkania upłynęła
pod zna.klem wyrównanej gry.
-izyprzewagę
Po przerwie
skała Pogoń, a w 56 min. gry
gospodarze nieoc?.eltiwan ie tlioby.U prowadzerue .
POGOJQ' -

Szczecińska
na własnym

GLO S

12 obraz ów Wita Stwos za

L

niełatwo

donosiliśmy, 12 nie znanych olirazów Wita Stwosza odwiejskim kościele w Księżnicach Wielkich kolo Kra·
dr Zdzisia w Kępiński z Uniwersytetu A. Micki&·
prof.
ko wa
wicza w Poznaniu. Odkryte obrazy - każdy o wymiuacb
130x83 cm - tworzą wielki zespól malarski ołtarza, pośwlę·
Ołtarz w Księżnicacil
Panny.
conego Wniebowzięciu Marii
Jest to 1>kres między datą ukoń
Wielkich nosi datę 1491.
czenia Ołtarza Mariackiego (1489 ), a wykonaniem nagrobka Ka·
· zimierza Jagiellończyka (1492).
CAF - Piotrowski
.fuź

krył

,,.

w

pragnienia

zrobiliście

dla

poddają

się

logice. Koncert ape.
tytu .dają nie głod
nasyceni.
lecz
ni
doCzesław Herod
wodzi, że tak samo d·zieje się
z nauką: im kto więcej umie,
tym chętniej uczy się dalej.
Wśród młodych robotników
„Czy uważacie,
na pytanie:
że posiadane przez was wykształcenie wystarcza do realizacji obowiązków zawodowych?" odpowiedział „tak"
co drugi chłopiec lub dziew·
czyna z nie ukończoną szkolą
Natomiast niepodstawową.
ze
młodzieży
połowa
mal
średnim wykształceniem uznała, że aktualna wiedz.a tylko
3eJ wystarcza.
częsc1owo
Warto przytoczyć wyjaśnie·
nia, jakich nie szczędzili autorowi badań młodzi ludzie
podstawowej.
szkoły
bez
warunki ro·
ciężkie
„Mam
dzinne i brak mi uzdolnień".
„Jestem mało zdolny, to co
wystawiał na posię
będę
śmiewisko znajomych i kolegów". „Zakład jest prymitywny, a brak nowoczesnych
' urządzeń nie zachęca do podnoszenia kwalifikacji". „Wnet
pójdę do wojska, to i po co
się dalej uczyć?"
Skomentujmy tę część son·
dy. Dziwi przede wszystkim
to, że przedsiębiorstwa lekceważą formalny zakaz zatrud·

ee

Co

ROB OTN ICY

UCZYĆ SIĘ •••
udzkie

Jak

MAJĄ

załogi?

'' '

' '

' '

PROFESOR STANI·
ODKĄD RADZIECKI UCZONY POLSKm GO POCHODZEN IA,
SŁAW STRUMILIN, WYKRYŁ ISTOTNĄ ZALEŻNOSC MIĘDZY WYKSZTAŁCENIEM

A WYDAJNOSCIĄ PRACY - STOSUNEK ROBOTNIKÓW DO NAUKI BUDZI ŻYWE
ZAINTERESO WANIE EKONOMISTÓ W. Z WIELU BADA~ Z TYM ZWIĄZANYCH
ZASŁUGUJE NA UWAGĘ PRACA CZESŁAWA HERODA Z AKADEMII GÓRNICZO.
HUTNICZEJ. AUTOR ZAJĄŁ SIĘ MŁODZIEŻĄ R060TNICZĄ, DOJEŻDŻAJĄCĄ DO
PRACY W PRZEMYSLE KLUCZOWYM ZE WSI REGIONU KRAKOWSKI EGO. ZEBRAŁ JEJ POGLĄDY NA WŁASNE KWALIFIKAC JE I ICH PRZYDATNO SC W AKTU·
ALNEJ PRACY. ZAPJ;TAŁ, CZY CHCĄ SIĘ DALEJ UCZYC I DLACZEGO TEOO
NIE

ROIDĄ.

.~

~

CZY NIE UCZYC?
niania młodzieży bez podsta·
O·
wykształcenia.
wowego
twiera to drzwi do pracy
przed ludźmi, którzy w przy.
szłości nie potrafią się przenowocze·
na
kwalifikować
snych robotników technicznych. Jaki będzie ich los?
Przypomnijmy , że w 1968 r.
mieliśmy w gospodarce uspo·
łecznionej aż milion 400 tysię·
cy zatrudnionych bez podsta·
wowego wykształcenia.
Wśród ankietowanyc h robotnajwyższe wyksztal·
ników
cenie mieli członkowie ZMS,
a najniższe członkowie ZMW.
Dziwi więc i to, że prężna
organizacja, zasłużona dla n1z·
woju kulturalnego wsi, zaniedbuje sprawę bodaj naj·
ważniejszą w życiu młodzieży
wiejskiej.

a nie chodo szkoły często winią
pracodawców, od których o·
czekiwali zachęty i pewnych
ułatwień. „Jak będzie u nas
w zakładzie wieczorówka, to
pracy
„Zakład
zapiszę".
się
nie organizuje żadnych kursów i wykładów". „Mam tru·
dne warunki, a w zakładzie
nic takiego mi nie proponowali". „Jest mała ilość kur·
sów dla chętnych, doksztaL
cają się tylko ci, co siedzą w
biurach",
Niedokształceni

dzący

IMPERATYW

SPOŁECZNY

Ludziom dojeżdżającym, nieraz z daleka, dodatkowo znużonym podróżą trudno zdobyć
się na przedłużenie dnia pracy o godziny nauki. Wielu
by to jednak zrobiło, gdyby

pracodawca, wchodząc w leli
zorganizował szko·
lenie na miejscu, bezpośred
nio po pierwszej lub przed
drugą zmianą. Jeśli nawet nie
zmuszają go do tego przepi·
sy, istnieje silniejszy od niell
imperatyw społeczny, któremu powinni się podporząd

położenie,

kować. Głosy młodych załóg,
do·
łatwiejszego
żądających
do wiedzy, nie mogą
stępu
być

dłużej

lekceważone,

którzy
produkw sile
cji,
wieku w roku 2000. Nie wol•
no dopuścić, by ich droga za•
wodowa potoczyła się w dół
dlatego, że w latach siedem·
dziesiątych przełożeni wymi•
·
gali się od ich szkolenia.

Chłopcy

dziś

i

dziewczęta,

zaczęli pracę w
będą robotnikami

I. F, '

KTO I DLACZEGO NIE?

Bądź zdrOw, »Skoearze «
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Jeszcze do wczoraj taki tytur przyjęto by w załodze Jak
Bo też, co Jak co ale jeśli o warunki pracy chodzi
w Lódzkich Zakładach Skórzanych
to jeszcze do niedawna
„Skqgar'' byJy one bodaJ, że najgorsze, mimo że nie robiło
się tu dla ludzi chyba mniej niż w wielu Innych przedsię·
biorstwaclt. Tylko, że w wielu innych zakładach nie było
takiej ciasnot~ na salach produkcyjnych , wskutek której na
jedno stanow1Sko robocze "'. podstawowych działach tJ. w
szwalniach przypadał zaledwie niecały metr kWadratowy po·
wierz~hni, nie _borykano si~ z trudnościami z powodu braku
szatni, stołówki, odpowiedniego dla ponad Z-tysięcznej załogi
ambulatorium, umywalni ba, nawet cieplej wody,
kpinę.

jak np.
urządzeń
których
trzonu kuchennego (który po
udało się
wielu staraniach
sprowadzi<: do fawreszcie
bryki), jeszcze tu i ówdzie
odbywa się tzw. ostatni szlif.
Ale jui jest wiadomo, że za
czy półtora załoga
miesiąc,
zacznie korzystać
„Skogaru"
z tego na co czekała. przez
wiele lat, a co wreszcie stało
się jej udziałem.

Np. z młodych robotniczych
reprezentantó w regionu krakowskiego uczy się dalej w
szkołach i na kursach tylko
co szósty. Pozostali zapytani
r:zy jeszcze kiedyś siądą do
odpowiedzieli:
podręczników,
„tak" - 42 proc„ „nie" - 49
proc., „jeszcze nie wiem" 9 procent. Po tym, co wyżej
22 bm. w ~pocie
napisano, ni~ jest już niespoXIII
się
odbyła
dzianką, że chętnych do poBałtycka Wystawa
szerzania wiedzy znaleźć mo _
Rasowych.
Psów
żna przede wszystkim wśród
Bernard
J.
N/z:
robotników z wykształceniem
(Gdańsk) ze swym
średnim i niepełnym średnim.
pupilem.
Wbrew obowiązującym od lat
przedsiębiorstwa
przepisom
nie przestrzegają, żeby zatrudnieni kończyli przynajmniej szkołę podst·awową: z
niedouczonych kształci się ty!·
ko co piętnasty, a „ma zamiar" co czwarty. Lecz do·
brymi chęciami wybrukowano drogę do piekieł, nie do
wiedzy.

Owe trudne warunki. pracy, jektuje się zorganizowani e zagabinetu kosme·
znanego w całym kraJU pro- kładowego
tycznego itp.
ducenta damskich pantofel·
N'1ektór e z t yc h pl ac ó we k
od wielu
ków i sandałków
jest
„Skogaru"
Przykład
.
h . .
.
i ur d e ,
lat spo t y k a ł y się ze słuszną
JUz zajeszcze jednym dowodem, na
zą z n socJa1nyc
.
·
ł
k
k t
1
,
częły dz.iałać (ambulatorium
dopiero w
ry Y ą k~ ogit.
to, jak wiele można zdziałać
·
śc'
·
t ym ro u
k' k
s worzony przez
poprzez inicjatywę, energiczzywno iowy, .c1e~ła
ios
władze centralne klimat i 'do~od.a) pozos.tałe st~rtuią . Je- ne działanie z myślą o polep·
ping spowodowały że to co
szeniu warunków pracy lus1emą (sz~tme, stołowka itp.).
przez tyle lat zdawało się
d•zi,
~O
jest
wszystk?
me
Jeszcz~
się
możliwe
niemożliwe,
byó
K. WYRzyKOW SKA
stało. z inicjatywy zakładu towe, Jeszcze brak Jest poniea przy pomocy zjednoczenia
„Skogar" otrzymał opuszczo·
ny przez inne przedsiębior
!:'e>d,uk,cja sz.!1fierek, ~rej do- zda.wczO-'Wyborcza KZ PZPR r:1Juciła do·
stwo budynek fabryczny przy
wy.robu mlerzy się datlrowe świa,tlo na ~rytyczme punkty
skonałO·ść
„Strzelczyk" bodzialaliności zakładów.
ct.z,iesięflnych 1 setnych mili·
w
ul. Wólczańskiej 19 (a więc
met>ra, nie da się pogod.zić z ja. ryka! się nadal ze zjawiskiem spiętrza
obok) i zaadaptował go dla
w każdej nr
mo.ntaźu
na
nla się r1>bót
improwlizacją. Nalekąlrolwiek
Przede
potrzeb.
własnych
preferowanych i z dekadzie każdego miesiąca. I to wciąż
ży ona do
tej racji poiwi;n.na prz<>d<>wać w sferze z tych samy;ch przyozy.n - nietermiilnowszystkim dla potrzeb socjalC.Zy wych do&taw od koo·pera.ntów, olbrzy.
rz.a.r.ząd.z,ania.
ocgam.iw..cj~ pracy i
nych tutejszej załogi, jak rów·
mich trud.naści papierkowych P!TZY spro.
tak jest?
dla polepszenia warunnież
każdego detalu z :oagra.nicy
wadizen>u
za.
100-aecla
oka.zji
z
r.
1968
w
Jut
produkcyjsalach
na
ków
mQIJ10IPOLi->ty w Ltp.
kładów „Strzelczyllca" do
w stooun.!Gu
zmniejszenia
MLmo
nych.
dziedzimie szlliierek, wystąpU!ąmy w n<1· pierwO<bnego pia.nu ubiegłorocz,nych zaW nowej atmosferze owoszej gazecie z mietypową la.UJrką. W ży. dań o ok. 30 mln zł, „SbrzeLczylk" pia·
czenia.ch była mowa o up0>ra.nLu się z nu produkcji globalnej nie wykonał.
cować zaczęła też lokalna, za·
planonad.mierną ilością godziJn madlLczbowych
Przy ndepelmym wykorzystain>u
inwencja i dobra
kładowa
w przedsiębiorsibwle, dotyczyły one wy. Wlllllego za.tru.dinienia, izaikła.d wyko!I"ZY·
wola; dyrekcji, samorządu roronywainia plainów produkcji g.Jobalmej
i eksportu, osią~nięcia pra wicll<>wej wybotniczego, ludzi z zakłado
dajm-ości pracy ttd„ .itd. Minęło sp<>ro lat
wych brygad gospodarczych .
i życzenia te nie 1ttracily nic IZ aktu.
rzekomej
ćwierćwieczu
Po
alności ..•
niemocy zainstalowano przeKilka lat w.stecz, gdy 9ŁJifierJ<ii były
w świecie utyklułem wysoce deflicytowody w kotlowni i ciepła
planiści MPC nalklreślhl.i dla tej
wym,
woda stała się już realnym
nieiJwykle ambHmy program.
l>ranży
rozładowano
udogodnieniem ,
tego pro!91"amu Ceontrum realizacjd
na salach szwalniciasnotę
kitóra prod,ukiowala naJ·Je.psze w
Lódt,
bloltu socJal~tyczmym sw!Lfierki, otrzy.
czych wygospodarowując do·
bUdOIWę w dwu
mała wie~kie .za<iamie pomieszczenie dla
datkowe
etapach nowych za.kładów „Strzelczyka" stal blisko 80 tys. godZ'illl nadliczbowych
jednej szwalniczej taśmy, zaoraz budowę jako zaplecza d,użej od- ponad pnzyi,nany l!mi>t. Skomplikowana
lev,,mi w Kolus-i,ka.ch. Plamiści :z mini- to i dziwna sytuacja, gdy normą staje
brano się do urządzania szastersttwa i Zjed.no-czenia „Pon ar'', prze„
się sytuacja nienormalna, a w „Strzel.
tni na każdej produkcyjnej
sla.U w dól, tj. do Lodzi .swe wymika- czyku" taka, normą Je.st zgoua zjednokondygnacji, (w pomieszczewskaźniki
moderniz.acji
zalo·żeń
iZ
Jące
na 120 Jl'Odzin nadliczbowych
czenia
dotąd
zatrud.nlen ia, wyda.Jmości itp., a następ
zajmowanych
niach
rocznie na jednego zatrudni<>nego, po
egzek.
nie zaczęli zajmować ~lę głównie
to, by podołać zaplanowanym zadanillm.
przez biura, które przeniewowaniem efek;tów swych dyreklty;w.
Pe>nieważ część zał<>gi wciąż nie osiąga
siono na ostatnie piętro do
pracowmicy
wydajności,
podstaw<>wej
Tymczasem sceneria w krążeniu dóbr
nowego budynku), wystarano
kwalifikowani tę 120-gO<J.zin.ną
Lnwestycyjnych na rym.kach śwlatowych wyso·ko
- T.rwa to
pr.zelcra•cm.ją.
„super-mo.rmę"
się w zjednoczeniu o dodatkoRymek wchlamia coraz
się.
zmieniła
da'W1na.
mniej obral>ia.rek, popyt na te maszyny oo
wych 6 etatów dla powiększe
się kurczy. Na.wet tak wybitni produ·
Od 1970 r. zaklady ;,Strzelczyka" zania personelu w rozbudowatrudcenci Jak Japonia 1 USA, mają trud- częły fumkcjone>wać w nowym,
nym, własnym ośrodku zdroswych mas·z yn. niejszym
wlel<i.zaklade>wego
układzie
ności ze z.by;wallliem
w nim
matomiast
w iorolę
szlifierek
wia wprowadzając
pelnią
wyrowórcy
l.6-dzcy
kombimatu, w którym
wciąż Jes?JCze nie mogą pako.nać barie·
dącą. W tym samym e>klres.ie uruchoprace na dwie zmiany.
ry średniego poziomu Jakości. Dziś lep- mia.no no.wy za1kład na Dąb.r<>wie. Pier·
Z końcem września ruszy
sze od na.s szlifierki re>bią już nawet w1>tnie miał to byc! pierwszy etap rozzakładowa stołówka z odpo·
te kiraje naszego bloklu, które 10 lat te- budowy, ale obecnie na nim poprzestamu - wyprzed.zallśmy.
n1>. W efekcie nowy wielki oddział _powiednim zapleczem kuchenurzą
W „S.tmzelC1Zyku" o.: ca!ą P'O'Wagą oce- zba.wlony jest tak podsta,wowych
nym prowadzona przez PSS,
n ia się w!asne tru~ości. M. tn. w 1i- dzeń ja,k magazyn technicl'Jny i slutby
która zaopatrywać będzie zata.rówka
i;epsuta
konferencja 111).rawo- pomocnicze, a każda
stopa.dzie 1970 ;r.
łogę również i w g otowane
pro·
napoje,
inne
mleko oraz

P

•

•

staje się problemem - trzeba ją wletc!
na Dąbrowę - z centrum miasta. Przy
na szlisłabszej obecnie koniunkturze
fierki, „St!'zelczyk" przypomina trochę
spektakl. który opus.zeza się po świet
nym I akcie, w trakcie slabs.zego drugiego, nie oglądając się -na trzeci. Tym
trzecim aktem powinno byc! z.i.pewnie·
nie zakład1>Wl odlewów i innych nie.
zbędnych dla rytmicznej prodUkcjl warunków, a przede wszystkim zgodność
w ocenie moż!Lwości zakładu przez jego łódzkie kierown-ictwo i warszawskie
zjednoczenie.
Pa,radoksem wydaje się, te w zakła
dzie od lat przekracza się limity go·
dzi.n nadliczbowych po to, by wy·konac!

a właściwie cx:Uewach wysokiej ja,kości
bez któ.rych nle mo·że być dohrych szlifierek. „Strzelczyk" koncen.trowal się w
ootatnlch latach na przygot1>wanLu wielkiej inwestycji na 70 tys. ton o<ilewów.
to poza wszys.tki.m innym.
Koszbowało
ponad 12 mln zł. W o<ipowiedzi ma nasz
artyJoul, zjeci:Thoczenie pisze m. Ln.: „Nie
neg'Ując slusi,no$ci stwierdzenla w Waszym „Dzienniku",

że

mLmo

upływu

8 lat

odlewnia w Koluszkach nie rostala rozzjednoczenie dos zło do wn iopoczęta,
slw, że za.niechanie jej reaJiza cji ustrze.
gło gospodarkę narndową o<i strat, któ.
re wynikłyby z przyjętej dla tej odlew.
0

ni

koncepcji".

Przedziwne to

wa.nie. Ale .niezaJeimie od tego,

iroz.,umn~

jest

Ju.i

„STRZELCZYK" w·IMPASIE
Parad<>ksem wyda.je &ię takte
plan,
nowego
fakt, te m'lmo uruchomienia
zakładu, ry;tmlczność produkcji i reali·
Z'acja kwartalnych zadań spadła macznie w br. w porównaniu do 1970 r., a
w zakresie sprzedaty eksportowej także
nastąpiły nłek1>rzystne odchylenia.
Nie bez wply•wu na to JeS<t ba.rdzo
słabe tempo wprowadzania nowych sen i ezadowalająca jakość i stopień
rii,
Fakt to niezby;t imponowoczesne>ścl.
5 lat
że w okresie o.sta.tnlich
nują.cy,
uruchomiono w „StrzelczY'kU" pro<lu·k,
NaSl'Jllfierek.
n.owych
5
zaledwie
cję
da'i konto ko.nstruktorów obciążają ta.
Jak zaplaITTowainie na
kie „rekordy"
serii lmfe>rma.cyj.nej szlifienki
1972 r.
(SWE-25ax800), którą wzięto „ITTa deskę"
.
w„. 1965 r.
dJla S1Wego
Za.kłady „Stt'zeliczyka" są
reso.rtu przyisl<>Wi<>Wym ~rudnym, więc
niezb y.t kochamym dzAeClkim. Ozy t~1ko
niekochanym? Chyba l niedopatrzonym .
Nieda.w.no pLsaliśmy o „8 roci,nlcy odJewmi, k;tórej nie ma", tj. <> <>dlewni,

nowa koncepcja - wybudow&nie w ~o
Juszkach odlewni na 15 ty5. ton, a wlęr
zaczęcie cyklu przygot1>wań od zera, a
po drugie modernizacja kosztem 32
mln zł starej odlewni na os.I. Al. Ko~
ciusz;ki.
Tak poinformowano nas w piśmie
'Z 30 lipca br. Czy:l;by zjednoczenie njf'!
wiedzi.a!o, że 7 lilpca m>n ls.ter p-rzemYustalil 12 wła,dzaml
s.lu maszyme>wego
Lodzi. że w połowie 1973 r. s.tara lódz..
11
l'ikwldacji,
ulegnie
odlew1nia
ka
„StrzeL<lZYk" otrzymywać będz.ie - do
czasu Wybudow;i,nia „Koluszek", brakujące o<Mewy z odleWlll.I w Sremie?
Fa.k.t „pos2luklwa.nia " przez 8 lat tarozwiązań budzić
k ich „e>ptymaJmyieh"
musi niepokój. Pode>bini.e Jak wiele illl·
nych przytoczonych tu zja;wislk Tymcizasem w „StnzelczY'ku.t" =z.poczęła działaiLność k<>lejna komtsja dls upoirzą<i.ko
wamia gos.pod.arki przedsiębjor.stwa. Może u.da Jej się w.res?JCie ootalić, w ozym
leży sedn.o niepow•o<i2leń zaikladów.
M. KRAJOWNA
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Co z dw rcem aulobusowym?

Imilucje szynszyli, norek i

lu zielonym

Gdzie s·ą dwóch kłóci
•
• c1erp1q
•
•
lum pnsuzerow1e
Ulicę Składową,

Armii L°iidowej, Narutowicza rozkopano,
prace drogowe i instalacyjtJo-kanalizacyjtJc. Kontynuowane są również roboty przy modernizacji dworca
autobusowego obok Dworca Fabrycznego, które rozpoczę
ły się już przed rokiem„„

Trwają

posiadał

asfaltowo-betonową

nawierzchnię

położoną

9tysięcy sztucznych futer

rynku

busowym instaluje się 6 slupów oświetleniowych, z których każdy posiada 8 „żaró
wek" po 400 W. Wkrótce prace te będą zakończone i moż
na byłoby wtedy
przystąpić
do zakoi1czenia robót drogowych, Nowy dworzec będzie
na Il

.:[ak wygląda sytuacja na
rynku
warzywno-owocowym?
N ie występuJą obecnie trudności
w nabyciu takich warzyw jak burak'i, marchew,
selery pory. GprzeJ
jest z
kapustą białą, ogórkami pomidorami. Na mniejsze dostawy wpłynęła tutaj dlugotrwala susza. Fasolki szparagowej
Lódz otrzymuje tylko 30 proc.
zamówionej ilości. W więk
siośc1 upraw jest ona już tykowata 1 nie nadaje się do
kom,umpcji. Główny potentat
p owiat sieradzki - zupełnie
przestał

ją

dostarczać.

gabinecie dyrektora „Te!11neny"
B. Ossowskiego
na stoliku leży pokaźna
paczka próbek zagranicznych sztucznych fnter. W sumie 17 rodzajów imitacji szlachetnych skór. Wśród ni~h są
szare
bra;jtszwance,
brązowo-

W

Miej skie
Przedsiębiorstwo
RobóL Drogowych gotowe byłoby oddać
do użytku dworzec autobusowy
w połowie

Lawka skutecznie przylcrywa
otwór z in'italacją, jednał<„.
na bakier z pl'zepisami llhp.
Foto: A. Wach.

Niedługo uędzie
pasażerów.

października, ale„. uzależnio
ne jest to
od udostc;pnienia
terenu prze 4 Miej5kie Pnedsic;bion.iwo Robót Budowla_
nych nr 1, które remontuje
DworzeL l•'a bry cz ny. Przeds!ę
biorstwo to
musi przesunąć
ogrodzenie, usunąć i rozebrać
pakamery stojące na placu
budowy,
uniemożliwiające
wykończenie robót drogowych
a tym samym oddanie
w
październiku do użytku dworca autobusowego. ' Koordynacja prac zawodzi.
Jak nas
poinlormowano
w dyrekcji
1\JPRD, na narady ma.iące na
celu
uzgodnienie terminów
wykonywanych robót, przedstawiciele
dyrekcji
MPRB
nie przybywają. Nie pomagają
rówmez interwencje w
Łódzkim Zjednoczeniu Przeds.
Bud. Komunalnego.
Tymczasem na placu auto-

artystycznego
Tyszkiewicz
dounedz1eLiśmy
się,
że
futerka
będą miały charakter ptaszcz11·
kow prostych tub o lin<! redingot, poszerzanych clolem. Przy·
gotowuje się ctwie et/ugości twrmatną,
nieco za kola.na t
midi. Część ptaszczv będzie uszyta
sportowo
z
pa;tka;mi,
klapkami, kieszeniami. Niektó·
re będą wykończa;ne fu.trem o
kolorze kontrastowym. Np. oceloty z kotnlerzem jasnym puszystym. Futerka będą przygotowywane w kompleta.eh z kapturkami,
czapka.mi
względnie
k.a.peluszami
uszytymi z tych
samych tkanin. Jednocześnie ;z
resztek
przygotuje się nakry.
cia na gl.owę, które będzie moż•
na kupować również octc:Lzlelnie.

Trochę

wysepkach,
które
zapewnią
manewrowania
auZupełnie natomiast łodzianie
zapomnieli
jak
wygląda
i .t
tobusem.
MPRD
właściwie
smakuje
kalafior. Tego towajest już gotowe do oddania
ru wcale 01e ma na rynku.
zmodernizowanego
dworca
są natomiast dostateczne ilości
owoców: gruszek, jabłek
autobusowego.
Jedyną prze(antonówki). śllwek (węgierka
szkodą jest zwłoka
i ciasno
francuska. altana). Dużo jest
pojęty interes własny MPRB
papryki. Rytmicznie wzrastadziś
nr l które chcialoby udostęp ł ją dostawy arbuzów handel utrzyma ich 20 ton.
nić teren budowy na dworcu
Fatalnie natomiast
wygląda
autobusowym dla prac wyz lodami. Przedsię
biorstwo „Warzywa i Owoce"
kot'lczeniowych ale
dopiero.„
składa co dzień
zamówienia
w lutym 1972 r. (!)
do Okręgowej Spóldzielni MleInteres
społeczny wymaga
czarskiej, która z niewiadojednak, by dworzec autobumych przyczyn odsyla puste
przysłane po towar samochosowy oddany był do
użytku
dy.
przed
nastaniem
zimy, bowiem
prowizoryczny
dwo·
rzec położony nie opodal już w "°'""',.....-"'"WllW"'1o!Plll,...."111W/AWI~~
tej chwili nie w pełni może
sprostać swym zadaniom. · Są
dzimy, iż instancje nadzorujące remont Dworca Fabrycz.
nego znajdą wreszcie czas na
Zdarza się, że człowiek spiespotkanie się z przedstawicieszy się . na ważną konferencję,
lami Miejskiego Przedsiębior
zebranie, spotkanie. Zaklada w
stwa Robót Drogowych i dojpośpiechu
marY'I!arkę,
eleganckie spodnie. I nagle okazuje
dą do
porqzumienia. Porozusię,
że ta jakże ważna.
dolna
mienia, na które wszyscy z
część
męskiej
garderoby jest
necierpli wością czekają I
zm i ęta,
nie ma kantów lub
odwrotnie, Jest ich aż kilka
w różnych miejscach. Co robić,
gdy brak żela.zka lub czasu?
Może udać się do punktu krawieckiego, który na poczekaniu
spod.nie wy.prasuje?

Marzenie o rybach

... slodkowo nych
W Lodzi rzadk<> pojawiają slę
na rynku karp.e, hoy I sandacze. Zasadn:czą przy Cl) ną tych
klopotow jest brak własnego
zaplecza
hodowlane~o.
WoJewodLtwo lOdLk:e stanowi dotychczas białą plamę na mapie
hodowlanej
Polski.
Hodujemy

:t@lo dxie11 nie0ie
A

Dzielnicowy

Lódź

Bałuty

Dom

Kultul'y

(Limauowskic~u

166) zaprasza dzieci i młodz.ez
na film pt.
„ Wyspa z.1ue~yn
ców1'. który zostanie wyświetlo
ny 26 bm. o godz. 14.30.
.ł.
Zapisy na lektoraty Języ
ków: angielskiego, niem1e..; lego,

francuskiego

i

rosyj~ki~g,o

ora.z na naukę gry na g,tane
przyjmuje
Dzieln icowy
Dom
Kultury Lódż-Poles ie (Wap.enna 15). Informacje w sekt·etat·iacie DK od godz. 13 do 20 (tel.
505-02).
.ł.
Dzielnicowy Dom Kultury
l..ódż-Baluty
(ul. Limanowskiego 166)
przyjmuje zapisy na
kurs języków
angielsklego
niemieckiego
oraz na
kursy
gry na instrumentach - -gita rze i akordeonie. Bliższe 10formacje w godz. od 10 do 16
(tel. 526-56).

z marzeniem

o

ptasim mleku. Pomyślaly o tym
inne województiwa.

już

(J, A.)

•••••••••••••••••••••••••• „ •••••.••••••••••••••••••••••••••
PRZERWY

że w celu uniknięcia konieczności dodatkowego odstawienia
Elektrociepłowni EC III w sezonie ogrzewczym, niezbęd
nego do dokonania połączeń technologicznych związanych
z rozbudową zakładu, przyspieszono roboty przyłączeniowe
w takim stopniu, aby wykonać je w obecnym jednorazowym postoju sieci.

•

W związku z tym OKRES PRZERWY W DOSTAWIE CIEPLEJ WODY DLA PóLNOCNYCH REJONÓW MIASTA ULEGNIE PRZEDLUŻENIU DO DNIA 9. IX. BR„
za co przepraszamy Odbiorców.
Wykonawcy robót
ten skrócić .

dołożą

wszelkich

Jednocześnie ln!ormujemy
części miasta, że

starań,

aby

termin

mieszkańców
w związku

centralnej i poz planowym remontem magistralnej sieci cJeplnej zasilanej z EC - II
NASTĄPI
PRZERWA W DOSTAWIE
CIEPLEJ
WODY
UŻYTKOWEJ W TERMINIE OD 26 SIERPNIA DO 10 WRZESNIA BR. dla Osiedli: Dąbrowa. Zarzew, Podgórna, Kasową
- Niemcewic'za, Kurak, Nowe Rokicie, Obywatelska, Sl<rzYwana, Wilcza - Golębia. Tarnki - Lubeckiego, Lumumby,
Konstytucyjna i Sródmieście.
łudniowej

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Elektryczneeo
Dyrekcja
Technikum
Elektrycznego Zaocznego i Wydziału
dla Pra-cujących
w Lodzi
(ul. M. Fornalskiej 53/55) przyjmuje
jeszcze kandyda.tów do
trzy i pól i p!ęcioletnlego technikum o specjalności elektromechanika.
Zapisy przyjmuje
sekretariat szkoły codz.1ennie w
godz. ll>--18', tel. 312-33

Remonly
barów

Otóż
sprawa bynajmniej nie
jest prosta. Na 10 pracowni krawieckich tylko w 5 zdecydowano się dokonać tej usługi. Ceny
były
różne.
Tak np. przy ul.
Wschodniej 74. Kościus zki 27
- ·12 zł, Wólcza1iskiej 252

Mała

Futrzanymi kołnierzami z imitacji skór przybra.ne będą bak·
pltIJSzcze zimowe. Otrzymują
przyjemne wykończenie w postaci kotnierzy, mankietów Lub
obramowamia; d<Xu.
We wzar•
cowni
opracowano już 15 roz~
maitych modeli futerek z tym,
że każdy ukaże się w różnych
wersjach koloryst!J{!znych. Wybór będzie więc duży.
że

Bar przy ul. Jarac.za '1 jest
w remoncie W barle mlecz.ny,n
„ Teatralny"·
poloże>.nym na
tym samym szlaku remont
rozpoc1mie się dopiero l wrześ
nia, ale dyrekcja już teraz postanowiła i to chyba o le w
trosce o klientów zamknąć
lokal na „cztery spusty" l
Pocieszamy się jedynie myślą.
„Rekord" oddany ma być do
31 bm; z kolei jednak
zacznie się remontować
bar
iż

użytku

„Rarytas". Re..montom v.riec nifl'
ma

końca.

(W, W.-)

WAŻNE

10 z.I, Nawrot 2, Placu ReymQl!lta 3/4 - 8 zł.
Odmówiono nam wyprasowania spodni w punktach przy
ul. Kilińskiego 155, Jaracza 15.
17, 18, Więckowskiego 4, motywując to bądź tym, że zaklad
jest zawate>ny pracą, bądź, że
personel nie wrócił z urlopu.
Czas, w jakkm usługa mogłaby
być wykonana wynosi od 15 do
45 minut.
Jest
zupełnie
niezrozumiale, że placówki krawieckie, które obowiązane są wylronywać
usługi
krawieckie w szerokim
tego słowa znaczeniu, tak nadko po<iejmują się WY']>rasowania
spodmi. Co by to byto, gdyby
poprosić o przyszycie guzika?
(J, W. W.)

„kuracia" Teatru Nowego

Jut od poniedziałku
w Teatrze Nowym rozpoczęte LOstaprace przygotowawcze do
zabezpieczającego
remontu teatru. Remont kapita.tny, zwią
zany z
m-odern izacją
całego
wnętrza
teaitru
pla.nowany
jest dopiero w następnej plęcio-

M.

11

Jatce. Obecnie naprawi si~ dach
i stropy - grożące zawaleniem.
Roboty poprowadzi MPR-B nr 6.
Ma.ją one
potrwać do
końca
października.
Mamy nadzieję,
że nie zostall.ą przedłużone.
(ap)

Pierwsze futerka ukaż4 s-ię w
sklepach „Telimeny"·
już
we
wrześniu.
(Kas.)

PROZA
SO. P. Hartley - Biedna Kia,..
ra. PIW 1971 r, str. 150, zl li
M.

szkapa.
zl 3.

Konopnioka
Czyt, 1971

r.

Nasza
str. 50,

J. Meissner Wiatr w po·
deszwach. Iskry 1971 r. str. noł
z.I 35.
PRAWO
Rembieliński

A.

Odipowie•
cy<wiJ.na za sz.kod'l
przez podwładnego.
WPr. 1971 r. str. 215, zJ 30.
dzlalność

wyrządzoną

St. Trandziu.k Kształcenre
P~tawy
prawne.
wzw 1971 r. str. 340, zl 30,
J, Blambrzeski - Pe>stępowa·
me po-da,tkowe.
Przepisy
o
księgach
handlowych, podatkowych i rachunke>wych. Teksty
1 komentarz. WPr 1971 r.
str,
250, zł 2.5.

pracują>eych,

St.OWNIKI
Mały

Alarm na stacji Olechów
Ostatnio
Zakła.dowy
Oddział
Samoobrony węzła PKP Lódż
Olechów przeprowadził wielkie
cw1czenia
pows7.echnej
samoobrony, w której wzięły udział
wszystkie
służby
ZOS stacji
Łódź-Olechów.
czeń
wy.kazał

Przeble~
ćwi
dużą
sprawność

poszczególnych służb czego najlepszym dowodem było wyookie
uznanie komisji oceniają
cej przebieg
całości
ćwiczeń.
Na szczególne wyróżnienie za-

służyła

służba

łączności

I alarobsludze radio-

mowania przy
telefonów.
Celem spopularyzowania działań
obronnych
otwarto także
wystawę o temMyce powszech·
nej samoobrony. Służba ratownictwa
technicznego
z okazji
20-lecia powszechnej samoobrony wy>konała szereg prac społecznych o wartości 960 zl.
(j. kr.)

TELEFONY

Informacja

telef<>niczna
03
Straż Pożarna os, 666-41, 595-55
499-90, 257-71
Pogotowie Ratunkowe
09
Pogotowie l\10
01
TEATRY
MAZ.A SALA - godz. 2G „Diabelska góra"
01'1':RE'l'KA - godz. 11 „Achi
Nicole" od lat 18,
Pozostałe teatry nieczynne
l\'IUZEA

W DOPŁYWIE CIEPŁEJ WODY
ZAKŁAD SIECI CIEPLNEJ
i n f o r m u j e,

•

ew. w.>

ną

karpie (50 punktów w wojewodztwie), które odławiane jesienią,
trafiają
na nasze
i nie tylko stoly. Wielkość
polowów okolo 900 ton rocznie.
Ponadto hoduje się liny
jednak w
minimalnych
iloś
c1ac11. Stanowi to przy;łowiowa
kroplę w
morzu potrzeb. Po.z.ostałe
gatunki ryb slodke>wodnych otrzymujemy z pófnocnycb
regionów Polski (Mazury, Wybrzeże).
Odbywają
one długą,
często
ktlkunastogodzinną
podróż zanim dotrą clo naszych
sklepów. że nie wychodzi im
to na zdrowie, jest rzeczą zrozumiałą.
Transport ryb ciągle
jeszcze stanowi problem. Pos iadane środki pi-zewozu nie dają
gwarancji, że ryby dojadą ży
we. Często zdarza się, że docierają do Lodzi śnięte. Traci zarówno gospodarka jak I klient.
Czy nie można hodować ryh
w sztucznych stawach? Pono<'
Jest to sprawa ske>mplikowana
(tak nas przynajmniej poi.nformowano w Wojewódzkim Zjednoczeniu PGR). Czy jednak niemożliwa
do
realizacji?
Chęć
posiadania
własnego
zaplecza
hodowlanego
nie
jest chyba

równoznaczna

1

Kłopoty zuprasowaniem spodni

Zap~sy do Technikum

kierownika;

Oct

laLwośc

Wywrotka zrzuca kolejm\ war st wę betonu.
tu stal sznul' autobusow oraz„. kolcjl>i

białe oceloty,
białe Usy, beżo·
we źrebaki i popielate ~zynsz11·
le. Prezentują się one bardzo
efektownie, tudząco przyporni·
na.Jąc natura.lne futra;.
„Teli·
mena" przystępuje już eto szycia z tych bkanin 9 tys. pa.lt
na sezon jesienno-zimowu.

„ TeLi·meny

otrzymujemy jej z Sieradza, ale
jest to kropla w morzu potrzeb.

1

źrebaków

SZTUKI (ul. Więclro1wsiktego 36)
goc:Lz. 11--0.9
HISTORII
RUCHU REWOLU·
CYJNEGO
(ul. Gdańska 13)
tylko
dla gntp z.biorowych
godz. 9-14.30
HISTORII
WLOKIENNICTW A
(Pi()trkowska 282) godz. 10-17
HISTORII
EWOLUCJONIZMU
UL (Park Sienkiewicza) godz.
l0--0. 7
t.ODZKIE ZOO
czynne w ge>dz. 9--0.9
czymna do godz. 18)

(kasa

KI N A
BAZ.TYK „Jestem niewiernym mężem" (fr.) od lat :a
godz. 10, 12.30 IS, 17.30, IO
LUTNIA - „Mlchal WaleeznY"
(rum.) od lat 14 i:ooz. 16, 18,
20
POLONIA - „Mlrd" od lat 16
(USA)
godz. 10, 12.15, U.30,
17. 19.30
WISLA - Hżandarm się ten!"
od lat li (franc.) godz. IO. 12.
14. 16, 18. 20
WL0KN1ARZ
1,Mi.cha1 wa-

.fO? CDZIE ~ RJED'I ~
leczny" od lat 14 (rum.) godz.
15, 17 .30, 20
WOLNOSC - „Unkas - ostat•
ni Mohikanin" od la.t 11 (rum.)
gO<l.2.. 10, 12, 14, 16, 18, 20
ZACHĘTA „Jestem niew1er•
nym mężem" od lat 18 ctr.)
godz. 10. 12.30. 15, 17.30. 20
STYLOWY-LETNIE „Trl3tana" od lat 18 (wł . ) godz. 19.15
(kino czynne tytko w dni pogodne)
TA:TUY-LETNIE „Arabesca"
(USA) godz.. 19.30 (kino czyn·
ne tylko w dni po~odne)
STYLOWY - „Gangsterzy I fi·
lantropi" od lat 14 (pol.) 11.
aa, 18, 20
STUDIO „Siedzący
po prawicy" od lat 18 (Wl.) godz.
17 .15, 19.30
ADRIA - Pożegnanie i tytułem
„Arcylokaj"
od lat Jf
(tr.-wł.) god.?.. 101 U,
lł, 18,
18. 20
TATRY - Bajka „Złota rybka"
godz. 15,
„Martwa fala" od
IM 16 (pal.) godz. 16, 13, 20
CZAJKA
„Nie smuć s!~"
(radz.) od lat 14 godz. 17, 19
DKM - „Nowa misja korsa=za"
(fr.) od la.t U godz. 17, 19
ENERGETYK - „Zbieg z Alcatraz" (USA) od lat 18 godz.
17, 19
LDK - „Lekarz Kasy Chorych"
("-·!.) od la.t 18 godz. 15, 17.15,
„Łowcy
Slkalpó\\'" (USA) od
lat 16 godz. 19.30
GDY. ' JA - „Niewolnlcy" ·ocl lat
14 (US.\) godz. 10, 12.l:i, 14.30.
17. 19.30
HALKA - „Romeo i Julia" od

lat 16 (ang.) godz. 16, 18.45
1 MAJA - „Ntezawodni przyjaciele" C>d lal i l (rum.) g,
16
„Opowieść
o Guevar-ze·•
<>d lat 16 (Wl.) godz. 18, 20
LĄCZl\OSC nieczynne
MLODA GWARDIA
„Cy~k
bez granlc" od lat U (rum.)
godz. 10, 11.30, 13.15, 15, lo.45,
13.30, 20.15
MUZA
„Hra.blna z Hongkongu" od lat 14 (ang.) gO<lz.
15.45,

17.45,

2-0

POKOJ - „Ucieczka KJ,ng Konga" od lat 1il (jap.) godz. 15.311.
17.45, 20
PIONIER „Złoto Mackenny"
od lat 16 (USA) godz. 15, 17.30
20
OKA „Akcja Brutus" (poi.)
od lat 14 godz. 10, 12.30, 15,
J'i.30. 2:0
POLESIE „Nasza zwa.r1.owana rodzinka" (czeski) od lat
14 godz. 17, 19
POPULARNE - „Profesor zbrodni" (węg.) od lait 14 godz.
17' 19
PRZEDWIOSNIE „Krwawym
tropem" (czeski) od lat 16 g.
lG, 18, 20
REKORD - „Nieśmiertelnl FILp
1 Fla p" od la.t 11 (USA) &.
10. 12, 14. 16. 18, 20
ROMA - „M:lion za Laurę" od
lat 14 (poi.) godz. 16. 18, 20
SO.TUSZ - „Pan Dodek'• od lat
11 (pal.) godz. 17, 19
STOKI - „Nie do obrony" Od
lat 18 (a.ng.) godz. 17, 19.15
SWIT - „P o~romc a z.w1eP.at "
od lat 14 crum.-rq godz. 10,
12.15, H.30, 17, 19.30

słownik pisarzy angle!skich i
amerykańskich.
WP,
1971 r. str. 540, z.I 65,

NAUKA
R. Kiulczycki
Teoria
praktyka ba.dania statystycznego. PWE 1971 r. str. 160, zl 11.
M.
Krzysztofiak
I-..iczby,
tablice, wykresy. PWE 1971 r.
str. 160, zl 13.
R. Kowalczuk
Psychologia w pracy z ludźmi. WZW,
1971 r. str. 170, zl 15.

W.
lody
200,

G. Chodakow ~ Snieg! t
ziemi, PWN 1971 r. str,
25,

zł

DYZURY APTEK
!Piotrk<>wska 127, Ja,racza 321
Rzge>wska 31, R. Luksembucg 3,
Niciarniana 15, Pabianicka 218,
Lanowa
129,
Obr.
Stalingra·
du 15.
DYŻURY

SZPITALI

I Klinika Poł.-Gin„ ul. Curie.
Sklodowskiej 15
dzielnica
Górna., z dzielnicy Polesie: poradnie „K" Gdańska,
l Ma1a
i M. Fornalskiej.
s,pital im. H. Wolf, ul. Lagiew„icl<a 34/36 - dzielnice Bałuty i Sródmieście.
Szpital im. H. Jordana, ut,
Przyrodnicza 7/9
dzlelmca
WLdzew, z dzielnicy Polesie: poradnia „K" Ka-sprza1k.a i Sreb·
rzyńska.

Chirurgia południe Szpital
im. Brudzińskiego (Kosynierow
Gdyńskich 61)
Chirurgia północ
Szpital
im. Brudzińskiego (Kosynierów
Gdyńskich 61)
Chirurgia urazowa Szpital
±m. Brudzinskiego (Kosyn,erów
Gdyńskich 61)
Laryngologia
Szpital im.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Okulistyka
Szpital im.
Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia i laryngologia di'.ecięca
Szpital Im. Korczaka
(Armii Czerwonej ll!J
Chirurgia szczękowo-twarz.owa
- S1,p<-taJ Wojewódzki w Zgierzu.

Toksykologia Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8).
NOCNA POMOC LEKARSKA
NQ('na pomoc lel<arska starjI
Pogotowi"
Ratunkowego
rny
ul. Sienkiewicza 137, tel, 666-66

:: cii!elnik!}i
marginesie
spraw ludzkich

A

cji

węJ.

~yślała,
że
okazji ktoś z

z tej
w dowód

uznania

może

dyrek·

za dlu-

g1>łet11ią,
nienaganną
pracę,
wręczy
jej
kwiatek,
uściśnie
dłoń
i choć słowem wspomni,
że na l Maja albo na 22 Lipca
oti-Lyma.
premię
jubileuszową.

>Jyly to tylko marzenia.
W maju nap,sala więc pismo
do dyrekcJi ZPB im. Obrońców
Pokoju jest bowiem >ntendent.ką
w zakładowym przedszkolu prosząc o przyznanie
podobnie jak innym pracownikom zakładu nagrody za
długoletnią pracę. Jednak odpo-

PO CO 'sĄ DOWODY
OSOBISTE?
Chciałbym
wiedzie~
jak to
,fest naprawdę z zarząd'Zeniem
prezesa Rady Ministrów, które
mówi. te wystarczającym do·
wodem pt-zy załatwianiu Bpra w
urzedowych Jest dowód osobi·
sty,
Kogo
ono
obowiązuje,
a komu ma. prawo nie wystarczać?

Pytam. bo w PZMot., Automobilklubie itp. przy wyrabianiu prawa Ja'Zdy trzeba przedstawić

świadec~wo

ukończenia

7 klas szkoły i><>dstawowej lub
innej uczelni. Ja przedstawiłem
dowód, w którym w · rubryce
- za wód „stoi jak wól" inżynier. ale nie zadowoliło to
nikogo. A przecież wiadomo, że
lntynler ma na pewno ukoń
czone 1 klas, a MO nie wystawia dowodów <>sobi.stych
na
pJękne oczy.
CZ. S.)

do

.,-

't

••

-ł

t

•

•

•

•

-

•

G .d zie życ~liwość
i dobra wola?

Iła

.nna J. obcłlodziła w kwietniu U:-lecie pra<;y za.w1>do-

od

wied~

po dz.iś · dzień nie otrzy-

nąjmniej 3 dni
miesiącu".

w

wolne

każ•

dym

A przecież wystarczyło
poinformować
zai.ntereso·waną,
że
jej
sprawę
przekaza.no
14 llpca br. do Zarządu Glównego Włókniarzy i stąd zwłoka
w
załatwieniu.
Chodz.i tu o
zwykłą
grzeczność,
o szacunek
mała.

<>fla

Z

Jest praco·wnlcą
należącego do ZP

T.

żłobka,

Pasmanteryjnego,

jedno-

studiuje

za-ocznie.

cześnie

dyrekcji.
Gdy
przyszło
do
udzielenia
urlopu
wypoczynkowego,
o-

oczywiście

dla swe>jego pracownika, którego sprawy zakład nie był w stanie sam załatwić.
Anna J. niby jest praco·wn1kiem ZPB iffi. Obrońców Pokoju, bo umowę o pracę z nim!
podpisywała
I je.i akta personalne są w posiadaniu dzialu
kadr. Ale n;e jest objęta zakła
dowym funduszem plac. Na wypłacanie jej pensji zakład otrzymuje bowiem pieniądze z RN
m. Uldzi. której jednak Anna
J. też nl~ jest pracownikiem.
bo wówczas m i ałaby prawo do
7-godzinne~
dnia
pracy,
do
zniżki
k'llejowej itp. Właściwie
ozylm pracownikiem .lest Anna
J? - te~o na razie nikt jeszcze
nie wie... I w tej sprawie ma
slę
właśnie
wvpowlerlzieć
ZG
zz PPWOiS. Oby dokonał tego
szybko!

świadczono,

za

że

zgodą

może

otrzymać

tylko 3 dni, bowiem 17 dni ju?.
wybrala,
jeżdżąc
na
zajęcia
uczelniane. Dopiero, kiedy podaliśmy
dziewczynie obowiązu
jący przepis, numer „Dziennika
Ustaw", pozycję, a nawet stronę,
uz.nano w
zakładzie
jej
prawo do urlopu szkolnego.
Podoone perypetie miała pracownica Zarządu Aptek. Swoje
wypoczynkowe urlopy przeznaczała
na przygot<;>wywanie si<:
do egzaminów. Na naszą interwencję

otrzymaliśmy

wyjaśnie

nie, że przecież ta prace>wnica
nigdy o żaden
urlop szkolny
nie występowała . Czyżby kit~
rownictwo nawet nie wiedzial-0,
że
ich
pracownica uzuoelnia
kwalifikacje?

branżowego związku zawod<iwego czy nawet wojewódzkiego
inspektoratu
pracy,
z góry
przesądzają

-

sprawę

odpowiedzią

,..n1e"l

ypływa to chyba z zarozun1ialstwa,
lekceważenia
ludzi I być może z nieznajomości przepisów. Jeśli jednak powierzono im taki, a
nie inny odcinek pracy, to odpowiedzia.mi „nie'',
na11 nie
leży
się",
„nie przysługuje"
należy
szafować
ostrożnie,
po
dogłębnym
zapozinaniu się ze
sprawa.

W

Cale szczęście, że ludzie są
jednak uparci. Prędzej czy póź
niej i tak dojdą swoich praw,
bo choOiaż ustawodawstwo pracy wają tylko w zarysach ogólnych,
wyczują
kiedy zaklad
dl.lala na ich niekorzyść . . I dlatego szukają pomocy w załat
wieniu swoich spraw czy choć
by pe>twierdzenia swoich racJl
- w różmych społecz.nych instytucjach, w tym również i w redakcji.

A byłoby tych czytelniczych
Stanisława G. złożyła
wymóDuto, niestety za dużo jest żalów, utyskiwań i pretensji na
wienie pracy. Poprosiła dział
spraw. · w których wyjaśnianiu,
pewno mniej, gdyby adtnLnistrakadr ZPP „Zenit" o wolny
prostowaniu, załatwianiu redak- cje zakładów nie rozpatrywaly
dzień
na poszukiwanie pracy.
cja
musi
pośredniczyć.
Do·
pracowniczych
spraw formahAle
usłyszała
odpowiedź,
że
tycza O•ne właśnie mebOd zastycznie, obojętnie, lecz z poź;łdnp wolne dni jej nie przyla tw1a.n.ia i rozstrzygania indyczuciem
obiektywizmu,
życzli
slu~ują . Może iedynle otrzyma<'
widualnych konfEktów między
wością
I choćby odrobiną doJednoraz.owo przepustke do upracownikiem a pracodawcą.
brej
woli.„
kladu, w którym bedzle zalatNie sposób wyliczyć spraw
wiala sprawę 1 po potwierdzeG. BARGIELOW A
naszych
Czytelników,
związa·
niu oraz wpisaniu l!Od7.lny ma
nych np. z zaliczeniem o k r e s u , - - - - - - - - - - - - - - z onwrotem powrócić do pracy.
nauki
do
stażu
pracy,
czy
Wierzyć
się
nie rhce. aby
z clągtością pracy, kiedy prapracownicy d?..ialu
kadr
n iP
cownik zachowa! prawo d-0 bieznali obowla?.Ujących w tej m•eżącego urlopu, a mimo to dziarze pr7epl~6w. No oowiedzmy,
ły kadr uparnie odmawiają Jeże może jakieiioś .„c,ególu zago udzielenia. Powołują się na
pomnieli.
Leci mogli ?,air1eć
BOHDAN
P.:
Archiwalną
przepisy, które po prostu źle
choćby do podręc?.n~<'o ooradnika
sprzedaż gazet i czasopism prozostały
pt"zez nich odczytane.
A. MirońC'7llka „U<;tawndaw<;twn
wadzi kiosk „Ruchu" przy ul.
Pracy". !!diie na str. 69 wyrat- · I :>.amiast w takich wątpliwych
czy spornych kwestiach zasięg
Piotrlrnwslciej 93
(naprzeciwko
nle nao'qąnn. ?.e „w okrP<;ie
gmachu „Prasy'').
nąć
opinii zakladoweg o radcy
'l'\tvpr>-wiec'11:enia t>nvr;;;lne-nią pra(g)
prawnego,
bądź
inspektora
cownikowi
umysłowemu
co

DPOWIEDZI

O REDAKC31

dając
siące

NTU·30S·04
od owiado

•

WOLNY DZIES DLA
KRWIODAWCY
KIEROWCY
Z
PABIANIC:
Na apel stacji krwiodawstwa
oddaliśmy swoją krew.
Straciliśmy na to pól
dnia a
na
resztę godzin
z.ostaliśmy zwOI•
nieni z pracy. Wiemy, te ten
d1.ieil
będziemy
mieli
usprawiedliwiony, ale czy również
zapłacony, bo w zal>ład:file róż·
nie o tym mówią?
REO.: Sprawy
te
reguluje
pismo okólne nr 188 prezesa
Rady Ministrów· z do. 11 gru•
dnia 1951 r. (Monitor Polski nr
A-103).
Otóż
pracownik, jeśli
został zwolniony od pracy dla
wykonania obowiązków krwio.
dawcy, zachowuje prawo do
wynagrodzenia. jakie
przysłu.
glwałoby mu za
czas
urlnpu
wypoczynkowego.
(g)

mi oczywiście trzy mle•
wymówlenia'l CzuJt: sie ta•
kim załatwieniem sprawy po·
kreywdzona.
Czyżby to miała
być kara za to, że urodziłam
dziecko'l
RED.: Pod względem pnep\•
sów prawa pracy zakład nie
pe>pemil żadnej nieprawidłowoś
ci. Kobieta, której skończył się
urlop macierzyński., nie je.st ju,ż
pracownikiem
chromionym. A
jednak pe>wtnna Pa•ni zwrócić
się o pomoo do za.rządu okręgu
swojego
związku
zawooowego 1
który sprawę tę dokładnie zba·
da i ustali
czy
przesu nięcle
Pani do innej, mniej
płatnej
pracy zootało rzeczywiśeie spowodowane
ważnymi
przyczynami. Ale jeśli nawet tak by!o,
to dyrekcja zakladu zobowiąz.o.
na byla przedstaWić je Pani.
Niestety, często się zdarza, :l:e
aelmmlstracje niewłaściwie trak·
tują swoich
pracowników. Nie
Informują ich o
przesu ntęciach
or~anizacvjnych. stąd zła atmosfera
w
pracy
I poczucie
krzywdy u tych.
których
te
zmiany organizacyjne niekiedy
b. uzasadnione dotyczą
(g.)

URLOP PO POWROCIE
Z WOJSKA
JANUSZ K.: W pażdzlernlku
1967 r. wróciłem z wojska I Po
przepracowa.nju
miesiąca
poprosiłem o należne
ml 10 doi
urlopu wypo-czynkowego (pierwsze 10 dni otrzymałem w woj·
sku). Ale zakład do tej porl'
mi go nie udzielił.
RED.: Będzie jednak musiał,
bo należy się panu ten urlop.
Otóż pracownik,
który w cla·
gu 30 dni od odbycia służb-y
wojskowej podejmuje pracę w
dotychczasowym zakładzie, powinien Jeszcze w tym samym
roku otrzymać urlop w wymla·
rze będącym
różnicą
między
przystugującym
mu zgodnie i
ustawą
a Ilością dni jakle
otrzymał
na
wypoczynek
w
ostatnim roku służby.
Będzie
pan musiał zwrócić się o pomoc do inspektora pracy swojego związku zawodowego, któ·
ry
„przypomni"
dyrekcji
o
jej obowiązku
względem
powracających z wojska pracowników.
(g)
PRZYCZYN NIE PODANO
K. K. Czy zakład miał prawo
przesunąć mnie do innej, mniej
płatnej pracy, gdy tylko wróci·
lam z urlopu macierzyńskiego,

PLAGA

ZASWIADCZEJll

TRWA

Adam K.: Od kilku dni bie.
gam po całej dzielnicy (Lódt.
Górna). ani w urzędzie poezto•
wym, ani w kioskach „Ruchu"
nie
mogę
dostać
znaczków
skarbowych Po 5 złotych. Są,
ale o wyższej wartości. Tym•
czasem zml~ntam k'waterunko•
we mieszkanie na spóldziełc~e
I różne urzędy żądają ode mnie
mnóstwa zaświadczeń, w tym
również I P<>twierdzeń o moim
i rodziny stałym zameldowaniu
w Lodzi. I właśnie na tych
zaświadczeniach
mam naklejać
znaczki skarbowe za 5 zł.
RED: Skontaktowaliśmy się ~
miejskim
wy\!ziałem
finaMOwym, który natychmiast po1ec11 poleskiemu wydzinlowl, bę.
dącemu
dysponentem
znaczków skarbowych na m. Lódt,
aby
we
wszystkich
punktach
sprzedaży
malaz.ty
sloi
:maczki skarbowe o różnej war.
toścl, a więc I te po 5 zł. Zy„
wimy nadzieję. że zapotrzebowanie lod1.lan na owe znaczki
będzie coraz mnlejsw.e, a to w
związku
z zarządzeniem nr 79
prezesa
Rady
Ministrów
w
spra·wie
ograniczenia żądania
zaświadeizeń od obywatel!.
Szkoda, że nie podal nam
Pan nazw owych urzędów, do·
magających się tak wielu zaś
wiadczeń. w
tym również 1 <>
zameldowaniu.
Przecież możni~
te dane ustalić z dowodu osobistego. (g)

~~~~~~~~~~~~~~~
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OGŁOSZENIA
:
Technikum Ekonomiczne
:
•5
•
LECZNICA
nr 1 SpólWydział Zaoczny
5
Lekarzy

dzielni

Speciali-

„Zdrowie" w LO·
stów
W ŁODZI
S aadz.i,
Piotrkowska 159 ezy n
codziennie w
jest
•
: PRZYJMUJE jeszcze kandydatów : godz. 7-20. w W/W 1!0·
le Ka·
5• na semestr jesienno-zimowy !• dz!nach
cze wszystkich

5•

przyjmują

specjał·

!
5
!•

ZAPISY i informacje: sekretariat
ul. Księiy Młyn 13/ 15

i
i
5

tel. 626-33.
••••••••••••••••••••••••.•••
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PRZETARG

Zakład Transportu
Samoclwdowego l Spedycji
w Lodzi, Ul, Szczecińska 22 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących pojazdów:
Samochód m-ki Praga S-5T, nr silnika 134297 nr
podwozia 205183, rok prod. 1960; samochód m'arki
Praga S 5T, nr silnika 205179, nr
podwozia
205179, rok produkcji 1960; przyczepa samochodowa D-3, nr podwozia 1626, rok produkcji 1963. cena wywo!awcza samochodów wynosi po 23.600 zł,
przyczepy 4.600 zl. Przetarg odbędzie się dnia
10 wrzesnla br. o godz. 10 w siedzibie Dyspozytorni w Lowiczu przy ul. Malszyce 7. Jeżeli pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku, drugi odbędzie się w
dniu 11 września o
godz. 10. Do
przetargu mogą przystąpić jednostki
gospodarki
uspołecznionej i osoby prywatne po
uprzednim
złożeniu oświadczenia, że nabyte w przetargu pojazdy przeznaczą wyłącznie na potrzepy własne,
oraz wpłacą wadium do kasy zakładu w wysokości 10 proc.
ceny wywoławczej. Pojazdy można oglądać w Dyspozytorni
ZTSiS, Lowicz, ul.
Malszyce 1 w godz. 7 - 15.
Zakład
zastrzega
sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyn,
5788-k

MOTORNICZYCH;
KONDUKTOROW (KI)
zatrudni
na dobrych warunkach placowych
l\IIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE W LODZI
WARUNKI
ZATRUDNIENIA:
posiadanie
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz ukończenie 21 lat życia (motornicza·
wie) I 18 lat (konduktorzy).
Zatrudnimy również na pól etatu:
KOBIETY w wieku 18 - 40 lat.
w charakterze KONDUKTOREK
oraz jako
MOTORNICZYCH
zasilających
pracowników z innych przedsiębiorstw posiadających zgodę kierownictwa
macierzy.
stego
zakładu i STUDENTÓW
mających
zgodf: kierownictwa uczelni.
przeszkoleniu motorniczowie zasilający
będą zatrudniani przede wszystkim w soboty oraz niedziele i święta w uprzednio
uzgodnionych z kierown ictwem stacji godzinach pracy. Kandypatom do pracy w
zawodzie MOTORNICZEGO na PELNY etat
- zapewniamy iviejsce w hotelu .robotniczym. Najbliższe terminy rozpoczęcia szko·
lenia:
DLA MOTORNICZYCH
- 13. IX„ 12. X. i 15. XI.
Po

Chętni

do

DLA KONDUKTOROW
1. IX., 1. X. i 2. XI.
pracy

wlnnl

n ości meelycyny ogólnej
stomatologii, równteż w
tych godzinach wy:conujemy
analizy lekars:Oe,
fizykoterapię,
rentgen,
ekg ora.z zabiegi pielęgniarskie.
Zgłoszenia
na
wizyty domowe, rezerwacja numerków, tel. 629-50
PRZYCHODNIA
SkórnoWenerologiczna m. 1'..o:lz!,
UL Zakątna 44, p. 17
przyjmuje
calą
dobę
(oprócz niedziel), udziela
pe>rad w zakresie ~ho rób
wenerycznycłl
leczy
i
bezpłatnie
ł869
k
Dr ZIOMKOWSKI - skórne,
weneryczne 16-19.
Piotrkowska 59,
orócz
sobót
13785 g

-

-

19 SIERPNIA zgLnąl ~za.r PREZ. DRN Lódź Bałuty
ny pudel (pies) z czer- Inspektorat Oświaty
U·
woną obrożą (szyja i tu- nieważnia
zagubioną
lelów ostrzyżone). Odpro- gi t ymację służbową zadziewiarską
MASZYNĘ
za wynagrodze· m ' S y pniewskiej,
Lniano w ą wadzić
do swetrów 5/90
niem:
Borucka.,
I.uto- na 18
13725 g
sprzedam. Oferty „13773' '
mierska 21-52
Prasa, Piotrkowska 96
POGOTOWIE Telewizyjne
OICAZJA! Sprzedam notel. 513-29 godz.
„Syrenę
101". Qferty WPISY na kursy zaockzrne-e ZURiT
wą
\kores pondencyjne)
„13776" Prasa, Pjotrkow- sle11 budowla.nych,
kon- 8-19
(oprócz niedziel).
ska 96
s tr ukcyjnych,
maszyno- Naprawy
zgłoszone
do
lekarz wych, kosztorysowania - gad.ziny u wykonujemy
MALŻEŃSTWO
szczegółowych
inżynier z dzieckiem, pt"Zyjm uje,
pisemnych u- tego samego dnia
członkowie spółdzielni ,:>o- i nformacji
"Wiedza''
Kraszukuje mieszkarua ~wy- d ziela
ków,
Westerpla.tte.
11
MATEMATYKA
poOferty
,.13380"
godami.
Prasa, Piotrkowska 96
prawki., egzaminy wstępJERZY Swiderek, r.ima- ne. 257-57, me·r PluskowWYNAJI\)'.Ę gara.ż I piwnowskiego 26 zgubll pienlce użytkowe (68 mkw.)
ski
12311 g
c z ątkę o brzm i eniu .,KonJulianów, Krzewowa 21- b wojent
nr 435 PTHW nr 3
13772 g NOWOCZESNY krój damw Lodzi"
sublokato:kę.
PRZYJMĘ
134U8 g
Tel. 618-03
stu- ski., dzteclęcy opanujesz
MATEMATYKA
telelon szybko wynalazkiem Meprzyjmę dent Brożyński,
2 UCZENNICE
13538 g 840-86
13f>17 g chlińskich, N a wrot 82 ·
Tel. 631-18

DROBNE

-

-

malczłonkowie >Pólżeństwo,
mieszkaniowej
dzielnl
poszukuje samodzielnego
najchętniej
w
pokoju,
Oferty
śródmieściu.
„13797" Prasa, Plotrkowska 96
l\ILODE, bezd.zietne

-

GROTNIKI
Us bronie
budowlane, za led.zia•łki
si.one (od 1.280 do 1.440
m kw.) korzystnie sprze- POKÓJ,
kuchnię
37 m
dam. Tel. Lódż, 409-74
blokl, komfort w
kw.
Ga.ndhiego 7-32,
DOMEI\: j ednorO<lzinny 4- Lodzi,
izbowy, o.gródek na Ma- za.mienię na większe w
Zgierzu
w blokach
rysLnie sprzedam.
Mieszkanie wolne. Tel. 504·71 PRZYJMĘ na mieszka ni e
po go<iz. 20
13852 g studenta
lub studen~kę.
jecl!norodLinny Lódź, Brzeska 14 m. 10
DOMEK
wolny, gara.ż, zabudowapogospoda roze,
2 ha SAMOTNY PO·SZUku.je
nia
na.dającej
się
na koju sublokato•rskiego.
ziemi
,„13777"
Pra..sa,
ogrncl!nictwo oraz samo- Oferty
chód „Syrena 103''• :;.tan Piotrkowska 96
piln i e sprze- SAMOTNEGO
dobry
paina
na
dam. Konstantynów Lódz mieszka·nie
przyjmę.
ki, ul. 19 Stycznia 18
29-22
Sienkiewicza
ro.lne, PANIĄ
GOSPODARSTWO
m ieszkanie
na
budynki, światło, slla (15 przyjmę.
Oferty „1372ll"
tanio Prasa,
Lodzi)
km
od
PLotrkowslta 96
zamienię
sprzedam
lub
na domek w Lodzi. S t- FRYZJERKA damsko-mę
czek, Lódź, Piotr ko wska ska lub damska potrzeb13795 g na. Oferty „13761" Pras a
292
Piotrkowska 96
1 ha ziemi wraz z domki em blisko Lodzi sprze- POMOC do dziecka na
Lódź. stale
dam.
Wiadomość
i pomoc domowa
Tra.kto-ro wa
53
m. 26, d o chodząca
potrzeb
blok 38
13757 g ne. Lódź, Kopernika
152 SZKLARNIE, 1 ha zieKIEROWCA
kat.
zaz
II
gospodarc
ze
budynki
mi/
prawa jazdy
w Lodzi sprzedam. wodowego
POSZ>Ukuje
pracy
ewent.
Tel. 343-34, po godz. 19
oczekuje
Innych pro poDOMEK jednorodzinny 70 z ycjl. Tel. 820-69
m kw z wygoda ml i ogrodem,
zam i en i ę
na JERZY Bęben, żelilgowsklego 40 zgub il
legii.
większy.
Tel. 539-98
s t ud e ncką nr 21328
wy d .
DOM piętrowy (stan su- prz ez PL
13771 g
rowy) oraz działkę 600 m
kw.
rencistę
z
Pula wy, sprze- RETUSZERA
zatrudnię
da.m.
na
Ceg'.ela,
Pula wy, pra ktY'ką
stale.
Zgłoszen ia
„StuDz terżyń$k iego 62
d lo 1 ' , Poznań, SiemjradzPILNIE sprzedam samo- k iego Ja
2113/p
chód
osobowy
marki
„ P limouth".
Kazin1ierz MATEMATYKA
fiz ·ka
Ma.rgan o wski.. D zl erżązna chem ia, mag1sier Nl~po~
p-ta
Niemysłów,
pow. ko j czy cki 5J3-20
P o ddęb i ce
14254 g
NIEMIECKI
nauka ,
„SYRENĘ 104" sprzedam. tlu•ma cz en ia
technic zne
Tel. 558-72
i4005 g fachowe. Tel. 254-52

-

-

-

-

-------

PRACOWNICY POSZUKIWANI
ZAWIADOWCĘ

bocznicy kolejowej, DYŻURNEGO
ruclrn, MASZYNISTÓW lokomotyw spalinowych,
USTAWIACZY, PRZETOKOWYCH - KIEROWCOW
z I kat. prawa jazdy I MONTERÓW samochodowych, zamieszkałych tylko na terenie pow. brZE'·
zińskiego zatrudni zaraz Centrala Produktów Na·
ftowych Skład Dystrybucyjny nr 12 w Koluszkach.
Warunki pracy I płacy do omówienia w sekcji
kadr Składu nr 12 w Koluszkach, ul. Naftowa 1,
tel. 132. Informacji udziela także dział kadr przedsiębiorstwa
„CPN" Lódź, ul. Gdańska 70, tel.
281-70.
5340-k

INZYNIEROW budownictwa lądowego, MGR EKO·
NOMU
z 4-letnim stażem pracy zawodowej na
stanowiska
analityków-projektantów
systemów
elektronicznego przetwarzania danych, PROGRA·
lVllSTóW
elektronicznych maszyn cyfrowych wyksztalcenie wyższe (2 lata praktyki), lub śre
dnie (5 lat praktyki) - zamieszkałych na terenie
Lodzi zatrudni natychmiast Centrum Elektronicznej Techniki ·Obliczeniowej Przemysłu Budo•
wlanego „ETOB" Zakład Obliczeniowy w Lo·
dzi, ul. Wólczańska 158-160. Zgłoszenia przyjmuje
sekcja kadr, ul. Wólczańska 158/160, II piętro,
pokój nr 36.
REWIDEN.TóW księgowych z wykształceniem wyż
szym lub średnim i praktyką (przewidziane wyjazdy) oraz INŻYNIERA lub TECHNIKA odlewni•
ka z praktyką
na stanowisku technologa - zatrudni FTiAT „Elta" w Lodzi, ul. Aleksandrowska
67/93: Zgłoszenia przyjmuje dział przygotowania
kadr.
4894-K
IVIGR lNZ. lub. Inż. włókiennika. specjaln<iśc tkactwo z pralttyką na stanowisku kierowniczym zatrudnią ZZPW Im. J. Pietrusińskiego w Zgierzu,
ni. Sienkiewicza 10. Zakład zapewnia wysokie uposażenia oraz dogodny dojazd z Lodzi do miejsca
pracy.
5523-K

ZAPISY
DYREKCJA
I KORESPONDENCYJNEGO
LICEUM OGOLNOKSZTALCĄCEGO
DLA DOROSLYCH
w Lodzi, ul. Nowotki 105, tel. 819-94

przyjmuje zaipisy kandyd.a.tów z terenu
l.10dzi do klas VIII, IX, X, XI orQ.'Z
do klasy I Liceum Ogólnoksztakącego
nowego typu. Sekreta.riat czynny jest
codziennie w godz. 17 - 19.

GLOWNEGO księgowego li długoletnią praktyką
1 o wysokich kwalifikacjach zawodowych zatrudni
Spółdzielnia Pracy „Uranium" w Lodzi., uL Naru•
towicza 26, tel. 243·19.
5388-k
KSIĘGOWEGO-rewidenta
z wyksztalcenlem wy~·
szym ' ekonomicznym lub średnim l 5-letnlą prak•
tyką w księgowości zatrudni natychmiast
Woje·
wódzkle
Przedsiębiorstw<>
Przemysłu
Mtęsnego
Zakłady Mięsne w Pabianicach, ul. żwirki Wigury
19. Warunki pracy l płacy do uzgodnienia. Zgło·
szenia kandydatów przyjmuje sekcja kadr, tel.
52-12 w. 48.
5293-k

~''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''~~
ZAPISY
~
DYREKCJA I LICEUM
~
~
OGOLNOKSZTALCĄCEGQ
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PRACUJĄCYCH

W LODZI,

ul. Nowotki 16, tel. 390·54

przyjmuje
jeszcze zapisy do klasy VIII po 7 kl.
szkoły podstawowej, do klasy I zreformowainej po 8-k.lasowej szkole podstaiwowej i do klasy X na podstawie
promocji. Informacji udzielr.i sekretarlait szkoly w goozinach 16 _
19
prócz sobót.
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Wojewódzki Zakład Szkoleni~
„O ś W I A T A'.~
~
w Łodzi, ul. Kilińskiego 43
§ przyjmuje ZAPISY na kursy:

S
§

----E_

:
:

=
:
=
E_

-

-

spawania elektrycznego na ksią
żeczkę spawacza.
spawania gazowego na książeczkę
spawacza.
kwalifikacyjne na tytuł czeladnika
i mistrza we wszystkich zawodach
(ślusarz,
mechanik samochodowy,
elektromechanik, tokarz i inne),
uprawnienia budowlane,
_...,..
dla potrzeb własnych:
naprawy radia i telewizji, kroju i
szycia, kosmetyki i masażu, dziewiarstwa maszynowego i ręcznego
oraz inne.

ZGŁOSZENIA
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~ 1. ~~~i!~iaw„~s~~~~o
z~~·
~
Kilińskiego
teL
CO.: -

:;

:

=
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ul.

43,

w
290-09·

dziennie w godz. 8-18.
2. Ośrodek Szkolenia „OSWIATA" w
Zgierzu, uL 17 Stycznia 22, codzien-

C
=
E

nie w godz. 8-16.
:; 3. Cech Rzemiosł Różnych w Pabia- §
nicach, ul. Obr. Stalingrad.u 4 codziennie w godz.. 9-15.
'
EE
E 4. $wietlica: Spółdzielni Inwalidów E
,,Wytrwalość",
Radomsko, ul. 16 S~ycznia 18, w godz.. 16-19, w poDledz.ia.lki, środy 1 piątki.
::::
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STALOWY PUDER

W dalszym ciągu. napływają
do redakcji wpłaty od naszych Czytelnikó w na odbudowę Zamku Królewskie go w
Warszawie. Ostatnio na ten cel
przeprowad zono zbiórkę wśród
pracownikó w I członków ZMS
przy PHZ CeTeBe - przyniosła ona 340 zł. P. Maria Zię
13)
Przyszkole
(Lódź,
ba
wpłaciła na odbudowę Zamku
40 zl, a dzieci z Widzewski ch

kazały

313

zł.

W dalszym ciągu przyjmujemy w naszej redakcji kwoty
pieniężne na odbudowę Zamku Królewskie go.
(jkr.)

•z

kra ju• Z hra ju

DUŻO

których paratownicy z NRł'.
z gusię
wyrabia
Skrzyde~ka
urządzeniem
a jedynym
my,
potrzel:mym do ich wyrobu są
Ponieważ
zgrzewarki foliowe.
skrzyde~ka wyrabia się w Polsce w !lościach niewystarc tazamasową
produkeją
jących,
mierza zająć się załoga lubelw
h
skich za,kladów chemicznyc
Swidniku. Fabryka złożyła odw GKKFiT.
ofertę
powiednią
tzw.
tent

MIODU

Upalne lato, które przyspo·
rzylo kłopotów rolnikom i o·
bard?.o
wpłynęło
grodnikam ,
pszctOI.
pracę
korZY'Sinie na

olsztyńskie
woj.
z
donoszą
Jak
go, przewiduje się uzyskanie
ula,
ok. 40 kg miodu z jednego
przy czym tzw. dJrugi zbiór liocowy dal już ok. 20 kg z ula.
Ogółem z tego tylko woiewód.i:twa zamier;ia się skupić ok.
700 ton m;odu, tm. o Qk. sao
ton więcej niż w roku ubieg-

w

która nazwę swą
„Wiernej rzeki"
Stefana Żeromskiego, jest Jednym z najmłodszych zakładów
obuwniczyc h w kraju. Obecnie
trwa jej rozbudowa. Dla stapracowni·kó w szykuje się
łych
100 stanowisk, a poza tym przewiduje się zatrudnieni e ok. 200
chnlewgłównie
chałupników,
Rozbudowa „Wiet"neJ"
karzy.
za.kończy się w 1972 r .
Małogoszczy,
od
przyjęła

PiekarZakłady
Wrocławski<"
nicze zajęły się opracowan iem
chle>ba
wypiek.u
technologii
szwedzkieg o, tzw. knackerbro du. Jest to piecz.vwo chrupkie,
nasycone różnymi środkami odbardzo smaczne 1
żywczymi,
Knack~r
wolno wysychają~e.
brody eksportowa ne będą do
gdzie
acJi.
NRD i CzerhoS>low
cieszą się wielka popularnością.
Pierwsze „chrupki" ukażą slę
' W sprzedaży pod koniec i;>rzy.
&złego roku.
RUSZTOW ANIA
Przedsiębiorstwo

Robót Elewacyjny ch i Wykoń·
czeniowych wprowadza na bu"Cie>WY nowy typ rusztowań wiszących. Zamiast \\tbijĄć w :!ttrt;>py otwory, by umocować konwystarczy za5toso-..vao
strukcję,
na dachu przecLwwa.gę. Pierw51.P próby na budowie w BYdpomyślnie
WY'padly
goszczy
Być może rusz.towan! a tego tyi na inb~dą
ne
pu wprowadzo
ne budowy.
• · _, f~YWANIR
NA SKRZYDEL KACH

ROZBUDOW IE

Fa.bryka Obuwia „Wierna"

SZWEDZK I CHLEB
Z WROCLAW IA

Bydg-0skie

W

;,WIERNA"

łym.

WISZĄCE

skrzydełka,

oferują

W NRF oi;>racowano nowy ro·
dzaj zapisu dźwięku i obrazu
telewizYJne go, który może stać
w stosunku
konkurente m
się
do

znanej

już

„w1deokase Ly".

Program rejestrowan y jest mianowicie na płycie podobnej do
wykonanej ze
gramofono wej,
papieru powlekaneg o
zwykłego
RCJ>vki
tworzywem sztucznym.
na płycie „falują" nie w i;>carudo
stosunku
wo l lewo w
w
chu i.gły odczytującej, ale
dól l w górę. Zapewnia to du;;iłyta
Jedna
zapisu.
żą gęstość
zawiera zapis 12 m~nut / progra
mu. Do jej odtworzeni a 01~
jest specjalny „ wideozbędny
adapter".
ZASTĄPI

STU KRESLARZ Y

skonstruow ano
W Norwegii
do
urrzq,dzenie
eJektrnnicz ne
techrysunków
a
sporządzani
którego wydajność
nieznych,
jest sto razy większa od wy.
dajności człowieka.. Aparat bezkreśli ogrombłędnie l szybko
ne rysunki o rozmiarach 6x2 m.
sterowany
oczywiście
on
Jest
przez komputer. No.r weski przyzainteresoduże
wzbudził
rząd
Mówi
wanie firm lotniczych.
się także o użyciu go przy bu·
dowie "kosmiczne go traktora",
nad czym pracuje obecnie Europejska Orga nizacja Ba.dań Kosmicznych.
0

KONIEC

W

DROGOWE J?

POLICJI

Anglii

trwają

punktów
obraz ruchu do
w ciągu
policja
dowodzen1a ,
na zą
otrzyma
khlku sekund
danie informacje o dowolny :11
wszelkie wykroczekierowcy,
nia będą rejesbrowan e w pakomputerów ... Na razie
mięci
ekaperyme ntaJny !ragdziała
ment sieci w hrabstwie Yorkshire.
żą

PLYTACH

NA

TELEWIZJ A

W bieżącym roku w SzwecJt
ren.pocznie się produkcja stall
o szczególnie wy•sokiej jakosci,
otrzymywa nej najnowszą techproszka „·ej.
metalurgii
niką
staJ jest wtryskiRoztopiona
komor;, w
specjalnej
do
wana
ga.zu roztHJa
strumień
której
k~o
metal na mikroskop1jne
peiki. Powsta.jący w ten sposób stalowy „puder" trafia do
zasobników , w których w te:uperaturze 1.100 stopni I pod
za1.000 atmosfer
ciśnieniem
mienia się w materiał o absolutnie jednorodne j strukturte latwy przy tym do obróbki.
wy:<0narzędzi
Wytrzyma.tość
nanych z tego materiału WiewytrtYprzewyższa
lokrotnie
matość ZWY'klej stali.

Baweł
Przemysłu
Zakładów
nianego przebywające na kolonii w Wiśniowej Górze prze-

*

Konstrukcje • Odkrycia Hipotezy

prace nad

ogólnokraj owego
wdrożeni<ml
systemu bezpieczeństwa drogonajwego, wykorzystującego

LOT

SILNIKA

BEZ

o skonstruow aniu
Marzenie
aparatu do latania, napędzan~
go jedynie silą mięśni c~lowle
jest z pewnością stacsze
ka od mitu o Ikarze. W 1962 roku
pierwszy poważniej
uzyskano
angielski iconszy su.kces
struktot" wzniósł się na swym
aparacie na wysokość 1,5 m i
przeleciał odległość 900 m. Zoprzez
zaangażowany
on
stał
firmę „British ALrcraft Co" do
celem
których
dalszych prac,
a.paratu
stwo rzenie
ma być
„ósemkę"
wykonać
zdolnego
w1ousta
slu.pków
wiokół dwóch
nych w odległości 800 m, na
Obecnie koń
wysokości 3 m.
czy się bu.d-0wę. Mięśniolot ma
o rozpiętości 36 m i
skrzydła
zaledwie 56 kg. Czy się
waży
j ednark wzniesie?
1

SENSACJA

Z

ANTARKT YDY

Na Antarktydz ie odkryto zmineralizowa ny torf z tzw. oil:resu perm.!>klego (sprzed 250-300
mln lat), w którym znaleziono
zachowane od~iski
doskonale
roślin. Jest to odkrycie s~nsa
cyjne, ponieważ pozwoli uczonym na uzyskanie informacji o
życia
szczegółach
tego niedostępnego

roślinnego

kontynentu

przed milionami lat.
(WiT-AR)
nowsze zdobycze elektronik! z komputeram i. Maw
będą
zne
szyny matematyc
mgnieniu oka wyliczały opty· lWlllWllllll~~..,.,..Wll'Wl~~~--...,
malne czasy zapalania i gasze„ •
w
sygnalizacj i drogowej
nia
ISKRA W LESIE zależności od warunków ruzhu.
POŻAR NIESIE
zradiofoniz owane punkty obserwacyjne przy drogach przekawłą.c7'nie

•
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Szlagiery konlekcyJne na Jesiennych
Targach Poznańskich

• Ubiory z dzianin tkaninopodobnych
• „Arizona" - z elano-wełny
•
•Ubiory I koszule z elano-Inn
ubiorów
modeli
1,5 tys.
damskich, męskich, młodzie
żowych i dziecinnyc h przedstawią na jesiennych targach
krajowych w Poznaniu zakła·
dy przemysłu lekkiego.
W kolekcji odzieżowej znajdą się tąkże najlepsze wzory
zarówno będące
eksportow e
projektan naszych
dziełem
tów jak też pochodzących
m. in., z firm francuskic h,
kanadyjsk ich,
angielskich i
jak wiadomo
dla których - nasze fabryki sz;vją poważ
ne ilości konfekcji. '
Jak informuje dyrektor handlowy Zjednoczen ia Przemysłu

Włodzimierz

Odzieżowego

udana tka.
nina z dodatkiem elany szlachetni e wykończona „arizona". Urozmaici ona przede
wszystkim asortymen t prochowców, płaszczy i odzieży
·
·
sporfowej.
myśle wełnianym

Prawdziw ym szlagierem bę•
dzie jednak na pewno pierwsza duża kolekcja ubiorów
wykonany ch z dzianin tkaninopodobny ch, których produk·
cja zostanie rozwinięta na
budowane j
skalę w
szeroką
obecnie fabryce w Łodzi Teofilowie . W 1972 r. zakład
dostarczy przemysłowi odzie_
żowemu 2 mln m swych wyrobów. Do konfekcjo nowania
tkaninopo dobnych
dzianin
kilka zakładów:
przystępuje
„Latona", „Vistula"
„Cora",
·
i „Emfor"!

w jesiennej ekspozycji targowej znajdzie się wiele wyrobów z nowych rodzajów tkanin, których produkcja szeroko rozwinie się w
Na - - - - - - - - - - - - - - przyszłości.
najbliższej
pierwszym miejscu należy tu
wymienić tkaniny elano-lniane. Przemysł lniarski, wypoostatnio w nowoczesażony
sne, importowa ne urządzenia
Stępień

płac

przygotował

wykończalnicze,

nowe, efektowne trwałe, nie_
mnące tkaniny nadające się
na okrycia damskie, ubiory,
koszule itp.
Jeszcze w tym roku fabryki odzieżowe przerobią na
konfekcję 100 tys. m tkanin
elanowo - lnianych. W przy·
szłym roku ich dostawy dla
wyodzieżowego
przemysłu
niosą 4 mln m. Dla wylansowania tych nowości przygotowano obecnie bogatą i sta·
rannie zaprojektowaną kolekcję gotowych ubiorów z elano-Inu.
Drugą nowością jest produkowana od niedawna w prze-

p 0 schodkach , włożył kluczyk,
metalowe drzwicz-ki i wyjął kona·
ołówkiem
pe~tę z nag·rY'zmo lonym
zwi&kiem i adresem Dią.ny. Wetknął kodo kieszeni, zatrzasnął skrzyrnkę
pertę
i wrócił do a.u ta.
p<>śpiechu
- Pisane w wielldm
kopertę z kieszeni.
zauważył wyjąwszy
Obrócił ją krilka razy w dłoniach, obejtablicy rozdzielcze j, po
rzał w świefi1e
czym wsunął pod sklejenie wieczny
Niestarann ie zapieczętowana
ołówek. - powied.z:iał. - Powinna się łatwo odWbiegł

K. ZARZECKI

uchylił

!MELKI SZLCM
NA
SO
MA
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- No - dorzucił oti niechcenia Mason
możesz go zapytać w moim imieniu,
czy szykuje jakieś nowe pułapki.

8

całej

przypomnocy - Nie mamy
Policja nie jest aż taka
niała Della, głupia.

do wozu, zapalił motor
ostrym łukiem.
- Co będz.ie, jeśli polricja nas zaskoczy w mieszkani u Diany? - zapytała.
- Nie zaskoczy, bo w ogóle nie bę
oddziemy wchodzili do mieszka.ni a Puszczam się czasem na
parł Mason. duże ryzY'ko, aJe takiego szaleństwa nie

i

Mason skręcił w bocznicę i zatrzymał
wóz przed domem Delli Street. Przycią
gnął ją do siebie.
powiedział tkliwie.
- Dobranoc Zamknęła oczy, uniosła wargi. Po chwi.
li Mason wypuścił ją z objęć, wysiadł
jej
otworzyć
żeby
I obszedl auto,
drzwliczki.
- Zmęczona? - spytał.
- Trochę.
- Pośpij sobie jutro dłużej. Aha dorzucił z ndeco przesa.dną niedbałością.
- Mówiłaś, że Dia•na dała ci kLucze.
Wezmę je do schowa•nia .
Della pogrzebaŁa w torebce i wyjęła
klucze od bramy i od mieszkania , z przy.
czepionym do nich małym k1uczykiem
od skrzynki do liis-tów.
- Wracaj do auta - powiedziała. Nie wyobrażaj sobie, że wyprowadz iisz
mnie w pole tym niedbałym tonem. Jeśli
się tam wybierasz , jądę z tobą.
- Jesteś przemocz.o na, zma.rznięta .••
- N•i e jestem zmarznięta, a odrobina
deszcz.u jeszcze nikomu nie zasz-kodziła.
W aucue jest mi jak u Pana Boga za
piecem. Wsiadaj z powrotem . Nie myślisz
chyba, że mnie przekonasz ?
Mascm się zawahał.

Mason

wsiadł

światła

i

zawrócił

popełnię.

- Po co wobec tego jed;iiemy?
- Żeby zajrzeć do skrzynki na listy.
Interesowała się nią Helena Bartsler. Nie
żeby
pojechała do mieszkani a Mildred,
Przynajodjechać.
nacis•nąć dzwonek
mniej nie sądzę.
powiedziała Della. - Rozumiem Myślałam, że chcesz wejść na górę.
Mason sk.ręcił i zatrzymał się przed samym frontem Palm Vd·!>ta Apartmen ts.
wysiadł w gęsty
Otworzył drz.wliczki
deszcz.
11:a rozawołała Della
- Szefie
giem stoi zaiparkow any wóz.
od- Tak, człowiek Paula Drake'a
rzekł Mason.
- Racja. Zapomniałam.
Mason zapalił zapałkę i pod'D.iósł ją do
twarzy.
- Po co mają tracić czas na jechanie
za nami - wyjaśnił. - Zostań w wozie,
Della, zaraz W\I'acam. Zajrzę tylko do
skrzynkri.

kleić.

Jął
wzdłuż

obracać

ołówek

posuwając

go

sklejenia.

- Chcesz tutaj czytać?
Della.
- Nie, odjedziem y ~aw·ałek.
moie się zjawlić lada chwila.

spytała

Policja

odjechał parę bloków
Zapalił motor.
dalej i zatrzymał się. Zaświeciwszy górne
świ·atło podniósł list tak, żeby Della mogła czytać razem z nim.

Dia.no kochana/
Nie wiem, czy Cl kiedykolwi ek będę w
stanie wytlu.ma-czyć to wszystko. Zatrzyma!
mnie policjant za przekrocze nte czasu. pCLrkowania i za.żądał prawa jazdy. Sl<lamalam, że wyskoczyłam tylk-0 na chwilę po
zakupy i zostawiłam torebkę w domu. Popodjedziie ze mną do d-0mu.
że
wiedział,
Słabo mi się zrobUo, ale mu.siałam udawać
do końcCL. Wesz!iśmy nCL górę, otworzyłam
kocha.nie,
Ctebie,
i zobaczylCLm
dnwi śpiącą w bieliźnie w sypialni, a na stoiiku
Twoją torebkę. Zia.pałam torebkę, żeby poitcjant Cię nie spostrzegł, wyciągnęła,m pra·
wo jazdy I podebknęlam mu pod nos. Kie·
dy og!ądał, cichutko ZCLmknętam drzwi do
spóźniona
sypialni. B11la,m ju.ż okropnie
I musia,ła,m pędzić na łeb, na szyję. A że
policjant cląg!e mnie nie odstępował, musiala,m ostentacyjn ie wyjść z Twoją t-0rebką.
Dopiero g-0dztnę temu zajrzałam do środka
I sama rozumiesz! K-0chana, mwsialaś chy-

ba

ol>rabować

ba.nk I

(34)

(Dalszy ciąg nastą.pi)

i cen

{Dokończenie ze str. 2)
wszystkim szerokie koła -na•
bywców.
równie:i:, ie poci
Donoszą
naciskiem Waszyngto nu wla·
dze stanowe Teksasu postano•
wiły, wbrew swym pierwot.;
nym intencjom, nie sprzeci•
wiaó się zamro:i:eni u płac w
do tych związków
stosunku
zawodowy ch, które wynego•
cjowały poprzednio od przed•
siębiorców

pewną

podwyżkę.

W tych warunkac h coraz to
nowe swiązki zawodowe , oChicago, żądajlł
w
statnio
rówmei b\znesu,
obciążenia
grożąc w przeciwny m wypad~
ku strajkami.

·-- ::..-- :

l"rzedmfote m - ulatw!a]ącym
podobno naukę pływania i u- ~
tr.zymywan ia się na wodzie, sa

PRZEŁOZYł.:

kontrola

Siała
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22.30 Wtad."
Ry-tmy prosto s
22.45 „Taras" Bwka~esZbU.
opow. 2i!.15 Kompoz.Y'tor ty11odRameau. 23.50
J. P,
n1a Wiad.
ju

1 ze

sport.

PROGRAM I

10.00 Wiad. 10.05 ;,Dz.tel\ ognia
prozy.
fragm.
śmierci" i
Spotkanie z rumuńską
10.25
gospo·
Strategi.a
10.50
muzyką.
11.00 Lato z ra.d!e>m.
darności.
12.05
Rodz!.nna.
1~.50 Poradlllia
ze świata. 12.2.5 Ryti
z kraju
12.45 Rolniczy
my i melodie.
kwa.cLrans. 13.00 z życia Zw.
13.20 Na s.wojską nutę.
Radz.
13.40 Więcej, lepiej, taniej, 14.00
14.10 Pieśni
Poemat B. Faea.
14.30
polskich.
kompozyto. rów
Zagadki muzyw:ne. 15.00 Wiad.
15.()5 Godzina dla dziewcząt !
chtopców. 16.00 Wiad. 16.05 Opl·
nie Judzi partii. 16.15 Kwad.rans
z zes.p. Modern Jazz Qua.net.
Popotudnie z młodością.
16.30
Muzyka ! aktualności.
18.50
19.15 z księgarskiej lady. 19.30
Ma,ga.zY'n muzyezmy. 20.00 Dzien·
ntk. 20.15 X Międzynarodowy
Festiwal Piosenki w Sopocie (w
międzyrnarodowy
dzień
kro·ni•ka
przerwie koncertu II wydanie
23.00
sportowa).
dziennika. 23.10 Przeglądy ! po23.20 Muzy;ka taneczna.
glądy.
24.00 Wiaid.
PROGRAM II
9.30 Wiad . 9.35 „Nie ma mar·
ginesu". d0.05 Koncert roi,rywopow.
ko1.1·y. 10.25 „Piłka"
10.45 Koncert. 12.05 Z kraju i
ze świa.ta. 12.25 J. Ch. Ba•Ch:
Sonruta wiolo.nczelo•wa. 12.40 (L)
Komuniikat y. 12.45 (L) ,.Mi.krofon w slużbtie rolnictwa" . i.3.00
13.30
(!..) Utwory symfoniczn e.
(L) Na<>z komenta.rz . 13.40 „Jat4.00
nek Rykarla" - gawęda.
Wiad. 14.05 K-0.ncert rozrY',vkoczasopism.
14.35 Przegląd
wy.
14.45 Melod ie rozrywkow e. 15.00
Letni kOJJcert .• 15.4-0 Muzyka Judmv11, 16.00 W!ad. 16.05 Znaio·
mi z ante.ny. 16.45 (L) Aktual·
ności łód:z.kie. 17.00 (L) Kompozycje K. Mroszczyka . 17.20 CL)
Aud. literacka. 17.40 (L) „Melodia, ry;tm i piosen.ka" - mag.
Echa
19.00
Wtdno<krąg.
18.20
Pro19.1'5 Wyktad pt.
dnia.
g1ra1m ko·smi.cZiny „Proton". 19.31

,.Pr'ledv.·cz Psny sąd 11
Bu1ka.res1,teń.s.k;ie
20.06

słuch.

!more-

sie. 20.40 Poeta i 1ego świat
K. K. Baoewński. .21.10 z
mruzylki. rosY',iskieJ. 22.00 z kra-

śwl.aJta.

22.3>3

PROGRA.M

m

z.e Awia.ta.
12.05 z k.raju
12.25 Ko.ncert. 13.00 Na Lube!·
skiej aintenie. 15.00 Kraj zło-tej
nafty - gaiwęda. 15.10 Opolsikie

nagrody pu.bli=ośc!. 15.30 Eks•
presem przez śwl.at. 15.35 Po·
gwarki u Szymona. 15.50 Opolnagrody dzienniikar sk!e.
skie
16.15 Przyśpiewki jazwwe. 16.30
16.43
klawiat>u.ry.
Rekordziści
Nasz rok 71. 17.00 Ek.spr%em
117.05 Quo:Uibet.
przez świat.
krwawni·
z
17.30 „Pierścień
kiem" - ode. 17.40 Aktualności
polskiej piosenki. 18.00 Nie-7...na·
zna.nych - saga t"Odu
ne o
Eks·presem
18.30
Kossa.ków.
przez świM. 18.35 Mój ma.gne·
tygod"lia
Książka
tofon. 19.00
Mój biedJny Fiedla - dzi~nnik
19.15 Tymczasow y
roku 1867.
klu•b jazzowy. 19.45 Polityka dla
wszystiklich . 20.00 Blues wczoraj
i dziś. 20.26 Staropolsk ie niedy•SJkrecje. 20.40 Gdzie Jest pne·
bój? 21.05 Instrument y śpiewa
ją. 21.20 Wcza.sowic z istota rue·
z,na.na - rep. 211.40 600 seku.nd
zesp. „Robert Pateorse>n
dla
SLn.gers". 21.50 G. Rossini 2-2.00
„WJOS'7..ka w Algierze".
Farkty dnia. 22.08 Gwia.zda sied22.15
miu wieczorów - Mina.
„Kolumbow ie - rocznik 20" odc. pow. 2'2.~ Opolskie nagro·
dy radiowe. 23.00 „Glos Afry·
ki". 23.1>5 Colleg~um mu.siouom „Letnie noce" - H. Berlioi&.
TELEWIZJ A
PROGRAM I
16.50 Dziennik (W). 17.00 „Ta·

jemnice archiwum" - film fab.
prod. NRD (W). 18.10 Wiado·
mości dnia (L) 18.25 „Szczerze
o zclJrowrn" (W). 18.55 Gramy o
19.20 Dobranoc
telewizor (W).
(oW). 19.30 Dziennik (W). w.oo
radzimy (W).
Przypomin amy,
20.15 XI Międzynarodowy Festiwa.i Piosenki w Sopocie. Dzień
Ok.
(Sopot).
Mi.ędzy-narndowy
(w przerwie .transmisji)
21.30
DziemniJk i wia.d. sport (W).
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