Polska Ludowa — spadkobierczynią patriotycznych,
Miasta i wsie w odświętnej szacie ♦ Czyny produkcyjne

Cały kraj wita 1 Maja
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Edward Gierek przebywał
w województwie tarnowskim
Wizyta w dębickim „Stomilu", na budowie szpitala
wowfflepo oraz w zakładach azotowych

CENA 1 ZŁ

Henryk Jabłoński
przyjął ministra

spraw zagranicznych Ghany
(P) 27 bm. przewodniczący
Rady Państwa Henryk Jabłoń
ski przyjął w Belwederze mini
stra spraw zagranicznych Ghany
Rogera Josepha A. Felli.
Tematem rozmowy były spra
wy dalszego rozwoju stosunków
między Polską i Ghaną w róż
nych dziedzinach życia.
W spotkaniu uczestniczyli: ze
strony polskiej — wiceminister
spraw zagranicznych Eugeniusz
Kułaga i charge d’affaires PRL
w Ghanie Mieczysław Kroker,
a ze strony ghańskiej — amba
sador tego kraju w Polsce Alexander A. Crabbe i dyrektor
biura w MSZ George O. Lamptey. (PAP)
Informacja o wizycie — str. 4

Przewodniczący Rady Państwa
przyjął ambasadora
Królestwa Maroka
(P) Przewodniczący Rady Pań
stwa Henryk Jabłoński przyjął
27 bm. na audiencji pożegnalnej
ambasadora Królestwa Maroka
Abdelaziza Bennani el Azizi.
(PAP)

(P) Społeczeństwo polskie przygotowuje się do udziału w po
chodach i manifestacjach 1 majowych. Miasta i wsie nabiera
ją odświętnego wyglądu. Biel i czerwień flag oraz transparen
ty i hasła, pod którymi ludzie pracy będą manifestować swoje
zaangażowanie w umacnianie i rozwój socjalistycznej ojczyzny
— zdobią osiedla mieszkaniowe, budynki fabryczne i ulice.

Świątecznej barwy nabiera
stolica Polski — bohaterska
Warszawa.
Wspaniale
prezentuje
się
zwłaszcza Śródmieście. Nad uli-

cą Marszałkowską — tradycyjną
trasą pierwszomajowego pocho
du warszawiaków — góruje god
ło Polski umieszczone na fron
tonie Pałacu Kultury i Nauki
oraz hasło „Proletariusze wszy-

Korespondenci „Życia" relacjonują:

Przygotowania do obchodów
Święta Pracy za granicą
(P) W wielu krajach trwają przygotowania do obchodów
pierwszomajowego święta. Nasi korespondenci — Leszek Wyrwicz w CSRS, Andrzej Osiecki w NRD i Andrzej Bajorek w
W. Brytanii relacjonują:

CSRS — sławne dni
majowe
Praga, 27 kwietnia
(P) W Czechosłowacji od 33
lat przygotowania do obchodów
Święta Pracy nierozerwalnie
związane są z przygotowaniami
do święta narodowego. Sławne
majowe dni — jak się je tu
nazywa — są więc dla ludzi
pracy bratniego nam kraju po
dwójnym świętem, okazją do du
my z dokonań, ale jednocześnie
inspiracją do nowych działań,
pełniejszej, realizacji nakreślo
nych celów.

Obchody święta ludzi pracy
przebiegać będą w tym roku w
Czechosłowacji pod
hasłem:
„Realizacja programu XV Zjaz
du KPCz — dalsze sukcesy w
budowie rozwiniętego społeczeń
stwa socjalistycznego”.
Ta myśl przewodnia domino
wała również podczas zakończo
nych w minionym tygodniu po
wiatowych i okręgowych konfe
rencji
sprawozdawczo-wybor
czych KPCz, podczas których
dokonywano bilansu wyników
osiągniętych przy realizacji uchwał XV Zjazdu, jak również
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

W przeddzień majowego święta

(P) I sekretarz KC PZPR .— Edward Gierek przebywał
27 bm. w woj. tarnowskim, zapoznając się' z osiągnięciami
i problemami województwa.
E. Gierek w towarzystwie
gospodarzy województwa: I
sekretarza KW PZPR — Sta
nisława Gębali i wojewody
Jana Sokołowskiego odwie
dził nowoczesną wytwórnię
opon radialnych zakładów
„Stomil” w Dębicy. Wytwór
nia, która dochodzi obecnie
do pełnej zdolności pro
dukcyjnej
—
będzie
w
przyszłości produkować 2,8
min sztuk opon rocznie. W
rozmowie z robotnikami I se
kretarz KC PZPR żywo inte
resował się warunkami pracy
i bytu załogi.
W czasie spotkania z akty-*
wem zakładowym, dyrektor dę
bickiego „Stomilu” — Józef
Strużyk poinformował I sekre
tarza KC PZPR o problemach
produkcyjnyęh oraz perspekty
wach dalszego rozwoju zakła
dów.
Kolejnym punktem wizyty
był Tarnów, gdzie Edward Gie-

rek zapoznał się z postępem
prac przy budowie szpitala wo
jewódzkiego.
Warto podkreślić, że Tarnów,
który staje się miastem coraz
piękniejszym i zasobniejszym
zawdzięcza w dużej mierze sw’ój
rozwój miejscowym zakładom
przemysłowym, które uczestni
czą w tworzeniu zakładów go-

Sami
dla siebie
(P) Dwie nowe decyzje, dwa
przedsięwzięcia kosztowne w
skali państwa i liczące się w
skali indywidualnej — podwyż
ka najniższych zarobków i
jednorazowy zasiłek finanso
wy dla matek. I chociaż
statystycy odnotują ich ko
szty w odrębnych rubrykach
— podwyżkę w „płacach”, zasi
łek w „funduszach socjalnych”,
to przecież u podstaw obu tych
decyzji leży ta sama polityka
społeczna, „bliska człowiekowi”,
jak lapidarnie określił ją Ed
ward Gierek na II Krajowej
Konferencji PZPR. Folityka na
kreślona i ukonkretniona przez
VI i VII Zjazdy partii, a rea
lizowana
rozmachem i kon
sekwencją Snimo i wbrew nie
jednej napotkanej na drodze
przeszkodzie.
Przyspieszenie socjalne, zapo
czątkowane u progu lat siedem
dziesiątych, trwa nadal, stale
poszerzamy front tej ofensywy
socjalnej. Potrzeby społeczne w
(O DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(P) 27 bm. członek Biura Politycznego KC PZPR, premier
Piotr Jaroszewicz spotkał się z załogą Fabryki Samochodów
Osobowych na Żeraniu.

się również z nowo podjętą pro
dukcją samochodów „Polonez”.
Realizacji przedsięwzięć moder
nizacyjnych w FSO towarzyszy

towarzystwie sekretarza KC I
sekretarza Komitetu Warszaw
skiego PZPR — Alojzego Kar
koszki, zapoznał się z realiza
cją bieżących zadań produk
cyjnych oraz warunkami pra
cy załogi. Premier, który jest
członkiem organizacji partyj
nej FSO przekazał jej pracow
nikom z okazji zbliżającego się
święta 1 Maja pozdrowienia
od I sekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka, Biura Poli
tycznego KC i rządu.

(DOKOŃCZENIE NA STR. 6)

W zakładach: montażu sil
ników, spawalni i montażu sa
mochodów P. Jaroszewicz, w

Sofia i Warsznwa - bramie siofa
z Georg i Jordanowem

członkiem Sekretariatu KC
I sekretarzem Sofijskiego KM BPK
(P) Sofię i Warszawę łączą
już od lat bliskie więzy. Kolej
nym tego dowodem jest obecna
wizyta na zaproszenie Komite
tu Warszawskiego PZPR dele-

* Podwyżka płac minimalnych '
★ Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka
1 maja br. wchodzą w życie
dwie ważne decyzje
(P) Z dniem 1 maja br.
wchodzą w życie dwie ważne
decyzje: podwyżka płac mi
nimalnych oraz jednorazowe

spodarki komunalnej, placówek
handlowo-usługowych, a przede
wszystkim
w budownictwie
mieszkaniowym.
Następnie I sekretarz KC od
wiedził zakłady azotowe w Tar
nowie, zapoznając się z pracą
wytwórni krzemu półprzewod
nikowego, niezbędnego dla roz
woju polskiej elektroniki i za
kładu przetwórstwa rurek dre
narskich z polichlorku winylu.

Piotr Jaroszewicz spotkał się
z ludźmi pracy stołecznych zakładów
Wizyta w FSO * Adam Jesionek z huty „Warszawa”
„Pracownikiem Roku 1978”

zasiłki z
dziecka.

tytułu

urodzenia

gacji
Sofijskiego
Komitetu
Miejskiego Bułgarskiej Partii
Komunistycznej. Jakie były
podstawowe tematy rozmów i
spotkań?
— Jest mi bardzo przyjem
nie, że mam możliwość po
przez „Życie Warszawy” wyra
zić uczucia i myśli ludzi pra
cy Sofii — stolicy naszego kra
ju, jakimi darzą oni bratni na
ród polski, ludzi pracy War
szawy.
Trzydziesta rocznica podpi
sania pierwszej umowy o przy
jaźni, współpracy i wzajemnej
pomocy między naszymi kraja
mi, którą obchodzić będziemy
29 maja br. stwarza nowy bo
dziec do rozszerzenia kontaktów
Sofijskiego Komitetu Miejskie
go BPK i Komitetu Warszaw
skiego PZPR.

Podczas obecnej wizyty omó
wiliśmy problemy związane z
pracą instancji partyjnych nad
realizacją uchwał XI Zjazdu
BPK i VII Zjazdu PZPR oraz
Krajowych Konferencji Par
tyjnych. Wymieniliśmy infor(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

W imieniu załogi Tadeusz Do
mański — brygadzista-szlifierz,
złożył na ręce P. Jaroszewicza
podziękowanie dla kierownictwa
partii i państwa za troskę o roz
wój fabryki oraz życzenia z
okazji Święta Pracy.
Fabryka jest systematycznie
rozbudowywana i modernizowa
na, dzięki czemu zwiększa swo
ją produkcję; w br. załoga FSO
wykona ok. 120 tys. samochodów.
Unowocześnianie potencjału pro
dukcyjnego wpływa również na
doskonalenie jakości wyrobów
oraz pozwala wprowadzać ulep
szone konstrukcje. Przykładem
rozwoju FSO jest spawalnia;
pracownicy tego zakładu zapre
zentowali P. Jaroszewiczowi naj
nowocześniejsze zainstalowane
tutaj urządzenia, m.in. tżw. auto
matyczne ręce, które umożli
wiają przyspieszenie i zwiększe
nie dokładności łączenia elemen
tów karoserii. Premier zanoznał

stkich krajów łączcie się . Po
drugiej stronie ulicy — wielkich
rozmiarów portret Lenina.
Na warszawskich fabrykach
wielkie transparenty: „Naród z
partią, partia z narodem”. Na
wielu gmachach widnieje hasło:
„Aby Polska rosła w siłę, a lu
dzie żyli dostatniej”. Elemen
tami dekoracyjnymi są stylizo
wane syrenki — symbol stolicy.
„Wspólną pracą czynimy War
szawę piękniejszą” — głoszą
transparenty i plakaty 1-majo
we.
Odświętny wystrój przybiera
ją miasta i osiedla regionu śląsko-zagłębiowskiego. Pięknie udekorowano trasy i place, na
których odbędą sie manifesta
cyjne pochody i wiece.
Kierownictwa
wojewódzkich
władz partyjnych spotykają się
z weteranami ruchu robotnicze
go. W zakładach odbywają się
spotkania z weteranami pracy,
przodownikami socjalistycznego
współzawodnictwa, ludźmi rze
telnego trudu. Otrzymują oni
odznaczenia państwowe i regio
nalne, wyróżnienia i dyplomy.
O zrealizowaniu czynów pro
dukcyjnych na cześć 1 Maja
meldują liczne zakłady pracy w
całej Polsce.
(PAP)

Zamach stanu
w Afganistanie
LONDYN, PARYŻ (PAP). Za
chodnie agencje prasowe powo
łując się na źródła dyploma
tyczne piszą, że siły antyrządo
we dokonały zamachu stanu w
Afganistanie. W Kabulu w po
bliżu pałacu prezydenckiego w
czwartek po południu wybuchły
walki. Na ulicach miasta poja
wiły się czołgi. O godz. 13.30
czasu miejscowego (10.30 GMT)
wszelka łączność między Afga
nistanem a zagranicą została
przerwana.
Źródła indyjskie potwierdziły
wiadomość, że w Kabulu toczą
się walki. Równocześnie tam
tejsza rozgłośnia radiowa poin
formowała o aresztowaniu wie
lu osób o.-karzonych. o zamach
na bezpieczeństwo państwa. Na
wiele innych władze 'wydały
nakazy aresztowania. Ścigane
osoby zaczęły działać w pod
ziemiu.
Z najnowszych doniesień wy
nika. że zamach stanu w Afga
nistanie zakończył się powodze
niem. Audycja rozgłośni radio
wej w Kabulu, odebrana w
Islamabadzie,
informuje.
że
prezydent Daud został obalony,
a władzę w kraju objął gen.
mjr Daguer Wal. (P)

Lensze i nowocześnieje
Rozmowa z inż. Jerzym Bieleckim
dyrektorem naczelnym FSO
— Panie Dyrektorze! Umó
wiliśmy się na rozmowę o ja
kości samochodów, a także o
materiałowym i
kooperacyj
nym zapleczu polskiego prze
mysłu motoryzacyjnego, które
podobno nie pozwala waszej
fabryce rozwinąć skrzydeł. Za
nim jednak da te.i rozmowy
doszło przygotowaliście nowy
model samochodu, więc jednak
się kręci...
— Od wielu lat pracowaliś
my nad udoskonaleniem samo
chodu ,,lŻ5p” wprowadzając ko
lejne zmiany konstrukcyjne i
technologiczne. W stosunku do
wzorca licencyjnego samochód
obecnie produkowany ma po
nad trzy tysiące udoskonaleń.
Wśród tych
trzech tysięcy
zmian pewnie nie wszystkie
trafiły w upodobania każdego
nabywcy. Ot, choćby fłetnery.
czyli uchylne boczne okienka,
które
zlikwidowaliśmy
w
„125p” i, zdaje się, nie wszy
scy są z tego zadowoleni.

Równocześnie
pamiętaliśmy
o konieczności przygotowywa
nia całkowicie nowych kon
strukcji. Rezultatem tego jest
prezentowany obecnie publicz
ności samochód FSO „Polonez”.
— Od kiedy
pracowaliście
nad tym modelem?
— Mijają właśnie trzy lata i
trzy miesiące. W styczniu 1G75
roku podjęliśmy współpracę z
Fiatem, której rezultatem jest
..Polonez” — samochód produ
kowany wyłącznie w Polsce.
— A więc, w odróżnieniu od
„125p”. nie jest to auto licen
cyjne?
— W każdym razie nie w tym
znaczeniu co „125p”, ponieważ
samochód ten nie ma swojego
wzorca ani u Fiata ani w ja(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Dziś 8 stron

Dotychczasowe płace mini
malne żostają podwyższone do
1 600 zł miesięcznie, a stawka
wynagrodzenia w przeliczeniu
na jedną godzinę pracy wzra
sta z 7,30 do 8,20 zł na godzinę.
Z podwyżki tej skorzysta łącz
nie ok. 970 tys. pracowników,
z czego bezpośrednią podwyż
ką płacy minimalnej zostanie
objętych ok. 570 tys., pozostali
zaś otrzymają wyższe stawki
płac zasadniczych następują
cych bezpośrednio po stawce
najniższej.
Całkowity koszt realizacji tej
decyzji wyniesie w okresie ro
ku' ok. 1,9 mld zł, a za 8 mie
sięcy br. — ok. 1,25 mld zł.
Od 1 maja rozpocznie się
również wypłata jednorazo
wych zasiłków z tytułu uro
dzenia dziecka. Zasiłki te bę
dą miały charakter powszech
ny i wypłacane będą w wyso
kości 2 tys. zł na każde dziec- .
ko urodzone po 30 kwietnia br.,
niezależnie od tego czy rodzi
ce dziecka mieszkają w mieś
cie czy na wsi, czy są pra
cownikami gospodarki uspo
łecznionej, rolnikami czy też
mają inne źródła dochodów.
Zasiłek wypłacany będzie nie
zależnie od istniejącego już
obecnie zasiłku porodowego.
Koszt tej decyzji za 8 miesię
cy br. szacuje się na 910 min
Na zdjęciu stoją od lewej: Sławomir Urbanek — Pracownik Roku 1976, tegoroczni laureaci: Pracownik Roku 1978 Adam Jesionek z żoną Cecylią, Stanisław
zł, a w 1979 r. — na blisko 1,4
Dąbrowski, Stanisław Dudek z żoną Anną, Helena Borecka, Ignacy Kamiński z żoną Janiną, Jan Klimkowski z żoną Jadwigą, Wacław Krajewski, Stani
mld zł.

(D) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

sława i Wiktor Moszczyńscy, Anna i Tadeusz Podowscy, Zofia i Roman Skowerowie oraz Pracownik Roku 1977 Antoni Rudziński.

Fot. Ryszard przedworski

a życic
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Edward Gierek
przebywał
w woj. tarnowskim
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Wytwarzane w ciągu roku ’w
zakładach rurki drenarskie umożliwiają zmeliorowanie 32
tys. ha gruntów rolnych. Zakła
dy azotowe w Tarnowie, które
są jednym z największych tego
typu w polskim przemyśle che
micznym w ub. r. obchodziły
50-lecie swojego istnienia. Do
starczają one gospodarce naro
dowej ok. 150 półproduktów i
wyrobów, m.in. ■ nawozy sztucz
ne, których zwiększonych dos
taw oczekuje dziś rolnictwo w
związku z realizacją programu
rozwoju gospodarki żywnościo
wej.
Dyrektor zakładów azotowych
— Jerzy Pyzikowski przedstawił
I sekretarzowi KC PZPR kon
cepcje dalszego rozwoju i bie
żące
problemy produkcyjne
przedsiębiorstwa. Ambicją zało
gi jest — jak podkreślił —
zwiększenie produkcji ponad
ustalone plany.
Edward Gierek wyrażając
uznanie dla pracy załogi pod
kreślił potrzebę dalszej inten
syfikacji 'produkcji zakładów;
chemia ma bowiem ogrom
ne
znaczenie dla
harmo
nijnego
rozwoju
gospodarki
kraju. I sekretarz KC przeka
zał załodze zakładów azotowych,
tak jak poprzednio w „Stomilu”
najlepsze życzenia z okazji zbli
żającego się święta 1 Maja.
Na zakończenie pobytu w wo
jewództwie tarnowskim — I se
kretarz KC PZPR Edward Gie
rek spotkał się z egzekutywą
KW PZPR w Tarnowie. (PAP)

Lepsze i nowocześniejsze
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
kiejkolwiek innej firmie. Jest
natomiast
rezultatem ścisłej
współpracy naszych konstruk
torów i technologów z kon
struktorami, technologami i sty
listami z Turynu. W takim
sensie można uważać go za sa
mochód licencyjny. Pozą tym
jest w „Polonezie” niemały
wkład krajowych kooperantów.
— Zanim przejdziemy do
właściwego tematu naszej roz
mowy. czyli spraw jakości,
materiałów i kooperacji, może
poda Pan trochę szczegółów o
„Polonezie”, bo to rzecz jasna
wszystkich
teraz interesuje.
Choć nie wszyscy będą mogli
go kupić, bo będzie to pewnie
drogie auto...
— Po pierwsze jestem prze
konany, że samochód ten. dla
którego nazwę wybrali czytel
nicy „Życia Warszawy”, zyska
sobie wielu zwolenników. „Po
lonez” wyróżnia się bowiem
szeregiem nowoczesnych roz
wiązań. Jest to 5-osobowy i
5-drzwiowy samochód o dużym
przeszkleniu i giętych szybach
bocznych. Sylwetka jego odno-

równicy, trudnopalne materia
ły w wykończeniu wnętrza, ogrzewana szyba tylna z wycie
raczką,
reflektory
przeciwmgielne jak'o wyposażenie stan
dardowe, regulowane natężenie
oświetlenia wskaźników na ta
blicy wskaźników itd. Zastoso
waliśmy zespół napędowy, oparty na generalnej koncepcji
silnika ze „125p”, jednak z za
sadniczymi różnicami, Np. w
silniku, .którego moc w zależ
ności od wersji wynosi 75—82
KM zastosowano napęd wałka
rozrządu zębatym paskiem gu
mowym. chromowane i stelitowane zawory, układ olejenia
dwukrotnie wydajniejszy niż
w „125p”, całkowicie nowej
konstrukcji
układ tłokowo-korbowy itd. Uwadze miłośni
ków motoryzacji polecam no
woczesne sprzęgło „Poloneza”
z centralną sprężyną i innym
niż w poprzednich naszych
modelach sterowaniem. Wszy
stkie pozostałe mechanizmy też
są nowymi konstrukcjami. Te
raz po drugie, co do ceny, -to
udało nam się zastosować takie
procesy technologiczne, że po-

Racjonahe gospodarowanie
w Siłach Zbrojnych PRL
Centralna narada w Bydgoszczy
(P) 27 bm. odbyła się w Byd
goszczy — z udziałem kierowni
czej kadry Wojska Polskiego —
centralna narada na temat ra
cjonalnego gospodarowania w
Silach Zbrojnych PRL. Obradom
przewodniczył członek Biura
Politycznego KC PZPR, mini
ster obrony narodowej gen. ar
mii Wojciech Jaruzelski.
W toku narady, na tle do
tychczasowych osiągnięć w za
kresie szeroko rozwijanej efek
tywności i jakości działania
obejmującego wszystkie sfery
życia wojskowego, nakreślono
główne założenia szkoleniowo-wychowawcze i gospodarczo-techniczne dla sił zbrojnych do
1980 r.
Wiele uwagi poświęcono dzia
łalności szkolaniowo-produkcyjnej wojska dla kraju; podkre
ślono, że współuczestnictwo sił
/ zbrojnych w rozwoju gospodar
ki ma charakter systemowy i
kwalifikowany. (PAP)

Po katastrofie w Turcji

Kondolencje z Polski
(P) W związku z katastrofą
górniczą w Zonguldak przewod
niczący Rady Państwa Henryk
Jabłoński wystosował depeszę z
wyrazami współczucia na ręce
prezydenta Republiki Turcji
Fahri S. Korutuerka. (PAP)

(P) Dyrektor naczelny FSO inż. Jerzy Bielecki
wiada modzie
samochodowej
drugiej połowy lat siedemdzie
siątych i zapewne dosyć długo
będzie mogła sprostać gustom
nabywców. Po raz pierwszy w
historii
polskiego przemysłu
samochodowego mamy tak awangardowe nadwozie, zupeł
nie bez opóźnienia w stosunku
do tendencji światowej styli
styki samochodowej. Poza mo
dą, nadwozie to spełnia wszy
stkie wymagania europejskiej
normy ECE w zakresie bezpie
czeństwa czynnego i biernego,
np. zderzaki absorbujące ener
gię uderzenia, styropianowa
wykładzina wnętrza, bezwład
nościowe pasy bezpieczeństwa,
regulowane położenie koła kie-

Zanim ruszą nowe „Ursusy”
(P) Już w tym roku z Za
kładów „Ursus” ma zjechać
licencyjnych
pierwszy tysiąc
.. _
ciągników o mocy 35 KM. Mon
taż tych ciągników
według
planu ma się rozpocząć w lipcu
— v.’ oparciu o dostawy zespo
łów i części z importu i z pro
dukcji krajowej.
Będzie to początek wytwarza
nia całej rodziny licencyjnych
ciągników o różnej mocy. Po
roku 198) produkcja ciągników
w Polsce przekroczy 1C0 tys.
sztuk rocznie, będzie więc dwu
krotnie
większa niż obecnie.
Chodzi tu przy tym o postęp
zarówno ilościowy jak i jakoś
ciowy.
Aby jednak produkcja nowo
czesnych traktorów rozwijała
się zgodnie z planami — i pa
lącymi potrzebami — trzeba
dokładać wielkich wysiłków.
Rozwój przemysłu ciągnikowe
go nakłada na szereg gałęzi go
spodarki narodowej bardzo od
powiedzialne i njpięte zadania.
ZPC „Ursus” kooperuje przy
produkcji ciągnika licencyjne
go z zakładami podporządkowa
nymi 8 resortom i 2 związkom
spółdzielczym.
Jak realizowane są te zada
nia? Sprawa t3 był3 ostatnio
rozpatrywana przez Prezydium
Rządu.
W roku ubiegłym zaplanowa
ne roboty budowlano-montażo
we związane z przedsięwzięciem
ciągnikowym wykonano w 91,8
proc. Opóźnienie jest więc spo
re, a jego przyczyna leży w
niedostatecznych dostawach ma
teriałów hutniczych, niepełnym
przygotowaniu niektórych in
westycji i wreszcie zbyt póź
nym ich rozpoczęciu. Miał też
wpływ niedostatek potencjału
wykonawczego
budownictwa
wobec
większego skoncentro
wania się na
budownictwie
mieszkaniowym.
Mimo to są tradycyjne „po
ślizgi” i w budownictwie mie
szkaniowym
dla
przemysłu
ciągnikowego. Zakłady Mecha
niczne „Ursus” otrzymały w
ub.r. 188 mieszkań zamiast pla
nowanych 459.
W samym „Ursusie” w budow
nictwie przemysłowym żkdania
w ub. r. nawet przekroczono o
6 proc. Gorzej było jednak w
niektórych przypadkach z ja
kością — np. nieszczelny okazał
się dach hali produkcyjnej sil
ników, co wymaga dodatkowych
prac i kosztów.
Charakterystyczne, że wśród
4 zadań inwestycyjnych, zapla
nowanych a • nie rozpoczętych

PAP DONOSI W SKRÓCIE

w ub. roku, 2 wiążą się z tech
niczną obsługą i naprawą ciąg
ników. Opóźnienie to musi być
nadrobione, wiemy bowiem z
praktyki, co oznacza wprowa
dzanie do użytku nowych wyrobów bez zaplecza naprawczego.
Rok 1978 nie będzie dla budowlanych, realizujących inwestycje dla przemysłu ciągnikowego — łatwiejszy niż ubieg
ły. Napiętych zadań jest bar
dzo dużo — i niektóre z nich,
biorąc pod uwagę realne moż
liwości budownictwa, trzeba
przesunąć na termin nieco póź
niejszy. Lepiej bowiem w pełni
wykonać program nieco okro
jony — ale obejmujący nie
zbędne pozycje — niż utrzy
mywać nadmiernie rozbudowa
ne plany, których niepełne wy
konanie powoduje największe
komplikacje.
Przy wszelkich trudnościach
jakie zawsze towarzyszą wiel
kim inwestycjom, nawet uzbro
jonym w najwyższe priorytety,
montaż maszyn i urządzeń w
nowych halach produkcyjnych
„Ursusa” zgodnie z harmono
gramem został rozpoczęty
w
lutym br.
Koncentracji wymaga nie tyl
ko
uruchomienie
produkcji
ciągnika o mocy 35 KM. Trze
ba się też już w pełni przygo
tować do uruchomienia w roku
przyszłym produkcji następnych
ciągników 47 KM i 65 KM. Oznacza to obok prowadzenia ro
bót
budowlano-montażowych
konieczność dokonania dalszych
zakupów maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej,
rekrutacji i szkolenia kadr oraz
zawarcia
wieloletnich mów
kooperacyjnych, przy których
napotyka się różnorodne prze
szkody.
Do
rozbudowy
przemysłu
ciągnikowego przywiązują wiel
ką wagę najwyższe czynniki w
naszym kraju. W roku ubieg
łym problem ten był rozpatry
wany przez Biuro Polityczne
KC PZPR, tu piszemy o anali
zie dokonanej przez Prezydium.
Rządu. Na czerwiec br. zapo
wiedziane zostało
posiedzenie
komisji rządowej dla ocen* po
stępu rekrutacji kadry dla za
kładów, związanych z produk
cją traktorów. Pomaga to rea
lizować wielki program, od
którego zależy unowocześnienie
naszego rolnictwa, zwiększenie
produkcji płodów rolnych.
>
E. W.

ziom kosztów sprawia, iż na
sze nowe auto choć jest niepo
równanie lepsze, to jednak nie
wiele droższe od poprzedniego
modelu i kosztuje 225 tysięcy zł.
— W wywiadzie, który z Pa
nem przeprowadzałem półtora
roku temu z okazji ćwierćwie
cza FSO, mówił Pan jednak o
wieloletniej perspektywie pro
dukcji „125p”...
— Ależ oczywiście. Stale udo
skonalając te samochody, będzie
my je wytwarzali tak długo, jak
długo nabywcy zechcą je kupo
wać.
— Czy prace nad „Polonezem”
nie odbywały się kosztem dba
łości o jakość „125p”?
— Wprost przeciwnie. W ostat
nim roku jakość „125p” została
wyraźnie poprawiona. I to w ta
kim stopniu, że od lutego tego
roku mogliśmy bez ryzyka strat
pozwolić sobie na przedłużenie
przebiegów gwarancyjnych na
szych wozów o jedną trzecią, to
jest do 20 tys. kilometrów. Jest
to efektowny wynik, ale chciałbym przy okazji opowiedzieć
choć w kilku zdaniach o tym
ogromnym i żmudnym wysiłku,
jaki się za nim kryje. Od po
czątku 1977 roku podnoszenie
jakości naszych samochodów
stało się głównym zadaniem
wszystkich służb fabrycznych
oraz sporej części naszych ko
operantów. Wprowadziliśmy ca
ły system kompleksowego ste-

Słoneczny wyż
nad Polską

Zapowiedź ocieplenia
Informacja własna
(P) Polska znalazła się pod
wpływem układu wyżowego.
Wyjrzało słońce; zrobiło się
cieplej. W czwartek w połud
nie termometry wskazywały:
od 15 st. w Raciborzu i No
wym Sączu, do zaledwie 2 st.
w Olsztynie. W Warszawie no
towano 8 st. W górach: na Ka
sprowym Wierchu zero St., na
Śnieżce plus 1 st.
Synoptycy zapowiadają stop
niowe ocieplenie. Zachmurzenie
będzie małe lub umiarkowane,
miejscami przelotne opady de
szczu. Temperatura w ciągu
dnia od 5 st. na północnym
wschodzie do 12 st. w centrum
kraju i 18 st. na południu. Tyl
ko w nocy będzie nadal chło
dno: od minus 1 st. do plus 4
st.
Ten typ pogody utrzyma się
przez parę najbliższych dni.
(lat.)

Prognoza pogody
(P) Jak przewidują synopty
cy z IMiGW dziś w Warszawie
będzie zachmurzenie małe lub
umiarkowane. Temp. maks, o—
kolo 12 stopni. (PAP)

KALENDARIUM
• Piątek jest 118 dniem 1973
r. Do końca roku pozostało 247
dni, w tym 205 dni roboczych.
• Słońce wzeszło dzii o godz.
5.12, a zajdzie o godz. 19.56.
Wschód Księżyca — godz. 1.00, '
9.43.
Piątek bęzachód
_godz.
’
*
dzie dłuższy od najkrótszego
dnia w roku o 7 godzin i 2 minutę.
• Imieniny obchodzą: Wale-

ria i Paweł.

UJ-)

rowania jakości. Obejmuje on
— Na przykład...
wszystkie
fazy wytwarzania,
— Na przykład dostajemy zde
cydowanie lepsze opony, wy
sprzedaży oraz eksploatacji sa
trzymujące
przebiegi 40—50 tys.
mochodu. System ten pozwala
na uzyskanie szybkiej informa
km, a przecież niedawno wy
cji o wszelkich usterkach i ich
mienialiśmy w ramach gwaran
cji średnio po jednej oponie na
przyczynach, ujawniających się
we wszystkich fazach — od za
każdy samochód. Po kryzysie
bardzo poprawiły się tłoki z Go
opatrzenia materiałowego po
rzyc, lepsze' są obecnie świd
eksploatację auta u klienta. Ten
nickie alternatory, gdańskie pa
system informacji 'pozwala na
newki, pompy olejowe z Prasz
natychmiastowe reagowanie, w
ki. Krytycznie natomiast ocenia
postaci zmian kadrowych, tech
nologicznych,
materiałowych, jmy jakość reflektorów „Zelmokonstrukcyjnych itd. Poza Zawo tu" (zmusiło nas to do impor
dową Służbą Kontroli Jakości — tu), rozruszników świdnickich
oraz całej gamy materiałów i
ponad tysiąc robotników produk
wyrobów chemicznych. Jest ich
cyjnych posiada prawa do kon
niestety dużo, wobec tego wy
troli’ jakościowej swojej pracy,
mienię tylko kilka dla ilustra
z równoczesnym zwolnieniem od
odbioru jakościowego przez kon cji zjawiska. A więc bardzo złe
trolę techniczną. Zatem w na są uszczelki gumowe z fabryk
szym zakładzie warszawskim co
w Sanoku i Piastowie, mimo
6 robotnik bezpośrednio pro pewnej poprawy nadal niezado
dukcyjny jest równocześnie kon
walająca jest jakość skaju i fo
trolerem technicznym. Od dwóch
lii z Oławy i Wąbrzeźna. Nie
lat z powodzeniem stosujemy
dobre są kity i inne materiały
specjalne premiowanie za pod
uszczelniające z Krakowa. I
noszenie jakości na wskazanych
wreszcie muszę z bólem powie
przez kierownictwo odcinkach.
dzieć o tym, co nie tylko godzi
Jest to bardzo efektywne, bo
w jakość w sensie technicznym,
wiem za każdą wypłaconą zloale także obraża nasze poczucie
estetyki: lakiery!
— Jak to? Przecież kilka lat
temu lakiery były jedną z naj
mocniejszych stron „Polskiego
Fiata”...
/
— Były. Ale mamy w kraju
osiem fabryk samochodów i
autobusów, natomiast ani jed
nej fabryki lakierów samocho
dowych. Robi się je przy okazji
farb i lakierów meblowych,
okrętowych, budowlanych i róż
nych innych.
— Może tak jest na całym
świecie?
— Jak jest na całym świecie, to
nie wiem. Ale FIAT ma własną
fabrykę lakierów, we Francji,
w RFN, w Anglii i kilku innych
krajach
posiadających
duży
przemysł motoryzacyjny istnie
ją specjalistyczne fabryki lakie
rów samochodowych. Nawet w
Austrii, gdzie nie ma produkcji
wozów osobowych, a jedna fir
ma robi niewielkie ilości cięża
rówek — istnieje wielki, wy
specjalizowany przemysł lakie
rów samochodowych. Nie docze
kaliśmy' się też krajowych po
liuretanów samochodowych, cho
ciaż potrzebujemy ich 30 kg na
jednego „Poloneza” i 18 kg na
„125p”. Brakuje również two
rzyw typu „ABS”, powszechnie
już stosowanych w światowym
przemyśle samochodowym.
— Mimo to jednak „125p” jest
lepszy niż był dwa lata temu, a
o „Polonezie” mówi Pan, że to
Fot. Zdzisław Kwileckl
bardzo dobry samochód..
— Rzeczywiście. Ale jakim
tówkę w 1977 roku przypadło kosztem! Wymaga to często in
co najmniej 3 zł korzyści z ty terwencyjnego importu dla ra
tułu poprawy jakości. Mamy też towania sytuacji, a o kłopotach
.międzywydziałowe konkursy ja z utrzymaniem rytmiczności
kości itd.
produkcji wolę nie mówić..,
— A przedsięwzięcia techniczi Wszystko to odbija się nega
ne?
tywnie na kosztach produkcji
— ...wynikają właśnie z ana
i nerwach całej załogi. Ale trze
lizy informacji, które napływa
ba życie brać takim, jakie ono
ją dzięki systemowi, o którym jest i poprawiać na każdym
przed chwilą mówiłem. Wyjaś
kroku wszystko, co leży w za
nię to na przykładzie. Stwier
sięgu naszych możliwości. Przy
dziliśmy, że przeguby przednie
takim podejściu możliwości te
go zawieszenia miały bardzo ni nie są wcale małe, również w
ską trwałość. Postanowiliśmy po dziedzinie podnoszenia jakości
pierwsze, przejąć tę produkcję samochodów. O podwyższeniu
od kooperanta do siebie. Po gwarancyjnego przebiegu „125p”
drugie — wykonaliśmy npwe już mówiłem, dodam tylko, że
oprzyrządowanie, wprowadziliś roczna gwarancja na „Polone
my drobne zmiany konstrukcyj
za” nie jest w ogóle ograniczo
ne. W rezultacie uzyskaliśmy na przebiegiem. Jeśli ktoś zdą
stan zadowalający, wyrażający
ży przejechać 100 tys. km i
się m.in. trzykrotnym zmniej
wówczas zgłosi jakieś usterki,
szeniem liczby reklamacji. Po
a rok od sprzedaży nie upłynie,
dobnie było ze sprzęgłem i oko
to proszę bardzo — naprawiamy
ło tysiącem innych zespołów,
bezpłatnie, prócz opon, rzecz
podzespołów i części większych
jasna.
lub zupełnie drobnych, co do
— Ale z próżnego nie naleje
których podjęliśmy działania w
i cokolwiek by FSO nie robiła,
ciągu ostatnich 15 miesięcy.
to nie zrobi więcej samochodów
— Ale nie ma Pan tych możniż dostanie od kooperantów
liwości w stosunku do koopeskaju na siedzenia, lakierów,
rantów!
rozruszników itd.
— Mam, ale nie aż tak sku— Niestety, tak. W planie na
teczne jak wobec własnej zalo- ten rok mamy nieco ponad 120
gi. FSO w swoim rozwoju roż
tys. wozów. Wybudowaliśmy du
budowuje się zarówno na miej żą, nowoczesną tłocznię, rozbu
scu, jak też przejmuje niektó dowujemy i Unowocześniamy in
rych kooperantów. W rezulta
ne wydziały i filie. Zdolności
cie staliśmy się de facto kom produkcyjne kombinatu FSO w
binatem skupiającym — poza ciągu najbliższych lat wzrosną
zakładem macierzystym — dzie
o kilkadziesiąt tysięcy samocho
więć wytwórni specjalistycznych,
dów rocznie. Jednak po dotych
np. produkujących sprzęgła (Ko czasowych doświadczeniach za
żuchów), części z tworzyw sztucz daj emy sobie często to pytanie
nych (Elbląg i Płock), tylne mo — czy wszyscy kooperanci na
sty (Warszawa, ul. Rydygiera), dążą? Bo czasem zdarza się, że
tapicerkę (Grójec) itd. Poza ty jeden nie nadąża, i już fabryka
mi dostawcami własnymi, ma staje. Ale zdaje mi się, że silą
my około półtorej setki koope
FSO było zawsze to, że nie cze
rantów należących do różnych kała na innych, tylko parła do
zjednoczeń i ministerstw. Jed
przodu, pociągając za sobą iloś
nakże, mimo tak znacznej licz
ciowy i techniczny postęp inby kooperantów, wkład ich w nych galęzi polskiego przemysłu.
samochody FSO stale maleje.
Rozmawiał:
Natomiast poprawia się ich udział w staraniach o jakość.
WOJCIECH KUBICKI

Sami dla siebie
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
tej dziedzinie mają u nas rangę
nadrzędną. Nadrzędną także w
warunkach manewru gospodar
czego, wzmożonych oszczędności
w całej gospodarce, zwężającego
front inwestycyjny, przegrupo
wania sił. Na cele nadrzędne,
te społeczne, staramy się mimo
wszelkich trudności przeznaczać
potrzebne środki. Na pewno nie
są to decyzje łatwe do podjęcia
i realizacji wtedy, gdy wzmo
żony strumień pieniężnych do
chodów ludności potęguje po
pyt rynkowy, nie zawsze, jak
wiemy, zaspokajany w pełni
przez produkcję rolniczą i prze
mysłową.
Przeważyły jednak racje spo
łeczne, a te zgodnie z najpow
szechniejszymi odczuciami każą
pamiętać o grupach najniżej
uposażonych, nakazują rozwój
pomocy dla rodziny i dzieci.
W minionym siedmioleciu na
stąpił trzykrotny wzrost spo
łecznych świadczeń pieniężnych,
a więc- wydatków na emerytu
ry, zasiłki, stypendia. Dziś, zgo
dnie ze styczniową zapowiedzią

Edwarda Gierka na forum sej
mowym, przyszła kolej na te
2 tys. zł jednorazowego zasiłku
dla matek na każde urodzone
dziecko, niezależnie od tego czy
rodzice są pracownikami gospo
darki uspołecznionej, czy rol
nikami, czy mieszkają w mie
ście, czy na wsi.
Decyzja ta wchodzi w życie w
okresie, gdy obowiązki związane
z rodzicielstwem podejmują naj
liczniejsze w naszej historii ro
czniki wyżu demograficznego. W
roku bieżącym według przewi
dywań demografów urodzi się
w Polsce 680 tys. dzieci, w przy
szłym — 700 tys. Już to daje
pojęcie o wysokości środków
potrzebnych na zrealizowanie
decyzji o tym nowym zasiłku
socjalnym. Tylko w tym ro
ku wydatki na ten cel osiąg
ną kwotę 910 min zł, w roku
przyszłym — ponad 1 mld 390
min.
W ostatnim siedmiolecin czterokrotnie już podwyższane były
płace najniższe, które, o czym
pewnie nie wszyscy pamiętamy,
wynosiły w 1970 roku — 850 zł.

• Główne zadania prasy wiej
O 27 bm. odbyło się spotkanie
skiej w realizacji polityki rolnej
Sekretariatu KW PZPR w Kato
oraz upowszechniania postępu na
wicach z grupą zasłużonych dzia
wsi i w rolnictwie byty 27 bm.,
łaczy ruchu robotniczego Śląska
tematem posiedzenia rady redak
i Zagłębia. Wielu z nich otrzy
cyjnej „Chłopskiej Drogi".
mało
podczas spotkania — w
związku z 1-majowym
świętem
W obradach, którym przewod
ludzi pracy — odznaczenia pań
niczył sekretarz KC PZPR Józef
stwowe. Orderami Sztandaru Pra
Pińkowski, uczestniczyli redak
cy I klasy udekorowani zostali:
torzy naczelni innych pism wiej
Józef Bartosz z Katowic 1 Aniela
skich.
Odyjas z Tych, a Ordery Sztan
0 Realizacja programu rozwoju
daru Pracy II klasy
otrzymali:
rolnictwa w woj. gorzowskim by
Jan Dróżbik z Libiąża, Piotr Ja
ła 27 bm. tematem plenum KW
nus z Sosnowca, Franciszek Mi
PZPR w Gorzowie Wlkp. Jak
chalik z Jaworzna i
Władysław
podkreślano w toku obrad, któ
Wieczorek z Wolbromia.
Aktu
rym przewodniczył I sekretarz
dekoracji dokonał członek Biura
KW PZPR — Ryszard Łabuś, bi
Politycznego KC, I sekretarz KW
lans dokonań gorzowskiego rol
PZPR w Katowicach — Zdzisław
nictwa w ostatnich latach jest
Grudzień.
0 27 bm. w Morskim Domu pomyślny.
W obradach plenum, uczestni
Kultury w Gdańsku odbyła się
czył minister rolnictwa — Leon
konferencja
samorządu robotni
Kłonica.
czego portu gdańskiego z udzia
łem członka Biura Poetycznego,
0 Z określeniem zadań wojesekretarza KC PZPR — Stanisła
wódzkiej organizacji partyjnej w
wa Kani, w czasie której w usocjalistycznym
wychowaniu
znaniu zasług dla rozwoju pol
młodzieży związane tyio 27 bm.
skiej gospodarki morskiej, załoga
plenum KW PZPR w Piotrkowie
■tego portu odznaczona
została
Trybunalskim.
W
toku obrad,
przyznanym przez Radę Państwa,
które prowadził I sekretarz KW
Orderem Sztandaru Pracy I kia.
PZPR — Stanisław Składowsy.
ski,
podkreślono m. in., że
Stanisław
Kania
uczestniczył
rosnący udział młodzieży w rea
również w spotkaniach z załoga
lizacji ogólnonarodowych
celów
mi nowej fabryki domów gdyń
stawia przed partią nowe, coraz
skiej dzielnicy Cisowa oraz z ak
wyższe zadania
ldeowo-wychotywem robotniczym Stoczni
im.
wawcze.
Komuny Paryskiej
w
Gdyni 1
W obradach uczestniczył
kiePortu Północnego oraz specjali
rowrlk Wydziału Organizacyjnego
stycznych baz tzw. starej części
KC PZPR Krystyn Dąbrowa. ’
portu gdańskiego.
Zadania urzędów, instytucji
0 Problemy realizacji inwesty i Oorganizacji
oraz służby rolnej
cji energetycznych b.ły tematem
we
wdrażaniu
nostęnu rolniczego
narady
przedstawicieli kieiow
były 27 hm. tnm-tem wspólnego
nictw resortów energetyki,
bu
ple.tum
KW
PZPR
i WK ZSL
downictwa i poszczególnych dzia
w Zamościu.
łów przemysłu, a także rjcdrto.
Obradom przewodniczyli: I se
czeń i zakładów, jaka odbyła się
kretarz KW PZPR — Ludwik
27 bm. w Urzędzie P.ady Mini
Mażnicki
orat nreses WK ZSL
strów pod przewodnictwem człon
— Stanisław Raba.
ka Biura Politycznego KC PZPR,
W
obradach
uczestniczyli: kie
wicepremiera Jana Szydlaka..
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man Malinowski.
występujących jeszcze w tej dzie
dzinie trudności.
0 27 bm. odbyło się w Warsza
0 27 bm. odbyła się w Mini
wie walne zebranie Towarzystwa
sterstwie Handlu Wewnętrznego i
Przyjaźni A Pclśko-Arabskiej, na
Usług narada poświęcona ocenie
którym podsumowano dotychcza
realizacji
uchwały Sekretariatu
sowy dorobek orgnniwcjl
oraz
KC PZPR z maja 1974 r w spra
nakreślono kierunki da!s-ej dzia
wie wzmożenia prrcy politycznołalności.
wychowawczei wśród
pracowni
Członkowie towarzystwa uchwa
ków tego działu gosnedarki na
lili statut organizacji
oraz wy
rodowej.
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CRS
„Samopomoc
0 27 bm. 5-tysięczna załoga
Chłopska", Centralnego Związku
Zakładów Naprawczuch Taboru
SDÓłdzielczości Pracy oraz związ
Kolejowego w Nowym Sączu za
ków zawodowych
zrzeszających
zajęcie I miejsca we współzawod
pracowników handlu i usług.
nictwie pracy między przedsię
Dyskusja potwierdziła potrzebę
biorstwami wchodzącymi w skł.-d
stałej i systematycznej pracy pozjednoczenia
ZNTK, otrzymała
lityczno-wychowawczej
wśród
sztandar przechodni prezesa Rapracowników. Na naradzie został
av Ministrów i CRZZ.
też wytyczony plan działania w
W
uroczystości
przekazania
tej dziedzinie.
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W obradach uczestniczył
za .komunikacji — Mieczysłayz Zajstępca członka Biura Polityczne
fryd. oraz I sekretarz KW PZPR
go, sekretarz KC PZPR
Jerzy
w Nowym Sączu — Henryk Kos
Łukaszewicz.
tecki.

Rozszerzony zakres

(P) Na zdjęciach od lewej: zastępca dyr. Biura Ubezpieczeń
Wypadkowych i Życiowych mgr Janina Grzelewska oraz dyr.
Biura Ubezpieczeń Majątkowych mgr Zygmunt Grzelak.
Fot. Ryszard Przedworski

(P) Tak jak przypuszczaliś
my nasza czwartkowa konsul
tacja przy telefonie 250-205
spotkała się z żywym zaintere
sowaniem Czytelników. Redak
cyjny teleton
' ‘ '
czynny był o
wiele dłużej niż zapowiadaliśmy.

Nasi goście z Centrali Państwowego Zakładu
__
___ ł_„
Ubezpieczeń: dyrektor Biura Ubezpie
czeń Majątkowych mgr Zyg
munt Grzelak i zastępca dyr.
Biura Ubezpieczeń Wypadko
wych i Życiowych mgr Janina
Grzelewska odpowiadali na róż
ne pytania stawiane im przez
Czytelników.
Najczęściej pytano o nowy
rozszerzony wariant ubezpie-

Dzisiejsza, piąta podwyżka usta
la je na poziomie 1600 zł. War
to też wiedzieć, że w ciągu tych
siedmiu lat szybko malała licz
ba pracowników pobierających
najniższe uposażenia. Dziś sta
nowią oni 1,3 proc, ogółu za
trudnionych. Podwyżka obejmie
większą liczbę osób, ponieważ
przyniesie pewne korekty w gó
rę także plac zbliżonych do naj
niższych.
Podwyżka płac najniższych,
obok oczywistego znaczenia dla
pracowników nią objętych, ode
gra także poważną rolę w do
skonaleniu
naszej struktury
plac. Na II Konferencji Partyj
nej wrskaz3no na konieczność
zmniejszenia rozpiętości między
płacami najniższymi ^przecięt
nymi, obecna decyzja jest kolej
nym krokiem w ulepszaniu na
szej polityki płacowej.
Niemałe środki jakie potrzeb
ne były na sfinansowanie wszy
stkich naszych dotychczasowych
poczynań socjalnych nie spadły
nam z nieba, nie dostaliśmy ich
od nikogo w prezencie. Sami
wypracowaliśmy je dla siebie.
Jest to też jedyna realistyczna
formula zaspokajania dalszych
potrzeb społecznych na dziś i
jutro. Lista tych potrzeb jest
długa i jawna, dobrze znana i
w pełni doceniana. Środki na
ich zaspokojenie tworzymy wła
sną pracą. Dr. L.

czeń mieszkaniowych, o wyni
kający stąd obowiązek PZU,
wysokość stawek, formalności
związane z ubezpieczeniem itp.
Bardzo często padały też pytania o możliwość i warunki
ubezpieczenia sprzętu turysty
cznego, co świadczy o zbliżają
cym się sezonie urlopowym i
przezorności podróżnych.
Ostatnia duża grupa pytań
odnosiła się do ubezpieczeń
rentowych.
Wielu Czytelników, zwłaszcza
spoza
Warszawy, kierowało
również pytania listowne do
konsultantów.
W jednym z najbliższych nu
merów „Życia” przedstawimy
pełną relację z przebiegu kon
sultacji, jak również odpowie
my na listy naszych Czytelni
ków. (KK—Stoi)

Podwyżka płac
minimalnych
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Tryb wypłaty zasiłków będzie
uproszczony. Jedyny dokument
wymagany do otrzymania za
siłku — to odpis skrócony aktu
urodzenia dziecka, opatrzony
odpowiednią adnotacją urzędu
stanu cywilnego. Pracownicy i
osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia społecznego z za
kładów pracy otrzymywać bę
dą ten dokument przy rejestra
cji urodzin dziecka. Po przed
łożeniu go w swoim zakładzie
pracy, otrzymają zasiłek. Na
tomiast innym osobom, np. rol
nikom indywidualnym zasiłki
wypłacać będą właściwe dla
miejsca zamieszkania oddziały
ZUS, na podstawie odpisu skró
conego aktu urodzenia dziecka,
który będzie
przekazywany
bezpośrednio do ZUS przez urząd stanu cywilnego.
Szczegółowe unormowania w
tej sprawie zawiera uchwała
nr 46 Rady Ministrów z 7
kwietnia 1978 r. w sprawie jed
norazowego zasiłku z tytułu
urodzenia dziecka, którą publi
kuje Monitor Polski nr 15, poz.
49. (PAP)

NR 100, 28 KWIETNIA 1978 R.
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Z KRAJU Z KRAJU

Studenci o sobie i swoich sprawach
Jacy jesteśmy
OSZUKIWANIE odpowiedzi
P
na pytanie: jacy są studenci?
— należy do stałego repertuaru

Nauka. Z obserwacji wiemy,
że istnieje wśród studentów dą
żenie do pewnego minimalizmu,
stosunkowo mało umysłów zaj
muje działalność naukowa, wy
kłady i ćwiczenia podlegają
różnym krytycznym ocenom,
występują trudności związane z
podejmowaniem pracy zgodnie
z kierunkiem wykształcenia.
. ’
__ 1_.
Problemów jest zresztą znacz
nie więcej, nie czas tu jednak
i miejsce, aby je wszystkie
szczegółowo wyliczać. Załóżmy,
że potrafimy korzystając z róż
nych źródeł oszacować rozmia
ry ilościowe wyliczonych przy
kładów, zjawisk, choć nie jest
to takie proste. Pozwoliłoby to
na podjęcie decyzji przeciwdziałających
lalizowanym

cja programu napotyka wiele
trudności, proponowane formy
aktywności nie znajdują nale
żytego zrozumienia, występuje
swoista przepaść pomiędzy ak
tywem i „zwykłymi” członkami
organizacji, skuteczność działa
nia na niektórych odcinkach
jest praktycznie żadna. Wielu
działaczy poszukuje odpowiedzi
na rozmaite pytania. Sprawoz
dania, nawet najlepsze, nie mo
gą być podstawą do uogólnień,
a znowu na ubcczu pozostaja
motywy,
których
poznanie
stwarza istotną szansę realiza
cji zadań organizacji.
Innych sfer życia studenckie
go, w których pojawiają się
rozmaitę problemy, można wska
zać wiele, jak

ogół wystarczającej liczby stu
dentów, aby można było czynić
uogólnienia, odbywają się zwy
kle bez aktywnej pomocy sa
mych zainteresowanych. Stąd
więc zrodziła się propozycja
rozwiązania tych problemów,
czyli wniosek o konieczności utworzenia Ogólnośrodowiskowego Studenckiego Ośrodka Badań
Ankietowych (OSOBA). OSOBA
powinien skupiać socjologów,
statystyków, psychologów, dzia
łaczy SZSP, programistów, po
litologów oraz w miarę potrzeb
innych specjalistów. Może się
opierać na studenckim ruchu
naukowym lub na współpracy
z młodymi pracownikami nau
ki. OSOBA mógłby dostarczać
opracowane wnioski z badań
ankietowych zainteresowanym
instytucjom, przy przyjęciu za
sady publicznego ich ogłasza
nia. System zbierania informa
cji powinien bvć ona rt y

rozmyślań wielu ludzi, stanowi
zawsze aktualną pożywkę dla
pism studenckich, jest również
podstawą rozmaityęh opraco
wań i programów. Zastanawia
jąca we wszystkich tych przy
padkach jest różnorodność wy
powiedzi, niekiedy po prostu
spekulatywność, która zdaje się
wskazywać na brak systematy
cznych sondaży środowiska stu
denckiego. Nieomal każdy przy
Razwa „Kultura studencka nigdy nie była specjalnie trajna
tego rodzaju okazjach daje do
zrozumienia, że jego pogląd
jest w pełni subiektywny i wy
nika z określonego wyboru. W
takiej sytuacji trudno jest mó
wić o jakimś obrazie naszego
pokolenia, można raczej mówić
o ich wielości.
ULTURA studencka, twór
zaczyna się mówić, że nie ma
Zapytać można, na jakiej
czość studencka, a właścidla nich następców. To, czy nie
podstawie się opieramy, gdy
— w jakiej mierze jest
ma następców, jest sprawą dy
dokonujemy
charakterystyki
ona ,’,studencka”? Co oznacza
skusyjną — ostatnio pojawiło
poprzednich pokoleń? No cóż,
ten przymiotnik?
się paru młodych, ciekawych
z upływem' czasu pewne ele
Artysta studencki. Lat 35,
piosenkarzy, ożył ruch poety
menty nieistotne lub przypad
studia ukończył 10 lat temu,
cki, ostatni „START” wróży
kowe zanikają, bądź w danej
ale do dziś nie obronił dyplo
nową, wysoką falę teatru stu
współczesności okazują się nie
mu... Inny twórca i kierownik
denckiego. A że starzy czują
ważne. Pozwala to na swobod
klubu. Rok młodszy, żonaty,
się jeszcze młodzi, nie chcą
ne
dokonywanie
uogólnień.
dzieciaty cd ośmiu lat. Jeszcze
odejść — to bardzo dobrze —
Niegdyś, jeśli wierzyć kroni
inny „artysta” studia medycz
istnieje
przecież
możliwość
kom, środowisko studenckie by
ne przerwał po 1 semestrze,
symbiozy. Może wreszcie prze
ło zapewne biedniejsze niż okiedy się zorientował, że to
stanie obowiązywać dyskusyjny
becnie, ale za to bardziej
kompletne nieporozumienie i od
co najmniej podział na co pię
spójne. Nie było wówczas, tyle
tej pory obchodzi się bez indek
cioletnie „pokolenie”.
co obecnie, murowanych i sfor
su. Wydawca i działacz SZSP.
Zagadnienie
„terminologicz
malizowanych klubów, ale pa
Czterdziestka na karku, włos
ne”. Nazwa „kultura studencka”
nowała wspaniała atmosfera,
siwy i dość już rzadki. Najstar
nigdy nie była specjalnie traf
wiele wspólnych działań podej
si ludzie w organizacji nie pa
na. Precyzyjnie określała jedy
mowano spontanicznie, mniej
miętają kiedy studiował...
nie mecenasa, najpierw Zrzesze
było narad — więcej życia. Nie
Teatr studencki. 15 członków,
nie Studentów Polskich, potem
w tym 2 doktorantów, 3 absol
trzeba chyba nikogo przekony
Socjalistyczny Związek Studen
wentów, 2 studiujących (ostat
wać, że dziś jest inaczei.
tów Polskich, za którego pienią
nie lata). Reszta nigdy nie stu
Środowisko jest i środowiska
dze (a oznacza to tylko tyle, że
diowała, kilkoro z nich nie ma
on jest dysponentem społecz
nie ma. Na tvm więc tle wy
stałej pracy — żyją wyłącznie
nych kwot na ten cel przezna
pada zauważyć kilka podstawo
teatrem...
czonych) ta cała zabawa się od
wych faktów, które można uz
Ale
nie
mówimy
tu
o
drugim
bywa. Otóż tak się złożyło, że
nać za pewne i w miarę możli
czy trzecim sorcie twórców stu
ten mecenas stworzył społecz
wości sprawdzalne. Sami naj
denckich, ale o prominentach,
nie skuteczny system kultury
lepiej znamy samych siebie. Na
osobach o dużym i znaczącym
niekomercyjnej — jedyny kon
ogół wiemy co? gdzie? kiedy?
dorobku artystycznym.
kurencyjny dla kultury instytu
i dlaczego — robiliśmy, myślecjonalnej. System ten ma swoje
liśmy, odczuwaliśmy. Nieco go
Problem dałoby sio sformuło
zalety i wady, ale niewątpliwą
rzej znamy swoje otoczenie. Na
wać następująco: kultura, którą
zaletą jest to, że na ogół daje
sza wiedza o drugim człowi :u
przyjęło się określać jako „kul
większa swobodę manewru, uturę studencka”, w newnej istot
nie jest i nie może być pełna,
możliwia eksperymenty arty
nej swej części wcale studen
Znamy go na tvle, na ile jest
styczne, w mniejszym stopniu
to nam z różnych powodów
cka nie jest. Właściwie zaś pro
obciażonv jest obowiązkami oblem nie jest j'd-:n, problemy
niezbędne.
płaealr.ości ekonomicznej, doga
są co najmniej dwa. Pierwszy
Każdy z nas zna środowisko
dzania gustowi publiczności.
Jacy są studenci? — poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie należy do stałego repertuaru roz z nich okr-śl"’b’-m jako „geronz własnych doświadczeń, a z
Płaci się za to często izolacją
tologiczny”. drugi jako „termi
tymi, jak wiadomo, bywa roz
myślań wielu ludzi
praktycznie wewnątrz jednego
nologiczny”.
maicie. mają one jednakże du
środowiska, w wąskim kręgu
Problem gerontologiczny. Ze
podstawowych ogniwach SZSP
turystyka, polityka, obyczaje,
ży wpływ na ocenę tego środo odchyleniom. Decyzje takie bę
debrze przygotowanych odbior
ludzie s’ę starzeją,. rzecz to
czyli na grupach działania.
warunki bytowe itp.
wiska. Problem nie leży jed dą jednak miały doraźny cha
ców.
normalna, trudno spodzic-wać
nak w różnicach ocen, ale w rakter, a ich skuteczność może
Problem więc istnieje. Nasu
Nie jest to oczywiście dokładOSOBA może być bardzo is sie, że st-dęntów artystów miaprzypisaniu .ocenom cech sta- okazać się znikoma. Na margiwa się zatem pytanie: dlaczego totnym
postępem w nowoczes o^oby to nip dotyjeeyó, i^>P£oW»m| >.,OK.-ltf>rąz tego systemu, w każ
tjsjycznych.ę zbadaniu częstości raae pozostaja bowiem moty nic! zwrócić się o informacje do
dym
razie twórca, którego nie
ności i racjonalizacji działania- ipowstaje .anpisro- wtedy-, ■ gdy
1'typowości 'pewnych postaw i
wy; które skłaniają dó określo samych studentów, zamiast od
wielu
instytucjii
organizacji
ocen.
nych postaw*""
bywać nie kończące się narady,
związanych z funkcjonowaniem
Istnieje wyraźna’ potrzeba
SZSP. Organizacja ideowo-po- zebrania, dyskusje pedagogów,
środowiska studenckiego. Trze
podjęcia poważnych i systema lityczna, reprezentant środowis socjologów itp. bazujące często
ba tylko chcieć ją utworzyć. Co
tycznych ogólnośrodowiskowych ka studenckiego, współgospo na intuicji, z którą wszak różna to zainteresowani?
badań zbiorowości studenckiej. darz uczelni. Z praktyki dzia
nie bywa, Badania ankietowe
dotyczące rozmaitych probleUzasadnienie tego postulatu
TADEUSZ KOWALSKI
znajdziemy rozpatrując i przy łalności wiemy, że aktywność
mów były i są podejmowane,
kolegów jako kibic. Chyba już
OŻE i nie musimy uczyć
SGPiS
glądając się dokładniej życiu studentów w pracy na rzecz
ale nie są one prowadzone syssię od Anglików stylu gry, wtedy pierwsze pomysły zaczę
organizacji jest mała. RealizaFinanse i Statystyka
środowiska.
tematycznie, nie obejmują' na
ale sposoby, w jaki propagująły mi chodzić po głowie. W
liceum, w Rejtanie, zorganizo
piłkę nożną, godne są przeszcze
wałem pierwowzór dzisiejszej
pienia na nasz grunt. Rywali
AŻDEGO roku podejmuje
ligi szóstek. Zabawa była cu
zacja dzielnicy z dzielnicą, me
pracę 40 tysięcy absolwen
downa. Piłka zintegrowała szko
cze ulicy z ulicą, podwórka z
tów wyższych uczelni. Ich ra
Wacek z klasy I wiedział
łę,
podwórkiem, amatorskie mecze
cjonalne zatrudnienie i efek
już, że Ziutas z IV ma uderze
w różnych systemach i roz
tywne wykorzystanie' odgrywa
nie z obu nóg i w ogóle jest
grywkach są dla wyspiarzy nie
niebagatelną rolę w rozwoju na
wych. Słowem, stara się coś za
nie im. Odnosi się jednak wra . godz. 14 do 18 znów praca,
fajny kumpel, Potem poszedmniej
pasjonujące
niż
zmaga

szej kultury i gospodarki, a
łatwić. Bezskutecznie. W koń
żenie, że pedagog traktowany czyli zorganizowanie podopieczłem na studia i pragnąłem, by
nia zawodowców.
jednocześnie, przy stale wystę
jest jak piąte koło u wozu. Je
nym czasu wolnego, pomoc
cu rezygnują chwilowo (mają
doświadczenia. wyniesione ze
pującym braku kadr, duża licz
go
praca
nie
znajduje
zrozu

przy
odrabianiu
lekcji.
Tak
tę nadzieję) z pracy i zajmują
Zbliżające się emocje Munszkoły średniej mogły być przyba absolwentów skarży się na
mienia wśród rodziców, a co
jest codziennie, a oprócz tego
się domem.
dial-78 i u nas cgromnie zwięk
datne. Wymyśliłem ligę szó
niewłaściwe wykorzystanie ich
dochodzą jeszcze dyżury dodat
gorsze i wśród nauczycieli.
szyły
zainteresowanie piłką
stek piłkarskich. Najpierw da
Władze uczelni nie interesu
kwalifikacji. Najwięcej zastrze
kowe.
Gdy
doliczymy
czas
do

nożną.
Coraz
więcej
jest
kibicu

łem ogłoszenie do gazety, na
Uczniowie odnoszą się do nie
ją się swymi byłymi studenta
żeń mają absolwenci uniwersy
jazdów, bo zakłady podwar
jących na stadionach piłkarskich,
które odpowiedziało aż 130 dru
go z dużą rezerwą. Trudno bo
mi. Więzi urywają się z chwilą
tetów. Są wydziały, po których,
szawskie rzadko kiedy oferują
żyn. Był to najlepszy dowód, że
rośnie również, z czego nale
wiem mówić o sprawach stano
otrzymania dyplomu. A prze
zgodnie z kierunkiem studiów,
mieszkania, widać, że właściwie
ludzie chcą grać w piłkę, tylko
ży się niezmiernie cieszyć, licz
wiących nierzadko osobistą ta
cież ciekawe byłyby zapewne
pracują dosłownie jednostki.
cały
dzień
jest
zajęty.
Czasu
ba turniejów, rozgrywek dru
trzeba im to pomóc zorganizo
jemnicę z kimś obcym, a takim
wyniki ankiety na temat losów
dla
siebie
nie
zostaje
prawie
Ostatnio w Instytucie Peda
żyn „dzikich”, w szeregach któ
wać, pobudzić ich do działania”.
„obcym” jest dla nich pedagog.
gogiki Uniwersytetu Warszaw zawodowych absolwentów peda
wcale. Nic więc dziwnego, że
rych kopie piłkę młodzież za
Nie prowadzi w szkole żadnych
Obecnie Warszawska Liga
gogiki. Później należałoby jeabsolwenci
mieszkający
na
sta

skiego krąży dowcip — „zdarówno
szkolna,
studencka
jak
i
zajęć (w kilku szkołach powie
Szostek Piłkarskich podzielona
łe w Warszawie nie garną się
pracująca. Ma więc Kraków
rzono mu eksperymentalnie
jest
na ligi: I, II, III i IV, w
do tego typu ofert.
swdje tradycyjne turnieje orga
wykłady o życiu socjalistycznej
których gra 48 zespołów. Przy
nizowane przez WKS „Wisła”,
Studenci, szczególnie ci ze
rodziny), nie ma możliwości na
najmniej raz w tygodniu piłka
podobne rozgrywają drużyny
starszych lat, zdają sobie spra
wiązania bliższych kontaktów
poszczególnych drużyn gra
trampkarzy i juniorów klubów rze
wę z trudnej sytuacji, w jakiej
z uczniami, którym służyć ma
ją mecz, czyli około 500 ludzi
znajdować się będą po ukoń Poznania, Zabrza, Szczecina.
pomocą. Rozmawia z rodzicami
ma systematyczny kontakt ze
Wspaniałym pomysłem okazała
czeniu studiów. Postulują więc
i uczniami. Mają to być rozmo
sportem. Grają drużyny złożo
się propozycja pana Adama
szereg zmian, a m.in. ogranicze
wy szczere, często intymne, a
ne ze studentów, młodzieży
Zygmuntowicza,
pracownika
nie liczby osób przyjmowanych
trudno takie rozmowy prowa
średnich, tworzą szóstki
SM „Osiedle Młodych” z- Gdań szkół
na ten kierunek, zmianę pro
dzić w obecności osób trzecich.
młodzi ludzie w zakładach pra
ska, rozegrania Mini-Mundialu
gramu nauczania poprzez wpro
Rzadko bowiem pedagog szkol
cy, w osiedlach mieszkanio
78, tradycyjnie też już o „Złotą
wadzenie metodyki, aby można
ny ma wydzielone miejsce pra
wych. System uwzględnia spad
Piłkę” gra młodzież szkół pod ki
było absolwentów pedagogiki
cy, odzielny pokój. Najczęściej
i awanse z ligi do ligi. O
stawowych Warszawy. Różne
zatrudniać w charakterze nau
dysponuje stolikiem w gwar
prawo startu w IV, a potem
instytucje, organizacje są ini
czycieli, utworzenie banku in
nym i zadymionym pokoju nau
wyższych
ligach walczy w tur
cjatorami coraz to nowych tur
formacji o wolnych miejscach
czycielskim, czasami jakąś pro
nieju o Złoty Samowar War
niejów i mistrzostw, mnożą się
pracy, powołanie na wydziale
wizorką, częścią korytarza od
szawskiej Ligi Szóstek Piłkar
inicjatywy „prywatne”, czyli
pełnomocnika pracy, czyli oso
dzieloną przepierzeniem z dyk
skich ponad sto drużyn.
turnieje organizowane
przez
by zobowiązanej do czuwania
ty. Poza tym pedagog jest naj
ludzi
nad prawidłowym zatrudnie działaczy sportowych,
„Na początku było bardzo
częściej osobą bardzo młodą.
niem absolwentów. Jak na ra rozkochanych w sporcie, w pił
ciężko, bo byłem sam i wszy
Nawet gdy ma odpowiednie
ce nożnej. Przykładem takiego
zie
są
to
wszystko
postulaty.
Co
stko
sam musiałem zrobić. Sę
warunki pracy i dar znajdowa
społecznego wysiłku jest War
zapobiegliwsi więc jeszcze w
dziów kombinowałem w dzień,
nia wspólnego języka z ucznia
trakcie studiów zapisują się do- szawska Liga Szóstek Piłkar
nocą robiłem tabele. Gdy rano
mi, niezwykle trudno porozu
skich, której twórcą — i po
pomaturalnych, na różnew niedzielę były mecze, już w
mieć mu się z rodzicami. Cóż, • szkół
wiedzieć można — dusza jest
go rodzaju kursy — maszyno
poniedziałek o godzinie 7 wy
brak zaufania do młodzieży na
pisania, stenografii — „to tak student III roku SGPiS, Andrzej
wieszałem wyniki, o 8 ludzie
dal pokutuje wśród pokolenia
Stępień.
na wszelki wypadek — mówią,
je odczytywali z tablicy, a ja
naszych ojców. P»estiż pedago
żeby
mieć
jakiś
zawód!
”
o
godzinie 9 zdawałem egzamin.
„Zaczęło się wszystko jeszcze
ga w szkole jest więc niewiel
Musiałem obejrzeć wszystkie
JACEK ZYSK w szkole podstawowej. Choro
ki. Mimo że zawód to trudny,
boiska, na których miały być
PW Wydz. Mechaniczno- wałem wtedy trochę i nie mog
a praca niełatwa myliłby się
rozegrane mecze, na mojej gło
-Technologiczny łem kopać piłki, chodziłem jed
ten, kto sądzi, że i |ym nielicz
wie spoczywała troska o fun
nak na wszystkie mecze moich
Praca dla pedagoga
nym chętnym łatwo* objąć etat
dusze, z których trzeba było opedagoga w szkole. Etaty albo
płacać sędziów. Wiele starań
dynie wyciągnąć odpowiednie
jesz na pedagogikę, czy od razu
są już zajęte, albo po prostu w
kosztowało mnie znalezienie
wnioski.
'
zostaniesz gospodynią domową”.
wielu szkołach nie istnieją. W
mecenasa, który by wziął nas
Sytuacja absolwentów tego kie
tej chwili ulegną prawdopo
pod swoją opiekę. Podjął się
Ci nieliczni, którzy pracują,
runku jest bowiem szczególnie
dobnie
dalszej
redukcji,
poważ

mecenatu Zarząd Środowiskowy
też nie zawsze zadowoleni są
trudna. W tym roku ukończy
nie bowiem zaczęto się zasta
AZS, który niestety jednak nie
z tego, co robią. Często praca
go 160 osób, w przeważającej
nawiać
nad
celowością
utrzy

zawsze o nas pamięta. Pracy
przez nich wykonywana nie
większości dziewczyny, głównie
mywania
etatów
pedagogów
było i jest nadal mnóstwo, tyle
wymaga wcale wyższych stu
mieszkanki Warszawy. Kończą
szkolnych.
że teraz ma mi już kto poma
diów. Na przykład — w zawo
i z upragnionym dyplomem i
Od czasu do czasu absolwenci
gać. Zebrała się grupka wspa
dzie. przedszkolanki może z
tytułem magistra zostają bez
pedagogiki
spotykają
się
rów

niałych
ludzi oddanych sprawie
powodzeniem pracować osoba
radne i zdziwione. W Warsza
nież z propozycjami podjęcia
i zakochanych w piłce nożnej.
legitymująca się świadectwem
wie nie ma dla nich miejsc
pracy w podwarszawskich do
Tacy, jak Marek Bolimowski,
studium. wychowania przed
pracy, w wydziałach zatrudnie
mach dziecka i zakładach wy
Marek Czerny, Marek Olbricht,
szkolnego. Czasem zniechęcają
nia nie chcą z nimi rozmawiać,
chowawczych.
W
różnych
za

Sylwester Saniewski to wspa
warunki. Bywa, że w niektó
w Ministerstwie Szkolnictwa
kładach
praca
układa
się
róż

niali ' koledzy, ludzie, którzy
rych domach dziecka trafiają
zbywają je zdawkowym — „a,
nie, chociaż najczęściej dzień
wiele potrafią poświęcić dla
na warunki tak fatalne, że po
to wy z tego wydziału, który
rozpoczyna
się
o
godzinie
6
ra

piłki, dla sportu i naszej wspól
kilku miesiącach rezygnują z
nic nie daje”.
no.
Do
8
trzeba
przygotować
nej zabawy”.
pracy.
podopiecznych do zajęć poran
A przecież wydawałoby się,
nych — obudzić, pomóc się u„Dla mnie mecz piłkarski
Część absolwentów pedagogi
że zawód ich jest potrzebny.
myć, ubrać, zapewnić porzą
jest spotkaniem ludzi, którzy
ki pracuje w szkolnictwie. Etat
Pedagog-opiekun, wychowawca,
dek
w
salach,
Potem
w
trakcie
chcą wspólnie coś przeżyć. Jest
pedagoga szkolnego stworzono
organizator życia kulturalnego
zajęć szkolnych do gedz. 14 pecoś, jakiś potężny ładunek emo
w 1975 roku. Obiecywano sobie
powinien znaleźć pracę wszę
dagog-wychowawca
ma
prze

cjonalny
w sporcie, a szczegól
po nim wiele. Miał być peda
dzie. Tymczasem zgodnie z za
rwę, czas wolny. Może w tym
nie w piłce nożnej, który przy
gog czymś w rodzaju ogniwa
wodem pracuje zaledwie kilka
czasie spacerować, czytać, robić
ciąga ludzi, zmienia ich, podpo
łączącego szkołę z domem. Do
naście osób z rocznika. Reszta
zakupy. Najczęściej na miejscu,
rządkowuje rygorom, które w
jego zadań miało należeć roz
porusza prywatne dojścia i zna
jako że na powrót do domu i
innym przypadku byłyby dla
wiązywanie problemów młode
jomości, dzwoni do domów dzie
Rośnie
liczba
„dzikich"
drużyn,
w
szeregach
których
kopie
piłką
dojazd z powrotem do pracy z
nich nie do przyjęcia. Ot, choć
go człowieka, wyjaśnianie nie
cka, ognisk wychowawczych,
młodzież
szkolna,
studencka,
pracująca
Fot.
Ryszard
przedworski
reguły nie starcza czasu. Od
by taka drużyna — Galeria
powodzeń w nauce I zapobiegaporadni wychowawczo-zawodo-

M

K

interesuje działalność komercyj
na, jest nieomal skazany na ko
rzystanie z mecenatu SZSP, na
„studenctwo”. Dlatego tak wie
lu jest twórców studenckich niestudentów, a ci którzy już w
tym systemie zaczęli funkcjono
wać nie bardzo chcą się z niego
wycofać, szukają drćg pośred
nich, idą na częściową komer
cjalizację.
Taka jest przyczyna faktu, że
kultura studencka jest i zawsze
była dwoista. Z jednej strony
obejmuje opisany powyżej sys
tem, dla którego właściwszą mo
że nazwą byłaby „młoda kultu
ra” czy też „kultura otwarta”.
Z drugiej strony jest to właści
wa kultura studencka, robiona
i„L'.„—
dla studentów i przez studentów, na mniejszą skalę, w małych klubach. Jest to działal
ność w najszlachetniejszym zna
czeniu tego słowa amatorska i
jak każda działalność amatorska
ma cele przede wszystkim-tera
peutyczne, relaksujące, eduka
cyjne. Jest to działalność analo
giczna do wszelkiej działalności
amatorskiej prowadzonej w in
nych środowiskach. Różnica mo
że jest ta, że po pierwsze w śro
dowisku studenckim kontakt
amatorskiej grupy z „zawodo
wa” jest o wiele łatwiejszy i
.intensywniejszy niż gdzie in
dziej, po drugie nie zawsze gra
nice między grupami sa ostre,
wielu ludzi dzikła na pograni
czu grup. t
Pora na wnioski. Konkluzja
nie będzie inna niż przy innych
dysputach o „kulturze studenc
kiej” — jest dobrze, choć nie
beznadziejnie. W przeszłości (a
planujemy do roku 1990) będzie
znacznie lepiej.
GWIPO ZLATKES
UW Polonistyka

MDM — grają ostro, kłócą się,
przyjeżdżają samochodami na
mecze, byli bardzo niesympa
tyczni i aroganccy. Teraz są
już swoi, myśmy do nich się
przyzwyczaili, oni się do nas
przekonali, a wszystko dzięki
piłce. Albo chłopcy z drużyny
Politechniki Warszawskiej „Martenzyt”. Panuje u nich niespo
tykany reżim sportowy, ża każ
dy mecz członkowie wpłacają
do wspólnej kasy po 20 zł za
prawo reprezentowania _ barw
drużyny w meczu. Kupują po
tem za te ^pieniądze sprzęt, ko
stiumy sportowe, w których
grają.
Niezwykłą drużyną jest „Hek
tor” z Żoliborza. Przygotowując
swoje boisko do jednego z me
czów, postawili nawet specjal
ny namiot dla gości, by mieli
gdzie się schronić przed desz
czem. Popisali się ładnym ge
stem, a przecież nie musieli. W
tej drużynie jest 30 osób i choć
nie wszyscy grają, to wszyscy
mają swoje funkcje i zadania i
dzięki temu czują się mocno
związani z drużyną, czują się
jej członkami.
Wydaje mi się, że właśnie
zabawa, jakiej dostarcza Liga
uczestnikom, wytwarzanie się
więzi nieformalnych, atmosfe
ra zdrowej, sportowej rywaliza
cji, wreszcie po prostu możliwość pobiegania stanowią o
wielkiej wartości tego typu
przedsięwzięć”.
Marzeniem Andrzeja i jego
kolegów jest, by Liga rozpowszeohniła się w pozostałych
ośrodkach
akademickich. Na
początku współpracy z AZS za
proponowali, by wszystkie Za
rządy Środowiskowe AZS wzię
ły na siebie obowiązek propa
gowania i organizowania Ligi
Szóstek Piłkarskich w środowi
sku akademickim. Przygotowali
nawet dokumentację w przy
stępnej i jasnej formie, ale okazało się, że „takich” inicja
tyw AZS nie podchwytuje. Nie
zrażeni tym niepowodzeniem
nadal próbują zrealizować swo
je zamierzenia zorganizowania
Międzvśrodowiskowej Ligi Szó
stek Piłkarskich. W przysz’ości
chcielibv nawiazać sportowe
kontakty z Dania, RFN, Szwe
cja, Węgrami, Czechosłowacja,
gdzie młcdzież powszechnie gra
w piłkę nożna w podobnych li
gach amatorskich, tyle że są
to siódemki piłkarskie. Roz
grywane sa nawet Mistrzostwa
Europy siódemek piłkarskich.
Andrzej Stępień i jeeo kole
dzy, organizatorzy Warszaw
skiej Ligi Szóstek Piłkarskich
maja wiele ciekawych propozy
cji rozwinięcia Ligi. Sadzimy,
że nod naszym patronatem So
cjalistycznego Związku Studen
tów Polskich rozwiną swoją
działalność i zrealizują wiele ze
swoich planów.

JERZY GIERSZEWSKI
AWF
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Pokojowe propozycje Leonida Breżniewa
-tematem komentarzy prasy światowej
(P) _ Propozycje rozbrojeniowe i stanowisko Związku Ra
dzieckiego wobec nowej broni masowej zagłady zawarte
w przemówieniu Leonida Breżniewa na XVIII Zjeżdzie Komsomolu są nadal szeroko komentowane przez prasę światową.
Podkreśla się ogromne znaczenie nowych inicjatyw pokojo
wych ZSRR.
1
Konkretne propozycje Leoni
da Breżniewa — pisał buda
peszteński „Nepszabadsag” —
w sprawie zaprzestania wyścigu
zbrojeń i w sprawie rozbrojenia
są dowodem gotowości ZSRR do
podjęcia wysiłków w tym kie
runku. Takie działania muszą
być jednakże podjęte przez
wszystkich
zainteresowanych.
Toteż godny ubolewania jest
fakt, że USA na razie uchylają
Podkreślił to m. in. dziennik
się od zaproponowanej przez
„Neues Deutschland” stwierdza
stronę radziecką dyskusji nad
jąc, że Związek Radziecki raz
najważniejszym problemem, ja
jeszcze udowodnił, iż walczy o
kim jest wzajemne wyrzeczenie
żywotne interesy wszystkich
s;ę produkcji broni neutrono
narodów, o los przyszłych poko
wej.
leń i jest nieustępliwy, gdy
Trudno będzie stronie prze
stawką jest zapewnienie pokoju.
ciwnej pominąć milczeniem —
pisze jugosłowiański dziennik
„Vjesnik” — słowa Leonida
Breżniewa, że ZSRR nie przy
stąpi do produkcji broni neu
tronowej, jeśli USA jej nie roz
paś zną.
Dziennik czechosłowacki „Ru
de Pravo” podkreśla, że nowe
propozycje pokojowe ZSRR do
GENEWA (PAP). Korespon
tyczą kluczowego problemu dla
dent PAP, Jerzy Wańkowicz,
świata: pokojowej przyszłości
pisze: Światowa Federacja To
na Żiemi.
warzystw Przyjaciół ONZ opu ludzi
Propozycjom pokojowym Leo
blikowała w Genewie prokla
nida Breżniewa wiele uwagi po
mację skierowaną do sesji spe
święciła także
prasa państw
cjalnej Zgromadzenia Ogólnego
kapitalistycznych.
NZ w sprawie rozbrojenia oraz
Brytyjskie dzienniki „The
wezwanie do rządów wszystkich
Guardian” i „The Financial
państw.
Times” opatrzyły swoje komen
W imieniu ponad 80 krajo
tarze tytułami: „Breżniew mówi
wych Towarzystw Przyjaciół' nie
bombie
neutronowej!”
ONZ. federacja wyraża głęboki
„ZSRR nie będzie produkował
niepokój narodów świata wobec
bomby neutronowej”. Londyń
wzmagania ilościowego i jakoś
ski dziennik „The Times” w
ciowego wyścigu zbrojeń oraz
specjalnym komentarzu redak
dążeń do wprowadzenia nowych
cyjnym określił wypowiedź L.
rodzajów i systemów broni ma
Breżniewa na temat bomby
sowej zagłady.
neutronowej oraz fakt, że Zwią
Proklamacja wzywa rządy
zek Radziecki nie zamierza za
wszystkich państw, aby wyrze- gęszczać w Europie Środkowej
kły się użycia siły lub groźby
broni konwencjonalnej jako
jej użycia w stosunkach mię
„stanowisko mądre i logiczne”.
dzynarodowych, do niezwłocz
Propozycje L. Breżniewa by
nego przerwania technologicz ły także głównym tematem
nego wyścigu zbrojeń i obró
dnia gazet francuskich, które
cenia wszystkich środków nauki
cytując ir-agmenty przemówie
i techniki wyłącznie na cele po
nia zwracały uwagę na głębo
kojowe.
ką wiarę Leonida ' Breżniewa
Ustosunkowując się do prio
w odprężenie, będące jedyną
rytetowych problemów sesji
rozsądną alternatywą w naszej
specjalnej, dokument podkreśla,
trudnej epoce. Dziennik „Huiż powinna ona dążyć do cał
manite”
podkreśla
żywotne
kowitego rozbrojenia nuklear znaczenie poruszonych przez
nego, przy równoczesnych kro
radzieckiego przywódcę proble
kach na rzecz eliminacji broni
mów. W komentarzu organ
konwencjonalnej.
FPK zwraca uwagę, że Leonid
Sesja powinna dążyć do
Breżniew zapewnił, iż Związek
osiągnięcia powszechnego za
Radziecki nigdy nie zgodzi się
kazu prób z bronią jądrową,
z tym, by wyścig zbrojeń na
do zakazu badań i produkcji
brał charakteru nieodwracalne
nowych rodzajów i systemów
go.
broni masowej zagłady, w tym
Austriacki dziennik „Volkszwłaszcza do bezwarunkowego
stimme” pisał, iż Leonid Breż
zakazu bomby neutronowej, na niew w swoim przemówieniu
leżącej do tej samej kategorii
przedstawił szeroki program
środków masowej zagłady, co rozbrojenia, który zgodny jest
broń chemiczna i bakteriolo- z nadziejami narodów całego
giczna.
świata.
Rozbrojeniowa sesja specjalOd tych trzeźwych i rzeczo
na ONZ powinna dążyć do uniwych reakcji prasy zachodniowersalizacji układu o nieroz ,europejskiej wyraźnie odbiega
przestrzenianiu broni jądrowej
oficjalny głos Waszyngtonu.
oraz do zapewnienia środków Prezydent Jimmy Carter, od
kontroli uniemożliwiających, by powiadając na konferencji pra
współpraca w dziedzinie poko sowej na pytania dotyczące sta
jowego wykorzystania energii
nowiska administracji amery
atomowej przekształciła się w
kańskiej wobec radzieckiej pro
narzędzie
rozprzestrzeniania
pozycji w sprawie bomby neu
broni jądrowej. (P)
tronowej, starał się za wszelką

MOSKWA,
BUDAPESZT,
BELGRAD, BERLIN, PRAGA,
LONDYN,
PARYŻ,
WA
SZYNGTON (PAP). Przemó
wienie Leonida Breżniewa uznane zostało przez prasę
krajów socjalistycznych za
„realny program działania w
interesie wszystkich narodów
świata”.

Towarzystwa Przyjaciół ONZ
wzywają do rozbrojenia
i zakazu broni „N”

Sofia i Warszawa - bratnie stolice
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
macje na temat osiągnięć w
rozwoju społecznym, ekono
micznym i kulturalnym obu
stolic, znaczenia ideowo-wychowawczej i kulturalnej funkcji
organizacji, pracy na rzecz dal
szego umacniania socjalistyczne
go sposobu życia i rozbudowy
naszych stolic jako wzorcowych
miast socjalistycznych. Zapo
znaliśmy się z rozwiązywaniem
problemów mieszkaniowych, ko
munikacyjnych, ze sprawami
wychowania i szerzenia kul
tury.
— Sofia i Warszawa mają
wiele podobnych problemów...
— Poznaliśmy plan rozwoju
Warszawy. Stwierdziliśmy przy
tym jedność naszych celów i
podejścia do rozwiązywanych
problemów, co raz jeszcze wy
kazało celowość współpracy,
tym bardziej, że w najbliższym
czasie zatwierdzony zostanie
plan rozwoju Sofii do lat 1990—
2000.
Wspólne jest również to, że
musimy nadal pracować nad
doskonaleniem stylu i metod
pracy partyjnej dla dobra na
szych miast. W Sofii dążymy
np. obecnie do wprowadzenia
nowych form organizacji pracy
w poszczególnych kombinatach
i przedsiębiorstwach. Wysokie
wymagania, jakie sobie stawia
my wiążemy z głównym ce
lem — „Wysoka efektywność i
wysoka jakość".
—. Współpraca gospodarcza
Sofii i Warszawy rozwija się
coraz szerzej, nie ogranicza się
jednak tylko do tej dziedziny...
— Oczywiście. Wymiana do
świadczeń we wszystkich dzie
dzinach życia pomaga nam w
lepszym rozwiązywaniu odpo
wiedzialnych zadań związanych
z intensywnym rozwojem na
szych stolic. Wymieniamy in
formacje, wspieramy współpra
cę zakładów pracy, przedstawi
cieli nauki i kultury. Piękną
tradycją stały się Dni Sofii w
Warszawie i Warszawy w Sofii.
Z
dużym
zainteresowaniem
przyjmowane są u nas polskie
sztuki teatralne i filmy, nie
długo przyjadą też do Polski
nasi reżyserzy, którzy zaprezen
tują bułgarskie spektakle.
— Jakie są Wasze obecne
wrażenia z Warszawy, jakie no
we elementy wnosi Wasza wi
zyta do współpracy Sofii i
Warszawy?
— Ponownie przekonaliśmy
- się, o ogromnej pracy wszyst-

kich ogniw warszawskiej in
stancji partyjnej. W naszych
spotkaniach odczuliśmy, z jak
głębokim zaangażowaniem rea
lizowane są zadania stawiane
przed ludźmi pracy.
Duże wrażenie zrobiły na nas
skala i stosowane rozwiązania
urbanistyczne w budownictwie
mieszkaniowym. U nas jest to
również pierwszoplanowym za
daniem — możemy więc w tej
dziedzinie współpracować. Wy
soko oceniamy Wasze rozwiąza
nia w centrum Warszawy, no
we magistrale komunikacyjne,
które przy burzliwym rozwo
ju motoryzacji są szczególnie
potrzebne.
Omówiliśmy w Komitecie’
Warszawskim PZPR konkretne
formy współpracy, która nadal
rozwijać się będzie w interesie
obu stolic, w interesie przy
jaźni obu bratnich narodów.
Umacniane będą kontakty mię
dzy zakładami pracy, placów
kami naukowymi i kulturalny
mi. Zaktywizowana zostanie
partyjna wymiana doświadczeń,
pogłębiona współpraca rad na
rodowych na rzecz rozszerzania
kontaktów ekonomicznych, spo
łecznych i kulturalnych.
Rozmawiał:
MICHAŁ KSIĘŻARCZYK
Fot. Ryszard Przedworski

cenę pomniejszyć jej znaczenie.
Utrzymywał on m. in. jakoby
propozycja wzajemnego wyrze
czenia się produkcji broni neu
tronowej „nie miała znaczenia
na kontynencie europejskim”.
Tak więc prezydent USA za
jął stanowisko sprzeczne z opi
nią samych Europejczyków,
których przede wszystkim doty
czy sprawa produkcji broni
neutronowej i którzy przywią
zują wielką wagę w poszuki
waniach konkretnych i skutecz
nych dróg prowadzących do
wyeliminowania groźby poja
wienia się tej nowej broni ma
sowej zagłady. (P)

XVIII Zjazd Komsomołu
kontynuuje obrady
MOSKWA (PAP). Korespon
dent PAP, Władysław Knycpel
informuje: W czwartek,
w
Kremłowskim Pałacu Zjazdów
kontynuował
obrady
XVIII
Zjazd Komsomołu. Uczestnicy
dyskusji, podkreślają, że sfor
mułowane przez Leonida Breż
niewa na zjeżdzie zadania ra
dzieckiej młodzieży stanowią
mobilizujący program działania
leninowskiego Komsomołu.
Pozdrowienia od młodego po
kolenia socjalistycznej Polski
przekazał 27 bm. uczestnikom
zjazdu przewodniczący Rady
Głównej Federacji Socjalistycz
nych Związków Młodzieży Pol.
skiej, Krzysztof Trębaczkiewicz,
który podkreślił, iż przyjaźń i
braterstwo młodzieży polskiej i
radzieckiej wypływają z chlub
nych rewolucyjnych i bojowych
tradycji współpracy polskiego i
rosyjskiego ruchu rewolucyjne
go, a także ze zrodzonego na
polu walki braterstwa broni i
sojuszu polsko-radzieckiego.
Mówca przypomniał, że Pol
ska odzyskała przed 60 laty
swój niepodległy byt dzięki po
wstaniu pierwszego w świecie
państwa robotników i chłopów
oraz oświadczył, że zgodnie ze
wspaniałymi tradycjami polskoradzieckiego braterstwa mło
dzież polska pragnie nadal ak
tywnie umacniać i pogłębiać
przyjaźń i współpracę młodego
pokolenia Polski i ZSRR. (P)

\ •

Polsko-radzieckie
rozmowy gospodarcze

Przygotowania do obchodów Święta Pracy

MOSKWA (PAP). Na zapro
szenie rządu radzieckiego, prze
bywała w Moskwie w dniach
24—27 bm. delegacja pod prze
wodnictwem wiceprezesa Rady
Ministrów Franciszka Kaima.
Podczas wizyty przeprowadzono
rozmowy z zastępcami przewod
niczącego Rady Ministrów ZSRR
Iwanem Archipowem i Konstantinem Katuszewem, prze
wodniczącym Państwowego Ko
mitetu Rady Ministrów ZSRR
d/s stosunków gospodarczych z
zagranicą Siemionem Skaczkowem oraz kierownikami szere
gu resortów gospodarczych —
przemysłu
budowy maszyn
ciężkich i transportowych, prze
mysłu elektrotechnicznego, hut
nictwa żelaza, prac montażo
wych i specjalnych prac bu
dowlanych.
Rozmowy dotyczyły określe
nia szczegółowego zakresu ra
dzieckich dostaw do Polski w
latach 1979—1980, niezbędnych
dla rozbudowy kombinatu me
talurgicznego huta „Katowice”.
Rozbudowa ta
podyktowana
jest występującym w kraju de
ficytem wyrobów walcowanych,
a w szczególności blach, dla
pokrycia
rosnących potrzeb
przemysłu maszynowego, zwła
szcza zaś wyrobów rynkowych
i budownictwa.
Podstawowym lyydziałem hu
ty „Katowice” w ramach roz
budowy, będzie
walcownia
ciągła blach walcowanych na
gorąco „2600”, jedna z naj
większych i najnowocześniej
szych w Europie, o zdolności
produkcyjnej 4,5 min ton bla
chy rocznie oraz wydział ciąg
łego odlewania kęsisk płaskich,
stanowiących wsad dla tej wal
cowni.
Budowa tych wydziałów zo
stała już rozpoczęta w roku
bieżącym, zaś ustalone w wyni
ku rozmów terminy dostaw
podstawowych urządzeń dla
tych wydziałów umożliwią uruchomienie produkcji blach
już w 1981-roku. Produkowana
w tej walcowni blacha umożli
wi dalszy rozwój produkcji
blach walcowanych na zimno,
w tym najcieńszych, niezbęd
nych dla wyrobów rynkowych,
m.in. opakowań.
Urządzenia, które dostarczy
nam ZSRR są unikalne w skali
światowej. Produkują je naj
bardziej uprzemysłowione kraje •
świata. Wybudowanie tej wal
cowni pozwoli na zlikwidowanie
w kraju deficytu blach, który
pokrywany jest importem. (P)

(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
wytyczano kierunki działania na
najbliższy okres.
Do przedmajowej tradycji na
leżą w Czechosłowacji spotkania
najlepszych pracowników z całej
republiki z przedstawicielami
najwyższych władz partyjnych i
państwowych, na których boha
terowie pracy, ludzie nauki i
kultury, • otrzymują najwyższe
odznaczenia, nagrody państwo
we itd.
Społeczeństwo ocenia w ten
sposób każdego roku trud tych,
którzy swą długoletnią, sumien
ną pracą doszli do mistrzostwa,
osiągnęli najlepsze rezultaty,
wskazują właściwą drogę innym
i przyczyniają się do pomnoże
nia bogactwa narodowego i
skarbnicy jego kultury.
Uroczystości na Praskim Zam
ku, które w tym roku odbędą
się w piątek 28 bm., stanowią
zazwyczaj piękny akcent wień
czący w całej Czechosłowacji
przygoiowania do obchodu świę
ta 1 Maja i nadchodzącego świę
ta państwowego — rocznicy
wyzwolenia przez Armię Ra
dziecką spod okupacji hitlerow
skiej.
LESZEK WYRWICZ

czasie ostatniej sesji Rady Na
rodowej. Zawiadomił również,
że młodzież NRD przygotowują
ca się do hawańskiego festiwalu
młodzieży i studentów postano
wiła w lipcu i sierpniu br. w
ramach tzw. inicjatywy festi
walowej pracować przy rozbu
dowie względnie porządkowaniu
terenów przemysłowych, ulic,
obiektów handlowych i wypo
czynkowych w stolicy NRD. W
czynie tym weźmie udział 25 tys.
studentów i 30 tys. absolwentów
szkół technicznych.
I o jeszcze jednym wydarze
niu chciałbym donieść na za
kończenie tej korespondencji
poświęconej przygotowaniom do
święta 1 Maja. Zakłady budo
wy transformatorów im. Karola
Liebknechta w dzielnicy Oberchoenewalde wykonały swój
czyn pierwszomajowy i wysłały
do naszego kraju dwa nowe urządzenia dla obiektów energe
tycznych. TeS° samego dnia
przekazano podobne urządzenia
odbiorcom w Związku Radziec
kim i Bułgarii realizując tym
samym fragment dostaw w ra
mach wymiany między krajami
RWPG.
ANDRZEJ OSIECKI

Z myślą o 30-leciu NRD

Dzień wolny od pracy
w W. Brytanii

Spetja'na sesja ONZ ★ Rozmowy ZSRR — USA
* Wiedeńskie rokowania rozbrojeniowe

i dla BTA
SOFIA
(PAP).
Minister
spraw zagranicznych ZSRR,
Andriej Gromyko, udzielił
wywiadu bułgarskiej agencji
.prasowej BTA po zakończe
niu posiedzenia ministrów
spraw zagranicznych Układu
Warszawskiego, które odbyło
się w Sofii.
W wywiadzie tym A. Gromyko wypowiedział się na temat
samego posiedzenia, specjalnej
sesji ONZ poświęconej proble
matyce rozbrojeniowej, rozmów
radziecko-amerykańskich, w tym
SALT-II, a także perspektyw
wiedeńskich rokowań w spra
wie redukcji sił zbrojnych i
zbrojeń w Europie Środkowej.
Ministrowie uczestniczący w
posiedzeniu sofijskim — oświad
czył A. Gromyko —■ jednogło
śnie opowiedzieli się za tym, by
na zbliżającej się specjalnej se
sji Zgromadzenia Ogólnego NZ,
poświęconej sprawom rozbroje
nia, państwa socjalistyczne do
łożyły wszelkich wysiłków na
rzecz rozbrojenia i odprężenia.
Tematyka obrad tej sesji jest
bardzo skomplikowana, a za
tem i same obrady nie będą
łatwe. Kraje socjalistyczne -sto
ją jednak na stanowisku, że
świat powinien znaleźć rozwią
zanie tego problemu, a środki
materialne, które są obecnie
przeznaczane na cele zbro
jeniowe, należy wykorzystać
dla
polepszenia
warunków
życia.
Omawiając rezultaty wizyty
sekretarza stanu USA Cyrusa
Vance’a w Moskwie, minister
spraw
zagranicznych
ZSRR
stwierdził, że „w niektórych
sprawach osiągnięto postęp i z
tego względu rozmowy te oka
zały się pożyteczne”. Sytuacja
przedstawia się zatem lepiej
aniżeli w okresie przed tymi
rozmowami. Ostateczne porozu
mienie nie jest jednak jeszcze
gotowe, a jego osiągnięcie bę
dzie jeszcze wymagać wiele
pracy i wysiłków.
Strona
radziecka
wyraża
■wszakże nadzieję, że porozu
mienie to zostanie osiągnięte.

RFN. W czasie prac budowlanych w miejscowości Rheine na
trafiono na niewypał z okresu II wojny światowej. W wyniku
wybuchu zginęły 3 osoby, a 7 zostało ciężko rannych.
Fot. CAF — Unlfaz

Jednak druga strona pod nie
którymi względami nie zajmuje
obiektywnego stanowiska i dąży
do uzyskania jednostronnych
korzyści, . czemu Związek Ra
dziecki sprzeciwia się, opowia
dając się za uczciwym i moż
liwym do przyjęcia przez obie
strony porozumieniem.
A. Gromyko powiedział na
stępnie, że przerwanie wyścigu
zbrojeń i rozbrojenie w Europie
powinno być przedmiotem za
interesowania
wszystkich
państw naszego kontynentu.
Niestety, państwa zachodnie nie
zważając na posunięcia krajów
socjalistycznych,
nadal
nie
wyrzekają się zamiarów dopro
wadzenia do przewagi Zachodu.
Oznaczałoby to osiągnięcie nierównoprawnego porozumienia,
na co kraje socjalistyczńe — co
już wielokrotnie stwierdzano —
nie mogą wyrazić zgody.
Ostatnie propozycje wysunięte
przez państwa zachodnie pod
czas rokowań w sprawie reduk
cji sił zbrojnych i zbrojeń w
Europie Środkowej są obecnie
rozpatrywane przez kraje człon
kowskie Układu Warszawskiego.
Nasuwa się jednak wrażenie —
podkreślił A. Gromyko — że
również te propozycje mają na
celu uzyskanie przez stronę za
chodnią jednostronnych korzy
ści.
Przypuszczamy — zauważył
minister spraw zagranicznych
ZSRR — że państwa zachodnie
zajmą ostatecznie bardziej prze
myślane i obiektywne stanowi
sko. Jeśli do tego dojdzie, to
w jednej z najważniejszych czę
ści naszego globu nastąpi praw
dziwe odprężenie. (P)

Berlin, 27 kwietnia
(P) Przygotowania przed 1
Maja w stolicy NRD dobiegają
końca. Ulice przybrano czerwo
nymi i czerwono-czarno-złotymi
proporcami, przybyło kwiatów
na skwerach. Przy Alei Karola
Marksa, gdzie odbędzie się 1majoWa manifestacja, stoi już
wielka trybuna. W połowie ma
ja z tego samego miejsca wy
startuje XXXI Wyścig Pokoju
wiodący tym razem z Berlina
przez Pragę do Warszawy.
Tegoroczny 1 Maja ma dla
ludności Niemieckiej Republiki
Demokratycznej jeszcze jedno,
niezwykle ważne w historii te
go kraju znaczenie. Zgodnie z
uchwałą najwyższych władz par
tyjnych i państwowych w tym
właśnie dniu mija pierwszy etap
przygotowań do przyszłorocznych
obchodów 30-lecia istnienia re
publiki. Dokona się bilansu do
tychczasowych osiągnięć. Drugi
etap zakończy się 7 październi
ka br., trzeci będzie zamknięty
za rok, a czwarty i ostatni w
dniu jubileuszu 7 października
1979 r.
Każdy meldunek pierwszoma
jowy jest więc składany pod
hasłem: „Kierunek NRD-30”,
każdy czyn jest fragmentem
olbrzymiego zrywu, z jakim lud
ność NRD wita przyszłoroczny
jubileusz.
Kilka dni temu byłem świad
kiem podsumowania pierwszego
etapu rozbudowy nowego szpi
tala w stolicy NRD, słynnej kli
niki uniwersyteckiej Charite. Ta
ponad stuletnia lecznica otrzyma
do 1980 r. kilkanaście nowych
obiektów, przede wszystkim zaś
blok operacyjny umożliwiający
wykonywanie jednocześnie 24
operacji. Centralny gmach li
czący około 65 m wysokości, a
przeznaczony dla chirurgii prze
kazano właśnie do prac wykoń
czeniowych wnętrz. Podobnie
jest w bloku aprowizacyjnym.
gdzie będzie się przygotowywać
posiłki dla sześciu tysięcy pa
cjentów i personelu szpitalnego.
Rozbudowa Charite to, obok
nowej dzielnicy mieszkaniowej
Marzan, gdzie właśnie przeka
zano do użytku 1734 mieszkań,
sztandarowy obiekt inwestycyj
ny w stolicy NRD. Ale oczy
wiście nie jedyny. Od stycznia
br. przybyły bowiem w mieście
dwie szkoły, dwa przedszkola
ze żłobkami oraz poliklinika.
W ten sposób zadania planu
gospodarczego Berlina na 1 mar
ca br. zostały wykonane z nad
wyżką, o czym burmistrz miasta
poinformował społeczeństwo • w

Radziecko—amerykańskie
spotkanie „okrągłego stołu”
NOWY JORK (PAP). Wyda
rzeniem w życiu kulturalnym
USA i radziecko-amerykańskiej
współpracy kulturalnej stało
się rozpoczęte w Nowym Jorku
drugie spotkanie „okrągłego
stołu”, w którym biorą udział
wybitni pisarze radzieccy i
amerykańscy.
W skład delegacji radzieckiej
wchodzą m.in. Walentin Kata
jew i Siergiej Załygin. a dele
gacji amerykańskiej — Edward
Albee i John Updike, (P)

H/iczora/ na
• W Rumunii na zaproszenie
ministra oświaty Suzany Gadea
przebywał minister oświaty i wy
chowania Jerzy Kuberski. W cza
sie wizyty dokonano wymiany in
formacji i dokumentacji w za
kresie zmian w systemach oświa
towych PRL i SRR. Wiele uwagi
poświęcono systemom przygoto
wania kadr dla gospodarki naro
dowej. Przedyskutowano
także
zagadnienia związane z pracą
wspólnej komisji rumuńsko-polskiej do spraw wzajemnego dos
konalenia treści nauczania histo
rii i geografii obu krajów’. Posta
nowiono nadal rozszerzać współ
pracę
szkolnictwa rumuńskiego
ze szkolnictwem polskim oraz
kontynuować wymianę nauczy
cieli i młodzieży.
Min. Kuberski został przyjęty
przez członka Politycznego Ko
mitetu Wykonawczego, sekreta
rza KC RPK wicepremiera Virgila Cazacu.
• W stolicy Austrii podpisano
umowę o współpracy między urzędami patentowymi Polski i Au
strii oraz regulamin polsko>au
striackiej grupy roboczej d/s ochrony własności przemysłowej.
Delegacja polska pod przewod
nictwem prezesa Urzędu Paten
towego PRL, Jacka Szomańskiego została przyjęta przez ministra
handlu i przemysłu Austrii, Josefa Staribachera.
• W Budapeszcie podpisano 27
bm., protokoł o współpracy mię
dzy radiofoniami Polski i Węgier
na lata 1978—79. Przewiduje on
dalsze rozszerzenie wymiany au
dycji radiowych, koprodukcji pro
gramów
radiowych,
wymiany
dziennikarzy i reporterów. Doku
ment podpisali: z-ca przewodni
czącego PRiTV, Eugeniusz Patyk

świecie

i wiceprzewodniczący Radia Wę
gierskiego Kalman Kiss.
0 W Moskwie podano do wia
domości, że 4 maja rozpoczną się
w Helsinkach ^konsultacje radziecko-amerykańskie poświęcone omówieniu zagadnień związanych z
ograniczeniem
międzynarodowe
go handlu bronią. Od 14 do 19
grudnia u% r., przedstawiciele
obu stron dokonali wstępnej wy
miany poglądów na ten temat.
0 Premier Japonii Fukuda udał
się w 8-dniową podróż do Stanów
Zjednoczonych, w czasie której
spotka się z prezydentem Carte
rem.
• Plenum Komitetu Centralne
go Francuskiej Partii Komuni
stycznej zakończyło dwudniowe
obrady. Dokonało ono analizy
rezultatów
ostatnich
wyborów
parlamentarnych oraz powybor
czej
sytuacji
politycznej
we
Francji. W pierwszym dniu obrad referat sprawozdawczy wy
głosił sekretarz generalny FPK,
Georges Marchais. Stwierdził on,
iż FPK nie ponosi żadnej odpo
wiedzialności za wyborczą poraż
kę lewicy. Odpowiedzialność spa
da na Partię Socjalistyczną.
• Do Pekinu przybył z kilku
dniową wizytą oficjalną szef bry
tyjskich sił zbrojnych, marsza
łek Neil Cameron. Jednym z
problemów, jakie będzie omawiał
w Pekinie jest — zdaniem prasy
brytyjskiej — modernizacja sil
zbrojnych Chin. Poruszona też
będzie sprawa zakupu przez Chi
ny brytyjskich samolotów bojo
wych typu „Harrier”.
B W SzWecji obowiązują nowi,
wyższe o 15 proc, ceny benzyny.
PAP)

Londyn, 27 kwietnia
(P) Obchody majowego świę
ta w Wielkiej Brytanii zapo
wiadają się w tym roku wyjąt
kowo uroczyście. W przeciwień
stwie do lat ubiegłych, tegorocz
ny 1 Maja będzie dniem wolx
nym od pracy.
— Długo walczyliśmy o taką
decyzję, zanim podjął ją obec
ny rząd labourzystowski. Uwa
żamy, że jest to ogromny_ suk
ces mas pracujących Wielkiej
Brytanii i zarazem — wymowny
dowód, jak silnie promieniuje
idea robotniczego święta —
stwierdza, w wypowiedzi dla
„Życia” sekretarz komitetu okrę
gowego KP Wielkiej Brytanii w
Londynie, Jerry Cohen.
Rząd brytyjski uznał pierwszy
dzień maja za święto, wyzna
czając na tę właśnie datę tzw.
Bank Holiday. (W Wielkiej Bry
tanii, jak wiadomo, nie ma
świąt państwowych; rolę tę speł
niają Bank Holidays). Inaczej
mówiąc, 1 Maja uzyskał swój
świąteczny status niej oko okręż
ną drogą; w niczym nie umniejsza to jednak doniosłości
— i skutków praktycznych —
powziętej przez rząd decyzji.
Trzeba pamiętać, że całe lata
była ona blokowana przez kola
konserwatywne i dopiero nacisk
lewicy, m.in. uchwalenie odpo
wiedniego wmiosku przez Kra
jową Egzekutywę Partii Pracy
(KĘPP) oraz postawa związków
zawodowych — doprowadziły do
zmiany sytuacji. »

— W nowych warunkach spo
dziewamy się oczywiście znacz
nie większego udziału społeczeń
stwa w obchodach 1 Maja —
mówi John Kotz, przewodniczą
cy komitetu 1-majowego w Lon
dynie.
Komitet, złożony z przedsta
wicieli Labour Party, związków
zawodowych oraz organizacji
spółdzielczych, koordynuje przy
gotowania do obchodów. Głów
nym punktem uroczystości bę
dzie manifestacja londyńczyków,
którzy zbiorą się w centrum
miasta przy tzw. Igle Kleopat
ry nad Tamizą, po czym wy
znaczoną trasą — przez plac
Trafalgar i Óxford Street —
przeciągną do Hyde Parku. Tam,
zgodnie z wieloletnią tradycją,
odbędzie się wiec polityczny, na
którym przemawiać będą przed
stawiciele Labour Party (czło
nek KEPP, Norman Atkinson),
związków zawodowych i orga
nizacji spółdzielczej „Co-operative Society”.
Brytyjskie obchody 1 Maja
odbywać się będą pod hasłem
„Jest jedna rasa — rasa ludz
ka. Robotnicy łączcie się”. Wy
bór tego hasła podyktowany zo
stał sytuacją wewnętrzną. W.
Brytania, jak wiadomo, jest
obecnie krajem wielorasowym i
harmonijne współżycie białych
i kolorowych Brytyjczyków sta
ło się jednym z nieodzownych
warunków stabilizacji społecz
nej.
ANDRZEJ BAJOREK

Drugi dzień wizyty
ministra spraw
zagranicznych Ghany
w Polsce
(P) 27 bm. minister spraw
zagranicznych Ghany kontynuowałl swą oficjalną wizytę
składaną w Polsce.
W czwartek wiceprezes Rady
Ministrów Mieczysław Jagielski
przyjął ministra spraw zagra
nicznych Ghany Rogera Josepha
A. Felli.
Tematem spotkania był dal
szy rozwój stosunków między
obu krajami, szczególnie w
dziedzinie współpracy gospo
darczej i naukowo-technicz
nej.
W rozmowie uczestniczyli: ze
strony polskiej — wiceminister
spraw zagranicznych Eugeniusz
Kułaga i charge d'affaires PRL
w Ghanie Mieczysław Kroker,
a ze strony ghańskiej amba
sador tego kraju w Polsce A!exander A. Crabbe i dyrektor
biura w MSZ George O. Lamptey.
’’ ’'rfTego dnia minister R. J. A.
Felli zwiedził Warszawę. (PAP)

XII sesja polsko-rumuńskiej rządowej
komisji współpracy gospodarczej w Bukareszcie
BUKARESZT (PAP). W dniach
26 i 27 bm. odbyła się w Bu
kareszcie XII sesja polsko-ru
muńskiej
rządowej
komisji
współpracy gospodarczej. Dele
gacji polskiej przewodniczył
wicepremier Józef Kępa, a de
legacji rumuńskiej
wicepre
mier Janos Fazekas. Komisja
dokonała oceny rozwoju współ
pracy gospodarczej i naukowotechnicznej między PRL i SRR.
27 bm. Jazefa Kępę przyjął
sekretarz generalny RPK Nicolae Ceausescu. Obecny był am
basador PRL Władysław Woj
tasik. W rozmowie poruszono
problemy związane ze współ
pracą gospodarczą PRL i SRR,
przy czym szczególnie
wiele
miejsca pbświęcono realizacji
ustaleń podjętych podczas spot
kań między Edwardem Gierkiem i Nicolae Ceausescu, a
także zadań ustalonych w cza
sie roboczej wizyty premiera
Piotra Jaroszewicza w Buka
reszcie.
XII sesja komisji oceniła, że
ustalenia przyjęte przez kierow
nictwo partyjne i państwowe
realizowano prawidłowo. Pod
pisano szereg ważnych dla obu
krajów porozumień i utnów obejmujących
współpracę
w
dziedzinach: tokarek ciężkich,
zestawów kołowych, wyrobów
hutniczych, budowy walcowni
rur, dźwigów samojezdnych,
magnetofonów
kasetowych,
barwników i półproduktów, od
czynników chemicznych i wyro
bów gumowych.
Komisja rozpatrzyła propozy
cje dotyczące dalszego rozwoju
współpracy i kooperacji między
PRL i* SRR,
zalecając odpo
wiednim ministerstwom podpi
sanie umów i porozumień koo
peracyjnych w następujących
branżach: przemysłu motoryza
cyjnego, maszyn budowlanych i
drogowych, przemysłu eletrotechnicznego i elektronicznego,
urządzeń chemicznych, armatu
ry przemysłowej, urządzeń dla
przemysłu spożywczego i prze
mysłu okrętowego, maszyn i urządzeń górniczych, naftowych
i wiertniczych, hutnictwa żela
za i metali nieżelaznych. W
dziedzinie przemysłu chemicz
nego
zalecono
kontynuację
prac nad wspólnym projekto
waniem instalacji chemicznych,
rozwojem mocy produkcyjnych
w dziedzinie chemii małotonażowej, a w szczególności nad
rozszerzeniem specjalizacji.
Pozytywnie oceniono prze
bieg współpracy w roln-ctwie i
przemyśle spożywczym, mają
cej m. in. na celu szybszy roz
wój nodowli lepszych odmian
rzepaku, buraków, ziemniaków
i kukurydzy oraz wymianę te
chnologii' w zakresie produkcji
roślinnej i zwierzęcej, jak rów
nież pogłębienie badań nauko
wych w tych dziedzinach.
Stwierdzono, że dynamiczny
rozwój wymiany towarowej jest
potwierdzeniem aktywnego roz
woju współpracy gospodarczej.

W latach 1976—1977 obroty
wzrastały rocznie o ok. 18 proc,
osiągając w roku 1978 w sto
sunku do 1977 r. wzrost o oko
ło 25 proc. Pozytywnie oceniono
intensywny rozwój
wymiany
towarowej między organizacja
mi handlu wewnętrznego i spół
dzielczości.
Omówiono także nowe dzie
dziny współpracy, przede wszy
stkim przedsięwzięcia zmierza
jące do wzrostu obrotów koo
peracyjnych. Pozytywnie oce
niono rozwój współpracy nau
kowo-technicznej. zalecają pod
jecie prae celem określenia
głównych kierunków współ
działania oraz skuteczniejszego
wykorzystania osiągnięć nauki
•w działalności gospodarczej. Za
lecono rozwinięcie piać
nad
koordynacją planów gospodar
czych.
Zwrócono uwagę na koniecz
ność szybszego rozwijania ko
operacji i specjalizacji produk
cyjnej, jako najbardziej efek
tywnych form współpracy sta
nowiących podstawę wzrostu obrotów handlowych. (P)

---------- '

Rozmowy Dajana
w Waszyngtonie
WASZYNGTON (PAP). Spot
kanie sekretarza stanu USA,
Cyrusa Vance'a z ministrem
spraw zagranicznych Izraela
Mosze Dajanem zapoczątkowało
nową rundę amerykańsko-izraelskich romów w sprawie mo
żliwości uregulowania konflik
tu bliskowschodniego. Z donie
sień wynika, że dotychczasowe
konsultacje nie doprowadziły
do żadnych konkluzji.
Inną sprawą, poruszoną na
spotkaniu, była kwestia dostaw
200 amerykańskich samolotów
bojowych do Izrael?, Egiptu i
Arabii Saudyjskiej. Po przyby
ciu do Waszyngtonu Dajan dał
do zrozumienia, iż Izrael może
zrezygnować z przeznaczonej mu
partii samolotów, niż umożli
wić ich wysyłkę do Egiptu i
Arabii Saudyjskiej. Jak wiado
mo. prezydent Carter traktuje
sprawę sprzedaży samolotów na
Bliski Wschód ..jako jeden pa
kiet”. (P)

45 robotników zginęło
Zawalenie się rusztowania
w Zachodniej Wirginii
WASZYNGTON (PAP). 45 ro
botników poniosło w czwartek
śmierć wskutek zawalenia się
rusztowania
wokół
wieży
chłodniczej budowanej dla elek
trowni w St. Marys, w stanie
Zachodnia Wirginia. Rusztowa
nie miało ok. 60 m wysokości
i pracowało na nim 50 robotni
ków. (P)
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Pdfabnie owej rzeczowości Konstytucja dla Hiszpanii
szą. Jeżeli na tym tle mniej

JANUSZ REITER

wyraźnie rysuje się młodzież
< robotnicza,
to chyba dlatego, że

(A) „Nie ma we Francji z jednej strony młodzieży i z dru
giej strony społeczeństwa dojrzałego. Jest tylko młodzież fran
cuska stanowiąca część narodu francuskiego”. Podobną opinię
jak Allain Peyreffitte wygłosił kiedyś zachodnioniemiecki kan
clerz Schmidt, śmiejąc się z tych nielicznych już, jego zdaniem,
młodych, którzy kierują się zasadą „nie wierz nikomu po trzy
dziestce”. '■

Dzielenie społeczeństwa na
tych po trzydziestce, i tych
przed trzydziestką jest rzeczy
wiście zabiegiem sztucznym, a
samo pojęcie młodzież ma
charakter raczej umowny.
Schmidt i Peyreffitte mają
więc rację, choć jeszcze dzie
sięć lat temu trudno byłoby
im przekonać o tym szersze
kręgi społeczne. Wielu Fran
cuzom, Niemcom zachodnim,
czy Wlochona ich młodzież z
końca lat sześćdziesiątych musiała się wydawać zupełnie
obca. Nie dość, że na ulicach
odbywały się regularne walki,

(A) Lęk

szych warstw społecznych, choć
jest on nadal kilkakrotnie
mniejszy niżby to wynikało z
liczebności tych warstw.
Wprawdzie dostęp do szkól
wyższych jest dziś znacznie łat
wiejszy niż dawniej, ale nie na
tyle, aby odpowiadał w pełni
aspiracjom młodzieży. System
selekcji obowiązuje nadal, tylko
w złagodzonej nieco formie, co
nie znaczy wcale, że przebrnię
cie przez niego jest gwarancją
sukcesu. Status
akademicki,
który kiedyś zapewniał uzyska
nie odpowiedniego miejsca w
społeczeństwie, stracił na atrak
cyjności od. czasu, gdy tysiące
ludzi ze świeżymi dyplomami

przed nawrotem, buntu młodzieży nie wygasł jeszcze..

czasami w brutalny sposób
przeczące teoriom o integracji
stnszego i rhłodego pokolenia
— zbuntowana młodzież stwo
rzyła nawet swą własną kontrkulturę,
znacznie bardziej
zresztą przekonywającą w ne
gowaniu niż w swym progra
mie pozytywnym. Konflikt po
koleń, jak w „Zbójcach”
Schillera, przybrał formę zma
gań starego porządku z no
wym, rewolucyjnym patosem,
niestety ślepym w swym
idealizmie.

uniwersyteckimi rok w rok za
sila armię bezrobotnych. To
właśnie, zdaniem amerykańskie
go socjologa Daniela Bella, jed
na z przyczyn „wyobcowania
młodzieży”.
Abstrakcyjne problemy ustąpi
ły miejsca konkretnym troskom,
wśród których lęk o własną
przyszłość jest rzeczywiście naj
powszechniejszym
odczuciem.
„Obawą przed bezrobociem —
pisze francuski „Le Monde” —
trzeba tłumaczyć fakt, że stu
denci dążą do objęcia stanowisk
urzędniczych, wykazując tym sa
mym, że najważniejsze jest dla
nich zapewnienie sobie bytu
Niewiele pozostało z tego za
materialnego”.
pału po dziesięciu latach, choć
W przeciwieństwie do rebe
na przykład we Włoszech nie liantów
sprzed 10 lat, nazwa
ustało wrzenie, tyle że już inne
nych dziećmi społeczeństwa dob
są jego źródła, a rewolucyjna
dzisiejsza młodzież za
frazeologia stała się tylko do robytu,
chodnia odkryła wokół siebie
datkiem do przemocy, stosowa
społeczeństwo niedostatku. Pa
nej z przerażającą bezwzględ
radoksalne zjawisko, skoro zwa
nością. Walki pomiędzy skrajną
żyć, że społeczeństwa zachodnie
prawicą, a skrajną lewicą, zdanie stały się uboższe niż 10 lat
. rzające się też w innych kra
temu. Przypomina się tu uwa
jach zachodniej Europy, upo ga
który mówi, że
dobniły się do porachunków gan wrazGalbraitha,
ze wzrostem prywatnej
gów, od których dystansuje się
konsumpcji pogłębia się publicz
większość studentów. Wprawdzie
na nędza. Zapewnionego miej
mury wielu uniwersytetów są
sca czy zabezpieczenia społecz
nadal oblepione plakatami gło
nego nie traktuje się już jako
szącymi radykalne hasła, ale
spraw, o które każdy sam po
świadczy to raczej o aktywności
winien się martwić, lecz są to
małych grbp politycznych niż o
dziś
roszczenia wobec państwa.
ich rzeczywistej popularności.
Jeżeli
zgodzić się z tymi, któ
Wyższe uczelnie zachodnio
rzy twierdzą, że problemy spo
europejskie, niegdyś głośno do
łeczne upolityczniły się, to po
pominające się o reformy spo
lityka, tak pojmowana, nie ułeczne (jakie — nie bardzo by
swego dawnego miejsca
ło wiadomo), zamilkły, jakby( traciła
w życiu akademickim. Ale dzia
wracając do swej właściwej ro
łalność stricte polityczna w do
li, miejsc zdobywania wiedzy.
strzegalny sposób osłabła. Oko
Jeżeli jeszcze co pewien czas
ło 80 proc, młodzieży francuskiej
murami uniwersytetów wstrzą
nie należy do żadnej organizacji,
sają strajki i demonstracje, bu
w Republice Federalnej zauwa
dząc lęk przed nawrotem daw
ża się wyraźny odwrót młodzie
nego radykalizmu, to zwykle z
ży od polityki i tylko we Wło
zupełnie innych powodów. Mi szech
młodzież jest ciągle aktyw
nęły czasy rozmyślań o rewo
ną siłą polityczną, lecz i tam
lucji światowej, nastały czasy
na pierwszy plan wysuwają się
krzątania się wokół własnych
problemy społeczne.
spraw, myślenia o własnej przy
Studenci są w większości kra
szłości. Być może jest to po
jów zachodnich najbardziej czyn
części rezultat zmiany struktu
ną politycznie grupą młodzieży,
ry społecznej studentów. Zwięklecz oczywiście nie najliczniej
czył się udział młodzieży z niż-

GRZEGORZ JASZUŃSKI

nie podkreśla ona tak mocno
swej „młodości". Konflikt po
koleń jest w tym wypadku pod
porządkowany konfliktom o cha
rakterze czysto społecznym. To
właśnie w tych grupach mło
dzieży największe wpływ zdo
były partie i organizacje lewi
cowe, które zresztą cieszą się
również sympatią większości
studentów.

(A) Gdy w Madrycie obra
dował pierwszy po czterdzie
stu latach dyktatury faszy
stowskiej zjazd Komunistycz
ną] Partii Hiszpanii, zwróco
no uwagę,, że jeszcze przed
rokiem partia była nielegal
na, że dopiero, przed dwoma
laty sekretarz generalny par
O różnicach pomiędzy po tii, Santiago Carrillo, wrócił
szczególnymi grupami warto z długoletniej emigracji i że
pamiętać, zanim się wyda są przed trzema laty — za życia
dy o całej młodzieży, uzasad generała Franco — działaczy
nione może psychologicznie, partyjnych i aktywistów „Ko
ale rozmijające się nader czę misji Robotniczych” (nielegal
sto z rzeczywistością społecz nych związków zawodowych)
ną. Ta ostrożność w ferowa wtrącano do Więzień.
niu wyroków nie oznacza jed
Po śmierci dyktatora nanak niedostrzegania wspól
nych cech. Żądanie współdecy stąpiły w Hiszpanii w stodowania w miejscu pracy czy sunkowo krótkim czasie zanauki wypowiadają równo sadnicze przemiany. Przemia
mocno młodzi .robotnicy jak i ny te, wyrażające się w przy
studenci. Problem bezrobocia wróceniu wolności obywatel
skich, w legalizacji stron
też łączy obie grupy.
nictw i w zwolnieniu więźPostulat równości jest również hiów politycznych, mają być
wspólny dla jednych 1 drugich, obecnie skodyfikowane w no
wej konstytucji. Prace nad
przy czym rzecz jasna, najbardziej konkretną treść nadaje mu projektem konstytucji zaczęły
się w połowie ubiegłego ro
młodzież z niższych warstw spo
ku,
nazajutrz po wyborach do
łecznych. A przy tym coraz Kortezów
(parlamentu).
częściej jest on rozumiany ja
ko żądanie nie tylko równych
szans, lecz równych wyników.
Dostęp do szkól wyższych jest
przecież formalnie równy dla
wszystkich, ale możliwości skorzystania z niego są1 dalekie od
równości.
Do tego katalogu wspólnych
cech całej młodzieży socjolog
dodałby przejawy tzw. kryzysu
wartości. Brak identyfikacji z
systemem i państwem — tak
brzmi diagnoza, odnosząca się
nie tylko do młodzieży, ale
właśnie dla niej najbardziej
trafna. Nauki społeczne tłuma
czą to kryzysem tradycyjnych
instytucji, takich jak rodzina,
ale także brakiem zaufania do
kościołów, a' wreszcie słabością
mieszczańskich ideologii. Dopó
ki trwała tzw. zimna wojna, po
wiada Daniel Ęell, antykomunizm był dobrą namiastką ideo
logii i pozwalał operować prostym schematem dobra (Zachód)
i zła (Wschód), Kiedy rozluźniły się bariery pomiędzy dwo
ma systemami, ten model świata
nie wytrzymał konfrontacji z
rzeczywistością.

Mało tego, partie komuni
styczne w krajach zachodnich
nie bez powodu widzą w mło
dzieży swych potencjalnych,
czy rzeczywistych sojuszników.
Odwrót od polityki jest tylko
na pozór sprzeczny z tym zja
wiskiem. W dzisiejszej rzeczy
wistości zachodnioeuropejskiej
najbardziej
przekonywająco
brzmi, zwłaszcza dla młodzie
ży, argumentacja społeczna.
To zaś nic innego niż polity
ka, tyle że posługująca się nie
abstrakcyjnymi
formułami,
konkretnymi faktami.

Nowy Jork, 27 kwietnia
HOLOCAUST — znaczy do
słownie po angielsku ofia
ra całopalna, ale tym po
jęciem obejmuje się tutaj w
Ameryce dramat Żydów ska
zanych przez Hitlera na za
gładę. Książka Geralda Greena opatrzona tu tytułem „Ho
locaust” wydana tu w ponad
milionowym nakładzie ma
przedstawiać niejako w formie
dokumentu — przez pryzmat
życia czy raczej śmierci jed
nej żydowskiej rodziny —
ogrom zbrodni nazistowskiej.
Książka została przełożona
na język filmowy i w telewi
zji przez cztery kolejne wie
czory (łącznie 9,5 godz. pro
gramu) oglądaliśmy losy dr
Józefa Weissa i jego rodziny.
Książka i serial poprzedzone
zostały ogromną kampanią-re
klamową.
Dramat rozpoczyna się w 1935
roku w Berlinie. Dr Weiss przy
były przed laty z Polski wypra
wia wesele syna, który żeni się
z Niemką. Nastrój radosny, ale
przy stole biesiadnym są też
sąsiedzi kryjący na razie przy
należność do partii hitlerowskiej.
Krytykują między sobą to mie
szane małżeństwo i nie wróżą
mu dobrej przyszłością
Rzeczywiście w krótkim czasie
karty zostają odkryte, bojówki
nazistowskie wychodzą r:a uli-

ce, zaczynają się podpalenia, na
pady, aresztowania, rekwizycje.
Okrutna noc hitlerowska rozpo
częta.
Los dotyka rodzinę Weissów.
Wbrew namowom rodziny żona
dr Weissa nie chce opuścić Ber
lina, Niemiec. Mówi, że to tak
że jej ojczyzna, i że zło musi
ustąpić, boć to przecież kraj
poetów i muzyków. Gdy ginie
jej córka, zgwałcona przez na
zistów, gdy aresztowany zostaje
starszy syn i wysłany do obozu
koncentracyjnego, gdzie go zakatowano, gdy dr Weissa wy
siedlają do Warszawy, bo ma
polski paszport — żona wreszcie
poddaje się. Idzie do getta war
szawskiego, a stamtąd, z mężem
do Oświęcimia. Oboje giną w
komorze gazowej. Tylko młod
szy syn na czas porzuca dom,
przez Pragę czeską dostaje się
do partyzantki żydowskiej na
Ukrainie i on jeden ocaleje ja
ko symbol walczącego Żyda.
Z tragedią rodziny Weissów
splata się los Erika Dorfa, mło
dego, bezrobotnego prawnika,
który popychany przez ambitną
żonę wiąże się z hitleryzmem
stając się prawą ręką Reinharda Heidricha szefa SS. Dorf two
rzy coś w rodzaju „prawnego
usprawiedliwienia” dla ekster
minacji Żydów.
Przez ekran przewija się wie
le okrutnych postaci. Himmler,
Kaltenbrunner, Hans Frank,
Eichman. Są sceny rozstrzeliwa
nia. gazowania, sceny z wielu
obozów zagłady, walk w war-

Czy monarchia?
Projekt przygotowany przez
sprawującą władzę Unię Cen
trum Demokratycznego przewi
dywał utrzymanie monarchii w
obecnej postaci, czyli monarchii
z dość ograniczonymi kompe
tencjami króla. Partia socjali
styczna, największa siła opozy
cyjna. ze względów pryncypial
nych zażądała przywrócenia re
publiki, dając jednocześnie do
zrozumienia, że nie żywi wro
gich uczuć wobec króla Juana
Carlosa, cieszącego się sympatią
społeczeństwa i odgrywającego
pozytywną rolę w likwidacji
spadku po dyktaturze Franco.
Licząc się z tym, że postulat
przywrócenia republiki nie ma
obecnie szans powodzenia, so
cjaliści przygotowali niejako
„drugą linię obrony”. Ich dal:
sze poprawki do tekstu kon
stytucji zmierzały do tego, by
ograniczyć rolę króla do funkcji
czysto reprezentacyjnych (na
wzór angielski) i by pozbawić
go jakiejkolwiek roli politycz
nej.
Partia komunistyczna zajęła
w tej sprawie realistyczne sta
nowisko.
Santiago
Carrillo
oświadczył, że przed narodem
hiszpańskim nie stoi obecnie
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...ale dawnych naprawiaczy świata zastąpiło pokolenie trzeź
wych realistów.

„Zagłada” - prawdy i insynuacje
Od stałego korespondenta
MACIEJA SŁOTWINSKIEGO

W ostatnich dniach 1977 roku
komisja konstytucyjna, w któ
rej skład wchodzili przedstawi
ciele Unii Centrum Demokra
tycznego premiera Suareza oraz
deputowani z partii opozycyj
nych, ogłosiła wstępny projekt
konstytucji. Gdy upłynął mie
sięczny termin zgłaszania po
prawek do projektu, okazało
się, że wpłynęło przeszło tysiąc
poprawek. Niektóre z nich mia
ły charakter zasadniczy i do
tyczyły podstaw ustrojowych
państwa.

szawskim getcie, w leśnej par
tyzantce.
A przecież w Ameryce są ta
cy, którzy kolportują opracowa
nia „naukowe” wybielające hit
leryzm. Malutka liczebnie partia
neonazistowska Ameryki jest
niezmiernie hałaśliwa. Planuje
właśnie przemarsze związane z
rocznicą śmierci Hitlera z roz
winiętymi sztandarami ze swa
styką.
yy RÓĆMY jednak do seria-

Scenariusz podkreśla przez
cały czas pasywność Żydów,
ich uległość, odpychanie od
siebie myśli, że okrucieństwo
człowieka tak daleko może
sięgnąć. Dopiero w getcie
warszawskim, gdy z 400 ty
sięcy zgromadzonych tam Ży
dów pozostaje 10 procent ro
dzi się zbrojny opór. Los lud
ności żydowskiej jest jednak
jakby wyjęty z ówczesnej
rzeczywistości
europejskiej.
A przecież wiadomo, że
hitlerowcy wymordowali rów
nież 20 milionów Rosjan,
miliony Polaków, niezliczo
ne setki tysięcy ludzi in
nych narodowości. Że całe
narody walczyły z faszyzmem.
Nie ma słowa o walce Pola
ków z najeźdźcą, walce tuż za
murami getta, nie ma słowa
o wspólnej walce z brunatnymi zbrodniarzami.
I książka i film wzbudziły
wielkie zainteresowanie, wielu
recenzentów zwraca uwagę, że
„Zagłada” wywołała swego ro-

problem „monarchia czy repu
blika?”, lecz znacznie bardziej
istotny problem „demokracja
czy prawicowa dyktatura?”. Wy
chodząc z tego założenia, ko
muniści nie włączyli się do
sporu między partią premiera
Suareza a socjalistami i nie
oponowali przeciw postanowie
niom konstytucji dotyczącym
monarchii.
Stanowisko to zostało zaak
ceptowane przez zjazd partii
komunistycznej. Zjazd podkre
ślił republikański charakter
partii, ale program partyjny
stwierdził: „Jeżeli monarchia
nie blokuje tego, o czym naród
postanowił w sposób demokra
tyczny, partia komunistyczna
nie kwestionuje obecnej monarchistycznej formy rządu”.

Autonomia regionów
Spór o monarchię ma cha
rakter teoretyczny. Natomiast
kontrowersja na temat regio
nów Hiszpanii i ich autonomii
ma znaczenie praktyczne. Po
szło o to, w jakiej mierze kon
stytucja
ma
odzwierciedlać
fakt, że spory odsetek miesz
kańców Hiszpanii uważa siebie
w pierwszej kolejności za Katalończyków czy Basków, a do
piero w drugiej kolejności za
Hiszpanów.
Prawicowy Sojusz Ludowy
byłego ministra frankistowskiego Fragi Iribarne zakwestiono
wał użycie w projekcie kon
stytucji słowa „narodowości” (w
liczbie mnogiej) i uznanie ich
prawa do autonomii. Po dłu
giej i zażartej dyskusji w od
nośnym artykule konstytucji
znalazło się zdanie o „jedności
Hiszpanii jako wspólnej i nie
podzielnej ojczyźnie wszystkich
Hiszpanów”, a tuż obok zda
nie o „uznaniu prawa do auto
nomii narodowości i regionów,
zintegrowanych w nierozerwal
nej jedności narodu. hiszpańskiego”.
■ W ten sposób i wilk był syty
i owca cała. Zresztą ludność
Katalonii, Kraju Basków czy
Galicji przekonała się. że za
spokojenie jej roszczeń do auto
nomii zależy w większej mie
rze od komoromisowego ułoże
nia stosunków .między rządem
w Madrycie a regionalnym sa
morządem, niż od najwznioślej
szych sformułowań w tekście
konstytucji.

Państwo a Kościół
W czasie prac nad nową
konstytucją wybuchła burzli
wa polemika na temat sto
sunków między państwem a
Kościołem. Hierarchia koś
cielna domagała się, by rola
i znaczenie Kościoła były w
odpowiedni sposób uwzględ
nione w tekście konstytucji.
W toku polemiki z różnych
stron przypomniano uprzywi
lejowaną pozycję Kościoła w
latach dyktatury frankistowskiej.
W sposób stanowczy przeciw
roszczeniom Kościoła występo
wali przywódcy partii socjali
stycznej. Jej sekretarz general
ny, Felipe Gonzalez, oświad
czył: „My nie wtrącamy s,c w
sprawy episkopatu, a biskupi
nie powinni ingerować w za
gadnienia konstytucyjne”. Ty
godnik „El Socialista” pisał:
„Kościół nie powinien wyko
rzystywać swego miejsca w
społeczeństwie hisznańskim ja
ko odskoczni do korzystania z
przywilejów”.
Gdy arcybiskup Saragossy w
sposób gwałtowny zaatakował
projekt konstytucji, przewidu
jący rozdział Kościoła od pań
stwa, liberalny dziennik „El
Pais” odpowiedział mu, że w
demokratycznym
społeczeń
stwie nie do pomyślenia jest
inna suwerenność poza suwe-.... rennością
narodu,
Dyskusję
podsumował
inny
liberalny
dziennik — „Diario 16”., za
mieszczając
karykaturę,
na

dzaju szolc wśród amerykańskiej
Oto na przykład taka scena z
publiczności, nigdy właściwie
filmu. Żydzi z warszawskiego
naprawdę nie poinformowanej o
getta przychodzą do polskiego
rozmiarach i realiach hitlerow
domu po odbior obiecanych
skich zbrodni, skłonnej niekiedy
dwunastu sztuk rewolwerów
i amunicji. Przynoszą pienią
wręcz podejrzewać europejskie
relacje o przesadę.
dze, duże pieniądze. Polak
Wymowa tego filmu, w któ
skrupulatnie je przelicza i darym wykorzystano wiele auten
je w zamian tylko jeden stary
tycznych zdjęć z Oświęcimia i
rewolwer i w dodatku bez amu
innych obozów zagłady a także
nicji. Żydzi mówią o wspólnym
z warszawskiego getta, jest jed
wrogu, o potrzebie współpracy
noznacznie antyhitlerowska, an
z Polakami. Polak ma jedną
tyfaszystowska, pełna znaczeń ' odpowiedź — nie chcą niech
nie tylko historycznych, ale tak
nie biorą!
że tych współcześnie aktual
W innej sekwencji powstańcy
nych, jeśli się zważy dzisiejszą
w getcie słuchają radia, BBC
działalność ruchów neofaszy
z Londynu. Stwierdzają i mó
stowskich, chociażby w Stanach
wią, że Polacy nie przekazali
Zjednoczonych, RFN czy w
do Londynu wiadomości o lo.
Anglii.
sie Żydów w getcie. W rzeczy
Nie jest łatwo wobec ogólnie
wistości właśnie Polacy, rząd
pozytywnej wymowy tego waż
polski w Londynie z ogromną
nego filmu zgłaszać zastrzeżenia
energią usiłował nakłonić mo
do insynuacji skierowanych w
carstwa zachodnie do pójścia
stronę Polaków. Ale właśnie
Żydom z pomocą. Jak przypo
dlatego, że mamy do czynienia
mina jedna z polonijnych gazet,
nie z komercyjną operą mydla
Szmul Zygielbojm, socjalista,
ną, ani nie z kolejnym z serii
wysłannik getta został powoła
niewybrednych amerykańskich
ny natychmiast do Polskiej
dowcipów o Polakach, ale z wy
Rady Narodowej i doprowadzo
darzeniem większej rangi i o
ny do najwyższych czynników
szerszym odbiorze społecznym,
alianckich. Jego i Polaków bła
trzeba ustosunkować się do roli,
gania zostały zignorowane. Zy
jaką w książce i filmie o zagielbojm popełnił samobóistwo.
gładzie Żydów zarezerwowali dla
Inna scena w getcie. Pluton
nas autorzy. Tym bardziej, że
egzekucyjny rozstrzeliwuje Ży
z całą pewnością „Zagłada” PO
dówki za szmugiel żywności dla
sukcesie w Stanach dotrze do
głodujących dzieci. Oprawcy w
wielu krajów świata.
mundurach i rogatywkach. Ko
Jest symptomatyczne, że od
lor mundurów, rogatywki, krój
razu, jeszcze w czasie, emitowa
szynela... Skojarzenie nasuwa
nia serialu, odezwały się głosy
się samo, nieodparcie.
ostrego protestu ze strony ame
T AK manipuluje się emorykańskiej Polonii, a więc ludzi,
• cjami i manewruje od
których antypolskie
intencje
książki i filmu dosięgły z naj
czuciami ludzkimi. Tak, od
bliższego dystansu. Warto tak
wołując się niemalże do pod
że wiedzieć, że nawet niektórzy
świadomości, próbuje się ste
krytycy amerykańscy odnoto
rować świadomością.
wali na łamach swych gazet
Książkowa „Zagłada” jest
antypolski ton recenzowanego
niekwestionowanym kluczem
serialu,
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Temat nr 1

(P) Rozbrojenie awansowało
do roli tematu nr 1 w polityce
międzynarodowej. Rokowania
której widać było dwóch roz rozbrojeniowe znalazły się
mawiających Hiszpanów. Jeden znowu w centrum uwagi, a
z nich pytał: „Czy wierzy pan
w nieingerencję Kościoła w każdy nieomal dzień przynosi
sprawy państwa?”. Drugi od- nowe wypowiedzi na ten te
powiadał: „Nie wierzę w cu- mat polityków, publicystów,
naukowców. Wprawdzie rze
da”—
czywistość polityczna nie na
Dyskusja zakończyła się. jak
__
to było do ’ przewidzenia, kom dąża za przemianami w świa
promisem. Do postanowień kon domości społecznej, ale też
stytucji, przewidujących całko mamy tu do czynienia z ma
witą swobodę religijną oraz terią wyjątkowo delikatną.
rozdział Kościoła od państwa,
dodano paragraf, w którym Ślimacze tempo rokowań roz
brojeniowych może wywoły
ustalono, że państwo „uwzględ
niając wierzenia religijne spo wać zniecierpliwienie, ale jesz
łeczeństwa hiszpańskiego, bę cze niedawno sam fakt, że pro
dzie utrzymywać z religią ka blem ten zdobył trwałe miejsce
tolicką wynikające z tego faktu
w polityce międzynarodowej,
stosunki współpracy”. Tekst
jest — jak każdy kompromis uznalibyśmy za niebagatelny
sukces.
— niezbyt precyzyjny i do uz
nania rządu pozostało, co uzna
Waga tej sprawy każę nam
za „stosunki współpracy”.
oczekiwać rozwiązań radykal
nych. Tymczasem realia poli
Dyskusja trwa
tyczne pozwalają tylko na
drobne (w porównaniu z oPowyższe uwagi o sporach czekiwaniami) kroki i trzeba
wokół projektu konstytucji wy się przyzwyczaić do tego, iż
magają dwóch uzupełnień. Po właśnie tędy prowadzi droga
pierwsze, błędne byłoby wra
żenie, że polemika dotyczy nie do rozbrojenia. Istnieją wy
próbowane mechanizmy i pła
mal całego projektu. Wręcz na
odwrót. Więcej jest rozdziałów szczyzny dyskusji, rzecz w
i artykułów konstytucji, akcep
tym, aby je wykorzystać. Zbli
towanych przez całe społeczeń żająca się sesja specjalna
stwo i wielkie partie politycz Zgromadzenia Ogólnego NZ
ne niż takich, które wywołały
będzie jeszcze jedną okazją
spory.
po temu, tym cenniejszą, że
Nikt nie kwestionuje najważ ma ona tak szeroki zasięg.
niejszych postanowień konsty
Ministrowie spraw zagra
tucji o demokratycznym cha nicznych państw Układu War
rakterze państwa, o wolnościach szawskiego uważają, że sesja
obywatelskich, o suwerenność- specjalna powinna przyczynić
narodu, o prawie do tworzenia
się do zwiększenia efektyw
partii politycznych i o Kcrte- ności rokowań rozbrojenio
wych. W komunikacie z nara
zach pochodzących z wolnych
dy sofijskiej jest też mowa o
i demokratycznych wyborów.
światowej konferen
Konstytucja ma przywrócić w przyszłej
cji rozbrojeniowej z udziałem
Hiszpanii
ustrój
demokracji
wszystkich państw świata. To
burżuazyjnej.
już dziś cel zupełnie realny.
Po drugie, kompromisowe Czy jeszcze kilka lal temu nie
rozwiązanie spraw spornych wydawałby się nieosiągalny?
nie oznacza, że znikną one z
Postępy rozbrojenia wyma
powierzchni życia polityczne gają, jak zwraca uwagę ko
go kraju. Olwarta pozostanie munikat opublikowany w So
sprawa „monarchia czy repu fii, odpowiedniego klimatu po
blika?”, nieuchronne będą za.
litycznego. Odprężenie mili
targi między państwem a
tarne jest bowiem funkcją od
Kościołem i tak samo nie do prężenia politycznego, chociaż
uniknięcia będą konflikty
oba te procesy mogą się roz
między pracodawcami a ro wijać z różną intensywnością.
botnikami w państwie, które Państwa socjalistyczne nie
wpisuje do konstytucji zasa rozdzielają ich, lecz traktują je
dę „prywatnej przedsiębior jako dwa konieczne warunki
czości”, ale, oczywiście, nie
rozbrojenia. Czy są one moż
może wpisać np. prawa do liwe do spełnienia? Przez naj
pracy.
bliższe miesiące rozbrojenie
Niemniej słusznie chyba nie będzie schodziło z poli
tycznego porządku dnia. To
mówi się w Madrycie, że no
wa konstytucja, jedenasta li jeszcze nie gwarancja powo
cząc od początku XIX wieku, dzenia, ale przynajmniej po
ważna szansa.
będzie najbardziej demokra
JANUSZ REITER
tyczna w dziejach Hiszpanii.

Praga powitała
kosmonautów
PRAGA (PAP). Korespondent
PAP, Czesław Jaworski pisze;
na zaproszenie KC KPCz, se
kretarza generalnego KC KPCz,
prezydenta CSRS Gustava Husaka oraz rządu czechosłowac
kiego w czwartek, 27 bm.,
przybyli do Pragi uczestnicy
pierwszego wspólnego lotu ko
smicznego — zrealizowanego w
ramach programu „Interkosmos” — piloci kosmonauci, bo
haterowie CSRS i ZSRR —
Vladimir Remek, Jurij Romanienko, Gieorgij Greczko
~
i
Aleksiej Gubariew.
Razem z nimi do Pragi przy
był kierownik Ośrodka Ksztalcenta Kosmonautów im. J. Gagarina — dwukrotny bohate:
Związku Radzieckiego, lotnik-kosmonauta Władimir Szatałow.
Mieszkańcy stolicy Czechosło
wacji zgotowali bohaterom ko
smosu b. serdeczne powitanie.
Na lotnisku Praga-Rużyne ko
smonautów powitali Gustav
Husak, Lubomir Sztrougal oraz
przedstawiciele
najwyższych
władz -partyjnych i państwo
wych. (P)

do rozszyfrowania
wiedzeń filmu.

niedopo

Wspomniana już scena roz
strzeliwania kobiet w getcie
przez pluton w rogatywkach
taki oto ma pierowowzór na
stronie 176:
„Osiem kobiet oskarżonych
o szmugiel. Dokonano na nich
egzekucji. Żydowska policja od
mówiła udziału, więc kazano
dokonać egzekucji ośmiu Pola
kom spoza getta”.
Tak więc nie ma wątpliwości.
Wyraźnie antypolska intencja
wyłożona wprost na papierze,
odrobinę sprytniej zawoalowana
na taśmie filmowej.
Polonia amerykańska jest oburzona. Są projekty wysłania
listu protestującego do Białego
Domu, nawet skarżenia do są
du. Wielu Żydów, którzy prze
trwali czas zagłady i dziś tu
mieszkają
protestuje
także.
Przetrwali przecież, bo pomog
li im Polacy.
Warto w tym miejscu przy
pomnieć słowa goszczącego nie.
dawno w Polsce honorowego
prezesa Światowego Kongresu
Żydów Nachuma Goldmanna,
który w wywiadzie dla Pol
skiej Agencji „Interpress” dru
kowanym w „Życiu" powiedział
na temat „Zagłady”: „Czystym
nonsensem jest porównywanie
Polaków z hitlerowcami. Polacy
cierpieli nie mniej niż my... W
dodatku Polacy byli jedynym
narodem, który nigdy nie miał
Quislinga... Mvślę, że postępo
wanie telewizji amerykańskiej
jest bardzo nieuczciwe i nie
mam zamiaru tego ukrywać”.
I STNIEJE i jest dostępna

• dokumentacja tych lat i
faktów wystarczająca, żeby
autorzy i realizatorzy nie
mogli zasłonić się niewiedzą.
(P)

Następna runda
(P) Po długiej i trudnej ba
talii w Kongresie amerykań
skim o ratyfikacje układów
panamskich, prezydenta Car
tera oczekuje następna, też
zapewne niełatwa, rozgrywka
polityczna. W tych dmuch
przedstawiony zostanie na fo
rum Kongresu plan admini
stracji, dotyczący komplekso
wej
sprzedaży samolotów
wojskowych Izraelowi, Egip
towi i Arabii Saudyjskiej.
Łączna wartość tej transakcji
wynosi
4,8 mld dolarów.
Sprzeciw budzi jednali- nie
tyle zakres sprzedaży, co jej
„wiązany” charakter.
Biały Dorn nalega bowiem,
by kompleksowo potraktować
sprzedaż broni dla wspomnia
nych trzech krajów. Podczas
ostatniej konferencji prasowej
Jimmy Carter z naciskiem za
znaczył, że „gdyby Kongres
akceptował tylko część pro
ponowanej sprzedaży, a od
rzucił sprzedaż jednemu z
krajów, czy ją ograniczył,
wtedy wycofam całą sprawę”.
Owa kompleksowość ma —
zdaniem administracji — za
pewnić równowagę militarną,
a pośrednio i polityczną na
Bliskim Wschodzie. Ma być
wyrazem rzekomej bezstron
ności amerykańskiej i tym sa
mym umożliwić Waszyngto
nowi odgrywanie nadal me
diacyjnej roli w tym rejonie.
Ten nieco zagmatwany wy
wód dyplomatyczny wzbudził
liczne kontrowersje w Kon
gresie USA, skomplikował
stosunki amerykańsko-izraełskie, wzbudził nadzieje, któ
rych być może nie uda się za
spokoić, krajów arabskich.
Przywódcy kongresowi już te
raz, przed formalnym posta
wieniem sprawy, ostrzegają,
że prezydentowi nie uda się
zebrać dostatecznej liczby
głosów do zatwierdzenia tran
sakcji, i całościowe traktowa
nie jej może doprowadzić do
kolejnej konfrontacji między
władzą wykonawczą a usta
wodawczą.
Izrael . z kolei, obrażony
faktem sprzedaży samolotów
bojowych dla Egiptu i Arabii
Saudyjskiej, gotów jest prę
dzej zrezygnować z kupna 75
samolotów F-15 i F-16 niż za
akceptować carterowskie „po
wiązanie”. W ten sposób pre
zydent Stanów Zjednoczonych
nie zadowolił nikogo, a nara
ził się niemal wszystkim. Nie
o to mu zapewne chodziło,
gdy składał obietnice sprze
daży. Ale tak to bywa, gdy
dążenie do przywrócenia po
koju na Bliskim Wschodzie
chce się wytargować handlem
bronią.
FRANCISZEK NIETZ

■
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Laureaci konkursu „Pracownik Roku 1978”
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
stała poprawa warunków pracy
i rozwój zaplecza socjalnego.
W spotkaniu uczestniczył mi
nister przemysłu maszynowego
— Aleksander Kopeć.
Po zakończeniu wizyty w
FSO Piotr Jaroszewicz oraz go- •
spodarze woj. stołecznego, se
kretarz KC, 1 sekretarz KW •
Alojzy Karkoszka, prezydent
m.st. Warszawy Jerzy Majew
ski oraz przewodniczący WRZZ,
Zdzisław Lewandowski spotkali
się z laureatami dorocznego
konkursu-plebiscytu na najlep
szego Pracownika Roku 1978.
(PAP)

Wśród laureatów
Obsługa własna
To uroczyste spotkanie finali
stów konkurusu-plebiscytu o ty
tuł „Pracownika Roku”, organi-

17-18 czerwca br.

Krajowy Zjazd LOK
(P) 27 bm. odbyło się w War
szawie plenum Zarządu Głów
nego Ligi Obrony Kraju, po
święcone przygotowaniom orga
nizacji do VII Krajowego Zja
zdu LOK.
W podjętej uchwale nostanowiono
zwołać VII Krajowy
Zjazd Ligi Obrony Kraju w
dniach 17—18 czerwca w War
szawie.
Plenum podjęło również uchwalę o odwołaniu z funkcji
prezesa i członka ZG LOK gen.
bryg. Zbigniewa Szydłowskie
go, wyrażając mu zarazem ser
deczne podziękowania za do
tychczasową, wieloletnią pracę
na tym stanowisku. Funkcję
prezesa ZG LOK, powierzono
dokooptowanemu w skład Za
rządu Głównego Ligi gen. dyw.
Wacławowi Jagasowi.
W obradach uczestniczył kie
rownik Wydziału Organizacji
Społecznych. Sportu i Turysty
ki KC PZPR Zdzisław An
druszkiewicz. (PAP)

Społeczeństwo polskie
za pokojem
i rozbrojeniem
(P) 27 bm. odbyło się w War
szawie plenarne posiedzenie
Polskiego Społecznego Komite
tu Bezpieczeństwa i Współpra
cy w Euronie. Komiet, powoła
ny do żvcia w 1971 r., skupia
przedstawicieli szerokich krę
gów
społeczeństwa
naszego
kraju.
Przewodniczący
komitetu,
amb. Marian Dobrosielski po
informował o przebiegu i re
zultatach konferencji „Belgrad
77”.
W podjętym podczas posie
dzenia komitetu oświadczeniu
wyrażono uznanie i pełne po
parcie dla pokojowej, konstruk
tywnej, konsekwentnie realizo
wanej od lat polskiej polityki
zagranicznej.
Uczestnicy posiedzenia zwró
cili uwagę że nie ma dziś pil
niejszego i ważniejszego zada
nia niż zahamowanie wyścigu
zbrojeń i przejście do rzeczy
wistego rozbrojenia.
Witamy z uznaniem i pełnym
poparciem — czytamy w oś
wiadczeniu — przedstawiony
na XVIII Zjeździe Komsomolu
przez przywódcę państwa ra
dzieckiego Leonida Breżniewa
doniosły i realistyczny program
zaniechania ilościowego i jako
ściowego zwiększania zbrojeń i
zbrojnych. Z uznaniem
sił
przyjmujemy oświadczenie, iż
ZSRR nie przystąpi do pro
dukcji broni neutronowej, jeże
li nie uczynią tego Stany Zje
dnoczone.
Głosem narodu, który do
świadczył
wszelkich
okru
cieństw wojny, wzywamy Sta
ny Zjednoczone, by zrezygno
wały definitywnie z produkcji
broni neutronowej. Wzywamy
wszystkie rządy, u w szczegól
ności mocarstwa nuKlearne, do
jak najszybszego, poważnego
rozpatrzenia i podjęcia konkre
tnych kroków dla realizacji
doniosłych propozycji radziec
kich. Zaniechania
produkcji
wszystkich rodzajów broni ją
drowej oraz wszystkich innych
rodzajów broni masowej zagła
dy. (PAP)

zowanego przez Warszawską
Radę Związków Zawodowych,
Warszawski Ośrodek Radiowo-Telewizyjny i redakcje „Głosu
Pracy” i „Życia Warszawy”,
tradycyjnie już odbywa się w
przeddzień Święta Pracy. W
tegorocznym konkursie, prowa
dzonym już po raz czwarty,
udział brały 83 załogi najwięk
szych przedsiębiorstw przemy
słowych, budowlanych i trans
portowych stołecznego woje
wództwa. Zgłaszają one swoich
przedstawicieli, najlepszych z
najlepszych, wyróżniających się
swą postawą zawodową i spo
łeczną.
„Pracownikiem Roku 1978”
został Adam Jesionek z huty
„Warszawa”, mistrz elektryk na
wydziale stalowni, przodujący
racjonalizator. Otrzymał on I
nagrodę — skierowanie na
wczasy na Krymie dla 2 osób i
zegarek elektroniczny. II miej
sce i nagrodę — telewizor ko
lorowy — uzyskał Stanisław
Dąbrowski, mistrz z Zakładów
Elektroniki
Motoryzacyjnej
„Zelmot”, III miejsce i nagro
dę — magnetofon stereofonicz
ny — zdobył Stanisław Dudek,
brygadzista z Zakładów Mecha
nicznych im. M. Nowotki.
Równorzędne IV miejsca za
jęli: Helena Borecka, mistrz z
Zakładów Przemysłu Odzieżo
wego „Córa”, Ignacy Kamiński,
mistrz z Zakładów Wytwór
czych Aparatury Rozdzielczej,
Jan Klimkowski, mistrz z Fab
ryki Urządzeń Chirurgicznych i
Dentystycznych w Milanówku,
Wacław Krajewski, brygadzista
z Fabryki Pras Automatycz
nych, Wiktor Moszczyński, bry
gadzista z „Beton-Stalu”, Ta
deusz Podowski, mistrz z Za
kładów Systemów Minikompu
terowych i Roman Skowera,
mistrz z Fabryki Samochodów
Osobowych. WRZZ ufundowała
dla nich nagrodv: telewizory
turystyczne „Vela”.
Przyznane zostały również na
grody specjalne. Nagrodę prezy
denta m.st. Warszawy dla fina
listy — pracownika zakładu,
który wyróżnił się w 1977 r.
szczególnymi osiągnięciami w
produkcji rynkowej i eksporto
wej, otrzymała Helena Borecka.
Najmłodszym finalistą i laurea
tem nagrody Zarządu Stołecz
nego ZSMP jest Stanisław Du
dek; nagrodą „Głosu Pracy” dla
najlepszego racjonalizatora otrzymał Ignacy Kamiński; na-

'

(P) W sobotę (29.IV.) trener-selekcjoner Jacek Gmoch ujaw I niu w Rembertowie powinien uni nazwiska 22 reprezentantów* Polski na mistrzostwa Świata sunąć drobne mankamenty w
gry i kondycji. Nie zaim
Obsługa własna
w Argentynie. Decydującymi egzaminami dla kandydatów stylu
ponował w środę Andrzej Szar
były międzypaństwowe mecze: pierwszej reprezentacji z Buł mach, ale trzy dni wcześniej w
(P) Coraz popularniejszy sta
je się konkurs zainicjowany
garią w Warszawie i drugiej drużyny narodowej z Holandią meczu z CSRS, napastnik ten
przez redakcję „Kuriera Pol
„B” w Kerkrade. Trenerzy Jacek Gmoch i Ryszard Kulesza
miał bardzo udany wyśtęp. To
skiego” o tytuł
Dżentelmena
wypróbowali w sumie 27 piłkarzy, ale .grupa, spośród której maszewski, Szymanowski, Żmu
Jezdni Warszawy — wzorowe
wyłoniona zostanie ekipa na ,MundiaI-78” jest szersza, gdyż da, Gorgon, Lato demonstrowa
go kierowcy jeżdżącego bezpie
— podobnie jak Boniek i Na
|
obejmuje także rezerwowych zawodników warszawskiego li
cznie i kulturalnie. Obok licz
wałka — dobry poziom.
meczu.
nych „zawodowców” do kon

kursu w tym roku przystąpiło
ok. 300 kierowców-amatorów.
Największa jednak rywalizacja
toczy się nadal pomiędzy wiel
kimi bazami a przedsiębior
stwami transportowymi i komu
nikacyjnymi.
W czwartek przyznane zosta
ły kolejne tytuły „Dżentelme
nów miesiąca” następnym 8
wzorowym kierowcom. Jury
konkursu nagrodziło Kazimie
rza Stosio z transportu piekar
skiego, Edwarda Stępniaka z
„Transbudu”, Tomasza Modrasa
z MPO, Jana Cichockiego z
PTSL 2, Piotra Fołtyna z MZK,
Mariana Makijewskiego z MPT
oraz dwóch kierowców wojsko
wych, Romualda Calę i Krzy
sztofa Zarzyckiego, (dr.)

Urodzajny rok w „Polmozbycie”

Pcnad 240 tys. sonodiodów
dla prywatnych nabywców
Informacja własna
dów mogli liczyć na obsługę
na ok. 12,7 tys. stanowiskach
naprawczych, a obecnie icn
liczba przekroczyła 20 tysięcy,
lecz nadal w wielu rejonach
kraju występuje deficyt usług.
W tej sytuacji „Polmozbyt”,
jako firma wiodąca w branży
usług motoryzacyjnych, zwięk
sza tempo realizacji swych pla
Szybki rozwój indywidualnej
cówek. Jest to tym bardziej
motoryzacji ma swe blaski i
konieczne, że inni partnerzy,
cienie... Coraz więcej mamy
jak m.in. spółdzielczość, nie'
prywatnych samochodów, ale i
wywiązują
się z przyjętych zo
coraz więcej jest też klientów
bowiązań.
w stacjach obsługi.
W bieżącym roku „Polmo
Zaległości z poprzednich lat,
zbyt” zamierza uruchomić re
kiedy to prawie nie budowano
kordową ilość: 24 stacje o 600
nowych obiektów, wciąż dają
się jeszcze we znaki. Zwięk stanowiskach. M. in. nowe pla
cówki przybędą w Warszawie
szyła się co prawda liczba
przy ul. Połczyńskiej, Sobie
warsztatów i stacji obsługi; w
skiego,
Rudnickiego oraz w
1973 roku posiadacze samochoMarkach-Pustelniku i w Otwo
cku. Zwiększać się będzie w
całym kraju liczba stacji pra
cujących na dwie i trzy zmia
ny. Mimo jednak tych przed' sięwzięć i w tym roku nie na
stąpi jeszcze wyrównanie bi
lansu potrzeb i możliwości
szybkiej obsługi.
Dla
złagodzenia trudności
akcji na posterunki niemieckie
na Lesznie i Orlej. Inny oddział
swych klientów „Polmozbyt”
dywersyjny AK pod dowódz
nastawia się na wzrost liczby
twem „Stadnickiego” (Zbigniew
ruchomych warsztatów, samo
Stalkowski) atakował posterunki
niemieckie przy murach na ul.
chodów Pogotowia Techniczne
Leszno i Orlej. Na zapleczu od
go. W całym kraju dyspono
działów niemieckich skierowa
wać będzie w tym roku 260
nych do likwidacji getta oddział
wozami. M.in. w sezonie urlo
GL pod dowództwem „Gustawa”
(Henryk Sternhel) zaatakował
powym na najbardziej ruchli
granatami na ul. Freta samochód
wych turystycznych trasach
niemiecki, zabijając 5 żandar
kursować
będzie 30 „Fiatów
mów. Drugi oddział GL pod do
126p”, których załogi na dro
wództwem „Mietka” (Jerzy Lerski, zginął w tej walce) walczył
dze pomogą w usunięciu drob
na rogu ul. Gęsiej i Leszna.
nych usterek, a w razie potrze
28 kwietnia grupa podchorą
by ułatwią skontaktowanie się
żych z żoliborskiego obwodu
AK pod dowództwem „Szrapnez najbliższą czynną stacją ob
la” (Tadeusz Kern-Jędrychowsługi.
ski) zaatakowała na ul. Zakro
czymskiej cddztał ss-manów,
Dla zapewnienia aktualnej in
zabijając 3 żołnierzy niemiec
formacji dla klientów przygo
kich.
towano duże ilości folderów,
W nocy z 28 na 29 kwietnia
ulotek z adresami i telefona
oddział Gwardii Ludowej pod
mi stacji. Ustalono też, że
dowództwem Franciszka Łęczyc
wszędzie tam, gdzie przy dro
kiego ewakuował kanałami (z
gach czynne są telefony (np. u
włazu przy ul. Leszno w getcie,
sołtysów) dostępna będzie in
wyjecie poza murami, włazem
formacja „Polmozbytu” o naj
przy ul. Ogrodowej) 40 uczestni
bliższych , stacjach
obsługi,
ków walk w getcie, członków
punktach Pogotowia Technicz
Żydowskiej Organizacji Bojo
nego itp.
wej.
Podczas spotkania przedsta
Przypomnieliśmy tu najgłoś
niejsze. zorganizowane akcje po wiono też program organizacji
obsługi
nowo uruchamianej wła
mocy dla walczącego getta. Ak
cji tych było więcej. Z okazji śnie przez FSO produkcji samo
chodów „Polonez 1500”. „Polmo
35 rocznicy powstania w getcie
zbyt” zorganizował trzy central
warszawskim uczestnik akcji
pomocy walczącemu gettu opu ne ośrodki dysponujące częścia
mi zamiennymi w Warszawie,
blikował w „Życiu Literackim”
listę 26 zbrojnych wystąpień,
Katowicach i Lublinie, przeszko
przekazywania broni, wyprowa lono personel stacji, są już korni
piety narzędzi i urządzeń na
dzania Żydów zza murów — do
prawczych.
konanych przez wszystkie ugru
powania polskiego ruchu oporu;
W tym roku przez sieć „Pol
obok Gwardii Ludowej wymie
mozbytu” na rynek krajowy
nione są tu akcje OW-KB-AK.
trafi
241,8 tys. samochodów oPLAN-u. RPPS, SOB, harcerzy
sobowych.
Najwięcej będzie
z Szarych Szeregów, organizacji
małych „Polskich Fiatów 126p”:
strażaków „Skała”, poszczegól
126,1 tysiąca, żerańska FSO do
nych oddziałów Armii Krajowej.
starczy 52 tysiące samochodów,
Dowództwo ŻOB było w stałym
z Bielska spodziewać się można
kontakcie ze Sztabem GL, do
wództwem AK i Delegaturą • ok. 32 tys. „Syren”. Z importu
dostarczonych
zostanie: 7000
Rządu.
„Ład”, 7000 „Skód”, 7000 „Tra
Również i w tym wykazie nie
bantów”, 4400 „Wartburgów”,
mieszczą się indywidualne akty
4000 . „Zaporożców”
i
500
pomocy dla powstańców getta
„Wołg”. Ponadto przewidziane
warszawskiego, jak np. ukrywa
są
dostawy
niewielkich
ilości
nie tych, którym udało się wy wozów, jak „Zastava llOOp”
dostać zza murów.
montowanych w FSO z ele
Mimo grożącej śmierci za umentów importowanych.
dzielanie pomocy Żydom społe
czeństwo polskie włączyło się do
Dla ułatwienia kupna części
ratowania ginących. A symbo zamiennych, akcesoriów, doko
lem może tu być polska ro
nania regulacji i napraw „Pol
dzina Henryka Iwańskiego ps.
mozbyt” zamierza też i w przy
, „Bystry” z KB: oddział „Bystre
szłości organizować rozmaite
go” walczył 25 kwietnia w get
dyżury, . imprezy w rodzaju
cie na pl. Muranowskim; w tej
trwającego i cieszącego się og
walce zginęli brat Wacław i
romnym powodzeniem kierma
syn — Iwańskiego Roman, sam
szu w
warszawskiej hali
Iwański został ranny. (D. K.)
„Gwardii”. (D. Piątk.)

(P) Tradycyjnie przed roz
poczęciem sezonu wiesenno-letniego w Centrali Handlowo-Technicznej „Polmozbyt”
w Warszawie odbyło się spo
tkanie kierownictwa tej fir
my z dziennikarzami z całego
kraju.

Kalendarz historyczny

Pomoc zbrojna dla walczącego getta
(P) Już 19 kwietnia 1943 r. w
dniu wybuchu powstania w get
cie warszawskim, polski ruch
oporu ruszył z pomocą dla wal
czących powstańców. Ok. godz.
19 oddział dywersyjno-saperski
AK pod dowództwem kpt.
„Chwackiego” (Józef Pszenny)
zaatakował mury getta na ul.
Bonifraterskiej w celu dokona
nia w nich wyłomu. W walce
z żołnierzami schutzpolizei od
dział poniósł straty w zabitych
(Józef Wilk ps. „Orlik” i Euge
niusz Morawski
„Młódek”) i
rannych.
Przez dwa dni, od 19 kwietnia
walczył w getcie patrol żołnie
rzy KB pod dowództwem siefż.
Józefa Lejewskiego.
Po południu następnego dnia
20 kwietnia o godz. 18.45 od
dział warszawskiej Gwardii Lu
dowej pod dowództwem „Jacka”
(Franciszek Bartoszek) zaatako
wał granatami na ul. Nowiniarskiej stanowisko ckm, kładąc
trupem obsługę. Ten sam od
dział GL pod dowództwem „Jac
ka” w dwa dni później, 22
kwietnia dokonał akcji sabota
żowych n.a dworcach warszaw
skich, co miało również znacze
nie odciążające dla getta.
Również 22 kwietnia oddział
AK pod dowództwem por. „Ry
szarda” (Więckowski) zaatako
wał Niemców dwukrotnie, o
godz 12 w okolicach pl. Muranowskiego i Niskiej, pffżniej na
ul. Pańskiej.
23 kwietnia polski ruch oporu
dokonał kilku akcji pod murami getta. Grupa oficerów okrę
gu warszawskiego AK pod do
wództwem kpt. „Ghuchry” (Je
rzy Lewiński) zaatakowała na ul.
Okopowej jadące do getta samo
chody z oficerami niemieckiej
policji; druga grupa dokonała

dr Karla Żebrowska i
(P) Przed 50 laty rozpoczęła
pracę dydaktyczną i naukową
w Uniwersytecie Warszawskim
jako psycholog. I z tą uczel
nią była związana do końca
swego życia, wychowując zna
czne grono wysokiej rangi spe
cjalistów. Przyczyniła się do
powstania i odegrała czołową,
rolę w organizacji i ukierunko
waniu
zawodowych studiów
psychologicznych w ośrodka h
uniwersyteckich nzszego kr„ju.
Obszar Jej zainteresowań i dzia
łalności był ogromny, ale głów
ną dziedziną była psychologia
dziecka, jego rozwój i wycho
wanie. Badanlą
dorastającej
młodzieży, wieloletnia funkcja
psychologa szkolnego, kierowni
ka poradni psychologiczno-wychowawczej oraz redaktora na
czelnego „Psychologii Wycho
wawczej” były wyrazem Jej
stałej tendencji do łączenia po
szukiwań teoretycznych z po
trzebami praktyki. Szkoły, poradnie, instytucje oświatowe i
opiekuńcze zawdzięczają Jej li
czne kadry rzetelnych, odda
nych swojej pracy psychologów.
Drugim obszarem Jej żywych
zainteresowań była przestępczość
nieletnich. Wychowała grono
specjalistów w tej dziedzinie,
biorąc w pierwszych latach po
wojnie czynny udział w pra-

grodę WOR-T dla finalisty o
najdłuższym stażu pracy w
danym zakładzie zdobył Stani
sław Dąbrowski; „Zycie War
szawy” przyznało nagrodę Ro
manowi Skowerze — finaliście
reprezentującemu zakład o naj
większym wkładzie pracy spo
łecznej na rzecz miasta i śro
dowiska.
' W spotkaniu wzięły udział
także
małżonki
laureatów,
przedstawiciele dyrekcji, Komi
tetów Zakładowych PZPR i
Rad Zakładowych, kół ZSMP.
Uczestniczyli także laureaci z
ubiegłych lat tytułu „Pracow
nika Roku” w stołecznym wo
jewództwie — Sławomir Urba
nek z ZWLE im. Róży Luk
semburg i Antoni Rudziński z
„Zelmotu”.
Decyzją Prezydium Stołecznej
Rady Narodowej
wszystkim
finalistom przyznane zostały
Złote Odznaki Honorowe za
Zasługi dla Wrarszawy.
W imieniu laureatów za gra
tulacje i życzenia podziękował
Adam Jesionek, zobowiązując
się jednocześnie do dalszej wy
dajnej i rzetelnej pracy, (mi)

Ośmiu dżentelmenów
warszawskich jezdni

cach nad koncepcją sądownic
twa dla nieletnich w Polsce.
Zawsze związana z Warszawą,
oddawała jej swoje siły rów
nież w najcięższym okresie hi
storycznym poprzez włączenie
się do akcji tajnego nauczania
w szkolnictwie wyższym oraz
udział w ruchu oporu. Przeży
ła półtoraroczny pobyt w wię
zieniu i tylko przypadkowo
uniknęła obozu w Oświęcimiu.
Ciągle pozostawała w centrum
najistotniejszych zagadnień za
wodowych i społecznych w tro
sce o rozwój i doskonalenie stu
diów oraz wzbogacanie twórczo
ści naukowej w naszej dyscyp
linie. Jako przewodnicząca Za
rządu Głównego Polskiego To
warzystwa
Psychologicznego
efektywnie kierowała jego pra
cami, dążąc do podnoszenia
prestiżu i morale zawodu psy
chologa.
Zawsze czynna, życzliwa lu
dziom, skłonna do wnikliwej
pomocy, rady, podania ręki w
potrzebie. Mimo wątłego zdro
wia, zawsze pełna pasji życia,
pogody, gotowości do podjęcia
nowych zadań. Taką Ją zacho
wamy w naszej serdecznej pa
mięci. Jak bardzo nam Jej bę
dzie brakować.
WSPÓŁPRACOWNICY,
UCZNIOWIE,
PRZYJACIELE

W dniu 26 kwietnia 1978 roku zmarła w wieku 68 lat
Tow.
por.

HELENA KACZOREK
członek PZPR, były długoletni i zasłużoiiy pracownik Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych.
Za działalność partyjną, zawodową i społeczną odznaczona
Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi.
Cześć Jej pamięci!
Kierownictwo Jednostki w MSW
Organizacja Partyjna
1 współtowarzysze pracy
Pogrzeb odbędzie się w dniu 29 kwietnia 197? roku o godz.
13.30 na Cmentarzu Powązkowskim (IV brama).

Kilkunastu piłkarzy (Toma
Tylko Boniek i Nawałka — to
szewski, Szymanowski, Zmuda, przedstawiciele „nowej fali” w
Justek, Boniek, Deyna, Nawał
polskim futbolu. Obaj byli wy
ka, Kasperczak, Lato, Szarmach,
różniającymi się piłkarzami w
Lubański) zapewniło sobie juz środowym meczu z Bułgarią,
wcześniej awans do drużyny na grali lepiej od weteranów. Sła
mistrzostwa świata. Trwa rywa biej niż oczekiwano spisywał
się Kazimierz Deyna, który
lizacja wśród zawodników pre
jednak ma chyba prawo do
tendujących do roli dublerów.
ostat| Szanse wykorzystał Jerzy Gor- lżejszego traktowania
Włodzig goń, udowadniając w meczu z nich sprawdzianów,
| Bułgarią swą reprezentacyjną mierz Lubański gra ostat| przydatność. Stanisław Terlecki nio słabiej niż w pierwszym
H dowiódł, że również zasłużył na
spotkaniu reprezentacji w Lu
| wyjazd do Argentyny. Słabiej
ksemburgu Jest iednak świet
3 niż oczekiwano wypadł występ
nie wyszkolony i na zgrupowa
n Henryka Wawrowskiego, który
chyba przegrał .korespondencyj
ną rywalizację z Wojciechem
Rudym grającym bardzo dobrze
w Kerkrade. Pomyślne meldun
ki z Holandii... skomplikowały
(P) Trener piłkarskiej repre
nawet sytuację. Okazało się bo
zentacji RFN Helmut Schoen
I wiem, że kilku piłkarzy drugie
wytypował 25 piłkarzy, którzy w
go rzutu (Sobczyński, Szewczyk,
dniach 1—8 maja odbędą wspól
Cmikiewiczr Kapka, Mazur) de
ne zgrupowanie w szkole spor
monstruje wysoką formę i spo
towej Malente. Następnie spo
re możliwości. Zwycięski mecz śród tej grupy wybrana zosta
z rezerwami wicemistrzów świa nie ostateczna 22-osobowa ekipa
ta zaliczony zostanie do naj na mistrzostwa świata w Argen
większych osiągnięć polskiego
tynie.
zespołu „B”.
Helmut Schoen musiał zrezyg
Od przybytku głowa jednak
nować z kontuzjowanych Her
nie boli, toteż Jacek Gmoch
berta Neumanna i Dietera Muelmoże być tylko zadowolony, że
wybór ma trudniejszy. Naj lera. Nie ma także w tej gru
pie Uli Hoenessa, jednego z pił
istotniejszą sprawą jest jed
nak forma tych piłkarzy, karzy mistrzowskiej jedenastki
którzy w Argentynie stanowić — 1974. W ten ąposób w grupie
„Mundial-78” zostało tylko pię
będą
podstawową
jedenast
ciu mistrzów świata sprzed 4
kę. Wydaje się, że obecnie skła
lat. Maier, Vogts, Schwarzenda się ona z następujących pił
beck, Bonhof i Hoelzenbein.
karzy: Tomaszewski — Szyma
nowski, Zmuda, Gorgon, Justek
Oto skład 26-osobowej gru
(Rudy) — Nawałka. Deyna, Bo
niek — Lato, Lubański, Szar- py wybranej przez Schoena:
bramkarze: Sepp Maier (Bayern
mach.
Przeważają w ścisłej kadrze Monachium), Rudi Kargus (Ham
burger SV), Dieter Burdenski
piłkarze starsi i doświadczeni.

Polacy jeszcze nie są w sta
nie zachwycać swą grą, ale nie
czynił tego nigdy w „przede
dniu” wielkiej imprezy. Takie
już są futbolowe prawa. Testy i
sprawdziany nie będą nigdy w
stanie zmobilizować zawodników
do naj'więk3zego wysiłku.
Do meczu z RFN w Buenos
Aires pozostało jeszcze 5 tygod
ni. 3 maja rozpocznie się ostatnie
zgrupowanie 22-osobowej kadry,
które powinno mieć decydujący
wpływ na formę reprezentantów
i zlikwidować istniejące jeszcze
mankamenty w ich grze.

UelMi Scftoen wH 26 naHepszvch

(P) Za trzy tygodnie w Poz
naniu rozpoczynają się XVI
mistrzostwa Europy koszyka-'
rek. Gry eliminacyjne odoędą
się w trzech miastach: w Koni
nie (ZSRR, Francja, RFN i Ru
munia), Toruniu (Bułgaria, Wło
chy, Węgry i Hiszpania) i Zie
lonej Górze (CSRS, Jugosławia,
Szwecja i Holandia) w dniach
20—22 maja. Dwa najlepsze ze
społy z każdej grupy zakwali
fikują się do finałów, w któ
rych miejsce— jako gospodarz
— ma zapewnione już Polska.
Finałowe spotkania rozegrane
zostaną w poznańskiej „Arenie”
w dniach 24—30 maja.
Uroczyste otwarcie mistrzostw
nastąpi 23 maja w Poznaniu, 31
maja, w dzień po zakończeniu
finałów, odbędzie się mecz re
prezentacji Europy z nowym
mistrzem Europy.
Przygotowania we wszystkich
czterech miastach są już prawie
zakończone. W konińskiej hali
dobiega końca zmiana parkietu,
zainstalowano już tablicę elek-

Sensacja w Pradze

Kanada - Finlandia 4.6
(P) Pierwszą niespodziankę
hokejowych mistrzostw świata
grupy „A”, które odbywają się
od środy w Pradze, zanotowa
no w czwartek po południu. W
pierwszym, z trzech przewi
dzianych na ten dzień, meczu,
drużyna Finlandii odniosła sen
sacyjne zwycięstwo nad Kana
da 6:4 (1:4. 3:0, 2:0), dla Fin
landii bramki zdobyli: Tammlnen — 2 (36 i 50 min.), oraz
Hagmann (16 min.), Levo (23
min.). Rautakallio (32 min.) 1
Marjamaeki (54 min.). Dla Ka
nady: Maruk — 2 (10 i 17 min.)
oraz Pronovost (1 min.) i Picard (13 min.). Karne minuty
Kanada — 18, Finlandia — 4.
Pierwsza część meczu nie za
powiada porażki Kanadyjczy
ków. Już w 37 sekundzie objęli
oni prowadzenie, a w 13 minu
cie było już 3:0 dla Kanady. Po
pierwszej tercji wydawało się.
że Kanadyjczycy „spacerkiem”
wywalczą 2 pkt z drużyną Fin
landii, ale w następnych sytua
cja uległa diametralnej zmia
nie. Ambitnie grający hokeiści
Finlandii mieli zdecydowaną
przewagę. W 36 min. wyrównali
oni na 4:4, natomiśst w trze
ciej tercji zdobyli' jeszcze dwie
bramki, sprawiając największą
niespodziankę tegorocznego se
zonu hokejowego.

Przedłużony sezon hokeistów
(P) Tym razem sezon hokejo
wy nie zakończył się u nas
wraz z finiszem rozgrywek li
gowych. Naszą reprezentację w
dniach 4 i 5 maja czekają w
Warszawie, dwa mecze z drugą
reprezentacją ZSRR (początek
spotkań w te dni o godz. 17.30).
Polacy przygotowują się do tych
meczów, trenując w dwu gru
pach na Torwarze.
Drużyna polska, po wygra
niu mistrzostw świata grupy
„B” w Belgradzie, w Drzyszłym
roku wystąpi w gronie najlep
szych drużyn świata. Moskiew
ski turniej odbędzie się prawdo
podobnie w takim samym terminie^w jakim odbywają się pra
skie mistrzostwa świata. Słuszna
wydaje się więc decyzja naszych
szkoleniowców, którzy „przy
zwyczajają” już naszych zawod
ników do gry właśnie w maju.
Przedłużony sezon ma także
drużyna nowotarskiego Podhala.
Drużyna 10-krotnego mistrza
Polski wystąpi w RFN, a mecz
z jedną z drużyn tego kraju bę
dzie włączony do programu ob
chodów „Dni polskich”.
Przerwa dla hokeistów trwać
będzie do sierpnia.

(Werder Brema), Bernd Franke
(Eintracht Brunszwik);
. obrońcy: Berti Vogts (Borussia
Moenchenladbach), Bernd Dietz
(MSV Duisburg), Herbert Zimmermann i Harald Konopka
(obaj FC Koeln), Manfred Kaltz
(Hamburger SV), Rolf Ruessemann (Schalke 04), Georg
Schwarzenbeck (Bayern Mona
chium),
Karl-Heinz Foerster
(VfB Stuttgart), Gerd Zewe
(Fortuna Duesseldorf), FranzJosef Tenhagen (VfL Bochum),
pomocnicy: Rainer* Bonhof (Bo
russia Moenchengladbach.1), Heuiz
Flohe, Bernd Cullmann (obaj
FC Koeln), Erich Beer (Hertha),
Hensi Mueller (VfB Stuttgart),
napastnicy: Ruediger Abramczik,
Klaus Fischer (obaj Schalke 04),
Garl-Heinz Rummenige (Bayern
Monachium), Bernd Hoelzenbein
(Eintracht Frankfurt), Manfred
Burgsmueller (Borussia Dort
mund), Ronnie Worm i Rudi Seliger (obaj MSV Duisburg).
Dwóch piłkarzy z tego grona
— bramkarz Franke i Bonhof
jest kontuzjowanych i ich no
minacje zależeć będą od wyni
ków rekonwalescencji.

troniczną. Toruń, dzięki orga
Hiszpańska prasa
nizacji mistrzostw, wzbogacił
o
piłkarzach Meksyku
się o nową salę, mogącą po
mieścić do tysiąca osób (w tym
Początek
na miarę marzeń —
siedemset miejsc siedzących).
koniec opłakany — tak określa
Intensywnie przygotowujją się
hiszpańska prasa grę swojej
do mistrzostw nasze kosz^ykardrużyny w zwycięskim meczu
ki. Ostatnio wzięły udział w
z Meksykiem w Granadzie.
międzynarodowym turnie ju o
Dziennik „Diario” stwierdza, że
„Złote czółenko” w Łodzi, zaj
zespół trerera Ladislao Kubali
mując w nim V miejsce. Od 23
nadal gra bez stylu i w każ
lutego, kiedy to rozpoczęły
dym meczu inaczej. W początko
wspólne treningi, rozegrały kowej fazie pojedynku z. Meksy
szykarki już 14 spotkań. Bilans
kiem dał koncert gry, ale potem
ich nie jest zbyt pomyślny (8
spisywał się słabiutko.
porażek, 6 zwycięstw). Wydaje
Zdania komentatorów hisz
się jednak, że drużyna nie od
pańskich o drużynie Meksyku
biega poziomem od europejskiej
są
zróżnicowane.
Madrycki
czołówki (poza ZSRR), brakuje
„ABC” uważa, że Meksyk jest
w niej niestety wysokich „środ
na dobrej drodze do stworze
kowych”. Powodów do wielkie
nia zespołu wysokiej klasy i
go optymizmu nie ma, ale zna
miał bardzo dobre momenty gry.
jąc ambicje polskich koszykaGazeta „El Pais” jest natomiast
rek, przypuszczamy, że przed
zdania, że nasi rywale z gru
własną publicznością postarają
py II byli słabym przeciwni
się o dobry wynik.
kiem i tylko pod koniec pierw
Od 1 maja kadra trenować szej połowy, gdy Hiszpanie zwol
będzie w Wałczu. 3 maja przynili tempo, nawiązali równo
jedzie tam młodzieżowy zespół
rzędną grę z gospodarzami. Re
ZSRR, w tydzień później •— prezentacji Meksyku brak zde
Włoszki. Zgrupowanie to za
cydowania i siły w akcjach okończy sśę trzydniowym turnie fensywnych. Z Polską i RFN nie
jem tych drużyn w poznańskiej
będzie miała w Argentynie
„Arenie” (14—16 maja). Będzie
większych; szans sukcesu...
to ostatni sprawdzian naszej re
prezentacji.
Na zgrupowanie w Wałczu
powołane zostały następujące
zawodniczki:
Fromm
(Lech
Poznań), Linka (Olimpia Poz
nań), Biesiekiersk_a, Januszkiewieź, Kosińska, Kaluta i Iwa(P) W czwartek rozpoczął się
nieć (wszystkie Wisła Kraków),
na szosach stołecznego woje
Wiśniewska
i
Komorowska
wództwa 4-etapowy gwiaździsty
(AZS Poznań), Wojciechowska,
wyścig kolarski WTC. Na star
Gorzelana, Zagórska i Bogdań
cie tej imprezy stanęło 152 ko Z
ska (Spójnia Gdańsk), Gburlarzy ż 23 krajowych klubów
czyk, Storożyńska i Janowska
oraz szosowcy Litwy i Ru
(ŁKS Łódź) oraz Jaworska
munii. Fierwszy etap długości
(Sprotavia Szprotawa). Z tych
155 km rozegrany został na tra
koszykarek zostanie ustalona
sie z Góry Kalwarii do Nowe
drużyna na mistrzostwa Euro
go Dworu. Zgodnie z oczekiwa
py. (kba)
niami zwyciężył Ryszard Szur
kowski uzyskując czas 3;38:10.
Wyprzedził on na mecie An
Reprszentacja judoków
drzeja Świderka o 42 sek.
30 km po starcie w dość licz
peletonie nastąpiła kraksa,
na mistrzostwa w Helsinkach nym
w której uczestniczyli m. in.
Szurkowski, Mytnik i Raczkow
(P) W dniach 4—7 maja odbę
ski. Utworzyło się wćwczac
wówczas
dą się w Helsinkach indywidual
ne mistrzostwa Europy w judo. sześć grup, ńiiędzy którymi były •
spore różnice czasu. Wspaniale
W imprezie tej weźmie udział
zaprezentował
się
Ryszard
sześciu reDrezentantó w Polski:
Szurkowski,
który po kraksie
Marian Stanuowicz (waga 60 kg),
znalazł się dopiero w piątej
Edward Alkśnin (65 kg), Marian
Tałaj (71 kg). Adam Adamczyk grupie. Po samotnej walce, r.a
(78 kg). Zbigniew Bielawski (86 kilkanaście kilometrów przed
metą, był on już na czele sze
kg) i W’ojciech Dworczyński (05
kg). W drużynie znaleźli się więc ściu kolarzy pierwszej grupy.
Końcówka
etapu należała rów
wszyscy nasi medaliści z po
przednich mistrzostw świata, z nież do’ Ryszarda Szurkowskie
Ludwigshafen Tytuł
mistrza go, który samotnie minął linię
mety.
Europy wywalczył wówczas
Wyniki: 1. Ryszard Szurkow
Adam Adamczyk w wadze 78
kg. Marian Tałaj został wicemi ski (Dolmel Wrocław) — 3;33:10;
strzem Europy w wadze 71 kg, 2. Andrzej Swidarek (Gwardia
Łódź) —.3:38:52; 3. Tadeusz
a Zbigniew Bielawski zdobył
brązowy medal w wadze 86 kg. Trochanowski (Legia Warszawa)
Jak powiedział wiceprezes Pol — 3:38:52; 4. Zbigniew .Barciskiego Związku Judo — Jacek kowski (Agromel Toruń) —
Skubis — w ekipie znaleźli się 3;38:54; 5. Bronisłąw Ebel (Flo
ta Gdynia) — 3:38:54; 6. Bogdan
aktualnie najlepsi.
Kontuzja
wyeliminowała ze startu w mi Gaiewski (Sarmata Warszawa)
— 3:38:54.
strzostwach Waldemara Zausza
(główny kandydat do reprezenta
cji w wadze ponad 95 kg). Egza
miny maturalne spowodowały,
że zrezygnowali ze startu w mi
strzostwach Wojciech
Reszko
(waga ponad 95 kg)..Janusz Pa
włowski (waga 65 kg).
Kadrowicze trenowali ostat
(P) Wojciech Fibak i Tom Ok
nio w Zakopanem, choć główny
ker pomyślnie rozpoczęli start,
ciężar przygotowań wzięły na
w grze deblowej turnieju te
siebie kluby W rezerwie na
nisowym w Las Vegas. W pierw
Helsinki pozostaja — Zbigniew szej rundzie para polsko-holenTałaj (waga 71 kg), Henryk Ha- x derska zwyciężyła amerykański
łabuda (78 kg) i Stanisław Li debel Arthur Ashe — Fred
ro (86 kg).
McNair 6:1. 6:4
Mistrzostwa Europy w Hel
Inne wyniki I rundy: Machetsinkach zostaną rozegrane po te i Leonard — Franulovic i
raz pierwszy wyłącznie w rywa Barazzutti 6:2 6:3. Hewitt i Ralizacji indywidualnej i według
mirez — Pasarell i Pfister 6:2,
nowych zasad podziału zawodni
6:4.
ków na grupy
eliminacyjne.
W drugiej rundzie singla
Drużynowe mistrzostwa Eurony przeciwnikiem Wojciecha Fibaka
odbędą się natomiast w Paryżu będzie Amerykanin Roscoe Ta
w październiku br.
ner.

Ryszard Szurkowski
w wysokiej formie

Zwycięstwo pary
Fibek - Okker
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PIĄTEK
Program I

Wiad.: 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—8.00 Rozmait. Roln.
6.05
NURT — psychologia 6.25—9.00 Sy
gnały dnia 9.05—11.40 Cztery pory
roku 11.40 Tu Radio Kierowców
0.05 Z kraju 1 ze świata 12.25
Mel. 12.45 Rolniczy kwadrans 13.00
Muz. wojsk. 13.25 Słoweński Zes
pól Ludowy „Emona” z Lubljany
13.40 Kącik Melomana 14.00 Studio
„Gama” (ok. gódz. 14.05 Inf. dla
kierowców) 14.20 Studio Relaks
14.25 Studio „Gama” 15.05 Kores
pondencja z zagranicy 15.10 StuKio „Gama" 16.00—18.25 Tu Jedyn
ka 17.30—18.00 Radiokurier 18.33
Kdnc. życzeń 19.15 Ork. 19.40 Combk jazzowe 20.05 Konc. popul. 20.30
Mel. 21.05 Kronika sportowa 21.15
Totalizator 21.18 Konc. 22.00 Ż kra
ju i ze świata 22.23 Muz. 23.00
Wita Was Polska.

Program nocny
0.00 Początek programu 0.07 Ka
lendarz; Wiad. i inf. dla kierow
ców: 0.01 2.00 3.00 Wiad. 1.00 4.00
5.00; 0.12 1.05 2.0S 3.06 — Noć z me
lodią i piosenką z Łodzi.
4.00 Sygnały dnia — pierwszej
zmianie

Program II
Wiad.; 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 18.30 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. 6.35 Gimn. 6.45—7.10 Mistrzo
wie miniatury Instrumentalnej —
tylko na UKF 6.45—7.10 WORT 7.15
Gra zespól instrumentalny 7.33
Małe muzykowanie 8.00 Dialogi i
zbliżenia 9.30 My 78 — audycja
S.udia Młodych 9.40 Dla przed
szkoli 10.00 „Myśl współczesna” —
„Zagubiony paradygmat” 10.30 Z
nagrań A Farmera 10.40 Sprawy
codzienne 11.00 Akordeon instru
ment znany i nieznany 11.35 Po
stęp w gospodarstwie domowym
11.45 Muz. 12.05 Piotr Moss: —
Szkice o miłości — 6 pieśni na
sopran i orkiestrę 12.25 „Najwię
ksza tajemnica świata” fragm.
12.45 Muzyka dawnej Warszawy
13.00 Wokół spraw naszego stołu
13.15 Bela Bartok: — Sonata na
fortepian 13.35 Ze wsi i o Wsi 13.50
Jakub Offenbach: — Fragm. II
aktu opery „Opowieści Hoffma
na" 14.10 Więcej, lepiej, nowocze
śniej 14.25 Tu Radio — Moskwa
14.45 Muz. Telemanna 15.20 Minia
tury fortepianowe Beli Bartoka
15.30 Studio Plus program 'dziew
cząt i chłopców 16.10 Konc. 16.40—
17.00 Pieśni Fr. Schuberta — tyl

ko na UKF 16.40—17.00 Na War
szawskiej Fali — na fali średniej
17.00 „Co się wam w tej audycji
najbardziej podoba" 17.20 „Boha
ter na ośle” fragm. 17.40 „Brązownicy” — rep. lit. 18.00 „Nowiny
i nowinki muzyczne” 18.25 Plebi
scyt Studia „Gama” 18.30 Echa
dnia 18 40 Klub Entuzjastów No
woczesności 19.05 Poezja i muzy
ka 19.30 Odtworzenie recitalu R.
Marksona 20 45 Najciekawsze mo
im zdaniem 21.05 Nowe nagrania
radiowe 21.30 Wiad. i inf. spqrt.
21.40 Rondeaux Adama de la Halle
— ostatniego z wielkich truwerów
22.00 „Miasto pełne ludzi” — słuch.
22.40 Zespół „Die Reihe” gra We
bera 23.00 Granice jazzu 23.35 Co
słychać w świecie 23.40 Muz.

Program III
Wiad.: 5.00 6 00 7.00 8.00
12.00 15 00 17.00 19.30 22.00

10.30

5.05 Między snem a dniem 5.30
Gimn. 6.30 Polityka dla wszyst
kich 7.30 Deszczyk pada, słońce
świeci... 8.05 Co kto lubi 9.00 „Tan
go November” — ode. 9.10 Stan
dardy na skrzypce 9.30 Nasz rok
78-my 9.45 Beethoven — V Konc.
fortepianowy Es-dur op. 73 10.35
Kiermasz płyt 11 00 2ycie rodzin
ne — magazyn 11.30—12.35 W to
nacji Trójki 13.00 Powtórka z roz
rywki 13.50 „Lato po wojnie” —
ode. 14.00 Fritz Reiner 45.05 Swing
po polsku 15.40 Rozszyfrowujemy
piosenki 16.00 „Inny klimat" —
rep. 16.20 Muzykobranie 16.45 Nasz
rok 73-my 17.05 Muz. 17.40 Studio
nagrań 18.10 Polityka dla wszy
stkich 13.25 Czas relaksu 19.00
„Przeminęło z wiatrem” — ode.
19.35 Opera tygodnia Giuseppe Verdi „Trubadur” 19.50 „Tango November” — ode. 20.00 Blues wczo
raj i dziś 20.30 Nieznane o zna
nych — Ewa Szelburg Zarembina
21.00 K. Zimerman 22.00 Fakty
dnia 22.03 Georges Moustakl 22.15
Jazz 23.00 Miniatury poetyckie 23.05
Między dniem a snem.

Program IV
Wiad.: 6.40 12.00 15.00 16.00 18.00
22.55

6.00 Radiowy almanach sporto
wy 6.10 NURT — psychologia 6.30
Rytm i piosenka 6.45—7.40 WORT
8.00 Duet gitar klasycznych: Alber-Strobel 8.10 „W dwóch róż
nych światach" 8.25 Antologia so
naty fortepianowej 9.00 Dla kl.
III 1 IV (wych. muzyczne) 9.20
Muz. 9.40 Dla przedszkoli „Przed
1 maja” 10.00 Dla kl. VII (wych.
obywatelskie) 10.20 Antonio VIvaldi Konc. 10.30 Estrada przyja
źni 11.00 Dla szkół średnich (wych.
muzyczne)
11.30
Przypominamy
„Wolnego Strzelca”
pod batutą
Carlosa Kleibera 12.05—12.25 WORT
12 25 Giełda płyt 13.00 Jęz. rosyj
ski 13.15 Rosyjski zespół ludowy
z Woroneża 13.25 Nie tylko dla
słuchaczy w mundurach 13.50 Tu

CO I GDZIE
KINA:

Bałtyk — „Czarny
korsarz”,
prod. wł. lat 15, godz. B.30, 13.30
i 15.30. „Taksówkarz", prod. USA,
tJat lS, godz. 11.30, 17.30 i 19.30.
Przyjaźń — „Powrót straco
nych”, prod. jug. lat 12, godz.
.15.30, 17.30 i 19.30.
Pokolenie — „Powrót
Robin
Hooda”, prod. ang., lat 12, godz.
9, 11 i 13. „Barwy
ochronne",
prod, poi., lat 15, godz. 15, 17
i 10.
Odeon — „Nieme kino”, prod.
USA, lat 15, godz. 15.30, 17.30 1
19.30.
Hęl — -„Każdy ma swoje pie
kło", prod. franc., lat 18, godz.
15.30, 17.30 i 19.30. „Terror Mechagodzilli”, prod. jap., b/o, godz. 9,
11 i 13.30.
Walter — „WezwiJ mnie w świe
tlistą dal”, prod. ZSRR, lat 12,
godz. 16 1 18.
Mewa — kino nieczynne.

WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki 12
— wystawa pn. „Polskie malar
stwo dwudziestolecia międzywo
jennego" ze zbiorów Muzeum
Sztuki w Łodzi.
Witryny Plastyczne „ARTU” —
malarstwo Haliny Krysińskiej',
Biuro Wystaw Artystycznych —
Ekspozycja fotograficzna pn. „Sa
lony BWA w Polsce”. Prezentuje
obiekty, wnętrza oraz najciekaw
sze ekspozycje BWA w XXX-leciu
Polski Ludowej.
Klub „Relaks”: Wystawa foto
grafii
Krzysztofa
Rosińskiego
BUFFO.
\ '

DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pi. Konsty
tucji 5 1 nr 10 przy pi. Zwy
cięstwa 7.
Doraźna
pomoc
pediatrycz
na — ul Tochtermana. Punkt
pomocy doraźnej internistycznej
ambulatorium Pogotowia Ratun
kowego przy ul. Tochtermana,
Pogotowie Dentystyczne czynne
codziennie w godz. 21—7 rano
przy Pogotowiu Ratunkowym. In
formacja Służby Zdrowia 406-77.
TELEFONY’
Pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 998, posterunek MO 997,
pogotowie
ratunkowe
kolejowe
296-15, komenda
MO
291-91 lub
251-36. pogotowie energetyczne 991,
pogotowie
energetyki
cieplnej
WPEC
993, ^pogotowie
gazowe
czynne codziennie w godz. 7—15
(317-17),
w godz.
23—7
rano
.(224-30), w niedziele i święta
400-97,
pogotowie
kanalizacyjne
400-65,
informacja
usługowa
267-35
postój
taksówek:
przy
pl.
Konstytucji
228-52,
przy
dworcu PKP 268-88, przy Żwir
ki i Wigury 418-10.
Informacje
PKP 299-50, PKS 267-76.

BIAŁOBRZEGI
Kino
„Pilica” — „Morderstwo
w Orient Expressle”, prod. ang.,
lat 15, godz. 18 1 20.
Telefony: pogotowie ratunkowe
'<08 milicyjne 997, straż pożarna
998. pogotowie energetyczne 530,
posterunek energetyczny 556, po
stój taksówek 725, zajazd myśliw
ski 411, sklep „Dacia” 742.
GARBATKA
Kino „Las” — ’ „Mistrz rewol
weru”, prod. USA, lat 12, 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”: „Zaufanie", prod.
ZSRR, lat 12, godz. 15.
„Osąd”,
prod. rum. lat 18, godz. 17 i 19.
Telefony: pogotowie
MO 997,
ratunkowe 999, straż pożarna 998,
apteka
21-05,
biblioteka
23-56.
dworzec PKS 24-61, dom kultury
24-97, kino 21-62, ośrodek zdro
wia 22-24, postój taksówek 23-11.
przychodnia rejonowa 22-88, CPN
24-52.
KOZIENICE
Kino „Znicz” — „Port lotniczy
17”, prod. USA, lat 15, godz. 17.30
1 19.30.

Telefony: pogotowie ratunkowe
999, posterunek MO 997, straż po
żarna 998, pogotowie energetyczne
23-41, apteka 23-22 i 37 01, kino
23-44, muzeum regionalne 33-72,
przychodnia rejonowa 22-94 1 22-86
urząd miasta 1 gminy 21-23. szpital
36-36, żłobek 30-41.

JEDLNIA LETNISKO
Telefony: apteka 48, izba poro
dowa 33, posterunek MO 7, ośro
dek zdrowia 23, restauracja „Le
śna” 110, straż pożarna 8. urząd
gminy 56, dworzec PKP 5.
JEDLIŃSK

Telefony: kierunkowy 101, ap
teka 29, posterunek MÓ 77, ośro
dek zdrowia 17, straż pożarna 83,
urząd gminy — naczelnik 89, za
kład energetyczny 60, restauracja
„Turysta” 14.

Studio Stereo 14.00 Naukowcy —
Czy znasz tę książkę? 12.45 Wirtu
rolnikom 14.15 Tu Studio Stereo...
ozi różnych instrumentów 13.00
(stereo ogólnopolskie) 15.05 Portret
Mag. łowiecki 13.15 Bela Bartok
słowem malowany 15.40 „Pałac”
Węgierska suita ludowa według
— fragm. 16.05 Jęz. łaciński 16.25
15 węgierskich pieśni ludowych
„Szkoła
mistrzów”
16.40—18.20
13.35 Ze wsi i o wsi 13.50 Georges
WORT 19.00 O zdrowie człowieka
Bizet Scena baletowa 14.10 O zdro
19.15 Jęz. angielski 19.30 XVIII Po
wiu dla zdrowia 14.30 Studio Sło
znańska Wiosna Muzyczna 21.15
necznik 14.50 „Czata" 15.05 Muz.
Mauriee Ravel: Gasparol de la
Telemanna 15.30 Studio Plus 16.10
Nuit (stereo lok) 21.40 Nagrania
„Przekrój
muzyczny
tygodnia"
radiowe 22.15 Ekonomia na co
16.40—17.00 Utwory organowe Ba
dzień 22.30 Pablo Sarasate — ,.Zacha i Buxtehudego 16.40—17.00 Na
paieado" — taniec hiszpański - Warszawskiej Fali — na fali śred
niej 17.00 Spotkanie z piosenką ra
A-dur op. 23 nr 2 22.35 Szkoła
dziecką 17.20 „Bohater na Ośle” —
Średnia dla Pracujących Historia
fragm. 17.40 Rep. „Życiorysy pio
semestr IV „Bitwa pod Monte
nierów" 18.00 Muz. 18.25 Plebiscyt
Cassino” 22.50 Piętro Mascagnl: —
Studia
„Gama” 18.30 Echa dnia
„Intermezzo” — z opery „Rycer
18.40 „Czas i ludzie” 19.00 Maty
skość wieśniacza”.
siakowie 19.30 „Problemy teatru
operowego” 20.00 „Pewnego dnia”
SOBOTA
29.IV — poemat 20.15 Fragm. recitalu
pianisty
austriackiego
Jorga
Demusa 21.45 Inf. sport. 21.55 Śpie
wa Andrzej Hiolski 22.00 MiniProgram I
-mega-zynek 23.00 Muz. dawna
23.35 Co słychać w świecie 23.40
Wiadomości: 6.00 7.00 8.00 9.00
Muz.
10.00 11.00 12.05 15.00 19.00 20.00 21.00
22.00 23.00
5.05—6.00 Rozmait. Roln. 6.00—9.00
Sygnały dnia 9.05—11.40 Cztery
pory roku 11.40 Tu Radio Kierow
ców 12.05 Z kraju i ze świata 12.25
Mel. 12.45 Rolniczy kwadrans 13.00
Dla kl. III 1 IV (jęz. polski) 13.20
Tańce rzeszowskie 13.40 Kącik me
lomana 14.00 Studio „Gama” ok.
14.05 Inf. dla kierowców 14.20 Stu
dio Relaks 14.25 Studio „Gama”
15.05 Korespondencja z zagrani
cy 15.10 studio „Gama” 16.00—13.00
Tu Jedynka 18.00 Relacje ze spot
kań piłkarskich o mistrzostwo I ligi
18.25 Nie tylko dla kierowców (w
przerwie meczu) 19.00 Dziennik
Wieczorny 19.15 Przeboje bez słów
19.40 Gwiazdy jazzu 20.00 Wiad.
i inf. dla kierowców 20.05 Pod
wieczorek przy mikrofonie 21.35
Przy muzyce o sporcie 21.53 To
talizator 22.00 Z kraju 1 ze świata
22.23 Wita Was Polska — magazyn
słowno-muzyczny

Program nocny
Wiad.: 0.01 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
0 00 Początek programu
0.06 Kalendarz
0.41 1.06 2.06 3.06 4.05 5.00 Nocne
Studio Gama

Program II
Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30
11.30 13.30 18.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik Domowy 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje 1 propozycje 5.45
Muz. 6.00 W kilku taktach w kilku
słowach 6.10 Kalendarz 6.15 Mel. —
Belgrad 6.35 Gimn. 6.45—7.10 Mi
strzowie miniatury instrumental
nej
6.45—7.10 WORT
7.15
Gra
orkiestra.
7.35
Koncert
Muz.
różnych
Straussów.
8.00
Dia
logi i zbliżenia 8.35 d.c. Dialogi
1 zbliżenia 9.30 Dwa słuchowiska —
„Dwa tysiące na minutę” — „Skąd
tyle prostactwa w tej dziewczy
nie” 10.20 Pieśni kompozytorów
węgierskich 10.40 Sprawy codzien
ne 11.00 Konc. chopln. 11.35 Publicyst. międzynarod. 11.45 Muz. —
lubelskie 12.05 K. Lipiński — Wa
riacje na temat opery „Kopciu
szek” Gioacchino Rossiniego 12.25

WIERZBICA
Telefony: apteka 1, izba poro
dowa 11. posterunek MO 7, ośro
dek zdrowia 19. pogotowie ener
getyczne 21, restauracja „Niespo
dzianka" 34, urząd gminy — na
czelnik 15, żłobek 2, przedszkole
25.
SZYDŁOWIEC

Kino „Górnik” — „Powrót ró
żowej pantery”, prod. ang. lat 12,
godz. 16, 18 i 20.
Telefony: apteka 55, lub
102,
dom kultury 246, posterunek MO
97,
pogotowie
ratunkowe
09,
straż pożarna 08, przychodnia re
jonowa 383 stacja CPN 186, PKP
95, Muzeum 233.
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie In
strumenty Muzyczne i wnętrza
zamkowe czynne codziennie oprócz poniedziałków 1 dni po
świątecznych w godz. od 9—15.30,
w soboty od 10—19.

PRZYSUCHA

NOWE MIASTO

Kino
„Zachęta” — „Godzilla
contra Gigan”. prod. jap., lat 12,
godz. 15.30, 17.30 1 19.30.

Kino „Pilica” — „Najlepsze w
świecie”,
prod. po!., b/o, 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, stacja kolejo
wa PKP 5, straż
pożarna 8,
szpital rejonowy 55, posterunek
energetyczny 27, postój taksówek
88, przychodnia rejonowa 45.

Telefony:
nosterunek MO 07,
pogotowie
ratunkowe 09, straż
pożarna 08, apteka 229, bibliote
ka 220, dom kultury 473, dwo
rzec PKP 62, izba porodowa 317,
kino 447, ośrodek zdrowia 313,
pogotowie
energetyczne
311,
przychodnia rejonowa 406. stacja
PKP 244, CPN 316, urząd' miasta
t gminy — naczelnik 427.

MOGIELNICA

Kino
„Zwycięstwo” — „Tato,
tato ja już
wyszłam za mąż”,
prod. bułg. lat 12, godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 10, gminna
spółdzielnia 8, kino 44, ośrodek
zdrowia 11. posterunek MO 7, Sta
cja PKP 50, straż pożarna 88. urząd
gminy — naczelnik 149, księgarnia
61, rej. przychodnia 80.

LIPSKO
Kino „Szarotka” — „Gorące po
lowanie”, prod. jap., lat 15, godz.
17 i 19.
Telefony: apteka 62. dom kul
tury 131, kawiarnia 95, kino 184,
komisariat MO — alarmowy 07,
dworzec PKS 206, pogotowie ra
tunkowe 09, posterunek energe
tyczny 161, postój taksówek 136,
przychodnia obwodowa 194, straż
pożarna 08, szpital — dział po
mocy doraźnej 09.

PIONKI
Kino „Chemik” — „Akcja pod
Arsenałem”, prod. poi. lat 12, godz.
17 i 19.
Telefony: pogotowie
MO 307,
pogotowie ratunkowe 309, straż
pożarna 308, apteka 310, bibliote
ka 552, księgarnia 511, posteru
nek energetyczny 306, postój tak
sówek 268, przychodnia rejono
wa 323, restauracja „Adria” 552,
stacja PKP 315, CPN 246, izba
porodowa 548, urząd gminy —
naczelnik 513, kierunkowy 12.

SKARYSZEW
Telefony: apteka 13, posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 11, straż
pożarna 29, urząd miasta 1 gmi
ny 89.
WARKA
Kino „Przyjaźń” — „Powodze
nia stary”, prod. franc. lat 15,
godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 38, Izba poro
dowa 133. kawiarnia 266, posteru
nek MO 7, muzeum im. Pułas
kiego 267, ośrodek zdrowia 21,
pogotowie ratunkowe 9. przycho
dnia rejonowa 270, restauracja
„Turystyczna” 93. stacja 8, CPN
120, stacja PKP 12, stanica wod
na PTTK 143.
Muzeum im. Pułaskiego czynne
codziennie oprócz poniedziałków
i dni poświątecznych w godz. od
10—17. Ekspozycja zmienna
—
Kazimierz Pułaski i udział Po
laków w życiu politycznym, kul
turalnym i społecznym Stanów
Zjednoczonych.
PRZYTYK
Telefony: apteka 24, posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 63, straż
pożarna 88.

ZWOLEŃ

Kino
„Świt” — „Zabity na
śmierć”, prod. USA, lat 15, godz.
17 i 19.
Telefony: posterunek MO 997,
straż pożarna 998, pogotowie ra
tunkowe 999. apteka 24-19. postój
taksówek 27-08, restauracja ,,Gotardzlanka” 25-52, szpital
20-37,
zakład energetyczny 20-67.
Muzeum Im. Jana Kochanow
skiego w Czamolesle — Jan Ko
chanowski życie i twórczość.
Punkt Muzeum Okręgowego —
tradycje rewolucyjne ziemi ra
domskiej w dokumencie.
IL2.A

Kino „Zamek” — nieczynne.
Telefony: apteka 51, biblioteka
206, dom kultury 108.
dworzec
PKP 261, pogotowie energetyczne
31, pogotowie ratunkowe 09, ki
no 77', urząd gminy 134, restaura
cja „Zamkowa” 132.
UWAGA: Kalendarzyk sporzą
dzono na podstawie informacji
zainteresowanych instytucji. Kie
rownictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmian programu.
/

ballady ludowe 13.30 Ballada o
Roztoczu 13.50 Tu Studio Stereo
15.05 „Lilii” — słuch. 16.05 Kodeks
i kierownica 16.25 Gra zespół In
strumentalny p.d. J.
Muniaka
16.30 Rozmowy i refleksje peda
gogiczne 16.40—18.25 WORT 18.25
Ziemia, człowiek, wszechświat 19.00
Czy znasz swoje prawo. Prawo
rodzinne i opiekuńcze 19.15 Jęz.
francuski 19.30 Studio Stereo za
prasza 22.15 Radiowe Portrety Po
laków 22.35 „Tradycje wychowaw
cze” 22.50 Charles Koechlin „Jeśli
tego pragniesz” — pieśń op. 5 nr. 5
do słów de Mersona

Program I

Program III

Wiad.: 5.00 6.00 7.00
12.00 15.00 17.00 19.30 22.00

8.00

30.IV

NIEDZIELA

10.30

5.05—8.00 Między snem a dniem
5.30 Gimn 6.30 Polityka dla wszy
stkich 8.05 Co kto lubi 9.00 „Tan^o
November” — ode. pow. 9.10 Je
żeli śpiewać to tylko z big-bandem
9.30 Nasz rok 78-my 9.45 Z twór
czości kompozytorów szwajcar
skich 10.35 Kiermasz płyt 11.00
„Przeminęło z wiatrem” — ode.
11.30—12.25 W tonacji Trójki 12.25
Za kierownicą 13.00 Powtórka z
rozrywki 13.50 „Lato po wojnie” —
ode. 14.00 Fritz Reiner 15.05 Kram
z piosenkami 15.50 Rad. Mag.
Rozrywki 16.30 Gra zespół Labo
ratorium 16.45 Nasz rok 78-my
17.05 Muz. poczta UKF 17.40 Po
wrót Aznavoura 18.10 Polityka dla
wszystkich 18.25 Konc. jakiego nie
było
19.00
Książka
tygodnia
„Zbrojne dzieciństwo” 19.15 Daw
nych wspomnień czas 19.35 Opera
tygodnia Giuseppe Verdi „Truba
dur” 19.50 „Tango Nevember” —
ode. Cfr.00 Baw się razem z nami
22.09 Fakty dnia 22.03 Georges
Moustakl 22.15 „Dziwny odlot” —
słuch. 22.45 Śpiewa Lynsey de
Paul 23.00 Miniatury poetyckie
23.05 Jam session w Trójce

Program IV
Wiad.: 6.40 12.00 15.00 16.00 18.00
22.55
6.00 Jęz. niemiecki 6.15 Dla na
uczycieli 6.30 Na trąbce gra A.
Rokicki 6.45—7.10 WORT 7.40 Ra
dio dedykuje 8.00 Gra W. Na
horny 8.10 Szkoła Średnia dla Pra
cuj ących Historia 8.25 Bela Bartok
Siedem miniatur dziecięcych na
harfę 8.35 Sport — nauka — tech
nika 8.55 Graj kapelo 9.00 Teatr
dla najmłodszych „Irenka Jarzębinka” — 9.20 Schumann Liederkreis
9.40 Mozart Divertimento F-dur
KV 133 10.00 Dla kl. VIII (chemia)
10.30 Estrada przyjaźni 11.00 Dla
kl. II—III lic. (geografia) 11.30 Pię
tro Mascagni — I akt opery „Przy
jaciel Fritz” 12.05—12.25 WORT 13.00
Języ. angielski 13.15 Angielskie

Wiad. 8.00 12.05 14.00 19.00 22.00
6.05 Kiermasz pod kogutkiem
7.05 Fala 78 7.15 Gra kapela 7.30
Piosenki 8.00 7 dni w kraju i na
świecie 8.18 Muz. 9.00 Inf. sport.
9.05 Mag. Wojsk. 10.05 Słynni in
strumentaliści 10.30 Teatr
dla
Dzieci — „Winda” — słuch. Kry
styny Boglar 11.00 Piosenki 12.05
„W samo południe” 12.45 Muz. po
pul. 13.00 Studio „Gama” 14.30 „W
Jezioranach” 15.00 Koc. życzeń
16.05 Teatr PR „Pogoń” — słuch.
16.36 Konc. 17.15 Studio Młodych
18.00 Totalizator 13.05 Muz. z fil
mów 19.15 Przy muzyce o sporcie
20.00 Konc. bez biletu 21.05 Radiovariete 22.00 Telegramy muzyczne
ze świata 22.35 „Musicon” 23.05
Inf. sport. 23.15 „Rewia piosenek”
23.45 Ork.

Program nocny
0.00 Początek orogramu Wiad. 0.01
I. 00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.07 Kalendarz
0.12 1.05 2.06 3.06 Noc z melodią
i piosenką z Olsztyna 4.93 Sygnały
dnia — pierwszej zmianie

ŻYCIE RADOMSKIE

dych 20.00 Wielcy artyści estrady
i kabaretu 21.00 Wojsko, strategia,
obronność 21.15 Piosenki żołnier
skie
21.30 Mag.
Tygod.
22.30
„Pierwszy telefon
w
Stenton
Creek” opow. 23.00 Piękno chorału
gregoriańskiego 23.35 Publicyst.
międzynarod. 23.40 Muz.

Program III

Wiad.: 5.30 6.30 7.20 14.30 18.30
23.30
5.35 Zapraszamy do Warszawy
6.10 Kalendarz 6.15 Mel. lud. 6.35
Wiad. sport. Ó.40 Z malowanej
skrzyni 7.00 Moskwa z melodią
i piosenką 7.35—11.57 Pr. lit.-muz.
7.45 Piosenki 35-lecia 8 05 Montaż
prozy i poezji J. Iwaszkiewicza 8.25
Zawsze w niedzielę 8.30 Konc. or
ganowy 8.45 Nowości Teatru PR
8.55 Muz. 9.00 Poczta Literacka
9.10 Muz. 9.20 Z wizytą u J. Ja
nickiego 9.35 Muz. 9.50 Tygodnio
wy przegląd prasy 10.00 Z wizytą
u J. Janickiego 10.10 „Lekcja po
loneza” rep. lit. 10.30 Muz. 10.40 Z
wizytą u J. Janickiego 10.50 Muz.
II. 00 Wspominamy debiuty 11.30
Muz. 11.40 Poezja J. Iwaszkiewicza
12.05 Poranek symf. 13.00 „Wode
wil” „Kocham, kocham” słuch.
14.15 Aleksandro Marcello — Kon
cert d-moll 14.35 Muz. Podhala
15.CO Teatr dla Dzieci i Młodzieży
„Katriona” — cz. V słuch. 15.45
Moda i Piosenka 16.00 Chopin na
płytach świata 16 30 Podwieczorek
przy mikrofonie 13.00 „Panorama
polskiej wokalistyki” ’ 18.35 Fel.
publicyst. międzynarodowej 18.45
Mini-drama-reklama 19.00 Recital
Z. Wodeckiego 19.20 Studio Mło

23.00 Miniatury poetyckie 13.05 2
warszawskich klubów jazzowych
rep. muz. 23.45 Śpiewa L. Prus

Program IV
na UKF 69.2 1 79.22 1 68.72 MHz od
5.59 23.00

Wiadomości: 7.00 12.00 16.00 22.55

Wiadomości: 6.00 8.30 14.00 19.30
22.00

6.05 Mel. 7.00 Za kierownicą 7.30
Na poboczu wielkiej polityki —
7.40 Posłuchajmy jeszcze raz —
magazyn 8.35 Co kto lubi 9.00
„Tango November” — 12 ode. 9.10
Z dunajcową wodą 9.39 Gdy się
mówi robotnik — aud. 9.50 Ragtlmy na cztery ręce 10.09 60 minut
na godzinę 11.00 Gra Zespół Chałturnik 11.15 Szkółka muzyczna 12.09
Tryumf i program — „Przeklęty
Atlantyk” — ode. słuch. 12.25 Muz.
13.20 Przeboje z nowych płyt 14.05
Peryskop 14.30 Z muzycznego ar
chiwum Pr. in 15.00 My z dru
giej połowy XX wieku „O mia
stach” 15.20 „Waylon i Willie"
nowa płyta 16.00 „Mozart" słuch.
16.35 Mistrzowie gitary klasycznej
— John Wllłiams 16.45 Zycie wier
szowane — rep. 17.00 Zapraszamy
do Trójki 19.00 Dziej się nam bal
lado 19.35 Giuseppe Verdi — „Tru
badur” 19.50 „Tango November” —
ode. 20.00 Jazz piano forte 20.30
Pod sygnałem 21.00 Z tysiąca 1 jed
nej pieśni — Pamiętnik zaginio
nego 22.00 Fakty dnia 22.08 Georges
Moustakl 22.15 Guillaume Apollinaire „Artzur król dziejowy — król
nowy" 22.30 Szlagiery z patefonu

7.05 śpiewa Elly Amellng 8.05—
—10.00 WORT 8.06 U nas w nie
dzielę 8.30 Z sal koncertowych sto
licy 9.00 Spotkania 10.00 Konc. dla
dzieci, retransmisja z FN 11.00
Jęz. łaciński 11.20 Nagrania Chóru
Politechniki Szczecińskiej
11.35
Zgadnij, sprawdź, odpowiedz 12.05
„Samotny biały żagiel” — cz. n.
słuch. 12.35 „Tu Olimpiada Arty
styczna” 13J0 „Tu Olimpiada Ma
tematyczna” 13.30 Muz. sezam 14.10
Dźwiękowe
wtajemniczenia
—
Chomiki 14.30 Muz. rozrywk. 14.<0
Muz. z jednej płyty — Judy Garland i Liza Minelli 15.00 Studio
stereofoniczne
„Samoobrona”
16.05—18.00 WORT 18.25 Fr. Haendel: „Hornpipe” i Largo F-dur”
18.30 Anegdoty 1 fakty 19.00 Zoltan
Kodaly — „Wieczór prządek” —
opera w I akcie 20.35 Koc. przygot.
z okazji Święta Narodowego Ho
landii 22.00 Wiad. sport. 22.10 Ton
de Leeuv — Oratorium „Hiob” do
tekstu biblijnego we francuskiej
wersji językowej.

Szczegółowy program audycji Pol
skiego Radia zamieszcza Tygodnik
„Radio i Telewizja”
Polskie Radio zastrzega sobie moż
liwości zmian w programie.

TELEWIZJA
Program I

Program II
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11.35 Kto wzywał lekarza film,
fab. prod. ZSRR (kolor)
14.55 Program dnia
15.00 Melodie (kolor)
15.30 NURT Pedagogika — cz. II
16. CO Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla dzieci „Piątek z Pankra
cym” (kolor)
17. C0 Spotkania z medycyną (kolor)
17.25 Kryptonim „Stella" — ode. III
film fab. prod. tv bułgarskiej
(kolor)
18.30 Magazyn motoryzacyjny
(kolor)
19.00 Dobranoc dla najm'-dszych
(kolor'
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z Dziennikiem (kolor)
20.30 Film telewizyjny na świecie
— Edward Munch — cz. II film
fab. prod. tv norweskiej (kolor)
22.20 Mity > rzeczywistość — Dłu
gie ramię Dina — Film dok.
prod. ang. (kolor)
22.55 Dziennik (kolor)

Programy oświatowe
6.00 RTSS Języki polski, sem. II
6.30 RTSS Matematyka, sem. II

9.00 Dla szkół; .Program dla naj
młodszych kl. III (kolor)
10.00 Dla szkół: Program dla kl.
IV (kolor)
11.05 Dla szkół: Wychowanie tech
niczne kl l—III lic.
12.45 Uprawa roślin, sem. IV
— Użytkowanie łąk i pastwisk
13.25 TTR
Hodowla zwierząt, sem. IV

Program II
15.55 Program dnia
16.00 Tajemniczy świat przyrody
(kolor)
16.45 Studio Sport (kolor)
17.15 Nr 94 (41 77 film o sztuce lu
dowej z rejonu Podhala i dzia
łalność spółdz. „Cepelia” (kolor)
17.35 Teatr Sensacji: Jocelyn i Kester Brent — Maximatic (powt.)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z Dziennikiem (kolor)
20.30 Język francuski (kolor)
21.CO Spotkanie z Aliną Obidniak
22.00 24 godziny (kolor)
22.10 Studio Sport — Wokół sta
dionów (kolor)
22.40 Program dla rodziców —
— „Konformizm?” (kolor)

Od 2 do 11 maja

Dedykowany Pracownikowi Roku

Czwarty „Podwieczorek z Różą"
Coraz większą popularnoś
cią cieszą się wśród załogi Za- ■
kładów Wytwórczych Lamp
Elektrycznych im. Róży Luk
semburg imprezy organizowa
ne w sali kawiarnianej bu
dynku socjalnego. W znacz
nym stopniu przyczyniają się
do tego „Podwieczorki z Ró
żą”, zainicjowane i prowa
dzone przez Zakładowy Ośro
dek Kultury. Pierwszy — nie .
jako inauguracyjny — po
święcony był Pracownikowi
Roku 1977 w zakładzie — Wło
dzimierzowi Nowakowskiemu.
Następne „Podwieczorki” de
dykowano załogom wydziałów,
które zwyciężyły we współza
wodnictwie pracy: wydziałowi
produkcyjnemu 0-6 i pomoc
niczemu E-2.
W środę, 26 bm., odbył się
czwarty już ^„Podwieczorek z
Różą”, którego bohaterami by
li: Pracownik Roku 1978 (zo
stał nim w zakładzie Janusz
Deszcz, starszy mistrz dyplo
mowany na wydziale produk
cji końcowej lamp elektrono
wych) oraz- zdobywczyni miana
„Metalowca Roku” — Wanda
Brodzik, mistrz montażu na
wydziale produkcji lamp elek
tronowych.
Wanda Brodzik i Janusz
Deszcz zaprosili na to spotka
nie wiele znanych i cenionych,
a szczególnie przez nich łu
bianych, osób reprezentują
cych różne zawody i środo
wiska stolicy: aktorów, trene
rów sportowych, piosenkarzy
i dziennikarzy.
Na sali znalazły się zapro
szone rodziny zwycięzców kon
kursów, koleżanki i koledzy z
pracy, przedstawiciele dyrek
cji, Komitetu Zakładowego
PZPR i Rady Zakładowej,
laureaci z lat ubiegłych. Im
preza minęła w bardzo ser

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

Handlowe propozycje
SPHW uruchamia w czwar
tek nowy, dodatkowy punkt
sprzedaży mebli. Mieści się on
w pawilonie magazynowym na
Służewcu, przy ul. Cybernetyki
2. W pierwszym okresie sprze
daży przygotowano tu m. in.
komplety stołowe „Kujawy”,
„Ewa”.
„Jubilat”,
„Podlasie”, kombinowane „Słowienieć”,
„Delfin”
i
„Natalia”, różnego typu zestawy wy
poczynkowe, kanapy, tapczany
wersalki, szafy wnękowe, ste
laże i materace.
Blisko jedna trzecia po
wierzchni przeznaczona jest na
sprzedaż mebli po cenach obni
żonych. Są to sprzęty uszko
dzone podczas transportu, głów
nie komplety kuchenne i poje
dyncze szafki z Wolsztyna, a
także elementy, które mogą się
przydać majsterkowiczom.
Punkt czynny jest w godz.
12—19. Informacje o tym, co
aktualnie można tam kupić,
przekazuje telefonicznie dom
„Emilia”, tel. 20-08-31 i 20-08-41.

★

W maju stołeczna gastrono
mia rozpoczyna tradycyjn e se
zon letni. Uruchomi się min.
66 ogródków przy kawiarniach
i restauracjach. Wiele z mch
wyposaży się w nowe meble, in
ne — w sprzęt odnowiony.

W dniu 2 maja przedstawienie
sztuki Johna Osbome’a „Miłość
i gniew” w
i wykonaniu zespołu
Teatru im.. Wojciecha Boguslawskiego w Kaliszu zainauguruje
uroczyście 18 Kaliskie Spotkania
Teatralne, w których zaprezentuje się tego roku 10 teatrów z
całego kraju. Spektakl inaugura
cyjny reżyserował Jan Macie
jowski w scenografii Barbary
Zawady.
W programie festiwalu znalaz
ły się również następujące
przedstawienia: „Operetka” Wi
tolda Gombrowicza w reżyserii
Macieja Prusa, w scenografii
Sławomira Dębosza i z muzyką
Jerzego Satanowskiego w wyko
naniu Teatru Muzycznego ze
Słupska; „Koriolan” Williama
Szekspira w reżyserii Jana Ma
ciejowskiego, w scenografii Łu
cji Kossakowskiej i z muzyką
Piotra Hertla w wykonaniu
Teatru im. Stefana Jaracza z
Łodzi; „Odejście głodomora”
Tadeusza Różewicza w reżyserii
Helmuta Kajzara i w scenogra
fii Daniela Mroza, w wykonaniu
Teatru Współczesnego z Wrocła
wia;
„Największa świętość”
łona Druce w reżyserii Macie
ja Englerta, w scenografii Mar
ka Lewandowskiego, z piosenka
mi Agnieszki Osieckiej i z mu
zyką Seweryna Krajewskiego —
w wykonaniu Teatru Współczes
nego z Warszawy.
Szczecin reprezentowany bę
dzie przez Teatr Współczesny,
który pokaże w Kaliszu „Farsę
Mrocznych” Michela de Ghelderode w reżyserii Macieja Engler
ta, w scenografii Marka Lewan
dowskiego i w opracowaniu ru
chowym Zygmunta Zdanowicza.
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
z Rzeszowa przywiezie sztukę
Pedro Calderona De La Barca
„Życie jest snem” w reżyserii
Krystyny Meissner, w scenogra
fii Krzysztofa Pankiewicza i z
muzyką Zbigniewa Penherskiego.
Poznański Teatr Polski zapo

PRACE PROTETYCZNE W ZLOCIE

informuje, że prowadzi na roje szkolny 1978/79

WYKONUJE

NABÓR KANDYDATÓW
DO KLAS WŁASNYCH
W ZAKRESIE
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
ODDZIAŁ WUSP
Radom, Żeromskiego 50

prowadzonych przez Zespół Szkół Budowlanych w Rado
miu ul. Kościuszki 7 i Zasadniczą Szkolę Zawodową w
Końskich uL Warsztatowa 2Naukę prowadzimy w zawodzie:

• 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 tel. 211-01
w. 14, ewentualnie sekretariaty wymienionych szkół.
R-122-0

decznej i ciepłej atmosferze,
raz jeszcze potwierdzając ce
lowość i pótrzebę organizowa
nia tego rodzaju spotkań.
Dziś, w czwartek, odbędzie
się uroczyste Ogłoszenie wyni
ków i wręczenie nagród 10
najlepszym finalistom konkursu-plebiscytu o miano „Pra
cownika Roku 1978” w woje
wództwie stołecznym. Godna
uznania inicjatywa Zakłado
wego Ośrodka Kultury „Róży
Luksemburg” warta jest spo
pularyzowania i powielenia
również w innych zakładach,
których przedstawiciele brali
udział w plebiscycie, (mi)

R-98-0

PRACOWNICY POSZUKIWANI
J

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KO
MUNALNEJ w Radomiu, ul. Garbarska 55/57 ZATRUDNI:
© INŻYNIERA ENERGETYKA
@ INŻYNIERA MECHANIKA
Warunki pracy i płacy do omówienia w dyrekcji przedsiębior
stwa w Radomiu, ul. Garbarska 55/57, tel. 273-02, 293-03
R-124-0
KOMBINAT BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO w Radomiu,
ul. Mircckicgo 10 ZATRUDNI:
10 KIEROWCÓW
10 MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
10 ROBOTNIKÓW DO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
5 MURARZY
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Dział Służby Pra
cowniczej KBK Radom, ul. Mireckiego 10 telefon 281-51 w. 12.
R-130-0

wiada „Hotel z widokiem na
potwora” Miodraga Żalicy w re
żyserii Romana Kordzińskiego,
w scenografii Zbigniewa Bednarowicza i z muzyką Andrzeja
Wincenciaka.
Ostatnie dwa dni przeglądu wy
pełnią przedstawienia warszaw
skie. Teatr Powszechny zapre
zentuje na festiwalu „Rozmowy
z katem” Kazimierza Moezarskiego w reżyserii Andrzeja
Wajdy, w scenografii Allana
Starskiego i Wiesławy Starskiej;
zaś Teatr Nowy zakończy tego
roczne Kaliskie Spotkania Teat
ralne „Grubymi rybami” Micha
ła Bałuckiego w reżyserii Le
cha Wojciechowskiego, w sceno
grafii Łucji Kossakowskiej i z
muzyką
Edwarda
Pałłasza.
Ostatnie przedstawienie prezen
towane będzie poza konkursem,
mając charakter imprezy towa
rzyszącej. (pa)

REGIONALNY
PROGRAM RADIOWY
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 188 , 230 , 238 m
oraz na UKF 70,49 MHz w godz.
6.45—7.30 i 16.40—17.00 natomiast w
godz. 7.30—7.40 i 17.00—18.00 tylko
na UKF 70,49 MHz.

6.45 i 16.46 — Aktualności dnia
16.50 — „Budowlani z SKTt” —
aud. A. Kopcia 17.00 — Koncert
muzyki
młodzieżowej
(stereo)
17.35 — „Korzyści z jednego pomysłu” — aud.
Z. Majchrzyk
17.45 — Propozycje do kieleckiej
listy przebojów.
Uwaga:
Od godz. 13.50—14.00 i Od 14.15—
15.00 — ogólnopolski muzyczny
progrm stereofoniczny (UKF 70,49
MHz).

Ogłoszenia drobne
Kupię mieszkanie dwupokojowe
nowe budownictwo Tel.: 225-34.
R-726511-1

Kwaterunkowe
kuchnią (87 m
budownictwie,
mniejsze, Teł.:

M-6, 4 pokoje z
kw) w nowym
zamienię na
2
421-26 po 16.
R-726512-1

Regały i nowoczesne meble po
leca sklep meblowy: Kielce We
soła 44, czynny wtorki, środy,
czwartki.
R-121-0

Sprzedam
Zaporożca rok 1976
stan bardzo dobry Radom — ul.
Spółdzielcza 3 m. 37.
R-726510-1
Wartburga 1972 — sprzedam. Czy
sta 7/61.
R-726503-1

Zamienię M-3 56 m kw. I piętro
na dwa oddzielne po M-2. Ofer
ty „Życie Radomskie” nr 726509
R-726509-1

ZYCIE RADOMSKIE
„Zycie Radomskie” 26-100, Ra
dom ul. Żeromskiego 51. Tele
fony: 211-49. 234-50, Przyjmo' wanie ogłoszeń w godz. 6.30—
1530. Za terminowv druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa” Al. Je
rozolimskie 125/127. Rękopisów
nie zamawianych redakcja nte
zwraca Druk: Prasowe Zakła
dy Graficzne RSW „PrasaKsiążka-Ruch” Warszawa, ul.
Marszałkowska 3'5
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Pokłosie konkursu współzawodnictwa miast

Mieszkańcom źyje się lepiej

Kolonia domków jednorodzinnych w Białobrzegach.

zhjazd turystyczny w Białobrzegach

Przed dwoma laty na I Wo
jewódzkiej Konferencji Par
tyjnej zrodziła się inicjatywa
współzawodnictwa miast w
naszym województwie. Celem
tej rywalizacji była aktywiza
cja, zespolenie wszystkich sił
społecznych wokół realizacji
planów społeczno-gospodar
czych miast. Współzawodnic
two miało też pobudzić ak
tywność i inicjatywę organi
zacji społecznych, instytucji
oraz wszystkich mieszkańców
w podejmowaniu zadań naj
bardziej istotnych dla dalsze
go rozwoju miast

Do konkursu przystąpiło 14
miast, które zgodnie z regula
minem, zostały podzielone na
dwie grupy. W grupie pierw
szej do 5 tys. mieszkańców
znalazły się: Białobrzegi, Iłża,
Lipsko, Mogielnica, Nowe Mia
sto, Przysucha, Skaryszew,
Wyśmierzyce. W grupie dru
giej do 15 tys. mieszkańców:
Grójec, Kozienice, Pionki,
Szydłowiec, Warka.
Społeczny wysiłek mieszkań
ców kierowany był główpie

sko, Szydłowiec, Skaryszew,
Kozienice, Białobrzegi, Warka.
Realizacja zadań w zakresie
porządków, estetyki i stanu
sanitarnego wpłynęła na uzy
skanie postępu w zakresie za
gospodarowania i właściwego
utrzymania terenów zielo
nych, polepszenia stanu jezdni
i chodników, utrzymania czy
stości. Wybudowano m.in. no
we jezdnie i chodniki w ilości
65 300 m kw., powiększono te
reny o 25 400 m kw., ustawio
no 437 znaków drogowych
zwiększając w ten sposób bez
pieczeństwo ruchu drogowego
w miastach.
W wyniku tworzenia no
wych placówek rozwinięto usługi w zakresie mechaniki
pojazdowej, naprawy sprzętu
gospodarstwa domowego, radiowotelewizyjnego, mechaniki
precyzyjnej itp. W miastach
coraz pełniejsze są usługi na
rzecz ludności wiejskiej. W
1977 r. zanotowano dalszą po
prawę w zakresie moderniza
cji istniejących placówek han
dlowych i usługowych. Przy
jęty na 1977 r. plan obrotów
handlu i gastronomii wykona
ny został we wszystkich mias
tach. Najlepsze efekty uzy
skała Warka.
Działalność w. zakresie kul
tury zmierzała przede wszyst
kim do aktywizacji środowisk
zwłaszcza młodzieżowych i ro
botniczych.
Zorganizowano
wiele imprez masowych, kon
kursów, festynów związanych
z obchodami świąt i rocznic
państwowych. W ruchu ama
torskim największą popular
nością cieszyły się zajęcia mu
zyczne, plastyczne i inne for
my pracy w klubach. W wo
jewództwie odbyło się wiele
imprez związanych z dniami
kultury miast i regionu.
W miastach woj. radomskie
go dokonano dalszej rozbudo
wy obiektów sportowych i tu
rystycznych, poprawiono wy
posażenie w sprzęt ośrodków
sportowo-rekreacyjnych. Za
notowano dalszy postęp w or
ganizowaniu tzw. zielonych
sal sportowych. W 1977 r. na
stąpił postęp w zakresie usług
turystycznych i obsługi turys

Jak zwykle przy ul. Wernera
Wiosenna giełda samochodów
W
najbliższą
niedzielę,
30 bm. na placu targowym
przy ul. Wernera w Radomiu
odbędzie się tradycyjna i
ciesząca się tej wiosny dużym
powodzeniem kolejna „giełda
samochodowa”. Giełda czynna
będzie, jak zwykle w godz
8—14.
W przededniu inauguracji
nowego sezonu turystycznego,
gospodarze giełdy tj. spół
dzielcy z GS „Samopomoc
Chłopska” za naszym pośred
nictwem zapraszają do udzia
łu w imprezie po raz pierw
szy także właścicieli motocy
kli, motorowerów a nawet...
rowerów. Dla jednośladowych
pojazdów wyznaczone zosta
ną specjalne miejsca parkin
gowe. Czynny będzie również
bufet z napojami i gorący
mi daniami barowymi.
Czynione są starania,' aby
na placu sprzedaży co nie
dzielę pełnili dyżury specjaliś
ci z radomskiego zespołu „Or
ganizacji Rzeczoznawców Sa
mochodowych
Polskiego
Związku Motorowego”, którzy
na miejscu wykonywaliby od
płatne ekspertyzy techniczne
pojazdów. Być może pierwszy
dyżur rzeczoznawców uda się
zorganizować już w najbliż
szą niedzielę, (mz)

Sukces radomskiej młodzieży
w Olimpiadzie Rolniczej
W Lublinie zakończyły się
eliminacje okręgowe II Przed
miotowej Olimpiady Rolniczej,
w których wzięli udział ucz
niowie z siedmiu województw.
Duży sukces odniosła młodzież
ze szkół rolniczych wojewódz
twa radomskiego.
I miejsce zajął Dariusz Kierus z Technikum Ogrodnicze
go w Nowej Wsi, II miejsce
— Franciszek Oręziak także z
Technikum • Ogrodniczego w
Nowej Wsi, III miejsce —
Stanisław Pluta z Technikum
Ogrodniczego Radom-Wośniki,
natomiast IV miejsce — Mi
chał Lipiec uczeń Technikum
Ogrodniczego w Nowej Wsi.
Ponadto w 20-osobowej gru
pie młodzieży, która zakwali
fikowała się do eliminacji
centralnych Olimpiady Rol
niczej znaleźli się również:
Halina Kowalczyk — uczen
nica Technikum Ogrodnicze
go w Radomiu-Wośnikach oTechnikum
raz uczniowie
~
Mechanizacji Rolnictwa w
Radomiu-Wacynie: Zygmunt
Siek i Henryk Wróbel.
Technikum Ogrodnicze w
Nowej Wsi, w dowód uznania
za najlepsze przygotowanie
młodzieży do Olimpiady —
otrzymało puchar ufundowany
przez rektora Akademii Rol
niczej w Lublinie. (bw)

W imieniu zespołu woje
wódzkiego do spraw współza
wodnictwa składam wszystkim
uczestnikom współzawodnic
twa podziękowanie za uzyska
ne rezultaty, za wprowadzenie
nowych form działalności, wy
zwolone inicjatywy oraz za
zaangażowanie przy wykony
waniu zadań. W wyniku tego
konkursu nasze miasta są po
prostu ładniejsze a mieszkań-,
com żyje się lepiej.

TADEUSZ CHOCHOWSKI
wicewojewoda radomski
Fot. Bronisław Duda

na porządkowanie placów, ulic, zieleńców, zadrzewianie
terenów, organizowanie miejsc
rekreacji. W inicjowaniu czy
nów społecznych oprócz jed
nostek politycznych i admini
stracyjnych zaangażowany był
aktyw samorządu mieszkań
ców, organizacji społecznych,
młodzież szkolna oraz załogi
zakładów pracy. W przelicze
niu na 1 mieszkańca najlepsze
wyniki uzyskały miasta: Ska
ryszew — 1810 zł, Białobrzegi
— 1358 zł, Szydłowiec — 1243
zł, Wyśmierzyce — 1124 zł.
Pozwoliło to na wykonanie
wielu -p»c bez nakładów fi
nansowych budżetu miast a
posiadających duże znaczenie
w polepszaniu warunków ży
cia i odpoczynku mieszkań
ców.
Znaczne efekty osiągnięto
w zakresie prac remontowobudowlanych. Wyremontowa
no 36 budynków mieszkalnych
państwowych i 49 budynków
mieszkalnych prywatnych. W
wyniku
przeprowadzonych
prac w dużym stopniu uległa
poprawie substancja mieszka
niowa oraz podniosła się este
tyka miast. W budownictwie
indywidualnym oddano do użytku 226 domków jednoro
dzinnych na planowane 224 a
najlepsze w tym względzie
efekty uzyskały miasta: Lip

transport budowlany
Akcją „E”, której głównym
celem jest poprawa eksplo
atacji i sprawności taboru
samochodowego, nazwano w
radomskim
„Transbudzie”
inicjatywę służb monterskich
zatrudnionych przy naprawie
ponad 360, przeważnie cięż
kich, pojazdów. Działanie to
podyktowane zostało dwoma
koniecznościami — wzrostem
zadań w budownictwie miesz
kaniowym, a co za tym idzie,
zwiększeniem dostaw mate
riałów na place budów oraz
faktem, że większość posia
danych przez „Transbud” po
jazdów uległa już poważne
mu zużyciu technicznemu.

Uczniowski czyn
Przed zbliżającym się Świę
tem 1 Maja uczniowie ze
podstawowych
na
szkół
Osiedlu 15-lecia przystąpili
do realizacji czynów społecz
nych na rzecz swojej dziel
nicy. Widać też efekty tej
pracy. Uczniowie klasy 7c ze
Szkoły Podstawowej nr 37
posadzili lipy na ul. Żwirki i
Wigury, natomiast ich kole
dzy z klasy 8 c Szkoły Pod
stawowej nr 34 wspólnie z
mieszkańcami ozdobili ulicę
Marusarzówny głogami.
•
uporządkowała
Młodzież
także tereny obok swych
szkół, (bw)

Czwarte już z kolei
spotkanie
dziennikarzy
Działu Łączności z Czy
telnikami „Życia Warsza
wy” z Czytelnikami „Ży
cia Radomskiego” odbę
dzie się dzisiaj w godzi
nach od 11 do 17.
Porad prawnych z zak
resu prawa cywilnego,
prawa pracy, spraw eme
rytalnych „trzynastki” itp.
udzielać będzie prawnik
red. Krzysztof Górski. Na
tomiast skargi, sprawy in
terwencyjne itp. przyjmo
wać będzie red. Mirosław
Machnacki.

tów, rozszerzone zostały ini
cjatywy dotyczące propagan
dy i reklamy turystycznej po
szczególnych regionów.
Oceniając przebieg i efekty
współzawodnictwa
między
miastami uzyskane w 1977 r.
pragnę podkreślić dobrą orga
nizację pracy.
W trakcie
współzawodnictwa wydobyto
w działaniu szereg nowych
inicjatyw, organizowano kon
kursy, które miały duży
wpływ na podniesienie estety
ki i wyglądu miast.
Jak już poinformowało „Ży
cie”, w wyniku ogłoszonego
konkursu poszczególne miasta
zajęły następujące lokaty.
Grupa I — Białobrzegi, Przy
sucha, Iłża, Lipsko, Skary
szew, Wyśmierzyce, Mogielni
ca, Nowe Miasto. Grupa II —
Warka, Szydłowiec, Zwoleń,
Kozienice, Grójec, Pionki.
Cel jaki został postawiony
miastom biorącym udział we
współzawodnictwie został osiągnięty. Władze miasta co
raz umiejętniej łączyły wy
siłki miejscowej ludności i in
stytucji zapewniając dobrą
realizację zadań wynikających
z programu rozwoju społecz
no-gospodarczego. Wszystko to
co zrobiono jest wymiernym
wynikiem działalności wszyst
kich uczestników współzawod
nictwa.

W kinie „Pokolenie” za
kończyły się wojewódzkie eli
minacje ogólnopolskiego tur
nieju wiedzy o filmie zorga
nizowane przez Zarząd Wo
jewódzki ZSMP, Okręgowe
Przedsiębiorstwo Rozpowsze
chniania Filmów, WRZZ i
kierownictwo kina „Pokole
nie”.
I miejsce zajął Kazimierz
Sadura z Szydłowca, II miej
sce Zbigniew Nowakowski a
III Jerzy Rutkowski — obaj
z Radomia. Ponadto wyróż
nienia otrzymali: Tomasz Pło
wieć oraz Robert Olszewski
z Radomia i Krzysztof Trza
ska z Józefowa.
Ta 6-osobowa grupa bę
dzie reprezentowała młodzież
województwa radomskiego na
eliminacjach
międzywoje
wódzkich. (bw)

Monierzv z „Iransinidu" odmładzała

Dzis.aj godz. 11-17

Szpital w Kozienicach w budowie

1-majowe akcenty

Ludzie Dobrej Roboty

Radomskie Spotkania z Czytelnikami

Stołówka „Pronitu” w Pionkach

Zwycięzcy turnieju
wiedzy o filmie

Przypominamy, że dzien
nikarze udzielać będą po
rad w’ redakcji „Życia
Radomskiego” w Radomiu
przy ul. Żeromskiego 5L
Ci zaś spośród naszych
Czytelników, którzy nie
będą mogli przyjść, mogą
skontaktować się z nami
pisząc na adres: Redak
cja
„Życia
Warszawy”
00-624
Warszawa,
uL
Marszałkowska 3/5 z do
piskiem na kopercie „Ra
domskie rozmowy”.
K.g.

Mieszkańcy Wośnik
proszą
o przedłużenie „14”
Od kilku lat mieszkańcy
ul. Wośnickiej domagają się
od dyrekcji Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Komunika
cji Miejskiej w Radomiu
przedłużenia trasy linii auto
busowej nr 14, która dotych
czas ma końcowy przystanek
przy ul. Suchej na Borkach.
Kierownictwo WPKM twier
dzi, że sprawa będzie realna,
ale dopiero po modernizacji
odcinka ul. Suchej, a szcze
gólnie podjazdu do nowego
mostku na Mlecznej.
Niestety, jak dotychczas nic
nie wskazuje, aby autobusy
miały pojechać kilkaset me
trów dalej. Szkoda, gdyż sto
sunkowo niewielkie przedłu
żenie trasy stanowiłoby dużą
wygodę dla wielu mieszkań
ców 'Wośnik, którzy obecnie
muszą iść z Borek pieszo
lub jechać taksówką. Czy
rzeczywiście problem jest nie
do rozwiązania? (mz)

Sytuację i tak już napiętą
utrudniały przez wiele mie
sięcy opóźniająoe się prace
przy budowie stacji obsługi
technicznej, nowych hal mon
terskich i stanowisk diagno
stycznych. W warunkach na
silonej eksploatacji wozów i
równoległej z normalną eks
ploatacją rozbudową i mecha
nizacją zaplecza technicznego
wystąpiły na początku br. od
czuwalne przez budownictwo
zaległości w dostawach mate
riałów. Stąd też w akcji „E”
jako najważniejsze zadanie
postawiono przed monterami
3-zmianową pracę w wyniku
której stale poprawia się
wskaźnik gotowości przewo
zowej sprzętu „Transbudu” i
— nie bez poważnych trud
ności — wzrastają usługi
przewozowe na drugiej zmia
nie.
W porównaniu z ub. rokiem
wskaźnik przewozów na II
zmianie w I kw. br. wyniósł
15 proc, w stosunku do za
dań planowych wszystkich
pojazdów. Wzrost wykonywa
nych przez drugą zmianę usług transportowych w I kw.
br. o ok. 5 proc, w stosunku
do średniej ub. roku nie jest
dostatecznj’. Zamierzenia do
celowe wyznaczają wykorzy
stanie taboru na II zmianie
w 50 proc. Tym niemniej z
uwagi na przestarzały tabor
i występujące jeszcze zaleg
łości w pracach moderniza
cyjnych można mówić o po
ważnym wysiłku remontowców „Transbudu”. Odpowia
dając na wezwanie „walterowców”, aby zwiększać wy
dajność w drodze współza
wodnictwa pod hasłem „Mnie
też stać na więcej i lepiej”,
w „Transbudzie” organizują
brygady szybkich i niezawod
nych napraw taboru.
Na wyróżnienie wśród tych
brygad zasłużyli między in
nymi mistrz zmianowy Ma
ciej Kępski oraz monterzy —
Stanisław Walasek i Stani
sław Greczkowski. Kierowcy
powierzający swe samochody
temu zespołowi mają pew
ność, że otrzymają po napra
wie czy remoncie wozy w
pełni sprawne. Powstają no
we brygady bezawaryjnych
remontów współzawodniczące
z dotychczasowymi przodow
nikami akcji „E”. be-de

Odświętny wygląd przybie
ra miasto. Przed zbliżającym
się świętem ludzi pracy de
korowane są frontony domów,
szkół, zakładów i instytucji.
1-majowe akcenty dostrzec
można w witrynach sklepo
wych i na ulicach. Czerwone
i biało-czerwone flagi, barw
ne plansze, hasła, chorągiew
ki.
Wszyscy starają się, aby w
dniu, kiedy ul. Żeromskiego
przemierzy
1-majowy
po
chód — miasto otrzymało uroczystą, prawdziwie świąte
czną oprawę, (bw)

47 samochodów
do rozlosowania
W najbliższą sobotę, 29 bm.
w sali kina „Hel” w Radomiu
odbędzie się kolejne losowa
nie samochodów osobowych
na książeczki oszczędnościo
we, otwarte w placówkach
PKO w woj. radomskim. Do
udziału w losowaniu zakwa
lifikowano 46.266 książeczek..
Dla właścicieli tych książe
czek „samochodowych” rozlo
sowanych zostanie 41 samo
chodów marki „Syrena 105”
i 6 samochodów „Trabant”.
Spis zakwalifikowanych do
losowania książeczek będzie
udostępniony w ciągu godzi
ny przed rozpoczęciem loso
wania, które wyznaczono na
godz. 8. (mz)

Zanim ruszy „zielona fala”

Modyfikacja sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Słowackiego
Coraz ciaśniej robi się na
radomskich ulicach i coraz
trudniej przejechać co bardziej
ruchliwe skrzyżowania. Pół
bied.y tam, gdzie zainstalowa
na jest i sprawnie działa syg
nalizacja świetlna, która zna
cznie ułatwia życie kierow
com. Pod warunkiem, że pro
wadzący pojazd bezwzględnie
respektują kolory poszcze
gólnych świateł i ich znacze
nie.
Jak duże ma to znaczenie,
przekonaliśmy się na najruch
liwszym w Radomiu skrzyżo
waniu ulicznym: ul. 1 Maja i
ul. Słowackiego, gdzie w tych
dniach wprowadzono nowy
program sygnalizacji świetlnej,
który ma ułatwić jazdę kie
rowcom od strony ul. Żerom
skiego i skręt w lewo, w ul.
Słowackiego w kierunku wia
duktu. Aby to osiągnąć, opóźniono o 15 sekund zapala-

przed 1-majowym pochodem
Zarząd wojewódzki Związ
ku Bojowników o Wolność i
Demokrację w Radomiu za
wiadamia członków związku
że zbiórka kombatantów, któ
rzy wezmą udział w 1-majo
wym pochodzie, odbędzie się
o godzinie 9.45 na pl. Kon
stytucji. przed budynkiem
Biblioteki Wojewódzkiej, (bw)

nie się światła zielonego dla
pojazdów jadących od strony
ul. Sienkiewicza. Niestety, kie
rowcy nie respektują wciąż pa
lącego się, czerwonego świat
ła sygnalizacji ulicznej, co w
konsekwencji prowadzi do nie
potrzebnego zamieszania na
skrzyżowaniu.
Poruszamy ten problem na
lamach gazety, aby uzmysło
wić wszystkim kierowcom cel
i sens wprowadzenia tej mo
dyfikacji programu sygnaliza
cji ulicznej na tym skrzyżo
waniu. Jest to tym bardziej
istotne, że nowe rozwiązanie
jest docelowym, stałym ele
mentem przyszłej „zielonej fa
li”, która prowadzić będzie
właśnie ul. 1 Maja. Uzupełni
go dodatkowy wiszący nad
jezdnią sygnał świetlny.
Dodajmy, że wspomniane,
bardzo ruchliwe i niezbyt wy
godne dla kierowców skrzyżo
wanie uliczne.
będzie naj
wcześniej wyposażone w nową
szafę sterowniczą, która umo
żliwi wprowadzenie w życie
pozostałych nowości „zielonej
fali”. Drugim węzłem, na któ
rym skoncentrowane zostaną
roboty instalacyjne, będzie
skrzyżowanie ul. Kościuszki,
Al. Grzecznarowskiego i ul.
1905 Roku. Póki co. kierowcy
muszą znać i pamiętać o zasa
dach korzystania z przejazdów
na skrzyżowaniach, gdzie ruch
odbywa się według znaków
sygnalizacji świetlnej, (mz)

Fot. Bronisław Duda

30 bm. w Radomiu

Festiwal młodzieżowych
orkiestr dętych
W niedzielę 30 bm. w Ra
domiu odbędą się rejonowe
eliminacje w ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Mło
dzieżowych Orkiestr Dętych.
Wezmą w nich udział orkie
stry reprezentujące 12 woje
wództw z rejonu Polski po
łudniowo-wschodniej. O go
dzinie 9.30 wszystkie zespoły
przemaszerują ulicami mia
sta, a następnie około go
dziny 10.15 odbędą się prze
słuchania w muszli koncer
towej w Parku im. T. Kościu
szki. W razie niepogody ze
społy
wystąpią
w
hali
„ZREMB-u”.
Jury wytypuje najlepsze or
kiestry, które wezmą udział
w koncercie laureatów w Ino
wrocławiu. Województwo ra
domskie na festiwalu repre
zentuje Harcerska Orkiestra
Dęta przy Technikum Mecha
nicznym w Szydłowcu.
(bw)

ZE SPORTUM

Turniej koszykówki
W Lipinach woj. radomskie
odbył się turniej koszykówki,
w którym uczestniczyły dru
żyny żeńskie ze szkół rolni
czych i CZSR z Białegosto
ku, Opola, Rzeszowa i Rado
mia (ZSZ Lipiny).
Pierwsze miejsce i puchar
ZW ZSMP w Radomiu zdo
były młode koszykarki z Bia
łegostoku. Puchary LZS przy
padły z kolei w udziale zes
połom z Opola i Rzeszowa.
(mz)

2 maja — start

Piłkarska liga
dla młodzieży
2 maja br.
rozpoczynają
się rozgrywki piłkarskie w li
dze szkół podstawowych i
średnich Radomia. W grupie
szkół podstawowych wystą
pią zespoły ze ŚP nr 2, 5,
32, 34 i 35. w Radomiu a w
grupie szkół średnich zespoły
z Technikum Samochodowego
(dwie drużyny), Zespołu Szkół
Budowlanych
oraz
ZSZ
ZREMB-u.
Rozgrywki toczyć się będą
przez cały maj systemem'„każdy z każdym” a dla zwycięz
ców przygotowano dyplomy
uznania i nagrody rzeczowe.
Organizatorami tej piłkarskiej
ligi są:
RKS „Radomiak”,
Wydział Oświaty i Wychowa
nia, Wojewódzka Federacja
Sportu (OZPN), ZOW-SZS i
ZSMP przy RZPS „Radoskór”.
(mz)

