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RWT największym producentem w Europie

Henryk Jabłoński

przyjął przewodniczącą
delegacji KRLD

Informacja własna
(A) Wprawdzie ponad 100 lat temu, Graham Bell, amerykań
ski fizyk, opatentował wynalazek nazwany później telefonem,
jednakże i u nas obchodzimy w tej dziedzinie jubileusz. W
tym roku mija 40 lat od chwili uruchomienia pierwszej w Pol
sce wytwórni telefonów w Radomiu.
Fabrykę tę wybudowała w śli chcemy, by nasze aparaty
1938 roku- Spółka Akcyjna zdobywały zagraniczne rynki
„Ericson”. Aparaty robione zbytu, muszą one być dobre pod
względem. Muszą odpo
były w oparciu o szwedzką każdym
wiadać światowym wymogom.
technologię.
Obecnie ponad 75 proc, produk
Prawdziwy rozkwit wytwórni cji radomskiego „Telkomu” po

przypada jednak na lata powo
jenne. Chociaż hitlerowcy wyv. leźli z Polski maszyny i urzą
dzenia, to już w 1946 r. Radom
ską Wytwórnię Telefonów „Telkom" opuściło 3 tys. aparatów
Potem produkcja systematycz
nie rosła do 53 tys. aparatów w
1955 r., a w 1977 r. — osiągnęła
prawie półtora miliona. Stali
śmy się dzięki temu jednym z
największych producentów w
świecie, a największym w Euro
pie. Naszych telefonów używają
dziś abonenci ponad 30 państw
świata.
Radomska Wytwórnia Telefo
nów musi stawiać nie tylko na
ilość wytwarzanego sprzętu. Je-

siada znak jakości. Dzięki wła
snym rozwiązaniom technicznym
przedłużyliśmy żywot magicz
nej skrzyneczki z 3 do 20 lat. I
to jest również bardzo ważne
przy zawieraniu transakcji z za
granicznymi kontrahentami.
Załoga RWT była niejedno
krotnie wyróżniana, m.in. na
grodą „Życia” za eksportowy
przebój, dyplomem Prezydium
Handlowo - Przemysłowej Izby
ZSRR, dyplomem KC PZPR.
Istotnym miernikiem doskonało
ści radomskich telefonów jest
ogólnopolski Konkurs „DO-RO”.
W III konkursie RWT zajęła II
miejsce, a już w IV — I miej
sce.

Z obrad Sekretariatu KW PZPR w Radomiu

Bezpieczeństwo na drogach
i przestępczość wśród nieletnich
Informacja własna
(R) 3 bm. odbyło się w Ra dejmowanych dla dalszej pop
domiu posiedzenie Sekretaria rawy stanu bezpieczeństwa na
woj. radomskiego. Jest
tu KW PZPR w Radomiu, drogach
to niezbędne, mimo że w I
któremu przewodniczył sekre kwartale
br. zanotowano w
tarz KW — Józef Tobiasz.
woj. radomskim o 17,8 proc,
W czasie obrad przedstawio
no informację o działaniach po-

Wawrzyniec Pietruszka
mwojwoĄ radomskim
Informacja własna
(R) W związku z wyborem
dotychczasowego wicewojewody
radomskiego Bogdana Prusa na
stanowisko
sekretarza
KW
PZPR w Radomiu, prezes Rady
Ministrów odwołał go z zajmo
wanego dotychczas stanowiska.
Równocześnie na wniosek władz
wojewódzkich powołano na sta
nowisko wicewojewody radom
skiego Wawrzyńca Pietruszkę,
dotychczasowego
kierownika
wydziału rolnictwa i gospodar
ki żywnościowej KW PZPR w
Radomiu.
3 bm. w Urzędzie Wojewódz
kim odbyło się spotkanie, pod
czas którego wojewoda radom
ski Roman Maćkowski wręczył
akt nominacyjny na stanowisko
wicewojewody
radomskiego
Wawrzyńcowi
Pietruszce. WT
spotkaniu uczestniczył sekretarz
KW PZPR w Radomiu Józef
Tobiasz, (tmz)

Inauguracja w Radomiu
VIII Dni Kultury, Nauki
i Techniki Radzieckiej
Informacja własna
(R) W Radomiu rozpoczęły
się VIII Dni Kultury Nauki i
Techniki
Radzieckiej,
które
trwać będą do 10 kwietnia.
Przez ten okres mieszkańcy
Radomia i województwa będą
mogli uczestnlczyi w impre
zach związanych z centralny
mi eliminacjami XVII Konkur
su Piosenki Radzieckiej oraz
zwiedzić wiele i iteresujących
wystaw, papulary ujących ra
dziecką kulturę, n:ukę i sztukę.
3 bm. odbyła sio w domu Esterki inauguracyjna impreza
w której uczestniczyli przedsta
wiciele władz partyjnych woje
wództwa i miasta oraz goście
z Domu Kultury Radzieckiej w
Warszawie. Wystawę grafiki
zasłużonej artystki litewskiej
SRR Liii — Janiny Paskauskaite dokonał sekretarz KW PZPR,
wiceprzewodniczący
Zarządu
Wojewódzkiego TPPR — Bog
dan Prus. Odbył się też kon
cert słowno-muzyczny poezji
Sergiusza Jesienina' w wykona
niu artystów warszawskich, (n)

mniej wypadków drogowych
niż w analogicznym okresie ub.
roku przy jednoczesnym zwięk
szeniu ilości pojazdów o około
20 proc. W wypadkach, które
miały miejsce w ciągu trzech
miesięcy br, zginęło jednak kil
ka osób a kilkanaście- zostało
rannych. Sekretariat KW par
tii w kontekście tych informa
cji przyjął program działań
‘ *
profilaktycznych na latai 1978—
—79.
W kolejnym punkcie obrad
przedstawiono informacją o stanie przestępczości wśród nie
letnich oraz kierunkach działań
w zakresie ujawniania demora
lizacji dzieci i młodzieży. Z da
nych statystycznych wynika, że
w ub. roku dokonano pół tysią
ca różnego rodzaju przestępstw,
w których uczestniczyło 429
nieletnich przestępców. Liczba
uczestników jest o 47 osób
większa jak w 1976 r. co ozna
cza, że niezbędne jest zwiększe
nie akcji zapobiegawczych w
środowiskach szczególnie nara
żonych na demoralizację, od
której tylko krok do przestęp
stwa.
Podczas obrad Sekretariatu
KW PZPR wysłuchano również
informacji o realizacji zadań
postawionych przed Radomskim
Towarzystwem Naukowym w
rozwoju ruchu społeczno-naukowego w regionie radomskim.
W godzinach popołudniowych
członkowie Sekretariatu KW
PZPR w Radomiu z okazji 75lecia istnienia Związku Zawo
dowego Metalowców spotkali
się z 40-osobową grupą przed
stawicieli największych przed
siębiorstw branży metalowej w
woj. radomskim. W spotkaniu
uczestniczyli m.in.: delegacje
radomskiego „Waltera”, „Ger
lacha” z Drzewicy, Fabryki
Wyrobów Metalowych w Przy
susze, Fabryki Obrabiarek Pre
cyzyjnych w Warce i „Techmatransu” w Radomiu, (tmz)

Najwięcej naszych aparatów
eksportujemy do Związku Ra
dzieckiego, w którym działa już
ich ponad 5 milionów. Ponad
to wyroby Radomskiego „Tel
komu” trafiają na rynki Fran
cji, Kanady, Turcji, Kuwejtu,
Włoch, Grecji, Nigerii, Libanu,
Tajlandii, Arabii Saudyjskiej,
Luksemburga i innych państw
świata. Wiele krajów zabiega o
uruchomienie na swym terenie
montowni, które pracowałyby
w oparciu o polską technologię.
Mamy już taki zakład w Syrii,
a obecnie toczą się rozmowy o
uruchomienie podobnych w in
nych krajach Afryki i Europy.
W RWT starają się uwzględnić
każdą, choćby najdrobniejszą
prośbę zamawiającego.
Sercem aparatu telefonicznego
jest tarcza numerowa. Kiedyś
nie mogliśmy eksportować tele
fonów do wielu państw tylko
dlatego, że tarcze produkowane
przez zakłady w Błoniu nie od
powiadały surowym wymogom
rynków zagranicznych. Dlatego
też w roku 1973, w oparciu o li
cencję włoską firmy „Face
Standard”, wybudowaliśmy w
Radomiu nowoczesny zakład
tarcz numerowych, którego ro
czna produkcja wynosi obecnie
2 min sztuk. Natomiast RWT
„Telkom” może dać tylko 1,4
tys. szt. telefonów. Niebawem
sytuacja zmieni się. Gotowy jest
już plan rozbudowy RWT, który
przewiduje rozwój wytwórni do
roku 1980. Docelowa produkcja
„Telkomu” równa będzie wów
czas obecnej produkcji tarcz
numerowych. Nadwyżka tarcz
numerowych, tj. blisko 600 tys.
sztuk trafia obecnię do RFN,
Czechosłowacji i innych państw.
Po modernizacji i rozbudowie
HWT, w ostatnim roku bieżącej
pięciolatki załoga podejmie pro
dukcję aparatów elektronicz
nych, które będą niezawodne w
działaniu, trwałe itp.
Jeśli chodzi o tę trwałość, to
w Radomiu skarżą się na pol
skich chemików, którzy od lat
obiecują dać im nietłukącą się
masę plastyczną, z której for
muje się obudowy telefonów.
Czas już, by w jubileuszowym
40-tym roku swego istnienia Ra
domska Wytwórnia Telefonów
otrzymała prezent, który jej się
słusznie należy. (Mim) (k

(P) 3 bm. członek Biura Po
litycznego KC PZPR, przewo
dniczący Rady Państwa, prze
wodniczący OK FJN — Hen
ryk Jabłoński przyjął przewo
dniczącą delegacji Koreańskie
go Demokratycznego Frontu
Zjednoczenia Ojczyzny, przewo
dniczącą Sekretariatu KC Fron
tu, zastępcę przewodniczącego
Najwyższego Zgromadzenia Na
rodowego KRLD, członka KC
Partii Pracy Ho Dzong Suk. W
czasie wizyty omówiono rolę
obu frontów w dziedzinie ze
spolenia swych narodów w bu
downictwie socjalistycznym. Ho
Dzong Suk poinformowała o
węzłowych problemach walki
o zjednoczenie Korei.
W rozmowie uczestniczył
ceprzewodniczący OK FJN
Drapich.
Obecny był ambasador KRLD
Paik Nam Soun. (PAP)

Inauguracja Miesiąca

Kultury Zdrowotnej
w woj. radomskim
Informacja własna
(R) W Zasadniczej Szkole
Przemysłu Skórzanego „Radoskór” zainaugurowano 3 bm.
Miesiąc Kultury Zdrowotnej w
szkołach i placówkach oświato
wo-wychowawczych wojewódz
twa radomskiego. W uroczys
tym apelu udział wziął kurator
oświaty i wychowania Mieczys
ław Janik, przedstawiciele Za
rządu Wojewódzkiego PCK, Sa
nepidu, Instytutu Matki i Dziec
ka.
W tegorocznym Miesiącu Kul
tury Zdrowotnej wiodącym ha
słem jest walka z nałogami,
zwalczanie palenia tytoniu, oraz
zwalczanie alkoholizmu. Ten
temat będzie podejmowany na
lekcjach wychowania obywatel
skiego, w których wezmą udział
lekarze specjaliści, przedstawi
ciele
Społecznego
Komitetu
Przeciwalkoholowego itp.
Podczas inauguracji otwarto
również wystawę tematycznie
związaną z Miesiącem Kultury
Zdrowotnej. 10 nauczycielom z
województwa radomskiego, któ
rzy opiekują się szkolnymi or-.
ganizacjami PCK, yżręczono od
znaki „Opiekun koła PCK”.

(bw)

warunkiem oczywiście, że ofe
(P) — Bary mleczne to temat,
ruje posiłek rzeczywiście smacz
który często powraca na praso
ny
i niedrogi. A niestety to co
we łamy. Przed miesiącem „Zy
serwują często stołeczne bary
cie” wydrukowało kolejny ar
nie zawsze spełnia podstawowe
tykuł, poruszający tę problema
wymogi racjonalnego żywienia.
tykę. Gazeta nasza prezentuje
Czy dania w barach nie mogą
pogląd, że uregulowanie statusu
barów mlecznych, ich rozbudo być lepsze, oczywiście bez pod
noszenia ceny?
wa i umocnienie kadrowe to
jedna z najważniejszych spraw
— Umówmy się od razu, że
dla „Społem”.
lepsze, to nie znaczy droższe. W
„Społem
” przyjęliśmy zasadę,
— Nie mam co do tego żad
że bary mleczne nie muszą być
nych wątpliwości. W „Społem”
nastawione na osiąganie zys
uważamy, że jest to niezwykle
ków. Przynoszą nam je inne iopopularna forma masowego ży
kale
gastronomiczne, uzyskuje
wienia; jedzą w barach ludzie
my
je w różnych formach spo
cierpiący na schorzenia przewo
łemowskiej działalności. Dlatego
du pokarmowego (oprócz barów
robimy i będziemy robić wszy
mają oni w stolicy tylko 6 pla
cówek z daniami dietetyczny stko, by poprawiać jakość po
mi), młodzież szkolna, akade traw, rozszerzać ich asortyment
micka, ludzie mniej zarabiają nie podnosząc cen.
cy, emeryci, renciści. A także
— Czy wiadomo ile osób ko
wszyscy ci. którzy chcą zjeść rzysta z barów mlecznych w
posiłek w mieście — dość szyb stołecznym województwie?
ko i dość tanio.
— Dokładnej statystyki nie
— Bar mleczny powinien peł
prowadzimy, ale w przybliżeniu
nić rolę swoistej jadłodajni. Pod
możemy powiedzieć, że dzien-

wyzwolenia Węgier

(P) Ten Festiwal jest naj
większą imprezą zagraniczną
organizowaną w dziedzinie
muzyki: wystarczy powie
dzieć, że ponad czterdzieści
imprez mieści się w progra
mie tegorocznego III Festiwa
lu Muzyki Polskiej w ZSRR,
który odbywać się będzie w
dniach od 12 do 19 kwietnia
br.
Tematycznie dzieła polskiej
muzyki obejmują czas od
_ XVIII
wieku aż po najbliższą współ
czesność.
Koncerty, na które
złożą się utwory muzyki kame
ralnej, symfonicznej i opero
wej będą prezentowane w 15
miastach Zw. Radzieckiego za
równo przez zespoły i solistów
polskich jak i radzieckich.
Na
uroczystą
inaugurację
przewidziano dwa koncerty (12
i 13.IV) w Moskwie. Wykonaw-

Święto Senegalu
Depesza z Polski
(P) Z okazji Święta Narodo
wego Republiki Senegalu, przy
padającego w dniu 4 bm., prze
wodniczący
Rady
Państwa
Hfenryk — Jabłoński wystosował
depeszę gratulacyjną do prezy
denta Republiki Leopolda Sedara Senghora. (PAP)

nie ok. 60 tys. Liczba to pokaź
na, jest się więc dla kogo sta
rać.
— Jak jest z otwieraniem no
wych placówek w wojewódz
twie stołecznym i remontami
starych?
— Bary mieszczą się na ogół
w dawniejszych budynkach,
mają przestarzałe, ciasne zapiecze, są przeciążone, nie mo
gą podołać stale wzrastającym
zadaniom. Bo konsumentów z
roku na rok przybywa, a barów
— nie. W ub. roku otwarto
tylko „Krasnala” na Piaskach,
bar osiedlowy, z prawdziwego
zdarzenia, jakich nam właśnie
potrzeba. W tym roku plano
wane sa tylko dwa. na Marymoneie Dolnym i Targówku,
które przeszły „poślizgiem” z
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Wiślany zalew
we Włocławku
Informacja własna

(P) Jak podaje iMiGW dziś w
Warszawie będzie zachmurzenie
umiarkowane okresami duże.
Temp. maks. 10 st. (PAP)

KAIENDARIUM

Baza kontenerowa portu gdyńskiego. Przy Nabrzeżu Helskim portu gdyńskiego powstaje wielka, pierwsza tego typu w kraju, baza kontenerowa, która obsługiwać będzie statki
specjalistyczne zawijające do tego portu. Na zdjęciu Nabrzeże Helskie — zakładanie wpustów
zamkowych pomiędzy skrzynie żelbetowe. Pracami kieruje mistrz Benedykt Kuśnierz.
Fot- CAF — Uklejewskl

33 rocznica

Bogaty program III Festiwalu
Depesza
Muzyki Polskiej w ZSRR
przywódców polskich
Informacja własna

z Ryszardem Niedżwiedzkim
wiceprezesem da spraw
gastronomii WSS „Społem

Prognoza pogody

• Wtorek jest 94 dniem 1978
roku. Do końca roku pozostało
271 dni, w tym 226 dni robo
czych.
• Słońce wzeszło dzii o godz.
6.05, a zajdzie o godz. 16.15.
Wschód Księżyca godz. 4.36, za
chód godz. 15.36. Wtorek będzie I
dłuższy od najkrótszego dnia w I
roku o 5 godzin i 17 minut.
• Imieniny obchodzą: Izydor I
t Wacław. ĆJ.I.)
|

12 -19 kwietnia br

(A) Amatorom i miłośnikom
sportów wodnych z całej Polski
przybędzie wkrótce nowy, atrakcyjny i świetnie zagospoda
rowany obiekt do uprawiania
ich ulubionych dyscyplin. Bę
dzie nim wiślany zalew we Wło
cławku, utworzony przed kilko
ma laty w wyniku zbudowania
tam zapory i hydroelektrowni.
Akwen ten,, wykorzystywany
dotąd w nikłym stopniu, posia
da liczne walory, a wśród nich
specyficzny mikroklimat oraz
gęste sosnowe lasy porastające
oba brzegi Wisły i nadające okolicom malowniczy wygląd.
Władze woj. włocławskie? > po
stanowiły utworzyć w rejonie
wiślanego zalewu park krajo
brazowy i skansen obrazujący
tradycyjne budownictwo ludowe
na Kujawach oraz folklor ziemi
dobrzyńskiej.
Trwa już budowa dużego par
kingu samochodowego. Zamie
rzenia przewidują także zbudo
wanie stylowego zajazdu i kil
ku ośrodków sportowo-rekrea

cyjnych. (tan)

(P) Z okazji 33 rocznicy wy
zwolenia Węgier Edward Gie
cą będzie Orkiestra Symfo
rek.
Henryk Jabłoński i Piotr
niczna Filharmonii Łódzkiej pod
dyrekcją Henryka Czyża i Zdzi Jaroszewicz przesłali do przy
wódców węgierskich: Janosa
sława Szostaka. W pierwszym
Kadara, Pala Losonczi i Gyorprogramie Czyża słuchacze w
gya Lazara depeszę, w której
sławnej sali im. Piotra Czaj
— w imieniu KC PZPR, Rady
kowskiego wysłuchają uwertury
do opery „Patia” Stanisława Państwa i Rady Ministrów PRL,
w imieniu narodu polskiego
Moniuszki oraz Koncertu Forte
przesyłają węgierskim przywód
pianowego e-moll Chopina w
com
i bratniemu narodowi wę
wykonaniu Piotra Palecznego.
gierskiemu gorące, braterskie
Muzyka współczesna w tym
wieczorze reprezentowana jest pozdrowienia i najlepsze życze
nia.
przez „Tren” Krzysztofa Pen
Z
wielkim
zadowoleniem
dereckiego, „Bogurodzicę” Woj
ciecha Kilara i „Stabat Mater” stwierdzamy — czytamy m.in.
Karola Szymanowskiego, klasy w depeszy — źe tradycyjne bra
terskie stosunki polsko-węgier
ka naszej współczesności.
W
skie rozwijają się i umacniają,
tym ostatnim utworze solista
osiągając
coraz to wyższy po
mi będą Teresa May-Czyżowziom.
ska, Krystyna Szostek-Radkowa
Jesteśmy głęboko przekonani,
i Andrzej Hiolski.
że braterska przyjaźń i współ
Na drugim koncercie, który
praca naszych partii, państw i
poprowadzi dyr. Szostak, orkie
narodów będzie się nadal umac
stra łódzka przedstawi radziec niać
i wzbogacać dla dobra obu
kim słuchaczom poemat symfo
naszych narodów, w interesie
niczny „Odwieczne Pieśni” Mie pokoju
i socjalizmu. (PAP)
czysława Karłowicza,
sławne
już dzisiaj w całym ś-wiecie
dzieło Tadeusza Bairda „Concerto lugubre”, którego solistą
jest altowiolista Stefan Kamasa.
I wreszcie na koniec kolejna
pozycja Karola Szymanowskiego
— suita z baletu „Harnasie” z
udziałem tenora Andrzeja Ba
Informacja własna
chledy. Z obu tymi programa
mi Filharmonia Łódzka wystąpi
(R) 3_.bm. odbyło się w Rado
jeszcze w czasie swego toariiee' miu plenarne posiedzenie Rady
po ZSRR dwukrotnie w Iwa
Wojewódzkiej FSZMP, poświę
nowie i dwukrotnie W Lenin cone przygotowaniom do Mię
gradzie.
dzynarodowego Festiwalu Mło
A oto co przedstawią filhar dzieży i Studentów „Hawana
monie radzieckie w czasie III 78”.
W dyskusji poruszono między
Festiwalu Muzyki Polskiej. 12.
IV w Swierdłowsku program innymi problem szerszego pro
przewiduje uwerturą „Bajka” pagowania wśród młodzieży
Moniuszki, Chopina koncert województwa radomskiego idei
f-moll, Augustyna Blocha „En- festiwalu oraz wypracowania
fiando” i Kazimierza Serockie większych środków finanso
wych na konto festiwalowe. Ogo „Forte e piano”. Tegoż dnia becni
członkowie organizacji
w Wilnie będzię grana uwertu
zebrali 114 tys.
ra Karola Kurpińskiego
do młodzieżowych
w czym największy udział
„Kalmory”. Koncert Skrzypco zł,
wy fis-moll Wieniawskiego (gra mają junacy OHP.
czasie obrad wybrano tak
Piotr Milewski) i wreszcie II żeWdelegatów,
którzy będą rep
Symfonia
Karola Szymanow rezentować młodzież

skiego. 13.IV w Uljanowsku twa radomskiego na wojewódz
program zawiera „Riff 62” Woj Delegacja liczy 6 osób.:festiwalu.
Graży
ciecha Kilara, Koncert f-moll na Stanisławska — robotnica
Chopina, (gra Lidia Grychto- Radomskiej Wytwórni Telefow
łówna) oraz II Symfonię Szy- nów, Henryka Łepecka — ko
mawskiego.
hufca ZHP w Cie
13 i 14.IV w Nowosybirsku mendantkaMałgorzata
Rogowska
zostaną wykonane przez miej pielowie,
—
studentka
roku Instytutu
scową filharmonię „Koncert na Ekonomiki i III
Organizacji Poli
orkiestrę smyczkową” Grażyny techniki Świętokrzyskiej, Ja
Bacewicz, I Koncert Skrzypco nusz Pulnar — komendant wo
wy Karola Szymanowskiego i jewódzki OHP, Stanisław Kac„Symfonia Olimpijska” Zbig perczyk — przewodniczący Za
niewa Turskiego. Dyryguje An rządu Głównego ZSMP w Tczo
drzej Markowski, solistą jest wie oraz Andrzej Kudła — ins
Krzysztof Jakowicz.
truktor ZHP z hufca w Pion
W Jerewaniu 14 kwietnia „U- kach. (bw)
wertura” Artura Malawskiego,
I Koncert Skrzypcowy Szyma
nowskiego (solistka: Barbara
Górzyńska), Grażyny Bacewicz
„Pansieri notturni” oraz Witol(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Radomscy delegaci
na festiwal „Hawana 78”

Dziś 8 stron

Czytelnicy * Eksperci ★ „Życie"
Zapraszamy wszystkich Czytelników do udziału w naszej
kolejnej konsultacji przy redakcyjnym telefonie 250-205
we WTOREK, 4 KWIETNIA W GODZ. 16.00—17.00
Na pytania Czytelników odpowiadać będą eksperci: Ryszard
Tyrluk — zastępca sekretarza generalnego Ogólnopolskiego Ko
mitetu Pokoju, sekretarz Komitetu Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie: prof. dr hab. Janusz Symonides — wicedyrektor
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; doc. dr hab.
Jerzy Sułek — kierownik Zakładu Problemów Bezpieczeń
stwa Europejskiego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodo
wych; płk doc. dr inż. Stanisław Kowalik — z Wojskowej Aka
demii Technicznej; dr Janusz Prystrom — z Departamentu Stu
diów i Programowania MSZ.
Poniżej zamieszczamy dalsze pytania Czytelników skierowane
do konsultantów:
• Jakie są skutki fizyczne i inne po wybuchu bomby „N”?
Jak długo pozostaje skażony teren?
• Czy w ślad za odprężeniem politycznym, jakie wniosła
konferencja w Helsinkach w sprawie bezpieczeństwa i współpracy, należy się spodziewać konkretnych przedsięwzięć rozbrojeniowych?
• Czy jest możliwa wojna nuklearna z przypadku? Wiadomo, że urządzenia nawet najbardziej bezpieczne, mogą odmówić
posłuszeństwa człowiekowi, co wówczas może stać się z naszym
światem?
• Komu zależy na rozkręcaniu koniunktury zbrojnej?
• Jakie odczuwalne korzyści może przynieść realizacja po
stanowień konferencji wiedeńskiej w sprawie redukcji sil zbroj
nych i zamrożenia zbrojeń w Europie?
Na te i inne pytania Czytelników będą dzisiaj odpowiadali
eksperci. Zainteresowanych, którym nie uda się uzyskać połą
czenia, prosimy o nadsyłanie pytań pod adresem „Życie War
szawy”, 0-624 Warszawa, uL Marszałkowska 3/5, z dopiskiem
Konsultacja „Życia". (Ost.)
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Rozwój sieci aptek—braki w ich zaopatrzeniu * Pogłębianie związków Polaków za granicą z macierzą
* Kontakty z 500 organizacjami z 26 państw
♦ Więcej techników farmacji
(A) Do 1980 r. przybyć ma
w kraju 250 aptek, co powin
no zmniejszyć dysproporcje w
ich rozmieszczeniu. Obecnie
na przykład w woj. stołecz
nym 1 apteka przypada na 30
tys. mieszkańców.
Daleką drogę po leki mają
także chorzy w woj. legnickim
i leszczyńskim, na co często
skarżą się posłom. Limity prze' znaczone na budowę nowych
placówek są jednak niedosta
teczne, a środki z NFOZ moż
na wykorzystywać tylko na
apteki mieszczące się w ośrdkach zdrowia. Dlatego też, zda
niem posłów, należy znieść to
ograniczenie tak, by fundusze
te mogły służyć także na bu
dowę aptek w wolno stojących
budynkach.
Ponieważ 95 proc. leków
sprzedawanych w aptekach to
gotowe specyfiki, nie jest ko
nieczne, by wydawaniem ich
zajmowali się magistrowie far
macji po trudnych, wieloletnich
studiach. Zdaniem Sejmowej
Komisji Zdrowia i Kultury Fi
zycznej, należałoby zatrudnić
w aptekach więcej techników
farmacji, którzy są dostatecznie
dobrze przygotowani do peł
nienia tych obowiązków.

Co roku kończy wyższe stu
dia farmaceutyczne 800 osób,
i tyleż samo pomaturalne licea
farmaceutyczne. Liczba ta po
winna wystarczyć do uzupeł
nienia wciąż jeszcze niedosta
tecznej obsady aptek. Niestety
jednak tylko połowa magistrów
farmacji
wybiera
kierunek
apteczny, a spośród nich za
ledwie 60 do 70 proc, obejmuje
pracę w aptekach.
Także technicy farmaceutycz
ni starają się o zatrudnienie w
innych placówkach, gdzie są ko
rzystniejsze warunki pracy. Re
sort zdrowia zamierza, zgodnie
z postulatami komisji zdrowia,
zwiększyć liczbę szkół dla tech
ników farmaceutycznych, które
powstaną w Lublinie, Olszty
nie, Opolu i Zielonej Górze
oraz zmienić proporcje zatrud
nienia tak, by na 1 magistra
farmacji przypadało kilku tech
ników, zapewniając im jedno
cześnie korzystniejsze warunki.
Wprawdzie piątkowa Komisja
Zdrowia miała zająć się wy
łącznie siecią aptek i kadr far
maceutycznych, jednak w związ
ku z tym, że posłowie sygnali
zowali brak niektórych nie
zbędnych leków w aptekach,
wyjaśnień na ten temat udzie-

Przebudowa drogi E-22
na terenie Krakowa
'
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(P) W szczytową fazę wkro
czyła przebudowa przebiegają
cego przez Kraków fragmentu
drogi E-22.
Przy ul. Wielickiej. gdzie
tworzą się liczne korki, rozpo
częła się budowa II nitki tej
arterii. Dla zbudowania drugie
go pasma jezdni
wyburzone
zostaną rudery typowe dla sta
rego „Podgórza”, przekształca
jącego się obecnie w nowoczes
ną krakowską dzielnicę, a lo
katorzy 100 domów otrzymają
nowe mieszkania.
Dzielnica „Podgórze”, przez
którą przebiega również ruch w
kierunku Zakopanego i wielu
przejść granicznych na południu
kraju, posiada obecnie 7 pla
ców budowy węzłów drogowych.
Uporządkowanie
komunikacji
drogowej w tej części miasta
będzie miało istotny wpływ na
jej sprawność i funkcjonalność
w skali całego Krakowa. (PAP)

NA MARGINESIE
DNIA
WYCIECZKA OSOBISTA?
WROCŁAW. „Słowo Pol
skie" twierdzi: „Wycieczka
może być ciekawsza, niż
najlepszy program telewi
zyjny".
PRZEZ OKNO!
KIELCE. Odpowiedź na
notatkę „Echa Dnia” pt.
„Słabo słychać”: „...kierow
nik miejscowego dworca
autobusowego otrzymał po
lecenie udzielenia pracow
nikom ruchu odpowiedniego
instruktażu w celu wyelimi
nowania przypadków słabej
słyszalności
komunikatów
nadawanych przez megafo
ny”.

NA BEZSITWIU
OPCLE. Fragment więk
szej całości z „Trybuny
Odrzańskiej”: „...istnieją za
wody i stanowiska, przy
sprawowaniu których możli
wości załatwienia tzw. śli
skich spraw są właściwie
żadne. Bo i cóż może zaofe
rować komukolwiek dyżur
ny ruchu,
bibliotekarka,
kierowca autobusu MPK i
wielu, wielu innych? Od
nich to najczęściej wychodzą
nabrzmiałe goryczą głosy
krytyki o sobiepaństwie, as
połecznych postawach łudzi
na stanowiskach, prywacie,
która wypiera interes spo
łeczny”.
MŁODSZA ROZRYWKOWA
KIELCE, Ogłoszenie ża
mieszczone rn „Słowie Ludu”: „Zatrudrrimy pracoumice od 18 lat w charakterze
imprezowych w Wesołym
Miasteczku w Chorzowie”.
ZET-ES

lili przedstawiciele przemysłu
farmaceutycznego „Polfa” i re
sortu chemik
Komisja Zdrowia zgłosiła de
zyderat pod adresem wicepre
miera Secomskiego, by spowo
dował zapewnienie środków
dla przemysłu chemicznego na
produkcję leków. Wiceminister
Zdrowia Tadeusz Szelachowski
podziękował Komisji za to, że
dzięki jej staraniom, w br. re
sort otrzymał 30 min dolarów,
czyli nie mniej niż w ub. r.,
na zakup leków z krajów kapi
talistycznych. (A.D.)

Informacjo własna

(P) Jeśliby wśród gości z zagranicy rozpisano ankietę na
najpopularniejszy budynek w Warszawie, to dom przy ul. Kra
kowskie Przedmieście 64 ma zapewnioną jedną z czołowych
lokat.

A gdy dodamy, źe jest on
siedzibą Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną
„Polonia”, i że w ub.r. podejmowano tu ponad 12 tys. goś
ci — to rachunek owej popu
larności okaże się znacznie
wyższy. Bowiem Towarzystwo

„Polonia” odwiedzają ci przybysze z zagranicj
_
r, którym
słowo Polska jest wciąż blis
kie i kojarzy się z krajem
ojców.

Więcej stołówek i bufetów w woj. kaliskim
Informacja własna
(A) W artykule pt. „Pełny ta ciowo finansować żywienie pra
lerz”, zamieszczonym w naszej cowników, zarówno gdy chodzi
o pełne obiady, jak też pesiłki
gazecie 15.II.br. pisaliśmy — na
podstawie rozmowy przeprowa regeneracyjne.
dzonej z kierownikiem wydziału
Wiele z tych postanowień zo
socjalnego CRZZ, mgr. Dobro- stało już wprowadzonych w ży
cie. Inne znajdują się w trak
sławem Żukiem — o konieczno
ści intensywnego rozwoju stołó cie realizacji. Wydaje się więc,
że sytuacja w dziedzinie żywie
wek i bufetów zakładowych. Onia zakładowego w wojewódz
becna sytuacja nie jest zadowa
twie kaliskim znacznie się po
lająca. Stołówki są kiepskie, ich
prawi.
liczba jest niewystarczająca, wy
(I. Bańk.)
stępują też znaczne dyspropor
cje w ich rozmieszczeniu i po
ziomie między regionami, bran
żami, a nawet poszczególnymi
Nie ustaje protest
zakładami tego samego resortu.
CRZZ i MHWiU opracowały
więc program, z którego wyni
Polaków przeciwko
ka, że w końcu 1980 r. zakłady
pracy powinny objąć żywieniem
bombie neutronowej
zakładowym ponad jedną trzecią
wszystkich zatrudnionych.
(P) Nie ustają głosy protestu
Jak realizuje się te postano społeczeństwa
polskiego prze
wienia w terenie? Zajrzyjmy do ciwko próbom wprowadzenia do
jednego z „nowych” woje
arsenału broni masowej zagłady
wództw, do Kalisza. Tamtejsza bomby neutronowej.
Wojewódzka Rada Związków
3 bm. Senat Uniwersytetu im.
Zawodowych przeprowadziła o- Adama
Mickiewicza w Pozna
statnio wizytację 56 stołówek. niu wystosował
apel — skiero
Stwierdzono, że największym wany rn. in. do
wszystkich
mankamentem jest ich nierów współpracujących z tą placówką
nomierne rozmieszczenie, wsku uczelni zagranicznych w spra
tek czego wiele załóg pracow wie zahamowania dalszego wy
niczych nie ma żadnych możli ścigu zbrojeń i zaniechania za
wości spożycia gorącego posił mierzonej produkcji broni neu
ku. Jednocześnie niektóre sto
tronowej.
łówki nie są w pełni wykorzy
W Wyższej Szkole Rolniczostane. Okazało się także, że bar -Pedagogicznej
w Siedlcach
dzo różnie kształtują się koszty uczestnicy sympozjum
poświę
(cd 11 do 25 zł za obiad) i od conego problemom rozbrojenia
płatność pracowników (cd 7,50 zł utrwalaniu pokoju w świecie,i
do 15 zł za posiłek). O poziomie uchwalili rezolucję, w której
żywienia zakładowego decyduje przyłączają swój głos do prote
zarówno wysokość dopłat z za
przeciwko produkcji i roz
kładu pracy, jak też kwalifika stów
powszechnianiu środków zagra
cje, uczciwość i pomysłowość
żających życiu człowieka.
personelu stołówek i powoła
protest przeciw
nych przez rady zakładowe ko koZdecydowany
produkcji bomby neutrono
misji stołówkowych.
wej wyraziły także załogi pra
cujące przy budowie bełchatowW województwie kaliskim ńa skiego okręgu przemysłowego.
ogólną liczbę 56 stołówek, 49 to W apelu budowniczowie naj
stołówki zakładowe i 7 między większej krajowej inwestycji’
zakładowych. Większość prowa paliwowo-energetycznej solida
dzą zakłady pracy. Tylko w kil ryzują się ze wszystkimi siłami
ku gospodaruje „Społem”. Ży pokojowymi na całym świecie,
wią one dziennie około 10.5 ty które przeciwstawiają się pró
siąca osób, a mogłyby wydawać bom wprowadzenia nowych ro
prawie 15 tys. posiłków. Rezer dzajów broni masowej zagłady.
wy te trzeba koniecznie zagos
„Precz z nową ludobójczą
podarować. Wojewódzka Rada bronią”, „Pragniemy nokoju dla
Zw. Zawodowych zobowiązała
naszych dzieci”, „Głównym ce
zakłady, posiadające niewyko
lem naszej pracy — bezpieczeń
rzystane stołówki, do przygoto stwo i dobrobyt ojczyzny” pod
wywania w kuchniach stołówko
takimi hasłami 3 bm. odbył się
wych różnych potraw i półpro wiec w kombinacie metalur
duktów na wynos oraz dla za
gicznym — hucie „Katowice”.
kładowych kiosków i bufetów.
Uczestnicy wiecu jednomyślnie
Powodzenie tego przedsięwzię
uchwalili rezolucję, w której
cia wiąże się jednak ze sprawą
budowniczowie i hutnicy kom
cen za takie produkty. Obecnie
binatu protestują przeciw wszel
kioski i bufety stosują tzw. ce
kim próbom wzmożenia wyści
ny gastronomiczne na szereg
gu zbrojeń i zimnowojennej po
artykułów. Odstrasza to poten
lityki.
cjalnych klientów od zaopatry
.rozpoczętych obradach ra
wania domowych spiżarni w dyŃa
naukowej Towarzystwa Wie
garmażeryjne wyroby kuchni
dzy Powszechnej na temat „Ustołówkowej, bo są one po pro- powszechndania
wiedzy
we
stu droższe niż kupowane w współczesnych warunkach pol
sklepach detalicznych.
skich”, przyjęto rezolucję pro
testującą przeciwko produkcji
Program rozwoju żywienia
broni neutronowej. (PAP)
zbiorowego w województwie ka
liskim przewiduje, że do końca
1980 r. uruchomi się tu 28 sto
łówek m.in. w przedsiębior
stwie „Agroma" w Kaliszu, w
Jarocińskiej Fabryce Mebli, w
Spółdzielni Kółek Rolniczych w
Sokolnikach, w Ostrowskich Za
kładach Drobiarskich, w Fabry
ce Płyt Wiórowych w Wieru
szowie, w „Spomaszu” w Ple
szewie, w fabryce obuwia w Do
(P) Ludzkość od tysięcy lat
brzycy, w Zakładach Naprawy
Taboru Kolejowego w Ostrowie
wykorzystywała łączność op
Wlkp. Jeśli
- — chodzi
- - ■ o .pracowtyczną .do komunikowania się
ników zatrudnionych w małych
(sygnały dymne, lusterka, tele
zakładach, gdzie nie ma możli
graf optyczny itp). ale dopiero
wości zorganizowania stołówki, wynalazek lasera w 1960 r. uWRZZ widzi rozwiązanie w wy możliwlł pełne wykorzystanie
korzystaniu gastronomii otwar subtelnej struktury fali świetl
tej dła potrzeb załogi. Zakład
nej do przenoszenia sygnałów.
pracy powinien zawrzeć odpo
Teoretycznie od dawna było
wiednią umowę ze „Społem” iub wiadome, że gdyby falę świetl
spółdzielczością rolniczą, prowa
ną zmodulować tak jak np. fa
dzącą gospody i tak, jakby to' lę radiową, to w jednym pro
robił we własnej stołówce, częśmieniu światła można by zmie
ścić do 200 000 kanałów przesy
łowych, np. telefonicznych. Do
1960 r. były to tylko teoretycz
ne rozważania. Laserowe źródło
światła spójnego spowodowało
gwałtowny wzrost zainteresowa
nia telekomunikacją świetlną 1
w związku z tym rozpoczęły
się także prace nad „przewoda i
mi” dla świetlnych promieni.
Pierwszymi urządzeniami prze
syłowymi były po prostu rury
H
z soczewkami skupiającymi
promienie. W 1964 r. zastoso
(A) Załoga zakładów „Predomwano do tego celu szklaną nit
-Polar” we Wrocławiu wykona
ła w marcu ponad miesięczny
kę.
plan 2.200 poszukiwanych w
Światłowód w telekomunika
sklepach automatycznych pra
cji ma bardzo wiele zalet: jest
lek.
odporny na zakłócenia, lekki i
Ogółem w marcu ..Predomoszczędny.
Dla ilustracji tej
-Polar’’ wyprodukował 24 tys.
tych pralek, co oznacza dzien
ostatniej cechy można podać,
ną produkcję ok. 1.000 pralek.
że jeden gram szkła w światło
Także zadania w zakresie pro
wodzie zastępuje 10 kilogramów
dukcji lodówek załoga „Predomprzewodów miedzianych. Zrozu
-Polaru” przekroczyła w mar
cu o kilkaset sztuk dostarczając
miałe więc, że pierwsze zasto
ogółem 64 tys. lodówek sprężar
sowania
światłowodów mają
kowych i absorpcyjnych.
miejsce w technice kosmicznej
Wyniki te są warte podkreśle
i lotnictwie (np. w samolocie
nia ponieważ zakłady borykają
Concord).
się z dużymi kłopotami koope
Technologia światłowodów bę
racyjnymi w zakresie ilości i ja
dzie tematem cyklu wykładów
kości dostaw wielu części i pod
prof. Bogdana Paszkowskiego.
zespołów. (PAP)

Tym właśnie związkom z macierzą, kontaktom ze wszystkimi
“
__
j_________
Polakami
mieszkającymi
dziś na obczyźnie, poświęcone
było kolejne posiedzenie Ra
dy Naczelnej Towarzystwa Łącz
ności z Polonią Zagraniczną
„Polonia”, które obradowało
3 bm. w Warszawie. Tematem
zaś była ocena działalności to
warzystwa w ub.r. i założenia
programowe na rok 1978.
Cechą charakterystyczną dzia
łalności organizacji w 1977 r.
— stwierdził m. in. sekretarz
generalny towarzystwa. Wiesław
Adamski — stanowiło dalsze po
głębienie i rozwój kontaktów z
Polonią,
Korzystne
warunki
stwarzała ku temu polityka pokojowego wspólistnienia, dynamiczny rozwój społeczno-gospo
darczy naszego kraju oraz
aktywność polskiej polityki za
granicznej. Znajdowało to jed
nocześnie pozytywny oddźwięk
w wielu środowiskach polonij
nych, skłaniając do współpracy
z krajem również i te organi
zacje polonijne, które dotąd
czyniły to z oporami lub wręcz
niechętnie.
Bez wątpienia bezpośredni
wpływ na ten stan rzeczy mia
ła działalność samego towarzy
stwa. Stara się ono wychodzić
naprzeciw wszystkim potrzebom
i zainteresowaniom Polaków
mieszkających za granicą w tak
różnych dziedzinach, jak: kul
tura. wymiana naukowa, kształ
cenie młodz/eży polonijnej, tu
rystyka. sport, organizacja Wy
dawnictw i pomocy dta prasy
polonijnej itp.
Dobra wizytówka Towarzy
stwu „Polonia” wystawiają or
ganizowane przez nie na terenie
kraju imprezy. Są ich setki.
Towarzystwo stało się również
inicjatorem
i
najgorętszym
rzecznikiem badań naukowych
prowadzonych nad przeszłością
i dniem dzisiejszym Polonii.Również br. stanie się ko
lejnym etapem realizacji pro
gramu rozwoju i pogłębiania
wielostronnych związków Po
lonii zagranicznej z krajem.
Wśród zapowiadanych imprez
warto wymienić m. in. przewi
dziane na 11—17 sierpnia spot
kanie prawników polskiego po
chodzenia, IV Polonijne Forum
Gospodarcze, które tradycyjnie
już odby^a. sfę, w ramach Mię
dzynarodowych Targów Poznań
skich i ma na celu współpracę
handlową między firmami polo
nijnymi i krajowymi przedsię
biorstwami handlu zagraniczne
go. czy polonijne spotkania z
polska piosenką w Zielonej Gó
rze (12—21 lipca), stanowiące
kontynuację udanej imprezy z
zeszłego roku.
Tradycyjnie też na wiodących
uczelniach uniwersyteckich kra
ju pracować będą Szkoły Letnie
Kultury i Języka Polskiego, a
instytuty
naukowo-badawcze
zorganizują szereg kursów spe
cjalistycznych
przeznaczonych
dla działaczy polonijnych.
Ta szeroko zakrojona działal
ność Towarzystwa „Polonia” obejmująca kontakty z 500 orga
nizacjami z 26 państw — zwra
cano uwagę na posiedzeniu Ra
dy Naczelnej — przynosi wręcz
niewymierne korzyści. Uczestni
cy imprez organizowanych w
kraju stają się, po powrocie do
miejsca zamieszkania, gorącymi
rzecznikami kontaktów z Pol-

WSZECHNICA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ponadplanowe lodówki
i pralki automatyczne
z wrocławskiego
Predom-Polaru”

Światłowody
Wstęp do tego cyklu wykła
dów wygłosił współpracownik
profesora dr Kryszewski. (R)

Prognozy
demograficzne
(P) Na temat prognoz demo
graficznych powstało już wiele
nieporozumień. Rok temu na
łamach prasy polskiej rozgorza
ła burzliwa dyskusja pomiędzy
demografami. Bardzo często te
go typu nieporozumienia wyni
kają z opacznego rozumienia
prognoz.
Na pewno nie można trakto
wać prognoz demograficznych
jako swoistego jasnowidzenia
procesów, które zajdą w przysz
łości. Zresztą żaden szanujący
sie demograf nie będzie usiło
wał dać jednoznacznych odpo
wiedzi w swoich prognozach.
Czym wobec tego jest prognoza
demograficzna?
Prognoza iest sadem o przysz
łych liczbach, strukturze, ruchu
i przyroście naturalnym społe
czeństwa. Przy czym jest sądem
warunkowym, zależnych od
przyjętych założeń. I właśnie od
przyjmowania kolejnych zało
żeń powstają poszczególne wa
rianty prognozy demograficznej.
Posługiwanie się tymi wa
riantami rx>w.nno być zależne
od celu jakiemu prognoza ma
służyć. Na przykład planiści po
winni wybierać skrajne górne
wariant’.-, planując mieszkania,
czy miejsca pracy. Politycy
społeczni warianty dolne.
Tym zagadnieniom poświęco
ny był siódmy z cyklu wykła
dów, prof. dr. Kazimierza Ro
maniuka nt. ..Optymalne struk
tury i procesy demograficzne”.
(Wal)

ską. Z czasem te kontakty po
lonijne przeradzają się również
w kontakty pozapolonijne. Po
prostu kraj nasz zdobywa sym
patię i uznanie wśród cudzo
ziemców. A tego nie sposób
przecenić.
Na zakończenie posiedzenia
Rada Naczelna Towarzystwa
„Polonia” podjęła uchwałę w
sprawie zwołania w listopadzie
piątego walnego zjazdu organi
zacji. (łab)

Wystąpienie
ambasadora WRL
w TYP
(P) Z okazji Święta Narodo
wego WRL, 3 bm przed kame
rami TVP wyśtąpii ambasador
tego kraju w Pclsce Jozsef Garamvolgyi.
Przedstawił on osiągnięcia
WRL w budownictwie socjali
stycznym, wskazał na dążenie
swego kraju do urzeczywistnia
nia idei międzynarodowego po
koju, bezpieczeństwa i współ
pracy. Oma-wiając stosunki pol
sko-węgierskie, ambasador pod
kreślił, że w ostatnich latach
rozwijają się one szczególnie
pomyślnie. (PAP)

X

-__ą

KRONIKA DYPLOMATYCZNA
(P) Marszałek Sejmu Stanisław
Gucwa przyjął 3 bm. ambasadora
Czechosłowackiej Republiki So
cjalistycznej Jana Musala, który
złożył mu wizytę w Sejmie w
związku z zakończeniem misji dy
plomatycznej w Polsce.

3 bm. marszałek Sejmu Stiafslaw Gucwa przyjął ambasadora
Królestwa Nepalu Gyanendra Bahadura Karki, który złożył mu
wizytę w Sejmie w związku z
rozpoczęciem misji dyplomatycz
nej w Polsce.

3 bm. aktyw Polskiego Ko i madzenia Ludowego KRŁ<D —
mitetu Solidarności z Naro I Ho Dzon Suk przekazano wyrazy
dami Azji i Afryki spotkał I poparcia dla słusznej walk] na
się z delegacją Demokratycznego
rodu koreańskiego o pokojowe
Frontu
Zjednoczenia
Ojczysny
zjednoczenie kraju.
KHL-D, przebywającą w Polsce
na zaproszenie OKFJN. Przewod
W spotkaniu uczestniczył am
niczącej delegacji zastępcy prze
basador KHŁ-D w Polsce — Falk
Nam Soun.
wodniczącego Najwyższego Zgro-

•

PAP DONOSI W SKRÓCIE
Q Przewodniczący Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka,
min. Janusz Wieczorek przyjął
delegację zespołu tańca ludowe
go Uniwersytetu Marii Curie-Sklowsklej w Lublinie. Zespół szero
ko znany nie tylko w kraju, ob
chodzi w kwietniu br. swój jubi
leusz 25-lecia
— • •
założenia. Z tej
przekazała na
okazji delegacja
rzecz Centrum Zdrowia Dziecka
kwotę 3.174 dolary zebraną przez
zespół podczas tournee zagranicznych.
• W pobliżu Lutomierska w
woj. sieradzkim znajduje się głaz
narzutowy uznany za pomnik przy
rody. Głaz liczy w obwodzie 11
m zaś wysokość jego wynosi 1,5
m. Obecnie głaz ten jest przed*
miotem badań ze strony pracow
ników naukowych Wydziału Geo
logii Uniwersytetu Warszawskie
go.
Ą W Politechnice Śląskiej w
Gliwicach przy współpracy z za
kładami Zjednoczenia Przedsię
biorstw
Robót
Kolejowych w
Warszawie skonstruowano nowy
rodzaj czujnika pola elektromag
netycznego linii energetycznych.

Przystosowany jest on do pracy
w żurawiach samojezdnych. Ostrzega załogę żurawia o zbliża
niu się przewodów linii elektry
cznych pod napięciem 1 . może
nawet go zablokować.
• Po ustabilizowaniu się pogo
dy, główne prace orzy budowie
zbiornika wodnego Jezlorśko
w
woj. sieradzkim koncentrują się
m. in. na usypywaniu drugiej
KOO-metrowej zapory prawobrzeż
nej oraz na pracach konstrukcyj
nych przy budowle przepompo
wni. Ważnym etapem
budowy
będzie przełożenie koryta rzeki
Pichny. Nowe koryto ciągnące się
na przestrzeni 5 km zostało już
wykonane. Obecnie wzmacnia się
Je powłoka betonową. Zbyt często
zdarzają sie jednak dni. kiedy do
pracy przystępuje zaledwie poło
wa planowanego taboru samocho
dowego.
• W Wieluniu przystąpiono do
budowy pierwszego w kr. ju za
kładu mleczarskiego produkują
cego mleko trwałe w opakowa
niach bezzwrotnych, nadające się
do przechowywania w odpowied
niej temperaturze do pól roku.

Modernizacja, jak już wspom
niałem. powinna przynieść nie
jako automatycznie pewną, ponrawę i w tei dziedzinie. Waż
na sprawa to również kadra* jej
kwalifikacje, umiejętności, po
prostu przygotowanie zawodo
we. Załogi jakimi dysponujemy,
nie zawsze reprezentują wysoki
noziom. M.in. ze względu na
zbyt skromne w porównaniu z
innymi placówkami gastrono
micznymi, zarobki. Dlatego też
staramy się z jednej strony1 po
przez różne formy szkolenia
podnosić kwalifikację załóg, a
jednocześnie dążymy do popra
wy uposażenia pracowników ba
rów mlecznych. Bez tego zabiegu
trudno będzie utrzymać tu dob
rych fachowców.
— Znaczna część społeczeńst
wa jest zdania, ie mleko i pod
stawowe dania z jadłospisu ba
rów ralecanych pswinny być
również i w innych placów
kach gastronomicznych...
— My, to znaczy „Społem”
także “jesteśmy
*. i: . ., . tegoJ zdania.
./nąmy, .już. w
„Mleczne” kąciki ’,/nan
„Ptąha
i Barze „Pi
aha”.
■a' VOl
____ _ kefir
Jir czy jajecznicę mo
Mleko,
żna
na zamówić
zaihówić w każdej niemal
niómal
:ą.wiar: ‘ ChcieliWrśfny
‘
kawiarnitakże.
rOŁSzeiorając nasza „rhlcczną”
------działalność,
lnlść, w większym niż
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Grabiec) i I Symfonia Krzyszto
dotychicIes stopniu żywić w bafa
Meyera.
17.IV.
w
Tallinnie:
Uszkolną.
Nie
rach tiłodrież
______
_____ .. __
da Lutosławskiego „Livre pour
wertura do „Parii” Moniuszki,
wszystkie
..„ _tk!e bowiem
bowiem1 szkoły mają
orchestrę”. Następnego dnia (15.
f
Koncert
Skrzypcowy
A-dur
stołówki.
/
A
nasze
doświadczeIV) w Gorkim „Cztery eseje” i
pólnrooy'?placówek ga
aa-
Karłowicza i II Symfonia Szy
nią ze yspólpracy
Bairda, „Krzesany” Kilara i III
manowskiego. Dyryguje Antoni
stronomie:znych
; ...
1i oświatowych
Symfonia Szymanowskiego. 16
Witt, solista Krzysztof Jako
sa raczej pozytywne. Np. bar
kwietnia w Tbilisi uwertura do
wicz.
..Latawiec” zaopatruje z powo
„Flisa”
Moniuszki,
Koncert
dzeniem! w obiady uczniów Te
18
kwietnia
w
Mińsku
poemat
Skrzypcowy d-moll Wieniaw
chnikum Łączności na Saskiej
symfoniczny
„Step
”
Zygmunta
skiego (gra Kaja Danczowska),
Noskowskiego, Krzysztofa Pen
Kępie, w kawiarni „Złota Kacz
Bolesława Szabelskiego „Conka” żywi sie ok. 500 studentów.
dereckiego „De natura sonoris”,
certo grosso” i W-ojciecha Ki
Karłowicza poemat „Odwieczne
W orzfpadku zaś barów mle
lara „Krzesany”. Dyryguje Ka
pieśni” i IV Symfonia Koncer
cznych — mvślimy o młodzieży
rol Stryja. Natomiast w Woro
tująca Szymanowskiego. Dyry
ze szkól podstawowych, którym
neżu (16.IV.) — Władysława Że
guje Bogusław Madev. gra pia
chcemy przedstawić wkrótce
leńskiego uwertura
„W Tat
nista
Tadeusz
Żmudziński.
konkretna ofertę: możemy do
rach”, Szymanowskiego II Kdr»
wozić mleko, czy specjalne ze
To tyle, jeżeli chodzi o kon
cert Skrzypcowy (gra Andrzej
stawy
oaiadowe lub śniadanio
certy symfoniczne. Już sam ze
we do szkól, albo w barach,
staw utworów i wykonawców
znajdujących sie w ich pobli
wskazuje jak obszerny czas
żu — przygotowywać posiłki dla
okres historyczny obejmuje ta
dzieci,
któ-.e miałyby na nie
muzyka, jak stanowi szeroką —
(A) W Zakopanem trwa 10
abonament. Liczymy na zainte
choć
na
pewno
niepełną
—
pre

przegląd filmów o sztuce, a
resowanie tą forma współpracy.
zentację polskiej twórczości,
równocześnie „Salon
marco
— Warlzawa ma 44 bary. Jak
dawnej i najnowszej.
Udział
wy” prezentuje twórczość ko
na stolicę z jej ponad 1,5 min
wybitnych dyrygentów, czoło
lejnego laureata nagrody mi
mieszkańców nie jest to liczba
wych polskich solistów różnych
nistra kultury i sztuki Kiejstu
oszałamiająca. Jednak i tak lep
specjalności jest również miarą
ta Bereźnuckiego — malarza,
si jesteśmy od wielu innych
wielkości tej imprezy. Impre
którego dzieła znane są szero
miast czy województw. Które z
zy,
którą
zamknie
uroczysty
ko w kraju i za granicą.
naszych dużych miast postawił
koncert
w
Moskwie
tamtejszej
W lokalu przedsiębiorstwa
Pan zi wzór w organizacji
Akademickiej Symfonicznej Or by
i działania barów mlecznych.
„Pracownie
Sztuk Plastycz
kiestry
Państwowej
Filharmo

— Najlepszy jest chyba Poz
nych" trwa indywidualna wysta
nii Moskiewskiej, na program
nań, gdzie już wcześniej prze
wa malarstwa na szkle oraz
którego
złożą
się
Koncert
f-moll
prowadzono
modernizacje lokali
witraży zakopianki Ewy FajChopina (gra Piotr Paleczny) i barowych. Karmią
w nich na
kosz. Miejscowy kabaret „Za
Koncert
Skrzypcowy
d-moll
prawdę debrze. Sporo robi w
skroniec” daje program „Czte
Wieniawskiego
(gra
Kaja
Dantej dziedzinie również Gdańsk.
ry stówy czterdziestopięciolaczowska).
Zresztą „Społem” — jak już
tka".
Niezależnie
od
wspomnianych
wspomniałem
— bardzo stawia
Afisze ogłaszają o następnych
na rozwój barów mlecznych w
imprez polscy soliści dadzą du
imprezach. Od 4 do 9 bm. od
całym kraju. Jednak od razu
żą ilość recitali w różnych mia
będą się pod Giewontem I
nie można nadrobić wieloletnich
stach Zw. Radzieckiego.
ogólnopolskie
targi
sztuki
zaniedbań. Będziemy się starać,
Warto również podkreślić, że
„Montart 78”. W dniach 6—9 bm.
aby
Warszawa należała do czo
w miastach ZSRR wystąpią: Po
ogólnopolskie konfrontacje ka
łówki.
znański
Chór
Chłopięcy
Jerzego
baretowe i w tym samym ter
Chciałbym przy okazji podzię
Kurczewskiego oraz
„Capella
minie koncerty z okazji 10-lekować „Życiu Warszawy” za
Arcis
Varsoviensis
”
Marka
Se

cia zespołu regionalnego pieśni
snrzyjajacy klimat, jaki gazeta
wena (Wilno. Tailinn, Mińsk,
i tańca „Maśnlaki”. (PAP)
stwarza n>m w odbudowie
Moskwa). Również wiele tea
„mlecznej gastronomii". Łatwiej
trów muzycznych wznowi po
i sprawniej pracuje się, czując
siadane w swym repertuarze
społeczne joparcie i mając
dzieła polskich kompozytorów
świadomość,, źe robi się coś
(np. w Mińsku wystawiona bę
bardzo potrzebnego ludziom. (P)
dzie „Halka” pod batutą Bogu
Rozmawiała:
ANNA SIELANKO
sława Madeya). „Halkę” rów
nież wystawi sie we Lwowie a
„Straszny dwór” w Wilnie.
Wyższa Szkoła Muzyczna w
Warszawie wysyła swa orkie
(P) W elektrowni „Rybnik”
strę na festiwal do ZSRR: w
Informocja własna
zakończono kolejny etap prac
czasie czterodniowego pobytu
przy bloku energetycznym nr 6.
(A)
Od niedopałka papierosa
zespół
studentów
grać
będzie
Rozpalono bowiem kocioł o wy
powstał poż»r mieszkania w
w konserwatorium oraz w zadajności 650 ton pary na godzi
domu przy ul Solec 8 w War
kładach pracy. Ponadto strona
nę, umożliwiając czyszczenie ca
___, planuje
.___ .
radziecka
dwie wysta- szawie. Śmiertelnemu zaczadze
łego systemu rurociągów wod wy:
niu
uległ 56>letni Edward D.
Muzyka polska na pły
no-parowych.
Podczas pożaru mieszkania w
tach wytwórni „Melodia” oraz
domu przy ul Warszawskiej 22
wystawę obrazującą polskie ży
Operacja ta poprzedza bezpo
w Raciążu (wj. ciechanowskie)
cie muzyczne ze szczególnym
średnio uruchomienie, a następ
przez', zaczadzenie po
uzwględnieniem współczesnych śmierć
nie synchronizację z siecią pań
niósł
48-letni Edward K. Przy
wydarzeń,
jak również — o
stwową tej kolejnej jednostki
czyną pożaru bido zwarcie w
czym już pisaliśmy — organi instalacji elektrycznej.
energetycznej. Pierwszy prąd z
zuje się wielką naradę muzy
bloku nr 6 powinien popłynąć
Również zwarcie instalacji ekologiczną nt. muzyki polskiej
jeszcze w tym miesiącu i wów
lektrycznej brio przyczyna po
z udziałem wybitnych muzyko
czas „Rybnik” osiągnie moc
żaru w
ne/ejscowości Trębki
logów polskich i radzieckich.
1.200 MW.
Nowe w stdecznym wojewódz
Już te informacje mogą sta twie warszawskim. Z dymem
Równocześnie trwają Intensy
nowić najlepszy obraz i miarę poszła stodała oraz narzędzia
wydarzenia,
jakim będzie tego
rolnicze. -We wsi Bukowina
wne prace przy budowie następ
roczny
III Festiwal Muzyki
(woj. sieridzkie) ogień strawił
nego, 7 bloku o mocy 200 MW.
stodołę, obórę, 3 krowy i 5 świń.
Polskiej w ZSRR.
(Sierp.)
(CAD)
(PAP)
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ub. roku. Nie jest to niestety
wiele.
Opracowaliśmy więc program
I już rozpoczęliśmy prace mo
dernizacji barów mlecznych w
stołecznym województwie. Spo
dziewamy się otrzymać też kil
ka pomieszczeń z rewindykacji,
ale tam urządzić można będzie
właściwie tylko mini-bary. a
raczej pijalnie mleka, gdzie
mogą poza tym być desery mleczno-owocowe.
— Jak wyglądają nakłady na
realizację programu odnowy
warszawskich barów?
— Dzięki pomocy centrali
„Społem”, która doskonale _ ro
zumie nasze potrzeby i -popiera
inicjatywy w tej dziedzinie,
mamy zapewnione środki finan
sowe. a także maszyny i urzą
dzenia, które stanowić będą
wyposażenie zapleczy wyremon
towanych obiektów. Chcemy

większość prac zakończyć w I
półroczni. Na lata odłożyliśmy w
zasadzie tylko roboty w barach
znajdujących się w pobliżu
uczelni, aby do końca roku
akademickiego studenci mogli z
nich korzystać.
W sumie — jakieś prace, wię
ksze lub mniejsze wykonane
będą niemal we wszystkich
barach. Znacznie poprawi się
przy tym wyposażenie i wy
strój wnętrz. W kilkunastu pla
cówkach uda nam się zainsta
lować ciągi szwedzkie. Klienci
krócej więc będą stać w kolej
ce.
— Bównie ważne, jak na
czym i czym się je, jest to, «•
się je.
— To prawda, ale zależy to od
wielu czynników: od tego w
jakich warunkach przygotowu
je się potrawy, kto je robi i
przy pomocy jakich urządzeń.

Bogaty program III Festiwalu

Muzyki Polskiej w ZSRR

Kultura w Zakopanem

Blok o mocy 200 MW.
ruszy niebawem
w elektrowni „Rybnik”

Śmiertelne zaczadzenie
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W hucie „Katowice”
. N.

■ ■

HENRYK JEZIERSKI

...........................................■■■■

BITWA O SZYNY
dernizację naszej kolei, umożli
pociągów ze
szybkością, z
drugiej zaś staną się atrakcyj
nym towarem eksportowym.

co tyle rozgłosu wokół
wiając np. jazdę
dużej, wznoszo
POwalcowni
nej w hucie „Katowice”. Czyznacznie większą

rzeczywiście jest to tak waż
na, a zarazem trudna do zrea
lizowania inwestycja? Czy nie
ma w tym jakiejś nadmiernej
przesady?
Były przecież lata, kiedy
budowano tu naraz nie tylko
jeden obiekt dużego formatu.
Ot, choćby rok ubiegły, któ
ry zamknął się niemałym suk

w przypadku
dużej, stawka
jest wysoka. Budowniczowie
huty „Katowice” zdają sobie
z tego doskonale sprawę. To
też gra o tę walcownię prze
biega tu ostro. Jak to wyglą
da?

widać
JAK
walcowni

Brygada murarska z „Budostalu-4
Henryk Smorczewski —
brygadzista, Antoni Rutkowski, Józef Węgiera, Tadeusz Mróz
cesem. Uruchomiono w nim
taśmę spiekalniczą nr 3, wal
cownię średnią i wielki piec
nr 2. To ostatnie wydarzenie:
12-miesięczna budowa wiel
kiego pieca — było pobiciem
rekordu światowego.
Nie
mniej rewelacyjny był rok
1976, kiedy przekazano do użytku cały szereg obiektów
leżących na tzw. linii stali,
poczynając od składowiska
rud i koksu, poprzez wydział
przygotowania wsadu, rejon
wielkiego pieca nr 1, stalow
nię konwertorową, na walcow
ni zgniataczu kończąc.
A mimo to walcownia duża
zasługuje na uwagę szczególną.
I nie idzie tylko o jej rozmia
ry, gdyż pod tym względem nie
ma ona sobie równej. Ba, nie
mała jej część, bo ponad 20
proc, znajduje się pod ziemią,
tworząc coś w rodzaju podziem
nego miasta. Toteż już tylko sa
mo zbudowanie fundamentów
nie było rzeczą łatwą. Są one
bowiem bardzo głębokie, zróż
nicowane
i wielopoziomowe,
gdyż biegnie tędy mnóstwo cią
gów technologicznych.
Ale trudność budowy i jej
niezwykłość polega na czymś in
nym. Ma to być najbardziej
skomplikowany wydział produk
cyjny w hucie „Katowice”. Wy
nika to m.in. z jego nowoczes
ności. Dość powiedzieć, że sed
nem wszystkiego będzie automa
tyka i elektronika. Założeniem
bowiem było, by jak najmniej
ludzi pracowało, by maszyny
były „mądre”, samodzielne i
wydajne.
Kolejny szkopuł tkwi w tym,
że dla walcowni dużej czas sta
le się „kurczył”. Co prawda w
marcu 1976 r. postawiono pier
wszy slup konstrukcji
hali
walcowniczej, a w roku ubieg
łym w czerwcu rozpoczęto mon
taż dachów, jednakże wobec in
nych pilnych zadań walcownia
ta czekała na swoją kolejkę.
Tymczasem ranga walcowni
dużej, która w tym roku ma
rozpocząć nrcdukcję, jest wy
jątkowa. Jest to bowiem wal
cownia finalna, a więc wytwa
rzająca wyroby gotowe. Będą
to wyroby szczególnie potrzeb
ne i poszukiwane, jak wielko
gabarytowe
kształtowniki
i
szyny. Jakość tych szyn nie bę
dzie
ustępować najwyższvm
wymaganiom światowym (ich
wytrzymałość — 110 kg na 1
milimetr kw.). Takie szyny z
jednej strony pozwolą na mo

Odpowiedzi na to pytanie
próbował szukać niżej podpi
sany, chodząc po placu budo
wy, przysłuchując się dysku
sjom w czasie posiedzeń ko
misariatów, czy w czasie na
rad sztabowych.
Minister Romuald Kozakie
wicz, generalny dyrektor budo
wy huty „Katowice”, wybrał
rozwiązanie najprostsze i jedy
nie skuteczne, bo już niejedno
krotnie sprawdzone. Polega ono
na wielkiej koncentracji po
tencjału, który pozwala
w
krótkim czasie realizować zada
nia. Powołał także nowe sta
nowiska komisarzy i nadkomi
sarzy. Szło o to, żeby wprowa
dzić większą odpowiedzialność
personalną, żeby za określony
odcinek pracy była odpowie
dzialna nie jakaś anonimowa
organizacja, lecz żeby odpowia
dał człowiek znający się na
rzeczy i gwarantujący, że wy
znaczone zadanie będzie wyko
nane. Całą walcownię podzielo
no pomiędzy 7 komisarzy i 2
nadkomisarzy. Stanowiska te
powierzono wybitnym inżynie
rom — pełnomocnikom zjedno
czeń i dyrektorom przedsię
biorstw. Komisariaty funkcjo
nowały już w czasie budowy
wielkiego pieca nr 2 i, jak wia
domo, doskonale zdały egzamin,
o czym może świadczyć jogo

budowa w rekordowo krótkim
czasie.
W pierwszej kolejności nale
żało rozprawić się z drogami i
betonem. Jak był mróz, wszyst
ko wyglądało na medal. Ale
przyszły roztopy i drogi dojaz
dowe nie wytrzymały obciąże
nia jadących non stop, dzień i
noc 20-tonowych wozideł i cięż
kiego sprzętu.
Inż. Włodzimierz Śmietana,
dyrektor „Transbudu” Nowa
Huta, melduje o katastrofalnej
wręcz sytuacji: W ciągu 4 dni
doszło do licznych awarii ogu
mienia, rozrywały się „Jelczbety”, były przypadki złama
nia mostów. Przyczyną są złe
drogi i fatalne zjazdy. Koła po
jazdów toną w lepkiej mazi,
mleczko cementowe dostaje się
do układów hamulcowych. W
rezultacie pojazdy jeżdżą jak
bez hamulców. Takie warunki
pracy wywołują niekorzystną
atmosferę. Kierowcy nie chcą
jeździć na betonowozach.
Minister: Nie można tego to
lerować, ho „połamiemy” wszy
stkie samochody i sobie nogi.
Musimy to radykalnie i szybko
zmienić. Proszę cię Rysiu (inż.
Ryszard Sciborowski, nadkomi
sarz, zastępca dvrektora zjed
noczenia „Budostal”), żebyś się
zajął tym tematem.
Pójdę na to, żeby nawet kosz
tem sprzętu, którym wykonuje
się niwelację, naprawić drogi.
Zwieźć płyty, piach, żwir, ka
mienie i załatwić sprawę bły
skiem.
Gdy będą drogi, to nie będzie
sprawy betonu, bo łatwiej go
będzie dowieźć. Tymczasem jak
nie ma betonu, to wszystko
szwankuje. Dyscyplina również.
Ludzie bowiem źle to przyjmu
ją. A „naród” mamy taki, że
jak jest wielkie hasło, zrywają
się jak burza, jest wspaniała
atmosfera, która prowadzi do
sukcesu. Zwykle jednak bywa,
że po czymś takim każdy roz
pamiętuje swoje
osiągnięcia
przez parę miesięcy. A dotyczy
to nie tylko kadry, ale i robot
ników. Dlatego musimy wziąć
się do dyscypliny.
Dyr. Kubik, komisarz, naczel
ny inżynier „Energomontażu”
Katowice: Niby ludzi jest za
mało, a mimo to niektórzy się
„nie przemęczają”. Uważam, że
nie można się z tym pogodzić.
Minister: Niebieskich ptasz
ków należy się pozbvwać. I to
tak, żeby pierze leciało.
Inż. Henryk Zaręba, nadko
misarz, dyrektor naczelny ge
neralnego wykonawcy „Budostalu-4”: Snrawa wygląda tak,
że jednocześnie ludzi jest za
mało i za dużo. Za dużo w dzi
siejszej sytuacji betonowej i
szkoda ich więcej przysyłać.
Kiedy jednak zniknie problem
betonu, potrzeba będzie dodat
kowo około tysiąca osób. W
fundamenty bowiem władować
musimy jeszcze ok. 100 tys. „ku
bików” betonu. Ludzie muszą
wiec być w nogotowiu.
Dyr. Jan Stanek, komisarz,
7?-dr*^"zcnią ,.Tn-

Komim i hala walcowni dużej

„Zwierzyniec milowy... ”
„O trzy mile od Zamościa
pamiętam zwierzyniec milowy,
cały oparkaniony naokoło, do
którego strzeżenia były prze
znaczone wsie. Tam utrzymy
wało się mnóstwo zwierza róż
nego rodzaju, jako to jelenie,
sarny, daniele; krwiożercze,
jeżeli się przypadkiem zna
lazło, wytępiano. Niedźwiedź
raz się wdarł przez parkan,
zaraz go ubito. Chowały się
tam i mnożyły dzikie konie,
które widziałem. Postać ich
mała jak koni włościańskich,
lecz osiadłe, krępe i z grubą,
lecz gładką nogą, siły wielkiej,
sierści jednakowej, karomyszatej..." — tak widział podzamojski zwierzyniec i Zwierzy
niec Kajetan Koźmian. Było to
na początku lat osiemdziesią
tych XVIII wieku.
(Owe „karomyszate" koniki,
o których Koźmian wspomina,
chowały się w Zwierzyńcu do
lat sześćdziesiątych ub. wie
ku. Później rozdano je oko
licznej ludności. Stąd też wy
wodzi się nazwa „Biłgorajskie
konie", przypominające wyglą

dem tarpany, od których po
chodzą.)
Ordynatem na Zamościu był
wtedy Jan Zamoyski, wojewo
da podolski, który niezadługo
przekazał ordynację, ze Zwie
rzyńcem włącznie, Andrzejowi,
młodszemu bratu, kanclerzowi
wielkiemu koronnemu, zwane
mu dla cnót obywatelskich
„polskim Arystydesem”.
Ale tradycje Zwierzyńca się
gają głębiej, do czasów Wiel
kiego Jana. Jego czasów się
ga również owa zwierzyniec
ka osada, osadzona nad Wie
przem w pięknym, lesistym
krajobrazie, w centralnym
punkcie Roztocza.
Wspominał o tym zwierzyń
cu już Szymon Starowolski w
swym „Opisaniu położenia
Królestwa Polskiego”.
Zwierzyniec Zamoyskich nie
był zresztą czymś unikalnym.
Był zapewne największy i
najbardziej znany. Ale Zyg
munt Gloger wymienia i radziwillowski zwierzyniec pod
Białą, wspomina o zwierzyń
cu krzepickim, gdzie żyło m.

In. 1600 jeleni, o zwierzyńcu
Branickich z Białegostoku,
wreszcie o podwarszawskim
zwierzyńcu Zygmunta III.
Ale,
jak
wspomniałem,
Zwierzyniec Zamoyskich był
najbardziej znany. Wiązał się
on bowiem i z osobą Wielkie
go Kanclerza, i z potężną or
dynacją zamojską, i z osobą
przyszłej królowej Polski, Ma
rysieńki Sobieskiej, primo no
to Janowej Zamoyskiej.
Położony, powtórzę, nie
zwykle malowniczo, nad og
romnym stawem, był punktem
wypadowym organizowanych
z rozmachem polowań. Stal tu
w swoim czasie rozsiadły sze
roko
dwór
modrzewiowy,
przekształcony w okazałą re
zydencję przez wnuczkę pierw
szego ordynata, Gryzeldę Wiśniowiecką, wdowę po sławnym
Jeremim. Za czasów Mary
sieńki rezydencja zwierzyniec
ka została przebudowana, oto
czenie jej przypominało wer
salskie ogrody. Siady strzyżo
nych alei i kanałów zachowa
ły się do dziś. Tam, gdzie te

stal”: Zarzuca się nam, że je
steśmy spóźnieni o miesiąc.
Tymczasem dopiero miesiąc te
mu weszły nasze brygady. Na
walcowni średniej ustawiano
rury w piecu 3 miesiące, „Instal” ma to zrobić w ciągu 1
miesiąca.
Minister: Ale tutaj jest wal
cownia duża...
Dyr. Stanek: Na wielkim pie
cu prowadziłem komisariat le
piej lub gorzej, ale nie tak nie
udolnie jak tu. Łatwiej było
załatwić...
Minister: Postarzałeś się nag
le?
Dyr. Stanek: Słyszę jak się
mówi, żeby wszystkich ustawić
„na okrągły zegar”. Ale z tym
są poważne trudności.
Minister: Nie wiem, co odpo
wiedzieć Stankowi.
Inż. Mieczysław Patrzałek,
zastępca dyrektora generalnego
budowy: O tyle ma rację, że
życie składa się ze szczegółów,
a czas nieubłaganie leci.
Minister: Wnioski?
Dyr. Stanek: Ja wnioski mo
gę dać. O czym tu mówić, je
żeli nie wykonuje się wszyst
kich ustaleń. Jaki może być
wniosek? Może być tylko je
den: dodać ludzi i skończyć ro
botę.
Dyr. Sciborowski: Panie mi
nistrze zgadzam się z dyr. Stan
kiem. Dopilnujemy, żeby budostalowcy byli w komplecie.
Dyr. Zaręba: Mam pytanie.
Kiedy koledzy z „Instalu” za
kończa układanie rur, żebyśmy

Hala główna walcowni dużej

ki wstępnej BD, a kiedy będą
następne?
Dyr. Rolski: Za tydzień wal
carka Z,.
Minister: Co tydzień po klat
ce?
Dyr. Rolski: Tak wygląda
panie ministrze.
Minister: Od razu należy ustalić harmonogram dla walca
rek U: i U: i prowadzić mon
taż dzień i noc. Mamy niepeł
ne dwa miesiące, żeby je zmon
tować i uruchomić.
Zbigniew Szałajda, dyrektor
naczelny huty „Katowice”: Tu
jest takie walcowanie, że nie
można „się bawić” na 1 klatce.
Więc albo zaczynamy próby na
pięciu, albo wcale. „Zabawa”
musi być równoczesna.
Minister: Jakie konsekwencje
wynikają z tego dla twojej or
ganizacji Władziu i tobie pod
ległych, to ja o tym nie chcę
mówić. Jedno jest pewne. Za
danie jest piekielnie trudne.
Daleki jestem od licytowania
się, ale powiem, że dla ciebie
będzie to zadanie, jeżeli nie naj
trudniejsze, to jedno z najtrud
niejszych w życiu. Uderzenie
musi być krótkie, lecz mocne.
Główny ciężar spoczywa na
„Mostostalu” Zabrze. Co pan na
to kolego Wysocki.
Dyr. Rudolf Wysocki z „Mo
stostalu” Zabrze: Niestety.
Minister: Jak to niestety?
Dyr. Wysocki: Bardzo wyso
ka poprzeczka panie ministrze.
Minister: Ale ty jesteś do te
go przyzwyczajony.

Fot. Henryk Jezierski

mogli rozpocząć betonowanie?
Tę sprawę cierpliwie obserwo.
wałem, ale ciągle mówiono —
jutro, pojutrze. A tymczasem
każdy dzień zwłoki jest przesu
nięciem mónthżu "dla "‘Mostosta
lu”. A beton powinniśmy da
wać na chłodnie, które są
szczególnie pracochłonne. Koń
cząc proszę o sprawniejsze dzia
łanie organizacji „Instal”.
Inż. Stanisław Czerski, dyrek
tor naczelny zjednoczenia „In
stal”: Panie ministrze byłem
osobiście na budowie i podją
łem odpowiednie decyzje.
Dyr. Zaręba: Uważam, że tę
wielką, trudną robotę możemy
wykonać tylko w grze fair. To
też jak jedna firma betonuje,
to druga nie powinna się prze
pychać, tylko powinna znaleźć
odpowiedni czas na montaż.
Minister: Muszę powiedzieć,
że tak jak w tym gronie pro
wadzi się tylko dżentelmeńskie
rozmowy, żadnych innych, tak
samo na budowie będziemy pro
wadzić grę fair, żadnej innej.
Dyr. Władysław Rolski, ko
misarz, pełnomocnik zjednocze
nia „Mostostal”: Wkrótce uru
chomimy walcarkę wstępną
BD. Pozostaje montaż 50 silni
ków samotoków.
Minister: Co to za sprawa dla
„Mostostalu” 50 silników? Tym
bardziej że są bezproblemowe.
Dyr. Rolski: Te są problemo
we.
Minister: Władziu, my się na
tym znamy. Nie rób z muchy
słonia. Nie takie rzeczy widzie
liśmy i robiliśmy. Macie wy
znaczony harmonogram walcar

Dyr. Wysocki: Niestety tak.
I jeżeli będę miał „media” i si
łę, to wykonam to, co do mnie
należy.

raz istnieje na wyspie baro
kowy kościół z fragmentami
polichromii Smuglewicza, urządzono w owym czasie „teatr
na wodzie”, na innej wysepce
mieścił się cmentarzyk... psów
przyszłej
królowej Polski,
leszcze stosunkowo niedawno
na kamiennej tablicy można
było doczytać się imion ulu
bieńców małżonki Jana — So
biepana, tego samego, który w
„Potopie” ofiarowywał jego
szwedzkiej królewskiej mości
Niderlandy.

czeniach utworzono mieszka
nia dla jego pracowników.
Oczywiście zmiana przezna
czenia pozostałości pałacu wy
magała dokonania niezbędnych
przebudów i adaptacji. W ich
wyniku to co zostało, utraciło
pierwotny charakter, łącząc w
sobie różne style: i barok, i
klasycyzm. Każda notabene z
owych ocalałych części, gdyby
ją ustawić w jakimś innym
miejscu i otoczyć odpowied
nim parkiem, byłaby sama w
sobie nie najgorszym pałacem.
Ale, jak wspomniałem, w
wieku XIX pałac w Zwie
rzyńcu nie pełnił jut funkcji
rezydencjonalnych. IV roku

Ale swą rezydencjonalną
rolę pełnił Zwierzyniec raczej
krótko. Właściwą rezydencją
Zamoyskich był przecie pałac
w Zamościu, a po wybudowa
niu pałacu w Klemensowie
Zwierzyniec stal się już tylko
myśliwską bazą, choć kom
pleks zabudowań był rozleg
ły. Składał się nań dwukon
dygnacyjny korpus, główny i
dwie oficyny, ustawione w
kształt podkowy i połączone
z pałacem galeriami.

W tym kształcie przetrwał
pałac zwierzyniecki do począt
ku XIX wieku, kiedy część
środkowa, piętrowa, pałacu
padla pastwą pożaru. W około
czterdzieści lat później za To
masza Zamoyskiego w ocala
łych częściach owego główne
go korpusu, podnosząc je o
jedno piętro, ulokowano zarząd
ordynacji zamojskiej. W nie
zajętych przez zarząd pomiesz

Dorzucę jesz
słowa. Stra
ciłem cię z pola widzenia, aleś
się znowu pojawił. I teraz
masz zadanie supergeneralskie. Życzyłbym sobie, żebyś
miał ideowe podejście do tej
ważnej sprawy, żebyście z
całą załogą wszystko omó
wili i chciałbym znać wyniki
tych rozmów. A potem prag
nąłbym spotkać się i poroz
mawiać z waszymi brygadzi
stami i majstrami na temat
tej wysokiej poprzeczki.
Zdajemy sobie sprawę jak
trudna jest sytuacja, jakie są
luki: brakuje jeszcze poten
cjału 1,5 tys. ludzi, luka jest
w betonach. Ale rozwiążemy
to w krótkim czasie. Terminy
muszą być dotrzymywane z
całą bezwzględnością. Wal
cownia musi być szybko zbu
dowana.
Wiemy, czegośmy się nau
czyli, znamy swoje możliwoś
ci. Będziemy kontrolować i
rozliczać, a jednocześnie słab
szym pomagać. Stać nas na to,
by spowodować koncentrację
i uwagę nakierować na jeden
główny cel, jaki mamy w
tym roku, tj. na walcownię
dużą. Musimy wygrać tę bi
twę o szyny.

MINISTER:
cze dwa
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lak pomóc dzieciom z pogranicza
Z „Życiem” rozmawia HALINA F1LIPCZUK
— psycholog w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1
— Pracuje Pani w pogotowia < do domu dziecka, na który prze
opiekuńczym przeszło 25 lat, co znaczono mieszkania w zwy
się w tym czasie zmieniło?
kłym bloku, poświęcając na ten
cel jedną klatkę schodowy. Każ
— Zmieniło się przede wszyst da grupa, licząca mniej więcej
kim tempo pracy. Myślę, że na dziewięcioro dzieci, miała do
zwa „pogotowie” bardziej wte
dyspozycji mieszkanie
dy niż teraz określała nasze za swojej
składająca się z trzech pokoi,
dania. Tuż po wojnie przewi łazienki
i
kuchni, w której pod
jały się przez nie tysiące dzieci, okiem wychowawcy
dzieci same
którym trzeba było szukać ro przygotowywały śniadania i ko
dziców albo miejsc w domach lacje. Obiady rozwożono z _endziecka. Teraz przychodzą do tralnej stołówki. Było tam dość
nas najczęściej sieroty społecz ciasno, ale atmosfera naprawdę
ne, mniej jest też przypadków domowa. Zrestą dużo łatwiej
nagłych. Oczywiście zdarza się
jest taką wytworzyć, jeżeli
że w wyniku wypadku albo mieszka się w zwykłym, jak
choroby rodziców dziecko z dnia wszyscy ludzie, mieszkaniu. Po
na dzień zostaje bez opieki, ale dobne domy widziałam w Szwaj
są to raczej sytuacje sporadycz carii.
ne.
Zaobserwowałam też, że zu
Naszym głównym zadaniem pełnie inaczej. pracują wycho
jest przebadanie — lekarskie i wawcy. Nie muszą prowadzić
psychologiczne — skierowanych dzienników zajęć, wyliczać się
do nas dzieci, przeprowadzenie z każdej godziny. I oni i dzieci
wywiadu w ich środowisku, mają więcej swobody, dzięki
próba nawiązania kontaktów z czemu życie tam bardziej przy
rodziną, uregulowanie sytuacji pomina dom, a nie instytucję.
prawnej, i w końcu — podjęcie
I jeszcze dwie sprawy. Jedna
decyzji, gdzie powinniśmy je
fakt, że wiele jest jeszcze do
umieścić. Najczęściej kierujemy to
dziecka, w których nie
do domów dziecka, rzadziej — mów
ma ani pedagoga, ani psycho
do zakładów specjalnych, wy loga,
co jest z punktu widzenia
chowawczych, rehabilitacyjnych, społecznego
poważnym zanie
niewielki procent dzieci wraca dbaniem. Druga,
to istniejące
do swoich rodzin. Zdarza się jeszcze domy dziecka
dla przed
także, że domy dziecka przysy
szkolaków.
Izolowanie
od
łają nam swoich wychowanków. dzieci starszych jest, wichmoim
— Nie rozumiem, przecież to pojęciu, absolutnie niedopusz
wy ich tam kierujecie, dlaczego czalne. Muszą mieć przecież z
nimi kontakt by mogły się pra
więc wracają?
widłowo rozwijać.
— Najczęściej,
jeżeli
dom
— Wychowankowie
domów
dziecka jest w remoncie, albo, dziecka
chodzą do normalnych
jak to się ostatnio zdarzyło z szkół, jak
jest
z
przedszkola

Klarysewem, likwidowany w
kami?
trybie pilnym. Przychodzą tak
— Kontakt z rówieśnikami
że dzieci na przeprowadzenie
dodatkowych badań. Zdarza się, żyjacymi w normalnych wa
runkach,
byłby dla nich bardzo
że potem je zatrzymujemy i
prowadzimy tzw. reedukację — wskazany. Ale przedszkola nie
staramy się leczyć skutki cho chcą przyjmować dzieci z do
roby sierocej. Pogotowie ma mów dziecka wychodząc z za
bowiem odpowiednich specjalis łożenia. źe miejsc jest mało, a
tów, domy dziecka — nie zaw cne opiekę i tak mają na miej
sze. Kiedyś zdarzyło mi sic scu. Gdyby jednak udało się
przeczytać w opinii z domu wiecej domów zakładać w nor
malnych ósIMHch. wychowan
dziecka: „Dziecko normalne,
samodzielnie posługuje się łyż kowie domów dziecka rozwija
ką i kubkiem”. Lekarz, który liby się z pewiłością lepiej,
to pisał, uważał, widocznte, że dzięki kontaktom — choćby na
podwórku.
jeżeli dziecko umie samodz elnie jeść, wszystko jest w po
— Jak długo dzieci mieszkają
rządku. My zaś stwierdziliśmy, w pogotowia?
że dziecko jest na pograniczu
— Przepisy przewidują trzy
upośledzenia umysłowego. Wspo
minam o tym, bo nie jest to, miesiące. Z reguły jednak ich
niestety, wyjątek. W grupie pobyt sic przedłuża. Reeduka
przedszkolnej z Klarysewa, na cja, jeżeli ma przynieść efekty,
24 sześciolatków, połowa ma musi triłżąĆ rok, a przynaj’—,!ej
odroczony obowiązek szkolny, bo kilka miesięcy. Potem zaś . ailoraz inteligencji — wskaźnik ramy się je umieścić w’ takich
określający ich rozwój, odpo placówkach, w których zajęcia
wiada poziomowi trzy i pół mogą być dalej prowadzone.
rocznego dziecka. W tej samej Często dzieci zostają dłużej
grupie tylko czworo nie potrze z przyczyn technicznych, z bra
ku miejsc — na przykład dla
buje opieki logopedycznej.
rodzeństwa, którego nie wolno
— Czy są to skutki choroby rozdzielać. Staramy się też do
sierocej?
brać dom, w którym dziecko
— Przede wszystkim. Żeby będzie się jak najlepiej czuło —
dziecko mogło się normalnie rzadko dziecko z miasta łatwo
rozwijać, musi mieć zaspokojo się adaptuje w domu podmiej
ną podstawowa potrzebę — po skim i odwrotnie.
A są też wypadki, z którymi
czucie bezpieczeństwa i stabili
zacji, które daje mu matka. naprawdę nie wiemy co począć,
Stwierdzono, jest to zresztą nie wiadomo gdzie dziecko skie
rować. bo żadna decyzja nie
powszechnie znane, że dzieci jej
pozbawione są słabsze biologicz wydaje się w stu procentach
nie, a więc bardziej podatne na słuszna. Dziecko jest opóźnione,
różne choroby. Sytuacje tych ale nie upośledzone, trudne, ale
dzieci, to zamknięty krąg. Jest nie wykolejone, nauka przycho
słabe, więc często choruje. Za dzi mu opornie, ale nie nadaje
czyna się wędrówka: dom się do szkoły specjalnej. Nazy
wamy je „dziećmi z pograni
dziecka — szpital — sanato
rium — dom dziecka. Znam cza”. Diagnoza jest właściwue
kilkuletnie dzieci, które kilka jedna — postępowanie indywi
naście razy zmieniały miejsce dualne. W nogotowiu spędzają
swego pobytu. Pogłębia się więc czasem 1 kilkanaście miesięcy,
brak poczucia stabilizacji, wy bo nie ma domów ooieki spe
stępują zaburzenia w rozwoju. cjalnej, które prowadziłyby za
jęcia indywidualne.
Wyjściem byłaby adopcja ale
Jak' pani widzi, największą
rzadko kto zgodzi się przyspo
sobić dziecko opóźnione w roz trudność mamy właśnie z taki
woju, nawet, jeżeli wiadomo, mi przypadkami, którvch ni
gdzie się nie da zaszeregować,
że można je z tego wyleczyć.
Wydaje mi się, że większy a takich właściwie jest najwię
nacisk należy położyć na orga cej. Pogotowie jest bowiem
nizację domów dziecka. Nie czymś w rodzaju soczewki, w
jest to zresztą sprawa nakła której skupiają się wszystkie
dów finansowych, bo te są wy problemy nietypowe.
starczające. Państwo przeznacza
— Czy nie wychodzi Pani z
na jedno dziecko dużo, bo 3600 pracy przygnębiona?
zł miesięcznie. Wiele razy zwie
— Jeżeli mam poczucie, że
dzałam tego typu placówki za
granica i wyposażenie naszych mogę coś dla tych dzieci zrobić
wcale nie jest gorsze. Organi — to nie.
Rozmawiała:
zacja jednak jest zupełnie inna.
IIALINA ZIELIŃSKA
W Jugosławii trafiłam kiedyś

1821 Zamość i tamtejsza re
zydencja odpadły od Zamoy
skich, ale przybył im za to
Pałac Błękitny w Warszawie,
sprzedany w r. 1811 przez
Czartoryskich ich córce, sław
nej z piękności Zofii, żonie
ordynata Stanisława Zamoy
skiego, przebudowany w roku
1815, o czym świadczy istnie
jący do dziś napis na pałaco
wej fasadzie: „Roku przywró
cenia Królestwa”.
Tak więc Zwierzyniec kon
centrował w sobie funkcje
administracyjne. Jego ostatni
właściciel (XVI ordynat) w
czasie pobytu w Zwierzyńcu
nie mieszkał w pałacowych

Kościół na wyspie w Zwierzyńcu (zdjęcie z książki Lesława
Cnota „Lubelszczyzna").

budynkach. Zajmował on nie
wielką willę, wybudowaną w
roku 1924, która padla pastwą
pożaru i odbudowana w znacz
nie większych rozmiarach słu
ży do dziś jako Dom Dziecka.
W dawnych budynkach za
rządu ordynacji ulokowało się
po wojnie technikum przemy
słu drzewnego, a Zwierzyniec
stal się istotnym ośrodkiem
tegoż przemysłu.
Ale nade wszystko ma on
(niestety * obecnie dotkliwie uszczuplone) wartości krajobra
zowe. Tu mieśei się m.in. dy
rekcja Roztoczańskiego Parku
Narodowego. Jest to trzynasty
z kolei nasz park narodowy,
utworzony tutaj w roku 1974.
Na walory tego regionu
zwrócił uwagę nasz Czytelnik,
p. mgr. .Klaudiusz Szobert:
„Roztocze lubelskie jest ciągle
jeszcze niedoceniane, a prze
cież jest to jeden ż piękniej
szych rejonów kraju. Jestem
pewien jednak, źe jego ożywie
nie turystyczne jest już biiskle.
W związku z tym warto chy
ba, żeby w cyklu „Zabytkom
na odsiecz” znalazł się felie
ton, przypominający wartości
stolicy tego regionu — Zwie
rzyńca, z jego tradycjami i
walorami zabytkowymi. Przed
paru laty króciutko wspominał
Pan o tej pięknej miejscowoś
ci. Obecnie proszę o szerszy
opis. Zwierzyniec na to na
pewno zasługuje, choć łuź nie
jest zwierzyńcem". (B,St.)
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Przed XI Kongresem ZKJ Rywalizacja o fotel przewodniczącego francuskiego parlamentu

Wypracowanie międzynarodowych norm prawnych

Obrady komunistów Słowenii w Lubljanie

Trzecia konferencja prawa morza w Genewie

Od stałego korespondenta
JERZEGO WOYDYŁLY
Belgrad, 3 kwietnia
(P) Przygotowania do XI Kon
gresu Związku Komunistów Ju
gosławii weszły w końcową,
najważniejszą fazę: w kwietniu
i maju odbędą się kongresy w
poszczególnych 6 jugosłowiań
skich republikach oraz konfe
rencje związków komunistów w
okręgach autonomicznych —
Wojwodina i Kosowo. Jako pier
wszy rozpoczął się VIII Kon
gres Związku Komunistów Sło
wenii. Obrady otwarto 3 bm.
przed południem w stolicy re
publiki — Lubljanie. Uczestni
czy w nich 539 delegatów. Przy
było także 300 gości oraz 300
dziennikarzy krajowych i za
granicznych.
Referat zasadniczy wygłosił
przewodniczący CK ZKS, Fran
ce Popit, który poddał szerokiej
ocenie działalność słoweńskich
komunistów w okresie pomię
dzy VII a VIII Kongresem. ZKS
osiągnął rekordową w ciągu 40
lat swego istnienia liczbę człon
ków — ma ich obecnie ponad
100 tys. W samym tylko ub. ro
ku do partii wstąpiło 8 tys. no
wych komunistów, głównie mło
dych, zatrudnionych w bezpo
średniej produkcji.
Kongres poprzedziła szczegól
nie aktywna działalność wszy
stkich organizacji partyjnych.
Jak się tu podkreśla, nie była
to jednak kampania, a długofa
lowa, pogłębiona dyskusja na te
mat zarówno tego co osiągnięto,
jak i tego, co należy zrobić.
Omawiano projekt nowego sta
tutu partii, proponowanych
zmian oraz inne projekty doku
mentów kongresowych. Zgłoszo
no około 200 poprawek i uwag,
które zostaną rozpatrzone rów
nież w toku trwającego, trzy
dniowego kongresu. Największą
uwagę skupił na sobie problem
odpowiedzialności i obowiązków
członków partii w ich codzien
nej działalności.
Szczególna uwaga poświęcona
była roli i aktywności ZKS w
rozwoju i utrwalaniu systemu
socjalistycznego samorządu, obejmującego już niemal wszy
stkie dziedziny życia w Jugo
sławii. Obecnie Socjalistyczna
Republika Słowenii ma 1839
tys. mieszkańców; wśród 720 tys.
zatrudnionych 603 tys. pracuje
w gospodarce
uspołecznionej.
Warto tu dodać, że pomimo ros
nącego dynamicznie zatrudnie
nia, w roku ubiegłym w Sło
wenii poszukiwało pracy 12 tys.
osób, które pragną otrzymać za
trudnienie zgodne z osiągnię
tymi kwalifikacjami i wykształ
ceniem. W wielu natomiast dzie
dzinach, gdzie kwalifikacje nie
są potrzebne, odczuwa się w tej
republice brak rąk do pracy.
ZKS poświęca wiele uwagi tym
problemom, ze szczególną tro-

Presydent Jimmy Carter aakońcaył swą drugą podróż za
graniczną. Pierwsza zaczęła się
w Warszawie w końcu ubieg
łego roku. Obecnie prezydent
odwiedził Wenezuelę, Brazylię,
Nigerię i Liberię. Zdaniem agencji amerykańskich głównym
tematem rozmów prezydenta
była tym razem ropa naftowa,
którą Stany Zjednoczone impor
tują między innymi z Wenezu
eli i Nigerii. Ten ostatni kraj
jest drugim — po Arabii Sau
dyjskiej — dostawcą ropy dla
Stanów Zjednoczonych.
Podczas gdy stosunki Waszyng
tona z Wenezuelą są dobre, a
prezydent Peres już dwukrotnie
składał wizyty Carterowi, sto
sunki z Brazylią są raczej
chłodne. Prezydenci obu państw
uprzednio nigdy nie spotkali
się. Jednym z punktów spor
nych jest porozumienie Brazylii
z rządem bońskim w sprawie
zakupu dokumentacji dla budo
wy zakładów jądrowych. Wizy
ta Cartera w Nigerii była pier
wszą oficjalną wizytą prezyden
ta amerykańskiego w Afryce od
czasów drugiej wojny świato
wej, a pierwszą w ogóle wizy
tą w kraju czarnej Afrvki. W
Liberii Carter zatrzymał
się
tylko kilka godzin.
*
Prezydent Syrii Hafez Asad
przyjął dymisję dotychczasowe
go premiera Abdela Rahmana
Chlejfawiego i powierzył stano
wisko szefa rządu Mohamedowi
Aliemu Al Halabiemu, który
dotychczas był przewodniczącym
parlamentu syryjskiego. Zda
niem agencji zachodnich zmia
na na stanowisku premiera pozostaje w związku z nadzieją
prezydenta Asatla, że nowy szef
rządu w sposób bardziej ener
giczny przystąpi do rozwiązy
wania problemów gospodarczych
i do walki z terrorem. Nato
miast, jak podaje amerykańska
agencja Assoclated Press, zmia
na premiera nie oznacza, że
zmieni się polityka Syrii wobec
krytykowanego w Damaszku
prezydenta Egiptu, Anwara Sadata. Zwraca się uwagę, że mi
nistrowie spraw zagranicznych
i obrony pozostają na swych
stanowiskach w nowym gabine
cie.

★

Dotychczasowy rumuński mi
nister spraw zagranicznych, George Macoyescu, ustąpił ze sta
nowiska. Od maja ubiegłego
rokn
jest przewodniczącym
związku pisarzy rumuńskich i
obecnie poświęci się całkowicie
wynikającym z tego obowiąz
kom. Jego następcą został Ste
fan Andrci, młodszy od niego
o dwadzieścia lat. Andrci zaj
mował różne odpowiedzialne
stanowiska w sekretariacie par
tii. Jako nowy minister będzie
towarzyszyć prezydentowi Ceau
sescu podczas jego zbliżającej
się podróży do Waszyngtonu.

ską zajmuje się sprawą zatrud
nienia absolwentów średnich i
wyższych szkół.
Najbliższe tygodnie przyniosą
nowe kongresy i konferencje
związków komunistów w jugo
słowiańskich republikach i okręgach autonomicznych. Wy
brani delegaci przybędą do Bel
gradu. na XI Kongres ŻKJ, któ
ry odbędzie się w dniach 20—
23 czerwca. Będzie to nowe
ważne wydarzenie w działalnoś
ci jugosłowiańskich komuni
stów.

Zakaz budowy
satelitów pościgowych
tematem rokowań
między ZSRR i USA?
WASZYNGTON (PAP). Kore
spondent PAP. Stanisław Głąbiński pisze: W związku z wi
zytą w Związku Radzieckim de
legacji członków Izby Reprezen
tantów amerykańskiego Kong
resu. w Stanach Zjednoczonych
mówi się o możliwości stworze
nia nowej płaszczyzny rokowań
rozbrojeniowych między USA i
ZSRR. Do rokowań tych miała
by zostać włączona m.in. rów
nież sprawa tzw. satelitów po
ścigowych.
Podjęcie rozmowy w tej spra
wie oznaczałoby objęcie radziecko-amerykańskimi rokowaniami
rozbrojeniowymi szóstego tema
tu kompleksowego, nad którym
pracowałyby delegacje i eksper
ci obu stron.
Spośród toczących się obecnie
radziecko-amerykańskich roko
wań rozbrojeniowych, najbar
dziej znane i przykuwające naj
więcej uwagi sa rokowania w
sprawie ograniczenia zbrojeń
strategicznych „SALT-II”. Inne
płaszczyzny rokowań rozbroje
niowych obu krajów to m.in.
negocjacje w sprawie demilitaryzacii Ocean j Indyjskiego oraz
— z udziałem Wielkiej Brytanii
— rozmowy w sprawie pow
szechnego i całkowitego zakazu
doświadczalnych eksplozji nuk
learnych. (P)

Rozbieżności w obozie rządowym
Od stałego korespondenta
LESZKA KOŁODZIEJCZYKA

Paryż, 3 kwietnia
(P) Jacęues Chaban-Delmas dostał najwięcej głosów (153)
w pierwszym głosowaniu na wybór przewodniczącego Zgro
madzenia Narodowego. Oficjalny kandydat RPR, Edgar Faure,
zdobył 136 głosów, a na dalszych miejscach uplasowali się:
kandydat Partii Socjalistycznej Plerre Mauroy (112 głosów)
oraz komunistów — Maurice Andrieux (96 głosów).
Ponieważ w pierwszej turze
żaden z czterech kandydatów
nie
uzyskał
bezwzględnej
większości głosów, jak tego
wymaga francuska procedura,
przeto przewodniczący inau
guracyjnego posiedzenia za
rządził powtórne głosowanie,
wymagające także bezwzględ
nej większości.
Wcześniej Edgar Faure zapo
wiedział, że wycofa swoją kan
dydaturę, jeśli zostanie ona
zdystansowana przez ChabanDelmasa. Ale gdy zostały ogło
szone wyniki pierwszej tury
głosowania — w chwili, gdy
dyktujemy tę korespondencję —
Edgar Faure nie był jeszcze
zdecydowany co zrobi, a w
imieniu grupy poselskiej RPR
jej przewodniczący Claude Labbe poprosił o zarządzenie przer
wy w obradach.
Jak już pisaliśmy, kandyda
tura Edgara Faure’a została oficjalnie zgłoszona przez grupę
poselską RPR, natomiast nale
żący formalnie do tej samej
grupy J. Chaban-Delmas wysu
nął sam swoją kandydaturę na
pierwszej sesji parlamentu. Uzyskanie zwycięstwa w pierw
szej turze umożliwiła mu prak
tycznie frakcja poselska pre
zydenckiej UDF przez to, że zre
zygnowała z wystawienia włas
nej kandydatury. W ten sposób
wszyscy deputowani z tej frak
cji (glosowanie jest tajne) od
dali przypuszczalnie glosy na
Chaban-Delmasa, który ponadto
uzyskał poparcie części swych
kolegów partyjnych z frakcji
RPR.
Dowodzi to, że w łonie grupy
poselskiej partii neogaullistowskiej istnieją rozbieżności zdań
i opinii co do kandydatury na
przewodniczącego i ±e częśi de
putowanych RPR nie poparła

oficjalnej
kandydatury swej
partii, wysuniętej m. in. przez
jej lidera Chiraca i jego dorad
ców politycznych.
Radość malowała się w oczach
Chaban-Delmasa na wiadomość,
że jego kandydatura zdystan
sowała kandydaturę przeciwni
ka, a żona mera Bordeaux, sie
dząca na trybunach dla publicz
ności najwidoczniej także dzie
liła tę radość.
Niefortunny przed 4 laty kan
dydat gaullistowski na urząd ,
prezydenta, który nie potrafił
zatrzeć żalu do Chiraca obwi
nionego za wcześniejszą poraż
kę, potraktował obecne wybory
na przewodniczącego Izby jako
sprawę swego prestiżu i ambi
cji. Za kulisami tych osobi
stych animozji ukrywa się jed
nak odbicie rywalizacji między
giscardowcami i chirakowcami,
jakkolwiek Pałac Elizejski odci
na się oficjalnie od jakich
kolwiek podejrzeń o mieszanie
się w sprawy dotyczące wyłącz
nych kompetencji parlamentu.
W chwili gdy piszemy tę ko
respondencję nie jest jeszcze
pewne, czy Edgar Faure wyco
fa swą kandydaturę i w ten
sposób odda zwycięstwo Chaban-Delmasowi, czy też utrzyma
ją i rozstrzygnięcia w trzeciej
turze już zwykłą większością
głosów będą zależeć od arbitra
żu partii opozycyjnych.
Formalnego otwarcia szóste
go parlamentu V Republiki do
konał najstarszy wiekiem depu
towany. Okazał się nim Marcel
Dassault (36 lat), stojący na
czele prywatnego koncernu lot
niczego, którego nazwisko ma
w ten sposób cechy określone
go symbolu. Jego krótkie i źle
przygotowane
przemówienie
inauguracyjne
zostało
przez
Izbę przyjęte z zimną rezerwą.
Pierwsze posiedzenie nowego
parlamentu stanęło w ten spo

Obława na porywaczy Moro w całych Włoszech
Rewizje i aresztowania w wielu miastach
RZYM (PAP). Korespondent PAP, Waldemar Kedaj pisze:
Dochodzenie w sprawie porwania Aldo Moro, który już od dzie
więtnastu dni jest więźniem terrorystów, prowadzone jest od
kilku dni dwoma równoległymi torami: policja, karabinierzy
i wojsko kontynuują poszukiwania kryjówki, w której może być
więziony porwany polityk, równocześnie zaś Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i rząd, w ścisłym kontakcie z partiami politycz
nymi, studiują otrzymane w ubiegłą środę „listy" Aldo Moro,
starając się na ich podstawie wywnioskować, jakie mogą być na
stępne posunięcia terrorystów.
W poniedziałek, 3 bm. o świ
cie wielotysięczne oddziały po
licji i karabinierów przystąpi
ły do największej dotychczas
operacji przeciwko osobom po
dejrzanym o bierne lub czynne
sprzyjanie terrorystom. Rozpo
wszechniane każdego dnia w
różnych miasta włoskich ulotki
„czerwonych brygad" skłoniły
władze śledcze do wniosku, że
terrorystyczna organizacja mo
że dysponować pewną „bazą po
parcia” w niektórych środowi
skach i grupach społeczeństwa.
Policja liczy na to, że rozbicie
grup owych „sympatyków” do
prowadzi do pogłębienia izolacji
„czerwonych brygad” i zmusi
je do „wyjścia z podziemia”.
W poniedziałek przeprowadzo
no setki rewizji w północnej
części Rzymu i w peryferyjnych
dzielnicach miasta, zwłaszcza w
środowiskach
ultralewackich.
Zatrzymano 112 osób, z czego 10
aresztowano za nielegalne posia
danie broni. Podstawą do tej ak
cji była ustawa z 21 marca o za
ostrzeniu walki z terroryzmem
i przestępczością, dopuszczająca
m.in. możliwość zatrzymywania
podejrzanych osób na okres do
24 godzin bez nakazu władz są
dowych. Po tym okresie, jeśli
podejrzenia się potwierdzą po
licja może zamienić zatrzyma
nie na areszt. W poniedziałek 3
bm., zakrojone na szeroką skalę
akcje policji, karabinierów i
wojska zostały podjęte także
m.in. w Mediolanie, Turynie,
Neapolu i Peskarze. W Genui
do akcji włączono śmigłowce i
jednostki morskie.
W centrum uwagi w dalszym
ciągu znajdują się trzy „listy”
Aldo Moro, przekazane w ubie
głą środę przez terrorystów wło
skiemu Ministerstwu Spraw We
wnętrznych oraz rodzinie por
wanego polityka. Za pośredni
ctwem tych listów „czerwone
brygady” sugerowały bliżej niesprecyzowaną „wymianę więź
niów”. próbując skłonić rodzinę
porwanego do rozpoczęcia „per
traktacji” oraz wspominając o
ewentualnej „mediacji Watyka
nu”.
Papież Paweł VI 2 bm. wy
raził gotowość Watykanu do in
terwencji na rzecz uwolnienia
Aldo Moro, równocześnie jednak
dał do zrozumienia, że dotych
czas nie nawiązano żadnych
kontaktów z terrorystami. Kate
goryczne dementi w tej sprawie
złożył również arcybiskup Tury
nu, msg. Balletsrero. o którym

„Tygrys” Heyerdahla
zniszczony przez pożar
LONDYN (PAP). Agencja
France Presse poinformowała,
że trzcinowy statek Thora
Heyerdahla „Tygrys” został w
poniedziałek po południu kom
pletnie zniszczony przez pożar
w odległości 10 m od portu Dżi
buti. Przyczyna pożaru nieinana. (P)

krążyły pogłoski, jakoby „wszedł
już w kontakt" z porywaczami
Moro.

Ekscesy „brygadzistów"
na procesie m Turynie
RZYM (PAP). Poniedziałkowa
rozprawa w toczącym się w Tu
rynie procesie członków „czer
wonych brygad” miała Wyjąt
kowo gwałtowny przebieg. Tego
dnia sąd rozpoczął przesłuchi
wanie oskarżonych. Które ter
roryści postanowili przekształ-

cić w atak na państwo 1 demo
kratyczne partie włoskie. Pięt
nastu oskarżonych zamkniętych
na sali sądowej w wielkiej, me
talowej klatee, -zaehowywało<się
w sposób prowokujący i z wy
zywającą arogancją, wielokrot
nie przerywając mowę prokura
tora i nie dopuszczając do głosu
obrońców z urzędu.
Przywódca i założyciel „czer
wonych brygad” Renato Curcio wykrzykiwał m.in., że rów
nolegle do obecnego procesu od
bywa się „proces polityczny”
Aldo Moro. „Brygadziści” twier
dzili, że „czują się nie oskarżo
nymi, lecz oskarżycielami”, ob
sypali też niewybrednymi ata
kami Partię Demokracji Chrze
ścijańskiej, WłPK, Związki Za22 _
wodowe i inne włoskie siły po
lityczne.
Rozprawa została na kilka godżin przerwana, a większość
„brygadzistów” usunięto z sali
za „obrazę sądu”. (P)

Koncerny farmakologiczne w pogoni za zyskiem
Skandaliczne praktyki w klinice psychiatrycznej w Stuttgarcie
BONN (PAP). Hamburski ty
godnik „Der Spiegel” (nr 12) pi
sze o ujawnieniu afery medycz
nej w jednej z klinik psychia
trycznych w Stuttgarcie. Profe
sorowi psychiatrii zarzuca się,
że zlecił podawanie chorym
niewłaściwych lekarstw w ce
lach eksperymentalnych, aby w
ten sposób zbadać ewentualne
możliwości innego ich zastoso
wania. Przeprowadzał więc nie
dopuszczalne eksperymenty na
ludziach, w dodatku bez ich
zgody.
Sprawa ztala się przedmiotem
interpelacji zgłoszonej przez
członka rady miejskiej Stuttgar
tu, Eugena Eberlego. Jego
stwierdzenie, że próby przepro
wadzane w klinice psychiat
rycznej
szpitala
miejskiego
„Buergerhospital”, pod kierun
kiem lekarza naczelnego prof.
Ulricha Spiegelberga, polegające
na podawaniu niewłaściwego le
ku, wywołały u niektórych pa
cjentów „poważne oznaki cho
robowe”, spotkały się te sta
nowczym dementi zainteresowa
nego profesora, a także bur
mistrza Stuttgartu.

aby kierownicy klinik przepro
wadzili niezbędne testy, prze
widziane przez ustawodawcę.
Czynią to za honoraria, które —
jak pisze tygodnik — niekiedy
wyrażają się sumą siedmiocyfrową. Nie zawsze natomiast
stosują się do przepisów, które
wymagają zgody pacjenta na
eksperyment i gwarancji, że
eksperymenty nie zagrożą jego
życiu 1 zdrowiu. (P)

sób pod znakiem nie tyle zde
rzenia między obozem rządo
wym a opozycją, ile pod zna
kiem napięć w obozie rządo
wym.
Tymczasem desygnowany w
ub. piątek na premiera Ray
mond Barre zacznie od wtorku
kompletowanie nowego rządu,
którego skład — jak się pow
szechnie tu oczekuje — przed
stawi on prezydentowi w naj
bliższa środę.

Społeczeństwo CSRS
protestuje przeciw produkcji
bomby neutronowej
Od stałego korespondenta
LESZKA WYRWICZA
Praga, 3 kwietnia
(P) Nie ustają głosy protestu
czechosłowackiego społeczeństwa
przeciwko zamiarom produkcji
przez USA bomby neutronowej
i rozmieszczenia jej w krajach
Europy Zachodniej w pobliżu
granic krajów socjalistycznych,
a więc m.in. w bezpośrednim
sąsiedztwie Czechosłowacji.
Na zgromadzeniu przedstawi
cieli najszerszych warstw społe
czeństwa tego kraju, jakie mia
ło miejsce w Pradze, raz jesz
cze zabrzmiał donośnie protest
wyrażony w imieniu milionów
Czechów i Słowaków przeciwko
tym siłom, które pragną pozba
wić ludzkość najważniejszego ze
wszystkich praw — prawa do
życia w pokoju.
Zasłużona
artystka Jirzina
Svorcova wypowiedziała pod
czas zgromadzenia takie oto sło
wa: „Podjęcie decyzji o produk
cji bomby „N” jest absurdalną,
zbrodniczą decyzją wymierzoną
przeciwko całej ludzkości, prze
ciw życiu na całej naszej pla
necie. Sztuka już tysiące lat po
budza w ludzkich sercach iskrę
poznania dobra, piękna i życia.
Nie damy zniszczyć tego co by
ło stworzone, a co zaginęłoby
wraz z wyginięciem ludzi’’.
Praskie zgromadzenie przed
stawicieli najszerszych warstw
społeczeństwa, protestujące prze
ciwko
zamiarom
produkcji
bomby neutronowej, spotkało się
z wielkim odzewem w całym
kraju. Poniedziałkowa prasa
czechosłowacka drukuje pierw
sze wypowiedzi ludzi, listy od
czytelników, które wyrażają
pełne poparcie i solidarność z
głosem protestu płynącym 2
nadwełtawskiej stolicy.

Duński „kontrakt stulecia”

wyłudzony obietnicami bez pokrycia
KOPENHAGA (PAP). Kore
spondent PAP, Andrzej Nowic
ki pisze: Przed 3 laty Dania za
warła z amerykańskim koncer
nem „Generał Dynamics” poro
zumienie na dostawę 58 myśliw
ców nowego typu „F-16”. Ku
lisy tego „kontraktu stulecia”,
stały się ostatnio tematem spe
cjalnej audycji telewizji duń
skiej, z której wynika niedwu
znacznie, że „Generał Dyna-

otwarcia lotniska Narita
TOKIO (PAP). Jak informu
je agencja AFP, rząd japoński
powziął w poniedziałek decyzję
otwarcia 21 maja br. dla ru
chu powietrznego nowego mię
dzynarodowego portu lotniczego
Narita, położonego w odległości
70 km od Tokio.
Uroczysta
inauguracja lotniska odbędzie
się poprzedniego dnia.
Lotnisko Narita miało być otwarte 30 marca br., ale datę
odroczono z powodu gwałtow
nych demonstracji okolicznych
mieszkańców. Dokonano zama
chu na wieżę kontrolną i znisz
czono wiele urządzeń technicz
nych. (P)

Wiadomo natomiast, że prof.
Spiegelberg nie tylko przepro
wadzał takie testy z lekami ma
jącymi inne zastosowanie, lecz
je nawet opisał w piśmie fa
chowym ,,Nervenarzt”. Pacjen
tom cierpiącym na psychozy za
aplikowano wówczas lekarstwa
stosowane zazwyczaj przy za
kłóceniach rytmu serca. U kil
ku z nich wystąpiły: nadciśnie
nie, bóle żołądka, nadmierne
pocenie się i inne objawy cho
robowe, co zmusiło Spiegelber
ga do natychmiastowego odsta
wienia leków u czterech pacjen
tów.
„Der Spiegel’’ ujawnia, jakie
są przyczyny takich ekspery
mentów: koncerny farmakolo
giczne, wobec powodzi różnego
rodzaju preparatów na rynku,
mogą doprowadzić do wzrostu
swego udziału w sprzedaży ryn
kowej tylko wówczas, jeżeli za
oferują coś zupełnie nowego al
bo odkryją dodatkowe możli
wości zastosowania znanych
środków. Wymaga że jednak.

OENEWA (PAP) Korespondent
PAP, Jerzy Wańkowicz, pisze:
Obradująca w Genewie z udzia
łem przedstawicieli 150 państw,
7 sesja trzeciej konferencji pra
wa morza ma m. in. wypra
cować
normy prawa mię
dzynarodowego
w
zakresie
ochrony naturalnego środowi
ska morskiego. W fizczególności niedawna katastrofa u wy
brzeży Bretanii tankowca „Amoco Cadiz” w sposób drama
tyczny
podkreśliła
niezbędną
konieczność i pilność uzgodnie
nia międzynarodowych norm
prawnych w tej dziedzinie.
Konferencja
prawa morza
zredagowała dotychczas 45 ar
tykułów dotyczących ochrony
środowiska morskiego i odpo
wiedzialności, jaką ponoszą w
tej dziedzinie państwa uprawia
jące żeglugę morską. Projekt
kodyfikacji norm prawa między
narodowego w tym zakresie zo
bowiązuje wszystkie państwa do
„globalnej i regionalnej współ
pracy w podejmowaniu wszel
kich środków i działań w celu
zapobiegania, redukowania
i
kontrolowania
zanieczyszczeń
środowiska morskiego.”.
Zakłada on m.in. iż państwa
nadbrzeżne mają prawo żądać,
aby statki przepływające przez
morza znajdujące się w ich ju
rysdykcji w pełni odpowiadały
przyjętym normom międzyna
rodowym. Normy te — dotyczą
ce zwłaszcza konstrukcji 1 wy
posażenia statków, transportu
niebezpiecznych ładunków itp.
— będą bieżąco wypracowywa
ne przez Międzyrządową Morską
Organizację Doradczą (IMCO),
powołaną w 1948 r, przez pier
wszą konferencję prawa morza
w Genewie. Zgodnie z założe
niami przyszłych norm między
narodowego prawa morskiego,
państwa nadbrzeżne będą miały
prawo w obrębie 206-milowej
strefy zatrzymywać statki, co
do których powstanie podejrze
nie, iż nie odpowiadają one
przyjętym
międzynarodowym
normom bezpieczeństwa lub' ochrony środowiska morskiego.
Z drugiej strony każde pań
stwo będzie musiało przyjąć zo
bowiązanie, iż pływające pod
jego banderą statki będą w peł
ni odpowiadać międzynarodo
wym standardom, wypracowa
nym przez Międzyrządową Mor
ską Organizację Dorad-czą. Przy
gotowywane nowe normy mię
dzynarodowego prawa morza
miałyby m. in. ten skutek, że je
śli któreś z państw „wypoży
czających” swą banderę posz
czególnym monopolom nie przy
stąpiłoby do międzynarodowej
konwencji lub zignorowałoby
zawarte w niej postanowienia,

Zakończenie wizyty
kanclerza Austrii w NRD
Od stałego korespondenta
ANDRZEJA OSIECKIEGO
Berlin, 3 kwietnia
W ostatnim dniu swej.
<p)
pierwszej w NRD wizyty ofic
jalnej, zakończonej podpisaniem
wspólnego komunikatu pod
kreślającego w wielu miejscach
zgodność poglądów na obecną
sytuację międzynarodową,
a
także zawarciem interesujących
obie strony porozumień gospo
darczych i kulturalnych —
kanclerz Austrii Bruno Kreisky
spotkał się w berlińskim Klu
bie Dziennikarzy Zagranicznych
z ponad 200 korespondentami i
komentatorami.
W ciągu blisko dwóch godzin
odpowiadał
na pytania doty
czące stosunków bilateralnych
między Austrią i NRD oraz tak
ważnych problemów, jak roz
brojenie, współpraca międzyna
rodowa, konieczność wygasza
nia
zapalnych
ognisk
we
współczesnym świecie.
Mówiąc o odorężeniu,
B.
Kreisky podkreślił, że świat ma
do wyboru albo tę formę współ
istnienia, albo zimną wojnę.
„Ale skutki zimnej wojny już
znamy, były jednoznacznie ne
gatywne — mówił kanclerz •—
pozostaje więc tylko pokojowa
koegzystencja, oczywiście rów
nolegle z procesem rozbrojenia.”
Zapytany jak ocenia okres mię
dzy Helsinkami a Belgradem,
Kreisky nazwał Helsinki po
czątkiem nowej ery, a Belgrad
przystankiem roboczym do prze
dyskutowania
konkretnych
problemów europejskich. „Nie
oczekiwałem
zbyt wiele od
spotkania belgradzkiego. Uwa
żam natomiast za sukces roz
winięcie nowej formy kontak
tów, a mianowicie kuluarowych
rozmów dwustronnych,
które
już dziś stworzyły
pomyślne
szanse dla przyszłego spotkania
w Madrycie.”
Dużo pytań dotyczyło
kon
kretnych wyników wizyty oraz
stosunków z państwami socja
listycznymi. W pierwszym wy
padku kanclerz podkreślił ten
dencję współpracy Austrii
z
NRD na tzw. rynkach trzecich.
Jakich? Tych, które będą sobie
'tego życzyć. Czasem jedno pań
stwo jest zbyt słabe czy zbyt
mało doświadczone, aby spro
stać
otrzymanemu
zleceniu.
Szuka więc partnera,
aby
wspólne zadanie wykonać. Uzgodniliśmy — powiedzfnł kan
clerz — że właśnie w takich
wypadkach będziemy działać
wspólnie z NRD. Jeśii zaś cho
dzi o współpracę międzynaro
dową państw o różnych ustro
jach, to najlepszym dowodem
pozytywnych jej wyników jest
polsko-austriacka umowa ener
getyczna. „Naszym zdaniem te
go rodzaju kontakty znakomi
cie zdają egzamin w trudnych
sytuacjach np. w obliczu tzw.
kryzysu
energetycznego.
Są
jednocześnie praktycznym do
wodem wcielania w życie po
stanowień helsińskich.”
O Polsce mówiło się zresztą
na konferencji jeszcze kilka
krotnie
zarówno w aspekcie
problemów gospodarczych jak i
osobistych kontaktów
między
kanclerzem Austrii a przywód
cami innych państw.

mics” wyłudził umowę wieloma
obietnicami bez pokrycia.
Sprawa jest szeroko komen
towana przez prasę duńską,
która
określa
postępowanie
Amerykanów jako skandaliczne
i oskarża ówczesnego ministra
obrony Danii, Orla Moellera —
który kontrakt podpisał — o
brak odpowiedzialności.
Koncern amerykański wygrał
przetarg na swego „F-16” (po
konując Francuzów z oferowa
nym przez nich „Mirage” i
Szwedów z ich ,,Viggenem’’)
m. in. dlatego, że gwarantował
przemysłowi duńskiemu szero
ką kooperację przy budowie te
go samolotu. Współpraca ta
miała zapewnić zatrudnienie ok.
1 tys. robotnikom
duńskim
przez okres 8 lat, co wobec nę
kającego Danię bezrobocia by
ło
argumentem
niezmiernie
istotnym.
Wkrótce wyszło jednak na
jaw, że „Generał Dynamics”
ani myśli dotrzymywać tego
Zmiany w dowództwie
punktu umowy. Autorzy wspom
nianej audycji telewizyjnej udowodnili, że produkcja „F-16”
armii portugalskiej
stworzy możliwości zatrudnie
nia w najlepszym razie 400
Duńczyków w ciągu 2—3 lat.
LIZBONA (PAP). Specjalista
Korzyści finansowe przemysłu
do spraw wywiadu, wykształ
duńskiego sprowadzone zostały
cony w W. Brytanii i Stanach
w praktyce do jednej czwar
Zjednoczonych, generał kawale
tej pierwotnie wynegocjowanej
rii, Pedro Cardoso, człowiek
kwoty.
znany ze swych prawicowych
Równie iluzoryczne
okazały
poglądów, został w poniedzia
się także określone w kontrak
łek oficjalnie mianowany no
cie ogólne koszty zakupu „Fwym szefem sztabu portugal
16”. Parlament duński zatwier
skiej armii lądowej. Dotychczas
dził na ten cel 2,7 mld. koron
zajmował się on organizacją no
(ok. 500 ntln dolarów), tym
wych portugalskich służb wy
czasem już obecnie wiadomo,
wiadu.
że nawet po uwzględnieniu tzw.
Zastani on na stanowisku sze
klauzuli inflacyjnej, Dania bę
fa sztabu armii lądowej genera
dzie musiała zapłacić o wieleset
ła Vasco da Rocha Vieirę który
milionów koron więcej. Niektó
został usunięty w końcu ub.
rzy eksperci liczą si<j nawet
tygodnia przez prezydenta Raze 100-procentowym wzrostem
malho
Eanesa, równocześnie z
kosztów. W szacunkach tych nie
dowódcą okręgu
wojskowego
uwzględnia się przy tym’ nakła
Lizbony generałem Vasco Loudów na uzbrojenie wszystkich
renco. Agencje zachodnie niszą,
58 myśliwców, która to' pozy
iż funkcję dowódcy okręgu
cja nie jest objęta klauzulą in
flacyjną.
wojskowego Lizbony obejmie
W rezultacie, dowództwo duń
generał piechoty, Henrięue de
skich sił zbrojnych poinformo
Oliyeira Rodfigues (P)
wało, że budżet ministerstwa
obrony tego kraju będzie musiał być od początku lat 80 i
zwiększony o ok. 500 min. ko I
ron rocznie — głównie z powo
du wydatków związanych z nie
• ChBL i EWG podpisały w
fortunnym „kontraktem stule
Brukseli porozumienie handlowe
na okres 5 lat. Porozumienie
cia”. (P)

2 żołnierzy amerykańskich
straciło życie
podczas manewrów w RFN

(P) Mam demonstrantów na lotnisko Narita

wielkie części mórz i oceanów
byłyby objęte faktycznym zaka
zem żeglugi dla statków pod
banderą tego państwa.
Niestety, wprowadzenia w ży
cie przepisów opracowywanych
przez trzecią konferencję prawa
morza nie można spodziewać się
szybko, gdyż jej prace toczą się
bardzo powoli.

BONN (PAP). Rzecznik jed
nostek
armii
amerykańskiej
stacjonujących w RFN poinfor
mował. że w nocy z piątku na
sobotę, w czasie odbywających
się w Bawarii manewrów na
stąpiła eksplozja czołgu.
Dwóch żołnierzy amerykań
skich straciło życie, dwóch od
niosło ciężkie obrażenia. Od
działy taorące udział w tej fa
zie ćwiczeń prowadziły ostre

tir wlanie. (P)

przewiduje rozwój wymiany han
dlowej
między
obu stronami.
Obecnie wartość rocznych obro
tów towarowych między ChRL i
EWG wynosi ok. ż mld dolarów.
M W Luksemburgu zebraIj ale
ministrowie EWG, by ponowie
próbę uzgodnienia wspólnej po
lityki połowów morskich w stre
fie rybołówczej Wspólnego Ryn
ku. Poprzednie rozmowy w tej
sprawie zostały przerwa-- JO liycznla br. ze względu
żąda
nie Londynu szczególnych przy
wilejów dla rybaków brytyjskich
w SO-miloweJ strefie wokół W.
Brytanii.
• Na lotnisku stolicy KRL-D
wylądował radziecki samolot pa
sażerski „TL-S2m” Dokonał on
pierwszego bez śródlądowanta lo
tu na trasie Moskwa — phenlan”,
zmieniając na tej linii samolot
..8TU-154”. Odległość 7.070 km „IŁS’m” pokonał w ciągu 7 godz. «0
min.
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Nadreńskie krajobrazy

Od stałego korespondenta
ZBIGNIEWA RAMOTOWSKIEGO
Bonn, w kwietniu
„Deutschland, DeutsehUnd ueber alles, ueber alles, in der
Welt...” tłumaczyć? Znamy. Śpiewano tę pieśń również nad Wi
ał*. Budziła grozę. „Deutschland, Deutschland...” — śpiewa
wiosną 1978 telewizyjny, estradowy i płytowy ulubieniec pu
bliczności, Heino. „Od Mozy po Niemen, od Adygi do Beltu...”
— rozbrzmiewa głębokim, czystym barytonem płyta gramofo
nowa.
Kolejny tydzień z rzędu
Heino jest bohaterem narodo
wym na łamach „Deutsche
National Zeitung”. Pierwszy,
który się nie zawahał i za
śpiewał całość. Również to,
„Od Mozy po Niemen...”. „Za
mawiajcie nagrania
Heino.
Chętnie wyślemy. Wystarczy
wypełnić kupon na ostatniej
stronie”.
Oficjalnie śpiewa się w
RFN tylko trzecią zwrotkę
„Deutscnlandlied”.
Pozostałe
odłożono ad acta. Napisane w
1841 r. przez Heinricha Hoff

manna, w czasach nacjonali
stów i faszystów słowa te zy
skały szczególną
wymowę.
Hitlerowska machina podbo
ju i zagłady uczyniła z nich
symbol buty, agresji, barba
rzyństwa. Tylko melodia i
trzecia zwrotka uznane zosta
ły za możliwe do przyjęcia po
dniu klęski i pozostawienia
jako hymn z chwilą utworze
nia nowej państwowości.
Niektórzy sądzą jednak, że
karty historii dostatecznie wy
blakły i nie trzeba obawiać się
złych skojarzeń. Więc Heino za
śpiewał pełny tekst, ku apro-

Odałosv I e w Somalii po wojn'e
. 91 y • Powyborcze problemy Suharto
1 oceny | e Niebezpieczny atol Bikini
Jaki wpływ na sytuację we
wnętrzną Somalii ma klęska mi
litarna tego państwa w Ogadenie? Pisze o tym w obszernej
korespondencji z Mogadiszu wy
słannik brytyjskiego tygodnika
„Sunday Times”, Jon Swain.
„Nikt, kto przybył do Soma
lii. nawet jeśli ma dostęp do
źródeł rządowych, nie może po
wiedzieć, co będzie w przyszłości.
Odmowa ze strony USA dostar
czenia większej iiości broni So
malii w wojnie z Etiopią roz
czarowała rząd somalijski do
Zachodu” i nastroje antyzachodnie sa obecnie widoczne w Mo
gadiszu. „Somalia gotowa jest
zawrzeć traktat z diabłem, z
każdym, kto będzie gotowy od
budować jej armie i zapewnić
pomoc gospodarczą”, powiedział
mi ieden dobrze zorientowany
dyplomata bliskowschodni.
W Somalii władza jest w rę
kach pięcioosobowego Biura Po
litycznego pod przewodnictwem
Syjada Barre. Przetrwanie jego
dyktatury wojskowej nieuchron
nie zależy od armii. Dlatego
rząd tak rozpaczliwie zabiega o
broń, aby odbudować armię...”.

2t marca br. w dąsie sesji
Doradciegn Zgromadzenia Ludo
wego Indonezji, prezydent Su
harto został jednomyślnie wy
brany na kolejną trzecią już
kadencję. Obecnie przed Suhar
to stoi szereg palących proble
mów. które trzeba będzie pilnie
rozwiązać.
„Cierniem w oku Suharto sta
ll się — zdaniem amerykańskie
go tygodnika „Times” — stu
denci. Innym, również palącym
problemem jest kwestia skraj
nie muzułmańskiej Zjednoczo
nej Partii Rozwoju (PPP), głów
nej eily opozycyjnej wobec suhartowskiej Golkar. PPP prze
ciwstawia się planom rządu udzielenia oficjalnego statusu mi
stycyzmowi jawajskiemu. który
— chociaż sam Suharto jest je
go wyznawca — nie jest uzna
wany przez ortodoksyjnych wy
znawców Koranu, (jest to zle
pek tradycyjnych wierzeń z
animistycznymi.
buddyjskimi,
hinduistycznymi 1 islamskimi

elementami, z przewagą astro
logii, wróżbiarstwa itp.). Jak
kolwiek PPP nie stanowi rze
czywistego zagrożenia dla poli
tycznego autorytetu Suharto,
generał obawia się. iż sprzeciw
partii wobec powołania go na
stanowisko prezydenta może
przynieść szkodę ideologii „mu*
fakat" — jednomyślnych decy
zji, tak ważnej z punktu widze
nia psychologicznego w Indone
zji.
Większość obserwatorów jest
zdania, że Suharto będzie w
stanie stawić czoła tym proble
mom. nie rezygnując ze swych
przywilejów totalitarnej władzy.
Jeśli jednak będzie chciał unik
nąć poważniejszej konfrontacji
w przyszłości, musi pójść na
pewne ustępstwa...”

★
Przed 23 laty na atolu Bikini,
w rejonie Pacyfiku, Stany Zjed
noczone przeprowadziły próby z
bronią jądrową. O trwających
do dziś konsekwencjach tych
eksperymentów pisze na łamach
dziennika „International Herald
Tribune” Walter Pincus:
„9 lat temu rząd USA zako
munikował byłym mieszkańcom
atolu Bikini, że wyspy atolu,
który przed 23 laty był amery
kańskim doświadczalnym poligo
nem nuklearnym, stały się
miejscem bezpiecznym i wezwał
ich mieszkańców do powrotu do
ich byłych siedzib. Przeprowa
dzone w ubiegłym roku badania
wykazały jednak, że wody
gruntowe na wyspie Bikini są
w dalszym ciągu niebezpiecznie
radioaktywne i ich konsumpcja
zagraża zdrowiu ludzkiemu.
Niebezpieczne promieniowanie
stwierdzono także w palmach
kokosowych, owocach 1 warzy
wach rosnących na skażonej
niegdyś glebie. Wezwano więc
wyspiarzy do ponownego opu
szczenia wyspy, a ministerstwo
spraw wewnętrznych zwróciło
sie do Kongresu o przyznanie
15 min dolarów na przeprowa
dzenie kolejnej akcji przesied
leńczej. Stało sie więc jasne, że
w najbliższej przyszłości wyspa
Bikini nie będzie mogła być wy
korzystana dla celów rolni
czych i nie powinna być zamie
szkana...”

[

bacie nie tylko środowiska re
prezentowanego przez „Deutsche
National Zeitung”. Premier Badenii-Wirtembergii, Hans Karl
Filbinger (CDU) zorganizował
np. platynowoblond bożyszczu
uroczyste spotkanie. „Nie cho
dzi o reklamę dla Heino —
stwierdził sekretarz stanu w
rządzie Fiłbingera, Gerhard
Mayer-Vorfelder. Każdą jednak
reklamę „Deutschlandlied” uwa
żam za właściwą”.
Heino przywiózł z monachij
skiej tłoczni 1000 płyt. Zapro
szono dzieci z czwartej „C” w
Schwieberdingen, 'prasę. Było
bardzo serdecznie. Gość sięgnął
po gitarę, gospodarz nie poską
pił słów uznania. Obaj — po
lityk i artysta — wręczyli dzia
twie po egzemplarzu z hym
nem. Pozostałe 930 płyt kompe
tentny resort miał przesłać do
szkół.
Gdy wybuchnął skandal, po
śpieszono z wyjaśnieniem: „nie
zauważyliśmy, że to pełny
tekst”. Lecz po co ten krzyk?
— przekonywał sekretarz stanu
Mayer-Vorfelder. Pierwsza i
druga strofa są przecież częścia
mi składowymi hymnu. Trzeba
mieć do nich, „naturalny sto
sunek”.
Jaki stosunek należy mieć do
przeszłości? I do tych, którzy
tę przeszłość współtworzyli?
Oto studenci uniwersytetu w
Getyndze znaleźli w zbiorach
szacownej uczelni nader cieka
wą pracę doktorską. Rok pow
stania dysertacji: 1936. Treść:
apoteoza idei, która znalazła się
u podstaw konsekwentnie rea
lizowanego później programu
ludobójstwa. Autor, Hans Purogel, uzasadniał „naukowo”, iż
istnieją przestępcy z urodzenia,
wiecznie niepoprawni, którzy
„stale będą wrogami społecz
ności”. istnieją także mniej
wartościowe rasy. „Tylko raso
wo pełnowartościowy człowiek
ma rację bytu we wspólnocie”.
Niepełnowartościowych należy
„wyłączyć”, zastosować wobec
nich „środki specjalne”. Nazwa
ne zostały po imieniu: zabija
nie. Sposób ten — już dziś (1936)
aprobowany przez naród, gdy
chodzi o sprawców przestępstw
przeciwko moralności, powinien
zostać — jak dowodził Puvogel
— uwzględniony szerzej i słu
żyć realizacji idei czystości ra
sy.
Nietrudno było odnaleźć au
tora. Hans Puyogel — doktor
Puvogel — był ministrem w
rządzie krajowym Dolnej Sak
sonii. Kierował resortem spra
wiedliwości. Reprezentując
partyjne barwy CDU w chadecko-liberalnym gabinecie pre.
miera Albrechta, określał poli
tykę ścigania i karania w Re
publice Federalnej a.d. 1978.
Dopiero fala protestów i — jak
wyraźnie przyznano — obawa
o utratę głosów w tegorocznych
wyborach krajowych sprawiły,
że premier Albrecht (CDU)
przyjął rezygnację skompromi
towanego ministra. Charaktery
styczne: z oficjalnej strony nie
padło pod adresem byłego piew
cy rasizmu słowo potępienia.
Ot, przykry incydent, nieistot
ny dziś „grzech młodości”. Rów
nież część komentatorów tros
kliwie odnotowała słowa zdzi
wienia, wyrażone przez Puvogela, dumnego posiadacza Wiel
kiego Krzyża Zasługi RFN:
„Nie mam żadnej przeszłości
nazistowskiej”.
Kto ją ma?
__
Gdy przed siedmiu laty depu
towany do Bundestagu, KarlHeinz Hansen (SPD) wystąpił z
postulatem
energiczniejszego
sięgnięcia przez władze do po
zostającej w gestii Ameryka
nów kartoteki nazistowskiej w
Berlinie Zachodnim (Document
Center), zyskał przynajmniej

KRZYSZTOF KOPROWSKI

Wsie bliżej miast
36 km od Moskwy, przy
szosie mińskiej, zrobiono eks
peryment z masowym (prze
mysłowym) zastosowaniem w
budownictwie wiejskim meto
dy płytowej,
drewnianych
konstrukcji ogniotrwałych i
bioodpornych. W technologii
tej zastosowane mogą być
wszystkie
gatunki
drzew.
Trwałość takich domów obli
czono na c»k. 50 lat. Wieś na
zywa się Sielskaja Now.

masowego
budownictwa
—
praktycznie w każdym wię
kszym obwodzie lub na styku
kilku obwodów. Z przedsię
biorstw samochody będą dostar
czać do wsi 1 osiedli specjalne
kontenery z domkami, wewnątrz
których nie będzie brakować
niczego — nawet gniazdka do
prądu, żarówek czy lamp.
Nie jest to marzenie przyszłoś
ci — pierwsze zakłady powstają już w mieście Szarja w
obwodzie komstromskim oraz
w Nowowiatskije w obwodzie
kirowskim. W niedługim czasie
rozpocznie aię budowa następ
nych — w obwodach kalininskim, briańskim i innych rejo
nach RFSRR, na początku głów
nie
w
europejskiej części
ZSRR.
Na wsi radzieckiej dokonały
sie ołebokie przemiany. W koł

chozach 1 sowchozach stale roś
nie liczba zatrudnionych posia
dających średnie i wyższe wy
kształcenie. Wzrosła ona — w
przeliczeniu na tysiąc zatrud
nionych — z 63 w roku 1939 do
673 w roku 1977 (stosunek wsi
do miasta miał się w tym za
kresie jak 26:100 w roku 1939,
ale już 81:100 w roku ubiegłym).
A więc są to już zupełnie in
ni ludzie.
Radziecka wieś dysponuje dziś
olbrzymimi funduszami i środ
kami rozwoju. W ciągu 11 lat
(1966—76) łączna suma nakładów
inwestycyjnych na rozwój rol
nictwa wyniosła 244,1 mld ru
bli, czyli 25 proc. wszystkich
nakładów w gospodarce naro
dowej ZSRR. Jest rzeczą cha
rakterystyczną, że w ciągu ca
łego poprzedniego okresu (1918—
1965) suma nakładów inwesty-

Ulice Sielskoj Nowi zabudo
wane są domami sześciu typów,
dostosowanych
dla dowolnie
dużej rodziny. W każdym domu
znajdują się przestronne poko
je, kuchnie, werandy, pojemne
piwnice. Do domów przylegają
działki przyzagrodowe. W mie
szkaniach wszelkie wygody, ni
czym w mieście — gaz, ciepła
woda, wanna itd.
Z zewnątrz efektowny wygląd
domów zapewni gładkie, heblo
wane drewno, w środku — ład
ne płyt» pilśniowe. Do uszczel
niania służy
wata mineralna.
Płyty takie są lekkie, co powo
duje, że bardzo łatwo je monto
wać. Dążr się do osiągnięcia ta
kiego poziomu technologii, aby
montaż domu, przy udziale ma
łej brygady montażowej, trwał
nie dłużei niż dwa dni. Dąże
niem przyszłych
producentów
tych, ęksoerymentalnych na ra
zie, domów jest produkcja obiektów „pod klucz" — tak, by
przyszły użytkownik musiał za
troszczyć się jedynie o meble.
W związku z ogromnym pro
gramem budowlanym na wsi
radzieckiej dąży się do tego, aby
przedsiębiorstwa produkcyjnomontażowe znalazły lokalizację
maksymalni* blisko rejonów (A) Fragment nowoczesnej zabudowy radzieckiej wsi.

Fes. apn

społeczne uznanie. Gdy powtó
rzył niedawno w programie
brytyjskiej telewizji (BBC) ten
sam postulat, odwrócono się
plecami. Ba, koledzy z frakcji
nie omieszkali zmyć głowy te
mu, który kala własne gniazdo.
Najbardziej zabolało podejrze
nie, iż władze RFN celowo uni
kają wglądu w akta, aby chro
nić byłych nazistów, piastują
cych obecnie wysokie stanowi
ska i funkcje. To potwarz —
odpowiedziano.
Potwarz? Jest publiczną ta
jemnicą — jak stwierdzili po
zaprezentowaniu
wypowiedzi
szeregu kompetentnych osób
autorzy audycji telewizyjnej z
regionalnego programu (WDR),
iż przykry spadek nie budzi w
Bonn zainteresowania. „W 33
lata po zakończeniu wojny ak
ta w Document Center są wciąż
materiałem politycznie parzą
cym”.
No cóż, niezwykłe to archi
wum. Zawiera ponad 100 mi
lionów dokumentów. Dokumen
tów, uporządkowanych alfabe
tycznie i geograficznie. Znajdu
je się tam m.in. 10,7 min kart
z centralnej kartoteki NSDAP,
akta najwyższego sądu partyj
nego, głównego Urzędu do
spraw Ras, spis lekarzy i ludzi
sztuki działających
w
III
Rzeszy, tzw. dowody aryjskiego
pochodzenia (do 300 lat wstecz),
spisy członków SA i SS, boga
ta korespondencja, listy nagro
dzonych przez Hitlera prezen
tami itd. Aktywność milionów
Niemców w brutalnej epoce
znalazła więc swój wyraźny,
często aż nadto wymowny ślad.
Przykład: faszystowską prze
szłość zamordowanego przez
terrorystów przewodniczącego
Związku Pracodawców Schleyera, stawianego obecnie przez
wielu za wzór patrioty i obywa
tela, dokumentuje stos akt ok.
metrowej wysokości.

Przeszłość. Cóż za para
doks! Tak niechętnie się do
niej tu powraca i tak trudno
się z nią rozstać.

Azetomicyna

— nadzieja dla chorych
na raka?
WASZYNGTON (PAP). Dy
rektor instytutu naukowego Uniwersytetu Kalifornia w San
Francisco, Martin Apple, poin
formował w niedzielę, że w in
stytucie tym otrzymano za po
mocą komputera substancję pod
nazwą azetomicyna. która charakteryzuJe^i.ę-.wielka.siłA^jszczenia komórek rakowych. Dy
rektor zaznaczył, że próby z
azetomicyną
przeprowadzono
tylko na myszach. Przygotowa
nie tego środka dla ludzi zajmie naukowcom kilka lat.
Jedna dawka azetomicyny po
trafi unicestwić setki milionów
komórek rakowych bez ujem
nego wpływu, jak wynika z do
tychczasowych badań, na zdro
we komórki. Jej sekret tkwi w
długim okresie oddziaływania.
O ile dotychczas wprowadzane
do organizmu ludzkiego środki
atakują komórkę rakową przez
jedną sekundę, czas oddziały
wania azetomicyny jest 1500—
1700 razy dłuższy. Mysz z bia
łaczką w rozwiniętym stadium
ma w swoim organizmie od 10
do 100 milionów komórek ra
kowych.
Prawdopodobnie —
stwierdził dr M. Apple — nowy
środek zabija je wszystkie.
Dotychczasowe testy na my
szach wykazały przydatność no
wo wynalezionego środka w le
czeniu raka krwi i kości. (P)
cyjnych przeznaczonych dla rol
nictwa wyniosła 107,5 mld rubli,
co stanowiło 17 proc, ogółu na
kładów.
W ostatnich dziesięciu latach
podwoiło się też techniczne uz
brojenie pracy kołchoźników i
pracowników sowchozów. A mo
ce energetyczne w rolnictwie w
przeliczeniu na 1 pracownika
wzrosły 12-krotnie w porówna
niu z rokiem 1940 i osiągnęły
obecnie 17,1 koni mechanicz
nych. Do roku 1960 mają wzros
nąć do 28 KM.
Można by bez trudności przy
taczać wiele innych jeszcze efektownych danych o wielo
krotnym
zwiększeniu
ilości
sprzętu i parku maszynowego
na wsi.
Jeśli są więc bardziej wy
kształceni ludzie i mają tak
wielkie środki do dyspozycji, to
muszą być i efekty. I są. Oto
liczba zatrudnionych w radziec
kim rolnictwie zmniejszyła się
w roku 1975 w porównaniu z ro
ku 1965 o 9 proc., a mimo to
produkcja rolna znacznie wzro
sła. W przeliczeniu na 1 miesz
kańca kraju wzrosła o 1/4, przy
zwiększeniu się liczby ludności
o 23 min!
Mimo zasadniczych zmian, ja
kie nastąpiły od czasów rewo
lucji w rozmieszczeniu ludności
(ludność miejska wzrosła z 18
proc, do 62 proc.), proces migra
cji ze wsi do miast ciągle trwa.
Im lepiej jest dziś urządzone
osiedle czy wieś, im lepsza in
frastruktura, im więcej urządzeń
kulturalnych, socjalnych i spor
towych, tym większa jest wy
dajność pracy, tym łatwiej zdo
być kwalifikowaną kadrę do
pracy w rolnictwie 1 łatwiej za
trzymać młodzież.
Prognostycy próbują przewi
dzieć zmiany, jakie nastąpią na
wsi w roku 2000. Pierwszą z nich,
obserwowaną już dziś, jest ten
dencja do zwiększania dużych
osiedli i zmniejszania się lub

(P) Na linii Waszyngton —
Bonn panuje wzmożony ruch.
Ledwo zakończyła się wizyta
amerykańskiego wiceministra
spraw zagranicznych w Re
publice Federalne), a jyź we
wtorek, 4 kwietnia, w Wa
szyngtonie oczekuje się szefa
zachodnioniemieckiej dyplo
macji, Hansa Dietricha Gen
schera. Ponieważ oficjalne ko
munikaty na ten temat za
wierają same okrągłe, nic nie
mówiące zdania, a nieoficjal
ne źródła informacji również
wyschły, przyczyn tego nagłe
go ożywienia można się tylko
domyślać.

33 lata przemian

(A) Parlament w Budapeszcie
„Polak — Węgier dwa bra
taniu”, to porzekadło liczące
sobie już stulecia w niczym
nie straciło swej aktualności i
najlepiej chyba oddaje histo
rycznie ukształtowany klimat
dwustronnych kontaktów polsko-węgicrtkich. Stosunki te
obecnie, w latach władzy so
cjalistycznej. nabrały szczegól
nie doniosłego znaczenia i osiągnęły nie spotykaną przed
tem dynamikę, służąc wspól
nemu celowi obu narodów —
budowie socjalistycznego pań
stwa i społeczeństwa.
Przypadające dziś święto na
szych naddunajskich przyjaciół
jest więc i dla nas wydarze
niem bardzo uroczystym.
33 lata temu, w dniu 4 kwie
tnia 1945 r„ Armia Radziecka
wyzwoliła Węgry spod jarzma
faszyzmu i przed narodem wę
gierskim pojawiła się szansa
otwarcia nowej karty w jego
historii — budowy nowego ustroju, opartego na zasadach
sprawiedliwości społecznej. Ta
niepowtarzalna szansa rozwoju
w warunkach nowego ustroju
społeczno-gospodarczego została
w pełni wykorzystana, czego
przejawem jest dzisiejsza mię
dzynarodowa pozycja Węgier
oraz ich sukcesy ekonomiczne.
Powojenne radykalne prze
miany ustrojowe, niezwykle
szybki I wszechstronny rozwój
gospodarczy kraju spowodowa
ły, że Węgry przekształciły się
z zacofanego, rolniczego kraju
w państwo nowoczesnego i dy
namicznie się
rozwijającego
przemysłu.
Osiągnięcia Węgier są nieod
łączną częścią sukcesów całej
naszej socjalistycznej wspólno
ty i byłyby niemożliwe bez
ścisłej współpracy z zaprzyjaź

fot.

caf

Jeśli pominąć długą listę
kontrowersji
amerykańskorachodnioniemieckich trwają
cych już od dobrych kilku
miesięcy, pozostają dwa naj
pilniejsze tematy, które Gen
scher powinien omówić w
Waszyngtonie: broń neutrono
wa t amerykańskie dostawy
uranu. Na dwa miesiące przed
szczytem NATO przyszłość
bomby neutronowej jest nadal
nie rozstrzygnięta.
Wprawdzie prezydent Car
ter odłożył decyzję w tej
sprawie, ale nie zwolnił swych
zachodnioeuropejskich sojusz
ników od obowiązku zajęcia
jednoznacznego stanowiska. A
tymczasem Republika Fede
ralna, państwo pod każdym
względem najbardziej zainte
resowane losami broni neutro
nowej, unika jak może po
wiedzenia ,.tak” lub „nie” wo
bec planów umieszczenia bom
by „N” na jej terytorium.

nionymi krajami, zwłaszcza 2aś
ze Związkiem Radzieckim. Co
raz lepiej i pełniej rozwija
się też współpraca między Wę.
grami a Polską. Np. tegorocz
ny protokół handlowy przewi
duje wzrost wzajemnych obro
tów handlowych o 11 proc, w
stosunku do roku ubiegłego.
Przy tym aż 57 proc, całości
obrotów przypadać bedzie na
dostawy maszyn i urządzeń. Już
30 proc, wymiany towarowej
stanowić będą dostawy w ra
mach specjalizacji i kooperacji
produkcji.
Udział w RWPG zapewnia
Węgrom stały, równomierny i
szybki
rozwój
ekonomiczny
kraju. Ze swej strony Węgry
wnoszą cenny wkład w rozwój
socjalistycznej wspólnoty, przy
czyniając się do postępu jej
integracji ekonomicznej, zwięk
szając siłę obronną i wywiera
Można chyba uwierzyć tym,
jąc poważny, pozytywny wpływ
którzy twierdzą, że kanclerz
na bieg wydarzeń międzynaro
dowych.
Schmidt i minister Genscher
obawiają się nie tyle bomby
Radykalne
przeobrażenia
struktury społeczno - gospodar
neutronowej, co raczej podjęczej
kraju
naddunajskich Icia niepopularnej decyzji. Być
przyjaciół, stworzenie
mate
może bańscy politycy porzuci
rialnych podstaw socjalizmu
liby swe obawy, gdyby w za
oraz wytyczenie jasnego pro
mian za to otrzymali od agramu dalszych przemian wio
merykańsklch partnerów odących ku komunizmowi, reali
bietnice ustępstw. Zapewnie
zowane sa pod przewodnictwem
Węgierskiej
Socjalistycznej
nie, że Stany Zjednoczone zre
Partii Robotniczej. Węgierskie
zygnują ze swej
groźby
sukcesy ostatnich 33 lat są naj
wstrzymania dostaw uranu
lepszą rękojmią spełnienia jesz
dla RFN. mogłoby zadowolić
cze bardziej ambitnych ale real
Genschera.
nych zadań postawionych na
ostatnim XI Z.ieździe WSPR.
Broń neutronowa miałaby
Naszym węgierskim przyja
więc być nie tylko atutem
ciołom z okazji ich święta na
przetargowym
w rokowa
rodowego życzymy dalszego,
niach rozbrojeniowych, lecz i
wszechstronnego, szybkiego roz
woju oraz spełnienia wszystkich
przedmiotem transakcji wią
wielkich i ambitnych zamia
zanych w samym NATO. Tak
rów. (KOPR)
czy inaczej po wizycie Gen

Czy Wielka Brytania pozostanie
mocarstwem nuklearnym?
(A) (Inf. wl.). Brytyjski minister
obrony. Fred Mulley, zlecił ko
misji ekspertów przeprowadze
nie badań nad nowymi genera
cjami strategicznych broni nu
klearnych. Na wyn«ki tych ba
dań trzeba będzie jeszcze po
czekać, ale już teraz wywiązała
się dyskusja na temat przyszło
ści Wielkiej Brytanii jako mo
carstwa nuklearnego.
Brytyjskie
siły
nuklearne
składają się obecnie z czterech
atomowych łodzi podwodnych,
z których każda wyposażona
jest w szesnaście rakiet typu
„Polaris”. Wytrzymałość tych
łodzi, które weszły do wyposa
żenia armii brytyjskiej w latach
1967—69. oblicza się na 20 lat.
Oznacza to, że pierwsza, noszą
ca nazwę „Resolution”. powinna
pójść na złom w 1987 roku. Fa
chowcy uważają jednak że ży-

&

Umowa wiązana

Święto narodowe Węgier

Trudne rozstania

Z®

schera zagmatwany obraz sy
tuacji powinien nabrać jas
ności.

JANUSZ REITER

Bez terminów

wotność łodzi podwodnych moż | (P) Od roku 1930 argentyń
na, dzięki dobrej konserwacji,
skie siły zbrojne sześciokrot
przedłużyć do 30 lat.

nie obaliły rządy cywilne; w

sumie w tym okresie wojsko
Takie wyjaśnienie nie zado
wala jednak zwolenników utrzy
sprawowało władzę w Argen
mania czy nawet rozbudowy
tynie przez blisko 18 lat. Po
brytyjskich sił nuklearnych
dłuższym lub krótszym okre
Twierdzą oni, że utrata chociaż
sie sprawowania rządów ar
by jednej łodzi podwodnej b>mia z czasem przekazuje je
łaby równoznaczna z załama
dobrowolnie w ręce cywilów,
niem się systemu „odstraszania
aby w momencie kryzysu
nuklearnego”. Jeszcze więcej po
znów wkroczyć na arenę po
wodów do troski dostarczają,
zdaniem niektórych polityków i
lityczną
wojskowych, rakiety .Polaris”,
Taki kryzys miał ostatnio
które najpóźniej na początku lat
dziewięćdziesiątych powinny się
miejsce w Argentynie dwa
znaleźć już tylko w muzeum
lata temu, kiedy u władzy
Rakiety ..Polaris", o sile wy
buchu 150 razy większej od
znajdowała się wdowa po
bomby zrzuconej na Hiroszimę
Juanie Peronie. Katastrofalna
produkowone są w Stanach
Zjednoczonych.
Amerykanie sytuacja gospodarcza, szerzą
planują jednak wstrzymanie ich
cy się terroryzm i niepokoje
produkcji w połowie lat osiem
społeczne skłoniły wojsko do
dziesiątych i przestawienie się
na nowe rakiety typu „Trident”
zamachu stanu, dokonanego
W ten sposób armia brytyjska
24 marca 1976 r.
straci swe dotychczasowe źródło
dostaw.
Kryzys nie został jeszcze
całkowicie
przezwyciężony,
Czym zastąpić „Polarisy”?
niemniej jednak w Argentynie
Uruchomienie własnej produkcji
byłoby związane z ogromnymi
coraz częściej mówi się o moż
kosztami i trudnościami. Nie
liwości zmian. W swoim wy
którzy eksperci wojskowi w
stąpieniu w końcu marca br.
Wielkiej Brytanii proponują prezydent Argentyny gen. Jorwyposażenie sił zbrojnych w no
ge Videla nakreślił plan zre
we łodzie podwodne i wielogło
wicowe
rakiety
balistyczne organizowania systemu wła
dzy w kraju: w najbliższych
(MIRY). Inni zaś są zdania, że
najodpowiedniejsze dla armii
miesiącach poszczególni człon
brytyjskiej byłyby amerykań
kowie junty wojskowej, łącz
skie
pociski
samosterujące
nie z nim samym, przejdą na
„Cruise Missiles”. Są one sto
emeryturę, a po mianowaniu
sunkowo tanie, lecz mają, mówi
nowych szefów trzech rodza
się w Londynie, jedną wadę —
jów broni wybiorą oni nowe
nie przedarłyby się przez pierś
go prezydenta, którym zostać
cień obrony przeciwrakietowej
ZSRR. A wreszcie nie można
ma wysoki rangą wojskowy
wykluczyć, że Stany Zjednoczo
w stanie spoczynku. Obser
ne i Związek Radziecki zawrą
watorzy nie wykluczają, że
umowę o zakazie produkcji i po
będzie nim sam gen. Videla.
siadania tych rakiet.
To
przegrupowanie
na
Jest jeszcze jedno wyjście, za
którym opowiada się wielu po szczycie dowództwa wojsko
wego zapoczątkuje długi etap
lityków i duża część brytyjskiej
przejściowy, którego celem ma
opinii publicznej — rezygnacja
z własnych sił nuklearnych. Za być zreorganizowanie cywiltakim rozwiązaniem przemawia
no-wojskowego aparatu wła
łyby argumenty gospodarcze i
dzy i stopniowe zwiększenie
polityczne. Wielu Brytyjczyków
liczby cywilów w rządzie. Ce
uważa, że ich kraju po prostu
lem zaś całej operacji jest
nie stać na odgrywanie roli
przywrócenie demokracji, w
mocarstwa nuklearnego, a środ
ramach której siły zbrojne bę
ki na ten cel można by prze
znaczyć, z pożytkiem dla wszy
dą miały zagwarantowane ustkich, na inne, pilniej sżc po
czestnictwo.
trzeby. (jr.)

nawet zanikania osiedli małych.
W tym pierwszym przypadku
chodzi również o łączenie
rozbudowy osiedli wiejskich z
lokalizacją w nich zakładów
przemysłowych i usługowych
Ma to prowadzić do tzw. indu
strializacji wsi. Ponadto liczba
osób zatrudnionych w obsłudze
wsi stale wzrasta, maleje zaś
bezpośrednie zatrudnienie w pro
dukcji rolnej.
Obecnie w ZSRR istnieją ty
siące przysiółków, osad, małych
wsi, w perspektywie przewiduje
się zmniejszenie liczby osiedli
wiejskich np. w strefie nieczarnoziemnej. W niektórych rejo
nach — jak pisał miesięcznik
„Ekonomika Sielskogo Choziajstwa” — ilość osiedli zmniejszy
się nawet 10—20-krotnie.
W nowo powstałych osiedlach
wiejskich, i rozbudowanych sta
rych, zamieszka od I do 5 tys.
osób. Poza tym ośrodki rejonów
administracyjnych zamienią się
w miasta o zaludnieniu od 10
do 50 tys. mieszkańców. W każ
dym rejonie powstaną ośrodki
mieszkalno-produkcyjne dla 5—
20 tys. mieszkańców. Pomiesz
czą się też w nich zarządy dróg,
melioracji, małe przedsiębior
stwa transportowe, handel, szko
ły zawodowe itp. Przewiduje się
też tworzenie ośrodków specjal
nego przeznaczenia, np. domów
wczasowych, osad leśnych, dro
gowych, baz remontowych itp.
W sumie, wraz z miastami 5
dużymi osiedlami wiejskimi typu
miejskiego, trzeba będzie zbu
dować ok. 180—190 tys. osiedli
w rejonach wiejskich. Przejścio
wo trzeba będzie zachować 60—
70 tys. wsi przewidzianych w
przyszłości do likwidacji.
Wieś zbliża się coraz bardziej
do miasta, mimo że równocześ
LONDYN (PAP). Jak podaje
nie poziom życia w miastach
agencja Reutera w Australii
nieustannie wzrasta. Niezależ
ujawniono poważną aferę w za
nie od tego, na ile wyższy stan
kładzie ubezpieczeń społecznych
dard budynków, mieszkań i w
w Sydney, w której wyniku
ogóle życia na wsi powstrzyma
skarb państwa poniósł straty na
młodzież od ucieczki ze wsi do
kwotę ponad 40 min dolarów.
miast, niewątpliwie żyć na wsi
W ciągu ostatnich kilku dni po
radzieckiej będzie się coraz le
licja aresztowała ok. 100 osób,
piej i wygodniej.
w tym pięciu lekarzy. (P)

Wielka afera
ubezpieczeniowa w Australii

Jak dotąd ani żaden kon
stytucyjny rząd cywilny, ani
armia nie zdołały zapewnić
Argentynie upragnionej stabi
lizacji. Czy zdoła dokonać tego
„ponadklasowy i apolityczny’’
aparat władzy cywilno-wojskowej? Na razie w związku
z planami gen. Videli obser
watorzy zwracają głównie uwagę na fakt, iż w planach
tych nie wymienia się żadnych
wiążących terminów.
ANNA PIASECKA
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Podczas wiosennych porządków

Prowizorki trwają długo—

— zbieramy złom

Mieszkania rotacyjne dla młodych

Informacja własna
(A) 5,8 min ton złomu sta
lowego to efekty ubiegłorocz
nej akcji odzyskiwania surow
ców wtórnych z jednostek go
spodarczych i od ludności. W
pianie na rok bieżący zakłada
się skupienie ok. 10 proc, wię
cej, tj. 6,4 min ton. Umożliwi
to zwiększenie zapasów zło
mu w hutach do 10 dni. Obec
nie metalurgia
dysponuje
tylko sześciodniowymi zapasa
mi.

Informacja własna
(A) Uchwała rządu, dzięki stał taki dom w Stalowej Woli,
której w ciągu najbliższych tyle że budowany przez 2 albo
5 lat powstanie łącznie 100 3 lata. Wątpliwości i opory, ja
powstały w ówczesnych
tysięcy mieszkań tzw. rota kie
naczelnych spółdziel
cyjnych, to znaczy przezna władzach
czości dotyczyły sprawy zasad
czonych dla młodych mał niczej — komu i na jak długo
żeństw oczekujących na spół ma taki dom służyć? Młodym
dzielczy przydział, a znajdu małżeństwom? Tak, ale bez
jących się w najtrudniejszych dzietnym. A co zrobić, gdy nie
uchronnie narodzą się dzieci?
warunkach, to bardzo duża i
Za optymalny okres oczekiwa
ważna sprawa. Nadzieja dla nia
uznano 3 lata, choć wiado
wielu tysięcy młodych rodzin, mo było,
że ówczesne plany bu
których stabilność jest często downictwa nie dawały nadziei
zachwiana właśnie warunka na jego dotrzymanie.
O tym, że te wątpliwości i opo
mi mieszkaniowymi, duża sa
tysfakcja dla działaczy mło ry ówczesne nie były bezpod
stawne,
świadczy
przykład
dzieżowych, którzy od lat do
domu rotacyj
pominali się. o uwzględnienie warszawskiego
nego w osiedlu „Mszczonowska”
specyficznych trudności mło przy
ul. Okocimskiej 3 zasiedlo
dych startujących w życie
nego przed 3 laty (w połowie
zawodowe, społeczne i rodzin rodzinami z huty „Warszawa”,
a w połowie pracownikami Po
ne.

całe zbędne żelastwo dotarło do
składnic. Miejmy nadzieję, że
jednak tym razem nie będą
miały miejsca przypadki prze
kazywania na złom pełnowar
tościowych wyrobów metalo
wych, takich jak części do ma
szyn, drutu w kręgach, prze
terminowanych konserw, itd.
Rokrocznie duże ilości zło
mu uzyskuje się w ramach
zbiórki wśrćd
mieszkańców
miast i wsi. W 1977 r. skupio
no ponad 1,3 min ton złomu od
ludności. Oczywiście sprawność
Z analizy przeprowadzonej w • tej akcji zależna jest od przygo
Urzędzie Gospodarki Materiało
towania odpowiedniej liczby
wej wynika, że ponad 200 tys.
punktów skupu, głównie objaz
ton skupionych odpadów wyko
dowych i składnic, a także wy
rzystano bez przetopu jako tzw.
znaczenia dokładnych terminów
żelastwo użytkowe. Zwiększył
gromadzenia żelastwa przed
się także zakres regeneracji
obejściami gospodarskimi na wsi.
części zespołów i podzespołów, Jak zawsze UGM liczy na dużą
w wyniku czego zaoszczędzono
pomoc harcerstwa i młodzieży
dalszych 100 tys. ton stali.
szkolnej, a także samorządów
Chyba warto jednak jasno po
mieszkańców.
Wraz z rozpoczęciem wiosen
wiedzieć, że jest to tylko plaster
na ranę, a nie panaceum. Istot
nej akcji porządkowej zaczyna
O powodzeniu akcji skupu w
ne rozwiązanie problemu przy
my w kwietniu kolejny etap
znacznym stopniu decyduje uzbiórki złomu. W bieżącym ro dział transportu kolejowego.
niesie dopiero autentyczne przy
ku przewiduje się niewielki
spieszenie tempa budownictwa
Aby punkty skupu mogły przyj
mieszkaniowego, z chwilą, gdy
wzrost zużycia wyrobów hutni
mować nowe partie surowców
czych, stąd podstawę zbiórki sta
wtórnych trzeba aktualnie wy budownictwo pozbiera się wresz
cie
ze swych organizacyjnych,
nowić będzie tzw. złom poamorwieźć z nich na terenie całego
tyzacyjny. Wszyscy kierownicy
transportowych i zaopatrzenio
kraju — 50 tys. ton złomu. W
wych kłopotów.
jednostek gospodarki uspołecz
ciągu trwania skupu trzeba pod
Wcale nie będzie łatwo zbu
nionej powinni więc dokładnie
stawiać ok. 1400 wagonów. Nie
dować tych 100 tys. mieszkań.
przejrzeć pomieszczenia produk
stety, wagonów wciąż jest za
Nie będą to przecież mieszka
cyjne i magazynowe tak, aby
mało. Dodatkową trudność sta
nia ponadplanowe, a wiemy, że
nowi tu obniżanie się stopnia
i w bieżącym roku wykonanie
załadowania wagonów. Związa
pełnego planu w niektórych re
ne jest to z coraz większymi
Prosto w oczy
gionach kraju i wielkich aglo
ilościami złomu lekkiego, zaj
meracjach np. w Warszawie bę
mującego duże powierzchnie.
dzie trudną sztuką. Poza tym
Jednocześnie wciąż brakuje od
będą to mieszkania mniejsze
Dyrektywy dyrekcji
powiednich urządzeń do prze
niż standardowe, co wprawdzie
rabiania złomu w składnicach.
da pewną oszczędność materia
(A) Borykając się z niedostat W ubiegłym roku hutnictwo
łową i roboczą, ale znakomicie
kiem kadr i dążąc do uspraw dostarczyło wprawdzie 37 paczzwiększy zapotrzebowanie na
nienia obsługi klientów —
karek do złomu, ale potrzeby
wszelkie instalacje i urządzenia.
zgodnie z odgórnymi zalecenia są znacznie wyższe.
Dobrze, że ZG ZSMP pomyślał
mi — Dom Książki wprowadził
Dzięki inicjatywie gdańskiej
o tym zapowiadając „mobiliza
w niektórych księgarniach sa stoczni „Radunia” _ rozpoczęto
cję” młodych załóg w zakła
moobsługę. Wydawało się to
wreszcie rozbiórkę i złomowa
dach produkujących armaturę.
tym łatwiejsze, że każda książ
nie starych statków i barek.
Tyle, że to oczywiście znowu
ka ma wydrukowaną cenę. P o
Dotyczy to przede wszystkim
będzie tylko pewien procent
prostu — nieść do kasy i
jednostek
małotonażowych.
zapotrzebowania.
płacić.
Pierwsze efekty uzyskuje się
Idea domów rotacyjnych nie
już także ze złomowania wra
„Po prostu”... Sposób myśle
jest
nową. Już 10 lat temu, kie
nia, właściwy ludom pierwot ków samochodowych. Na razie
dy
nasi specjaliści z byłego In
akcja ta jest jeszcze w powija
nym! A przecież Polska ma
stytutu Gospodarki Mieszkanio
swoje własne niemałe osiągnię kach, jako że w 1977 roku uzy
wej przestrzegali przed czeka
skano tylko 19 ton złomu ze sta
cia gospodarcze, cywilizacyjne,
jącym nas wyżem małżeńskim
rych samochodów.
naukowe — i nie wypada nam
w latach 70, a równocześnie
Podczas obecnej akcji odzy
naśladować nieszczęsnych dziku
wchodziło w start zawodowy
sów. W dyrekcji Domu Książ skiwania złomu nie należy za
wiele bardzo licznych roczni
pominać także o odoadach me
ki zakrzątnięto się więc żwawo,
ków, mówiło się i postulowało
aby samoobsłudze odebrać kom tali nieżelaznych. Produkcja 1
tworzenie nie tyle hoteli robot
tony miedzi czy cynku ze złomu
promitujące cechy wulgarnej
niczych, ile właśnie domów ro
prostoty, aby skomplikować ją kosztuje tylko 15—20 proc, tego,
tacyjnych dla młodych mał
na tyle, na ile stać naszą biu
co uzyskanie tej samej tony z
żeństw. Bodaj 5 lat temu powrokrację.
wytopu rudy. (kmk)
Kapitalne sceny rozgrywają
w księgarniach samoobsłu
gowych. Najśmieszniej jest, gdy
przyjdzie jakiś dzikus, który
najzwyczajniej bierze książkę
wiązującymi wymogami między
z półki i niesie ją do kasy, po
Lasy w foliowym
kazując wydrukowaną cenę.
narodowych przepisów. Te właś
namiocie
„Proszę przynieść paragon ze
ciwości były powodem, że dwa
stoiska” — odsyła go uprzejmie
dalmorowskie statki łowiące na
(A) W szkółkach leśnych o- północno-zachodnim Atlantyku,
kasjerka. Dzikus ustawia się'
twartych,
w
ciągu
roku
świerk
w odpowiedniej kolejce, aby dać
ukarano grzywnami.
się ucywilizować. Specjalny pra uzyskuje 8 cm wzrostu, a pod
Żaden z wniosków rybołów
cownik — Dom Książki narze folią — 20 cm. Buk — odpowie stwa - stwierdza Maria Leng
dnio — 15 i 70 cm. Natomiast
ka na brak kadr.' — przepisuje
w DZIENNIKU BAŁTYCKIM —
cenę z książki na paragon. Dzi modrzew 15 i 59 cm. Przyrost
nie doczekał się dotychczas zre
kus, już trochę podchowany, jest więc bardzo znaczny, a pro
alizowania, chociaż ich adresa
wadzenie
prac
doświadczalnych
wraca do drugiej kolejki. Ka
tem jest jedyny producent sie
z
tego
zakresu
bardzo
opłacal

sjerka ogląda paragon z takim
ciowych tkanin selektywnych,
zaciekawieniem, jakby to było ne.
Olsztyńskie Zakłady Sieci Ry
Dotychczas w szkółkach o- backich w Korszach (każda par
jakieś pikantne zdjęcie porno
graficzne. Jeszcze raz wystuku twartych uzyskiwano z jednego tia tkanin produkowanych w
je cenę na taśmie kasy auto ara 18 — 25 tys. sadzonek sosny Korszach jest inna, wykonana z
matycznej, skonstruowanej — pospolitej, świerku pospolitego i
różnorakich włókien pochodzą
modrzewia europejskiego, pod cych z ZWCH „Stylon” w Go
pewno też przez dzikusów! —
głównie po to, aby up-ościć ob czas gdy pod folią uzyskuje się rzowie Wlkp., nie przebadanych
ilości rzędu 80 — 100 tys. sztuk.
liczanie utargu dziennego i upod względem kurczliwości i
Hodowla materiału sadzeniowe wydłużania się).
wolnić personel oraz klientów
od zbędnej żonglerki paragona go pod folią stwarza też warun
Jeśli OZSR nie zapewnią wła
ki do szerszego używania kon ściwej produkcji sieci dla na
mi.
tenerów,
co
w
efekcie
daje
no

szego rybołówstwa — pisze ga
W ten sposób w księgarniach
zeta — to gdyński „Dalmor”, a
„samoobsługowych” osiągnięto we możliwości stosowania me
chanizacji
prac
zalesieniowych,
dotyczy to właściwie wszystkich
doskonałość
organizacyjną:
a
także
umożliwia
wykonywanie
armatorów
dalekomorskich —
sprzedaż samoobsługowa jest
bardziej skomplikowana niż zalesień w ciągu całego roku.
— będzie szukać rozwiązania
Tych kilka danych zaczerpnę problemu w drodze importu, asprzedaż tradycyjna. Gdy klienliśmy z obszernej publikacji Ta by uzyskać odpowiednie tkani
a-dzikusy proszą o wyjaśnienie,
deusza Bartkowiaka, drukowa ny selektywne. W przeciwnym
słyszą:
— My sami rozumiemy, że to ' nej w DZIENNIKU ZACHOD razie grozi to odsunięciem na
jest nonsens, ale musimy wyko NIM. Metcdę hodowli sadzonek szej floty rybackiej od eksplo
wielu gatunków drzew w na atowanych rejonów połowowych.
nywać dyrektywy dyrekcji.
Jest jeszcze w naszym kraju miotach foliowych, na specjal
Centrala w... kontenerze
ga-stka dzikusów, w imieniu nym podłożu torfowym, w szkół
których proszę Dyrekcję, aby
kach leśnych opracowali praco
Kontenery ze szczecińskie
nie rozszerzać sieci księgarń sa wnicy Leśnego Zakładu Doś go „Unikonu” mają zastoso
moobsługowych. Pozwólcie nam,
wiadczalnego poznańskiej Aka wanie nie tylko w transpor
ludziom prostym i nierozgarnię- demii Rolniczej w Siemianicach. cie, ale wykorzystuje się je
tym, kupować książki po stare Prace doświadczalne zaś prze w nowoczesnej telekomunikacji.
mu. Bez Dyrekcyjnych Dyrek prowadza gospodarstwo szkół Otóż typowy pojemnik,
po
tyw.
JERZY KASPRZYCKI
karskie Dobrygość w woj. kali odpowiedniej adaptacji, służy
skim.
jako pomieszczenie dla centra
li telefonicznej typu „pentaconInauguracja roku
ta”, produkowanej przez prze
mysł krajowy w oparciu o li
szkolnego odbędzie się
cencję francuską. Co ciekawe,
w Gnieźnie
adaptacji dokonuje się rów
nież w Szczecinie, gdyż zada
Nowy rok szkolny 1978/79 bę nie to przejęła załoga Przed
dzie pierwszym rokiem zrefor siębiorstwa Transportu Samo
mowanej powszechnej szkoły chodowego Łączności. W tym
średniej. Jego ogólnopolska ina roku otrzyma ona 15 kontene
uguracja odbędzie się, jak już rów 1 zajmie się ich przystoso
wiadomo, w Zespole Szkół Ogól waniem do nowych
funkcji.
nokształcących w Gnieźnie. Jak Wbrew pozorom nie jest to za
doniósł ostatnio GŁOS WIEL danie proste.
W kontenerze
KOPOLSKI,
rozpoczęto
już pracować będą wyjątkowo czu
przygotowania do tego ważnego łe urządzenia i dlatego
jego
i zaszczytnego dla Poznańskiego wnętrze musi być klimatyzo
wydarzenia.
wane. Wszystkie prace należy
Przygotowaniom do centralnej przeprowadzić z wyjątkową
inauguracji towarzyszą w Gnieź precyzją, co jest
warunkiem
nie społeczne działania. Podję prawidłowego funkcjonowania
to już zobowiązania dotyczące centrali.
prac porządkowych, upiększają
Warto dodać, że PTSŁ, obok
cych miasto, oraz pełnego zago
spodarowania Szlaku Piastow zadań przewozowych, od wielu
skiego ze szczególnym uwzględ lat zajmuje się także
dzia
nieniem szkół. Inauguracja od łalnością produkcyjną.
Tutaj
będzie się w budowanej obec
nie szkole-pomniku. W wyposa powstają, poprzez adaptację ty
(P) KDMO Warszawa — Ocho żeniu tej szkoły w pomoce dy powych samochodów
ciężaro
ta poszukuje zaginionego w daktyczne będą partycypowały wych „Star”, wozy
przy
dniu 10.12.1977 r. Zbigniewa kuratoria z dwudziestu woje
stosowane do potrzeb ekip łącz
Boguskiego s. Stanisława i Kry wództw.
styny, zam. w Warszawie —
ności wykonujących roboty w
Ursusie.
terenie. (GŁOS SZCZECIŃSKI)
Pieniądze przeciekają
Rysopis: wzrost 182 cm, szczu
(m.r.)
przez oczka
pły. włosy jasnoblond, oczy
rybackich wtoków
niebieskie, znak szczególny: na
lewym kolanie blizna ze ślada
Konieczne jest wyegzekwowa
mi szycia.
nie od nrzemysłu właściwej ja
Ubrany był: w brązową kurt kości
sieciowych, gdyż
Wśród laureatów konkur
kę ortalionową, czarny sweter- obecnatkanin
niska jakość powoduje su(P)
PTWK na uailepiej wydaną
półgolf, niebieskie dżinsy oraz różnorodne
zachowanie
się
prze

książkę
w 1977 r., m.in. nagrodę
brązowe półbuty.
świtu oczek w czasie eksploata
Handlu Zagranicznego
Ktokolwiek wie o losie zagi cji. Po zamoczeniu w wodzie, Centrali
„Ars Polona" otrzymała publi
nionego jest proszony o skon wielkość oczek w nowych wło kacją
Eugeniusza Tyrkiela „Ditaktowanie się z KDMO War kach zmienia się wielokrotnie, ctionary
of Physical Metallurszawa — Ochota, ul. Opaczew- co sprawia, że używany przez
gy”.
ska 8. Telefon 45-73-55 lub dalmorowskie
trawlery-przePrzepraszamy
za zniekształce
45-73-29. bądź z najbliższą jed twórnie sprzęt połowowy jest nie nazwiska Autora
w infor
nostką MO.
uznawany za niezgodny z obo- macji z dnia 3 bm. (red.)

Z PRASY KRAJOWEJ

Wyjaśnienie

litechniki). Mieli oni uzyskać
mieszkania w ciągu najdalej 4
lat. Obecnie — wg informacji
Komitetu Mieszkańców, jaka
nadeszła do naszej redakcji, za
rząd „Starówki” zawiadomił ich,
że stracili „status rotacyjny” i
termin przydziału mieszkań dla
nich przedłuży się do 1981—1982
roku. Ale nie to jeszcze jest
najważniejsze dla naszych roz
ważań.
Jest to standardowy blok w
osiedlu „Mszczonowska”, który
na krótko tylko rozwiązał kło
poty mieszkaniowe młodych ro
dzin. Obecnie jest tam już po
nad 300 dzieci (niektóre rodziny
mają po dwoje w 30-metrowych
mieszkaniach) brak zaplecza ty
pu świetlicy, placu zabaw czy
miejsca na „przechowalnię dla
dzieci”, brak miejsc w żłob
ku osiedlowym i przedszkolu.
Brak pomieszczenia na wózki
dziecięce, część piwnic zajęta
przez administrację i magazyny
,,Ruch”(?).
W
pomieszczeniu
przewidywanym jako bar szyb
kiej obsługi i punkt sprzedaży
artykułów spożywczych mieści
się aktualnie — Rejon Meldun
kowy Urzędu Dzielnicowego
Warszawa Wola itd., itd.
Jakie stąd wnioski? W przy
padku ul. Okocimskiej Rada Osiedlowa „Mszczonowskiej” oczywiście będzie musiała oka
zać większą pomoc mieszkań
com domu rotacyjnego, ale i
dla tych, którzy pomagają przy
budowie nowych domów rotacyj
nych znamienna przestroga: nie
wolno zgodzić się na oddawanie
do użytku jako domów specjal
nego przeznaczenia nie zaadap
towanych do tego celu bloków.
Partery muszą być w całości
przeznaczone na cele socjalne,
w przewidywaniu, ze te młode
rodziny będą rosnąć szybko li
czebnie,
euforia
posiadania
wreszcie własnego (choć ciasne
go) kąta minie po paru miesią
cach, a dolegliwości mieszkania
nieprzystosowanego dla rodźmy
z dziećmi zaczną doskwierać.' I
przecież — dzisiaj — nie może
my jeszcze w pełni przekonania
zapewnić wprowadzające
się
tam rodziny, że okres rotacyj
ny potrwa tylko 2—3 lata, za
nim wstąpią do własnego miesz
kaniowego nieba.
Oczywiście takie domy z peł
nymi urządzeniami socjalnymi
będą kosztowniejsze, ale nie są
to pieniądze wyrzucone w bło
to. Po pierwsze są to pieniądze
członków spółdzielni (bo miesz
kania rotacyjne będą przydzie
lane tylko członkom spółdzielni
lokatorskich). Po drugie — do
my te przydadzą się na domypensjonaty dla osób w wieku
poprodukcyjnym i samotnych,
jeszcze
pracujących,
które
chciałyby z giry zapewnić sobie
spokojną i zorganizowaną je
sień życia. A starzejemy się
szybko (jako społeczeństwo) i
brak podobnych domów już dzi
siaj daje się we znaki. Dla nich
zaś decydującą wartość będą
miały właśnie pomieszczenia so
cjalne.

HALSZKA BUCZYŃSKA

Zmarł

Czesław Roszkowski
(P) 3 bm. zmarł w Warsza
wie, w wieku 70 lat, aktor
Teatru Rozmaitości Czesław
Roszkowski. Zmarły miał w br.
obchodzić 50-lecie pracy arty
stycznej.
Czesław Roszkowski debiuto
wał w 1928 r. w wojewódzkim
teatrze objazdowym we Lwo
wie.
Występował
następnie
m.in. na scenach Krakowa, Ka
towic i Białegostoku, a po wy
zwoleniu — w Warszawie. Grał
w teatrach: Ateneum, Pow
szechnym, Klasycznym, a na
stępnie Rozmaitości. Ostatnią
rolą, w której wystąpił na tej
scenie był dziadek w ..Czworo
kącie” Edwarda Redlińskiego.
W TV upamiętnił się m. iń. w
„Kabarecie Starszych Panów”.
Czesław Roszkowski odzna
czony był Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Pol
ski. (PAP)___________________

Mord na 19-letniej
uczennicy ze Słupska

MO ujęła sprawcę
(P) Błyskawiczną akcję wy
krycia i ujęcia sprawcy bestial
skiego mordu na 19-letniej uczennicy ze Słupska — prze
prowadziła z soboty na nie
dzielę miejscowa milicja i or
gany prokuratorskie.
Sprawcą mordu okazał się
23-letni mieszkaniec Słupska J.
B. — żonaty, posiadający małe
dziecko. Jak wykazały wstępne
dochodzenia w sobotę po połu
dniu J.B. będący pod wpływem
alkoholu wypitego wspólnie ze
swą ofiarą na peryferiach mia
sta dokonał na niej zabójstwa
w bestialski sposób.
Mordercę ujęto w niedzielę
przed południem. W czasie
przesłuchania przyznał się do
popełnionego czynu. (PAP)

W środę

gramy z Grecją

(P) Drużyna francuska w meczu z Brazylią wystąpiła z sied
mioma dublerami i wygrała. Trener Michel Hidalgo będzie te
raz w kłopocie — kto jest zawodnikiem podstawowym, a kto
dublerem. Życzymy podobnych zmartwień Jackowi Gmochowi.
Okazji ku temu będzie jed
nak niewiele, jako że za 57
dni gramy inaugurujący mi
strzostwa świata mecz z RFN,
i wypadałoby poddać już eg
zaminowi najsilniejszy skład.
Nie nastąpi to jednak jeszcze
w Poznaniu, gdzie w środę
(5.IV.) zmierzy się nasza re
prezentacja z Grecją, bardziej
prawdopodobne, że w pierw
szym składzie wystąpią Pola
cy w Łodzi (12.IV. — gramy
z Irlandią). Selekcjoner nasze
go zespołu ciągle poszukuje
zawodników na niektóre pozy
cje i stąd nowi piłkarze w
kadrze. Po tych meczach nie
będzie już pewnie problemów
(ani czasu na eksperymenty).
Do
spot kania z Bułgarią
(26.IV.) wybiegnie drużyna
najlepsza. Nie dojdzie do skut
ku mecz z Peru (23.1 V.), bo
wiem europejskie tournee tej
drużyny zostało odwołane.
Wróćmy jednak do meczu z
Grecją. Środowy nasz przeciw
nik wsławił się zwycięstwem
nad ZSRR, co przyczyniło się
do wyeliminowania drużyny ra
dzieckiej z „Mundialu”. Grecy
potrafili też zremisować z Wę
grami. Rywal nie jest wiec sła
by. choć ostatnia porażka z
CSRS 0:1 w Salonikach nieco
podważa tę opinię. Bezpośredni
obserwatorzy
tego spotkania
twierdzą jednak, że gra była
wyrównana, a o przegranej
Greków zadecydował jeden z
nielicznych błędów w obronie.
Trener Alketas Papagoulias
powołał na mecz z Polską sze
snastu piłkarzy. Skład kadry
oparty jest na zawodnikach

Kronika „Mundialu”
Olbrzymie zainteresowanie
meczem RFN - Brazylia
(P) Kolejny występ piłkarzy
brazylijskich w Europie — śro
dowy mecz z RFN — wywołał
bardzo duże zainteresowanie w
Hamburgu
Organizatorzy
sprzedali komplet kart wstępu
— 61 tys. Zamówienia na bi
lety sięgały 200 tys.
Chęć
transmitowania meczu zgłosiło
45 stacji telewizyjnych. Trener
reprezentacji
RFN,
Helmut
Schoen wytypował 16 piłkarzy
na środowe spotkanie. Drużyna
gospodarzy
rozppeznie mecz
prawdopodobnie w zestawieniu:
Maier — Vogts, Kaltz, Ruessmann, Dietz-Bonhof, Beer, Flohe — Abramczik, Fischer, Ruemmenige. W rezerwie pozosta
ną bramkarze Kargus i Franke
oraz Konopka, Foerster, Hans
Mueller i Worm. W tej kadrze
trzej zawodnicy są „nowicjusza
mi” — Konopka z FC Koeln
oraz Hans Mueller i Foerster z
VFL Stuttgart.

★

Czołowy piłkarz holenderski,
grający we francusKim zespole
Bastia — Johny Rep, podczas
meczu swej drużyny z zespołem
Troyes złamał prawą rękę. Le
karze nie wypowiedzieli się,
kiedy Rep będzie mógł powrócić
na boisko.

v war
*
rz
~ “ *

czterech
właściw’ie
klubów:
PAOK Saloniki, AEK Ateny,
Aris Saloniki i Olimpiakcs Pireus. Do Poznania przyjadą:
bramkarze — Karakis, Papafloratis; obrońcy — Kyrastas,
Ravousis, Firos, Iosifidis, Pelios
rozgrywający i napastnicy —
TersanićLis, Domanakis, Papajoanu, Anastasiadis, Ardizoglu,
Galakos, Mavros, Semerzidis,
Orfanos.
Skład naszej kadry jest zna
ny. Obok piłkarzy, którzy od
dawna mają już pewne miejsce
w drużynie, wystąpią w środo
wym meczu zawodnicy bądź de
biutujący w reprezentacji (np.
Wójcicki, Gził), bądź też wal
czący o powrót do niej (np. Mazur).

Z Grecją graliśmy sześcio
krotnie, cztery razy zwycięża
jąc 1 dwa razy przegrywając.
Bilans bramkowy jest dla nat
również korzystny 15:4.
1963 Warszawa — 4:0
j?63 Ateny — 1:3
1971 Poznań — 7:0
1971 Volos — 1:0
1974 Warszawa — 2:0
1976 Ateny — 0:1
W poniedziałek -nasza kadr#
trenowała w Warszawie na Sta
dionie Dziesięciolecia. Szczególną
uwagę zwracano na ćwiczenia
z zakresu taktyki. Zawodnicy
obejrzeli także zapis magneto
widowy meczu Grecja — Wę
gry. We wtorek rano piłkarze
wyjechali do Poznania, gdzie
czeka ich jeszcze trening
na
Stadionie 22 Lipca, na którym
rozegrają spotkanie z Grecją.
Początek meczu o godz. 17.00.
Telewizja przeprowadzi bezpo
średnią transmisję (L.S.)

Leszek Martewicz zwyciężył w Budapeszcie
(P) Sukcesem polskich flore
4 zw. przed Rumunką Moldocistów zakończyły się międzyna
van i Francuzką Branąuier —
rodowe mistrzostwa Budapesz
po 3 zw. Na piątej pozycji zna
tu. Zwyciężył Leszek Martewicz
lazła się Węgierka Kovacs —■
— 4 zw. przed Flamentem
2 zw., a na szóstej — Josselin
(Francja) i Petru Kuki (Rumu
(Francja) — 0 zw.
nia) — po 3 zw. Dalsze miejsca
zajęli także polscy floreciści.
Ziemowit Wojciechowski był
czwarty, a Marian Sypniewski
— piąty. Obaj wygrali po dwie
(P) Po raz 32 odbyły się w
walki. Szóste miejsce zajął HaPoznaniu tradycyjne biegi prze
hrends (NRD) — 1 zw.
łajowe o memoriał im. Bronisła
W turnieju szablowym najle
wa Szwarca — sportowca i pa
pszym okazał się Pal Garevich
trioty, zamordowanego przez hi
(Węgry) — 3 zw. przed Wikto
tlerowców. Na starcie stanęło
rem Krowopuskowem (ZSRR) i
250 zawodniczek i zawodników
Imre Gedovarim (Węgry) — po
z całego kraju. Wśród siedmiu
2 zw.
^konkurencji największe zainte
*
resowanie wywołał bieg na dy
stansie 6000 m seniorów. Zwy
(P) W Heidenheim (RFN) ro
ciężył Sławomir
Brostowski
zegrany został międzynarodowy
(Lubtour Zielona Góra), który
turniej indywidualny w szpa
na ostatnim kilometrze uzyskał
dzie, w którym duży sukces od
kilkunastometrową
przewagę
niósł reprezentant Polski — Le
nad
rywalami. Drucie miejsce
szek Swornowski, zajmując trze
zajął Jan Grenda (Warta Poz
cie miejsce. Pierwsze miejsce
nań) przed Janem Kłosowskim
wywalczył reprezentant ZSRR
(Budowlani Bydgoszcz).
— Aleksander Abuchamietow,
Kobiety najdłuższy bieg ro
który w barażowej walce po
zegrały na dystansie 2000 m.
konał Szwajcara Guy Evequoza
Zwyciężyła
juniorkę Lubtouru
5:2. W finale obaj ci zawodnicy
Zielona Góra — Grażyna Jarodnieśli po 4 zwycięstwa i pó
moszuk wygrywając ze starszy
jednej walce przegrali. Leszek
mi, bardziej renomowanymi ry
Swornowski wygrał 3 finałowe
walkami. Wyprzedziła oni ko
walki, przegrywając dwie.
leżankę klubową Alicją Hołyk
* .
oraz Beatę Rudzińską (Śląsk
Delfina Skąpska zajęła czwar
Wrocław.
te miejsce w indywidualnym
*
turnieju floretowym w Bukare
szcie. Polka w finale wygrała 3
We włoskiej miejscowości San
walki. W turnieju zwyciężyła
Vittore Olona odbyły się lekko
Węgierka Schwarczenberger —
atletyczne biegi przełajowe. W
rywalizacji kobiet Polka Celina
Sokołowska zajęła piąte miej
sce, przebiega jąc dystans 4,8 km
w czasie — 18:25,2. Zwyciężyła
Great Waitz Andersen (Norwe
gia) — 17:06,0 przed Rumunką
Natalią Marsescu — 13.02.1 oraz
Włoszkami Agnese Possamai —
(P) Dwutygodniowa
batalia t18:08,?,
i,, Cristiną Toamsint —
hokeistów na trawie o Puchar
18:16,4.
Świata w Buenos Aires dobie
W biegu mężczyzn na 9,5 km
gła końca. Zwycięsko wyszli z
zwyciężył Belg Villy Polleunis
niej Pakistańczycy, którzy wy
—
30:45,0 przed Włoch? ml Fran
grali wszystkie spotkania. Re
co Favą — 30:07,6 i Luigim Zarprezentacja Polski w ostatecz
cone — 31:00,1.
nej klasyfikacji uplasowała się
na IX miejscu i znalazła się w
gronie drużyn, które wywalczy
ły sobie prawo startu w V Pu
charze Świata w 1981 roku, któ
ry odbędzie się w Bombaju.
Ostateczna klasyfikacja IV
Pucharu Świata: 1 Pakistan, 2.
Holandia, 3. Australia, 4. RFN,
(P) W najbliższy czwartek re
5. Hiszpania, 6 Indie, 7. Anglia,
prezentacja Polski w tenisie sto
8. Argentyna, 9. Polska, 10. Ma
łowym rozegra z RFN ostatnie
lezja, 11. Kanada, 12. Irlandia,
spotkanie bieżącej edycji I ligi
13. Włochy i 14. Eelgia.
europejskiej. Obie drużyny prze*
wodzą stawce baz straty punk
tu. Decydujący o awansie do
„superligi” mecz odbędzie się
na terenie RFN w Sankt Toenis.
Polska wystąpi w nieco osła
bionym składzie, gdyż mistrzy
ni kraju Jolanta Szatko ze
względu na zbliżający się egza
trolne. Meksykanie spotkają się
min maturalny pozostaje w Pol
m.in. z dwoma drużynami, któ
sce. Nasz zespół w składzie:
re w bieżącym sezonie wywal
Weronika Sikora (ROW Rvbczyły awans do pierwszej ligi
nik), Stefan Dryszel (AZS Gli
— z Beskidem Andrychów i
wice) oraz Andrzej Grubba i
Lechią Tomaszów Mazowiecki.
Leszek Kucharski (obaj AZS
Gdańsk), udają się do RFN 4.IV
Młodzi Polacy (średnia wieku
poniżej 20 lat) stoją przed b.
Sportowy tydfeń
trudnym zadaniem, gdyż w re
prezentacji przeciwników wy
stąpią gracze o wiele wyżej no
w radiu i TV
towani w rakingach, m. in. mi
strzowie Europy w mikście
(P) W programach sportowych
Wiebke Hendriksen i Wilfried
Polskiego Radia i Telewizji w
Lieck.
najbliższym tygodniu domino
W ubiegłym roku RFN spadła
wać będzie piłka, nożna.
z „superligi”, a Polska przegra
W najbliższą środę Polskie
ła batalię o awans z Holandią.
Radio przeprowadzi bezpośred
nią transmisję z towarzyskiego
meczu piłkarskiego Polska —
Grecja w Poznaniu. Relacja na
dana zostanie w programie pier
0 Adam Adamczyk zajął dru
wszym w godz. 16.55—17.45 i
18.00—18.50.
gie miejsce w międzynarodo
wych mistrzostwach Holandii w
Program sportowy w TV
judo, które odbyły się w Kerk5.IV. program I godz. 17.00—
rade. Polak przegrał w finale
18.50 — Polska — Grecja w pił
wagi 78 kg z radzieckim judoce nożnej, program I godz. 22.05
ką Anojetianem. Natomiast w
—22.55 — RFN — Brazylia.
wadze 71 kg Marian Tałaj,
7.IV. program II godz. 17.50—
wspólnie
z
Dwojnikowem
18.20 — turystyka i wypoczynek,
(ZSRR) zajęli trzecie lokaty. Ry
program II godz. 22.10—22 40 —
walizację w tej wadze wygrał
nowa cykliczna audycja „Po
Węgier Molnar przed Lehman
tyczki ze sportem”.
nem (NRD).
8.IV. program II — godz. 17.10
® W Toledo (stan Ohio) za
—18.30 — „Wspomnienia repor
kończyły
się zawody o Puchar
terów” mecz Polska — Japonia
Świata
w zapasach w stylu wol
w siatkówce mężczyzn z olim
nym. Po raz szósty trofeum to
piady w Montrealu, program I
zdobyli reprezentanci ZSRR. W
godz. 19.10 — Sportowa siódem
decydującym meczu drużyna
ka, „Studio Sport w Studio 2”,
radziecka pokonała USA 6:4.
a w nim m. in. samochodowy
• W Long Beach odbył się
Rajd Safari, Mundial-78 oraz
wyścig samochodowy formuły
serwis informacyjny.
I o Grand Prix USA. Zwycię
9.IV. program I godz. 8.35 —
żył Argentyńczyk Carlos Reuwiadomości sportowe, program
temann na Ferrari przed Ame
I godz. 12.30—12.45 — „Telewizrykaninem Mario Andrettim na
jada” — nowy program o rekre
Lotusie i Francuzem
Patric
acji, czynnym wypoczynku i
kiem Depallierem na Elf Tyrmasowym sporcie, program II
rellu. Mistrz świata Austriak
godz. 15.55—16.30 — „Sprintem
Niki Lauda na Brabhamie-Alfa
przez Polskę", program II godz.
Romeo został sklasyfikowany na
17.00—18.00 — II liga piłkarska,
17 miejscu. W jego samochodzie
program I godz. 18.30—19.00 —
miał miejsce defekt instalacji
zawody motocyklowe w CSRS,
elektrycznej.
program I godz. 22.35—23.05 —
W
klasyfikacji mistrzostw
stadiony kraju i świata.
świata po czterech wyścigach
10.IV. program I godz. 17.15—
prowadzą Reutemann i An17.40 — klub kibica
dretti — po 18 pkt przed De12.IV. program I godz. 17.00—
palierem i Szwedem Ronnie Pe18.50 — Polska — Irlandia w
tersonem — po 14 pkt, oraz
piłce nożnej.
Laudą — 10 pkt.

Lekkoatletyczne przełaje

Puchar Świata
zdobyli Pakistańczycy

Trudne zadanie
naszych pingpangistów

Czterech kandydatów do Oytuiu
w ekstraklasie siatkarzy
(P) Siatkarze ekstraklasy ro
zegrali już dwa turnieje finało
we tegorocznych rozgrywek, a
sprawa tytułu mistrzowskiego
w dalszym ciągu daleka jest od
rozstrzygnięcia. Po turnieju we
Wrocławiu trzy zespoły mają
identyczną ilość punktów, a
czwarty ustępuje im zaledwie o
jeden punkt. Na czoło wysunęła
się Legia ale końcowy układ
tabeli może być jeszcze zupeł
nie inny — nie rezygnują z
walki zarówno siatkarze Hut
nika, AZS Olsztyn jak i obroń
ca tytułu — Płomień Sosnowiec.
Walka jest wprawdzie bardzo
emocjonująca, poziom wyrów
nany, ale czy odpowiadający
wymaganiom trenera kadry?
Jerzy Welcz stoi w bieżącym se
zonie przed trudnym zadaniem
przygotowania drużyny do mi
strzostw świata, obserwuje więc
uważnie kandydatów do repre
zentacji. Mistrzostwa odbędą się
dopiero we wrześniu i jest jesz
cze czas wyeliminować braki.
J. Welcz uważa, że w kolejnych
turniejach finału „A” kadrowicze powinni prezentować już
znacznie wyższą formę. Podob
ne uwagi miał obserwujący tur
nieje finałowe ekstraklasy siat
karek trener Hubert Wagner.
Tam także widać wyraźne wa
hania formy zespołów i po
szczególnych zawodniczek. Tre
ner Wagner uważa, że jest to
wynikiem zbyt słabego przygo
towania fizycznego, a nie tylko
braków w wyszkoleniu.
Zacięta walka toczy się także
w finale „B”. Po turnieju we
Włocławku, w tabeli grupy „B”
prowadzi Stoczniowiec przed
Resovią i Stalą Mielec. Te trzy
zespoły zapewniły już sobie
praktycznie pozostanie w lidze.
Wrocłavia i Avia Świdnik nie
mają już szans na utrzymanie
się w ekstraklasie.

*
Do Warszawy przybyła w po
niedziałek reprezentacyjna dwu
nastka siatkarzy Meksyku, któ
rzy przygotowują się do udzia
łu w tradycyjnym pucharze
krajów latynoskich w Nicei.
Meksykanie przebywać będą w
Polsce blisko miesiąc trenując
i rozgrywając spotkania kon-

W SKRÓCIE

ŻYCIE RADOMSKIE

Wiosenny zwiad „Życia”

Ogłoszenia drobne Echa minionej Warszawy

Podstoleczne brudasy

Na poboczu drogi tkwi od kilku miesięcy wrak autobusu porzu
conego przez PTTK w Skworoszaeh.
Fot. Zbigniew Furman
Czy stołeczne województwo zleżale błoto zabiera e metr
jest czyste? Takie pytanie po jezdni. W rynku spotykamy ko
stawiliśmy sobie, gdy dowie bietę z miotłą — mało jak na
dzieliśmy się zarówno o czynach miasto ■ ambicjami. Tym bar
społecznych inicjowanych przez dziej, że brudno jest wokół
samorządy mieszkańców i ad przystanku PKS, na skwerku
ministracje osiedli jak 1 o czę śmieci zgrabione pod drzewa i
stych jeszcze przypadkach bała- zostawione, przy wyjeżdzie z
miasta błotnisty placyk, w głę
ganiarstwa i niechlujstwa.
bi przepełnione pojemniki, wiatr
Na postawione wyżej pytanie rozrzucił papiery po całym te
każdy znalazłby chyba własną renie.
odpowiedź i poparł ją przykła
Jedzlemy do Głoskowa. Czy
dami. Także my, po rekonesan
sie w południowych rejonach sto, wypalona jest już zeschnię
ta
trawa na poboczach. W Ruwojewództwa nie zaryzykowali
byśmy jednoznacznej oceny. Jest nowie i Złotokłosie wysypane
właściwie czysto, przede wszy świeżym piachem boczne dróż
stkim we wsiach, ale także w ki. W Mrokowie wydostajemy
miasteczkach, czysto jest w się znów na E-7. Trochę bała
przydomowych ogródkach, za ganu przy budujących się tu
orane są pola, pogrubione osie szklarniach. W Łazach — dział
dlowe trawniki. Jednocześnie ka zasypana budulcem, wśród
brudno jest w przydrożnych ro którego tkwi wrak autobusu.
wach, na przystankach autobu Placyk ten sąsiaduje bezpośred
nio z ruchliwą, międzynarodo
sowych, stacjach kolejowych, na wą
drogą.
placach budowy osiedli, ale i
Przed lasem Sękocińskim za
domków jednorodzinnych (myś- dbana
minibaza drogowców, w
limy o bałaganie ponad miarę,
lesie sprzątnięty parking i w
nieprzystającym do rozmiarów dobrym
stanie lawy j daszki dla
inwestycji).
turystów. Podobnie będzie w
Już w Raszynie — bałagan
Otrębusach.
wokół przystanków PKS i MZK.
Dojeżdżamy do szosy katowic
Nawet, gdy poczuwający się do kiej (E-82) i kierujemy się do
obowiązku właściciele działek, Nadarzyna. Otoczenie ładnego
przy których umieszczone są te zajazdu zadbane. Gorzej w
przystanki, zmiatają bilety i mieście. O ile rynek można uniedopałki, to nikt ich nie wy znać za sprzątnięty, to nie moż
biera ze śmietników. Naprze na tego powiedzieć o ogródkach,
ciwko komisariatu MO (po dru przystanku PKS. W Otrębusach
giej stronie ulicy) leży od daw zupełnie zaśmiecony przysta
na sporych rozmiarów stalowa
nek WKD, bałagan na placu
sztaba, która swego czasu zabudowy osiedla, przy drodze
■ montowana była na słupie sie pruszkowskiej. Jedziemy do
ci trakcyjnej, teraz, omotana
zwojami drutu tkwi na trawni
ku.
Za Jankami, przy drodze E-7
(do Krakowa): za rowem czy
Centralna Składnica Harcer
ste działki i podwórza, ale w ska otworzyła nowy sklep z
rowie, na odcinku 1—2 km o- artykułami dla majsterkowi
pakowania po oleju, nasycone czów. Mieści się on przy ul.
nim szmaty. W Jankach jest Koszykowej, nie opodal skrzyżo
stacja CPN. Kierowcy wiele się wania z Mokotowska (naprzeciw
nie kłopoczą. Kupują olej, u- ambasady
czechosłowackiej).
jeżdżają kilkaset metrów i wy Sklep sprzedaje przede wszyst
rzucają stare opakowania na kim artykuły drewniane, które
pobocze.
stanowią odpady w Wyszkow
W Sękocinie skręcamy w kie skiej Fabryce Mebli. Można więc
runku Piaseczh#/ W reśie,',*jak-'' "kupić po przystępnych cenach
w każdym, który przeżył w le- kawałki płyt wiórowych: lami
cie najazd turystów w naj nowanych i oklejanych folią, li
mniej spowodziewanych miejs stwy, fornir, folie, wybrakowane
cach papiery i puszki. W Lesz elementy szafek kuchennych, a
nowoli czysto, tym niemiłej u- także okucia zawiasowe. Na
derza nas widok sklepu spożyw miejscu jest piła elektryczna,
na której można przyciąć za
czego. Za siatką ogradzającą
zaplecze — porozrzucane pojem kupiony towar. Sklep czynny
jest w godz. 11—19, w soboty w
niki, skrzynki, opakowania. W
godz. 12—18.
Starej Iwicznej przejazd kole
Sklep cieszy się ogromną po
jowy. Budka dróżnika prosi sio
choć zapewne nie
o remont lub wymianę, wokół pularnością.
majsterkowicze wiedzą
pordzewiałe żelastwo, podkłady owszyscy
jego istnieniu. Świadczy to
porozrzucane, w podmokłej tra najlepiej,
że surowiec nieprzy
wie ramię szlabanu.
datny wielkiemu przemysłowi
Z obwodnicy skręcamy do jest materiałem poszukiwanym
Piaseczna. Ulice w dziurach, przez majsterkowiczów, (agor)

Sklep dla majsterkowiczów

CO i GDZIE
KINA

Bałtyk — „Fort lotniczy”, prod.
USA, lat 15, godz 11.30. 17.30 !
19.30 „Skrzydełko czy nóżka”,
prod. franc., b/o. godz 9.30, 13.30
i 15.30.
Przyjaźń — „Opatrzność”, prod.
franc.. lat 18. godz 15.30. 17.30 1
19.30.
Pokolenie — „Jak
Iwanuszka
szukał cudu”, prod ZSRR, b/o.
godz. 9, 11 i 13. „Największe wy
darzenie od czasów kiedy czło
wiek stanął na księżycu”, prod.
franc. lat 15, godz. 15, 17 i 19.
Odeon: kino nieczyne.
He) — „Piraci na Pacyfiku”,
prod. rum.-franc., lat 15. godz.
11. „Miłosna edukacja Walente
go”, prod. franc. lat 15, godz. 9
i 13.30, „Krótki
sezon”,
prod.
włosk. lat 15, godz. 15.30, 17.30 1
19.30.
Walter — kino nieczynne.
Mewa: „Człowiek z karabinem”,
prod. ZSRR, b.o., godz.
15.30.
„Romantyczna Angielka”, prod.
ang. lat 18, godz. 17.30 i 19.30.

WYSTAWY
Muzeum przy ul Nowotki 12 —
wystawa
„Polskie
malarstwo
krajobrazowo-rodzaiowe” ze zbio
rów
Muzeum
Narodowego
w
Kielcach
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn „Grafika 1 fotogra
fia Jerzego Wernera”.
Wojewódzka Biblioteka Publicz
na — Witryny plastyczne — ma
larstwo Haliny Krysińskiej.
Klub „Relaks”: III Wystawa
Klubu Plastyka Amatora.

DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 1 nr 10 przy pl. Zwycię
stwa 7.

Pomoc lekarska — punkt pomo
cy doraźnej pediatrycznej
ul.
Struga 57a. Doraźna pomoc in
ternistyczna ambulatorium Pogo
towia Ratunkowego przy ul. Tochtermana. Pogotowie Dentystycz
ne codziennie w godz 21—7 rano
przy
Pogotowiu Ratunkowym
Informacja Służby Zdrowia 406-77.
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 998. posterunek MO 997.
pogotowie
ratunkowe kolejowe
296-15, komenda MO 291-91, pogo
towie energetyczne 991 pogotowie
kanalizacyjne
400-65, pogotowie
cieplne WPEC 993, pogotowie ga
zowe
czynne
w
godz
7—15
(317-17) w godz. 23—7 rano (224-30)

w niedziele I święta 400-97, In
formacja usługowa 267-85, postój
taksówek przy pl
Konstytucji
228-52, przy dworcu PKP 268-88.
przy Żwirki i Wigury 418-10, In
formacja PKP 299-50, PKS 207-76.

BIAŁOBRZEGI
Kino „Pilica” — „Sam na sam”,
prod. poi., lat 15. godz. 16.30,
'8.30.
Telefony: Pogotowie ratunkowe
708. pogotowie miiicyjne 997, straż
pożarna 998, pogotowie energety
czne 530, posterunek energetyczny
556. postój taksówek 725. zajazd
myśliwski 411, sklep „Dacia" 742.
GARBATKA
Kino „Las” — „Ptaki ptakom”,
prod. poi., lat 12, godz. 17 1 19.
Telefony: apteka 25. dworzec
PKP 47 posterunek MO 07, ośro
dek zdrowia 26. postój taksówek
53. urząd gminy 91, straż pożar
na 8
GRÓJEC
Kino „Odra”
—
„Granica”
prod. poi. lat 15, godz. 15, 17 t 19.
Teleronv: pogotowie MO 991. po
gotowie ratunkowe 999. straż po
żarna 998. apteka 21-05 lub 21-64,
lub 24-94 biblioteka 23-56. dworzec
PKS 24-51. dom kultury 24-97,
kino 21-62. ośrodek zdrowia 23-24.
postój taksówek 23-11. przychod
nia rejonowa 22-88. CPN 24-52.
KOZIENICE
Kino
„Znicz” — „Akcja
pod
arsenałem”,
prod. poi., lat 12,
godz. 1.7 i 19.15.
Telefony: pogotowie ratunkowe
999. posterunek MO 997, straż po
żarna 993 pogotowie energetyczne
23-41 apteka 23-22 t 37-91. kino
23-44, Muzeum Regionalne 33-72,
przychodnia rejonowa 2Ż-94 i 22-86.
urząd miasta I gminy 21-23. szpi
tal 36-36, żłobek 30-41.
JEDLNIA LETNISKO
Telefony: apteka 48, izba poro
dowa 33. posterunek MO 7. ośro
dek zdrowia 23. restauracja „Le
śna” 110. straż pożarna 8, urząd
gminy 56, dworzec PKP 5.
JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy: HM, ap
teka 29. posterunek MO 77. ośro
dek zdrowia 17, straż pożarna 83,
urząd gminy — naczelnik 89. za
kład energetyczny 60. restauracją
„Turysta” 14.
NOWE MIASTO

Kino „Pilica” — „Wyprawa po
złoto", prod ZSRR, lat 12, godz.
15.30, 17.30 i 19.30.
Telefony: apteka 46. biblioteka
miejska 32 dworzec PKS 97. gos
poda 46, kawiarnia 160. kino 97,
posterunek MO 7, stacja kolejowa
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Pruszkowa. Przy „Pollenie”
czysto, ale trochę dalej, przy
rzeczce usypisko z opakowań po
kosmetykach samochodowych i
ze szmat — znak, że właściciele
czterech kółek zjeżdżają tu „pu
cować” samochody. W samym
mieście na przemian: czyste osiedla i park, brudne otoczenie
toru „Znicza” i boiska piłkar
skiego, prywatnej stacji napra
wy samochodów. Trafiliśmy na
wysypisko śmieci w rowie wy
kopanym przez jakieś przed
siębiorstwo inżynieryjne. Skrę
camy z Al. Jerozolimskich w
kierunku Włoch (przed wjaz
dem do stolicy). Na poboczu roz
sypujący się wrak autobusu.
Bok zdobi napis „PTTK w
Skworoszaeh”. Gdyby nie par
lamentarne obyczaje podpisali
byśmy się pod tekstem, który
ktoś wymalował na szybie:
„Mechanicy ze Skworoszów do
d.„”.
Wymieniliśmy przypadki nie
porządku, ale chcemy powtó
rzyć, że w większości miejsc
jest czysto. Tym bardziej godzi
to w brudasów. Miejsca opisane
polecamy służbom komunalnym.
Pamiętajmy jednak, że sami
przyczyniamy się do tych nie
porządków. Sprzątamy często
metodą kukułki: zgrabiamy i
przerzucamy na teren obcy, albo
wywieziemy do lasu, nad rzekę,
na tereny teoretycznie niczyje.
Brudasów przymiotnik „stołecz
ny” nie nobilituje, wręcz prze
ciwnie. (les)

Kawaler po studiach poszukuje
pokoju lub kawalerki.
Oferty
„2ycie Radomskie” nr 726392.
R-726392-1

Kupię terakotę. Tel.: 220-17 w
godz. 7—» i 19—20.
R-726395-1
Potrzebna opiekunka do dziecka.
Kusocińskiego 2a m. 89 godziny
popołudniowe.
R-72S396-I
Potrzebna opiekunka do dziecka.
Malczewskiego 23 m. 2. R-726401-1
Stodołę drewnianą nową sprze
dam. Kozłów 14 p-ta Rajec Po
duchowny Machnlo Józefa.
R-726402-1
Sprzedani Syrenę 105.
Radom,
Niedziałkowskiego 19-21 m. 168.
R-726385-1

Sprzedam mieszkanie M-3 w cen
trum. Oferty „Życie Radomskie”
nr 726397.
R-726397-1
Sprzedam motocykl MZ Trophy
z wózkiem bocznym, stan Ideal
ny. Tel.: 421-85.
R-726399-1
Sprzedam dubeltówkę Sauer —
193« kal. 12. Tel.: 245-13. R-726400-I
Sprzedam Skodę S-100.
Wiad.:
Trablice 63 k. Radomia. R-726394-1

Zamienię mieszkanie M-3 nowe
budownictwo w Bielsku
Białej
na podobne w Radomiu. Bliż
sze informacje Radom, ul. ol
sztyńska 11 m. 52.
R-726393-1
Zamienię dwa spółdzielcze mie
szkania — 2 pokoje z kuchnią 1
pokój z kuchnią na 3 pokoje z
kuchnią w nowym budownictwie.
Wiad.: tel.: 428-84 po 16.
R-726391-1

Zamienię M-3 Planty na miesz
kanie 2-pokojowe. Tel.: 287-89.
R-726390-1

PRACOWNICY POSZUKIWANI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO w Radomiu, ul. Ty
toniowa nr 2/6 PRZYJMĄ PRACOWNIKÓW W NASTĘPUJĄ
CYCH ZAWODACH:

• Ślusarz

remontowy,

• MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH.
Ponadto pnyjmiemy każdą liczbę kobiet niewykwalifikowanych
w charakterze robotników pomocniczych.
Warunki pracy i płacy wg układu zbiorowego dla pracowni
ków przemysłu spożywczego.
Dla osób zamiejscowych zapewniamy bezpłatne kwatery na
terenie miasta Radomia.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela dział spraw
osobowych i szkolenia naszych zakładów, w godz. 7—15.
W naszych zakładach można również uzyskać tytuł robotnika
wykwalifikowanego w zawodzie mechanik maszyn lub maszy
nista maszyn i urządzeń tytoniowych.
Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość podwyższe
nia kwalifikacji w wyżej wym. zawodach.
R-95-0

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„USTRONIE”
w Radomiu
INFORMUJE, ŻE BIURA SPÓŁDZIELNI ZLOKALIZOWANE
SĄ:
— Zarząd — ul. Sandomierska 11
tel. 310-11 i 314-29
— Dział Remontów i Zaopatrzenia — uj. PCK 7
tel. 314-08
— przyjmowanie zgłoszeń o usterkach
ul. Sandomierska 11 p. 105 tel. 314-29 _ ___ ____ _
ul. PCK 7 p. 51 tel. 314-08
O poniedziałki i piątki 7.00—18.00
• soboty 7.00—13.00
• pozostałe dni 7.00—15.00
— pogotowie techniczne WSM ul. Grzybowska 83
tel. 411-34
9 codziennie w godz. 15.00—23.00
• w święta i dni wolne od pracy 7.00—23.00
— informacja w sprawie zasiedlania mieszkań
ul. Sandomierska 11 p. 101 tel. 310-11
— .przewodniczący Zarządu lub z-ca przewodniczącego oraz
kierownicy działów przyjmują mieszkańców w sprawie
skarg i wniosków
• poniedziałki i piątki w godz. 12.00—16.00
R-97-1

PKP 5, straż pożarna 8. szpital
rejonowy 55, posterunek energety
czny 27. postój taksówek u, przy
chodnia rejonowa 45.
MOGIELNICA
Kino „Zwycięstwo” — kino nie
czynne.

Telefony: apteka 10. gminna
spółdzielnia 8. Idno 44. ośrodek
zdrowia 11, posterunek MO 7. sta
cja PKP 50. straż pożarna 88. urzad gminy — naczelnik 149. księ
garnia 61. przychodnia rejonowa
80.
LIPSKO
Kino „Szarotka” — „Dzień del
fina”, prod. USA, b/o. godz. 17
1 19.
Telefony: apteka 62. dom kultu
ry 131. kawiarnia 95. kino 184. ko
misariat MO — alarmowy 07. dwo
rzec PKS 206. pogotowie ratunko
we 09. posterunek energetyczny
161, postój taksówek 136. przycho
dnia obwodowa 194, straż pożarna
08, szpital — dział pomocy doraź
nej 09.
PIONKI
Kino „Chemik” — „Tłansamerlcan express”. prod. USA, lat 19,
godz. 17 1 19.
Telefony: pogotowie MO 307. po
gotowie ratunkowe 309, strai po
żarna 308. apteka 310. biblioteka
562, księgarnia 511, posterunek energetyczny 306. postój taksówek
268. przychodnia rejonowa 323. re
stauracja „Adria” 552. stacja PKP
313 CPN 346, Izba porodowa 548,
urząd gminy — naczelnik 513. kie
runkowy 13.
SKARYSZEW
Telefony: apteka 13. posterunek
MO 77. ośrodek zdrowia 11. straż
pożarna 29, urząd miasta i gmi
ny 89.
WARKA
Kino „Przyjaźń” — „Strach nad
miastem”, prod. franc., lat 18.
godz. 17 I t9.
Telefony: apteka 39. Izba poro
dowa 133. kawiarnia 256. posteru
nek MO 7. Muzeum Im. Pułaskiego
267, ośrodek zdrowia 21. pogoto
wie ratunkowe 9. przychodnia re
jonowa 270. restauracja „Turysty
czna” 93 stacja CPN 120, stacja
PKP 12 stanica wodna PTTK 143.
Muzeum lm Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków 1 dni ooświątecznych w godz.
od 10—17. Ekspozycja zmienna —
Kazimierz Pułaski 1 udział Pola
ków w tyciu politycznym, kultu
ralnym 1 społecznym Stanów Zjed
noczonych.

PRZYTYK
Telefony: apteka M. posterunek
MO 77. ośrodek zdrowia 63. atrai
pożarna 88.
WIERZBICA
Telefony: apteka 1. Izba poro
dowa 11. posterunek r"' r Mrddek zdrowia 1j.
.

getyczne 21. restauracja „Niespo
dzianka” 34 urząd gminy — na
czelnik 15. żłobek 2. przedszkole
25.
SZYDŁOWIEC
Kino „Górnik” — „Rebus", prod.
poi. lat 15. godz. 16, 18 1 20.
Telefony: apteka 53 lub 102, dom
kultury 246. posterunek MO 07.
pogotowie ratunkowe 99. straż po
żarna 08. przych. rej. 333 stacja
CPN 186. PKP 95 Muzeum 233.
Muzeum Ludowych instrumen
tów Muzycznych — Polskie Instru
menty muzyczne 1 wnętrza zam
kowe czynne codziennie w godz
od 9—15.30. w soboty od IÓ—19.
poniedziałki 1 dni pośwląteczne —
nieczynne.
PRZYSUCHA
Kino „Zachęta” — „Omen”,
prod. ang.. lat 18. godz. 15.30. 17.30
i 19.30.
Telefony: posterunek MO 07. po
gotowie ratunkowe 09. straż po
żarna 08. apteka 229. biblioteka
MO. dom kultury 473, dworzec
PKS 62. izba porodowa 317. kino
447. ośrodek zdrowia 313. pogoto
wie energetyczne 311. przychod
nia rejonowa 406, stacja PKP 244,
CPN 316, urząd miasta 1 gminy —
nacielnik 427.
ZWOLEŃ
Kino „Świt” — „Maratończyk”
prod. USA, lat 18. godz. 17 i 19.
Telefony: posterunek MO 997,
strat pożarna 938. pogotowie ra
tunkowe 999. apteka 24-19, postój
taksówek 27-08. restauracja „Gotardzianka” 25-52. szpital 20-37. za
kład energetyczny 20-61.
Muzeum lm. Jana Kochanows
kiego w Czarnolesie — „Jan Ko
chanowski — tycie 1 twórczość”.
Punkt Muzeum Okręgowego — tra
dycje rewolucyjne ziemi radom
skiej w dokumencie.
IŁŻA
Kino „Zamek” — nieczynne.
Telefony: apteka 51. biblioteka
286. dom kultury 108. dworzec
PKP 271. komisariat MO 7. pogo
towie energetyczne 31. pogotowie
ratunkowe 9. postój taksówek 95.
strat pożarna 215. apteka 76. szpi
tal — chirurgia 29. kino 77. urząd
gminy 136. restauracja „Zamko
wa” 22
Uwaga: Kalendarzyk sporządzo
no na podstawie informacji zain
teresowanych instytucji
Kiero
wnictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany programu.

RADIO
Program I
Wiad.: 6.06 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
5.05—6.00 Zielone Studio. 6.00—9.00
Sygnały dnia. 9.05—11.40 Cztery
pory roku. 11.25 Niezapomniane
stronice — „Granica”. 11.40 Tu
”-'4lo kierowców. 13.05 Z kraju
1
„„lata. 12.25 Mozaika polskich
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OLGIERD GUSTAWSKI

Wylewy Wisły
Od niepamiętnych czasów po
wodzie nękały mieszkańców
Warszawy. Łukasz Gołębiowski,
autor wydanego w 1827 r. „Opisania... miasta Warszawy”
wymienia większe wylewy Wi
sty począwszy od roku 1475.

Klęski, wyrządzane przez po
wodzie, zawsze były przedmio
tem
zainteresowania
prasy.
„Gazeta Warszawska” w pierw
szym roku swego istnienia
(1774) pisze w lipcu „o strasz
nym wylewie Wisły, kiedy wo
da pod samą Gnojową Górę
(wysypisko śmieci na tyłach
Jezuickiej, istniejące do połowy
XIX w., gdzie dziś mieszczą się
schody i tarasy widokowe) po
deszła, tamy i domy nadwiś
lańskie zalała, towary różne za
topiła... wielkie składy drzewa
z sobą porwała”.

ochronnych. Nie zabezpieczyły
one jednak miasta przed wielką
powodzią w r. 1839. W r. 1840
założono w Zawichoście i Pu
ławach stacje pomiarów pozio
mu wody, a że — jak pistał
Sobieszczański — sztafeta konna
z Zawichostu do Warszawy do
chodziła w owym czasie w cią
gu 23 godzin, podczas gdy wo
da płynęła 66 godzin, przeto
mieszkańcy Warszawy mogli
być dużo wcześniej zawiada
miani o zbliżającej się fali.

Ale nie zawsze się to udawało.
W r. 1844 miał miejsce najwięk
szy wylew Wisły. Pod woda
znalazła się cała dolna część
miasta od Czerniakowskiej do
Cytadeli. „Wszędzie uwijały się
czółna, ratując jednych, prze
wożąc drugich. Cała Saska Kę
pa, Praga i okoliczne pola tego
przedmieścia zupełnie były wo
Podobne informacje możemy
dą zalane” — pisał znany ma
przeczytać w r. 1782, 1789 i
larz J. F. Piwarski, który upa
1799. W pierwszych latach XIX
miętnił tę powódź w pięknej
wieku, w czasach Księstwa
litografii.
Warszawskiego powódź kilka
krotnie niszczyła most na Wiś
Jest to chyba pierwsza ryci
le. Prusacy opuszczając War
na,
przedstawiająca wvlew Wi
szawę w listopadzie 1808 r. zni
sły w Warszawie. Następne po
szczyli istniejący od kilkunastu
jawia się dopiero w latach
lat most lyżwowy. Francuzi na
tychmiast przystąpili do odbudo
sześćdziesiątych w „Tygodniku
wy. W połowie grudnia most
Ilustrowanym”.
„Kłosach”,
był gotów, ale już w lutym
„Wędrowcu” czy innych czaso
1807 r. zniosła go kra lodowa.
pismach. Wykonywano je w
Wówczas inżynierowie francus
cy zaczęli stawiać most na pa
licznych pracowniach drzewo
lach, ale sprawdziły się prze
rytniczych, czyli — jak wów
widywania starych rybaków,
czas mówiono — w drzeworytktórzy mówili, że „Francuzi
zjedzą diabla, jeśli im się uda
niach według rysunków naj
ta sztuka". I rzeczywiście most
wybitniejszych artystów (m.in.
nie wytrzymał
nawet roku:
Juliusza Kossaka. Gersona, Kozwaliła go kwietniowa powódź
w 1808 r. Następny most, zno
strzewskiego, Andriollego), któ
wu łyżwowy, zniosły lody w
rzy towarzysząc dziennikarzom
1809
spełniali rolę dzisiejszych foto
Najgroźniejsza była powódź
reporterów. ilustrując opisywa
w 1813 r. Woda zalała prawie
ne wydarzenia.
całą Pragę i niżej położone ulice
Najobszerniej zrelacjonowano
Warszawy. Jak notuje kroni
katastrofalną powódź w roku
karz „musiano co nich pływać
1884.
Rozpisywały się o niej
łodziami... niektóre domy zale
wszystkie gazety. Wielu artys
dwie widać było z wody. Pałac
tów rysowało zalane fragmen
w Łazienkach prawie całkiem
ty miasta. Prus w koresponden
był zalany. Wylew ten spowo
cji dla petersburskiego „Kraju”
dował spustoszenie, jakiego hi
informował 24 czerwca, że ca
storia naszego miasta dotąd nie
ła warszawska prasa „zamiesz
pamiętała”.
cza artykuły pełne grozy, ale
' W czasach Królestwa w 1824 r.
prawdziwa groza tkwi w braku
pozytywnych faktów. Są okoli
przystąpiono do budowy wałów
ce, gdzie Po kilka i kilkanaście
wsi stoi pod wodą: co jednak
robią ich mieszkańcy? — tym
nie wiadomo... Widzia
ŻYCIE RADOMSKIE czasem
no całe stogi siana, całe kępy
drzew, chaty, bydło, konia z
„Zycie Radomskie” 86-100, Ra
wozem, trupy, prom napełnio
dom. ul. Żeromskiego 81 Tele
ny rzeczami, na którym była
fony: 811-49 824-59. Przejmo
tylko jedna
żyjąca istota —
wanie ogłoszeń w godz S.30—
pies, ale i na tym koniec. Ilu
15.39. Za terminowy druk ogło
szeń redattda nie odpowia
straciło mienie, ilu życie albo
da. Warszawskie Wydawnictwo
ilu — strach pomyśleć — jesz
Prasowe RSW .Prasa" Al. Je
cze w tej chwili... oczekuje na
rozolimskie ItSgn Rękopisów
ratunek?
O tym nic nie wie—
»»
nie umawianych redakcja nie
my.
zwraca Druk: Prasowe Zakła
dy Graficzne RSW „PrasaKsiążka-Ruch” Warszawa, ul.
Marszałkowska 1'5.

Na przystani Towarzystwa
Wioślarskiego dzień i noc dy
żurowało dwunastu jego człon

DYREKCJA ODDZIAŁU TERENOWEGO NR 9
w Zwoleniu
WOJEWÓDZKIEJ USŁUGOWEJ SPÓŁDZIELNI PRACY
W RADOMIU
z różnych branż do prowadzenia zakładów usługowych, któ
re będą świadczyć usługi dla ludności na terenie miastagminy Zwoleń oraz gmin: Kazanów, Przylęk, Tczów, Cie
pielów.
Zapewniamy lokale na zakłady usługowe na terenie Przyłęka i Czarnolasu oraz zaopatrujemy i udzielamy wszelkiej
pomocy w zakupie materiałów, surowców i urządzeń.
Zgłoszenia pisemne prosimy kierować pod adresem:
Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Prasy w Radomiu, Od
dział Terenovzy nr 9 26-700 Zwoleń, ul. Dzierżyńskiego 5/7.
R-91-I
melodii. 12.45 Roln. Kwadrans. 13.00
Muz. popularna. 13.25 Laureaci
konkursów
Nagrań
Radiowych
Muzyki Ludowej. 13.40 Kącik me
lomana. 14.00 Studio „Gama” (ok.
godz. 14.05 Informacje dla kierow
ców). 14.20 Studio Relaks. 14.55 Stu
dio „Gama”. 15.05 Korespondencja
z zagranicy. 15.10 Studio „Gama”.
15.00—13.25 Tu Jedynka. 17.30—18.00
Radiokurier. 11.33 Nie tytko dla
kierowców. 13.33 Muzyka. 19.15
Kiermasz polskiej piosenki. 19.40
Gra Zespół „Baszta". 20.05 Kunc,
życzeń. 21.05 Olimpijski alert mło
dzieży. 21.25 Komunikaty Totali
zatora Sportowego. 21.23 Utworu
St. Moniuszki. 22.00 Z kraju 1 ze
świata. 22.20 Tu Radio Kierowców.
22.23 Wrocław na muzycznej an
tenie. 23.00 Wita Was Polska

Program nocny
0.00 Początek programu. Wiad.
1 informacje dla kierowców: 0.01
2.00 3.00. Wiad.: 1.00 4.00 5.00. 0.07
Kalendarz Kultury Polskiej. 0.12
1.05 2.06 3.06 Noc z melodią 1 pio
senką z Katowic. 4.00 Sygnały
dnia — pierwszej zmianie.

Program II
Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.S0 8.38 11.30
13.30 13.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik Domowy. 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje i propozycje. 6.45
Muz. wycinanki. 6.00 W kilku ta
ktach. w kilku słowach. 6.10 Ka
lendarz. S.15 Mel. przyjaciół. 6.35
Gimnastyka. 6.45—7.10 Dzień do
bry, Warszawo. 7.16 „Jacek Tramer
Combo” 7.35 Małe muzykowanie.
8.00 Dialogi 1 zbliżenia. 8.35 d.e.
Dialogi i zbliżenia. 9.40 Dla przed
szkoli. 19.00 „Humor z papryka".
10.30 Gra Zespół „Jazz LIps”. 10.40
Sprawy codzienne. 11.00 Tańce wę
gierskie J. Brahmsa. 11.35 Skrzyn
ka poszukiwania rodzin PCK. 11.40
Muzyka 12.05 M. Rimski-Korsakow: z opery „Legenda o niewi
dzialnym mieście Kitieżu". 12.25
„Jednouchy” fragm. 12.45 „War
szawskie Smyczki”. 13.00 Publicy
styka krajowa. 13.10 Zagadki mu
zyczne. 13.35 Ze wsi 1 o wsi. 13.50
Ludwig van Beethoven: — I So
nata D-dur op. 12. 14.10 Wlecej,
lepiej, nowocześniej. 14.25 Tu Ra
dio — Moskwa. 14.45 Muzyka Telemanna. 15.20 Bela Bartok: — Mikrokosmos. 15.30 Studio Plus. 16.10
Utwory A. Chaczaturiana. 16.40
Na Warszawskiej Pall. 17.00 Ope
retka, jej twórcy 1 wykonawcy.
17.20 Z cyklu „Portret z pamięci”.
18.00 Amatorskie zespoły przed mi
krofonem. 18.25 Plebiscyt Studia
„Gama”. 18.40 Krajobrazy. 19.00
Kosie. wieczorny 19 40 Dom i my.
19.55 Katalog wydawniczy. 20.00
Redakcyjne Forum. 20 20 Muzyka
ze starych płyt". 21.20 Bisy w Fil
harmonii. 31.30 Wiad. 1 informa
cje sportowe. 21.40 Muzyka. 22.00
Tygodnik Kulturalny „Szczerość
w wypowiedz! literackiej”. 22.40
Konc. z nagrań WOSPRITY. 23.35
Co słychać w śwlecie. 23.40 Muzy
ka na dobranoc

Program III
Wiad.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.05 Miedzy snem a dniem. 5.30
Gimnastyka. 6.30 Polityka dla
wszystkich. 8.05 Co kto lubi. 9.00
„Zycie przed sobą”. 9.10 Swing
kameralny Counfa Basiego. 9.30
Nasz rok 78-my. 9.45 Koncerty
skrzypcowe. 10.35 Kiermasz płyt.
11.00 Codziennie powieść „Królo
wie przeklęci" — ode. 11.30—12.25
W tonacji trójki. 12.25 Za kierow
nicą. 13.00 Powtórka z rozrywki.
13.50 „Aecjusz ostatni Rzymianin".
14.00 Sonaty fortepianowe Schu
berta. 15.05 Śpiewają Bracia Johanson. 15.15 Przedstawiamy Ze
spół Sun ShiD. 15.40 Rozszyfrowu
jemy piosenki. 16.00 Salon radio
wy. 16.20 Muzvkobranle. 16.45 Nasz
rok 78-my. 17.05 Muzyczna poczta
UKF. 17.40 Bielszy odcień bluesa.
18.10 Polityka dla wszystkich 18.25
Czas relaksu. 19.00 Książka tygo
dnia Endre Ady „Złoto i krew”.
19.15 Zagubione melodie. 19.35 Ope
ra tygodnia Otto Nicolai „Wesołe
kumoszki z Windsoru” 19.50 „Zy
cie przed sobą”. 20.00 Złote pły
ty. 20.35 „Czatownik” — rep. Iza
belli Sobkowicz. 21.00 Thesaurus
muzyki polskiej. 21.35 Antologia
piosenki francuskiej. 22.08 Zesnół
Locomotiv GT. 22.15 Konsonanse
i dysonanse. 23.00 Wiersze recytu
je Zofia Książek — Bregulowa.
23.05 Miedzy dniem — a snem —
ok. 23.15 Twarz miasta.

Program IV
Wiad.: 6.40 12.00 15.00 16.00 18.00
22.55
6.00 Jęz. niemiecki. 6.15 Dla na
uczycieli „nadio Szkole”. 6.30 Gra
Zespół A. Maliszewskiego. 6.45—7.40
Dzień dobry. Warszawo. 7.40 Radio
dedykuje. 8.00 Śpiewa Anna Ger
man. 8.10 Radiowo-TV Szkoła Śre
dnia dla Pracujących Jez. polski.
8.25 F. Couperln: Konc. G-dur. 6.35
Nie tylko dla shichacz” w mundu
rach. 9.00 Dla kl. III 1 IV (wych.
muzyczne). 9.20 Podróże muzycz
ne po kraju. 9.40 Audycja dla
przedszkoli. 10.00 Dla klasy VI
(biologia). 10.30 Estrada nrzyiaźni.
11.00 Dla kl. II lic. (język polski).
11.30 L. van Beethoven: — Sceny z
„Leonory” (stereo lok.). 12.05—12.25
Glos Mazowsza. Kurpi i Podlasia.
12.25 Giełda płyt. M. Legrand recordod live at Jimmy’s (stereo
lok.). 13.00 Jęz. rosyjski. 13.15 Pie
śni i tańce rosyjskie. 13.30 Tu Stu
dio Stereo (stereo ogólnopolskie).
15.05 Matysiakowie. 15.40 Książki,
do których wracamy — „Pałac”.
16.05 „Wszechnica rodzinna”. 16.25
Sekrety listów. 16.40—18.20 Program
WORT. 16.40 Na Warszawskiej Fa
li. 17.00 Słucha! nas. 17.40 Tu Stu
dio 4 (stereo lok.). 18.00 Dziennik
„Szósta po południu”. 18.10 d.c.
Słuchaj nas. 18.25 Pasje, podróże,
przygody
„Regaty szaleńców”.
19.00 Rozmowy o sprawach rolni
ctwa. 19.15 Jęz. angielski. 19.30
Wieczór węgierski w PR (stereo
lok.). 21.50 NURT — psychologia.

ków, którzy
wozili żywność
mieszkańcom Saskiej Kępy i
uratowali kilkunastu tonących.
Straty przewyższyły najgorsze
oczekiwania. Wartość siana por
wanego przez Wisłę przekroczy
ła 100 tys. rubli. Nigdy dotych
czas nie było tylu poszkodowa
nych. Z pomocą dla ofiar po
spieszyli wszyscy. Magistrat po
wołał specjalny Komitet. Zaku
piono żywność, w barakach na
Pradze urządzono pomieszcze
nia dla pozbawionych dachu
nad głową. Z inicjatywy tygod
nika „Wędrowiec” wydano jed
nodniówkę pt. „Na pomoc”, z
której dochód przeznaczono dla
powodzian. Tekstów i rysunków
dostarczyli
bezinteresownie
wszyscy warszawscy artyści i
literaci m.in. Sienkiewicz, Świę
tochowski j Prus.
Po każdej większej powodzi
mówiono o konieczności regula
cji rzeki i budowie bulwarów.
Ale kończyło się na projektach.
Nic więc dziwnego, że co kilka
lat woda zalewała niżej położo
ne dzielnice miasta.
Pracę nad budową walów ochronnych dostatecznej wyso
kości i szerokości podjęto właś
ciwie dopiero w latach dwu
dziestych naszego stulecia. Do
dzisiaj przy poziomie wody
przekraczającym siedem met
rów wały przesiąkają, co wy
maga starannej obserwacji i
wyostrzonej czujności.

Szybkie tempo
prac na polach PGR
Już blisko tydzień trwają
prace na polach należących do
gospodarstw
warszawskiego
Zjednoczenia
Państwowych
Gospodarstw Rolnych. Słone
czna i ciepła wiosna spowo
dowała, że pola szybko wy
sychają umożliwiając pracę
ciężkiemu sprzętowi. Szybko
zazieleniły się już pola zasia
ne jesienią. Stan ozimin jest
dobry, średnio wypadła ocena
przezimowania rzepaku.
Tej wiosny w warszawskich
PGR-ach żasieje się zboże, bu
raki i zasadzi ziemniaki na po
nad 13 tysiącach hektarów.
Obecnie trwają siewy owsa.
Zasiano już nim ok. 700 hekta
rów pól. Codziennie obsiewa się
zbożami jarymi kilkaset hekta
rów. Trwają ostatnie już przy
gotowania do rozpoczęcia siewu
jęfif&Wa jUrtifi.’

Za kilka dni, gdy tylko zie
mia będzie odpowiednio ogrzana. w PGR-ach Brzeźce i
Łazy rozpocznie się sadzenie
wczesnych ziemniaków, prze
znaczonych na zaopatrzenie
Warszawy.
Wszystkie maszyny są do
wiosennych prac przygotowa
ne, nie brakuje też ziarna
siewnego, jedynie problemy są
z nawozami azotowymi, (mp)
22.10 I. Strawiński: — Taniec sa
kralny z baletu „Święto wiosny”.
22.15 Rozmowy o filozofii „Czym
jest dobro?” 22.25 Radiowo-TV
Szkoła Średnia dla Pracujących
Historia. 22.50 Transkrypcje Liszta.

TELEWIZJA
Program l
11.08 Noce i dnie
ode. pt. „Miłość”
Film obyczajowy prod. TP
(kolorl
14.55 Program dnia
15.00 Melodie
— Filmoteka folkloru (kolor!
15.30 Telewizyjny Klub Seniora
— Spotkanie klubowe
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Studio Telewizji Młodych
17.lt Nie tylko dla kobiet (kolor)
17.35 Zgadnij kim jestem
— teleturniej (kolor)
18.28 Człowiek i przyroda
— Przyleciały bociany — ez. I
filmu dok. prod. TV hiszpańskiej
(kolor)
18.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc (kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Saga rodu Palllserów
ode. XII (kolor)
21.30 Komedia omyłek
— próg, publicystyczno-rozryw.
(kolor)
22.10 Szuflada — Jana Mulaka
(kolor)
22.30 Dziennik (kolor)

Programy oświatowe
C.00 RTSS
Fizyka, sem. IV
6.39 TTR
Mechanizacja rolnictwa, sem. IV
10.00 Dla szkól:
Jezyk polski dla kl II lic.
12.55 Dla szkól średnich:
Rodzina Współczesna
13.25 RTSS
Historia, sem. II
13.55 RTSS
Wskazówki metodyczne, sem. jr

Program II
15.45 Program dnia
15.50 Kino Telewizji Najmłodszych
(kolor)
16.20 Dzień dobry jestem waszą
ciotką (kolor)
film fab. prod. TV ZSRR
18.00 Dla młodych widzów:
Skrzydła
1838 Bitwy, Kampanie, Dowódcy
„W zaciszu muzealnych sal”
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc (kolor)
19.30 Język angielski
Kurs, podstawowy, lek. 26
21.00 Inicjatywy
— program publicyst. (kolor)
21.30 24 godziny (kolor)
21.40 Sylwetki X Muzy
— Kazimierz Kuzlemskl
22.05 Wtorek Melomana
Kwartety Haydnowskle Mozarta
i Symfonie Londyńskie Haydna
(kolor)
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V IMomsIka Wiosna I iłeracka W miastach i gminach woj, radomskiego

Młodzieżowa „wiosna czynów”

W ramach V Radomskiej
Wiosny Literackiej odbyły się
liczne imprezy w różnych śro
dowiskach, w których uczest
niczyli literaci związani z Ra
domiem oraz zaproszeni •wy
bitni poeci i prozaicy. Od 30
marca do 1 kwietnia odbyło
się wiele takich spotkań au
torskich w bibliotekach, do
mach kultury, klubach, zakła
dach pracy oraz szkołach, na
których ludzie pióra prezento
wali swój dorobek literacki
a także dla grona młodych
zainteresowanych twórczością
literacką udzielali konsultacji
na temat warsztatu pisarskie
go.
„Słowo o mojej ziemi" — to
impreza, w której wzięli udział literaci związani z Zie
mią Radomską (na zdjęciu
górnym). W kolejnych dniach
odbyło się też spotkanie twór
ców amatorów, którzy wzięli
udział w spotkaniu pt „Wio-

Najlepsze maszynistki
w międzynarodowym konkursie

o mistrzostwo „Łucznika”
Po raz pierwszy w Rado
miu ujrzymy najlepsze ma
szynistki kliku krajów, któ
re startować będą w między
narodowym konkursie pisania
na maszynie o mistrzostwo
„Łucznika”. Konkurs organi
zuje Zarząd Główny Stowa
rzyszenia Stenografów i Ma
szynistek w Warszawie 1 Za
kłady Metalowe im. gen.
Waltera w Radomiu oraz re
dakcja „Życia Radomskiego”.
Impreza odbędzie się w dniu
8 kwietnia w hali sportowej
„Zremb” przy ul. Mokrej 2,
początek o godz. 17.
Międzynarodowe konkursy
w których startują mistrzow
skie maszynistki mają za za
danie podnosić kwalifikacje
kadry zatrudnionej w biurach
i sekretariatach różnych dzia
łów administracji i gospodar
ki danego kraju. Są też jedną
z form kontaktów tej grupy
zawodowej w ramach między
narodowe) federacji „Intersteno”, której wieloletnim człon
kiem jest Stowarzyszenie Ste
nografów i Maszynistek w
Polsce. W tej działalności
chce zaznaczyć swoją obecność
Radom, jako miasto w którym
jeden z największych zakła
dów przemysłowych — Za
kłady Metalowe im. gen. Wal
tera produkują maszyny do
pisania marki ..Łucznik".
Impreza konkursowa w któ
rej do udziału zgłosiły się
mistrzowsie maszynistki z
Bułgarii, Czechosłowacji, Ju
gosławii. NRD. RFN, Węgier
a tak’e najlepsze siły kra
jowe. bc-dzie też atrakcyjną i
widowiskową imprezą dla pu
bliczności. Warto bowiem zo
baczyć i usłyszeć mistrzowski
,koncert” na kilkanaście ma
szyn elektrycznych do pisania
i pozr.ać najwyższe umiejęt
ności w tym zakresie. Wszy
stkich chętnych zapraszamy
w najbliższą sokotę na try
buny do hali sportowej
„Zremb”. skąd będzie można
obserwować tym razem już
nie typowo sportowe zawody
ale współzawodnictwo w pi
saku na ira-~ynie o mistrzo
stwo ..Ł-cznika”. tn)

Odpowiedzi redakcji
Marian Pawłowski z Wierz
bicy. Sprawą zainteresowaliś
my
władze
wojewódzkie
ZBoWiD w Radomiu, gdzie
zapewniono nas, że zbadane
zostaną wszystkie aspekty
problemu. Stamtąd też należy
oczekiwać odpowiedzi na list,
który skierował Pana do re
dakcji „Życia”.

Masowym udziałem w pracach porządkowych a także realiza
drzewiali plac wokół mleczar
cją dodatkowej produkcji młodzież województwa radomskiego ni. Młodzież raźno wymachi
zainaugurowała w ub. niedzielą „wiosnę czynów-78”. Tegoroczna
wała łopatami spulchniając
akcja, która przebiega pod hasłem — „młodzież kontynuuje
ziemię.
Następnie sadzono
chlubne tradycje swoich poprzedników” ma przede wszystkim na drzewa i krzewy. Przewodni
uwadze porządkowanie w wiosennym okresie dzielnic, miast cząca koła ZSMP Elżbieta
i gmin, wszędzie tam, gdzie działają organizacje ZSMP. Już po Kozak stwierdziła — będzie
pierwszym dniu „wiosny czynów” widać efekty pracy młodzieży. my pracować dotąd, dopóki
Blisko 50 osób z koła ZSMP rzędzi rolniczych na Firleju, nie zrealizujemy naszego za
dania. Wszyscy chcemy, aby
działającego przy ZEOW bra pracowano w zakładach i
było ładnie w naszej miejsco
ło udział przy wykopie rowów spółdzielniach.
wości.
pod kable energetyczne na ul.
W radomskich zakładach
Podobnie było 1 w innych
Żeromskiego, organizacja mło pracy podejmowano również gminach
woj. radomskiego. W
dzieżowa z WZSS porządko
czyny produkcyjne. Tak było tej masowej akcji wzięło uwała składnicę maszyn i na- między innymi w Zakładach
dział ponad 17 tys. młodzieży
Metalowych im. gen. Waltera, zrzeszonej w ZSMP. Wymier
w
Zakładach
Przemysłu
Ty

ne są również efekty pracy
Zostań strażakiem
toniowego, Radomskiej Wy młodzieży. Na przykład w Za
Z pewnością większość te
twórni Telefonów. Młodzież kładach Przemysłu Tytonio
gorocznych maturzystów pod
brała udział w pracy nie tyl
wego 139-osobowa grupa pod
ko na terenie swoich zakła kierunkiem Waldemara Kacz
jęła decyzję odnośnie ubiega
dów, ale także i w środowis
marskiego wykonała dodatko
nia się na wybrany kierunek
ku. ZSMP-owcy przystąpili do wą produkcję wartości 1,5 min
studiów lub też kontynuowa porządkowania terenów wo
zł. Bardzo aktywnie pracowa
nia nauki w szkołach pomatu kół zalewu w dzielnicy Borki. no w „Zrcmbie" i „Modarze",
ralnych, ale są też i tacy, któ
Szczególnie wyróżnili się w gdzie pracą dziewcząt kiero
rzy jeszcze wahają się co do „wiośnie czynów" ZSMP-ow wała Elżbieta Ojcewicz.
Młodzieżowa „wiosna czy
; wyboru zawodu. Informujemy cy z szydłowieckiego „Profelu” kombinatu „Gerlach” z
; więc, że nabór młodych męż- Drzewicy, Zakładów Wytwór nów” została rozpoczęta. Wi
dać też efekty pracy dziew
' czyzn prowadzą szkoły kształ czych Urządzeń Rozrywkowych
cząt i chłopców — uporządko
cące młodych chorążych i ofi „Rozamet” w Chlewiskach. W wane zostały place, skwery,
cerów
pożarnictwa,
gdzie gminach Zakrzew, ZdzicchÓw
otoczenia zakładów pracy. To
remontowano dro cieszy. Cieszy również fakt,
można zdobyć atrakcyjny za igi,Ciepielów
konserwowano maszyny
że ta akcja będzie trwać na
wód.
rolnicze, malowano przystan dal. 16 hm. ponownie członko
Do szkol chorążych pożarni ki autobusowe.
wie ZSMP stawią się w
ctwa w Poznaniu i Krakowie
W Rawicy spotkaliśmy 30swych zakładach, przystąpią
— Nowej Hucie przyjmowani
do społecznej pracy, aby po
są kandydaci w wieku 18—23 osobową grupę z miejscowego
rządkować i upiększać miasta
lat, natomiast do Wyższej Ofi koła ZSMP. Dziewczęta i
i gminy, (bw)
cerskiej Szkoły Pożarniczej w chłopcy porządkowali i zasna naszych debiutów”, a Warszawie w wieku do 25 lat
finałową imprezą były pre
Absolwenci szkoły chorążych
zentacje literackie oraz mu otrzymują ponadto dyplom te
zyka i poezja śpiewana przed
chnika natomiast Wyższej
stawione podczas imprezy za Oficerskiej Szkoły Pożarniczej
tytułowanej „Noc poezji i pro
— tytuł inżyniera wybranej
zy”.
specjalności. W czasie studiów
Imprezą tworzyszącą V Rokadeci - studenci - podchorą
domskiej Wiośnie Literackiej
żowie otrzymują bezpłatne ubyło otwarcie wystawy pt.
mundurowanie, zakwaterowa
„Kwiaty w ekslibrisie pols nie i wyżywienie.
łęckiego, piotrkowskiego, kie
Po raz trzeci w dn. 6—9 bm.
kim” prezentowanej w Klubie
leckiego i radomskiego. W su
Bliższych informacji udzie w Radomiu odbędą się Elimi
Międzynarodowej
Prasy i lają zainteresowanym wszyst nacje Centralne kolejnego
mie ponad stu uczestników,
Książki. (Zdj. dolne), (n)
spośród których po raz pierw
kie rejonowe Komendy Straży XVII Ogólnopolskiego Kon
szy gościć będą w Radomiu
kursu Piosenki Radzieckiej,
Pożarnej, (bw)
(fot. A. Żuchowski)
którym towarzyszyć będzie
reprezentanci Kielc.
szereg imprez towarzyszą
— Piosenkarzom trady
cyjnie towarzyszą zespoły
cych. O szczegóły poprosiliś
Na radomskie! scenie
muzyczne, zapowiadają pro
my przewodniczącą Komitetu
wadzący koncerty elimina
Organizacyjnego,
sekretarz
cyjne, odbywają się impre
KM PZPR w Radomiu — Bar
zy towarzyszące. Jak będzie
barę Jaroszek.
pod tym względem w br.?
— W „Radomskich spotka
— Piosenkarzom akompa
niach z piosenką radziecką”
Sztuka w 2 częściach Georga Kaisera w wykonaniu Państwo
niować będą trzy zespoły mu
bo tak nazwaliśmy Elimina
wego Teatru Ziemi Łódzkiej. Przekład: Małgorzata Maciejew
zyczne z Lublina, Wrocławia i
ska i Jan Perz. Reżyseria: Jan Perz. Scenografia: Jolanta Boj- cje Centralne — mówi B. Warszawy,
a kierownictwo
Jaroszek
—
wezmą
udział
kun.
muzyczne sprawować będzie
najlepsi piosenkarze - amato
Jacek Szczygle! Koncerty po
Odnotowujemy jednak ten rzy i zespoły wokalne z
Sztuka zaczyna się jak fran
prowadzą znani z ekranów te
cuska farsa, a kończy jak kontakt z Teatrem Ziemi 17 województw: bialsko-pod
lewizyjnych: Krystyna Loska
Łódzkiej w dwóch co naj laskiego, chełmskiego, lesz
„kryminał”. Występuje w niej
i Janusz Budzyński. Scenogra
mniej rubrykach: jako posze czyńskiego, zamojskiego, zie
trójkąt namiętności — dwie
fię przygotował Karol Jabłoń
rzenie znajomości naszego ży
doświadczone kobiety i jeden
lonogórskiego. kaliskiego, cie
niedoświadczony mężczyzna. cia teatralnego i jako polską chanowskiego,
siedleckiego, ski, a całość reżyseruje Stefan
Mlodawski. Pierwsze próby uGdyby ją napisał nie niemiec prapremierę sztuki głośnego sieradzkiego, skierniewickiego,
czestników roąpoczną się już
ki ekspresjonista, lecz angiel niemieckiego ekspresjonisty.
stołecznego
warszawskiego,
we wtorek, 4 bm. a koncerty
ski ironista Bernard Shaw —
ALEKSANDER CZAPLICKI lubelskiego, łódzkiego, ostroeliminacyjne 6, 7 i 8 bm. zaw
mężczyzna musiałby odejść, a
sze od godz. 18 w sali Teatru
dwie kobiety żyłyby zgodnie
Powszechnego przy ul. Żerom
obok siebie, karmiąc się wspo
ZPP
skiego 53. Bilety są jeszcze
mnieniami. Gdyby autorem
do nabycia w kasie Teatru.
sztuki był Francuz — męż
Uczestnicy Eliminacji wystąpią
czyzna mógłby zostać, a ko
także na dodatkowych kon
biety dzieliłyby się nim bez
certach dla mieszkańców Pio
konfliktów, świadcząc sobie
nek, Przysuchy i Grójca. Od
drobne przysługi, na przykład
cji oraz spółdzielczości pracy.
Znajomość
podstawowych
będzie się także szereg imp
odsyłając go do ’ artnerki w
prawnych potrzebna jest Dużą wagę poświęca się także
rez towarzyszących, tym cie
momentach,
kiedy
byłby norm
popularyzacji prawa wśród
w
zasadzie
na
co
dzień.
Duży
kawszych, że wraz z Elimina
szczególnie dobrze usposobio udział w rozwijaniu świado młodzieży szkolnej.
cjami Centralnymi równolegle
ny. Ponieważ jednak nie za mości i kultury prawnej spo
Prawnicy różnych specjalno
odbywać się będą w Radomiu
chodzi ani jeden ani drugi łeczeństwa ma Zrzeszenie Pra ści brali udział w lekcjach wy
i woj. radomskim VIII Dni
wypadek — historia musiała wników
chowania
obywatelskiego
i
Polskich skupiające w
Kultury i Techniki Radziec
się skończyć katastrofą.
prowadzili
wykłady
z
wybra

swych szeregach sędziów, pro
kiej.
I tu pierwsza krytyczna unych
zagadnień
społecznokuratorów, pracowników ad
— Co ciekawego przygoto
waga: ekspresjonizm, nawet
-prawnych
w
szkołach
w
Ra

ministracji państwowej itd.
wali organizatorzy dla uw swojej schyłkowej postaci,
Przysusze,
czestników i gości?
przeciwstawiał się naturaliz Prawnicy woj. radomskiego domiu, Kozienicach,
Rży i Grójcu.
— Oprócz szczegółowych
mowi. Tymczasem scenografia zrzeszeni są w pięciu tereno Lipsku,
Na uwagę zasługuje również
„Ogrodnika” utrzymana jest w wych kołach ZPP w Radomiu, praca profilaktyczno-popula- programów także kolorowe
Grójcu,
Kozienicach,
Lipsku
i
plakaty znaczki okolicznościo
konwencji rażąco naturalisryzatorska sędziów Wydziału
Przysusze.
we koperty oraz szereg innego
tycznej — wyeksponowane zo
dla
Nieletnich,
a
ostatnio
Wy

rodzaju drobiazgów. Więk
Do ZPP należy 286 członków
stało każde źdźbło trawy,
działu
Rodzinnego
i
Nieletnich
szość z nich nosić będzie no
szczegóły urządzenia szklarni, pracujących w komisji ideo- w Radomiu. Na terenie woj.
wy i odtąd stały element gra
wo-wychowawczej. prawa kar
śpiew ptaków — wszystko jest
radomskiego
powołano
10
ku

ficzny jakim jest nuta połą
tu dosłowne i jednoznaczne, i nego, prawa cywilnego, prawa ratorskich ośrodków pracy z
czona z czerwoną flagą, au
nie pozostawia najmniejszego pracy i ubezpieczeń społecz młodzieżą, w których różnymi
torstwa radomskiego artysty
nych, prawa gospodarczego,
bodaj marginesu wyobraźni
formami
opieki
objętych
jest
widza. A przecież pamiętamy prawa administracyjnego i ko blisko 250 dzieci. Sędziowie or plastyka — Aleksandra Ol
szewskiego. Uczestnicy zwie
(chociaż oczywiście nie wszy misji młodzieżowej.
ganizują także spotkania z ro
scy) jak w latach dwudzies
Szeroki jest zakres pracy dzicami, podczas których wy dzą Radom oraz wezmą udział
tych ekspresjonizm niemiecki społecznej prawników. Biorą jaśniają zagadnienia prawne, a w kilku wycieczkach. Goście
objawił się społeczeństwu pol
oni czynny udział w pracach także niektóre problemy peda oprócz uczestnictwa w prze
słuchaniach będą mogli zwie
skiemu przede wszystkim w
rad narodowych, pełnią fun
dzać ciekawe wystawy o te
filmie. Sztandarowym dziełem kcję w terenowych ogniwach gogiczne.
W planach na najbliższy omatyce radzieckiej, oglądać
tego kierunku był wtedy film FJN i Wojewódzkim Komite kres
Zarząd wojewódzki ZPP
projekcje filmowe itd. Chcia„Gabinet doktora Caligari" z cie FJN, w Komisji Ochrony zwraca
uwagę
między
innymi
łabym dodać, że przy organi
Wernerem Krausem, Conra
Pracy przy WRZZ, Zarządzie na dalsze doskonalenie i wzbo zacji
wielu imprez pomogą
dem Veidtem i fascynującą Lii
Wojewódzkim
i
Miejskim gacania form krzewienia spo
przedstawiciele Domu
Dagover. Pamiętamy niespo
PKPS. Zarządzie Wojewódz łecznej świadomości i kultury nam
Radzieckiej Kultury i Nauki
kojne, zdeformowane, wizjo
kim TWP. Wojewódzkim Zes prawnej wśród społeczeństwa oraz
„Mieżdunarodnoj Knigi”
nerskie tło akcji tego filmu.
pole d/s Społecznych Komisji woj. radomskiego, (bw)
z Warszawy.
Tego tła właśnie zabrakło w
Pojednawczych. Pracują też
——■■■■■■■
■■■■ni........................
■, i
i
i
....■■■K
„Ogrodniku z Tuluzy” w wy jako lektorzy KW PZPR. Każ
konaniu Państwowego Teatru
da Społeczna Komisja Pojed
Ziemi Łódzkiej.
nawcza ma opiekuna w oso
Na tle kolorowej fotografii bie sędziego lub prokuratora.
oranżerii toczy się więc spra W ubiegłym roku wszyscy
wa trojga ludzi, połączonych
członkowie Komisji Pojedna
przez przypadek, mający wszel wczych zostali przeszkoleni
kie cechy Fatum. W grze przez Sądy Rejonowe.
W ubiegłym tygodniu na dwa razy w tygodniu pogłębia
czteroosobowego zespołu ak
Bardzo ważne miejsce w pracy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i swoje wiadomości z tej dzie
torskiego i w reżyserii nie
kół
ZPP
zajmuje
popularyzacja
Słowackiego przechodnie u- dziny, aby w przyszłości dob
znajdujemy oczekiwanej wy
razistości, ekspresji — akcja prawa wśród społeczeństwa. ważnie obserwowali grupkę rze prowadzić drużyny i za
Organizowana jest w różnych harcerzy,
którzy pod okiem stępy Młodzieżowej Służby
posuwa się spokojnie, w półgestach i w półtonach jak w formach, przede wszystkim ja funkcjonariuszy MO; sierż. Ruchu.
ko spotkania środowiskowe o- sztabowego Henryka Górki i
przeciętnej komedii obyczajo
Kurs trwać będzie do końca
wej. A szkoda bo aktorzy raz stałe społeczne poradnic starszego kaprala Edwarda roku szkolnego a następnie
two prawne w punktach po Babickiego z Komendy Mias młodzież wyjedzie na obóz
zdradzają jednak inne możli
rad przy WRZZ, ZSMP, ta MO próbowali swych sił w specjalistyczny do Poddębia.
wości — możliwości bardziej
ZBoWiD, PKPS, a także przy trudnej sztuce kierowania ru
spotęgowanego przeżywania i
Program szkolenia, które pro
urzędach miast i gmin w woj. chem drogowym, kontrolowa wadzą funkcjonariusze MO
bardziej ekspresywnego prze
radomskim.
li stan techniczny pojazdów, przewiduje również wizytę w
kazywania swoich przeżyć.
Zarząd Wojewódzki ZPP przypominali pieszym o pra miasteczku ruchu Milicji OPubliczność radomska oglą
zorganizował
w
roku
1976/1977
dała przedstawienie uważnie i
widłowym
przechodzeniu
bywatelskiej. W
przyszłości
90-godzinny kurs z zakresu przez jezdnię.
wyraźnie czekała (przynaj
harcerze — członkowie Mło
prawa
pracy,
który
ukończyło
Było to jedno z praktycz
mniej w pierwszej odsłonie),
dzieżowej Służby Ruchu będą
61 osób. Biorąc pod uwagę nych zajęć, w których uczest
żeby na scenie zaczęło się
działać w środowisku szkol
społeczne zapotrzebowanie zor niczą harcerze z Hufca ZHP
dziać coś takiego, co wywoła
nym, prowadzić drużyny, za
w niej napięcie i wbczy ją we ganizowano kolejny kurs, w Radom, interesujący się pro
wnętrznie do dramatu. Nawet 1 którym udział bierze ponad blematyką ruchu drogowego. stępy specjalistyczne, czuwać
nad bezpieczną drogą uczniów
100 pracowników przedsię 50 harcerzy — drużynowych,
tragiczne zakończenie nie da
biorstw państwowych, instytu- przybocznych i zastępowych
do szkoły, (bw)
ło jej jednak tej satysfakcji.

W odpowiedzi na apel załogi „Waltera*

Współzawodnictwo pod hasłem

„Mnie też stać na więcej i lepiej”
Podczas II Wojewódzkiej Kon
ferencji
Sprawozdawczo - Wy
borczej PZPR w Radomiu Ste
fan Swigoń, ślusarz z Zakła
dów Metalowych im. gen. Wal
tera w Radomiu w imieniu ca
łej załogi wezwał wszystkie or
ganizacje partyjne i załogi za
kładów pracy woj. radomskiego
do rywalizacji o miano „najle
pszego towarzysza pracy”. Zgo
dnie z intencją inicjatorów,
współzawodnictwo to powinno
przebiegać pod hasłem: „Mnie
też stać na więcej i lepiej”.
Wezwanie do współzawodnic
twa „waltorowcy” poparli licz
nymi zobowiązaniami produk
cyjnymi i społecznymi. M.in.
technicy i inżynierowie z „Wal
tera” zobowiązali się wprowa
dzić szereg usprawnień kon
strukcyjnych i technologicznych,
które mają przynieść oszczęd
ności materiałowe a głównie
możliwości zastępowania mate
riałów i surowców pochodzą
cych z importu podobnymi su
bstytutami krajowymi. W tros
ce o zwiększenie rytmiki pro
dukcji na każdym stanowisku
pracy zobowiązano się wdrażać
usprawnienia organizacyjne a
robotnicy pracujący systemem
akordowym
zobowiązali
się
zwiększyć wydajność i popra
wić jakość pracy. Zdecydowano
także podporządkować całe, za
kładowe wsDÓłzawodni-two pra
cy hasłu „Mnie też stać na wię
cej i lepiej”.
Na apel „walterowców” naj
szybciej odpowiedziała załoca
ZREMB,
która
postanowiła
powszechnie skracać w br. cy
kle remontowe maszyn budo-

Po raz trzeci w Radomiu

Ogrodnik z Tuluzy

— Z informacji tych wy
nika, że Radom tradycyjnie
starannie przygotował się ii o
tej wielkiej imprezy kultu
ralnej, odbywającej się w
duchu przyjaźni polsko-ra
dzieckiej. Należałoby sobie
chyba tylko życzyć, aby
wszyscy uczestnicy i goście
czuli się w grodzie nad
Mleczną jak u siebie w do
mu...
— Gdyby to się udało or
ganizatorzy i mieszkańcy byli
by w pełni usatysfakcjonowa
ni!
Rozm. TMZ

wlanych. W ślady załogi ra
domskiego ZREMB poszli rów
nież energetycy z elektrowni
„Kozienice", którzy zobowiązali
się skrócić o 12 dni czas re
montów kapitalnych trzech blo
ków energetycznych o męcy
200 MW każdy, co pozwoli na
wyprodukowanie w br. dodat
kowo 50 tys. MWh energii o
wartości prawie 9 min zł.
Ostatnio na apel „walterow
ców” odpowiedzieli także han
dlowcy z WSS „Społem” w Ra
domiu. Intencją zobowiązań po
dejmowanych przez handlowców
jest lepsze zaopatrzenie skle
pów w artykuły pierwszej po
trzeby, sprawniejsza obsługa
klientów oraz większa gospo
darność. Dotychczas deklaracje
w ramach
współzawodnictwa
„stać nas na więcej i lepiej”
złożyło grupowo 57 zespołów
sklepówych oraz podjęto także
30 zobowiązań indywidualnych.

Na pływalni „Czarnych"
Kurs ratowników
1 Przed rozpoczęciem sezonu
letniego Zarząd Wojewódzki
Wodnego Ochotniczego Pogo
towia Ratunkowego organizuje
kurs na stopień młodszego ra
townika i ratownika wodne
go. Jest to więc okazja do
zdobycia uprawnień które uprawniają do podjęcia pracy
ratownika na pływalniach i
kąpieliskach
strzeżonych.
Pierwsze zajęcia rozpoczęły
się 1 IV na pływalni KS
„Czarni”. Program przewidu
je Szkolenie teoretyczne i prak
tyczne,
które
prowadzone
będzie w roboty i niedziele.
Biiżsżych informacji udzie
la i zaoisv przvim"je Zarząd
Woiewódz’ i WOPR ”i. Mal
czewskiego ’0 w godz. 8—15.
tel. 210-76. (bw)

Porady psychologa
Dziś 4 bm. jak zwykle w
każdy wtorek, w Wojewódz
kiej Poradni WychowawczoZawodowej dyżuruje przy te
lefonie psycholog. Udziela on
porad
młodzieży
odnośnie
trudności w nauce i osobis
tych problemów, rodzice zaś
magą zgłaszać swoje kłopoty
związane z
wychowaniem
dzieci.
Dyżur trwa w godz. 15—17,
nr tel. 298-07. (bw)

Nagrody dla naileoszych

Rola i zadania

We wspóliHa® ze społeczeństwem

ii

Praktyczny kurs na ulicach

Harcerze z MSR w akcji

Blisko 33 tys. członków or
ganizacji ZSMP a także liczna
grupa młodzieży niezrzeszonej
uczestniczyła w ubiegłorocz
nym Turnieju Młodych Mi
strzów Gospodarności w woj.
radomskim. Do realizacji za
dań turniejowych przystąpiło
17 organizacji zakładowych i
117 samodzielnych kół ZSMP.

Turniej Młodych Mistrzów
Gospodarności staje się w na
szym województwie coraz po
wszechniejszą formą aktywi
zacji młodzieży.

49*ki!ogramowego suma
złowiono w Wiśle
Andrzej Potrząsaj, pracow
nik Wojewódzkiego Przedsię
biorstwa Energetyki Cieplnej
w Radomiu złowił w Wiśle w
pobliżu elektrowni „Kozieni
ce” w Świerżach Górnych su
ma olbrzyma.
Po wyciągnięciu z wody okazało się, że sum ważył aż
49 kg i miał 195 cm długości.
Radomski wędkarz złowił po
tężną rybę na żyłkę o gru
bości 0,6 mm. Sum jest jed
nym z największych okazów
ryb złowionych przez wędka
rzy w Polsce, (tmz)

Wtorkowy dyżur
lekarza dermatologa
4 bm. jak w każdy wtorek
czynny jest w Radomiu tele
fon zaufania, przy którym dy
żurują lekarze Woj. Przychodni
Skórno-Wenerologicznej. Dziś
na pytania z zakresu profi
laktyki i leczenia chorób we
nerycznych udzielać będzie
odpowiedzi w godz. 15—16 dr
Antoni Zahorski, teł. 277-27.
(n)

Wiernym e.bktem tlTaiaa..
młodzieży w ramach „Tur
nieju Mistrzów Gospodarnoś
ci” były wypracowane efekty
które wyniosły ponad 250,5
min zł. w czym największy udział ma dodatkowa produk
cja przemysłowa i rolna prze
znaczona na potrzeby gospo
darki narodowej i rynku.
Podczas uroczystego podsu
mowania turnieju, wojewoda
radomski Roman Maćkowski
wręczył dyplomy i pamiątko
we puchary najlepszym orga
nizacjom zakładowym i kolom
ZSMP. (bw)
(fot A Żuchowski)

Kronika dnia
W Kozienicach
na skrzyżowa
niu ulic
Warszawskiej, Radom
skiej i Lubelskiej samochód oso
bowy Fiat X26p nr rej. 7952 WM
kierowany
przez Zofię Kornak
uderzył w barierkę. Kobieta doz
nała ogólnych obrażeń ciała i zo
stała przewieziona do szpitala w
Warszawie. Przyczyną
wypadku
była nieostrożna jazda.
*
W Jasieńcu gm. Ula samochód
marki Skoda nr rej. 53-.S, kiero
wany przez Józefa Strożyńsklego
potrąci! stojącego na przystanku
autobusowym Jerzego Uralca, a
następnie
kierowca
uderzył w
przydrożny słup. W wyniku wy
padku obrażeń ciała doznali Kie
rowca i przechodzeń.

★
W Woli Korzeniowskiej gm. Szy
dłowiec wybuchł pożar w lesie.
Spaliło się 10 ha lasu. Straty sza
cuje się na około 05 tys. zł. Przy
czyny pożarn ustala komisja.
*
W Dużym Dole gm. Grójec wy
buchł noi.tr w zabudowaniach na
leżących do Adama Chajeckiego.
Spaliła
się stodoła
drewniana,
kryta słotną budynek mieszkalny,
a następnie ogień przeniósł się na
zabudowania sąsiada — Jana Su
charskiego. Straty szacuje się na
około 200 tys. zł. Przyczyną po
żaru była awaria prowizorycznej
instalacji elektrycznej, (bwł

