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Edward Gierek powrócił i Moskwy
NR 93 R

CZWARTEK, 20 KWIETNIA 1978 R.

CENA 1 ZŁ

Posiedzenie Biura Politycznego
Komitetu Centralnego PZPR
(P) Biuro Polityczne KC PZPR na posiedzeniu
w dniu 19 bm. zapoznało się z informacją o przebiegu
rozmów I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka z se
kretarzem generalnym KC KPZR, przewodniczącym
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonidem Breżnie
wem.
Biuro Polityczne apro
bując w pełni rezultaty
tego spotkania i przyjęte
w jego toku ustalenia pod
kreśliło, że mają one do
niosłe znaczenie dla dal
szego wszechstronnego roz
woju braterskiego współ
działania między PZPR i
KPZR, oraz pogłębiania
przyjaźni obu narodów.
Każde spotkanie obu przy
wódców bratnich partii jest
ważnym impulsem dla roz
szerzania wzajemnie ko
rzystnej współpracy gospo
darczej i naukowo-techni
cznej. Współpraca ta sta
nowi istotny czynnik roz
woju społeczno-gospodar
czego Polski, leży w ży
wotnych interesach obu
państw, służy dobrze ich
narodom.
Spotkanie w Moskwie
było także wyrazem blis
kiego współdziałania Pol
ski i ZSRR w kształtowa
niu i realizacji uzgodnio
nej polityki krajów socja
listycznych, polityki zmie-

Partyjno-mlodzieżowa
narada
w Politechnice Świętokrzyskiej
Informacja własna
(R) W radomskim ośrodku
Politechniki Świętokrzyskiej od
była się 19 bm. narada partyjno-młodzieżowa poświęcona ana
lizie i ocenie efektywności stu
diów oraz pracy ideowo-wycliowawczej. W naradzie uczestni
czyli także przedstawiciele Ra
dy Uczelnianej SZSP.
Młodzież podjęła rezolucję, w
której zdecydowanie protestuje
przeciwko próbom podjęcia pro
dukcji bomby neutronowej.
(bw)

Dziś 12 stron
W numerze
„Życie i Nowoczesność"

rzającej do utrwalenia od
prężenia,
zahamowania
wyścigu zbrojeń i rozbro
jenia, do
zapewnienia
wszystkim narodom pra
wa do życia w pokoju.
Biuro Polityczne zaleci
ło podjęcie wszelkich dzia
łań dla urzeczywistnienia
przyjętych ustaleń. Uzna
no, że ważnym zadaniem
instancji i organizacji par
tyjnych jest troska o po
myślną realizację uzgod
nionego programu polsko
— radzieckiej kooperacji
przemysłowej i współpra
cy
naukowo-technicznej
przez zakłady pracy i in
stytucje gospodarcze.
Biuro Polityczne KC
PZPR wspólnie z Prezy
dium Rządu dokonało oce
ny przebiegu realizacji
planu społeczno-gospodar
czego za I kwartał br.

Szczególną uwagę w dys
kusji zwrócono na wdro
żenie do praktyki postano
wień II Krajowej Konfe
rencji Partyjnej a zwłasz
cza na przyspieszenie po
stępu w dziedzinie gospo
darności i efektywności
działania.
I
kwartału
Wyniki
wskazują,
że
pomimo
zakłóceń, które wystąpiły w lutym na sku
tek niedostatecznych do
staw energii elektrycznej,
gazu oraz niektórych su
rowców i materiałów, na
stąpił wzrost produkcji w
przemyśle i budownictwie.
Podkreślono, że warun
kiem wykonania okreś
lonych w planie zadań
jest lepsze wykorzystanie
intensywnych czynników
rozwoju oraz dalsza obniż
ka zużycia energii, surow
ców i materiałów w pro
dukcji przemysłowej i bu
downictwie. Skup produk
tów rolnych przebiega po
myślnie. Zmniejszyła się
jedynie dynamika wzrostu

Radzieckie dostawy
dla huty „Katowice
(P) Wysokie tempo pracy utrzymuje się w największym w
kraju percie lądowym Ż-urawica-Medyka-Boguszów, dokąd na
deszły kolejne przesyłki z kom
pletami radzieckich urządzeń i
maszyn. Wejdą one w skład
wyposażenia obiektów powstają
cych w ramach drugiego etapu
budowy huty „Katowice”.
Ostatnio przeładowano tu i
wyekspediowano m.in. elemen
ty wielkiego turbokompresora
przeznaczonego dla wydziału
energetyki katowickiego kom
binatu metalurgicznego.
Te nowoczesne urządzenia
energetyczne są wspólnym dzie
łem inżynierów, techników i ro
botników newskich zakładów
budowy maszyn w Leningra
dzie. (PAP)

Pogodowe komplikacje
na polach
Informacja własna
(P) Pogoda w dalszym ciągu
utrudnia prace połowę w wielu
rejonach kraju. Trudności wy
stępują zwłaszcza we wschod
nich województwach. Opady
śniegu z deszczem wstrzymały
np. prace połowę w woj. kroś
nieńskim. Oprócz kłopotów z
pogodą sporo problemów mają
rolnicy woj. białostockiego z
zaopatrzeniem w ziarno siewne
i sadzeniaki.
Najlepsze warunki atmosfe
ryczne panują na zachodzie
kraju. Zakończono tam w za
sadzie siewy zbóż, zaawansowa
ne są siewy buraków cukro
wych. W woj. opolskim siewy
buraków minęły już półmetek,
tempo sadzenia ziemniaków by
łoby szybsze, gdyby nie trud
ności z dostawami sadzeniaków.
(mp)

(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Powszechne czyny społeczne i produkcyjne
mieszkaniowych;
codziennie
pracują tam społecznie młodzi
robotnicy z tutejszych'zakładów
i młodzież szkolna.
Ożywione są przygotowania w
znanych z rewolucyjnych tra
dycji
zakładach
Krakowa:
„Śemperieie",
„Suchardzie”,
„Sygnałach”. Najstarszy zakład
metalowy w Polsce „Szadkow(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(P) Zbliża się święto 1 Maja —- dzień międzynarodowej soli
darności klasy robotniczej całego świata. Przygotowania do
obchodów tego święta rozpoczęły się już w całym kraju. Oto
meldunki korespondentów PAP; ■

Czynem społecznym i pro
dukcyjnym czczą zbliżające
się 1-Majowe święto załogi
śląsko-zagłębiowskich zakła
dów przemysłowych. Górnicy
kopalni „Pstrowski” postano
wili do końca br. dostarczyć
krajowi 13 tys. ton węgla po
nad planowe zadania; dotych
czas dodatkowa produkcja tej
zasłużonej kopalni wynosi już
ponad 2 tys. ton węgla.
Budowniczowie uruchomionej
19 bm. turbiny szóstego bloku
w elektrowni „Rybnik” przy
spieszają tempo prac, aby tę
nową jednostkę o mocy 200 MW
przekazać do eksploatacji jesz
cze przed Świętem Pracy.
Katowiccy handlowcy krząta
ją się wokół zagospodarowania
pawilonu „Nowo-samu”. Wznie
siony przy przelotowej trasie
E-22 pomiędzy Katowicami i
Sosnowcem, otworzy swoje pod
woje również przed 1 Maja.

Obchcdy 35 rccznicy wybuchu
powstania w Getcie Warszawskim

W woj. katowickim trwa
wielka akcja czynów społecz
nych na rzecz upiększania miast
1 osiedli. Np. w Bytomiu przy
gotowano 5 rozległych frontów
robót na nowych osiedlach

(P) Pożegnanie na lotnisku w Moskwie. W środku Edward Gierek i Leonid Breżniew.

CAF — Interphoto

(P) 19 bm. po zakończe
niu przyjacielskiej wizyty
w Moskwie, powrócił do
kraju I sekretarz KC
PZPR — Edward Gierek.
Na warszawskim lotnis
ku Okęcie Edwarda Gierka
witali członkowie Biura
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JACEK POPRZECZKO

z tematów, poruJ■ EDNYM
szonychi w rozmowach Ed-

~ warda Gierka i Leonida
Breżniewa w Moskwie, była
realizacja polsko-radzieckich
porozumień
gospodarczych.
Jak ważne są te porozumie
nia dla rozwoju ekonomicz
nego obydwu krajów, nie
trzeba nikogo przekonywać.
Ale na pewno warto dokład
niej zdać sobie sprawę z
obecnych realiów współpracy
polsko-radzieckiej. Zachodzą
tu bowiem ciekawe zmiany,
nakreśla się śmiałe perspek
tywy, wynikające z nowych
cech rozwoju gospodarczego
Polski i ZSRR, z zadań so
cjalistycznej integracji.

Zacznijmy od danych, ilustru
jących wzajemne znaczenie oby
dwu partnerów. 21 kwietnia
mija 33 rocznica podpisania pol
sko-radzieckiego
Układu
o
Przyjaźni, Współpracy i Pomo
cy Wzajemnej. Powszechnie
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Hołd poległym
(P) 19 bm. w 35 rocznicę
wybuchu powstania w Getcie
Warszawskim
społeczeństwo
stolicy oddało hołd pamięci

Zakończenie narady
wojewódzkiego aktywu
partyjnego w Pionkach
(R) 19 bm. zakończyła się xv
Pionkach narada sekretarzy
propagandy partyjnych instan
cji terenowych woj. radomskie
go połączona z 3-dniowym se
minarium szkoleniowym zorga
nizowanym przez wydział pracy
ideowo-wy chowawczej i Woje
wódzki Ośrodek
Kształcenia
Ideologicznego KW PZPR.
W ostatnim dniu seminarium
aktyw propagandowy wojewódz
kiej organizacji partyjnej ucze
stniczył w wykładzie lektora
KC PZPR, naczelnego redakto
ra „Analiz prasowych” — Je
rzego Łazarza, nt. „Co uczyni
liśmy i uczynić należy, aby
Polska rosła w silę, a ludzie ży
li dostatniej”, jak również za
poznał się z aktualnymi tema
tami pracy i zadań FJN w śro
dowisku zamieszkania, z bieżą
cymi zadaniami w działalności
ideologiczno-propagandowej par
tii i z problematyką wrogiej
dywersji politycznej, (be-de)

Żydów poległych w walce i
zamordowanych przez hitle
rowców.
Pomnik Bohaterów Getta w
Warszawie — symbol najwięk
szej tragedii jaka miała miej
sce w dziejach narodu żydow
skiego, symbol zwycięstwa nad
zbrodnią zrodzoną z nienawiści.
Jego granitową bryłę wzniesio
no przed 30 laty w pobliżu
miejsca dawnego schronu Ży
dowskiej Organizacji Bojowej.
W asyście Kompanii Honoro
wej WP kwiaty przed pomni
kiem złożyły delegacje: OK FJN
z wiceprzewodniczącym komite
tu Witem Drąpichem a także
delegacje MON, ZG ZBoWiD,
St. K. FJN, warszawskich za
kładów pracy, szkoły noszącej
imię Janusza Korczaka oraz —
(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

W całym kraju trwają przygotowania do tegorocznych obchodów święta Pracy. W dniu 1 Maja
warszawiacy spotkają się na ul. Marszałkowskiej odświętnie udekorowanej, przystrojonej
w ogromne plansze i transparenty z hasłami. Centralna dekoracja w Warszawie zaprojekto
wana została przez Andrzeja Domańskiego. Wykonuje ją teraz Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług
Plastycznych i Wystaw Artystycznych „Wareipo”. O jej skali świadczą m. in. takie liczby: plan
sza z godłem państwowym na Pałacu Kultury i Nauki ma wymiary 24 x 20 m, plansza na bu
dynku PKO przy ul. Sienkiewicza — 672 m kw., na budynku Uninersalu — bez mała 700 m kw.
Na zdjęciu: na warszawskim Torwarze 1-Majowe dekoracje przygotowywane są przez pracow
ników PSP.
F0‘Furman

Sprawiedliwość społeczna
z Francisem Blanchardem
dyrektorem generalnym Międzynarodowego
Biura Pracy w Genewie

(P) — Fanie dyrektorze, czy
zechclałby pan przypomnieć ja
kie są główne cele Międzyna
rodowej Organizacji Pracy?
— Streszczę je w dwóch sło
wach: sprawiedliwość społeczna.
MOP została utworzona w 1919
SZTOKHOLM (PAP) Niedale
r. po to, aby przez międzyna
ko wysp u wejścia do portu w
rodową współpracę doprowadzić
Sztokholmie, utknął na mieliź . na świecie do sprawiedliwości
nie szwedzki tankowiec „Okta- społecznej, czyli do poprawy wa
vius” o nośności 30 tys. ton. Z
runków życia i pracy ludzi za
głównego zbiornika zaczęła wy
trudnionych w przemyśle i rol
ciekać ropa naftowa. Na pomoc
nictwie, żeby zmniejszyć róż
pospieszyły
zbiornikowcowi nice występujące w poszczegól
szwedzkie
statki ratownicze.
nych państwach członkowskich
Przed ściągnięciem statku z
MOP, doprowadzić do tego, że
mielizny, planuje się wypompo
by narody i państwa prowadzi
wanie ropy z uszkodzonego ły bardziej uczciwą i postępo
zbiornika.
wą politykę socjalną.
— Czym zajmuje się MOP oDotychczas nie wiadomo, ja
becnie i co ma w planie pracy,
ka ilość ropy wypłynęła z tan
na najbliższe lata?
kowca. (P)

Szwedzki tankowiec
na bałtyckiej mieliźnie

— Prowadzimy bardzo szero
ką działalność, gdyż zajmujemy
się wszystkim co wiąże się z
ludzką pracą, a więc wynagro
dzeniem za pracę, warunkami
pracy, zdrowiem, ubezpieczenia
mi społecznymi. Dla każdego z
tych zagadnień opracowaliśmy
oddzielne programy.
Zacznę od zatrudnienia. Wy,
w Polsce nazywacie to, nie bez
racji: prawem człowieka do pra
cy. W W'elu krajach sprawa
zatrudnienia przedstawia się
dramatycznie. Na świecie jest
309 min bezrobotnych, zwłaszcza
w krajach słabo rozwiniętych
lub na drodze rozwoju. Z ma
teriałów opartych o prognozy
demograficzne i analizy ekono
miczne, które przygotowaliśmy
na międzynarodową konferencjęzatrudnienia W 1976 t. wynika.

(P) Zbliża się 33 rocznica 'spotkania, 'wystawy,
sesje,
wspólne obchody ważnych rocz
podpisania Układu o Przyjaź
nic
i
manifestacje.
ni, Współpracy i Pomocy Wza
XV związku z 33 rocznicą pod
jemnej między PRL i ZSRR.
Doniosły ten dokument stwo pisania układu do naszego kra
ju przybyła delegacja Towarzy
rzył trwały fundament rozwo
Przyjaźni ■ Radziecko-Polju wszechstronnych więzi mię stwa
skiej z członkiem KC KPZR, I
dzy obu naszymi narodami.
sekretarzem Komitetu Obwodo

Informacja własna'

V

że między 1976 r. a 2000 r. trze
ba stworzyć 1 mld nowych sta
nowisk pracy. Ta gigantyczna
liczba określa skalę zagadnienia
i wagę naszego programu w tej
(DOKOŃCZENIE NA STR. 4)

nych w radzieckie urządzenia.
Z radziecką pomocą zasadniczo
zmodernizowano 200 innych
ważnych dla naszej gospodarki
przedsiębiorstw, Wszystkie te
obiekty dają w sumie ok. 30
proc, produkcji przemysłowej
naszego kraju.
Wystarczy zacytować kilka
przykładów, by ukazać, że
współpraca z ZSRR ma zasad
nicze znaczenie nie tylko dla
ilościowo, ale i jakościowo oce
nianego stanu polskiej gospo
darki. Z radziecka nomocą zbu(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Przed 33 rocznicą układu PRL - ZSRR
Delegacja TPR-P przybyła do Polski

X Zjazd TPP-R
obradował w Radomiu

I :-,
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wiadomo, jak wielką rolę ode
grał ZSRR w odbudowie Polski
ze zniszczeń wojennych, w
wydżwignięciu naszej gospodar
ki na jej obecny poziom tech
niczny.
Patrząc na to z perspektywy
dnia dzisiejszego wystarczy po
wiedzieć, że w Polsce działa
obecnie około 100 wielkich
przedsiębiorstw,
zbudowanych
jarzy pomocy ZSRR i wyposażo

Istotną rolę w urzeczywistnia
niu idei układu odgrywa dzia
łalność Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej w Polsce i
Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej w ZSRR. Służy ona
zacieśnianiu braterskich więzi łą
czących narody Polski i Związ
ku Radzieckiego, pogłębianiu
wiedzy o życiu i osiągnięciach
obywateli PRL i ZSRR. Sprzy
jają temu m. in. liczne bezpo
średnie kontakty między załoga
mi zakładów pracy oraz miasta
mi, województwami i obwodami,
wycieczki pociągami przyjaźni,

i
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sekretarz generalny KC
przewodniczący
KPZR,
Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR Leonid Breżnież, sekretarz KC KPZR,
Konstantin Rusaków i in
ne oficjalne osobistości.
(PAP)

Współpraca polsko-radziecka
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Politycznego i Sekretaria
tu KC PZPR.
Obecny był ambasador
ZSRR w Polsce — Stanis
ław Piłotowicz.
*
Na lotnisku w Moskwie
Edwarda Gierka pożegnał

(R) Z udziałem 166 delegatów
obradował 19 bm. w Radomiu
jubileuszowy, X miejski zjazd
sprawozdawczo-wyborczy
To
warzystwa Przyjaźni PolskoRadzieckiej. Podczas obrad, w
których uczestniczyła przewod
nicząca ZW TPP-R, sekretarz
KW PZPR w Radomiu — Kry
styna Firmanty podsumowano
dorobek miejskiej organizacji
Towarzystwa, które w 279 ko
łach skupia ponad 45 tys.
członków.
Pod względem liczebności,
miejska organizacja TPP-R w
Radomiu należy do grona naj
większych w kraju, a zakłado
we koła Towarzystwa w Ra
domskiej Wytwórni Telefonów,
„Radoskórze” i
„Walterze”,
znane są z aktywności i kon
taktów, które utrzymują z brat
nimi
przedsiębiorstwami
w
Kraju Rad. Radomskie TPP-R
jest od wielu lat organizato
rem licznych imprez umacnia
jących przyjaźń polsko-radziec
ką. M.in. od ośmiu lat organi
zowane są Dni Kultury, Nauki
i Techniki Radzieckiej, a od
trzech lat odbywają się w Ra
domiu
centralne
eliminacje
Konkursu Piosenki Radzieckiej,
których organizację powierzono
radomskim działaczom w uz
naniu dotychczasowych osiąg
nięć.
W czasie Zjazdu 12 osobom
wręczono złote, honorowe od
znaki TPP-R a delegacja dzia
łaczy
Towarzystwa
złożyła
wieńce pod pomnikiem żołnie
rzy radzieckich w parku im.
T. Kościuszki.
Na zakończenie obrad wy
brano nowe władze Zarządu
Miejskiego TPP-R w Radomiu.
Przewodniczącą ZM TPP-R zos
tała sekretarz KM PZPR —
Barbara Jaroszek. Dotychczaso
wemu przewodniczącemu
ZM
TPP-R — Czesławowi Zwolskiemu, który jednocześnie pełnił
funkcję
wiceprzewodniczącego
ZW TPP-R w Radomiu złożono
serdeczne podziękowania
za
15-letnią pracę w ZM TPP-R
wraz z medalem pamiątkowym
800-lecia Radomia, (tmz)

wego KPZR w Riazaniu, depu
towanym do Rady Najwyższej
ZSRR, zastępcą przewodniczące
go Centralnego Zarządu TPR-P
— Nikołajem Prijezżewem na
czele. W skład delegacji wcho
dzą : sekretarz Centralnego Za
rządu TPR-P — Nina Morozowa, Bohater Pracy Socjalistycz
nej, ślusarz z Mińska — Nikołaj
Charitonowicz, radca ambasady
ZSRR w Polsce, przedstawiciel
Związku Radzieckich Towa
rzystw Przyjaźni i Łączności
Kulturalnej z Zagranicą — Oleg
Brykin,
Program wizyty przewiduje,
oprócz udziału w obchodach 33
rocznicy układu, odwiedzenie
przez delegację województw:
bielskiego, ciechanowskiego i
tarnowskiego oraz nawiązanie
bliskich kontaktów między Riazaniem i Bielskiem-Białą. Człon
kowie delegacji wezmą również
udział w centralnych eliminac
jach konkursu piosenki radziec
kiej w Tarnowie.
Delegacja
została przyjęta
przez członka Biura Polityczne
go KC PZPR, przewodniczącego
Zarządu Głównego TPP-R —
Jana Szydlaka i zastępcę człon
ka Biura Politycznego, sekreta
rza KC PZPR — Jerzego Łuka
szewicza. Podczas obu spotkań
wymieniono informacje o współ
pracy między Polską i Związ
kiem Radzieckim oraz o kontak
tach między oboma towarzyst
wami przyjaźni. (PAP)

150 mil do Las Palmas
Długi finisz
Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz
Od naszego
specjalnego wysłannika
JACKA BORKOWSKIEGO
Las Palmas, 19 kwietnia
(P) Sytuacja stała się para
doksalna. Z jednej strony „Ma
zurek” żegluje już wśród Wysp
Kanaryjskich, na północ od Tenerify, kilkadziesiąt mil od
Las Palmas, z drugiej — miej
scowa radiostacja nie może uzyskać bezpośredniej łączności
z Krystyną Chojnowską-Liskiewicz i wszystkie wiadomości
docierają do nas za pośrednic
twem... Gdyni-Radio.
Wszystkim oczekującym na
przybycie żeglarki do Las Pal
mas bardzo doskwiera ten brak
łączności, zwłaszcza, że pogoda
niezbyt sprzyja pani Krystynie
i „Mazurek” w słabych, zmien
nych wiatrach posuwa się bar
dzo wolno, robiąc średnio tyl
ko ok. 50 mil na dobę. Stąd
jakiekolwiek planowanie mija
się całkowicie z celem — ter
min powitania i konferencji
prasowej w Real Club Nautico
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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skupu mleka, co związa
ne jest z przedłużającym
się okresem chłodów. Spó
źniona wiosna wpływa też
niekorzystnie na przebieg
prac polowych.
Biuro Polityczne wska
zało na konieczność dal
szego zwiększenia dostaw
rynkowych przy jedno
czesnym wzmocnieniu dy
scypliny wypłat środków
pieniężnych dla ludności.
W dziedzinie inwestycji
zalecono dalsze skoncen
trowanie sił i środków na
obiektach
kontynuowa
nych, których oddanie do
użytku jest zaplanowane
w roku bieżącym. Dotyczy
to zwłaszcza zakładów
związanych z produkcją
artykułów rynkowych i
przeznaczonych na eks
port.
W dziedzinie budow
nictwa
mieszkaniowego

Rozpoczęto głębienie
szybu w kopalni
miedzi „Sieroszowice”
Informacja własna
(P) Legnickie Zagłębie Mie
dziowe przeżywa kolejną fazę
rozbudowy — powstaje czwarta
z rzędu i jednocześnie najwięk
sza kopalnia „Sieroszowice”. Od
kilku dni trwa głębienie szybu
wentylacyjno - maszynowego
SW-3. Brygady Przedsiębiorstwa
Budowy Kopalń Rud . Miedzi
wydrążyły już dziesięciometro
wej głębokości otwór, który od
razu umacniany jest odcinkami
muru. Przedtem zamknięto tzw,
płaszcz mrożeniowy, pozwalają
cy na bezpieczne prowadzenie
prac do głębokości 400 m.
Na razie, jak wyjaśnia szty
gar Janusz Matuszyk, prace
wykonywane są przy pomocy
najprostszego sprzętu — łado
warek i młotów pneumatycz
nych. Dopiero po zejściu na głę
bokość ok. 50 metrów będzie
można założyć pierścień monta
żowy i osadzić na nim kombajn
głębiący. Cykl budowy takiego
szybu obliczany jest na dwa
lata, ale załoga PBKRM planu
je skrócenie tego okresu. Do
świadczenie, jakie uzyskali przy
poprzednich 23 szybach niewąt
pliwie będzie tu procentować.
Jednocześnie z kopalni „Pol
kowice” drąży się chodniki,
które w przyszłości połączą się
z budowanym szybem. Długość
korytarzy wynosi ponad 1 km,
górnicy znajdują się już na te
renie przyszłej kopalni „Siero
szowice” Przy tych pracach
wydobywa się jednocześnie do
datkowe tony rudy.
Pierwszy etap budowy „Sieroszowic" zakłada, że w 1980
roku konalnia ma dać 5,5 min
ton urobku. Docelowe wydoby
cie sięgać będzie 15 min ton
rudy rocznie. Przy kopalni lo
kalizuje się także największe w
zagłębiu miedziowym zakłady
wzbogacania rudy, (kmk)_____

Na zidonym rynku

Nowalijki czekają
na słońce
Informacja własna
(P) Chłody, a zwłaszcza brak
słońca, skomplikowały zaopa
trzenie rynku w nowalijki.
Skup zielonego towaru od ty
godnia utrzymuje się na tym
samym poziomie, co powoduje
trudności w zaopatrzeniu skle
pów. Kłopoty meteorologiczne
najbardziej odczuły ogórki, któ
rych skupuje się obecnie ok. 80
ton dziennie, czyli kilkadziesiąt
ton mniej niż dwa tygodnie te
mu. Do punktów skupu dostar
cza się co dzień — jak wynika
z informacji Centralnego Za
rządu Ogrodnictwa — ok. 300
tys. główek sałaty i 120—130
tys. pęczków rzodkiewek. Jest
to mniej niż przewidywano. Pod
dostatkiem jest tylko cebuli ze
szczypiorkiem, zielonej piet
ruszki. szczypiorku.
Mamy jeszcze sporo kiszonej
kapusty, nie brakuje też kiszo
nych ogórków i warzyw korze
niowych. Jeszcze przez kilkanoście dni będziemy mogli ku
pić jabłka, choć w wielu rejo
nach kraju zniknęły one ze
sklepów. Ich skup wynosi obec
nie ok. 80 ton dziennie, (mp)

20 bm.-program IV

Jak przedłużyć młodość?
Informacja własna
(P) „Radiowy Klub pod zna
kiem zapytania” zaprasza na
kolejne spotkanie na antenie
poświęcone tym razem sprawie
— jak przedłużyć młodość.
Średnia długości życia wydłuża
się. Co robić, żeby dłużej za
chować sprawność fizyczną i
pogodę ducha? Czy to prawda,
że dłużej żyją ci, którzy „nie
kapitulują”? Jakie są współ
czesne teorie starzenia się? Czy
istnieją lekarstwa na starość?
Gdzie tkwi tajemnica długo
wieczności?
Na te i podobne pytania od
powiedzą zaproszeni do studia
lekarze-gerontolodzy, psycholog,
farmakolog i demograf. Pytania
można zadawać telefonicznie
dzwoniąc w godz. 12—17 pod nr
28-10-12 oraz w trakcie audy
cji w godz. 18.25 do 19.15, która
będzie nadana w programie IV.

niezbędne jest podjęcie
przedsięwzięć dla zapew
nienia terminowej reali
zacji zadań ustalonych w
planie.
Dla wykonania całości
zadań przewidzianych na
rok bieżący konieczna jest
dalsza poprawa efektyw
ności gospodarowania oraz
wzmocnienie dyscypliny
realizacji planu m. in. po
przez szybkie reagowa
nie na wszelkie zakłóce
nia i nieprawidłowości.
Biuro Polityczne KC
PZPR postanowiło ogłosić
niedzielę 21 maja br.
dniem czynu partyjnego.
Czyn partyjny — organi
zowany w tym roku po raz
szósty wszedł na trwale do
praktyki działania partii.
Buro Polityczne wyra
ziło przekonanie, że do udziału w czynie staną
wszyscy członkowie i kan
dydaci PZPR, że będzie on
manifestacją siły partii,
zwartości jej szeregów i
wysokiej partyjnej dys
cypliny, że stanie się
trwałym wkładem w dzie
ło pomnażania wspólnego
dorobku całego narodu.
(PAP)

Przed Świętem Pracy
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ski” w przeddzień Święta Pracy
zainauguruje obchody swego
175-lecia. Z okazji podwójnego
święta załoga zainicjowała czy
ny społeczne i produkcyjne
koncentrujące się m. in. wokół
skrócenia terminów budowy
potężnych sprężarek powietrz
nych i chłodniczych przeznaczo
nych m. in. na eksport.
We wszystkich wydziałach
Jelczańskich Zakładów Samo
chodowych (woj. wrocławskie)
załogi podjęły się przyspieszenia
produkcji nowego typu autobu
su miejskiego średmej wielko
ści „óełcz-080”. Prototyp tego
autobusu jest już w montażu,
zostanie zaprezentowany na pochoozie pierwszomajowym.
Czyny produkcyjne i społecz
ne z okazji święta 1 Maja po
dejmują załogi licznych zakła
dów pracy Wybrzeża Gdańskie
go. Zawiadomiły o nich również
z maria załogi ponad 30 stat
ków PLO odpowiadając na apel
marynat zy z m/s „Słupsk”.
W Lublinie trwają przygoto
wania do festynu robotniczego
„Ludziom dobrej roboty”, pod
czas którego ponad 140 najlep
szych otrzyma odznaki przodu
jących pracowników Lubel
szczyzny. (PAP)

Nasze stojaki z Polakami
były zawsze szczególnie ważne
(P) — Panie Prezesie, przy
był Pan do Polski, aby wziąć
udział w obchodach 35 rocznicy
zbrojnego powstania w War
szawskim Getcie. Rocznica ta
obchodzona jest w Polsce co
roku. Od wielu lat przewodni
czy Pan Światowemu Kongre
sowi Żydów, jest Pan wybit
nym działaczem międzynarodo
wej społeczności żydowskiej.
Czy zechciałby Pan podzielić się
z nami swoimi wrażeniami ze
swojej ostatniej wizyty w Pol
sce?
— Jestem bardzo zadowolo
ny z tego, że przyjechałem. Za
równo moją wizytę, jak i wi
zytę moich kolegów: delegacji
Światowego Kongresu Żydów,
Organizacji Eojowników Anty
faszystowskich, Organizacji Ży
dów Polskich władze polskie
zorganizowały wspaniale pod
względem technicznym i, jeśli
mogę tak to określić, politycz
nym. Jestem bardzo wdzięcz
ny, że władze polskie zorgani
zowały nową ekspozycję w pa
wilonie żydowskim w Oświę
cimiu i że zrobiły to bardzo
dobrze. Zaproszono do udziału
izraelski instytut Yad Vashem,
który jest największym ośrod
kiem dokumentacji i materia
łów dotyczących zagłady.
Moją intencją jest, aby w
Oświęcimiu odbyło się wielkie
zgromadzenie przywódców ży
dowskich, z całego świata. Po
staram się, aby organizacje, z
którymi jestem związany, zwo
ływały co roku w Oświęcimiu
zgromadzenie przywódców ży
dowskich, ponieważ w moim
odczuciu — a powtarzam to od
wielu lat — całe pokolenie Ży
dów zachowywało się bardzo
źle w okresie poprzedzającym
Oświęcim. Ja ich ostrzegałem
i inni ich ostrzegali, że dojś
cie Hitlera do władzy oznacza
największy w historii atak
przeciwko Żydom.
— Panie Prezesie, naszym
zdaniem jest coś, co łączy każ
dego Polaka, każdego Żyda na
świecie, bez względu na wszel
kie inne różnice. Jest to nasz
wspólny stosunek do hitlerow
skich okrucieństw. Ale ostatnio,
podczas haniebnego procesu w
Dusseldorfie, powiedziano pu„_
blicznie, że żadne komory ga
zowe nie istniały, że były one
wytworem wyobraźni...
— W moim przemówieniu w
Oświęcimiu powiedziałem, że
jest rzeczą bezczelną i zbrodni
czą zaprzeczanie istnieniu ko
mór. Oni nie zaprzeczają, że
komory w ogóle były, ale
twierdzą, że niewielu Żydów do
nich weszło. Obecnie w wielu
regionach świata — w Amery
ce, Anglii — istnieją ruchy ne
ofaszystowskie i neonazistow
skie nawet zacieklejsze niż w
Niemczech. Chwilowo nie są
one zbyt potężne, ale chciałbym powtórzyć to, co powie
działem w Oświęcimiu i to co
powiedziałem dziś Waszemu

35 rocznica powstania
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ZG Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Żydów w Polsce.
Kwiaty przed pomnikiem zło
żyły delegacje zagraniczne Mię
dzynarodowego Komitetu Oś
więcimskiego oraz działaczy na
czelnych władz światowych or
ganizacji żydowskich z honoro
wym przewodniczącym Świato
wego Kongresu Żydów Nachumem Goldmannem.
Uroczystość zakończyło ode
granie przez orkiestrę wojsko
wą hymnu narodowego.

mannowi medal pamiątkowy
CZD. Dziękując, gość wyraził
ogromne uznanie dla idei przy
świecającej budowie tego Pom
nika-Szpitala, stwierdzając, że
będzie odtąd jej rzecznikiem w
świecie. W swym wpisie do księ
gi pamiątkowej CZD podkreślił
zarówno wielkość idei spiesze
nia z pomocą potrzebującym te
go dzieciom, jak i widoczne tu
uczucie miłości dla dzieci inspi
rujące poszczególne rozwiązania.
Jest to — napisał — wyraz hu
manitaryzmu narodu polskiego.

Uroczystości w kraju

Konferencja

Uroczystości z okazji 35 rocz
nicy powitania w Getcie War
szawskim odbyły się w środę 19
bm. w różnych regionach kraju.
W Szczecinie, w sali Anny Ja
giellonki Zamku Książąt Po
morskich na uroczystej wieczor
nicy zebrali się mieszkańcy
miasta wśród nich kombatanci
walk z hitlerowskim najeźdźcą
oraz członkowie Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Żydów
w Polsce.
Pamięć Żydów — bojowników
walk z hitleryzmem, uczczono
tego samego
dnia złożeniem
kwiatów pod Pomnikiem Ofiar
Faszyzmu w Krakowie-Płaszowie.
Uroczystości odbyły się rów
nież na cmentarzu żydowskim
1 miejscach 6traceń w Czę
stochowie oraz przy płycie pa
miątkowe! na Placu Bohaterów
Getta we Wrocławiu.

W CZD
Porrmik-Szpital Centrum Zdro
wia Dziecka zwiedził 19 bm.
honorowy przewodniczący Świa
towego Kongresu Żydów — Nachum Goldmann wraz z osoba
mi przybyłymi z nim na obcho
dy 35 rocznicy wybuchu powsta
nia w Getcie Warszawskim.
Zapoznając gości z ideą tego
Pomnika-Szpitala
przewodni
czący Społecznego Komitetu Bu
dowy Centrum Zdrowia Dziec
ka — min. Janusz Wieczorek
stwierdził, że jest w Polsce bar
dzo wiele miejsc, w których
popełnione zostały zbrodnie hi
tlerowskie; jest wiele pomni
ków upamiętniających martyro
logię Polaków i ludzi innych na
rodowości, którzy zginęli z rąk
okupanta. To miejsce nosi jed
nak charakter szczególny, bo
wiem szpital ten powstaje jako
wyraz hołdu pamięci 13 milio
nów dziewcząt i chłopców róż
nych narodowości z całego świa
ta, w tym ponad 2 milionów
najmłodszych mieszkańców na
szego kraju i poległych, 1 za
mordowanych przez hitlerowców
w latach II wojny światowej.
W czasie zwiedzania CZD ob
jaśnień udzielała grupa leka
rzy z zastępcą dyrektora CZD
prof. Lucjanem Wiśniewskim.
J. Wieczorek wręczył N. Gold-

W Głównej Komisji Ba
dania Zbrodni Hitlerowskich w
Polsce odbyła się konferencja
między dyrektorem komisji —
prof. dr. Czesławem Pilichowskim i przewodniczącym zarządu
Yad Vashem — Instytutu Pa
mięci dr Icchakiem Aradem z
Jerozolimy. W trakcie konfe
rencji wymieniono informacje
na temat możliwości wymiany
materiałów archiwalnych oraz
wydawnictw między Yad Vashem
i
Główną
Komisją
BZHWP. Wspólnym celem obu
instytucji jest bowiem doku
mentowanie zbrodni hitlerows
kich, w tym zbrodni na Pola
kach, którzy ponieśli w okresie
II wojny światowej śmierć z
rąk okupanta hitlerowskiego za
pomoc dla Żydów.
Podkreślono
również,
że
Główna Komisja BZHWP 1
Yad Vashem stoją na identycz
nym stanowisku w sprawie
nieprzedawniania hitlerowskich
zbrodni wojennych i zbrodni
przeciwko ludzkości. Przewod
niczący zarządu Yad Vasbem,
Icchak Arad stwierdził, że In
stytut Pamięci jest zaintereso
wany w obustronnych wizytach
badaczy, zajmujących się problematyką okupacji i zbrodni
hitlerowskich.
W ostatnim czasie dokonano
również wymiany poglądów
. . .
między kierownictwem Głównej
Komisji BZHWP i przedstawicialami Światowego Kongresu
Żydów oraz Centrum Doku
mentacyjnego w Nowym Yorku.
Ustalono, że kontakty tych in
stytucji będą nadal podtrzymy
wane.
Powinno również nastąpić
szersze współdziałanie w zakre
sie walki przeciwko neohitleryzmowi 1 neonazi zmówi oraz
tzw. hitlerwelle. które szerzą
się w wielu krajach Europy za
chodniej 1 Ameryki.
W związku 2 tym zwrócono
uwagę, źe badanie zbrodni hit
lerowskich i ściganie ich spraw
ców nie może ulec ani zmniej
szeniu ani ograniczeniu w cza
sie ani też prredawnferriu,
zaś walka z neofaszyzmem i
neohitleryzmem stanowi jedno z
podstawowych zadań wszystkich
narodów. (PAP)

przewodniczącemu Rady Pań
stwa, Profesorowi Jabłońskie
mu: niektórzy nie doceniają na
zizmu. Z początku naziści zaw
sze odgrywali niewielką rolę.
Gdy ostrzegałem Żydów w la
tach trzydziestych, miałem wie
le doświadczeń z nazistami. W
tym czasie mieszkałeml w
Niemczech, gdzie byłem wydawcą Encyklopedii Źydowsklej. Wszyscy mówili wtedy:
ten Hitler musi być po prostu
szaleńcem.
Gdy Kongres Żydów ogłosił
bojkot Niemiec faszystowskich,
wielu Żydów amerykańskich
sprzeciwiło się temu: nie możerny, mówili, poprzez naszą in
terwencję doprowadzić do ochłodzenia stosunków między
Ameryką i Niemcami. Potem
zaś, kiedy zdali sobie sprawę
z niebezpieczeństwa, było już
za późno. Hitler stał się na ty
le potężny, że mógł zamierzyć
się na cały świat.
Tak więc powtarzam to, to
powiedział niegdyś jeden z
wielkich mężów stanu: jeśli
popełnisz omyłkę po raz pierw
szy — jest to błędem. Jeśli
powtórzysz ją po raz drugi —
jest to zbrodnią. Nie powinniś
my pozwolić na popełnienie
drugiej takiej zbrodni — ani
my
Żydzi,
ani
nie-Żydzi.
Stwierdzałem to w moich roz
mowach z wieloma ważnymi
osobistościami w ciągu mego dłu
giego życia. Lecz nigdy nie za
pomnę mojej dwugodzinnej roz
mowy z marszałkiem polnym,
Wr.vc1.lom, przedstawicielem do
wództwa brytyjskiego w 'Wa
szyngtonie. Był on zastęnca
Eisenhowera. Poszedłem prosić
go, pokazując mu telegram, ja
ki otrzymaliśmy od polskiego
podziemia, aby alianci rozwa
żyli sprawę zbombardowania
krematoriów Oświęcimia, tak
aby chociaż przez pól roku fa
szyści jiie mogli ich odbudo“ odmówi
wać. Wavelł
* - • - gtanoTy.
:
ero twierdząc, że bombi można
używać jedynie przeciw obiektom militarnym.
— Miał Pan okazję odwiedzenia Teatru Żydowskiego,
który istnieje obecnie w War
szawie. Jest Pai
Fan również zorien
towany w działalności kultural
nej społeczności żydowskiej w
Polsce. Jakie są Pańskie wra
żenia?
— Teatr Żydowski w War
szawie
wystawia
premierę
sztuki pod tytułem „Getto” na
pisanej przez rosyjskiego pisa
rza żydowskiego pochodzenia,
Lurie. Jestem pewien, że sztu
ka ta zostanie wystawiona w
wielu innych teatrach. Robi
ona bardzo duże wrażenie na
■widzach. W czasie przyjęcia po
wiedziałem: podziwiamy 7 czy
8 tysięcy polskich Żydów za
utrzymywanie kultury żydow
skiej w tym teatrze. Bardzo
wysoko cenimy polski rząd,
udzielający poparcia temu pań
stwowemu teatrowi. Powiedzia
łem, że jest wielkim paradok
sem żydowskiego życia, iż nie
ma żadnego żydowskiego teatru
w Nowym Jorku, gdzie miesz
kają dwa miliony Żydów, pod
czas gdy Warszawa ma taki
teatr. I to bardzo dobry.
— Panie Prezesie, celem tak
krótkiej rozmowy jak ta, nie
jest omawianie szczegółowych
problemów politycznych. Ale
zbiegiem okoliczności tylko dwa
nasze narody, żydowski i pol
ski, zostały już kiedyś poddane
straszliwemu działaniu pewne
go takiego, efektywnego i nie
zawodnego środka ekstermina
cji, który pozostawia wszystkie
obiekty w stanie nienaruszo
nym, działając zabójczo jedy
nie na ludzi. Mam na myśli
Cyklon B — trojący gaz, uży
wany przez nazistów w komo
rach gazowych. Ściany komór
pozostałyby przecież nietknięte,
gdyby nie rozsadzono ich póź
niej dynamitem. Jest to do
świadczenie, którego my, Po
lacy, nie możemy i nie chcemy zapomnieć. Lecz jak Pan
wic, Panie Prezesie, proces od
prężenia
napotyka
obecnie
poważne przeszkody. Istnieje
groźba powrotu do zimnej woj
ny ze wszystkimi tego konsek
wencjami. Czy zechciałby Pan
to skomentować?
— Z chęcią skomentuję. Po
pierwsze, wierzę mocno w spra
wę odprężenia. Sądzę, że zim
na wojna byłaby katastrofą
tak dla Zachodu, jak i dla
Wschodu. Zawsze byłem za od
prężeniem i sądzę, źe dzisiaj
jest ono w pewnym niebez
pieczeństwie. Jestem przekona
ny, że pan Breżniew chce od
prężenia. Wiem, że prezydent
Carter także chce odprężenia.
Wiem, że istnieją pewne zagro
żenia dla odprężenia. Oso
biście jednak wierzę, że jeżeli
nie wydarzy się coś nieprze
widzianego, proces odprężenia
będzie kontynuowany, ponieważ
nowa zimna wojna byłaby ka
tastrofą, przede wszystkim dla
Żydów.
Oczywiście,
istnieją
różni
wpływowi przeciwnicy’ odprę
żenia. Odprężenie powinno być
kontynuowane. Mówię to jako
Żyd, jako demokrata, jako Eu
ropejczyk, jako człowiek. Mam
nadzieję, że wspólnie zapobieg
niemy nowej zimnej wojnie,
która może stać się większą
tragedią niż stara zimna woj
na.
— Panie Prezesie, ostatnie py
tanie będzie może nieco draż
liwe, ale jąko Polacy nie mo
żemy się powstrzymać od zada
nia go. Doceniamy Pański przy
jazd tutaj i to powoduje, źe
stawiamy takie pytanie. Mówił
Pan szeroko o bliskości naszych
dwóch narodów: żydowskiego i
polskiego. Ale niestety, są lu
dzie, którzy z jakichś niepoję
tych powodów chcą czasami
wypaczać niepodważalne fakty
historyczne. Jednym z ostat
nich przykładów tego jest no-

KROMKA DYPLOMATYCZNA
(P) Minister spraw zagranicz
nych Emil Wojtaszek przyjął 19
bm. ambasadora Wielkiej Brytanii
George Franka Normana Reddaway, który złożył pożegnalną wi
zytę w związku z zakończeniem
misji w Polsce. (PAP)

(P) W związku z zakończeniem
misji dyplomatycznej w naszym
kraju ambasador Socjalistycznej
Republiki Rumunii w Polsce Aurę!
Duca wyda! 19 bm. cocktail pożeg
nalny w Warszawie.
Przybyli przedstawiciele władz
państwowych i wyżsi urzędnicy
MSZ. (PAP)

wy amerykański serial telewi
zyjny „Holocaust” (Zagłada)...
— Właśnie mówiłem o tym
darczej 1 naukowo-technicznej w
W Polsce przebywał na zapro
dzisiaj z sekretarzem Komite
świecie a także udział Polski w
szenie ministra pracy, plac
tu Centralnego, panem Kanią
pracach IEC. Wymieniono także
I spraw socjalnych Tadeusza
i z sekretarzem Warszawskiego
Rudolfa, dyrektor generalny Mię poglądy na temat rozwijającego
się
w 'ramach IEC systemu ates
Komitetu Partii, panem Kar
dzynarodowego Biura Pracy Fran
cis Btancbard. Przeprowadzi! on tacji elementów elektronicznych,
koszką. Ja o tym nie wiem,
rozmowy w Ministerstwie Pracy, którego założycielem była m. in.
choć wiedziałem, że film taki
Plac i Spraw Socjalnych, w MSZstrona polska.
był w przygotowaniu. Żadna
1
CEZZ
temat działalności
żydowska organizacja nie ma MOP oraznaudziału
—, W Polsce przebywała — na
Polski w pra
z tym nic wspólnego. Pan Ka
zaproszenie Krajowej Rady
cach tej organizacji.
nia pokazał mi sprawozdanie,
'”'■ Kobiet Polskich — 2-osoboW
czasie
spotkania
w
PIHZ
októre przyszło od polskiego
wa delegacja Stowarzyszenia Ko
sprawę udziału przed
biet Inżynierów (WES) z Wiel
ambasadora w Waszyngtonie. mówiono
dyrektorów
przedsię
kiej Br.vt.inll Marlorie Bell i DlaPostaram się zrobić w tej spra stawicieli
biorstw socjalistycznych w dzia
na Winfield. Delegacja szczególnie
wie co będę mógł. Nie tylko łalności MOP.
zainteresowana
była problemem
Kongres Żydów, ale żadna in
kształcenia i dokształcania kadr
Blanchard zapoznał się także
na żydowska organizacja nie z F.
Inżynieryjno
technicznych
oraz
działalnością spółdzielczości in
ma z tym nic wspólnego. Film walidzkiej, której doświadczenia problemem ochrony i bezpieczeń
został zrobiony na podstawie udostępniane są krajom członkow
stwa pracy.
książki napisanej przez kogoś skim MOP. W czasie pobytu zwie
Członkinie delegacji odbyły roz
mowy w Radzie Kobiet oraz w
dził również Kraków i Państwo
o nazwisku Green — nigdy o
NOT, a także zwiedziły wiele za
nim nie słyszałem, na podsta we Muzeum w Oświęcimiu.
kładów w woj. warszawskim,
wie pamiętników jakiegoś Żyda
W
Polsce
przebywał
prezy

kieleaklm, krakowskim 1 gdań
o nazwisku Weiss — nikt go
dent Międzynarodowej Ko
skim, mając okazję do zapoznania
nie zna...
misji
Elektrotechnicznej
się z osiągnięciami naszego kraju
w dziedzinie gospodarczej, społe
(IEC), Noburu Takagi. Jest on
— Nie jest on znany bojow
cznej 1 kulturalnej oraz udziałem
na Uniwersytecie To
nikom Warszawskiego Getta, a profesorem
kobiet w tym rozwoju.
kijskim
w
College
of
Science
and
udaje bohatera...
Pobyt delegacji jest wynikiem
Teehnology, i jednocześnie prze
nawiązanej współpracy w czasie
wodniczącym japońskiego komite
— I robi to NBC (amerykań
IV
Światowego Kongresu Kobiet
tu
narodowego
IEC.
Prof.
Takagi
ski koncern telewizyjny —
Inżynierów i Techników, który w
towarzyszył Clifton Stanford —
przyp. red.). O ile wiem książ sekretarz
roku 1575 odbył się w Krakowie,
generalny IEC. Gość
ka została już wydana w mi
przeprowadził rozmowy w Pol
a która będzie kontynuowana
lionowym nakładzie. To jest
skim Komitecie Normalizacji i
również poprzez udział Polek w
bardzo sensacyjne, a amery
zbliżającym
się kongresie we Fran
Miar. Omówiono stan i kierunki
cji planowanym jesienlą bieżącego
rozwoju prac IEC na tle stale roz
kańska telewizja jest na ogół
roku. (PAP)
wijającej się współpracy gospobardzo łasa na sensacje. Spró
bujemy zrobić, co będziemy mo
gli, aby ostrzec opinię publicz
ną, ponieważ z książki zrobi się
nie jeden, ale 8 lub 9 filmów.
Sądząc według cytatu z książki,
® 19 bm. odbyło się w Warsza
W posiedzeniu rady, któremu
przewodniczył sekretarz KC PZPR,
czystym nonsensem jest porów wie posiedzenie Państwowej Rady
do spraw Gospodarki Przestrzen
Józef Plńkowski uczestniczyli m.
nywanie Polaków z hitlerow
nej.
in. wicepremier Kazimierz Secomcami. Polacy cierpieli nie mniej
Zapoznano się z węzłowymi pro
ski. minister administracji, gos
niż my. Proporcjonalnie my po
blemami związanymi z przestrzen
podarki terenowej i ochrony śro
nieśliśmy większe straty, ale nym zagospodarowaniem kraju
dowiska Marla Milczarek oraz I
Polacy także ogromnie ucier
oraz omówiono kierunki prac ra
zastępca
przewodniczącego Ko
pieli. W dedatku Polacy byli
dy na lata 1973—80.
misji Planowania przy Radzie Mi
Rada,
której
kadencja
właśnie
nistrów
Maciej
Wirowsld.
jedynym narodem, który nigdy
nie miał Quislinga. Wszyscy się rozpoczęła, zajmuje się pro
blematyką, która wląże się już ze
W 35 rocznicę powstania w .
inni mieli: Rumunia, Francja,
kształtem
Warszawskim Getcie, 19 bm. amba
Węgry, Słowacja, Norwegia. W społeczno-gospodarczym
Polski lat CO-tych. Rodzi to po
sador Kanady H. Morton Maddick
Polsce CJuislinga nie było. Myś
starannego i pilnego roz
złoży! wieniec pod Pomnikiem Bo
lę, że postępowanie telewizji trzebę
patrzenia spraw przestrzennego
haterów Getta.
amerykańskiej jest bardzo nie zagospodarowania kraju, ponieważ
© W 35 rocznicę powstania w
uczciwe i nie mam zamiaru
wlążą się one z dalszą, pomyślną
Getcie, 19 bm. ambasador Stanów
tego ukrywać. Niestety, tele reaUzacją strategii rozwoju kraju.
Na naradzie ustalono kierunki - Zjednoczonych Ameryki William
wizja amerykańska jest zbyt
pracy rady, a także zalecenia dla
skomercjalizowana. Powtarzam doskonalenia
E. Schaufele złoży! wieniec pod
planów
jednak, że nie należy obarczać przestrzennych. systemu
Pomnikiem Bohaterów Getta.
odpowiedzialnością za to ani
narodu żydowskiego, ani żydowskich przywódców.
— To, co Pan powiedział, Panie Prezesie, jest bardzo ważne.
— Dostąpiłem dzisiaj zaszczytu
poznania Waszego Przewodni
czącego Rady Państwa, Profe
sora Jabłońskiego. Wywarł on
na mnie głębokie wrażenie. Od
(P) Rok 1923. Trwaia obrady
SDKPiL z PPS-Lewicą i pow
byliśmy długą, prawie . dwu
Sejmu, Polskiego. Podpisany stanieKPP.
godzinną rozmowę. Powiedzia niedawno w Londynie Układ
Niepodległa Polska także wie
łem mu w odpowiedzi na jego Lokąrnenski (tak w konsekwen
oszczędziła mu więziennych mu
powitanie, że żydzi zawsze na
cji niekorzystny dla Polski) re
rów. Aresztowany -w lutym 1920
wiązywali stosunki z różnymi feruje minister spraw zagrar„ po wyjściu z więzienia unarodami, wyznaniami i rasa nicznych Skrzyński. Ostro i
czestniczy w obradach III Mię
mi, ponieważ to była zasada
krytycznie komentuje jego wy
dzynarodówki. W 1926 — Adolf
diaspory. Ale nasze stosun
stąpienie i wartość traktatu po
Warski zestał wybrany posłem
ki z Polakami były zawsze seł z ław komunistycznych W
na Sejm, a potem przewodniczą
szczególnie ważne. Polacy mie
odpowiedzi zrywają się antyra
cym Komunistycznej Frakcji
li okresy wspaniałych stosun
dzieckie okrzyki. Na prowoka
ków z nami. Polacy dawali
Poselskiej. Odsunięty wkrótce
cyjne pytanie: „A pan dawno
schronienie wielu Żydom, któ z Moskwy?” — poseł komunis
od pracy w aparacie partyjnym
rzy musieli uciekać z Nie
(pod nieuzasadnionym zarzutem
tyczny natychmiast odparowuje
miec czy z Francji. Polska by
„prawicowego odchylenia”) i
,JPam wołałby zapewne,
ła jedynym krajem, który w —
szykanowany przez ówczesne
abym wrócił z Berlina?!”...
XVHI w. udzielił Żydom pew
polskie władze — wyjechał do
nego rodzaju autonomii. Mie
Autorem błyskotliwej szer
Związku Radzieckiego. Przez os
liśmy wtedy Komitet Czterech
mierki słownej był Adolf Jerzy
tatnie lata żvcia pracował w In
Warszawski-Warski, poseł na
Prowincji, które posiadały rze
stytucie Marksa-Engelsa-Lenlna.
Sejm, działacz robotniczego ru
czywistą autonomię oraz własną
Aresztowano go w 1937 roku,
jurysdykcję. Były oczywiście i
chu, publicysta i propagator
przejawy antysemityzmu — ale
na podstawie fałszywych zarzu
marksizmu.
gdzie ich nie było? Zarówno tu,
tów. Zrehabilitowany został po
Młodzieńcze jego lata przy
jak i w wielu innych krajach.
śmiertnie przez XX Zjazd
na czasy działania kółek
Nawet obecnie antysemityzm padły
I Proletariatu, w których pracy
KPZR. Dziś — 20 kwietnia
istnieje w Anglii, czy Amery
uczestniczył (wraz z R. Luksem
ce, gdzie Żydzi walczą z neofa
przypada 110 rocznica jego uro
burg i J. Marchlewskim), aby
szystowskimi
demonstracjami.
dzin. (GOD)
stać
się
później
współzałożycie

Powiedziałem Panu Profesoro
Związku Robotników Pols
wi Jabłońskiemu: Nic, moim lem
kich. Od 1892 roku (po rocznym
skromnym zdaniem, nie wiąże
więzieniu
w' słynnym X Pawi
Udane transakcje
ludzi mocniej niż ich wspólne
lonie Cytadeli Warszawskiej)
cierpienie. Byliśmy razem naj
przez
kilka
lat
działa
na
emi

mocniej dotkniętymi ofiarami
„Varimexu” w Poznaniu
gracji — we Francji i Niem
faszyzmu. Czuję się zobowią
czech.
Współredaguje
tam
zany jeszcze raz podkreślić w
(P) Z każdym dniem wzrasta
„Sprawę Robotniczą” organ
zakończeniu
tego
wywiadu
liczba transakcji eksportowo-imSDKPiL, partii, której był
wielkie wrażenie, jakie wynoportowych na odbywających się
współzałożycielem i czołowym
szę z dwóch dni pobytu tutaj,
W Poznaniu międzynarodowych
działaczem. Od 1902 — aż po
ze sposobu w jaki nas trakto
sa.onach specjalistycznych: „Se1918 jest członkiem Zarządu
wano, z organizacji i przygoto
cura”, „Salmed”, „Intermasz” i
Głównego SDKPiL.
wania ekspozycji w pawilonie
„Fotokmotechnika”.
w Oświęcimiu, z moich roz
Podczas rewolucji 1905—7 ro
mów. Wyrażam nadzieję, że ku. wraca Wanski do kraju.
W ciągu pierwszych czter .eh
dni trwania tych imnrcz Pol
rozpoczyna się nowy rozdział
Więziony
kilkakrotnie
—
ucieka.
w polsko-żydowskich stosun
skie Towarzystwo Handlu Za
Znów Paryż. Tym razem pra
kach, oparty przede wszystkim
granicznego „Varimex” podplsacuje
z
Włodzimierzem
Leninem
na wspólnym cierpieniu, jakiego w redakcji „Socjaldemokraty”.
»o umowy na sprzedaż i zakup
doznaliśmy w okresie hitleryz
rożnych . artykułów,
maszyn
Gdy wróci do kraju -w 1916 —
mu.
włókienniczych, aparatury me
zaaresztują go władze niemiec
dycznej
i
służącej
ochronie
ora— Dziękuję bardzo, Panie
kie. Wyrok: półtora roku twier
Prezesie.
cyn.° ł?cznei wartości ponad 100
dzy Havelberg.
Manifestuje
milionów zł dewizowych
Dla P. A. Interpress rozmowę
swe wyjście na wolność w roku
przeprowadził
słynnym
artykułem:
W salonie „Sccura-78” centra,
„Niech żyje zjednoczenie!”, za
la „Union” z NRD podpisała z
WIESŁAW GÓRNICKI
powiadającym
połączenie
„Varimexem” umowę, przewi
dującą dostawy sprzętu przeciw
pożarowego do naszego wschod
niego sąsiada. Sprzęt ten wyśle
s.ę jeszcze w roku bieżącym;
jego producentem jest Spółdziel
nia Pracy im. 1 Mają w Ustro
niu.
W ramach „Salmedu 78” „Varimex” podpisał kilka kontrak
tów na eksport naszej aparatu
ry i sprzętu medycznego. Np.
narzędzia chirurgiczne i me
dyczne sprzedaliśmy japońskiej
firmie Sanshin Trading Co Ich
dostawa przewidziana jest w br.
i w roku przyszłym. Mikrosko
py operacyjne i l’olpos
*-opy
produkowane przez PZOw War
szawie sn—rthiiśmy do Fran-ii,
sprzęt medyczny do

•

•

PAP DONOSI W SKRÓCIE

Kalendarz historyczny

Czerwony peset Rzeczypospolitej

i-

Mieszkania dla Głogowa. Głogów przeżywa okres inten
sywnego rozwoju. Dzięki miedzi i przemysłowi z nią związa
nemu z kilkunastotysięcznego miasta przed dziesięciu laty sta
nie się dużym oirodkiem miejskim liczącym ponad 100 tys
o nich buduje się nowe osiedla miesz
kaniowe. Na zdjęciu; budowa osiedla im. Kopernika.
Fot. CAF — Gawalklewicz

W salonie „Intermasz” „Varimex” dokonał również transak
cji eksportowej z Jugosławią; w
roku przyszłym wyeksportuje
się do tego kraju różne maszy
ny włókiennicze produkcji biel
skiej „Befamy”.
Zawarliśmy też kilka umów
przewidujących import aparatu
ry i sprzętu medycznego z RFN,
Węgier i Szwecji; maszyny włó
kiennicze zakupiliśmy w Cze
chosłowacji i we Włoszech, a
zegary parkingowe — w Szwe
cji. (PAP)
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Dobrze jest tylko z piaskiem W lasach bezludzie
JOANNA ZIMAKOWSKA

Jest to artykuł o Jednej
( fabryk domów. Dyrekcja
prosiła o nieujawnianie jej
adresu i prośbę tę spełnia
my. Publikujemy artykuł,
ponieważ
zdajemy
sobie
sprawę, że opisana sytuacja
nie jest, niestety, czymś
wyjątkowym, lecz dotyczy
także innych fabryk domów
w naszym kraju.

to jest, panie dyrek
JAK
torze — spytał wczoraj

jeden robotnik — dostałem
naganę na piśmie za to, że
się spóźniłem do pracy, a po
tem cały dzień przesiedziałem
bezczynnie, bo znów nie było
co robić?” I co on, dyrektor,
miał mu na to odpowiedzieć?
Nic. Wziął tę naganę, podarł
i wyrzucił do kosza. Później,
już na osobności, przykazał
kadrowemu, żeby więcej po
dobnych numerów nie robił.
Póki sytuacja z dostawami
jest taka jaka jest, o dyscy
plinę trzeba dbać inaczej.
Dyrektor, szef produkcji, szef
ekonomiczny i kierownik zaopa
trzenia ze zwierzchniej instytu
cji, wszyscy jak jeden woleliby
ze mną nie rozmawiać o kłopo
tach. Bo cóż to da? Interesował
się osobiście sytuacją ich zakła
du naczelnik miasta — i nic się
nie zmieniło. Interweniował dy
rektor zjednoczenia — też nie po
mogło. Dlaczegóż by więc aku
rat po tym artykule miało być
inaczej. Za to z własnego do
świadczenia wiedzą, że nikt nie
lubi tych, którzy skarżą się,
zwłaszcza publicznie. Opisanie
kłopotów zakładu, życia im nie
ułatwi, ani też nie sprawi,1 że
centrale i hurtownie nagle spoj
rzą na nich łaskawszym okiem.
Przeciwnie, mogłyby się poczuć
dotknięte i zepchnąć ich na sam
koniec kolejki. A z centralami
i hurtowniami lepiej żyć w zgo
dzie. Zresztą nie oni pierwsi i
nie jedyni mają problemy z
zaopatrzeniem. Skoro już więc
przyjechałam i upieram się pi
sać, niech to będzie artykuł o
anonimowym zakładzie.
Zakład jest nową fabryką do
mów. Budowano ją szybko,
priorytetowo, bo w mieście i
okolicy na mieszkania czeka się
po kilkanaście lat. Załoga też się
postarała. Fabryka nie tylko
kilka miesięcy przed terminem
osiągnęła
docelową zdolność
produkcyjną, ale okazało się. że
może wytwarzać więcej elemen
tów niż przewidywano. Z tego
„więcej” można by wybudować
kwartalnie dodatkowo 200 izb.
Niestety, jeszcze ani jeden klo
cek ponad plan z fabryki nie
wyszedł. Nie było również mie
siąca, żeby plan nie był zagro
żony. Fabryka ledwo daje to co
powinna, bo są dni kiedy po

prostu nie ma x czego produ
kować...

CZEGO BRAKUJE?
BICZA NA DOSTAWCÓW!

Dyrektor i szef produkcji
długo mogliby wyliczać czego
najczęściej fabryce brakuje.
Opowiedzą jednak tylko o paru
przykładach — najważniejszych
i najbardziej typowych, żeby
ich nie rozszyfrowano. Tak więc
na I kwartał tego roku zamó
wili w swojej centrali materia
łów budowlanych, 26 ton kształ
towników stalowych do betono
wych prefabrykatów. Centrala
zamówienie przyjęła i nie do
starczyła dotąd nawet kilogra
ma. Termin dostawy przesunęła
najpierw z początku na koniec
stycznia, potem z końca stycz
nia na luty, wreszcie z lutego
na marzec. Natomiast w marcu
zamiast stali przysłała pismo, w
którym zawiadomiła, że kształ
towniki będą, ale dopiero w II
kwartale, bo huta nie wywią
zała się z zadania.
Ta sama centrala podobnie
zorganizowała im również do
stawę
drutu
wiązałkowego.
Przyjęła zamówienie na 5 ton,
dostarczyła... półtorej. Reszta —
jeśli wierzyć obietnicom — ma
być w II kwartale i na tym
dostawy pewnie się skończą. Na
prośbę o następne 5 ton drutu
na II kwartał centrala właśnie
odpisała, że w ogóle nie przyj
muje tego zamówienia, bo nie
otrzymała przydziału z ..Metalbudu”. Tymczasem — jak mówi
dyrektor — drut wiązałkowy
jest dla fabryki tym czym mą
ka dla piekarza. Nie sposób bez
niego się obejść. Drutem prze
cież wiąże się zbrojenia, żeby
potem je zalać betonem. Więc
oni wolą na razie nie myśleć,
co zrobią jeśli tego drutu nie
dostana.
Nie lepiej wygląda również
sytuacja z materiałami elektro
technicznymi. Rejonowa hur
townia jest w stanie — jak
twierdzi — pokryć jedynie 7
procent potrzeb fabryki. Na
przykład z zamówionych na II
kwartał 20 tysięcy rurek winidurowvch, w których prowadzi
się przewody elektryczne w ele
mentach
prefabrykowanych,
hurtownia potwierdziła goto
wość dostarczenia... 200 sztuk.
Na szczęście dyrektor hurtowni
przejął się ich lamentem i przyrzekł, że zrobi wszystko, żeby
załatwić tych rurek więcej. I
oni bardzo na to liczą. Łudzą
się ponadto, że może teraz bę
dzie lepiej także z dostawami
artykułów metalowych. Bo w
minionvm kwartale z zamówio
nych 200 rodzajów narzędzi 1
wyrobów śrubowych hurtownia
przysłała im tylko kilkana
ście...
Ostatnio najrzlęcej zdrowia
kosztują dyrekcję | zaopatrze
niowca
płyty
paździerzowe.
Pierwszego lutego, za pośred
nictwem swojego zjednoczenia,
wysłali do Biura Zbytu Płyt i
Sklejek pismo z prośbą o przy
dział 100 metrów sześciennych
tych płyt Zamówienie przyję-

to, jednak do tej pory nie do
stali odpowiedzi, gdzie mogą od
bierać płyty. Codziennie wy
dzwaniają do biura. Wysłali
nawet pracownika, który tam
siedział dwa dni. ale niczego się
nie dowiedział. Biuro najwyraź
niej bawi się z nimi w ciuciu
babkę, a oni z powodu braku
płyt paździerzowych od miesią
ca nie produkują filarków mię
dzyokiennych i Kombinat Bu
downictwa
Mieszkaniowego
zmuszony jest stawiać domy
bez tych filarków. Jest to robo
ta głupiego, bo wmontowywanie
potem tych elementów będzie
dziesięć razy droższe i pracochłonniejsze. niż gdyby robić to
od razu. Innego wyjścia jednak
nie ma. Wprawdzie fabryka wy
myśliła wspólnie z KBM filarki
wypełniane styropianem, ale nie
wiadomo czy pomysł ten przej
dzie. Sami bowiem przyznają,
że rozwiązanie ze styropianem
jest gorsze.

CIERPLIWOŚCI,
CIERPLIWOŚCI!...

że oddadzą w przyrzeczonym
terminie? Całe szczęście, że cel
uświęca środki. Teraz czują się
zupełnie iak ten cygan, co tylko
raz przez wieś przejść może.
Ciągle urywają się do nich tele
fony od wierzycieli. Jedni żąda
ją oddania drutu, inni — stali.
Cóż oni zaś mogą im oddać,
skoro sami nie mają? Pewne
jest więc jak dwa razy dwa, że
już nikogo w okolicy nie da się
im więcej naciągnąć na żadną
pożyczkę. Bardzo ich to martwi,
bo co w tej sytuacji czeka ich
w drugim kwartale? Jest jesz
cze niewielka nadzieja w skle
pach. Ale o tym to już napraw
dę ani słowa, nawet anonimo
wo, powiedzieć nie mogą. Bo
przecież formalnie rzecz biorąc,
żaden sklep nie ma prawa im
czegokolwiek sprzedać.
Codziennie fabryka rozsyła po
Polsce samochody po materia
ły. Raz przywiozą kilkadziesiąt
kilogramów drutu, raz trochę
stali, często jednak wracają
puste. W fabryce nikt już nie
patrzy na koszty benzyny. Li
czy się czas, zwłaszcza pod ko
niec miesiąca, kiedy trzeba ra
tować plan, od którego zależą
przecież premie dla załogi. Gdy
są materiały, wtedy jakość
przechodzi, niestety, w ilość.
Skraca się cykle operacji, żeby
zrobić więcej.

Na pytanie czy jest coś, z cze
go dostawą nie mają od począt
ku kłopotów? — dyrektor z do
radcami długo się zastanawia
ją. Dobrze jest z cementem, ale
dopiero w tym roku, bo w ze
szłym było źle. Zatem pozostaje
Gdy zabrakło w lutym ma
tylko piasek. Niedaleko jest ko
teriałów, połowa załogi zgodzi
palnia, mają w niej swój udział,
ła się wziąć nieplanowane ur
więc od nikogo nie są uzależ
lopy, choć przecież większość
nieni. Tylko, że z samego piasku
nawet bicza na dostawców nie
jest chłoporobotnikami i nie w
da się ukręcić.
lutym są im one najpotrzeb
Jak to się dzieje, że fabryka niejsze. Reszta malowała w tym
mimo to jakoś swój plan wy
czasie fabrykę, remontowała
konuje? Dyrektor z doradcami
maszyny, za co dostała o poło
najchętniej w ogóle by na to
wę niższą pensję, bo to prze
pytanie nie odpowiadali. Skoro
cież nie był akord.
jednak anonimowo, to ostatecz
Dlatego dyrektor uważa, że
nie trochę mogą powiedzieć.
załogę ma wyjątkowo oddaną
Przede wszystkim pozapożyczali się na lewo i prawo, gdzie Ii wyrozumiałą. Tylko na jak
długo starczy ludziom cierpli
się dało i na ile się dało. A ile
wości do takiej pracy?
przy tym nakłamali, obiecując.

światełka miasta, ale żeby za
inwestować w rzecz potrzebną
ludziom, nie będzie chyba stać
nikogo. Prywatnie jestem opty
mistą 1 dlatego właśnie do Pa
na napisałem.
MACIEJ SZEWCZTJK
Warszawa

Kopalnia „Halemba
*
’• Ogólny widok płuczki do wzbo
gacania węgla.

j Książki
tygodnia

Fot- ~ CAF

BEATA SOWIŃSKA

Przedwojenne kabarety
IEDY przed kilku laty Be
K
nedykt J. Dorys urządził
wystawę odnalezionych zdjęć
gwiazd i gwiazdorów warsza
wskich teatrzyków, kabare
tów, rewii z okresu między
wojennego, ściągały na nią tłu
my. Podobnym zainteresowa
niem cieszyć się będzie za
pewne wydana obecnie książ
ka Ryszarda Marka Groń
skiego (z posłowiem Witolda
Filiera) — „Jak w przedwo
jennym kabarecie” poświęco
na owym małym scenkom w
latach 1918—1939.
— „Cóż po nich zostało? —
pisze Groński. — Popiół spa
lonych teatrów. Przypadkowe
fotografie. Garść programów.
Od lat mieszkają już tylko w
historii”. Otóż właśnie ich
historię autor próbuje odtwo
rzyć opierając się na zacho
wanych przekazach. Wpro
wadza nas zatem ta książka
w świat już nie istniejący,
który jednak stanowi osobną
kartkę w biografii między
wojennej Warszawy. Prezen
tuje galerię aktorów i scenek,
ukazuje ich kształt, charak
ter, programy, warunki eg
zystencji, przypomina auto
rów współpracujących z ów
czesnymi rozrywkowymi tea
trzykami, wskrzesza
obraz
warszawskiej widowni tamte
go okresu.

dotyczy braku
PROBLEM
rąk do pracy na olbrzymim

obszarze blisko 7 milionów
hektarów lasów państwowych.
Jeszcze w 1971 roku leśnictwo
zatrudniało ponad 100 tysięcy
robotników, stałych i sezono
wych; dziś nie więcej niż 65
tysięcy. Kilka lat temu na obrzeżach
nadleśnictw,
we
wsiach kieleckich, lubelskich,
czy kurpiowskich można by
ło zwerbować do prac sezono
wych jeśli nie każdą, to przy
najmniej niezbędną liczbę lu
dzi. Operacja polegała na
tym, że z nadleśnictwa wysy
łano samochód z adiunktem,
który jeżdżąc od domu do do
mu zbierał chętnych. Ale wraz
z upływem czasu chętnych
trafiało się mniej, mimo nama
wiań i apeli leśników, aż któ
regoś dnia, na przełomie zi
my i tegorocznej wiosny wy
słane na Kurpie samochody z
nadleśnictwa Nidzica wróciły
puste.

dych ludzi do pracy w lesie.
Kadra starzeje się z myślą nie
o specjalizacjach, ale o emery
turach.
Wielu ludziom w miastach
wydaje się, że nic piękniejsze
go i bardziej pociągającego niż
praca na świeżym powietrzu, z
dala od fabrycznych hal i ulicz
nego zgiełku. W lesie najpełniej
widać uroki czterech pór pols
kiego roku, człowiek na co
dzień obcuje z przyrodą. To takie
ładne, że aż mało prawdziwe.
Toteż robiąc unik i zostawiając
w rejonach wyobraźni świergot
ptaków, zapach żywicy, czy po
rykiwania jeleni, trzeba stwier

za wysługę lat czy jubileuszo
we premie. Chodzi tu przede
wszystkim o mieszkania i tak
zwane deputaty rolne. Pracow
nikom stałym przydziela się bo
wiem
bezpłatne mieszkania
służbowe w budynkach admini
strowanych przez lasy państwo
we, a także
iednohektarową
działkę gruntów rolnych z mo
żliwością odpłatnego powiększe
nia tej działki do 3 hektarów.
No i deputat drewna opałowe
go.
System ten przez wiele lat
zdawał egzamin, ponieważ za
równo mieszkanie, większe i
lepsze od przeciętnego mieszka
nia ha wsi, jak i możliwość
prowadzenia przydomowego go
spodarstwa rolno-hodowlanego,
stanowiły czynniki zachęcająca

Płace w leśnictwie nigdy nie
należały do wysokich, jednakże
z braku konkurencji jakoś wy
trzymywały próbę. Wiadome
było, że w okresie sianokosów,
żniw, czy wykopków ludzie do
lasu i tak nie przychodzą, ale
ponieważ sezon prac potowych
kończył się właśnie wtedy, kie
dy zaczynał się główny sezon
w leśnictwie, to w sumie bi
lans miejscowych sił roboczych
układał się dotychczas nie naj
gorzej dla lasu.
Sytuacja zmieniła się rady
kalnie pod wpływem gwałtow
nego ożywienia gospodarki rol
nej i hodowlanej, rozwoju bu
downictwa, transportu i usług
na wsi. Rolnictwo potrzebuje
dodatkowych rąk do pracy tak
że poza sezonem
prac Polo
wych. Poszukuje się pomocni
ków murarskich, robotników do
prac w melioracji i przy bu
dowie dróg. Część właścicieli
drobnych gospodarstw, spośród
których rekrutowała się więk
szość niestałych robotników leś
nych rozwija, a nawet specja
lizuje swoje gospodarstwa.

Potrzebna własna kadra

Zegar Warszawy
Szanowny Panie Redaktorze!
Piszę do Pana pod wpływem
artykułu Józefa Sliwowskiego
„Za wskazówką zegara”. Ze
wspominku tego wynika, że nic
tylko ja życzę sobie obecności
dobrego i dokładnego zegara
publicznego
w
Warszawie.
Przypominam Panu w tym
miejscu artykuł zamieszczony
kilka tygodni temu w „Życiu
Warszawy” na temat pomysło
wości czeskich konstruktorów,
którzy wynaleźli zegar synchro
nizowany centralnie drogą ra
diową przez specjalny nadajnik.
Otóż jestem w stanie w prze
ciągu miesiąca opracować doku
mentację techniczną takiego ze
gara. Byłby to zegąr cyfrowy o
sześciu cyfrach pokazujących
godziny, minuty i sekundy. Ze
gar taki umieszczony np. jak to
propouuje p. Śliwowski na
Dworcu Centralnym, wymagał
by ingerencji tylko dwa razy
do roku w momencie przecho
dzenia na czas letni i odwrot
nie. Przez cały rok zegar poka
zywałby czas z dokładnością do
jednej setnej sekundy bez po
trzeby jakiejkolwiek regulacji.
Nie miejsce tu na wdawanie się
w szczegóły techniczne, więc
zaznaczę tylko, że mój sposób
synchronizacji
jest
znacznie
prostszy niż zrobili to Czesi _ i
RFN. Ńie wymaga instalowania
żadnego specjalnego nadajnika.
Teraz kwestia realizacji. Je
stem osobą prywatną i nie stać
mnie na wykonanie całego ze
gara. Mogę jedynie wykonać
społecznic na własny koszt część
elektroniczną, a więc „serce”
całego zegara. Część elektrycz
ną i mechaniczną musiałby
wykonać ktoś inny zaintereso
wany sprawą. Oczywiście doku
mentację techniczną na te pra
ce dostarczyłbym ja. Myślę, że je
dyną instytucją, która mogłaby
się zainteresować tym jest Zjed
noczenie POŁAM, nie tyle ze
względu na koszt, bo ten jest
żaden, ale ze względu na ewen
tualną reklamę.
Panie Redaktorze! Ja , jestem
gotów, pozostaje znaleźć tylko
głównego wykonawcę części
mechanicznej i Warszawa mia
łaby zegar. Proste? Nie, to wła
śnie jest najtrudniejsze i szcze
rze mówiąc nie wierzę aby ktoś
taki się znalazł. Bo przeróżne
instytucje stać na wyrzucanie
olbrzymich pieniędzy na nikomu
niepotrzebne
migające

JERZY STRZAŁKOWSKI

Zjawia się więc na kartach
tej książki m.in. „Miraż” z
popularnym
piosenkarzem
Hanuszem, Andą Kitschman,
monologistą Wyrwiczem, Dym
szą i Zimińską, „Czarny kot"
z
Tomem,
Gierasińskim,
Strońską, „Sfinks” (gdzie de
biutowali Znicz, Ordonówna,
Sempoliński), dalej — słynne
„Qui Pro Quo”, „kochana sta
ra buda” kierowana przez Je
rzego Boczkowskiego, gdzie
narodziła się formula satyry
cznej składanki, później „Per
skie Oko" przemianowane z
kolei na „Morskie Oko” (za
łożyła je grupa aktorów z
„Qui Pro Quo”). Mamy tak
że i inne popularne naówczas scenki — jak choćby
„Banda" — kabaret komików
założony
przez
Jarosyego,
Tuwima i Hemara czy „Teatr
13 Rzędów” (powstały na kil
ka lat przed drugą wojną
światową), z którym współ
pracowali tacy autorzy jak
Janusz Minkiewicz, Swiatopełk Karpiński, Jerzy Jurandot i Andrzej Nowicki.

Prezentując owe różnorakie
scenki autor
książki rzuca
zarazem światło na przeobra
żenia i zmiany, jakie w nich
zachodziły, obnaża mechaniz
my, które rządziły ową rze
czywistością. — „W światku

kabaretowym panowało ogro
mne ożywienie. Zatrzęsienie
premier, zmiany nazw i adre
sów, ustawiczne
wędrówki
gwiazd. Te pozory ruchu po
krywały inercję i bezwład.
Ilość premier świadczyła o
spadku frekwencji. Zmiany
nazw i lokali były wynikiem
kłopotów finansowych. Pere
grynacje aktorskie dowodziły
niestabilności
improwizowa
nych ad hoc zespołów. Odcho
dząc czy przychodząc — po
zostawało się nadal w kręgu
tych samych dyrektorów, au
torów i tekstów”. A propos:
wiele tych tekstów (zaczerp
niętych z programów war
szawskich
teatrzyków
lat
1918—1939)
znajdziemy
w
książce. Ich lektura dostar
cza wrażeń mieszanych. Są
wśród nich takie, które do
dziś się bronią i do dziś ba
wią, są jednak i takie, które
trącą myszką, lub stanowią
popis czystej grafomanii. Oczywiście, „goły” tekst działa
inaczej, niż podany przez ak
tora, w świetle rampy, w od
powiedniej atmosferze sali.
Tym niemniej, nawet z tą
poprawką, nie wyobrażam so
bie, by dzisiejszy widz mógł
bez oporów akceptować nie
które przytoczone tu rymo
wane utworki—

Ludzi w lasach jest mało 1
będzie zapewne jeszcze mniej.
Już teraz niektóre prace nie
związane bezpośrednio z eksplo
atacją lasu zostały zawieszone,
niektóre, jak wynika z samych
opinii leśników, wykonuje się
spiesznie i niedokładnie, na
czym ucierpią przyszłe pokole
nia lasu, bo sprawa dotyczy
przede wszystkim odnowień i
pielęgnacji. Doraźnie organizo
wana pomoc młodzieży szkolnej,
aczkolwiek cenna, znajduje się
na marginesie potrzeb i niejed
nokrotnie wydaje się być bar
dziej korzystna dla szkół niż
dla lasu.
Wszystko wskazuje na to, że
w niedalekiej przyszłości lasy
będą mogły liczyć wyłącznie,
albo prawie wyłącznie na włas
ną kadrę robotników, a więc na
tych, których łączy z lasem nie
tylko wątła nić umów o doraź
na pracę, ale także zawód i
specjalność w zawodzie oraz
niektóre z tradycyjnych w leś
nictwie uprawnień. Z opraco
wań, jakie na ten temat istnie
ją wynika, że 35 tysięcy sta
łych robotników leśnych stano
wi kadrę dość ustabilizowaną.
To dobrze 1 źle. Dobrze — bo
ruch w kierunku innych dzia
łów gospodarki był dotychczas
nieznaczny, źle — bo nieznacz
ny jest również przypływ młoCo nie przeszkadza, że pu
bliczność
ówczesna waliła
tłumnie do warszawskich ka
baretów. Ona też decydowa
ła o krótszym czy dłuższym
żywocie danego
programu.
„Trafiający w gusty publicz
ności kabaretowy program
schodził z afisza po miesiącu
grania. Nieudana rewia do
gorywała po tygodniu.” Dziś
trudno nam to zrozumieć,
skoro kabaret gra ten sam
program przez cały rok. Groń
ski poświęca sprawom publi
czności a ściślej — jej skła
dowi socjalnemu — osobną
uwagę, rozpatruje też pod
tym kątem politykę repertua
rową teatrzyków, które
—
chcąc się utrzymać na fali —
musiały uwzględniać zainte
resowania, obyczaje i mody,
jednym słowem „grać pod
publiczkę”.
Oddzielne miejsce w książ
ce zajmują rozważania na te
mat literatury kabaretowej
powstałej w okresie między
wojennym. Ówcześni autorzy
musieli pracować niezwykle
wydajnie. „Nie do pomyślenia
— pisze Groński — byłaby
sytuacja, dość powszechna
dzisiaj — ograniczenia rocz
nej produkcji do kilku utwo
rów. Zawód dostawcy reper
tuaru
nakładał
obowiązek
pracy szybkiej i terminowej.
Premiery nie wolno było od
kładać, nie pozwalały na to
finanse. O subwencjach czy
dotacjach nikomu się nie śni
ło. Liczył się trening, dyspo
zycyjność. Zdolność do na
tychmiastowej reakcji na wy
darzenia. (...) Kabaret lat
dwudziestych i trzydziestych
więcej miał wspólnego z prze
mysłem rozrywkowym niż z

Większość robót w lesie wykonuje się wtedy, kiedy nikt z mia
sta w leśne ostępy na wypoczynek nie przyjeżdża.
I , .

dzić po prostu, że większość
robót w lesie wykonuje się
właśnie wtedy, kiedy nikt z
miasta w leśne ostępy na wy
poczynek nie przyjeżdża. Robot
nicy pracują późną jesienią, zi
mą, wczesną wiosną, w trud
nych warunkach atmosferycz
nych, podczas deszczów i mro
zów, śniegów i roztopów, w bło
cie, na zrębach i śródleśnych
drogach, w krótkie dni, które
zaczynają się i kończą w noc
nych ciemnościach. Za przerwy
w pracy spowodowane warun
kami atmosferycznymi wyna
grodzenie nie przysługuje z wy
jątkiem okresów, kiedy tempe
ratura spada poniżej 20 stopni
mrozu i utrzymuje się w ciągu
całego dnia, podczas burz śnież
nych i całodziennych silnych
wiatrów połączonych z desz
czem.

Przede wszystkim
mieszkanie
Lasy dysponując pewną ilością
przywilejów dla stałych robot
ników, starają się podnieść te
przywileje do rangi równie is
totnej jak same place, dodatki
panującą obecnie epoką rę
kodzieła”.
Faktem jednak jest, iż w
owym „przemyśle rozrywko
wym”, w dziedzinie kabaretu
zabłysło
wiele
talentów.
Gwiazdom ówczesnej estrady
poświęca autor osobne miej
sce w swej książce. Roi się
tu od nazwisk głośnych: Or
donówna, Zimińska, Żelicho
wska, Pogorzelska, Mankiewiczówna, Bodo, Krukowski,
Jarosy, Tom, Dymsza, Sem
poliński, Lewiński, Sielański
— nie wymieniając już in
nych. Groński przybliża ich
postaci, ukazuje je na tle
programów, w jakich wystę
powali, odsłania
kulisy ich
karier. Znakomitym uzupeł
nieniem tekstu są pomieszczo
ne w książce fotografie jak
również reprodukcje niektó
rych programów warszaw
skich teatrzyków.
Specjalne zachęcanie do le
ktury owej publikacji nie
miałoby sensu — książka re
klamuje się sama. Dodajmy
jeszcze tylko, że Groński pre
zentując , kabaret warszawski
lat międzywojennych, patrzy
na zjawiska owych scen z
dystansem, oceniając je z
perspektywy dnia dzisiejsze
go. Witold Filier w posłowiu
pisze m.in.,
iż publikację
Grońskiego „uznać należy za
pierwszy krok ku prawdzie.
Może w następnej
książce
tenże autor dotrze do niej
bliżej”. Wiadomo jednak, że
najtrudniej właśnie o ów
„pierwszy krok”. Na szczęście,
Groński ma to już za sobą.

Ryszard Marek Groński —
Jak w przedwojennym kaba
recie — WAIF str. 219 cena
55 zł

Fot. CAF — Owsianko

do podjęcia
pracy,
może
nie najlepiej płatnej, ale w
sumie wynagradzanej dosta
tecznie. Nie bez znaczenia były
także emocjonalne związki po
koleniowe i przywiązanie do
stron rodzinnych. Czy wszyst
ko to może mieć obecnie siłę
argumentów decydujących o
podjęciu przez młodych pracy
w leśnictwie?
Administracja lasów stoi wo
bec konieczności dalszej mecha
nizacji robót, zwłaszcza naj
trudniejszych i
najbardziej
pracochłonnych, a także tych,
które wykonywane są dotych
czas przy pomocy tradycyjnych
metod i mało wydajnych na
rzędzi ręcznych. Jednocześnie
istnieje konieczność zwiększenia
kadry kwalifikowanych robot
ników, mechaników, operato
rów maszyn i urządzeń leśnych.
Jest to grupa zawodowa, która
stosunkowo niedawno pojawiła
się w lasach. Wymagania tych
kwalifikowanych • robotników,
ich potrzeby życiowe, zbliżone
są do wymagań i potrzeb ro
botników przemysłowych. Już
dzisiaj wiele położonych w la
sach budynków, do niedawna
zamieszkanych, świeci pustkami.
Ludzie garną się do osad, gdzie
znajduje się szkoła, połączenia
komunikacyjne z miastem, gdzie
jest ośrodek zdrowia, sklep,
gdzie istnieje możliwość kon
taktów towarzyskich, gdzie łat
wiej o lepsze mieszkanie z wo
dą i łazienką.
Budynki w osadach leśnych
na ogół stare, o wysokim stop
niu zużycia, były w ciągu os
tatnich lat masowo remontowa
ne i modernizowane. Znajdują
się w nich zupełnie dobre, wy
godne mieszkania, rzecz jednak
w tym. że mieszkań tych jest
mało. Tymczasem kandydatów
do pracy w leśnictwie, a zwła
szcza ludzi młodych interesują
przede wszystkim mieszkania.
Nie deputaty, ale mieszkania.
Możliwość prowadzenia małego
gospodarstwa nie stanowi dziś
żadnej albo prawie żadnej za
chęty, ale ponieważ rezygnacja
z te°o przywileju, w myśl prze
pisów, nie daje prawa do ekwi
walentu. to sam deputat rolny
więcej przeszkadza, niż pomaga
młodym w podjęciu decyzji.

Lasy jeszcze przez wiele lat
będą zatrudniać robotników,
którzy swój czas dzielą na
pracę w lesie i pracę w przy
domowym gospodarstwie. Ale
wydaje się, że w osadach leś
nych powinno być już teraz
więcej miejsca dla tych wy
kwalifikowanych robotników,
którzy wraz z rodzinami pra
cować będą w lesie i dla któnych tylko praca w lesie bę
dzie źródłem utrzymania. Jest
to układ na dziś i na przysz
łość najbardziej korzystny dla
lasów.

a
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Sprawiedliwość społeczna
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
dziedzinie, wyjaśnia dlaczego
kładziemy taki nacisk na ko
nieczność prowadzenia przez
poszczególne państwa i we współ
pracy międzynarodowej dynami
cznej polityki zatrudnienia, pra
widłowej gospodarki siłą robo
czą, tworzenia nowych miejsc
pracy.
Nasz program przewiduje
współdziałanie między krajami
mającymi stosunkowo wysokie
nadwyżki rąk do pracy i kraja
mi uprzemysłowionymi, gdzie
występuje deficyt tych rąk.
Chodzi o lepszy międzynarodo
wy podział pracy, wymianę te
chnologii, licencji, bardziej rac
jonalną migrację itp.
Kolejny równie ważny i roz
legły jest program poprawy wa
runków pracy, od czego zresztą
MOP rozpoczął działalność. Obejmuje on kwestię bezpieczeń
stwa i higieny pracy, zdrowia
pracowników, mieszkań. Dalej:
program stosunków pracy, a
więc koleżeńskich, między pod
władnym i przełożonym, udzia
łu pracowników w zarządzaniu
zakładem, szkolenia zawodowe
go. My w Genewie, podobnie
jak Wy w Polsce, przywiązuje
my do tego wszystkiego wielką
wagę. Doceniamy szkolenie, wy
chowywanie i uświadamianie ro
botników, tym bardziej że żyjemy w świecię pełnym gwał
tów, bezlitosnym, gdzie z jednej
strony człowiek jest przedmio

tem opieki, a z drugiej — agre
sji Z tego też względu nasza
organizacja, od zarania, zajmo
wała się wszystkim, co tyczy
praw człowieka.
Cóż to są prawa człowieka?
M.in. jest to prawo do zrzesza
nia się w związki zawodowe,
prawo zagwarantowane w kon
wencji MOP nr 87 i przyjęte
przez międzynarodową konfe
rencję pracy. Jest to prawo ze
społowego negocjowania z pra
codawcami, zagwarantowane w
konwencji MOP nr 98. Obie te
konwencje podpisała Polska i
wiele innych krajów, gdyż są
to prawa podstawowe.
Mówiąc o prawach człowieka
wspomnę, że MOP walczy z dy
skryminacją w szerokim tego
znaczeniu, a więc tyczącą płci,
rasy, religii, przekonań politycz
nych. Walczy też z pracą przy
musową. zjawiskiem występują
cym jeszcze w niektórych rejo
nach świata, chociaż zbliżamy
się do końca XX wieku.
Reasumując: zatrudnienie, wa
runki pracy, uprzemysłowienie,
prawa człowieka, oto do czego
sprowadza się nasza bieżąca dzia
łalność.
— Jak układa się współpraca
między MOP i Polską?
— Doskonale, zwłaszcza, że
Polska jest jednym z krajów
założycieli MOP. Jest jej człon
kiem od 1919 r. Po drugiej woj
nie światowej Wasz kraj znacz
nie ożywił działalność na rzecz

Notatki z Wiejskiej

□

Choroby zakaźne
zawsze groźne
Informacjo własna

(P) W wyniku konsekwentnie
! wielokierunkowo prowadzonej
działalności przeclwepidemiologicznej zmniejszyła się bardzo
ilość zachorowań na ostre choro
by zakaźne. W ostatnim 20-leciu
niektóre z tych chorób nie wy
stępują w naszym kraju zupeł
nie. I tak na przykład, nie od
notowuje się dzisiaj przypad
ków malarii czy duru wysypko
wego, a tylko nieliczni cierpią
na błonicę czy chorobę Heinego-Medina. Inne choroby, o du
żym dawniej znaczeniu klinicz
nym, jak płonica, czerwonka,
mają obecnie tak lekki przebieg,
że nie podlegają obowiązkowi
hospitalizacji.
Najczęstszą i najgroźniejszą z
występujących obecnie chorób
zakaźnych, jest wirusowe zapa
lenie wątroby. Żółtaczkę zakaź
ną przechodziło w ub.r. ponad
80 tys. osób. Z czego 30 tys. to
ludzie chorujący bezobjawowo,
tzw. nosiciele. Walka z żółtacz

45-lecie twórczości
Jana Dobraczyńskiego
(P) Jan Dobraczyński, jeden
z najpoczytniejszych współczes
nych pisarzy polskich obchodzi
w tym roku 45-lecie
pracy
twórczej.
Zadebiutował na łamach pra
sy literackiej w 1933 r. jako
eseista. Jego pierwsza powieść
„Ottonowa obietnica” skierowa
na do druku w 1938 r. została
w czasie wojny zniszczona w rę
kopisie
Prawdziwy rozkwit
twórczości następuje już w od
rodzonej Polsce. Dobraczyński,
były żołnierz podziemia antyhi
tlerowskiego i uczestnik Powsta
nia Warszawskiego zostaje wy
wieziony do obozu jenieckiego,
gdzie zaczyna pisać głośną po
wieść o powstaniu „W rozwa
lonym domu” wydaną w 1946 r.
wraz z epicką opowieścią „Na
jeźdźcy”. Po powrocie do kraju
Dobraczyński był przez jakiś
czas redaktorem czasopisma
„Dziś i jutro”. Od powstania
stowarzyszenia „PAX” w 1945
r. jest publicystą prasy par.owskiej.
W swym bogatym dorobku li
terackim obejmującym ponad 50
książek, nie licząc mniejszych
pozycji, Dobraczyński ma po
wieści historyczne, biograficzne,
współczesne, powieści dla mło
dzieży, opowiadania, wspomnie
nia i eseje.
Książki Dobraczyńskiego zna
ne są czytelnikom obcym —
przełożono je m.in. na angiel
ski, czeski, francuski, hiszpań
ski. portugalski, słowacki, wę
gierski, włoski.
Z okazji jubileuszu na ręce
pisarza wpłynęło -wiele serdecz
nych gratulacji i życzeń dalszej
owocnej pracy, m.in. od mini
stra kultury i sztuki, od przed
stawicieli związków twórczych
i kolegów po piórze, a także
od licznych czytelników jego
dzieł. (PAP)

3 osoby zginęły

Dwa samochody
spadły z wiaduktu
lnformacj’a własna
(P) Do tragicznej w skutkach
katastrofy drogowej doszło ubiegłej doby w Bielsku-Białej,
na ul. Armii Czerwonej. Samo
chód marki „Żuk”, prowadzony
przez 53-letniego Mariana R.,
przejeżdżając przez wiadukt ko
lejowy wpadł w poślizg na oszronionej jezdni i uderzył w
barierę. Samochćd przebił barie
rę i zawisł nad przepaścią.
Za „Zukiem” jechał samochód
marki
„Nysa”,
prowadzony
przez 36-letniego Rudolfa Z. Sa
mochód ten również wpadł w
poślizg i uderzył w „Żuka”.
Oba samochody spadły z wia
duktu. Śmierć na miejscu po
nieśli obaj kierowcy oraz pasa
żer „Nysy” Józef O. (J.L.)

ką stanowi jeden z głównych
problemów resortu zdrowia.
Obok żółtaczki coraz bardziej
niepokojącym zjawiskiem jest
notowany od 1976 roku wzrost
zakażeń świerzbem. W ub.r. za
rejestrowano prawie 77 tys. za
chorowań. Zakażenie to, od paź
dziernika 1977 r. podlega przy
musowemu i bezpłatnemu le
czeniu.
Trzecią chorobą zakaźną, któ
ra obecnie rozprzestrzenia się
zwłaszcza
wśród
młodzieży
szkolnej jest wszawica. Nie pod
lega ona obowiązkowi rejestra
cji. Dlatego też jedynie szacuje
się ilość przypadków. Według
nieoficjalnych danych SANE
PID, w ub.r. zarażonych było
tym pasożytem ponad 100 tys.
dzieci. Wbrew powszechnemu
mniemaniu wzrastający dobro
byt i poprawa ogólnego stanu
sanitarnego, nie prowadzą auto
matycznie do likwidacji niektó
rych- pasożytów ludzkięb• Wciąż nasilającym się proble
mem naszego szpitalnictwa są
zakażenia
wewnątrzszpitalne.
Pojawiły się one w latach
50-tych kiedy to sądzono, że an
tybiotyki opanują całkowicie
choroby zakaźne. Antybiotyki
zlikwidowały skutecznie szcze
py paciorkowców, ale w ich
miejsce pojawiły się nowe wi
rusy — gronkowce. Pacjent zno
wu, tak jak w XIX wieku stał
się ogniskiem zakażenia, przy
czym rolę przenośników spełnia
dziś i personel, i sprzęt szpital
ny, i narzędzia.
Jedyną możliwość opanowania
zakażeń
wewnątrzszpitalnych
stanowi higiena. Sterylna czys
tość oddziałów.
W kraju badania przyczyn za
każeń
wewnątrzszpitalnych
wprowadzono na przełomie lat
50-tych i 60-tych. Obecne dane
oparte sa raczej na wrażeniach
niż dokładnych informacjach.
Temat ten był omawiany w
środowym (19 bm.) posiedzeniu
Sejmowej Komisji Zdrowia i
Kultury Fizycznej. (EWD)

sprawiedliwości społecznej. Cie
szę się, że mogę stwierdzić, iż
nasza obecna współpraca jest
ścisła, przyjazna, szczera.
Obecność Polski czuje się w
Genewie, między innymi dzięki
zdobywaniu stanowisk kierowni
czych na międzynarodowych
konferencjach pracy. Nie chodzi
tylko o kwestie prestiżowe. W
Genewie Polska jest traktowa
na jako obrońca praw człowie
ka. Wasz kraj wiele wnosi w
dziedzinie bezpieczeństwa i hi
gieny pracy, w dziedzinie reha
bilitacji inwalidów. Polska jest
jednym z nielicznych, a może
nawet jedynym krajem Europy,
który tak skutecznie pomaga
kalekom. Nie tylko ofiarom
drugiej wojny, lecz także ofia
rom wypadków przy pracy i
wypadków drogowych. W tej
dziedzinie Polska jest krajem
wiodącym.
MOP korzysta z usług pol
skich, ekspertów, powierza im
bardzo trudne zadania. Ostatnio
wielodyscyplinarnej misji MOP
w Etiopii przewodniczył Zbig
niew Brejszczak z Waszego mi
nisterstwa praw.
— Jałcie wyniósł Pan wraże
nia z imprezy „Secura 78”?
— Bardzo wiele mi dał cały
ten pobyt w Polsce, do której
zostałem
zaproszony z okazji
imprezy „Secura 78” przez mi
nistra pracy, płac i spraw soc
jalnych Tadeusza Rudolfa. W
Poznaniu odbyłem — mówię to
z sympatią i uznaniem — praw
dziwy maraton dwu- 1 półgo
dzinny przy zwiedzaniu wysta
wy. Ogromnie i mile zaskoczyła
mnie różnorodność i jakość te
go wszystkiego co tam poka
zywano, zwłaszcza wasze wypo
sażenie ochronne dla pracowni
ków, zmniejszające różne zagro
żenia. Ma to swo.e znaczenie
vr świetle rosnącej w świecie
liczby wypadków przy pracy.
Wynosi ona obecnie 50 min rocz
nie, a więc każdego dnia na
świecie 500 tys. ludzi ulega wy
padkom przy pracy. Roczne
żniwo śmierci sięga 100 tys. Do
brze więc, że tyle robicie, aby
do wypadków przy pracy nie
dopuszczać.
— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
IRENA BAŃKOWSKA

Lista 50 lekarstw
szkodliwych dla kierowców
Informacja własna
(P) Wielokrotnie poruszaliśmy
w „Życiu” ten temat: lekar
stwa pomagają chorym, lecz
w
określonych
warunkach
szkodzić mogą kierowcom, któ
rzy po zażyciu niektórych pre
paratów mają osłabiony ref
leks, mniejszą zdolność orien
tacji itp.
Problemem wpływu leków na
sprawność kierowców i bezpie
czeństwo na drogach od daw
na — z inicjatywy Polskiego
Związku Motorowego oraz Pro
kuratury Generalnej PRL —
zajmują się wybitni specjaliści.
W środę, 19 bm. w Zarządzie
Głównym PZMot odbyło się ko
lejne robocze spotkanie tej gru
py, podczas którego stwierdzo
no, że sporządzono listę obej
mującą ok. 50 leków, których
zażywanie jest lub może być
szkodliwe dla kierowców.
Lista ta opublikowana zosta
nie w jednym z najbliższych
numerów Dziennika Urzędowe
go Ministerstwa Zdrowia. Na tej
podstawie przemysł farmaceu
tyczny do końca br. opracuje
program odpowiedniego znako
wania zarówno gotowych le
ków, jak i lekarstw wykony
wanych w aptekach.
Przygotowane są też publika
cje dla kierowców oraz dla le
karzy, by mogli informować
pacjentów-kierowców o ewentu
alnych skutkach zażywania ob
jętych tą urzędową listą le
ków. (dar)

Rokowania wiedeńskie
WIEDEŃ (PAP). W środę od
było się w / Wiedniu ostatnie
plenarne posiedzenie czternas
tej rundy rokowań w sprawie
redukcji sił zbrojnych i zbrojeń
w Europie środkowej.
Przedstawiciele obu stron uczestniczących w rokowaniach
wystąpili na konferencji pra
sowej.
Szef delegacji ZSRR wyraził
ubolewanie z powodu tego, że
opracowanie porozumienia o
wzajemnej redukęji sił zbroj
nych i zbrojeń w Europie środ
kowej opóźnia się na skutek
niekonstruktywnego stanowiska
krajów zachodnich.
Szef delegacji czechosłowackiej
z kolei podkreślił, że wysiłki
delegacji zachodnich zmierza
jące do usprawiedliwienia swe
go nierealistycznego stanowiska
rzekomym wzrostem potencja
łu militarnego
krajów-stron
Układu Warszawskiego nie ma
ją żadnych podstaw. (P)

Zagraniczne echa wizyty
Edwarda Gierka w ZS1K
MOSKWA, PRAGA, SOFIA, BERLIN, WASZYNGTON, PA
RYŻ, LONDYN (PAP). Przyjacielska wizyta I sekretarza KC
PZPR, Edwarda Gierka w Moskwie i jego rozmowy z przy
wódcami radzieckimi wzbudziły duże zainteresowanie zagra
nicznych środków masowego przekazu.
Wszystkie centralne dzien
niki radzieckie zamieściły na
pierwszych stronach obszerne
relacje z pobytu E. Gierka w
Moskwie i z uroczystości wrę
czenia mu Orderu Rewolucji
Październikowej.
Informacje
uzupełnione zostały zdjęciami
z rozmów na Kremlu.
Dzienniki radzieckie podkreś
lają, iż przyznanie polskiemu

przywódcy Orderu Rewolucji
Październikowej jest dowodem
uznania dla ogromnego wkładu
Edwarda Gierka w dzieło uma
cniania pokoju i socjalizmu oraz
w rozwijaniu braterskiej przy
jaźni 1 współpracy między na
rodami polskim i radzieckim.
Również w pozostałych kra
jach socjalistycznych środowa
prasa przyniosła na czołowych

W interesie wspólnych celów

Obrady światowego forum związkowców
Od stałego korespondenta
LESZKA WYRWICZA
Praga, 19 kwietnia
<P) Obrady największego i najbardziej reprezentatywnego fo
rum związkowców — IX Światowego Kongresu Związków Za
wodowych w Pradze — znalazły się na półmetku.
heidem, neokolonializmem i im
Obserwatorzy podkreślają,
perializmem.
że otwarty charakter kongre
Ze szczególnym uznaniem ze
su, twórcza atmosfera, panu
strony delegatów spotkała się
jąca na nim swobodna wy
propozycja
zgłoszona
przez
miana myśli i poglądów są
przewodniczącego delegacji ra
dowodem siły federacji, do dzieckich związkowców Aleksiewodem tego, że nie tylko usi
ja Szibajewa — przyspieszenie
zwołania światowej konferencji
łuje ona, lecz prztie wszyst
związkowców
w sprawie ekonokim znajduje właściwe drogi
wiodące ku zjednoczeniu mię miczno-politycznych aspektów
dzynarodowego ruchu związ rozbrojenia.
Mimo pewnych oczywistych
kowego.
rozbieżności poglądów na temat
W swych dotychczasowych
wystąpieniach, zarówno podczas
obrad plenarnych jak i w cza
sie posiedzeń w komisjach, obok
prezentacji spraw związanych z
pozycją i położeniem klasy ro
botniczej w ich krajach, delega
ci wskazywali na konieczność
pełnej solidarności i jedności
związkowców w obronie praw
pracujących, w najważniejszych
sprawach całej ludzkości — po
koju, rozbrojenia, walce z apart-

Zjazd Komunistycznej
Partii Hiszpanii
MADRYT (PAP). W Madrycie
rozpoczął w środę obrady IX
Zjazd Komunistycznej Partii Hi
szpanii — pierwszy
legalny
zjazd komunistów hiszpańskich
od roku 1932.
Podstawowym celem IX Zjaz
du jest uchwalenie programu i
statutu partii. Projekty tych do
kumentów, zaakceptowane przez
plenum KC KPH 22 stycznia br.,
stały się przedmiotem ogólnopartyjnej dyskusji.
W zjeździe bierze udział ok.
50 delegacji zagranicznych, w
tym delegacja KC PZPR w skła
dzie: członek KC Maciej Szcze
pański oraz zastępca kierowni
ka Wydziału Zagranicznego KC,
Bogumił Sujka.
Zjazd potrwa kilka dni. (P)

metod realizacji zasad progra
mowych, wynikających choćby
z faktu działania niektórych
central związkowych w różnych
warunkach politycznych, spo
łecznych i gospodarczych, wszy
scy dotychczasowi uczestnicy
dyskusji deklarowali swe po
parcie dla projektów przygoto
wywanych dokumentów, które
odpowiadają w pełni tenden
cjom dominującym w ruchu
związkowym i określają aktual
ne najważniejsze zadania.
M.in.
sekretarz generalny
CGT G. Seguy stwierdził, iż or
ganizacja ta mimo różnicy zdań
i odmiennych poglądów na te
mat metod realizacji oraz nie
uwzględnienia w projektach do
kumentów części jej propozycji,
będzie je popierać: określają
one bowiem najważniejsze cele
walki .. ruchu
związkowego.
Stwierdził on również iż CGT
pozostanie w składzie Biura i
Rady Generalnej SFZZ, rezyg
nując jednakże ze zgłoszenia
kandydatury swego członka na
sekretarza generalnego ŚFZZ.
Poważną siłę na praskim kon
gresie reprezentują kraje Trze
ciego Świata. Niemal wszyscy
spośród występujących dotąd
delegatów swych central i orga
nizacji związkowych wskazują
na ogromną pomoc, jaką w two
rzeniu i działalności ruchu
związkowego w ich krajach okazuje Światowa Federacja
Związków Zawodowych. Kreśląc
sytuację i położenie ludzi pracy

Powszechne polepienie dla bomby „N”
Od stałego korespondenta

Praga, 19 kwietnia
(P) Głosy protestu przeciwko
zamiarom produkcji bomby ne
utronowej, przeciwko zagrożeniu
najważniejszego z ludzkich praw
— prawa do życia w pokoju,
idące w tych dniach z Pragi w
WSZECHNICA
świat, mają doniosłe znaczenie.
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Wypowiadają je bowiem z try
buny obradującego tu IX Świa
towego Kongresu Związków Za
wodowych delegaci reprezentu
jący 260-milionową rzeszę związ
kowców ze wszystkich konty
nentów.
przez przemysł poprzez wpro
(P) Trzeci z kolei wykład
W swych wystąpieniach wyra
wadzanie nowoczesnych tech
prof. dr Stefana Jarzębskiego,
nologii produkcji, a także sto
z Instytutu Podstaw Inżynierii
żają oni pełną solidarność z pro
sowanie zamkniętych obiegów
Środowiska w Zabrzu, poświę
jektami dokumentów kongreso
wody.
cony był problemom ochrony
wych, które mówią o koniecz
wód przed zanieczyszczeniem.
Bardzo ważnym zagadnieniem
ności wzmożenia walki przeciw
Zagadnienie to jest niezmiernie
jest opracowanie metody oczy
złożone, to też zajmują się nim
ko
siłom
militarystycznym,
szczania wód z tak zwanych
specjaliści z różnych dziedzin
pierwiastków biogennych — a- wstrzymaniu zbrojeń, zakazie
nauki. Kraj nasz jest bardzo zotu i fosforu — powodujących
ubogi w wodę, stąd koniecz
eutrofizację. Doświadczenia w produkcji broni masowej zagła
ność oszczędnego jej użytkowa
dy i produkcji przez USA bom
tej dziedzinie prowadzi się w
nia, zwłaszcza, że zapotrzebo
niektórych dużych oczyszczal by neutronowej, zagrażającej
wanie ze strony gospodarki na niach. Nie mniej istotne jest ba
całej ludzkości. Są to głosy, za
rodowej rośnie z roku na rok.
danie wpływu górnictwa na za
Główne problemy gospodarki nieczyszczenie
! którymi stoją miliony ludzi na
wód
powierzch

wodnej to — ochrona wód
świecie.
niowych i możliwości przeciw
przed zanieczyszczeniem, a tak
działania temu.
że oczyszczenie wód zanieczysz
czonych, co pozwoli zwiększyć
Wykład odbył się 18 bm. w
dyspozycyjne
zasoby
wody,
Pałacu Staszica w ramach
zmniejszenie
zużycia
wody
Wszechnicy PAN. (I.J.)

Ochrona wód

Na adres kongresu przychodzi
także tysiące listów i rezolucji
od pracujących, w których wy
rażają oni swój protest przeciw
ko zamiarom produkcji bomby
„N” i jednocześnie nadzieję, że
kongres w imieniu milionów lu
dzi pracy wyrazi zdecydowany
protest i potępi tych, którzy pra
gną odebrać ludzkości jej pod
stawowe prawo — prawo do po
koju.
Głosy protestu nie milkną tak
że w samej Czechosłowacji.
Podczas posiedzenia Komitetu
Centralnego Frontu Narodowe
go CSRS jego uczestnicy jedno
myślnie przyjęli rezolucję pro
testującą przeciwko zamiarom
produkcji bomby neutronowej.
(L. W.)

w swych krajach, zwracają uwagę na konieczność podnosze
nia na wyższy poziom świado
mości ludzi pracy w sprawie
jedności działania. Wspominali
o tym m.in. delegat Indii — P.
Ramamurti, Jordanii — F. Naji,
Cypru — A. Ziartides i wielu
innych.
Praski kongres raz jeszcze po
twierdza, że wszystkim, nieza
leżnie cd różnic wynikających
z warunków działania czy hie
rarchii celów, bliskie i drogie
są sprawy najważniejsze, które
są wspólne dla całej ludzkości.
Stąd też właśnie zgodność po
szukiwania właściwych dróg do
pełnej jedności ruchu związko
wego w interesie wspólnych ce
lów ludzi pracy.

Spotkanie

Leonida Breżniewa
z Agostinho Neto
MOSKWA (PAP). W środę od
było się w Moskwie spotkanie
Leonida Breżniewa z przewod
niczącym MPLA — Partii Pra
cy, prezydentem Ludowej Re
publiki Angoli, Agostinho Neto
przebywającym na wypoczynku
w Związku Radzieckim.
Agostinho Neto poinformował
Leonida Breżniewa o działalno
ści MPLA — Partii Pracy oraz
Rządu Ludowej Republiki An
goli. Leonid Breżniew przekazał
Agostinho Neto oraz narodowi
Angoli życzenia sukcesów w bu
dowie nowego społeczeństwa, oraz zapewnił o stałym i wszech
stronnym poparciu Związku Ra
dzieckiego dla bohaterskiego na
rodu Angoli.
Podkreślano historyczne zna
czenie współpracy między kra
jami obozu socjalistycznego i
siłami narodowowyzwoleńczymi
dla sprawy ostatecznej likwi
dacji kolonializmu i wyzysku
narodowego oraz wyrażono po
parcie dla walki narodów Na
mibii, Zimbabwe i RPA z re
żimami kolonialno-rasistowskimi.
Związek Radziecki i Ludową
Republika Angoli opowiadają się
za jak najszybszym ustanowie
niem trwałego pokoju i dobro
sąsiedzkich stosunków w „ro
gu” Afryki. Stosunki te powinny się opierać na wyrzeczeniu
się roszczeń terytorialnych oraz
na zasadach wzajemnego posza
nowania suwerenności, integral
ności terytorialnej, nienaruszal
ności granic oraz nieingerowania
w wewnętrzne sprawy drugiej
strony, zgodnie z wytycznymi i
zasadami Karty NZ i odpowied
nimi postanowieniami OJA. (P)

Rozmowa
z premierem Gujany
Sekretarz generalny KC KPZR
Leonid Breżniew przyjął w śro
dę premiera Republiki’ Gujany
Lindena
FoTbesa
Sampsona
Burnhama, przebywającego w
ZSRR z oficjalną wizytą. W
czasie przyjacielskiej rozmowy
z zadowoleniem stwierdzono po
myślny rozwój stosunków mię
dzy ZSRR a Gujaną (P)

kolumnach obszerne informacje
o uroczystości na Kremlu, oma
wiając wystąpienia Edwarda
Gierka i Leonida Breżniewa.
Podkreślono zwłaszcza wysoki
autorytet i sympatię, jaką pol
ski przywódca cieszy się wśród
ludzi radzieckich, którzy z przy
jacielską solidarnością i uzna
niem śledzą dynamiczny rozwój
naszego kraju, wysiłki wszyst
kich ludzi pracy w Polsce urze
czywistniających program budo
wy rozwiniętego społeczeństwa
socjalistycznego.
Wizyta Edwarda Gierka w
Moskwie jest również komento
wana przez agencje zachodnie.
Zwracają one szczególną uwagę
na fakt, iż rozmowy na Krem
lu dotyczą szeregu zagadnień o
szerokim międzynarodowm za
sięgu, takich jak problemy od
prężenia i rozbrojenia oraz sy
tuacji w międzynarodowym ru
chu robotniczym. (P)

Wizyta
delegacji Sejmu PRL
w Bdgii
BRUKSELA (PAP). Korespon
dent PAP, Jan Sierzputowski,
pisze: przebywający w Belgii na
c/ele delegacji Sejmu PRL mar
szałek Sejmu, prezes NK ZSL
— Stanisław Gucwa został 19
bm. przyjęty przez króla Baudouina I i premiera Leo Tindemansa.
Następnie delegacja Sejmu
PRL w pełnym składzie spot
kała się z przewodniczącym Iz
by Reprezentantów, Edmondem
Leburtonem, oraz grupą belgij
skich deputowanych i senato
rów. Wymieniano informacje na
temat funkcjonowania
parla
mentów w obu krajach. Oma
wiano także sprawy międzyna
rodowe interesujące Belgię i
Polskę, w szczególności zaś
problem rozbrojenia w aspekcie
zbliżającej się specjalnej sesji
ONZ. Dyskutowano na temat
obecnego stanu i perspektyw
rozwoju stosunków polsko-bel
gijskich.
Poprzedniego dnia delegacja
Sejmu PRL zwiedzała port Zeebruges oraz zabytkowe dziel
nice Brugii i Gandawy. Delega
cja złożyła wienfec na grobach
żołnierzy 1 Polskiej Dywizji
Pancernej na Zachodzie, poleg
łych w walkach o wyzwolenie
Belgii jesienią 1944 r. i pocho
wanych na cmentarzu wojsko
wym w Adegem. Po złożeniu
wieńca odbyło się spotkanie i
kombatantami.
Marszałek Stanisław Gucwa
odwiedził siedzibę belsijskiego
związku chłopskiego w Lauvain.
(P)

Waldheim na Cyprze
LONDYN (PAP) W środę se
kretarz generalny ONZ Kurt
Waldheim przybył do Nikozji i
rozpoczął rozmowy z prezyden
tem Cypru Spirosem Kiprianu.
Po rozmowach z przedstawicie
lami greckiej ludności, Waldheim
uda się do strefy tureckiej na
rozmowy z tamtejszymi przy
wódcami.
Po wylądowaniu na lotnisku
w Nikozji. Waldheim oświad
czył, że strona turecka przeka
zała mu przed kilku dniami
dokument zawierający konkret
ne propozycje dotyczące proble
mów podziału terytorialnego.
Kurt Waldheim, po rozmo
wach z prezydentem Cypru i
przywódcami społeczności turec
kiej oświadczył na konferencji
prasowej, że nie podjęto żad
nych decyzji w sprawie wzno
wienia rozmów między obu stro
nami. Sekretarz generalny ONZ
zapowiedział, iż po powrocie do
Nowego Jorku będzie kontvnuował konsultacje z zainteresowa
nymi stronami. (P)

Przeciwko broni „N"

Lekomani
(P) Zjawisko zależności leko
wej powstaje zwykle przy częs
tym zażywaniu leków. Młodzi
ludzie, którzy sięgają po różne
środki farmakologiczne, dla
wypróbowania ich działania na
sobie, najczęściej zaprzestają używania już po pierwszym eks
perymencie. Tylko niewielki
procent młodzieży (ok. 2 proc.)
powtarza te doświadczenia. Mo
tywacja przerwania zażywania
leków jest jeszcze niedokładnie
zbadana. Wydaje się jednak, że
najważniejszą barierą przed popadnięciem w zależność — jest
złe samopoczucie po spożyciu
leku, obawa o zdrowie, a także
negatywna reakcja osób z naj
bliższego otoczenia.
Lekomani, nawet , jeśli nie
stanowią w społeczeństwie du
żej grupy, są zawsze proble
mem społecznym. Charakterys
tyczny jest bowiem dla nich za
nik norm etycznych i moral
nych, rozkład życia rodzinnego.

izolacja od społeczeństwa. Są
oni nieaktywni, bierni i apa
tyczni. Często także dotykają
ich medyczne powikłania uży
wania leków jak np. wszczepienne choroby weneryczne,
wszczepienne zapalenie wątro
by. zakażenia miejscowe.
W wielu krajach zachodnich i
USA lekomania jest poważnym
problemem. W żadnym jednak
z tych krajów nie istnieje cen
tralny program leczniczy, który
dawałby zadowalający rezultat.
Uzyskuje się maksymalnie od
5—20 proc, wyleczeń. Najważ
niejsze jest więc działanie pre
wencyjne, które powinno docie
rać do psychiki i być przedmio
tem programów profilaktycz
nych.
Następny wykład z cyklu
„Zależności lekowe” prowadził
będzie prof. dr Tadeusz Chruś
ciel w dniu 26 bm. Temat wy
kładu to profilaktyka i główne
problemy lecznictwa. (KŁ)

Głos protestu
130 organizacji z 50 krajów
GENEWA (PAP). Korespon
dent PAP, Jerzy Wańkowicz pisze: W Genewie opublikowano
deklarację zawierającą stanowi
sko „międzynarodowej konferen
cji organizacji pozarządowych”
wobec zbliżającej się specjalnej
sesji Zgromadzenia Ogólnego
NZ w sprawie rozbrojenia. In
stytucja ta, będąca związkiem
licznych organizacji społecznopolitycznych, mających status
konsultacyjny przy rad21e gos
podarczo-społecznej ONZ, zde
cydowanie potępia plany pro
dukcji
broni
neutronowej,
stwierdzając iż prowadzenie
jej godziłoby w wysiłki na rzecz
rozbrojenia i rozpoczęłoby no
wy etap wyścigu zbrojeń.
Dokument, stanowi wyraz sta
nowiska zajętego w tej sprawie
przez ponad 130 organizacji spo
łeczno-politycznych z 50 krajów
całego świata. (P)

(P) W duńskim mieście Frederikshaun, miejscu obrad grupy planowania NATO, odbyła się pola spoleczenstwa przeciwko planom produkcji i rozprzestrzeniania broni'neuironowej.
caf _ Unlfax

NR 93. 20 KWIETNIA 1978 R.
1 H a S

Na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
dowano w hucie „Katowice” 2
wielkie piece o pojemności 3.200
m sześć, każdy. Należą one do
największych
tego
rodzaju
obiektów na świecie. A jest to
tylko część wkładu ZSRR w
budowę największego przedsię
biorstwa polskiej metalurgii.
Dzięki współpracy ze Związ
kiem Radzieckim opanowaliśmy
konstrukcję turbogeneratorów o
mocy 200 MW, a w 1983 r. rozpoczniemy budowę pierwszej
elektrowni atomowej. Pomoc
7SRR
odegrała
szczególnie
istotną rolę w rozwoju polskie
go przemysłu lotniczego, samo
chodowego, budowy maszyn
ciężkich, niektórych dziedzin
elektroniki.
Związek Radziecki Jest głów
nym zagranicznym dostawcą su
rowców dla Polski. Dostawami
z ZSRR pokrywamy ok. 35
proc, potrzeb importowych w
tej dziedzinie, m. in. 77 proc,
zapotrzebowania na ropę nafto
wą, 73 proc. — na rudę żelaza,
63 proc. — na bawełnę, 83 proc.

*

TOKIO (PAP). W środę na
posiedzeniu komisji spraw za
granicznych Izby Reprezentan
tów parlamentu japońskiego
minister spraw zagranicznych
Japonii, Sunao Sonoda, wyraził
niezadowolenie ze stanowiska
zajętego przez Pekin w związ
ku z prowokacyjnym wtargnię
ciem uzbrojonych statków chiń
skich na wody rejonu wysp
Senkaku. Oświadczył on, że 200
statków chińskich nadal znaj
duje się w pobliżu 12-milowej
streifcr tych wysp. (P)

— na celulozę. Z ZSRR pocho
dzi 28 proc, naszego importu
zbóż.
A jakie znaczenie ma Polska
jako partner dla ZSRR?
To
także można zilustrować wy
mownymi przykładami. W cią
gu ostatnich 20 lat dostarczy
liśmy Związkowi Radzieckiemu
ok. 200 kompletnych obiektów
przemysłowych i linii technolo
gicznych. Nasze specjalności
eksportowe — to wyposażenie
fabryk kwasu siarkowego, beto
nów lekkich, płyt wiórowych,
cukrowni, drożdżowni. Z pol
skich urządzeń pochodzi 30
proc. wytwarzanego w ZSRR
kwasu siarkowego, a w roku
1980 udział ten dojdzie do 50
proc. 20 proc, tonażu radziec
kiej floty — to jednostki po
chodzące z polskich stoczni.
Spis dziedzin, w których Pol
ska i ZSRR prowadzą wymianę
i współpracę jest bardzo boga
ty, obejmuje maszyny i surow
ce, artykuły rolne i towary
przemysłowe powszechnego użytku. Samo wyliczanie, choćby
tylko głównych pozycji, mija
łoby się z celem. Znacznie cie
kawsze jest zwrócenie uwagi
na zmiany, które zachodzą w
strukturze wzajemnych obrotów
< w ich formie.
Wysoki poziom osiągnął na
przykład udział maszyn i urzą
dzeń, co jest zjawiskiem zna
miennym dla handlu między
krajami uprzemysłowionymi. W
latach 1971—75 udział ten w
eksporcie Polski wynosił 50
proc., a w imporcie — 35 proc.
Jednocześnie
warto
zwrócić
uwagę, że coraz bardziej rozwi
ja się wymiana w dziedzinach,
służących bezpośredniemu za
spokojeniu potrzeb rynkowych,
podnoszeniu jakości życia. W
br. sprowadzimy np. z ZSRR
m. in.
7
tys.
samochodów
„Łada” l 4 tys .„Zaporożców”,
ok. 230 tys. rowerów, 15 tys.
motorowerów, 60 tys. odkurza-

Od stałego korespondenta
JERZEGO SIERADZIŃSK1EGO
Moskwa, 19 kwietnia
(P) Ostatnim akordem trwa
jącego od tygodnia w 12 mias
tach radzieckich III Festiwalu
Muzyki Polskiej był uroczysty
koncert, który odbył się w śro
dę wieczorem w Sali im. Pio
tra Czajkowskiego w Moskwie.

Publiczność niemilknącymi oklaskami nagradzała Akademic
ką Symfoniczną Orkiestrę Pań
stwowej Filharmonii Moskiew
skiej pod dyrekcją Władimira
Kożuchara oraz solistów Piotra
Palecznego 1 Kaję Danczowską,
którzy wystąpili w Koncercie
f-moll Chopina i
Koncercie
Skrzypcowym d-moll Wieniaw
skiego.
Oceniając przebieg i atmosfe
rę festiwalu oraz towarzyszą
cych mu imprez, wiceminister
kultury ZSRR Wasilij Kucharskij powiedział, iż był to prze
de wszystkim wielki sukces pol
skiej muzyki, cieszącej się u ra
dzieckiej publiczności w pełni
zasłużonym uznaniem. Podkreś
lił on, iż festiwal, będąc szeroką
prezentacją dorobku muzyczne
go Polski od XVIII wieku do
najbliższej współczesności, po
twierdził jeszcze raz wobec wie
lomilionowego audytorium boga
tą kulturę muzyczną bratniego
narodu 1 przyczynił się do dal
szego rozbudzenia zainteresowa
nia słuchaczy radzieckich his
torią oraz najnowszymi osiąg
nięciami kompozytorów 1 wy
konawców z Polski.
Było to wydarzenie kulturalne
I społeczne, które swym zasię
giem wykroczyło daleko poza ra
my organizacyjne jednej, trwa
jącej siedem dni Imprezy mu
zycznej. Plon festiwalu polega
na tym, iż uczestniczyli w nim
razem wybitne zespoły i soliś
ci obu krajów. Przy tej okazji
potwierdzone zostały nowe moż
liwości współpracy oper kame
ralnych 1 teatrów muzycznych
w obu krajach.
Pogłębione zostały kontakty
twórcze między kompozytorami,
organizacjami życia muzycznego
1 instytucjami wydawniczymi.
Tak np. Witold Lutosławski za
proszony został jesienie br. na
tournee po Związku Radzieckim
z dwoma programami koncer
tów autorskich. Krzysztof Pen
derecki zamierza poświęcić kil
ka miesięcy swego pobytu w
ZSRR na bliskie poznanie naj
starszych tradycji muzycznych
narodów radzieckich.
Festiwal przyczynił się do
trwałego wzbogacenia repertua
ru scen koncertowych najwięk
szych ośrodków Związku Ra
dzieckiego. Przybliżył on publi
czności twórczość takich wybit
nych kompozytorów współczes
nych jak Tadeusz Baird, Krzy
sztof Penderecki czy Wojciech
Kilar. W ciągu tygodnia sprze
dano tu ogromną ilość płyt z nagrania zespołów orkiestrowych
obu krajów. Koncerty inaugura
cyjne III Festiwalu utrwalone
zostały na specjalnej płycie, któ
ra wkrótce ukaże się w wiel
kim nakładzie w radzieckich
sklepach muzycznych.
Interesującymi refleksjami z
przebiegu festiwalu podzielił
się z nami światowej sławy kom
pozytor Tichon Chrennikow —
przewodniczący Związku Kom
pozytorów ZSRR. Stwierdził on,
iż wysoki poziom artystyczny i
wspaniała atmosfera festiwalu
przekształciły tę imprezę w
prawdziwe święto muzyczne, w
którym uczestniczyło wielomi
lionowe audytorium. Zaprezen
towane zostały najlepsze i najbardziej wartościowe dzieła, któ
re składają się na wielki doro
bek dawnej i współczesnej kul-

tury polskiej. Podkreślił on do
niosłe znaczenie, jakie dla kom
pozytorów w obu krajach miało
zorganizowane w dniach festiwalu sympozjum muzykologiczne. Wykazano na nim szczegól
ne cechy rozwoju polskiej mu
zyki współczesnej, mocno osa
dzonej w wielowiekowej trady
cji, a równocześnie tak bardzo
otwartej dla śmiałych nowocze
snych poszukiwań twórczych. To
spotkanie miało charakter robo
czy, twórczy i na tym polega
właśnie jego wielkie znaczenie
— stwierdził T. Chrennikow, in
formując, że materiały sympoz
jum zostaną w najbliższym cza
sie opublikowane w specjalnym
wydawnictwie.
Wiceminister kultury 1 sztuki
Aleksander Syczewski, dziękując
gospodarzom, a zwłaszcza MK
ZSRR oraz Związkowi Kompo
zytorów Radzieckich za dosko
nałe zorganizowanie III Festi
walu Muzyki Polskiej powie
dział, iż doświadczenia okazać
się mogą szczególnie cenne przy
organizacji zaplanowanych na
rok przyszły „Dni Kultury Pol
skiej” w Związku Radzieckim.
Wspólnie myślimy teraz nad
tym, by w przyszłości festiwal
tego typu połączyć z prezenta
cją dorobku dramaturgii i uwzględnić to w repertuarach
czołowych scen teatralnych obu
naszych krajów.

czy i 70 tys. półautomatów
pralniczych. Na rynek trafi 100
tys. radzieckich telewizorów ko
lorowych i 60 tys. telewizorów
przenośnych, czarnobiałych, 120
tys.
radioodbiorników tury
stycznych.
W obecnej pięciolatce impor
tujemy też z ZSRR fabryki do
mów, kombajny do zbioru pasz
zielonych, lnu i buraków cuk
rowych, traktory, trolejbusy,
lokomotywy dieslowskie.
Do Związku Radzieckiego eks
portujemy z kolei m.in. tkaniny
i odzież, kuchnie gazowe, ma
szyny do szycia, artykuły spor
towe. Rozszerzanie oferty „ryn
kowej” pozostaje w oczywistym
związku z realizowanymi w obydwu krajach planami podno
szenia stopy życiowej.
Związek Radziecki jest dla
Polski najważniejszym partne
rem handlowym. Również i Pol
ska, która pod względem poten
cjału przemysłowego wysunęła
się na 10 miejsce w świecie, od
grywa czołową rolę wśród part-

Trudny finisz
Krystyny Chojnowskiej-Liskiewlcz
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
de Gran Canaria był już kil
kakrotnie zmieniany.
W nocy z 18 na 19 bm. uda
ło się uzyskać telefoniczne poła.czenie z „Mazurkiem” (oczy
wiście, przez
Gdynię-Radio).
Krystyna
Chojnowska-Liskiewicz powiedziała m.in. że nie
czuje się najlepiej i je3t już
bardzo zmęczona nie tylko sa
mym rejsem ale i ostatnią huś
tawką pogody — co parę go
dzin wpada w strefy zupełnie
bezwietrzne. Od momentu wyj
ścia z Capetown jest już 73 dni
w morzu i jedyne o czym ma
rzy to normalna kąpiel w
słodkiej wodzie, świeże Jedze
nie i możliwość spokojnego wy
spania się. Do Las Palmas zo
stało jej jeszcze ok. 150 mil i
jeżeli pogoda się nie zmieni,
to ma nadzieję wejść do por
tu w czwartek wieczorem lub
w piątek rano.
Zainteresowanie rejsem „Ma
zurka” ciągle rośnie i przez lo
kal polsko-hiszpańskiej spółki
„Polsuardiaz”, który stał się
obecnie zaimprowizowanym cen
trum prasowo-informacyjnym,
przewijają się codziennie dzie
siątki dziennikarzy z całego
świata.
Ekipa telewizji amerykań
skiej, po kilku dowcipach zro
bionych przez kolegów z kon
kurencyjnych stacji, że „Ma
zurek” stoi już w porcie, a
oni go przegapili, nie wytrzy
mała nerwowo i na wynajętym
statku
postanowiła odnaleźć
Polkę na morzu. Miejscowe
dzienniki — „Hoja de Lunes”,
„La Prowincia” i „El Eco ed
Canarias” — nie tylko podają
codziennie pozycję „Mazurka”
i poświęcają sporo miejsca wy
czynowi polskiej żeglarki, ale
także przy okazji dość szeroko
komentują osiągnięcia naszego
przemysłu jachtowego. Hiszpa
nie np. okazali się zaskoczeni,
że Polska produkuje aż tyle
typów jachtów i to o tak zróż
nicowanych parametrach. W tej
sytuacji nie jest przypadkiem
— komentuje „Hoja de Lunes”
— że Polce udało się pokonać
wszystkie rywalki.
Mimo tego olbrzymiego zain
teresowania, nikt jednak nie
wie, kiedy „Mazurek” rzeczy
wiście zawinie do Las Palmas
i czy przewidzianego obecnie
na piątek uroczystego powitania
z udziałem ambasadora PRL w
miejscowych
Madrycie oraz
władz nie trzeba będzie ponownie przesunąć.
JACEK BOBKOWSKI

Na gospodarczej mapie

nerów ZSRR. W obecnej struk
turze współpracy obydwu kra
jów coraz wyraźniej rysują się
elementy, które decydować bę
dą o jej kształcie w przyszłości.
Szczególna szansa obydwu
partnerów tkwi w racjonalnym
ukształtowaniu podziału pracy.
Socjalistyczne planowanie oraz
program integracji w ramach
RWPG otwiera tu szerokie per
spektywy. Zakłada się, że w
latach 1976—1980 udział dostaw
specjalizacyjnych i kooperacyj
nych powinien stanowić ok. 25
proc, wzajemnych obrotów. Ko
rzyści ze specjalizacji i koope
racji, zorganizowanych w ra
mach planowego, socjalistyczne
go podziału pracy, sa ogromne.
Dzięki kooperacji z ZSRR Pol
ska stała się już na przykład
drugim w świecie producentem
sprzęgieł elektromagnetycznych
do obrabiarek, jednym z najpo
ważniejszych w Europie wy
twórców samochodowych ukła
dów hamulcowych.
Kooperacja i specjalizacja bę
dą się rozwijać, coraz silniejsze
będą bezpośrednie związki gos
podarcze obydwu krajów. Dzię
ki temu w Polsce będzie meżna
rozwijać na szeroką skalę pro
dukcję wielu wyrobów, których
wytwarzanie wyłącznie na rynek wewnętrzny bvłoby ekono.
micznie nieracjonalne.
Te rozbudowujące się powiązania dwustronne sytuują się w
systemie związków integracyj
nych wszystkich krajów RWPG.
Polska uczestniczy już w reali
zacji szeregu porozumień wielo
stronnych — m.in. w budowie
kombinatu celulozowo-naniernlczego w Ust-Ilimsku, kijembajewskiego kombinatu azbesto
wego, w rozbudowie radziec
kiego potencjami wydobywcze
go rud żelaza. Korzyści już dziś
są zanlanowane i obliczone. Z
Ust-Ilimska w ciągu 12 lat będziemy otrzymywać po 40 tys.
ton celulozy rocznie, z Kijembajewska — po 59 tys. ton azbestii. Poczynając cd 1979 r.
ZSRR zwiększy o 2 5 tys. ton
rocznie dostawy wzbogaconej
rudy żelaza.
Nie yzszystkie efekty można z
góry przedstawić w liczbach.
Przyszłość współpracy polskoradzieckiej — to rozwijanie no
wego typu powiązań ekonomicz
nych, odpowiadających temu
poziomowi gospodarczemu, który
oba kraje osia.gnęły idąc wspól
ną drogą.
JACEK POPRZECZKO

Produkcja docelowa — 200 000
wozów — osiągnięta ma być w
1979 roku. A firma przemyśliwuje już nad budową nowej
fabryki, tym razem na zachod
nim wybrzeżu Stanów Zjedno
czonych, prawdopodobnie w
Kalifornii.
Zdarzyło się już co prawda,
że obce przedsiębiorstwo produ
kowało na ziemi amerykańskiej
swoje samochody. Czynił to w
okresie 1921—31 brytyjski Rolls-Royce.
Ale szło wówczas o
niewielkie ilości, no i o cał
kiem
wyjątkowy samochód.
Nad inwestycją podjętą przez
Volkswagena — inwestycją o
łącznej wartości blisko 300 min
dolarów — kiwa wszakże gło
wą cała prasa amerykańska,
podkreślając, że otwiera ona
niejako nowy rozdział w histo
rii rynku samochodowego w
USA.
Volkswagen dawno już nosił
się z myślą podjęcia produkcji
swoich wozów w Ameryce. Ale
od kilku lat zarząd firmy uznał to wręcz za konieczność.
Oto, jeszcze w 1970 roku za
każdy wóz wyeksportowany do
Stanów Zjednoczonych 1 sprze
dany tam za 3000 dolarów, do

kasy Volkswagena wpływało
blisko 11 000 DM. Ale faktycz
na rewaluacja marki (czy też
dewaluacja dolara, co na Jed
no wychodzi) sprawiła, że dzi
siaj, przy kursie 1 dolar —
plus minus 2 DM, suma ta
skurczyła się do nieco ponad
6 000 marek.
W tych warunkach eksport
samochodów do Ameryki stał się
diabelnie nieopłacalny. Ale za
to eksport kapitałów nie
zmiernie korzystny: inwestycja
w wysokości 300 min dolarów
dokonana właśnie w New Stan
ton (a także w innych Jeszcze
miejscach) kosztowałaby kon
cern z Wolfsburga ponad 1 mi
liard marek w 1970 roku; dzi
siaj kosztuje go niewiele po
wyżej 600 milionów marek!

Względy finansowe stały się
niewątpliwie jednym z naj
ważniejszych bodźców za
chęcających wielkie firmy zachodnioniemieckie i w ogóle
pozaamerykańskie do inwesto
wania w Stanach Zjednoczo
nych. Ale są i inne, równie
istotne. Wymieńmy choćby
dwa.
Po pierwsze zatem, Ameryka
stanowi niezmiernie chłonny
______
__ rodzaju
rynek
na_____
wszelkiego
wyroby, zwłaszcza zaś wyroby
o wysokim udziale technologi
cznej myśli. Dostać się na ten
rynek trudno. Jest on wyma
gający, a nawet wybredny. Ale
pamiętajmy, że skończyły się
czasy, gdy niemal każdy wy
rób amerykański był lepszy od
analogicznego obcego wyrobu.
Słynna „luka technologiczna” z
lat pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych zwęziła się. To, co w wie
lu dziedzinach robią Japończy
cy, Holendrzy, zachodni Niem

cy, Szwajcarzy czy Anglicy nie

RZYM (PAP). Korespondent
PAP, Waldemar Kedaj, pisze:
Od 18 bm. Włochy przeżywają
nadłuższe i najdramatyczniejsze dni w powojennej historii
swego kraju. Po wtorkowym
komunikacie „czerwonych bry
gad”, oznajmiającym o „egze
kucji” Aldo Moro, w środę o
świcie ekipy policji, karabinie
rów, saperów i płetwonurków
przystąpiły do przeszukiwania
jeziora Duchessa w Abruzzach,
w którego wodach, wg komu
nikatu terrorystów, ma jakoby
znajdować się ciało zamordo
wanego polityka.
W kilku punktach jeziora,
które jest zamarznięte, wysa
dzono grubą pokrywę lodową.
Okazało się, że Duchessa jest
skuta dwiema warstwami lodu,
sięgającymi głębokości dwóch
metrów, a pierwsza warstwa
pochodzi co najmniej z grud
nia ub.r. Płetwonurkowie, któ
rzy zeszli w wykute w lodzie
otwory, wyczuli pod stopami
jedynie kilkunastocentymetrową
wartwę wody i błota. W tych
warunkach
eksperci
uznali
praktycznie za wykluczone, by
do jeziora mogło w ostatnich
dniach, a nawet tygodniach zos
tać wrzucone ciało ludzkie.
Na żadne ślady nie natrafio
no także na pokrywającej je
zioro tafli lodowej, przysypanej
z kolei grubą warstwą śniegu.
Płetwonurkowie sondowali rów
nież znajdujące się w pobliżu
inne, nie zamarznięte jeziorka
i doły z wodą, ale i tam po
szukiwania ... nie dały rezulta
tów. Zdaniem tutejszej policji,
strefa jeziora Duchessa, położo
nego na wysokości 1880 m, w
jednej z najdzikszych partii
Apenin, jest w okresie zimo
wym praktycznie niedostępna i
dostać się tu można jedynie sa
molotem lub śmigłowcem. Po
szukiwań jednak nie zaniecha
no i przypuszczalnie będą one
jeszcze trwały przez najbliż
szych kilka dni.
W środę eksperci policji w
Rzymie kontynuowali badania
ostatniego komunikatu terrory
stów. Choć już uważa się za
niemal pewne, że był on rze
czywiście pisany przez „czer
wone brygady”, władze śledcze
nie wykluczają, iż zawarte w
nim dane są fałszywe. Zwraca
się też uwagę na wyjątkową
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lakoniczność ostatniej ulotki, li
czącej zaledwie 15 wierszy,
oraz fakt, że została przekaza
na redakcji_tylko jednego dzien
nika w Rzymie. Dotychczas
terroryści zawsze powiadamiali
o swoich komunikatach różne
gazety w kilku miastach jednocześnie.
Elementy te, jak również
fakt, że w ostatnim komunika
cie roi się od błędów maszy
nowych, świadczą — zdaniem
ekspertów — że terroryści mo
gli pisać ulotkę w dużym poś
piechu, zmuszeni być może do
nagłej zmiany swoich planów.
W dalszym ciągu nie wyklu
cza się też, że ostatni komuni
kat miał na celu jedynie od
ciągnięcie uwagi policji od
prawdziwego tropu. Po odkry
ciu 18 bm. na peryferiach Rzy
mu terrorystycznej komórki,
pełnej broni i amunicji oraz
ulotek „czerwonych brygad” w
środę policja i karabinierzy
przeczesywali wszystkie okoli
czne budynki. Uważa się, że
komórka ta była jedną z baz
operacyjnych „czerwonych bry
gad” i mogła posłużyć terrory
stom jako pierwsze schronie
nie, bezpośrednio po krwawym
porwaniu z 16 marca.
19 bm. rząd i popierające go
w parlamencie partie nadal po
zostawały w stanie pełnej mo
bilizacji.
Premier
Andreotti »
zwrócił się do wszystkich mi
nistrów, aby w każdym mo
mencie byli do jego dyspozycji.
Do siedziby kierownictwa De
mokracji Chrześcijańskiej, na
Piazza Gesu w P.zymie w dal
szym ciągu przybywają delega
cje demokratycznych partii z
wyrazami solidarności dla DC,
której przewodniczący od 35
dni znajduje się w więzieniu
terrorystów. Wizytę taką zło
żyła m.in. delegacja Wł;rK, z
sekretarzem generalnym Enrico
Berlinguercm.
„Unita” publikuje 19 bm. oś
wiadczenie członka sekretariatu
KC WłPK, Paolo Bufaliniego,
głoszące, że Włochy stoją w
obliczu nowej, najniebezpiecz
niejszej fazy ataku przeciwko
demokratycznemu systemowi. W
sytuacjach wyjątkowych, takich
jak obecna, niezbędna jest nad
zwyczajna mobilizacja sił lu
dowych i demokratycznych i
odpowiednia replika organów
rządu i państwa.
Chadecki dziennik „II Popolo” pisze, że chociaż demokracja włoska została ugodzona
w samo serce, znamiennym i
pocieszającym faktem jest so
lidarność sił demokratycznych,
która świadczy, że wyzwanie
rzucone przez terrorystów przy
niosło efekt odwrotny do za
mierzonego. Wg „II Popolo”,
istnieje wciąż jeszcze przynaj
mniej cień nadziei na ocalenie
życia Aldo Moro. (P)

Zwycięstwo
rozsądku
(P) Jedna z najdłuższych ł
najbardziej
dramatycznych
debat w historii Senatu USA
zakończyła się w ub. wtorek
wieczorem: stosunkiem gło
sów 68 do 32 Senat ratyfiko
wał układ w sprawie Kanału
Panamskiego, zawierający po
stanowienia o przekazaniu tej
drogi wodnej Panamie
do
2000 r. Miesiąc temu, tym somym stosunkiem głosów, zatwierdzono układ o zachowa
niu neutralności kanału po
przekazaniu go Panamie.
Oba układy, wynegocjowa
ne pa 14 latach rokowań,
przetargów i obustronnych
kompromisów, podpisane zo
stały przez rządy Panamy i
USA we wrześniu ub. r. i za
twierdzone przez ludność Pa
namy w ogólnonarodowym
referendum.
Unieważniają
one niesławny traktat z 1903 r.
i przewidują przywrócenie
Panamie pełnych
suweren
nych praw nad strefą kanału.
Ratyfikacja tych dokumentów
przez Senat USA otwiera te
raz drogę do ich. rychłego
wejścia w życie.
A przecież niewiele brako
wało, aby cała sprawa rozbi
ła się o opozycję w Senacie
USA.
Do ostatnich godzin
trwały
jeszcze
zakulisowe
przetargi,
mające na celu
skłonienie kilku wahających
się senatorów do głosowania
za układem. O jego ratyfika
cji zadecydowały w rezulta
cie dwa głosy, o tym zaś, że
\ wprowadzone uprzednio do
treści traktatu przez stronę
amerykańską poprawki stały
; się możliwe do zaakceptowa' n;a przez Panamę przesądziła
\ dodatkowa rezolucja. Senatu,
I stwierdzająca, że USA po: wstrzymają się cd interwen\ cji w sprawy wewnętrzne Pa
namy.
Szef rządu panamskiego,
gen. Omar Tórrijos powitał
ratyfikację nowych układów
jako „największy triumf” w
historii swego kraju. Wynik
debaty
ratyfikacyjnej jest
niewątpliwie
zwycięstwem
zdrowego rozsądku; dotych
czasowy neokolonialny status
strefy
Kanału Panamskiego
zatruwał stosunki Waszyng
tonu z całą Ameryką Łaciń
ską.
Poza
ważnym
aspektem
międzynarodowym, jaki nie
sie usunięcie tej kości nie
zgody między USA a Pana
mą,
ratyfikacja nowych układów będzie miała również
reperkusje wewnętrzne, umacniając prestiż prezydenta
Cartera, który zaangażował w
te sprawę cały swój autory
tet.

ANNA PIASECKA

(P) Komunikat „czerwonych brygad” donoszący o „samobój
stwie” popełnionym przez porwanego przywódcę włoskiej cha
decji Aldo Moro.
CAF ~~ Photofax

ZYGMUNT SZYMAŃSKI

Powracająca
(A) 10 kwietnia w niewiel
kim miasteczku New Stanton
(3 000 mieszkańców), około
100 km od Pittsburga, w sta
nie Pensylwania, otwarta zo
stała oficjalnie i uroczyście
fabryka, której właściciel . —
Volkswagen
Manufacturing
Corp. of America — zamierza
jeszcze w tym roku wyprodu
kować 60 000 Golfów, zwanych
w USA pieszczotliwie Rabbit
(króliczek) i pod taką nazwą
snrzedawanych na
terenie
sprzedawanych
Ameryki.

Poszukiwania Aldo Moro
nie przynoszą rezultatów
Brak śladów w zamarzniętym jeziorze Duchessa

tylko dorównuje temu co ro
bią Amerykanie, ale nieraz na
wet to przewyższa. Elektroni
ka Sony czy Philipsa, aparatu
ra elektryczna Siemensa, bądź
czekolada Nestle mają więc po
ważne szanse, aby dostać się
na rynek amerykański i aby
na nim pozostać, pomnażając
obroty i dochody tych firm o
niebagatelny odsetek.
Po drugie zaś, podejmowanie
przez obce firmy produkcji na
amerykańskiej ziemi jest dzi
siaj tańsze niż dawniej, nie
tylko, gdy chodzi o koszt za
inwestowanego
kapitału, ale
także o koszt bieżącej produk
cji.
W poprzednim dziesięcioleciu
płace w wysokorozwiniętych
państwach
pozaamerykańskich
(a tym bardziej w niskorozwiniętych!) były dużo niższe od
płac amerykańskich. Dzisiaj
wszakże obserwujemy zjawisko
odwrotne — przynajmniej gdy
chodzi o niektóre kraje. Jeżeli
uwzględnić koszty socjalne, ro
bocizna w Niemczech zachod
nich, w Szwajcarii bądź Szwe
cji, na przykład, jest obecnie
wyższa niż w Stanach Zjed
noczonych. A w dodatku robot
nicy amerykańscy pracują z
reguły więcej niż ich kole
dzy z tych krajów. W wypad
ku RFN różnica wynosi ok. 35
dni w roku! Nic też dziwnego,
że jak obliczył
Volkswagen,
koszty produkcji w New Stanton będą mniejsze niż w
Wolfsburgu.

Wszystko to sprawiło, że
miliardy dolarów, które w latach powojennych opuszczały
Amerykę i szły na wykup
obcego majątku po stosunko
wo opłacalnej cenie, płyną
obecnie w odwrotnym kierun
ku i służą na wykupywanie

przez obce przedsiębiorstwa
amerykańskiego majątku, tak
że po stosunkowo opłacalnej
cenie.
Obie te pozycje, czyli suma
amerykańskich inwestycji za
granicą i zagranicznych inwe
stycji w Ameryce, nie bilansu
ją się wprawdzie. Według sza
cunków amerykańskiego mini
sterstwa handlu ta pierwsza
wynosi 174 miliardy dolarów,
druga zaś — 30 miliardów (na
koniec 1976 roku). Ale, podczas
gdy amerykańskie inwestycje
zagraniczne wykazują stagnację
lub nawet cofają się (głównie
z powodu słabości dolara!), za
graniczne inwestycje w USA
rosną w lawinowym tempie.
Tylko w 1977 roku, według
prowizorycznych danych, obco
krajowcy zrealizowali 274 pro
jekty
inwestycyjne, bądź to
wykupując istniejące przedsię
biorstwa amerykańskie, bądź
też budując nowe. Ogólna war
tość tych projektów — około
5 miliardów dolarów. 485 milio
nów wydał angielsko-holenderski Unilever na zakup więk
szości udziałów w National
Starch and Chemical; Nestle
nabyła większość akcji Alcon
Laboratories za 275 milionów;
Thyssen stał się współwłaści
cielem Budd Company — za po
dobną sumę; Bayer kupił więk
szość udziałów w Miles Labo
ratories za 250 milionów itd itp.
Czytelnik zdziwi się być mo
że, gdy powiemy, że na pier
wszym miejscu wśród zagra
nicznych inwestorów w USA
figuruje
malutka Holandia,
przed Wielką Brytanią, Kana
dą, Szwajcarią i RFN. Ale in
westycje tego ostatniego kraju
wykazują największą „dynami
kę wzrostu”, jak powiadają
ekonomiści. Jest to zrozumiałe,
gdy uwzględnić wysoki kurs
marki i wysoki poziom zachodnioniemieckiego przemysłu.
Przeszło dziesięć lat temu, w
1967 r., francuski działacz poli
tyczny i dziennikarz, Jean-Jacęues Servan-Schreiber na
pisał pamiętną książkę pt. „Le
defi amćricain” („Amerykańskie

wyzwanie”),

której

pierwsze

A Przewodniczący państwa Re
publiki Kuby, I sekretarz KC
KPK, Fidel Castro przyjął w Ha
wanie wicepremiera Tadeusza Pykę. Wicepremier
poinformował
szefa państwa Kuby o przebiegu
odbywającej się obecnie VII sesji
polsko-kubańskiej komisji współ
pracy gospodarczej i naukowotechnicznej.
• Niezależna organizacja oświa
towa pod nazwą Biuro Statystyk
Ludnościowych opublikowała da
ne, z których wynika, że średni
wskaźnik
urodzeń
na świecie
spadl w ub. r. do najniższego po
ziomu, od czasów kiedy zaczęto
rejestrować liczbę mieszkańców w
poszczególnych krajach. W 1977 r.
wskaźnik ten wyniósł 29 na 1000,
podczas gdy rok wcześniej wyno
sił Jeszcze 30 urodzeń na 1000 osób.

słowa brzmiały następująco:
„Jest rzeczą wysoce prawdopo
dobną, że za piętnaście lat trze
cią największą potęgą przemy
słową świata, po USA i ZSRR,
nie będzie Europa (zachodnia),
lecz amerykański przemysł w
Europie”.
Proroctwo to nie spemiło się
Jak dotąd i jest bardzo wątpli
we czy spełni się do 1982 roku.
Amerykanie usadowili się istottnie w wielu dziedzinach gospo
darki
zachodnioeuropejskiej.
Ale, o czym się nieraz zapomi
na. nie zrobili tego przy pomo
cy gwałtu lub terroru.
RFN, Belgia, Wielka Bryta
nia, Włochy, a nawet od pew
nego czasu Francja — same za
praszały Amerykanów. Przyno
sili oni z sobą świeży kapitał,
nowoczesną technologię i sztu
kę zarządzania, tworzyli nowe
miejsca pracy w Europie i po
mnażali jej dochód narodowy.
A wciąż nowelizowane prawo
dawstwo uniemożliwiało im
bezkarne buszowanie na tere
nie kraju, który udzielał im
gościny. Prawda, że nie tak Jest
w krajach gospodarczo zacofa
nych (choć i tam zaczyna się
patrzeć obcym towarzystwom
na palce), ale mówimy tu prze
cież o rozwiniętej i uprzemy
słowionej Europie Zachodniej.

W sumie, zarówno Amery
kanie, jak i Europejczycy nie
stracili chyba na tak nieraz
piętnowanej „ekspansji kapi
tału” zza Atlantyku. Tak, jak
nie tracą obecnie — w dobie
ekspansji kapitału zachodnio
europejskiego — za Atlantyk. W
warunkach gospodarki wolno
rynkowej taka swoboda prze
pływu kapitałów ma nieraz
swoje złe strony, ale ma i za
lety, przede wszystkim chyba,
gdy chodzi o dodatkowe za
trudnienie siły roboczej, o upowszechnienie nowoczesnej
techniki, ożywienie zacofa
nych regionów i wzbogacanie
miejscowego rynku nowymi
asortymentami towarów z oczywistą korzyścią dla klienta.

Wizie i fakty
(P) W ciągu ostatnich trzech
miesięcy Ha Tien, Chau Doc
i Tay Ninh. — główne miasta
wietnamskie leżące w pobli
żu Kambodży — zmieniły się
w miasta frontowe. Ich lud
ność oraz mieszkańcy wielu
wiosek przygranicznych mogą
bowiem w każdej chwili oczekiwać wypadów zbrojnych
z terytorium sąsiedniego kra
ju.
Ujawniony światowej opinii
publicznej dopiero na prze
łomie roku konflikt granicz
ny
Wietnamu i Kambodży
wciąż budzi głębokie zdumie
nie. Nie tak dawno w samej
Kambodży obchodzono trzecią
rocznicę zakończenia wojny i
wyzwolenia kraju spod fak
tycznej okupacji amerykań
skiej. Historyczne już fakty
wieloletniej wojny w IndoChinach dowodzą, że bez so
lidarności Khmerów z Wiet
namczykami i Laotańczykami
na wyzwolenie trzeba
byłoby czekać jeszcze długie
lata.
Przypadające w tych dniach
święto narodowe Kambodży
Wietnamczycy powitali przy
pomnieniem tradycyjnej przy
jaźni między obu narodami,
potwierdzili pragnienie utrzy
mania stosunków dobrosą
siedzkich, mających przecież
trwałe oparcie we wspomnia
nej solidarności z lat walk
narodowowyzwoleńczych.
Władze Kambodży nie sko
rzystały jednak z jeszcze
jednej okazji, by wreszcie po
łożyć kres bezsensownej woj
nie granicznej. Ich koronnym
argumentem nadal pozostaje
kwestia tzw. federacji indochińskiej, do której utworze
nia rzekomo zmierza Hanoi,
pragnąc Wietnam, Kambodżę '
i Laos połączyć w jedno pań
stwo.
Czy to wyłącznie przypa
dek, że podobnego argumen
tu używała po 1975 większość
prasy
zachodniej
strasząc
kraje
Azji
PołudniowoWschodniej wizją komunistycznej federacji?
Hanoi wielokrotnie podkre
ślało, że utworzenie federacji
nie wchodzi w rachubę. Kon
cepcja ta przeszła do historii
wraz z kolonialną przeszłością
Indochin. Wietnam natomiast
nalega, by podjęto rozmowy
w celu uregulowania proble
mów granicznych i zażegna
nia dalszych konfliktów dla
dobra obu narodów.

TADEUSZ BARZDO
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XXVIII kolejka piłkarskiej' ekstraklasy
(P) Trzecia od końca kolejka ekstraklasy piłkarskiej nie
przyniosła wielkich, poza jedną, niespodzianek — chorzowski
Ruch pokonał w Mielcu Stal 1:0. Zwycięstwo to większych ko
rzyści Ruchowi jednak nie przyniosło, bowiem te drużyny, któ
re chorzowianie chcą wyprzedzić, też zdobyły punkty. Defi
nitywnie zdaje się swe szanse pogrzebał Górnik, przegrywając
na wyjeździe z Arką.
Na górze tabeli zaszły nie
wielkie zmiany. Wisła wygrała
a jej główni konkurenci do ty
tułu mistrzowskiego, Lech Poz
nań i Śląsk Wrocław, zremiso
wali. Krakowianie mają teraz
2 pkt. przewagi nad Lechem i
3 pkt. nad Śląskiem.
Do zdobycia upragnionego ty
tułu mistrzowskiego brakuje im
praktycznie 2 pkt. bowiem ma
ją oni najlepszą różnicę bra
mek. W dwóch ostatnich spot
kaniach zmierzy się Wisła z
Ruchem w Chorzowie i u siebie
grać będzie z Arką. Tytuł mi
strzowski jest więc prawie pew
ny. Kazimierz Kmiecik, po
strzeleniu 3 goli w meczu z
Szombierkami, dogonił Szarma
cha na liście najlepszych strzelców (obaj mają po 13 bramek).

Polonia — Lech
Stal — Ruch
Widzew — Odra
Wisła — Szombierki
Zagłębie — Śląsk
Zawisza — ŁKS

1:1
0:1
1:0
4:0

(1:0)
(0:1)
(1:0)
(1:0)
0:0
2:1 (1:0)

LEGIA — POGOŃ 0:0
Widzów około 10 tys.
Obu drużynom przeszkodził
deszcz, który lunął przed roz
poczęciem gry, zmieniając bo
isko w bajoro. Piłkarzom po 15
minutach mordęgi w błocie,
kiedy to jeszcze starali się sku
tecznie atakować, odechciało się
chyba gry. Trudno zresztą by
ło rozpoznać zawodników, pra
wie wszyscy nosili jednolite,
czarne od błota ubiory. Stąd
też podania kierowane do part
nera z zespołu trafiały często
do... przeciwnika. Ta b;,< > do
TABELA:
końca spotkania, w którym pił
1. Wisła
37
32—20 ka
częściej przebywała w środ
2. Lech
35
27—23 ku boiska niż pod bramkami.
3. Śląsk
34
34—30
Pogoń zadowalał remis, co też
4. Legia
42—30 od razu można było dostrzec,
29
5. Stal
29
31—26 więcej bowiem uwagi poświęca
6. ŁKS
29
26—26 li goście obronie własnej bram
7. Odra
28
32—28 ki niż atakowaniu. Zresztą w
meczu celnie strzelili bo
8. Arka
28
27—32 I całym
dajże raz tylko. Za to bardzo
9. Widzew
27
31—35 skutecznie
bronili się w środku
10. Polonia
26
25—23 pola Legioniści, choć uparcie
11. Zagłębie
26
29—30 dążyli do zwycięstwa, nie po12. Szombierki 26
23—32 trafili ambicji poprzeć zas.taku13. Zawisza
25
25—29 jącym rozegraniem piłki i cel14. Pogoń
25
32—40 nym strzałem. Mieli co prawda
15. Ruch
23
27—34 kilka okazji na zdobycie prowa
ale jak zwykle ostatnio
16. Górnik
21
24—29 dzenia,
zaprezentowali
umiejętności
strzeleckie, których w I lidze
Komplet wyników
wypada się wstydzić.
XXVIII kolejki:
dla Legii powinno już być
3:0 (3:0) w 1:0
Arka — Górnik
11 minucie. Cypka z 13 m —
0:0
Legia — Pogoń
nie atakowany — strzelił sil
nie, ale niecelnie. Dlaczego nie
padła bramka w 22 minucie,
Cypka z Banaszakiem długo
chyba będą analizować. Cypka
otrzymał bardzo dobre podanie
na polu karnym, przyjął biłkę
jednak w taki sposób, że bram
(P) Rozegrano kilka zaległych _karz
gości Szczech nie wiedział,
spotkań o mistrzostwo angiel
czy to już strzał i na wszelki
skich lig piłkarskich. Piłkarze
wypadek wybiegł, odbijając pił
Nottingham Forest w przełożo
kę Dobitka Banaszaka do pus
nym spotkaniu z 18 marca po
tej bramki była niecelna. Nie
konali Queens Park Rangers
wiele brakowało, aby wojskowi
1:0 i prowadzą w tabeli ekstra
zdobyli gola również w 26 mi
klasy mając po 37 meczach 58
nucie i to zupełnie dla nich
pkt. Do mistrzowskiego tytułu
niespodziewanie. Silnie wybita
drużynie Nottingham brak je
z pola karnego piłka trafiła w
szcze tylko jednego punktu.
Cypkę i powracając minimalnie
Drugi w tabeli Everton ma po
minęli tylko słupek bramki. W
39 meczach 52 pkt. Na trzecim
32 minucie ładnym strzałem po
miejscu jest Liverpool 48 pkt.
pisał się Banaszak, ale trafił w
po 37 spotkaniach.
poprzeczkę.
Wyniki pozostałych meczów:
XV drugiej części gry wart od
I liga: Liverpool — Ipswich
notowania był jedynie przebój
Town — 2:2 (mecz z 11 lutego),
Deyny, który minął kilku ob
West Bromwich Albion — Derrońców Pogoni i podał do
by County — 1:0 (z 11 lutegoj;
Cypki. Stojący 3 m przed
II liga — Blackpool — Fulham
bramką rywali gracz Legii n-ze— 1:2 (z 4.111), Bolton XVandepuścił piłkę między nogami.
rers — Crystal Pałace — 2:0 (z
(I.S)
18.11.), Bristol Rovers — Brigh
POLONIA — LECH 1:1 (1:0)
ton — 0:4 (z ll.III), Mil wali —
Sunderland — 3:1 (z ll.III.),
Bramki zdobyli: dla Polonii
Orient — Burnley — 3:0 (z
Lońka (17 min.), dla Lecha Mi
8.IV.).
lewski (82 min.). Widzów ok. 5
tys. Żółtą kartkę otrzymał Szew
czyk (Lech).
W przekroju całego spotkania
zespołem nieco lepszym byli go
(P) XV Houston, gdzie odby
wa się tenisowy turniej XVCT, spodarze. XV pierwszej połowie
znów kilka meczów zakończyło
Polonia, grając bardzo rozsądnie
w obronie, opanowała środek
się niespodziewanymi wynika
mi 21-letni Amerykanin Nick boiska i stwarzała często groźne
Sariano, zajmujący na świato
sytuacje pod bramką Lecha.
wej liście dopiero 53 miejsce,
XVykorzystała jednak tylko jed
zdecydowanie pokonał XVłocha ną.
Adriano Panattę 6:1, 6:4. Inny
Po przerwie gra się nieco wy
tenisista USA, Terry Moor, wy
równała i częściej do głosu za
gra! z Australijczykiem Johnem
częli dochodzić poznaniacy. Ich
Newcombe 6:0, 6:4.
akcje były jednak mało precy
Pozostałe wyniki: Harold So- zyjne, a dobrze tego dnia dyspo
lomon (USA) — Paolo Bertoluc- nowany Chwolik obronił wszyst
ci (XVłochy) 6:0, 6:0, Corrado
kie groźne strzały. XV 72 min.
Barazzutti (XVłochy) — Mikę kiedy to sędzia podyktował rzut
Cahill (USA) 7:5, 6:3, Ilie Nasta- karny za faul Szewczyka wyda
se (Rumunia) — Mikę Fishbach
wało się, że zwycięstwo gospo
(USA) 7:5, 6:3, Peter Fleming
darzy jest przesądzone. Rochnia
(USA) — Cliif Richey (USA) 4:6,
nie wykorzystał jednak tak do
6:2, 6:2,
skonałej okazji i posłał piłkę

Piłkarzom Nottingham
brak jednego punktu

Z kortów

nad poprzeczką. Osiem minut
przed końcem spotkania pięk
nym strzałem z ok. 20 metrów
popisał się Milewski i uratował
dla swojego zespołu jeden, cen
ny punkt.

Wokół „Mundialu-78

Rekord świata
radzieckiej łyźwiarki
(P) Radziecka łyżwiarka Na
talia Petrusewa
uzyskała na
wysokogórskim lodowisku w
Medeo k. Ałma Aty wynik lep
szy od rekordu świata w wielo
boju — 173,48 pkt. N. Petruse
wa zwyciężyła na wszystkich
dystansach osiągając następują
ce wyniki: na 500 m — 41,86
sek, na 1500 m — 2:09,94 min.,
na 1009 m — 1:24,79 min i na
3000 m — 4:34,68 min.

Ryzykowne posuniecie meksykańskiego trenera
(P) Przed rokiem, gdy meksykański trener Antonio Roca
rozpoczął odmładzanie reprezentacyjnej jedenastki, spotkał się
z powszechnym aplauzem. Przeciętna wieku zespołu była bo
wiem wysoka i nowi, młodzi piłkarze byli niezbędni.

Dziś, po 12 miesiącach, mek
sykańscy eksperci zadają so
bie pytanie, czy Roca z tym
ZAGŁĘBIE — ŚLĄSK 0:0
odmłodzeniem nie poszedł zbyt
daleko. Obawiają się, że war
Widzów ok. 4 tys.
tość młodych gwiazd, które
Było to dobre spotkanie, za
zabłysły
podczas stosunkowo
wodnicy obu zespołów walczyli
łatwych spotkań kwalifikacyj
ambitnie o piłkę od pierwszego
Mistrzyni
świata
w
sprintersnych
i
meczów
sparringowych,
do końcowego gwizdka. Przez
została przeceniona. Przy całym
kim wieloboju Lubow Sadcziikopierwsze 70 min. inicjatywa na
uznaniu dla umiejętności San
leżała do drużyny sosnowieckiej,
wa zwyciężyła w swej specjal
cheza, Rangela i innych niepo
a w ostatnich 20 min. przeważał
ności bijąc rekord krajowy re koi
sposób, w jaki piłkarska
Śląsk. XV zespole Zagłębia bar zultatem 167,450 pkt.
elita tego kraju została usu
dzo dobrze grał Włodzimierz
nięta w cień.
Mazur, który stwarzał wielokro
18-Ietnia Anna Bugrewa po
To, że Roca zrezygnował ze
tnie groźne sytuacje pod bram
prawiła
rekord
świata
juniorek
starych
repów
jak Guzman,
ką Kalinowskiego. XV zespole
Sanchez — Galindo czy Horacio
w biegu na 3000 m osiągając
Śląska bardzo dobrze spisywał
Lopez, jest zrozumiałe. Dziwi
się Kalinowski, dobrze grała de
wynik 4:36,83 min.
jednak, że trener reprezentacji
fensywa z XVładys!awem Żmuda.
pragnie zastąpić „nastolatkami”
zawodników
doświadczonych,
będących w najlepszych piłkar
skich latach. XVśród meksykań
skiej młodzieży jest niewątpli
wie kilka wielkich talentów,
ale wysłanie ich bez doświad
czenia, jakie zdobywa się w
ciężkich meczach międzypań
stwowych, na arcytrudny tur
niej „Mundialu-78”, może oka
zać się bardzo ryzykownym
posunięciem.
Obecnie mówi się o powoła
niu na pozycję forstopera jesz
cze „zielonego” Cisnerosa, za
wodnika o dużych możliwoś
ciach, który
jednak nie ma
pełnego przeglądu sytuacji na
boisku.
XV środku pola — gdzie roz
strzyga się 'os wielu spotkań
— Roca postawił na 20-letniego
Lopeza-Zarzę, którego wpraw
dzie uznano za sensacją tego
rocznych rozgrywek ligowych,
ale który rozegrał dotychczas
nie więcej niż 30 spotkań w
ekstraklasie. Lopez-Zarza do
Fot.
Zbigniew
Furman
brze
biegający i niezły w grze
(P) W akcji Tadeusz Cy~>ka (z lewej).
destrukcyjnej pomocnik z klu
bu Unirersidad, ma zadatki na
piłkarza dużej klasy. Czy jed
nak podoła wielkiej odpowie
dzialności dyrygowania grą w
Argentynie?
(P)_ Ok. 110 zawodniło
kg. w któiei rekjrdy Polski
Podobne obawy mają eksper
klubów uczestniczyć bęi
znacznie odutegają poziomem od ci w stosunku do członka re
48 mistrzostwach Polski w pod
rekordowych wyników w pozo prezentacji juniorów Mendizinoszeniu ciężarów, które odbędą
stałych kategoriach.
bala, który zastani! w ostatnich
się w dniach 20—23 bm. we
Oto ubiegłoroczni mistrzowie spotkaniach doświadczonego i
XVrocławiu Na podstawie wyni kraju, którzy startować będą promieniującego spokojem de
ków uzyskanych w tym roku, we Wrocławiu: w. 52 kg — Ste La Torre. Doświadczeni, pomoc
PZPC powołał do mistrzostw fan Leletko, w. 55 kg — Leszek
nicy Guillen i Chavez _ nie
prawdę wszystkich najlepszych Skorupa, w. 60 kg — Antoni znajdują się wśród wybrańców
ciężarowców kraju. Startować Pawlak, w. 67,5 kg — Zbigniew
Rocy.
będą mistrzowie Polski z ub.
Młody atak Meksykańczyków
Kaczmarek, w. 75 kg — An
roku w 8 kategoriach Wago
drzej Czerwonko, w. 90 kg — (średnia wieku 20,5 lat) jest już
wych. Zabraknie jedynie mi Kazimierz Kęska, w. 100 kg — zgrany w stopniu uzasadniają
strza w wadze powyżej 110 kg Adam Szpineta, w. 110 kg — cym wstawienie trzech utalen
— Stanisława
Grabowskiego, Tadeusz Rutkowski.
towanych napastników Rangela,
który nabawił się dokuczliwej i
przewlekłe, kontuzji oraz mi'strza w wadze 82,5 kg Pawła
Rabczewskiego, chorującego od
występu w Turnieju Przyjaźni
w Moskwie.
Trener reprezentacji piłkar
(P) 40 zawodników, kandyda
Do mistrzostw zawodnicy przy
tów na mistrzostwa świata w skiej Iranu, Hesmat Mohajerani
gotowywali się w klubach, a
Argentynie, zgłosili do FIFA podał nazwiska 38 piłkarzy po
członkowie
kadry narodowej
także Szkoci. Kadra szkockich wołanych do szerokiej kadry na
trenowali według ustaleń trene
finały
„Mundialu-78”. Dwaj
rów kadry. Na pomoście we piłkarzy składa się z zawodni
XVrocławiu wystąnią m.in. Zbi ków grających w angielskich i dalsi zostaną wytypowani póź
niej.
gniew Kaczmarek, który zapo szkockich klubach, przy czym
wiedział start w wyższej kate na boiskach Szkocji występuje
Oto szeroka kadra Iranu:
gorii — 75 kg, Stefan Leletko, 17 graczy.
Oto nazwiska kadrowiczów Nasser Hejazi, Bahram Mayedat,
Zygmunt Smalcerz, Jan ŁostoMansur Rashidi, Nader Faryad
wski, Paweł Korusiewicz i Ta reprezentacji Szkocji: Robert B.
Clark,
Alan
Rough, John Shiran, Mohammed Karabkandeusz Rutkowski.
di, Hassan Nazari, Ali-Reza
Tegoroczny sezon będzie dla Brownlie, William Jardine, Ro
naszych ciężarowców bardzo bert Stuart Kennedy, William Ghashghaeian, Andranik Eskanbogaty w imprezy. XV czerwcu, Donachie, Martin McLean Bu- arian, Hossein Kazerani, Nosnajlepsi startować będą w mi chan, Thomas Forsyth, Gordon rollah Abdolahi, Ali Shodjaje,
strzostwach Europy, które roze McQueen, Donald Mason, David Hasan Nayeb-Agha, Ali Parrin,
Javad Allahverdi, Mohammad
grane zostaną w Havirovie Bruce Rioch, Archibald Gemmil,
Richard Asa Hartford, Joseph Panjali, Mahmoud Haghighian,
(CSRS), natomiast w październi
ku w mistrzostwach świata w Jordan, Luigi Macari, Kenneth Iraj Dana’j Fard, Ebrahim
Dalglish, William Johnston, An- Ghassem Pour, Behtash Fariba,
USA. XV międzyczasie kalendarz
międzynarodowych startów prze drew Muellen, Joseph M. Har- Mohammad Sadeghi, Mahoud
per, Arthur Graham, Derek Ebrahim Zadeh, Mohammad Rewiduje udział Polaków w kilku
Souness, za Abdelkhani, Hassan Rowsturniejach. Trenerzy kadry przy Johnstone, Graeme
han, Hossein Faraki, Hossein
gotowują więc dwa szczyty for Kenneth Burns, John Blacley,
my. XV związku z tym mistrzo William F Miller, James Anton Fedakar. Hamid Alidousti, Mo
stwa Polski będą jedynie eta Blyth, James Stewart, David siem Khani, ghafour Djahani.
Stewart. John Wark, Neil Mc- Moshen Yusefi, Abdolrezagh
nem przygotowań do mistrzostw
Nab, Anthony Fitzpatrick, Roy Khadem-Pir. Madjid Beshkar,
Eurony i mistrzostw świata. Nie
Nura’i,
Mohammad
należy więc oczekiwać wyni Aitken, Graeme Payne, Francis Nasser
McGarvey, John Robertson, łan Darzi, Kazem Alikhani, Parviz
ków na najwyższym poziomie,
Mazlumi,
Mehdi
Dinyazadeh,
a niespodziankę mogą sprawić Andrew XVallace,- David Narey,
zawodnicy w nowo wprowadzo Paul Hegarty, Roderick Mac Hamid Majdteymuri, Hojjat TeDonald, Frank Gray.
heranL
'
nej kategorii wagowej, do 100

Sztangiści u

40-tki Szkocji i Iranu

Ortegę i Sancheza do zasadni
czego składu.
Na miejsce w drużynie czy
hają dwaj kolejni „młodociani”
— Augustin Mazo i Hugo Rodrięuez. Doświadczonym gra
czom jak Aceves, Jimenez czy
Montoya (wszyscy powyżej 25
lat) daje się znikome szanse w
teamie Rocy. Meksykańscy eks
perci wyrażają obawę czy ich
najskuteczniejszy
napastnik
Cuellar będzie mógł spełnić swe
zadanie bez wsparcia ze strony
doświadczonych
zawodników
drugiej linii.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze
trener Roca będzie wynoszony
pod niebiosa, jeśli się nie po
wiedzie — narazi się na kryty
kę, że swoją jedenastkę odmło
dził zbyt drastycznie.

489 dziennikarzy
z Brazylii
Najwięcej dziennikarzy na fi
nałach „Mundialu-78” będzie z
Brazylii. Brazylijczycy zgłosili
akredytację aż 489 dziennikarzy
na pierwszą rundę spotkań tur
nieju finałowego.
Oto liczby dotyczące akredy
tacji przedstawicieli prasy ra
dia i tv z innych krajów:
Włochy — 199, Francja — 177,
Hiszpania — 111, Szwecja — 95,
Austria — 50, XVęgry — 39.

25 tys. dolarów
aa Ksmpesa
Zakończył się przetarg o piłkarza argentyńskiego,
Mario
Kempesa grającego w hiszpań
skiej drużynie Valencia. Osta
tecznie obie strony zgodziły się,
że Mario Kempes będzie przy
gotowywał się do ,,Mundialu-78”
z reprezentacją Argentyny, je
żeli związek piłkarski tego kra
ju wpłaci na konto Valencii 25
tys. dolarów, nie licząc kosztów
ubezpieczenia. Kempes zapo:
wiedział swój przyjazd do> Argentyny 8 maja.

jego dymisji. Nie bardzo prze
mawiały do nich argumenty
Calderona, że drużyna jest do
piero na etapie przygotowań do
„Mundialu", że boiska na któ
rych grano miały bardzo cięż
ką nawierzchnię, że wreszcie
Peru wygrało z innym fina
listą mistrzostw świata, Meksy
kiem (1:0)... Bilans tournee Peruwiańczyków jest niekorzystny
dla tej drużyny.
Finaliści
„Mundialu” na pięć spotkań
wygrali jedno, jedno zremiso
wali i trzy
przegrali, mając
niekorzystną różnicę bramek
4—8. Piłkarze Peru w najbliż
szą niedzielę grają kolejny
mecz sparringowy — z repre
zentacją ChRL.

Trener Walii
chwali Irańczyków
Pochlebne recenzje zebrali
piłkarze Iranu od trenera re
prezentacji Walii, Mikę Smitha,
mimo przegranego meczu w
Teheranie (0:1). „Gdy zobaczy
łem w pierwszych 20 minutach
meczu jak oni grają, jedynym
moim marzeniem był remis —
stwierdził Smith.
— Dopiero
później udało się naszej dru
żynie uporządkować grę i wy
grać, choć gospodarze zasłużyli
na remis w tym meczu. Man
kamentem ich gry była słaba
postawa obrońców. Gdy wyeli
minują go — będą trudnym ry
walem dla Holendrów
czy
Szkotów”. „Nasz zespół nie
miał w meczu z XValią dobre
go dnia — powiedział po me
czu trener reprezentacji Iranu,
Heshmat Mohajerani — ale też
nie jesteśmy jeszcze w pełni
formy, którą szykujemy na fi
nały mistrzostw świata. Walij
czycy grali dobrze, a mecz z
nimi p-ozwolił nam odkryć wła
sne błędy”.

Turniej UEFA
eliminacją
do mistrzostw świata

Claudio Coutinho
jest zadowolony

(P) W maju 16 zespołów juniorów uezestniczyć będzie na
boiskach o zwycięstwo w tur
Trener piłkarskiej reprezen
nieju UEFA. Stawką w tej im
tacji Brazylii, Claudio Coutinho
prezie będzie nie tylko pierw
jest zadowolony z doświadczeń,
sze miejsce 1 nieoficjalny tytuł
które zbierał podczas tournee mistrza Europy w rywalizacji
po Europie. „Nie chodzi mi o
juniorów.
Zwycięzcy czterech
wyniki — stwierdził C. Coutin
grup zyskają ponadto prawo
ho przed meczem z Anglią —
gry w mistrzostwach świata w
w meczach z drużynami euro
Japonii.
pejskimi okazało się, że mamy
piłkarzy światowego formatu
W Zurichu podano do wiado
Leao, Riyelino, Zico, Ze Marię.
mości, że w mistrzostwach
Uważam, że Leao jest najlep
świata juniorów w Japonii. Eu
szym bramkarzem na świecie.
ropie przyznano sześć miejsc. W
Z zespołu, który występował w
związku z tym dwa pozostałe
Europie, 13—14 piłkarzy ma
miejsca przypadną tym druży
szansę wystąpienia w finałach
nom. które w eliminacjach gru
„Mundialu-78”.
powych turnieju UEFA w Pols
ce zajmą drugie miejsca i zdo
będą największą liczbę punk
tów. Jeżeli kilka drużyn, skla
Piłkarze Peru
syfikowanych na drugich pozy
wygwizdani przez kibiców
cjach w grupach, uzyska tyle
Burzliwa atmosfera panowała
samo punktów — o awansie do
na lotnisku w Limie w dniu
mistrzostw świata będzie decy
przylotu piłkarskiej reprezen
dowała różnica bramek, a na
tacji Peru z torunee po konty
stępnie większą liczba strzelo
nencie amerykańskim. Licznie
nych bramek. Gdy i w ten spo
zebrani kibice wygwizdali pił
sób nie zostanie wyłoniony fi
karzy, a dziennikarze nie szczę
nalista mistrzostw świata junio
dzili słów krytyki trenerowi
rów — o awansie do turnieju
reprezentacji, Marcosowi Cal
w Japonii zadecyduje losowa
deronowi, domagając się nawet
nie.
ROJ

Z wielkim żalem zawiadamiamy że nasza najdroższa Zona,
ukochana Matka i Babcia zmarła nieoczekiwanie w dniu
19 kwietnia 1978 r.

S. t P.

HALINA KOWALSKA
z domu Małych
wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej „ZOTAP"
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 21 kwietnia 1973 r
o godzinie 12.00 w kościele Matki Boskiej Loretańskiej przy
ul. Ratuszowej 11 po czym nastąpi wyprowadzenie na cmen
tarz Bródnowski do grobu rodzinnego.
Pogrążeni w głębokim żalu
mąż, córka, syn, synowa, zięć i wnuki

K

Dnia 15.IV.1978 r. zmarła
doc. dr

W dniu 18 kwietnia 1978 r. zmarła przeżywszy
lat 73 najukochańsza Matka 1 Babcia

JADWIGA SADOWSKA
[ wieloletni pracownik naukowy b. Instytutu Nau
kowego Kultury Fizycznej i Akademii" Wychowa
nia Fizycznego w Warszawie, sekretarz Redakcji
kwartalnika ..Wychowanie Fizyczne i Sport”, od
znaczona: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski, Odznaką Zasłużonego Działacza Kul
tury Fizycznej i innymi odznaczeniami państwo
wymi.
Cześć Jej pamięci!
studenci i pracownicy AWF w Warszawie

S. t P.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 21 .IV.
1978 r. o godz. 10 w kościele Karola Boromeusza
na Powązkach, po którym nastąpi wyprowadzenie
Zwłok na cmentarz miejscowy do grobu rodzin
nego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim
smutku
córki, syn, wnuki i rodzina
W-647465-1

Dnia 18 kwietnia 1978 r. po długich i ciężkich
cierpieniach zmarł przeżywszy lat 83

ZOFIA KWAŚNICOWA

tadeusźYyrajski

W dniu 18.IV.1978 r. zmarła przeżywszy lat 76

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 21.IV.
1978 r. w kościele św. Wincentego na Bródnie o
godz. 12.20, po którym nastąpi wyprowadzenie dro
gich nam Zwłok do grobu rodzinnego na cmen
tarz miejscowy, o czym zawiadamiają pogrążeni
w głębokim smutku
syn, synowa, szwagierka, wnuki,
prawnuki i rodzina
W-6 47472-1

tsssKiauBm

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16
kwietnia 1978 r. zmarł w wieku lat 56 nasz uko
chany Mąż i Brat

WŁADYSŁAW WAWER

MARIA BURZYŃSKA
z domu Stokosz
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 22
kwietnia 1978 roku o godz. 10 w kościele Dzieciątka
Jezus przy uL Lindleya, po którym nastąpi wy
prowadzenie Zwłok na Cmentarz Czerniakowski
do grabu rodzinnego, o czym zawiadamiają po
grążeni w głębokim smutku
córka, synowie, jynowa i wnuki
W-6-7467-1
ET

HALINA MARIA
STUDZIŃSKA
z domu Szeszów

z domu Kurzela

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 20
kwietnia 1978 r. o godz. 9 w kościele Karola
______ Boromeusza na Powązkach, po którym nastąpi wy
prowadzenie Zwłok na cmentarz miejscowy do
grobu rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni
w głębokim smutku
mąż, bratanica, rodzina
W-647462-1

Dnia 17 kwietnia 1978 r. zmarł po długich cier
pieniach nasz najukochańszy Mąż 1 Ojciec
S. t P.

PAWEŁ POŁUJAŃSKI
doktor weterynarii
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 21 kwietnia
o godz. 11 w kościele św. Karola Boromeusza na
Powązkach, po którym nastąpi złożenie Zwłok w
grobie rodzinnym, o czym zawiadamiają pogrążeni
w głębokim smutku
żona. syn. synowa
W dniu 18 kwietnia jmarl nagle

JANUSZ SLESICKI

Pogrzeb odbędzie się dnia 21 kwietnia 1978 r.
o godzinie 13.30 na Cmentarzu Komunalnym na
Powązkach
żona, siostra, siostrzenica
W-647464-1

długoletni pracownik przemysłu gazowniczego
W Zmarłym tracimy zaangażowanego, oddanego
pracownika oraz serdecznego Kolegę

Dnia 17 kwietnia 1978 r. po krótkich lecz cięż
kich cierpieniach opatrzony świętymi sakramen
tami przeżywszy lat 82 odszedł od nas najuko
chańszy nasz Ojciec i Dziadziuś

N-1128-1

S. t P.

Dyrektorowi

JULIAN BERDOWSKJ

MARKOWI SADRENOWI

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 'w dniu 21
kwietnia 1978 r. o godzinie 10.30 w Bazylice Serca
Pana Jezusa, ul. Kawęczyńska, po którym nastąpi
wyprowadzenie Zwłok na Cmentarz Bródnowski
do grobu rodzinnego, o czym zawiadamiają po
grążeni w głębokim smutku
dzieci, wnuki 1 rodzina

serdeczne wyrazy wsDÓłczucia z powodu śmierci
MATKI
składają
pracownicy Działu Księgowości
i Finansów CZSP

W dniu 17 kwietnia 1978 r. zmarła przeżywszy
lat 80

JADWIGA MACIEJEWSKA

Dnia 16.IV.1978 r. zmarła po długich i ciężkich
cierpieniach w wieku 84 lat

były długoletni pracownik dydaktyczno-naukowy
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,
twórca działu „wychowanie muzyczno-ruchowe”
odznaczona: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze
nia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą
„Barw” im. Oskara Kolberga, Odznaką Zasłużo
nego Działacza Kultury Fizycznej i innymi.
Pogrzeb odbędzie się dnia 21 .IV.1978 r. o godz.
12 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w
Warszawie, ul. Młynarska 54/56.
Z głębokim żalem żegnają swego wieloletniego
Pedagoga
studenci 1 pracownicy AWF w Warszawie

W dniu 17 kwietnia 1978 r. zmarła przeżywszy
lat 71
S. f P.

Dyrekeja, Rada Zakładowa, ko
leżanki i koledzy Krajowej Dy
spozycji Gazem

Dnia 18.IV.1978 r. zmarła

KAZIMIERA KOMOROWSKA
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn 21IV.1978 r.
o godz. 13.40 w kościele na Cmentarzu Bródnow
skim, po którym nastąpi pogrzeb e czym z głębo
kim smutkiem zawiadamiają
dzieci
TW-702882-1

Mgr

APOLONIA ŚADREN
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 20
kwietnia 1978 r. o godz. 11 w kaplicy przycmentarnej na Woli, po którym nastąpi wyprowadze
nie Zwłok na cmentarz miejscowy, o czym za
wiadamiają
córki, syn. synowa, zięć,
wnuki i rodzina
W-647470-1
W dniu 17 kwietnia zmarł w wieku lat 50

EUGENIUSZ MALEC
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 21
kwietnia o godz 13.30 w kościele św. Piotra i Pa
wła w Pyrach, po którym nastąpi wyprowadzenie
Zwłok na cmentarz miejscowy, o czym zawiada
miają
tona, córka i rodzina
W-64746I-1

Z żalem żegnamy zmarłego w dniu 16 kwietnia
1978 r.
Kolegę

BRONISŁAWA WEGNERA
byłego wieloletniego pracownika Biura Projektów
Przemysłu Fermentacyjnego.
Wyprowadzenie Zwłok nastąpi w dniu 20 kwie
tnia 1978 r. o godz. 13 z kaplicy ul. Lindleya.
Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunal
nym Powązkowskim.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współ
czucia składają
___________________Dyrekcja, koleżanki i koledz
Dnia 17 kwietnia 1978
r. zmarł opatrzony św.
sakramentami, przeżywszy lat 83

JÓZEF BRZOZOWSKI
mistrz krawiecki — senior Cechu Krawców
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 22
kwietnia w sobotę o godz. il w kościele św. Win
centego na Bródnie (murowany) po którym nastapi
wyprowadzenie Zwłok do grobu rodzinnego na
cmentarz miejscowy, o czym zawiadamiają po
grążeni w głębokim żalu
tona, córki, syn, synowa, zię
ciowie, wnuczki i prawnuczki
w kraju i za granicą
W-647468-1

5

Jerzemu
Studzińskiemu
wyrazy serdecznego współczu
cia z powodu śmierci
ZONY
składają
Dyrekcja, POP, Rada Za
kładowa oraz koleżanki i
koledzy Zakładu Doświad
czalnego Instytutu Mecha
niki Precyzyjnej w W-wie
N-1124-1

Z żalem i smutkiem po śmier
ci Pani

Jadwigi
Sadowskiej
składamy nasze współczucie
CÓRCE i WNUKOWI

Barbarze
Sadowskiej
i
Grzesiowi
przyjaciele

TW-703015

Koleżance

Renacie
Ohde
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają
Rada i Zarząd MSM
Energetyka”
N-U26Koleżance

Krystynie
Baczko
wyrazy szcz.er.5go współczucia
z powodu śmierci
,,
OJCA
składa
zespół pracowników Labolatorium PP PKZ
W-703037-1
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SKLEP ZE ZNA KIEM „A”
Pani Jadwiga Zwolińska
mieszka przy ul. Domejki.
Najbliżej ma do sklepu przy
ul. Szaserów 57. Jak twierdzi
— od miesiąca w tym sklepie
kupuje się zupełnie inaczej.
Można wybierać, wręcz gry
masić. Obsługa jest taka, że
chce się tu przychodzić. Wy
powiedź ta poparta została
kilkoma innymi — w tym sa
mym tonie: jest lepiej i to bez
tabliczki „klient nasz pan”.
Sklen przy ul. Szaserów jest
jednym z 73 w stolicy i woje
wództwie, które
dotychczas
przejęli agenci w wyniku pod
jętej w listopadzie ub. roku de
cyzji rządu.
Oczekuje się od nich przede
wszystkim lepszego wykorzys
tania placówek, urozmaicenia i
większego wyboru towarów, —
maia bowiem prawo do korzy
stania także z innych źródeł
zaopatrzenia niż państwowe czy
społeczne.
Jak do tej pory największym
zainteresowaniem agentów cie
szą się sklepy z kwiatami i
warzywno-owocowe. Natomiast
znacznie mniejszym — spoży
wcze. gdzie potrzeba większej
operatywności a także pienię
dzy na pokrycie kaucji za to
war i urządzenia — lady, wi
tryny, chłodziarki.
W stołecznym województwie
agencyjnych sklepów spożyw
czych jest na razie tylko pięó.
Jednym z pierwszych agentów
jest Wojciech Skrobosz, który
przejął taki właśnie sklen przy
ul. Szaserów 57. Lokal jest nie
wielki, ale przy sprawnej i
szybkiej obsłudze nie ma z tym
tak wielkiego problemu. Nowy
agent debiutuje nic tylko w tej
placówce, ale i w ogóle w han
dlu. Przedtem pracował w
spółdzielni
inwalidzkiej.
W
pracy pomaga mu żona — z za
wodu — technik ekonomista.
Wypowiedzi klientów o pracy
nowego agenta sa nieco eufory
czne, ale fakt, że wszystko tu
jest na sprzedaż. Jak nie ma
kompotu śliwkowego, to zapro
ponują dwa inne. Jeśli klient
życzy sobie ten, a nie inny ka
wałek. to choćby były takie sa
me, wymienia
natychmiast.
Wszystko w myśl zasady — im
więcej się sprzeda, tym więk
szy zysk własny. Do stwierdze
nia tej prostej zależności wy
starcza zdrowy rozsądek, któ

ry nakazuje dobrze traktować
klienta.
W artykuły podstawowe jak
chleb, mleko, masło, mąka, ma
karony Wojciech Skrobosz zao
patruje się — generalnie rzecz
blorąc w hurtowniach uspołecz
nionych. Ale zorganizował już
sobie dostawy prywatne pie
czarek, białego sera, świeżych
jaj, kiszonej kapusty, ogórków,
suszonych grzybów itp. W naj
bliższym czasie przed sklepem
ustawiony będzie stragan z wa
rzywami (można je kupić choć
by na zieleniaku), w planie jest
też
wprowadzenie wyrobów
garmażeryjnych, prawie domo
wej roboty. Dostarczać je ma
rzemieślnik.
Pierwsze kroki zostały więc
zrobione. Zresztą w kierunku
zgodnym z założeniami — roz
szerzenia asortymentu towarów
z prywatnych źródeł. Pozostaje
jednak jeszcze cała gama towa
rów, które były i nadal pozo
staną dostarczane przez „Spo
łem”. Jednak nie zawsze współ
praca w tej dziedzinie układa
się najlepiej i zupełnie zgodnie

WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki 12 —
„Polskie malarstwo dwudziestole
cia międzywojennego” ze zbiorów
Muzeum Sztuki w Lodzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn Grafika 1 fotogra
fia Jerzego Wernera.
Witryny Plastyczne — malarstwo
Haliny Krysińskie)'.
Klub .Relaks”:
III wystawa
Klubu Plastyka Amatora.

DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pl. Zwycię
stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomo
cy doraźnej
pediatrycznej ul.
Tochtermana 1. Doraźna pomoc
Internistyczna — ambulatorium
Pogotowia Ratunkowego przy ul.
Tochtermana Pogotowie Denty
styczne czynne codziennie w godz.
23—7 rano przy Pogotowiu Ra
tunkowym.
Informacja Służby
Zdrowia 406-77.

TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 993, posterunek MO 997,
pogotowie
ratunkowe
kolejowe
296-16 pogotowie energetyczne 991.
pogotowie
energetyki
cieplnej
993, pogotowie gazowe czynne w
godz. 7^-15 (317-17) w godz. 23—7
rano (224-30), w niedziele i świę
ta 400-97, postój taksówek przy
pl. Konstytucji 223-52 przy dwor
cu PKP 268-83, przy 2wirki i Wi
gury 418-10.
Informacja
PKP
299-50, PKS 267-76.
BIAŁOBRZEGI
Kino „Pilica” — „Zdjęcia prób
ne”, prod. poi., lat 15, godz. 18
i 20.
Tcletony: pogotowie ratunkowe
703 pogotowie milicyjne 997. straż
pożarna 993. pogotowie energety
czne 630, zajazd myśliwski 411,
sklep „Dacia” 742.

GARBATKA
Kino „Las” — „Strach nad miastem”, prod, franc., lat 18, godz.
17 i 19.
Telefony: apteka 26, dworzec
PKP 47. posterunek MO 07, ośro
dek zdrowia 25. postój taksówek
53, urząd gminy 91, straż pożar
na 8.

GRÓJEC
Kino „Odra” — „wszyscy i
nikt”, prod. poi. lat 12, godz. 17
i 19.
Telefony: pogotowie MO 997,
straż pożarna 993, pogotowie ra
tunkowe 9i»9, pogotowie energety
czne 23-4-, apteka 23-22, muzeum
regionalne 33-72, przychodnia rejonowa 22-94, urząd miasta i gmi
ny 21-93. szpital 36-36.
D Kino""?,Śnieżka” — ••^ięta,®ztek12i
Robinson”.
prod. ang.. lat M,
8 Telefony: apteka 26
gorzeć
PKP 47, ośrodek zdrowia 28 po
stój taksówek 53. przedszkole 19,
restauracja „Zamkowa
77, po
sterunek MO 07.
K^oFN,',znicz” - ”O3^”ł9P-d-

"Telefonypogotowie ratunkowe

mi. Np. przed świętami agent
zamówił owoce cytrusowe. Po
dobno zostały zresztą na ten
sklep wypisane, ale nie dotarły.
Za to po świętach zaoferowano
jednorazową dostawę kilkuset
kilogramów cytryn. Oczywiście
całego transportu nie można
było przyjąć, w obawie że zgnije zanim trafi do klienta. W
„Społem” na próby interwencji
w tej sprawie agent otrzymał
od jednego z dyrektorów odpo
wiedź — jak możemy dać owo
ce cytrusowe panu, skoro na
sze sklepy nie wyrabiają pla
nu. Tymczasem w umowie jest
napisane,
że agencie mają
■wspólnie z innymi placówkami
„Społem” ■wykonywać plan.
Podobna historia była z oran
żadą — mimo zamówień — od
marca nie przysłano ani jednej
butelki. Agent próbował co
prawda zamówić w innej wy
twórni. ale na to nie pozwala
rejonizacja dostaw, obowiązują
cą wytwórnie i „Społem”. Do
tej pory nie określono też do
kładnie wysokości marż na po
szczególne towary. Wygląda

RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH
w Radomiu, ul. Toruńska 12

Informuje, ze prowadzi na rok szkolny 1878(79
NABÓR KANDYDATÓW
W ZAKRESIE
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

prowadzonych przez Zespół Szkól Budowlanych w Rado
miu ul. Kościuszki 7 i Zasadniczą Szkolę Zawodową w
Końskich ul. Warsztatowa 2Naukę prowadzimy na kierunku:

więc to tak, że często konwo
jenci informują na co jaką mar
żę wyznaczono; na sam chleb
jest ich kilka w zależności od
gatunku.
Na szczęście takie załatwienie
sprawy nie jest reguła. Po pro
stu zależy na kogo się trafi. Bo
jak np. dyr. Świątka z oddzia
łu dzielnicowego Praga Połu
dnie „Społem" to wszystko mo
żna załatwić. Ale trudno z ka
żda sprawa zwracać się stale
do jednej osoby.
Mniej za to kłopotów sprawia
Wojciechowi Skroboszowi trans
port. Po prostu ma własny sa
mochód i w razie awarii sam
może coś przywieźć. Wyposa
żenie sklepu też udało się skom
pletować bez szczególnych tru
dności, część zresztą odkupio
na jest od „Społem” i wyre
montowana własnymi siłami
(np. chłodnia). Następne urzą
dzenie, jakie agent ma zamiar
kupić to zamrażalnik.

Miesiąc to zbyt krótki okres,
aby agent mógł jednocześ
nie ocenić system na tak
lub nie. W każdym razie okres
próbny, jaki sobie wyznaczył
Wojciech Skrobosz to trzy lata.

Pierwsze dni I miesiące pra
cy sklepów agencyjnych to ok
res docierania się i korygowa
nia przepisów, nawiązywania
nowych kontaktów. Na razie
jednak cala związana z tym
„latanina” i nerwowość utrud
nia trochę pracę już czynnym
agencjom oraz może zniechę
cać następnych chętnych. Nie
bezpiecznie często w kontak
tach ze „Społem” powtarza się
stwierdzenie: jak pan wziął, to
niech się pan sam martwi.
Warto, aby WSS zwróciła wię
kszą uwagę na wzajemne kon
takty, żeby czyjaś zła wola nie
przyczyniła się do negatywnej
oceny całego przedsięwzięcia.

(alr)

PRZETARG
ZAKŁADY METALOWE „PREDOM-ŁUCZNIK” IM. GEN.
WALTERA w Radomiu ul. 1905 roku OGŁASZAJĄ PRZE
TARG NIEOGRANICZONY na wykonanie remontu instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Planty 16 w Rado
miu.
Termin wykonania — III kwartał 78 r.
Ślepy kosztorys obejmujący zakres robót znajduje się do
wglądu w Dziale Głównego Energetyka Zakładów Metalowych.
W przetargu mogą brać udział jednostki gospodarki Uspo
łecznionej i nieuspołecznionejOferty w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg” na
leży składać do dnia 10 maja 1973 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 1978 r. w
Dziale Głównego Energetyka Zakładów Metalowych o godz. 10.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
R-114

® MURARZ PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH
Przyjęcie kandydata odbywa się na podstawie złożonych
dokumentów w kancelarii wymienionych szkół, bez egza
minów wstępnych.
Uczniowie naszych klas — zgodnie z odpowiednimi prze
pisami, otrzymują wynagrodzenie miesięczne oraz inne
świadczenia socjalne, wynikające z Układu
Zbiorowego
Pracy w Budownictwie. Dla uczniów zamiejscowych ZSZ
w Końskich, zapewniamy otrzymanie miejsca w kwaterze,
natomiast uczniom ZSB w Radomiu, zapewniamy odpłatnie
miejsce w internacie.
Bliższych informacji na ten temat udziela Dział Spraw
Pracowniczych Przedsiębiorstwa — pokój nr 411 teł. 211-01
w. 14, ewentualnie se&retariaty wymienionych szkół.
R-122-0

CO f GD,HE

KINA
Bałtyk — „Gang Olsena wpa
da w szał”, prod. duń. lat 12,
godz. 10, 12, 14. „Sceny z życia
małżeńskiego”, prod. szwedz. lat
18, godz. 16.30 1 19.30.
Hel — „Przyjaciele
Eddiego”,
prod. USA, lat 15, godz. 15.30,
,17.30 1 19.30. „Tomasz”,
prod.
franc. lat 15, godz. 13.30. „Trud
ny fest pierwszy krok”,
prod.
ZSRR, b/o. godz. 11.
Przyjaźń — „Pocałunki z Hong
kongu”. prod. franc., lat 15, g.
15.30, 17.30 i 19.30.
Pokolenie — „Fałszywy król”,
prod. ang., lat 15, godz. 9, 11, 13.15,
17, 19.
Odeon — „Intryga rodzinna”,
prod. USA, lat 15, godz. 15.30, 17.30
l 19.30.
Walter — „Wspomnij
mnie",
prod. ZSRR, lat 12. podz. 16 i 13.
Mewa — „Aleksander Newski”,
prod. ZSRR, b/o, godz. 15.30, 17.30
1 19.30.

z wcześniejszymi zapewnienia

999, straż pożarna 998, posterunek
MO 997.

JEDLNIA LETNISKO
Telefony: apteka 48, izba porodo
wa 38. posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 23, restauracja „Leśna”
110. straż pożarna 88, urząd gmin
ny — naczelnik 89, zakład ener
getyczny 60, dworzec PKP 5.

JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy 101, apte
ka 29, posterunek MO 77. ośrodek
zdrowia 17. straż pożarna 88. re:.a „Turysta” 14.
NOWE MIASTO
Kino „Pilica” — „Szacowni nie
boszczycy”, prod. wiosk., lat 18,
godz. 15.30, 17.30 1 19.30.
Telefony: apteka 46, biblioteka
miejska 32, dworzec PKS 97, go
spoda 46. kawiarnia 160. kino 97.
posterunek MO 7, straż pożarna
8, szpital rejonowy 55. posterunek
energetyczny 27, postój taksówek
83.
MOGIELNICA
Kino „Zwycięstwo” — „Ponad
strachem”,
prod. franc, lat 15,
godz. 17 1 19.
Telefony: apteka 10, gminna
spółdzielnia 8, kino 44. ośrodek
zdrowia U, posterunek MO 7,
straż pożarna 88, naczelnik 149,
przychodnia 80.
LIPSKO
Kino
„Szarotka” — „Znachor,
Prof. Wilczur”, prod. poi., lat 12,
godz. 17.
Telefony: apteka 62, dom kul
tury 141, kawiarnia 93, kino 184.
dworzec PKS 203, pogotowie ra
tunkowe 09, posterunek energe
tyczny 161, straż pożarna 03, szpi
tal 09, posterunek MO 7.
PIONKI
Kino „Chemik” — „Sprawa Gorgonowej”, I I II cz., prod. poi.,
lat 18, godz. 17.
Telefony: kierunkowy 12, pogo
towie MO 307, pogotowie ratun
kowe 309, straż pożarna 308, apte
ka 310, biblioteka 562, księgarnia
511, naczelnik
513,
restauracja
„Adria” 562.
SKARYSZEW
Telefony: apteka 13. posterunek
MO 77. ośrodek zdrowia 11, strat
pożarna 29, urząd miasta i gminy
39.

WARKA
Kino „Przyjaźń — „Przygody
Gerarda”, prod. ang., lat 15, godz,
17 i 19.
Telefony: apteka 38. izba poro
dowa 133. kawiarnia 266. posteru
nek MO T, ośrodek zdrowia 21,
przychodnia rejonowa 270, CPN
120 restauracja „Turystyczna" 93,
stacja PKP 12. Muzeum im. Puła
skiego 267.
Muzeum im. Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków i dni poświątecznych w godz.
od 10—17. Ekspozycja stała —
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, straż
pożarna 88.
WIERZBICA
Kino „Wenus” — „Blizna”, prod.
poi., lat 15, godz. 18.
Telefony: apteka 1. Izba p?rodo,"
wa 11 posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 19 pogotowie energetycz
ne 21, urząd gminy — naczelnik
15, żłobek 2, przedszkole 25.
SZYDŁOWIEC
Kino „ Górnik” — „Zabity na
śmierć”, prod. USA, lat 15, godz.
18 i 29.
Telefony: apteka 53 lub 102,.dom
kultury 246. posterunek MO 07.
straż pożarna 08, CPN 186, mu
zeum 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 10—19. po
niedziałki i dni poświąteczne —
nieczynne.
PRZYSUCHA
Kino „Zachęta” — „Wniebowstą
pienie”, prod. ZSRR, lat 15, godz.
15.30, 17.30 i 19.30.
Telefony: posterunek MO 07. po
gotowie ratunkowe 09, straż pożar
na 08. apteka 229. biblioteka 220,
dom kultury 473. dworzec PKP
62. izba porodowa 317. kino 447. oś
rodek zdrowia 313, urząd miasta
1 gminy.— naczelnik 427.

ZWOLEŃ
Kino „Świt” — „Gorące polo
wanie”, prod. jap., lat 18, gedz.
17 i 19.
Telefony: posterunek MO 997,
straż pożarna 093 pogotowie ra
tunkowe 999. apteka 24-19, nostój
taksówek 27-08. szpital 20-37, za
kład energetyczny 20-61.
Muzeum im. Jana Kochanow
skiego w Czamoiesie. Jan Ko
chanowski, życie 1 twórczość.
Punkt Muzeum Okręgowego —
Tradycje rewolucyjne ziemi ra
domskiej w dokumencie,

IŁŻA
Kino „Zamek”: nieczynne.
Telefony: apteka 51. biblioteka
208. dom kultury 103, komi
sariat MO 7, straż pożarna 215,
apteka 273, urząd gminy 136, re
stauracja „Zamkowa” 22.
Uwaga: Kalendarzyk sporządzo
no na podstawie informacji za
interesowanych instytucji. Kie
rownictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany programu.

REGIONALNY
PROGRAM RADIOWY
Pro-gram lokalny nadawany Jest
na falach średnich 188, 236 i 238 m
oraz na UKF 70,49 MHz w godz.
6.45—7.30 i 16.40—1,7.00 natomiast
w godz. 7.30—7.40 1 17.00—18.00 —
tylko na UKF 70,49 MHz.

Czwartek, 80 bm.

6.45 i 16.40 — Aktualności dnia

16.50 — „Kto pomoże budowla
nym” — aud. Cz. Kussaia 17.00 —
Koncert życzeń 17.45 — Muzyka.
Uwaga:
13.30—-15.00 — Ogólnopolski mu
zyczny program stereofoniczny
(UKF 70,49 MHz).
W programie ogólnopolskim
32.23 — Kielce na muzycznej an
tenie (pr. 1).

RADIO
Program I
wiać.: 6.00 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 po
ry roku 11.25 Niezapomniane stro
nice „Nurt” 11.40 Tu Radio Kie
rowców 12.05 Z kraju 1 ze świata
12.25 Mozaika polskich melodii
12.45 Roln. kwadrans 13.00 Dla kl.
I 1 II (wych. muzyczne) 13.20 Spot
kanie z folklorem 13.40 Kącik me
lomana 14.00 Studio „Gama” (ok.
godz. 14.05 Informacje dla kierow
ców 14.20 Studio Relaks 14.25 Stu
dio „Gama” 15.05 Korespondencja
z zagranicy 15.10 Studio „Gama”
(ok. 15.45 informacje dla kierow
ców) 15.55 Człowiek 1 środowisko
10 05—13,25 Tu Jedynka 17.30—13.00
Radiokurier 18.25 Nie tylko dla
kierowców 18.33 Konc. życzeń 19.15
Słynne tematy filmowe 19.40 Ze
spól „Swing Session" 20.05 Repor
taż na zamówienie 20.20 „Wybit
ni soliści w repertuarze popular
nym” 21.05 Kronika sportowa 21.15
Panorama polskiej piosenki 22.00
Z kraju 1 ze świata 22.20 Tu Radio
Kierowców 22.23 Kielce na muz.
antenie 23.00 Wita Was Polska.

Program nocny
0.08 Początek programu
0.07 Kalendarz Kultury Polskiej
Wiad. 1 informacje dla kierow
ców 0.01 2.00 3.00
Wiad.: 1.00 4.00 5.00
0.12 1.05 2.06 3.06 — Noc z me
lodią i piosenką z Warszawy

ZARZĄD RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
w Radomiu
zawiadamia, że w miesiącu kwietniu br.

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH
POŚWIĘCONE WYBOROM DELEGATÓW
NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, I TAK:

— członkowie przyjęci po 1972 r. — 21.04.78 r., g. 17.00
Miejsce zebrań grupy — sala konferencyjna Przedsiębior
stwa „Budochem” ul. Struga 25 w Radomiu.
Zapraszmy do wzięcia udziału
R-1I3-1
4.00 Sygnały dnia — pierwszej
zmianie.

Program II
Wiad.: 4.39 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 13.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik domowy 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje i propozycje 5.45
Muz. 6.00 W kilku taktach, w kil
ku słowach 6.10 Kalendarz 6.15
Mel. przyjaciół 6.35 Gimnastyka
6.45—7.10 Dzień dobry Warszawo
7.15 Zespół W. Kacperskiego 7.35
Małe muzykowanie 8.00 Dialogi
1 zbliżenia 3.35 d.c. Dialogi 1 zbli
żenia 9.30 Problemy kultury fizy
cznej 9.40 Tu Radio — Moskwa
10.00 Sztuka nie tylko zawodowa
10.15 „O dziełach miłości albo
Bizancjum” 10.30 Zespół „The New
Tradittonal" 10.40 Nie ma margi
nesu 11.00 Słynni dyrygenci wę
gierscy 11.35 Poradnia Rodzinna
11.40 Muzyka 12.05 M. Ravel —
Le tombeau de Couperin 12.25
„Rytm życia” 12.45 „Warszawskie
Smyczki” 13.00 Ludzie ze społecz
nym mandatem 13.10 Motet w pol
skiej muzyce renesansu 13.35 Ze
wsi i o wsi 13.50 G. Rossini: „Kop
ciuszek” 14.10 Więcej, lepiej, no
wocześniej 14.25 Muzyka Telemanna 15.20 13. Bartók: Mikrokosmos
15.30 Studio Plus 16.10 Muzyka pol
ska XX wieku 16.40 Na Warszaw
skiej Fali 17.00 Impresje jazzowe
17.20„Spotkanie w Lozannie” 17.40
„Szkic do portretu starszej pani"
18.00 Stołeczno aktualności muzy
czne 18.25 Plebiscyt Studia „Ga
ma” 10.40 Siadem inwestowanych
miliardów 19.00 Po VII Międzyna
rodowym Konkursie Skrzypco
wym im. H. Wieniawskiego — Poz
nań 1977 19.40 Dźwiękowy Plakat
Reklamowy 19.55 Katalog wydaw
niczy 20.00 Studio Relaks 20.20 Z.
Kodaly: I Koncert smyczkowy
21.00 Nowe nagrania radiowe 21.40
Sniewa A. Kawecka 22.00 Prome
nada 22.30 Medium 23.10 W. Byrd:
Magnlfleat I Nunc dimlttis 23.36
Co słychać w świecie 23.40 Muzy
ka.

Program III

Wiad.: 5.C0 C.00 7.00 8.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.05 Między snem a dniem 6.38
Gimnastyka 6.05—8.00 Między snem
a dniem 6.30 Polityka dla wszyst
kich 8.05 Co kto lubi 9.00 „Tango
November” 9.10 Powracający te
mat „Kwiecień w Paryżu” 9.30
Nasz rok 73-my 9.45 Dawne tańce
i melodie 10.35 Kiermasz płyt 11.08
Codziennie powieść „Przeminęło
3 wiatrem" — ode. 11.33—12.25 W
tonacji Trójki 12.25 Za kierowni
ca 13.00 Powtórka z rozrywki 13.50
„Aecjusz ostatni Rzymianin” —
ode. 14.00 Wszystkie dzieła forte
pianowe Schumanna 15.05 Konc.
nagrania Carlosa Santany 15.40
Rozszyfrowujemy piosenki 16.00 Na
ojcowiźnie
16.20
Muzykobranie
16.43 Nasz rok 78-my 17.05 Muzycz
na poczta UKF 17.40 Wszystkie
drogi prowadzą do Nashvllle 18.10
Polityka dla wszystkich 18.25 Czas
relaksu 19.00 Książka tygodnia —
Bartłomiej
Kamiński,
Marek
Okólski — „Świat obecny, świat
przyszły” 19.15 Aktualności muzy
czne z Paryża 19.35 Opera tygod
nia „Alcina" 19.50 „Tango November” — ode. 20.00 Mlni-max 20.35
Fotoplastykon 21.00 Reminiscencje
muzyczne 22.08 Zespół Beach Boys
22.15 Interradlo 23.00 „Pieśń o po
ranku" wiersze 23.05—24.00 Między
dniem a snem ok, 23.15 „Sowa”.

Program IV
Wiad.: 6.40 12.00 16.00 16.00 18.00
22.55
6.00 Vademecum rolnika 6.15 Dla
nauczycieli „Radio-Szkole” 6.30
Rytm’ i piosenka 6.43—7.40 Dzień
dobry Warszawo 7.40 Radio dedykuie 8.00 Piosenki w duecie 8.10
Radiowo-TV Szkoła Średnia dla
Pracujących Biologia 8.25 Uwertu
ra do opery „Euryante" 8.35 W
kręgu spraw rodzinnych 8.55 Graj
kapelo 9.00 Dla kl. III 1 IV (jęz.
polski) 9.20 Kwartety smyczkowe
Haydna (stereo lok.) 9.40 Johann
Nepomuk Hummeł: — Koncert
E-dur na trąbkę i orkiestrę (stereo
lok.) 10.08 Dla kl. VI—VIII — Radiodelta 10.30 Estrada przyjaźni
11.00 Dla kl. IV lic. (wych. oby
watelskie) 11.30 V. Bellinl: - Sce
ny z opery „Norma” (stereo lok.)
12.05—12.25 Głos Mazowsza, Kurpi
i Podlasia 12.25 Giełda płyt (stereo
lok.) 13.00 Jęz. hiszpański 13.15 Ple
śni ludowe Meksyku 13.30 Tu Stu
dio Stereo (stereo ogólnopolskie)
15.05 Teatr P.R. — Studio Współ

czesne „Kochankowie z Marony"
16.05 „Nauka 1 technika” 16.25 Jęz.
niemiecki
16.40—18.20
Program
WORT 16.40 Na Warszawskiej Fali
17.00 Słuchaj nas 17.40 Tu Studio 4
(stereo lok.) 18.00 Dziennik „6 po
południu” 18.10 d.c. Słuchaj nas
18.25 Klub pod znakiem zapytania
19.15 Jęz. rosyjski 19.30 Poznańska
Wiosna 20.30 (w przerwie koncer
tu) „Kareta” fragm. 21.30 Muzyka
baroku (stereo lok.) 21.50 Utwory
Fr. Liszta w wyk. Aldony Dwarlonaite (stereo lok.) 22.15 Posta
wy 1 wzory — Sens I potrzeba
poświęcenia
22.35
Radiowo-TV
Szkoła Średnia dla Pracujących
Metodyka 22.50 Charles Gounod
Walc Julii „Chcę żyć w marze
niach”.
Szczegółowy program audycji
Polskiego Radia zamieszcza tygod
nik „Radio i Telewizja”.
Polskie Radio zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.

TELEWIZJA
Program I
15.00 Melodie — program muzycz
ny — „Wariacje"
15.30 Oto Foto
— magazyn fotograficzny (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla młodych widzów:
Ekran z Bratkiem oraz film z
cyklu: Disneyland — „Kapryśna
Charcica” prod. USA (kolor)
17.55 Poligon (kolor)
18.20 Sonda — Radar w nauce
i technice (kolor)
18.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 „Zabójstwo" — film iab. prod.
amerykańskiej
22.00 Pegaz (kolor)
22.45 Dziennik (kolor)
23.00 W minutę po premierze —
w programie film w reż. An
drzeja Jurgi pt.: „Święta góra
Kasprewa" (kolor)

Programy oświatowe
6.00 RTSS — Jęz. polski, rem. IV
6.30 RTSS — Matematyka, sem. IV
9.00 Dla szkół: Jęz. polski, kl. I
lic.
10.00 Dla szkół: Jęz. polski, kl. U
lic.
11.05 Dla szkół: Jez. polski, lcl. vn
12.25 Decyzje Piętnastolatków
12.55 Dla szkół: Jęz. polski, kl. IV
lic.
12.40 RTSS — Matematyka, sem. II
14.10 RTSS — Fizyka, sem. K

Program II
15.56 Program dnia
16.00 Dla młodych widzów:
„Co dalej maturzysto”
16.30 Kino Miniatur
— Z powagą 1 żartobliwie (kolor)
17.05 „Fundament przyjaźni" (ko
lor)
17.35 Magazyn Morski
18.05 „Paryscy Mohikanie”
Ode. III filmu kostiumowo-przygodowego prod. tv CSRS
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
30.30 NURT — Pedagogika
21.00 NURT — Pedagogika
— Czynniki organizacyjne de
cydujące o efektywności proce
su dydaktycznego — cz. I
21.30 NURT
Nauczanie początkowe
— Łączenie nauczania matema
tyki ż nauczaniem Innych przed
miotów (kolor)
22.00 24 godziny (kolor)
22.10 Film Latarni Czarnoksięskiej
— Jezebel
Dramat
społeczno-obyczajowy
prod. USA

i ŻYCIE RADOMSKIE
I „Zycie Radomskie
**
88-106, Ra
dom, ni. Żeromsklege 81. Tele
fony: ttl-«. 01-5
*
Przejmo
wanie ogłoszeń w godz 9.30—
15.30. Za terminowy drak ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe MW ,,Prasa" At. Jerozośmskle 125021 Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
'wraca Druk: Prasowe zakta.
dy Graficzne RSW „PrssaKslążka-Rueh” Warszawa, ul.
i Marszałkowska l/S.
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PRACOWNICY POSZUKIWANI
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY INSTALACJI I URZĄ
DZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
„ELEKTROCHEM” w Grudziądzu ul. Składowa 14
ZATRUDNI NATYCHMIAST
1. ELEKTROMONTERÓW
2. POMOCNIKÓW ELEKTROMONTERÓW
Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
ą<i. 1. wykształcenie zawodowe, względnie dokument kwali
fikacyjny w zawodzie elektromontera,
ad- 2. wykształcenie podstawowe.
Praca wykonywana będzie w podległym Przedsiębiorstwu
KGR-5 w Pionkach woj. Radom.
Zakład zapewnia zakwaterownie.
Szczegółowych wyjaśnień udziela Dział d/s Pracowniczych,
pokój nr 7 w'w przedsiębiorstwa tel. 202-11 w. 25 względnie
KGR-5 w Pionkach ul. Zakładowa 1 tel. 9 w. 781.
R-119-1

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Radomiu, ul. Żelazna 18 ZATRUDNI NASTĘPUJĄ
CYCH PRACOWNIKÓW:
® operatorów koparko-ładowarek i żurawi samojezdnych,
® monterów samochodowych z długoletnią praktyką,
@ kierowców z II kat. prawa jazdy,
© maszynistów lokomotywy spalinowej.
R-112-0

PRACE PROTETYCZNE W ZLOCIE
WYKONUJE

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
ODDZIAŁ WUSP
Radom, Żeromskiego 50

R-98-0

CZYTELNICY g50;20g REDAKCJA
Radomskie rozmowy z Czytein; kami

Koniec potopu Niezbędne lokals zastępcze
*
Szybem
bez windy s Sprawa wywłaszczeń wciąż aktualna
s Karygodna zaległość»Nieuzasadnione pretensje
Prowadzone przez nas od sty
cznia br. radomskie rozmowy z
Czytelnikami przyniosły ostat
nio
wyjaśnienie
niektórych
spraw. Cieszy to a jednocześnie
martwi, że trzeba było aż in
terwencji redakcji by zostały one załatwione przez kompeten
tne urzędy terenowe.
W sprawę Stanisławy T. z
Kierzkowa musiał włączyć się
Urząd Wojewódzki, bo tereno
wy przez trzy lata okazał się
niekompetentny. Od maja br.
pola i gospodarstwo Stanisławy
T. nie będą już zalewano, wo
da nie będzie niszczyła jej co
rocznych zbiorów. Wykopaniem
rowu odwadniającego zajmie się
Związek Spółek Wodnych z sie
dzibą w Radomiu.
Sprawę tę poruszyliśmy w na
szym sprawozdaniu z radom
skich rozmów, 22 lutego br., w
rubryce Czytelnicy — Redakcja.
I oto po trzech latach Wydział
Rolnictwa Urzędu Wojewódzkie
go zakończył ją wreszcie defi
nitywnie. Czy jednak muslało
dojść aż do interwencji na szcze
blu wojewódzkim. Przecież mógł
już dawno to zrobić kierzkowski urząd, który ponoć jest bli
żej obywatela.

★

Lidią M. i jej rodzina, składa
jąca się z 4 osób, zamieszkują
w lokalu o powierzchni 17 m
kw. O przydział mieszkania za
stępczego starali się od 1975 ro
ku. W Wydziale Spraw Lokalo
wych Urzędu Miasta Radomia
polecono im wówczas uzupełnić
wkład na lokal spółdzielczy, po
czym, jak ich zapewniono, otrzymają mieszkanie zastępcze.
Niestety, mimo spełnienia wa
runków rodzina Lidii M. nie otrzymała mieszkania. W wyni
ku naszej interwencji Urząd
Miejski obiecał przydzielić ten
lokal zastępczy w I kwartale
1979 roku.
Podobnie wygląda sprawa Bo
gusława M. z ul. Białej. Jego
5-osobowa rodzina zamieszkuje
na 16 m kw. Warunki ciężkie.
Radomska Spółdzielnia Mieszka
niowa, której członkiem jest
Bogusław M. obiecała dać mu
mieszkanie w 1977 r. Niestety,
Spółdzielnia nie dotrzymała sło
wa.
W wyniku podjętej przez nas
Interwencji, przewodniczący za
rządu RSM, Andrzej Pracki,
przysłał wyjaśnienie, w którym
zapewnił, że w br. ob. Bogu
sław W. zostanie umieszczony
na liście podstawowej przydzia
łu mieszkań i otrzyma konkret
ną propozycję.

★

W budynku należącym do
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz
dom” drzwi windy były niezablokowane i Stanisław W. spad!
z parteru do szybu. Dyrektor
spółdzielni wyjaśnił, w liście do
redakcji, że „prawdopodobną
przyczyną
niezablokowania
drzwi do szybu windy było
wciśnięcie rygla przez osobę ko
rzystającą z windy, w wyniku
czego dźwig mógł pracować i

Ogłoszenia drobne
Odnawianie, tapetowanie miesz
kań. Tel. 285-15
R-726480-1

Regały i nowoczesne meble pole
ca sklep meblowy: Kielce, Weso
ła 44, czynny wtorki,
środy,
czwartki
R-121-0
Sprzedam dom 10-izbowy, śród
mieście Radomia, z dużą parcelą,
wolny od kwaterunku. Po kupnie
połowa z centralnym ogrzewaniem
wolna. Oferty 43804 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.
R-120-1
Sprzedam 5 tys. sztuk pustaków
typu „Alfa” z pyłów dymnico
wych. Cena do uzgodnienia. Kaca
Zygmunt, Piaseczno gm. Jedlińsk.
R-726481-1

Sprzedam saksofon produkcji NRD
Weltklang. Wiad.: tel. 282-35 po
16.00
R-726478-1

Wynajmę lub sprzedam nowe M-3
w centrum Oferty „Żyele Radom
skie” Nr 726479
R-726479-1

istniała możliwość równoczesne
go otworzenia drzwi półautoma
tycznych”. Sprawdzaniem wszy
stkich urządzeń dźwigowych, jak
wynika z cytowanego wyjaśnie
nia, zajął się Zakład Remonto
wo-Budowlany
Wojewódzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

☆

Podczas naszych rozmów z
Czytelnikami otrzymaliśmy kil
ka sygnałów, z których wyni
kało, że oddział ZUS w Rado
miu, działa — mówiąc delikat
nie — nie dość sprawnie. Mię
dzy innymi przedstawiła nam
swoją historię pani Adela DL
Twierdziła, że mimo reformy emerytalnej, o której tak wiele
mówiło się i pisało w zeszłym
roku, do tej pory nie otrzymała
należnej podwyżki. Parokrotne
skargi, składane przez nią w
ZUS-ie, pozostały bez odpo
wiedzi. Mąż pani Adeli M., któ
ry również jest emerytem, od
początku dostaje prawidłowo obliczoną podwyżkę. Tym dziw
niejsza wydawała jej się zwło
ka.
Na list skierowany przez re
dakcję do ZUS otrzymaliśmy
pismo następującej treści:
W odpowiedzi na pismo z
dnia 25.02.78 Zakład Ubezpie
czeń Społecznych Oddział w Ra
domiu informuje, że w dniu
9.03.78 zostało wysłane wyrów
nanie w kwocie 4145 zł za okkres od 1.05.77 do 14.04.78 na ad
res ob. Adeli DI.”.
Odpowiedź zatem bardzo la
koniczna. Ani słowa wzmianki o
tym dlaczego i z czyjej winy
powstała ta karygodna zaleg
łość. Zdajemy sobie sprawę z te
go, że ZUS ma wiele pracy, pra
gniemy jednak przypomnieć urzędnikom, że dla emeryta 4
tys. zł to spora suma.
I znów smutna refleksja. Jak
długo Adela M. czekałaby na
należne jej pieniądze, gdyby nie
interwencja redakcji? Na osobi
ste skargi zainteresowana otrzymywała odpowiedzi, że je
żeli nie dostała odpowiedzi, to
jeszcze dostanie.

★

Nie wszystkie jednak skargi
naszych Czytelników są uzasad
nione. Czasem rzecz polega na
nieporozumieniu, kiedy indziej
na świadomym przeinaczeniu
stanu faktycznego. Antoni Z.
skarżył się na to, że mimo iż
został zwolniony od podatku,
otrzymał teraz nakaz zapłaty.
Przesłaliśmy zatem prośbę o wy
jaśnienie do Wydziału Finanso
wego. Antoni Z. otrzymał z Wy
działu list, którego fragmenty
poniżej zamieszczamy:
„Z tytułu posiadanego przez
Obywatela gospodarstwa rolne
go w Radomiu, jest on podat
nikiem podatku gruntowego.
Ponieważ posiada Obywatel w
Radomiu, niezależnie od gosopdarstwa rolnego, nieruchomości
przy ul. S., które częściowo wy
dzierżawia i wynajmuje dla je
dnostek państwowych i osób fi
zycznych, dlatego jest również
podatnikiem podatku od nieru
chomości i lokali oraz dochodo
wego z tytułu dzierżawy. Tutej
szy Wydział Finansowy w dniu
21.V.1976 r. wydał zezwolenie na
nie potrącanie przez jednostki
wydzierżawiające 20 proc, przed
płat na omawiany wyżej poda
tek dochodowy, co nie należy
utożsamiać ze zwolnieniem od
pozostałych należności podatko
wych. tj. z tytułu podatku grun
towego, od nieruchomiej oraz
od lokali (...) osiągane przycho
dy w zupełności pozwalają na
terminowe regulowanie należ
nych zobowiązań podatkowych”.
Na zakończenie chcieiibyśmy
dodać, że nie wszystkie instytu
cje odpowiedziały na nasze in
terwencje. I tak np. mieszkań
cy ul. Nowotki 5 od kilku już
lat nie mogą doprosić się o
sprawne funkcjonowanie wodo
ciągów. Do lokalu Antoniego Z.
przy ul. Staromiejskiej 4 wpro
wadził się „na dziko” lokator.
Urząd o tym wie, ale co dniej?
KRZYSZTOF GÓRSKI
MIROSŁAW MACHNACKI
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W atmosferze wzmożonej pracy
społeczeństwo ziemi radomskiej
przygotowuje się do obchodów Święta 1 Maja
W atmosferze wzmożonej
pracy klasa robotnicza, całe
społeczeństwo ziemi radom
skiej przygotowują się do te
gorocznych obchodów Święta
Fracy, które w tym roku sta
nowić będzie szczególnie waż-

nV symbol międzynarodowej
solidarności ludzi pracy ca
łego świata w walce o prawo
do pokojowego życia.
Przygotowania do obcho
dów Święta 1 Maja w atmo
sferze „walki o prawo czło-

Własne abażury nowe prototypy

Lampy z Polanu coraz ładniejsza

Zakłady Sprzętu Oświetle
niowego „Połam” w Radomiu
mają już dawno za sobą okres
przyswajania tajników nowej
produkcji. Obecnie wykonuje
się tu 22 wzory różnych rodza
jów lamp począwszy od trady
cyjnych żyrandoli do poszuki
wanych lamp stolikowych. Czy
ilość idzie w parze z jakoś
cią? — Gdyby tak było —
stwierdza z-ca dyrektora d's
technicznych Tadeusz Wrona
— nic byśmy nie ulepszali cie
sząc się z pozytywnej opinii
odbiorców rynkowych. Ale jest
inaczej.
W tym momencie przypom
niały nam się twórcze poszu
kiwania projektantów sprzętu
oświetleniowego
„Polamu”,
prezentujących przed rokiem
bardzo efektowne lampy ga
binetowe z metalowymi aba
żurami w kształcie kuli. Jeśli
wierzyć pamięci prototypy ta
kich lamp oparto na wzorach
zachodnich.
Do tej pory nic z seryjnej
produkcji nie wyszło. Jak się
okazuje wzory zaakceptowano,
ustalając nawet wielkości
pierwszych dostaw rynkowych,
ale na przeszkodzie w ich rea
lizacji stan?! brak importowa
nej oblarki do wykonywania
kul. Zrezygnowano więc z
wprowadzenia nowego typu
lampy, uznając, że produko
wanie kul dotychczasowych
metodą chałupniczą w ilość!
około 20 sztuk dziennie jest
dla przedsiębiorstw nieopła
calne.
Jak się nie ma, co się lubi...
robi się to, co można. Wycofa
no w ub. roku 6 niechodliwych
wzorów zwiększając dzięki te
mu produkcję lamp stoliko
wych. Projektanci „Polamu”
sięgnęli po nowe pomysły. Ich
efektem są m.in. lampy z re
gulatorem natężenia światła,
które już w bieżącym miesią
cu znajdą f się w radomskich
sklepach. Zakład przy ul. Dę
bowej uzyskał również zezwo
lenie na produkcję nowej lam
py podłogowej z grubszym
drewnianym korpusem. To
jeszcze nie wszystko. Kon
struktorzy sięgnęli w projek
tach do sztuki ludowej, dzięki

Po przeglądzie
zespołów harcerskich
W Przysusze zakończył się
II etap przeglądu harcerskich
zespołów artystycznych Cho
rągwi Radomskiej ZHP im.
J. Kochanowskiego. Przegląd
ten wyłonił najlepsze zespo
ły, które pretendują do udzia
łu w Harcerskim Festiwalu
Kultury „Kielce-78”.
Wśród chórów szkół pod
stawowych I miejsce zajął
chór ze szkoły podstawowej
nr 38, natomiast wśród szkół
nonadpodstawowych — chór
z Zasadniczej Szkoły Budo
wlanej w Radomiu.
Najlepszym zespołem instru
mentalnym okazał się zespół
ze szkoły podstawowej nr 2
w Zwoleniu, natomiast spo
śród zespołów tanecznych naj
większe uznanie jury zdoby
ły: zespół ze Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Białobrzegach i
zespół z Zasadniczej Szkoły
Budowlanej w RadomiuSpecjalną nagrodę Komen
dy Chorągwi ZHP otrzymał
zespół piosenki i ruchu ze
Zbiorczej Szkoły Gminnej w
Rusinowie, który zdobył I
miejsce, natomiast w kate
gorii wokalistów triumfowali
harcerze z Liceum Ogólno
kształcącego w Przysusze.
(bw)

czemu są już prototypy opraw
zwieszakowatych na orczyku,
kole do wozu itp. Oglądaliśmy
też odmianę lampy gabineto
wej w stylu rokoko, na bardzo
eleganckiej podstawie z ćmielowskiej porcelany.
Nawet najpiękniejszy, naj
bardziej wymyślny korpus
lampy traci na uroku, gdy wy
posażony zostanie w brzydki
abażur. A z abażurami są kło
poty. Problemy tym większe,
że ich głównemu producento
wi w pionie „Połam” — Ko
ściańskiej Spółdzielni Wielo
branżowej nie zależy na za
spokajaniu potrzeb poszcze
gólnych przedsiębiorstw pod
kątem przydatności abażuru
do określonego typu lampy.
Jest plan ilościowy i jednako
we tkaniny dla wszystkich.
Komu się nie podoba niech
nie bierze.
Radomskiemu „Polamowi”
nie bardzo odpowiada taka za
leżność. Postanowił więc, że
choć będzie korzystał nadal z
Usług kościańskiej „wlelobranżówki”, postara się też
o włashe abażury wykonane
w pracy chałupniczej. Nieba
wem rozpoczęta zostanie pro
dukcja 7 nowych abażurów z
różnych tkanin dekoracyjnych
w kolorach pastelowych. Bę
dą one miały kształty nie kon
wencjonalne, a więc zamiast
walca, czy ściętego stożka —
sześciokąt, ośmiokąt, wycinek
kuli itp.
Wszystkie te poczynania
wskazują, że choć baza pro
dukcyjna „Polamu” jest w dal
szym ciągu bardzo skromna i
że choć nie wyszły wielkie
plany z produkcją superno
woczesnego sprzętu oświetle
niowego, lampy z Radomia bę
dą z każdym dniem ładniejsze
i bardziej poszukiwane.
ANDRZEJ MĘDRZYCKI

wieka do pokojowego życia”
mają dla nas Polaków, mie
szkańców woj. radomskiego
szczególne znaczenie. Przede
wszystkim dlatego, że tylko
życie bez groźby wojny umo
żliwi nam realizację wszyst
kich, ambitnych zamierzeń
wynikających z programów
wojewódzkich w budownic
twie, rolnictwie, służbie zdro
wia, kulituree czy oświacie.
Z tych właśnie względów
czas przed tegorocznym Swiętern Pracy powinien być okazją do podejmowania we
wszystkich środowiskach spo
łeczno-zawodowych dyskusji
nt.: „Co uczyniliśmy i eo czy
nić należy, aby Polska rosła
w siłę a luidizie żyli dostat
niej”; do ukazywania bilansu
naszych osiągnięć we wszyst
kich dziedzinach życia i bu
dzenia satysfakcji z tych
osiągnięć, ale jednocześnie do
gospodarskiego,
obywatel
skiego zainteresowania się
sposobami lepszej jakościo
wo pracy i wyższej efek
tywności gospodarowania w
przemyśle, rolnictwie, budow
nictwie i wszędzie tam, gdzie
mamy jeszcze w woj. radomskim szczególnie dużo do zrobienia.
Tegoroczne obchody 1 Maja
odbywać się będą w 80 rocz
nicę pierwszej, zorganizowa
nej przez polskich robotni
ków manifestacji ulicznej, ku
czci obchodzonego od 1890 r.
Święta Pracy, ale równocześ
nie w 60-lecie odzyskania
niepodległości, 30 rocznicę
zjednoczenia polskiego ruchu
robotniczego, 35-lecie pow
stania Ludowego Wojska Pol
skiego oraz wielu innych,
ważnych w życiu narodu i
państwa rocznic historycz
nych. Społeczeństwo młodego
województwa
radomskiego
ma szczególne powody, aby
wysoką aktywnością zawodo
wą, społeczną i polityczną
wyrazić w dniu 1 Maja po
parcie dla idei socjalizmu
oraz dla polityki i programu
Partii oraz jej kierownictwaZ myślą o koordynacji
wszystkich, społecznych przy
gotowań do Majowego Święta
w woj. radomskim, powołany
został Wojewódzki Komitet
Obchodów Święta Pracy 1 Ma
ja, na którego czele stanął
I sekretarz KW PZPR w Ra
domiu — Janusz Prokopiak.
Z informacji, które dotych
czas wpłynęły do Komitetu
wynika, że prace przygoto
wawcze rozpoczęto już we
wszystkich miastach i gmi
nach w województwie. Ich
efektem m-a być szczególnie
uroczysty i barwny wygląd
głównych trał przemarszów
kolumn defiladowych oraz
ważnych tras komunikacyj
nych, przebiegających przez
woj. radomskie.
Nadzwyczaj okazale zapo
wiada się również manifesta
cja 1-Majowa w stolicy wo
jewództwa — Radomiu, w
Której obok załóg radomskich
zakładów pracy i instytucji
wezmą udział także delegacje
wszystkich miast i gmin z
woj. radomskiego.
Zanim jednąk wszyscy pój
dziemy w 1-Majowym pocho-

Sąd rodzinny podejmuje interwencję
Czytelnik, Marian Sz. (na
zwisko znane redakcji) z ul.
Czachowskiego 13 w Rado
miu, powiadomił nas o tra
gicznej sytuacji jednej z ro
dzin mieszkających w tym
domu- Od dwóch lat obser
wował on rozwój konfliktów
w tej rodzinie. Ojciec jest
alkoholikiem, przez 17 lat
odsiadywał wyroki, żona —
utrzymująca dom z pracy
chałupniczej — nie może so
bie poradzić z awanturni
kiem maltretującym ją i naj
młodszego 11-łetniego syna.
Kilkakrotnie namawiali ją
sąsiedzi, by wystąpiła na
drogę sądową czy do Komi
tetu Przeciwalkoholowego z
wnioskiem o umieszczenie
męża w zakładzie zamknię
tym dla przeprowadzenia ku
racji odwykowej. Wszelkie
namowy i porady nie odnoszą
jednak skutku, żona nie chce
— jak twierdzi — brać na
siebie odpowiedzialności, nie
chce narażać się awanturni
kowi. W tej sytuacji zachę
cona bezkarnością „głowa ro
dziny” wygania z domu żonę
1 dziecko, żąda by kupili mu
wódki, bije ich.
„Jestem przekonany, pisze
Marian Sz., że można jednak
położyć kres tym awanturom,
uratować żonę, a przede
wszystkim
dziecko
przed
awanturnikiem, położyć kres
rozpadowi rodziny. Poradź
cie, co robić? Może wystąpić
do sądu w tej sprawie po
przez organizację społeczną?”
Interweniowaliśmy w spra
wie tej rodziny w Wydziale
Rodziny i Nieletnich, który
powttał 1 stycznia br. przy
Sądzie Rejonowym w Rado-

miu. Zdaniem sędziego Aliny
Ciesielskiej, kierownika Wy
działu, sprawa ta kwalifiku
je się do rozpatrzenia i pod
jęcia decyzji przez Wydział
tego sądu, zwany powszech
nie Sądem Rodzinnym. Wy
jaśniono nam, że Sąd Rodzin
ny w każdym przypadku ta
kiej interwencji, którą podej
muje organizacja społeczna
działająca w miejscu zamie
szkania rodziny czy każda
prywatna osoba zaniepokojona
takim przypadkiem, podejmuje natychmiastowe przeciwdziałania. Również i w tym
przypadku — jak zapewniła
nas sędzia Ciesielska, Sąd Ro
dzinny podejmie kroki dla
uzdrowienia sytuacji, prze
prowadzone zostaną rozmowy
z awanturującym się, nie
pracującym ojcem, a w razie
konieczności podjęte zostaną
kroki sądowe dla poprawy
sytuacji.
Zapewniając o wszczęciu
postępowania w tej sprawie,
kierownictwo Sądu Rodzin
nego dziękuje naszemu czy
telnikowi za zajęcie społecz
nej postawy, za interwencję
w tej sprawie. O wyniku
działań podjętych przez Sąd
Rodzinny powiadomimy loka
torów domu przy ul- Cza
chowskiego i Mariana Sz.,
który wystąpił w tej spra
wie.
be-de

„Zycie” zatrudni gońca
„Życie Radomskie” zatrudni
od zaraz gońca. Zgłoszenia osobiste codziennie w redakcji,
Radom, ul. Żeromskiego 5L

dzie ulicami miasta lub weźmiemy udział w gminnych
wiecach, będzie wiele okazji
do spotkań z ludźmi dobrej
roboty. W przededniu Świę
ta Pracy w zakładach pracy,
instytucjach,
szkołach,
w
mieście i na wsi odbędą się
uroczyste akademie i wie
czornice połączone z wręcza
niem odznaczeń państwo
wych, dyplomów i listów
gratulacyjnych, które otrzy
mają wyróżniający się robot
nicy, rolnicy, rzemieślnicy i
urzędnicy, kobiety i mężczy
źni, weterani ruichu robotni
czego, działacze społeczni i
młodzieżowi, przedstawiciele
wszystkich środowisk i zawo
dów, przodownicy pracy i
nauki.

Tylko dni pozostały jeszcze
do 1 Maja. Chociaż wiosna
spóźnia się w tym roku, naj
wyższy czas, aby w miastach,
wsiach, osiedlach mieszkanio
wych, zakładach pracy, na
ulicach, placach i skwerach
przystąpić do wiosennego po
rządkowania. Tak, aby w
Majowe Święto domy, osie
dla, zakłady pracy i ich oto
czenie nabrały w pełni od
świętnego wyglądu. Wolą nas
wszystkich jest, aby tegorocz
ne obchody święta wszystkich
ludzi pracy woj. radomskiego
były spontaniczną manifesta
cją w walce o pokój i socja
lizm.

Teatr „Adekwatny”

Zastępują rachmistrzów i urzędników

wystąpi w klubie „Ustronie”
Dział Społeczno-Samorządowy Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ustronie” podejmuje szereg
inicjatyw, organizuje wiele
spotkań, aby mieszkańcy osie
dla przyjemnie mogli spędzić
wolny czas. 22 bm. w klubie
osiedlowym „Ustronie” gościć
będzie teatr „Adekwatny”. Dy
rektor Teatru, znany aktor —
Henryk Boukołowski popro
wadzi spotkanie, natomiast
Magda Teresa Wójcik zapre
zentuje monodram pt. „Anna”.
Impreza rozpocznie się o
godzinie 17. Wstęp wolny.
(bw)

Przed letnim urlopem

Kurs motorowodny
Zarząd Wojewódzki Wodne
go Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego organizuje kurs
motorowodny na sternika III
klasy (absolwenci otrzymują
uprawnienia do prowadzenia
łodzi motorowych o pojemno
ści silnika do 1000 cm5). Jest
to więc szansa dla tych wszy
stkich, którzy tegoroczny ur
lop chcą spędzić nad wodą i
zażywać przejażdżek moto
rówką. Kurs rozpoczyna się
24 bm. i trwać będzie do 16
maja. Zajęcia prowadzone bę
dą po południu.
Bliższych informacji udziela
oraz zapisy przyjmuje Zarząd
Wojewódzki WOPR ul. Mal
czewskiego 10, tel. 240-76.
(bw)

Wojewódzki Komitet
obchodów Święta Pracy
Janusz Prokopiak — I
sekretarz KW PZPR, Kry
styna Firmanty — sekre
tarz KW PZPR, Józef To
biasz — sekretarz KW
PZPR, Bogdan Prus — se
kretarz KW PZPR, Stani
sław Sempruch — Prze
wodniczący WKKP, Euze
biusz Ciążela — I Sekre
tarz KM PZPR, Roman
Maćkowski — Wojewoda
Radomski, Marian Mozgawa —Komendant KW MO,
Tadeusz Cliocbowskl —
V-ce Wojewoda Radomski,
Jan Trybulski — Przewod
niczący WK FJN, Henryk
Maciąg — Prezes WK ZSL,
Andrzej Jarecki — Prze
wodniczący WK SD, Mieczylaw Kowalik — Prze
wodniczący WRZZ, Edward
Głąb — Szef Wojewódz
kiego Sztabu Wojskowego,
Grzegorz Woś — Przewod
niczący RW FSZMP, Ta
deusz Karwicki — Prezy
dent miasta Radomia, Ka
zimierz Janczak — Prorek
tor Politechniki Święto
krzyskiej, Stanisław Berus
— Z-ca Redaktora Naczel
nego „Słowa Ludu”. Hali
na Cieciora — Pracownica

Gminnego Ośrodka Zdro
wia w Kazanowie, Tadeusz
Czarnecki — Rolnik —
Gostków gm. Orońsko, Ju
lia Górska — I Sekretarz
KG PZPR Belsk Duży, Ste
fan Greguła — I Sekretarz
POP „Pronit”-Pionki, Zy
gmunt Goliat — Rolnik —
Strzałków gm. Wolanów,
Andrzej Kaczmarczyk —
Robotnik — Zakłady Me
talowe im. gen. Waltera w
Radomiu, Aleksandra Ko
pyt — Zarząd Wojewódzki
Ligi Kobiet, Janina Machnio — Członek KC PZPR,
robotnfęa RZPS „Radoskór”
Piotr Mularski — Działacz
ruchu robotniczego, Radom
Franciszek Osojca — Dzia
łacz ruchu robotniczego,
Długowola gm. Lipsko, Ma
ria Pikuła — rolnik — gm.
Gowarczów, Jan Rybarczyk
— I Sekretarz KM/G
PZPR w Warce, Józef Łą
cki — Student Politechni
ki Świętokrzyskiej, Marian
Synoś — lekarz, Stanisła
wa Dębska — I Sekretarz
Komitetu Środowiskowego
Oświaty, Bogusław Białczak — V-ce Prezes Od
dział Wojewódzki NOT.

Na Ustroniu „C”
Budynki mieszkalne na jednostce „C” Ustronia jako pierwsze
w naszym mieście wyposażone zostały w instalacje cieplej wo
dy dostarczanej za pomocą sieci centralnego ogrzewania z cie
płowni „Południe". Jest to niewątpliwie duża wygoda dla mie
szkańców i usprawnienie dystrybucji cieplej wody z jednego
centralnego źródła. To udogodnienie jest szczególnie korzystne
dla mieszkańców w okresie sezonu grzewczego, podczas zimo
wych miesięcy.

Dalsze perspektywy takiego
sposobu dostarczania cieplej
wody poprzez sieć centralne
go ogrzewania z centralnych
ciepłowni radomskich do osiedli mieszkaniowych są Już
niedalekie. Chwilowo jednak
ich realizacja jest jeszcze
znacznie utrudniona z dość
skomplikowanych
przyczyn

KRONIKA DNIA
W kolonii Beżnik gm. Potwo
rów wybuchł pożar w zabudowa
niach Józefa Motyla. Spaliła się
stodoła drewniana w artości 50 tys.
rL Przyczyną pożaru było podpa
lenie stodoły przez 5-letnie dziec
ko.
★
W Skłobach gm. Chlewiska
spaliło się 5 ha lasu młodnika,
Straty szacuje się na około
____
30
tys. zł. Przyczyny po tar u ustala
komisja, (bw)

Rozstrzygają i łagodzą
wiele konfliktów
Terenowe Komisje — Roz
jemcza oraz Odwoławcza do
Spraw Pracy, działające przy
Miejskiej Radzie Narodowej
rozstrzygają wiele sporów, osiągając w tej działalności
bardzo dobre rezultaty.
W ich skład wchodzą wy
próbowani
społecznicy
—
prawnicy, działacze związków
zawodowych i inni.
Niedawno odbyły się wybo
ry do obydwu komisji. Tak
więc, rozpoczęły one kolejną
pracowitą kadencję.
(s)

natury technicznej wynikają
cych z faktu że obecnie tzw.
minimum techniczne kotłów
ciepłowni „Południe” jest zna
cznie wyższe od zapotrzebo
wania osiedla na Ustroniu
„C”.
Kotły dostarczające ciepłą
wodę z „Południa” mogą pra
cować efektywnie, gdy ich
obciążenie nie jest mniejsze
aniżeli 7,5 Gcal na godzinę,
natomiast obecnie najwyższe
zapotrzebowanie na ciepłą
wodę przez mieszkańców Us
tronia „C” wynosi zaledwie
0,3 Gcal na godzinę. Jest to
rzadki na ogół przypadek,
kiedy najniższe zdolności pro
dukcyjne źródła dostawy ciep
lej wody użytkowej dla mie
szkańców są ponad 20 razy
większe aniżeli aktualne po
trzeby odbiorcy. Dodajmy, że
niemożliwe jest kontynuowa
nie przez ciepłownię poza se
zonem grzewczym „produk
cji" tak znikomej, jaką jest
przesyłanie dla osiedla wody
o cieple wynoszącym ułamek
Gcal na godzinę.

Ciepła woda nocq
Rozpatrując tę sytuację Wo
jewódzka Spółdzielnia Miesz
kaniowa wraz z Okręgowym
Inspektoratem Gospodarki Pa
liwowo-Energetycznej WPEC,
WSM, „Inwestprojektem” i
Spółdzielnią
Mieszkaniową
„Ustronie” przyjęła jedynie
możliwy wariant rozwiązania
dostaw wody ciepłej na uży-

Ośrodek Elektroniczny GUS
w Radomiu, jeden z 6 w kra
ju, przetwarzający dane dla
centrali w Warszawie z za
kresu projektowania i progra
mowania
oraz Cyklicznych
zestawień i obliczeń. Ośrodek
wyposażony jest w nowoczes
ne urządzenia m. in. 2 zesta
wy komputerowe Odra 1305.
Pracują tu również rejestra
tory magnetofonowe typu Me
ra.
Maszyny cyfrowe zastępują
tysiące rachmistrzów i urzęd
ników, ośrodek bowiem w ra
mach
posiadanych
mocy
świadczy usługi dla zakła
dów pracy i instytucji w Ra
domiu i województwie. Tutaj
codziennie prowadzi się ope
racje bankowe, rozliczenia
książeczek oszczędnościowych
PKO, na podstawie danych
urzędów pocztowych oblicza
się rachunki telefoniczne. Z
tek mieszkańców: dostawa tej. usług radomskiego ośrodka
korzystają wielkie zakłady
wody do końca sezonu grzew
czego będzie miała charakter
przemysłowe — Pronit-Erg w
ograniczony, okresowy od go
Pionkach, ZREMB.
dziny 18 do godziny 8 rano,
Komputer dostarcza tym za
a więc w okresie nocy. Tak
kładom danych z zakresu go
będzie, przez cały okres grze
spodarki materiałowej, pro
wczy br. Po zakończeniu te
wadzi
ewidencję
środków
go okresu, który dziś jeszcze
trwałych i wyrobów goto
trudno przewidzieć ze wzglę
wych. Wartość świadczonych
du na nietypowe dla tej po
usług wyraża się w ciągu ro
ry roku niskie temperatury
ku kwotą 14 min zł.
zewnętrzne — dostawa ciep
łej wody odbywać się będzie
Fot. Bronisław Duda
już w sposób ciągły — z wy
jątkiem kilkudniowej przer
wy w lipcu br. kiedy prze
prowadzony zostanie remont
sieci — z kotłowni pomocni
W PIONKACH. 21 bm. w
czej ZNTK, która zastąpi cie
ramach cyklu pn. „ABC mu
płownię „Południe" w dosta zyki
rozrywkowej" w Robot
wie ciepłej wody z sieci w
Ośrodku. Kultury w
okresie późnej wiosny, lata i niczym
Pionkach odbędzie się kolejne
jesieni.

ZAPiSKI REPORTERA

RSM w odpowiedzi
mieszkańcom
Powiadamiając o tym loka
torów Ustronia „C”, Zarząd
Spółdzielni
Mieszkaniowej
przeprasza za okresowe prze
rwy w dopływie ciepłej wo
dy, zastrzegając się, że podo
bne
trudności występować
będą również i w latach na
stępnych — na początek i
koniec każdego sezonu grzew
czego, do czasu, kiedy potrze
by osiedla Ustronie „C” uros
ną do wielkości 7,5 Gcal wo
dy ciepłej, co umożliwi nie
przerwaną pracę ciepłowni
„Południe” wyłącznie na po
trzeby ciepłej wody użytko
wej.
Informując o powyższym
Zarząd Spółdzielni Mieszka
niowej „Ustronie” odpowiada
na interwencje lokatorów jed
nostki „C" osiedla, zaniepo
kojonych brakiem cieplej wo
dy w czasie dnia, be-de

spotkanie, podczas którego omówiona zostanie historia ze
społu The Beatles ilustrowana
nagraniami płytowymi. Im
preza odbędzie się w sali wi
dowiskowej, początek godzina
18, wstęp wolny.
ROZPRAWA POKAZOWA.
25 bm. w sali gimnastycznej
LO im. J. Kochanowskiego
przy ul. Kilińskiego odbędzie
się rozprawa pokazowa przed
Kolegium d/s Wykroczeń przy
Prezydencie Miasta, w czasie
której
zostaną
rozpoznane
wnioski o ukaranie za wykro
czenia przeciwko spokojowi i
porządkowi publicznemu. Po
czątek godz. 13.30.
POZDROWIENIA Z NEPA
LU. Barwną widokówkę z ser
decznymi pozdrowieniami dla
czytelników „Życia Radom
skiego'’ otrzymaliśmy z Nepa
lu od uczestnika wyprawy
Polskiego Klubu Górskiego —
Wojciecha Barańskiego. Dzię
kujemy.

(bw)

