NR 106 R

PIĄTEK, 5 MAJA 1978 R.

Obrady Komisji
do Spraw Rad Narodowych
Rady Państwa
(P) 4 bm. odbyło się posie
dzenie Komisji do Spraw Rad
Narodowych Rady Państwa, któ
remu przewodniczył zastępca
przewodniczącego Rady Państwa
Edward Babiuch.
W posiedzeniu wzięli udział
przewodniczący
wojewódzkich
rad narodowych Aleksander Zarajczyk — I sekretarz KW PZPR
w Kielcach i Stanisław Kulesza
— I sekretarz KW PZPR w Le
sznie. Uczestniczyli
również
przewodniczący gminnych rad
narodowych
w
Bodzentynie
(woj. kieleckie) — Jan Klefas
i w Pępowie (woj. leszczyńskie)
— Henryk Mikołajczak.
Komisja, nawiązując do wy
tycznych Rady Państwa z dnia
6 stycznia 1977 r. w sprawie
doskonalenia
organizatorskokontrolnej funkcji rad narodo
wych stopnia
podstawowego,
przeanalizowała całokształt prac
podejmowanych dla wzmocnie
nia roli sesji rad narodowych
i podniesienia skuteczności dzia
łania radnych oraz zasięg i efek
tywność pomocy udzielonej tym
radom przez jednostki stopnia
woj ewódzkiego.
W oparciu o dokonaną analizę
komisja stwierdziła, iż osiągnię
ty został dalszy postęp w pod
noszeniu sprawności funkcjono
wania
terenowego
systemu
przedstawicielskiego. Jednostki
stopnia wojewódzkiego podej
mowały wiele różnorodnych ini
cjatyw pomocnych w wypełnia
niu funkcji i realizacji zadań
rad podstawowych, co widocznie
wpływa na poprawę jakości ich
pracy. Jednocześnie na tle ogól
nej poprawy działalności rad
stopnia podstawowego komisja
wskazała na potrzebę dalszego
doskonalenia ich pracy.
W kolejnym punkcie obrad
komisja przedyskutowała pro
jekt uchwały Rady Państwa w
sprawie komitetów kontroli spo
łecznej i wyniki konsultacji te
go projektu. (PAP)
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Konkurs „Życia" po raz dwudziesty

Szkolą na Ursynowie - Misterem Warszawy 71

(P) Powitanie na lotnisku w Bonn

Leonid Breżniew przybył
z oficjalną wizytą do RFN
Powitanie na lotnisku Koeln-Bonn
(A) Mister Warszawy 77 — szkoła elementarna na Ursynowie.

Fot. Zbigniew Furman

(A) W dorocznym, dwudziestym już konkursie na „Mistera
Warszawy” — najlepszym obiektem roku 1977 została wybrana
SZKOŁA NA URSYNOWIE PÓŁNOCNYM.

odpowiadają psychice i odczu
ciom plastycznym dzieci. Szko
ła, w której jest tównież klub
dla rodziców, przyczynia się do
integracji środowiskowej osiedla
na Ursynowie.

Ponadto jury postanowiło
przyznać trzy wyróżnienia: dla
osiedla „Koński Jar" na Ursy
nowie, dla Uniwcrsamu na
Grochówie i dla pawilonu wystawowo-sportowego
SKS
„Warszawianka” przy ul. Mer
liniego 2.
Biorąc pod uwagę stan rea
lizacji
Centrum
Zdrowia
Dziecka oraz przewidywane
oddanie do eksploatacji w
końcu 1978 roku całości kom
pleksu budynków Centrum
jury postanowiło rozpatrzyć
całość realizacji w roku przy
szłym. Fodobnie — pawilon

W fabryce domów na Żeraniu i przed
pomnikiem „Polegli — Niepokonani”
Informacja własna
(P) Legitymacje kandydac teriałów Budowlanych Adam
Glazur, radca ambasady ra
kie i członkowskie PZPR
dzieckiej Igor Miniejew. Obec
/ręczane są coraz częściej u- ni
byli: prezydent m. st. War
roczyście; ta forma przyjmo
szawy Jerzy Majewski i prze
wania w szeregi partii stała
wodniczący ZG ZZ Pracowni
się już tradycją. Coraz częś
ków Przemysłu Budowlanego
ciej też akt ten związany zoTadeusz Pyziak.
staje z ważnym dla zakładu
W uroczystej oprawie odby
pracy, dzielnicy, organizacji
ło się wręczenie legitymacji
również nowo przyjętym człon
wydarzeniem.

W czwartek 300 legitymacji
wręczono w oddanej niedawno
do użytku fabryce domów na
teraniu, zakupionej w Związ
ku Radzieckim. W szeregi par.n wstąpili pracownicy przed
siębiorstw i instytucji, które
przyczyniły się do powstania
zakładu zwiększającego potenjał warszawskiego budownic-wa, takżę pracownicy młodej
załogi najnowszej stołecznej fa
bryki domów.
Na spotkaniu wyrażono także
uznanie specjalistom radziec
kim, którzy służyli swą pomo
cą w czasie budowy fabryki,
montowaniu maszyn i urządzeń,
jak i teraz pomagają w trakie rozruchu technologicznego.
Udekorowano ich złotymi od
znakami honorowymi „Za za
sługi dla Warszawy”. Wielu
■olskich budowniczych otrzynało odznaczenia państwowe,
resortowe i młodzieżowe.
W uroczystości udział wzięli:
iskretarz KC, I sekretarz KW
’ZPR Alojzy Karkoszka, min.
udownictwa i Przemysłu Ma-

CENA 1 ZŁ

kom
wolskich
organizacji
partyjnych. Otrzymało je ponad
350 osób — w tym 150 człon
ków ZSMP. Było wśród nich
także 10 żołnierzy jednostki
wojskowej, współpracującej i
zaprzyjaźnionej z ZWLE im.
Róży Luksemburg.
Przy blasku pochodni, trzy
manych przez harcerzy, warty
przy pomniku „Polegli-Niepokonani” pełnili żołnierze, weteranii ruchu robotniczego, człon
kowie ZSMP i ZHP. Wieńce
złożyły
delegacje
ZBoWiD,
Związku Inwalidów Wojennych,
ZSMP.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele
komitetów
dzielnicowych PZPR z Warsza
wy, delegacje, wolskich zakła
dów pracy — m.in. „Nowotki”,
FWP im. K. Świerczewskiego,
„Róży”, Domu Słowa Polskie
go.
Spotkanie poprzedzone było
i zakończone koncertem, na
który składały się wiersze i
pieśni rewolucyjne. L.M.

handlowy przy ul. Powsińskiej
25, który jeszcze nie jest ukończony.
Mister Wprszawy 1977
Szkoła elementarna wraz z
przedszkolem w osiedlu Ursy
nów Północny, zaprojektowana
została przez architektów Jana
Mrozińskiego i Piotra Matusze
wskiego. Architektura wnętrz —
architekt Jan Mroziński, mgr
Itta Karpowicz-Starek, arch.
Aleksander Kalasa, mgr Woj
ciech Plewako Konstrukcja —
mgr inż. Aleksander Koch. Wy
konawca: KBM Południe, kiero
wnik budowy — Jerzy Szczęsny,
kierownik robót wykończenio.wych — Czesław Szelest, maj
ster — Stanisław Puchała, maj
ster robót wykończeniowych —
Józef Laskowski.
Szkoła elementarna, wraz z
przedszkolem, dobrze służy nie
tylko dzieciom uczącym się. ale
1 przysposabianym do szkoły.
Budynek został zaprojektowany
nowocześnie, zapewnia elastycz
ne użytkowanie klas i sal szkol
nych (rozsuwane ściany) oraz
części rekreacyjnej. Obiekt jest
bardzo funkcjonalny, cieszy się
wysokim uznaniem dyrekcji
6zkoly. nauczycieli i — co naj
ważniejsze — dzieci. Czują się
tu dobrze, a wnętrza i otoczenie

Trzy wyróżniania

• Zespól mieszkaniowy „Koń
ski Jar" w osiedlu Jary na Ur(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

BONN (PAP). Sekretarz generalny KC KPZR, przewodni
czący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, Leonid Breżniew,
przybył w czwartek do RFN z wizytą oficjalną.

Leonidowi Breżniewowi to
warzyszy członek Biura Poli
tycznego KC KPZR, minister
spraw zagranicznych ZSRR
Andriej Gromyko, pierwszy
wicepremier Nikołaj Tichonow, • minister handlu zagra
nicznego Nikołaj Patoliczew,
minister lotnictwa cywilnego
Boris Bugajew i inne osobi
stości.

Na lotnisku Koeln-Bonn
Leonida Breżniewa powitali
prezydent RFN, Walter Scheel,
i kanclerz federalny, Helmut
Schmidt.
Spotkanie
z Walterem Scheelem

Z pokładu samolotu

Depesza
Leonida Breżniewa

W czwartek w rezydencji
prezydenta RFN odbyło się
spotkanie sekretarza generalne-

do przywódców polskich

Rozpoczęła się matura

I Sekretarz KC PZPR
EDWARD GIEREK
Przewodniczący Rady Państwa
PRL
HENRYK JABŁOŃSKI
Prezes Rady Ministrów PRL
PIOTR JAROSZEWICZ

Drodzy Przyjaciele.
Przelatując nad terytorium
bratniej Polski, przesyłamy
wam i całemu narodowi pol
skiemu serdeczne pozdrowie
nia i życzenia dalszych suk
cesów w realizacji uchwał VII
Zjazdu PZPR, w budowie roz
winiętego społeczeństwa soc
jalistycznego.
N^ech się umacpia niewzru
szona przyjaźń między Związ
kiem Radzieckim i Polską
Rzecząpospolitą Ludową.
LEONID BREŻNIEW

Dzień Kultury LWP
w woj. radomskim
Informacja własna

u prezesa Rady Ministrów
(P) 4 maja br. prezes Rady
Ministrów przyjął przebywają
cego w Polsce ministra gospo
darki mieszkaniowej i budow
nictwa Algierii, przewodniczą,
cego algierskiej części polskoalgierskiego komitetu mieszane
go do spraw współpracy gospo
darczej i naukowo-technicznej,
Abdelmadjida Aouchiche.
W trakcie spotkania omówio
no aktualne zagadnienia polskoalgierskiej współpracy gospo
darczej i naukowo-technicznej.
Podkreślono, że w ostatnich la
tach osiągnięty został znaczny
postęp w dziedzinie wymiany
handlowej i współpracy prze
mysłowej. Wskazano na istnie,
nie wielu możliwości dalszego
rozszerzenia stosunków gospo
darczych w różnych dziedzinach.
W spotkaniu uczestniczył mi
nister handlu zagranicznego i
gospodarki morskiej Jerzy Ol
szewski.
Obecny był ambasador Al
gierskiej Republiki Ludowo-De
mokratycznej w Polsce Ali Abdallaoui. (PAP).

(P) Uczniowie ostatnich klas szkól średnich przeżywają wielkie dni, bo też maturę wspomi
na się do końca życia. W czwartek, 4 bm., ponad 230 tys. abiturientów w całym kraju pisało
prace z języka polskiego. Na pewno z sukcesem, bo przecież trudno nie znaleźć wśród 5 poda
nych do wyboru tematów coś dla siebie, w czym można najpełniej zaprezentować swoją wiedzę
o literaturze i swój ogólny poziom intelektualny. Na zdjęciu: matura z języka polskiego w sto
łecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Narcyzy Żmichowskiej. (rem)
Fot. Zdzisław Kwiieckl

Komitety kontroli społecznej

„Muszą mleć autorytet” - piszą Czytelnicy
Informacja własna

(A) Dziś publikujemy kolejne fragmenty listów, które otrzy
maliśmy od naszych Czytelników — po zaproszeniu do dys
kusji nad komitetami kontroli społecznej.

pisze Jan czy innego); b) do komitetów
„Faktem jest
Kowalski z Warszawy — że kontroli społecznej powołać lu
prawych, takich, którzy są
istniejące u nas rozmaite in- dzi
wzorem
dla
społeczeństwa.
kontrolujące
nie Wnioski
.stytucje
kontroli społecznej po
spełniają powierzonych im winny być rozpatrywane na go
funkcji po prostu dlatego, że rąco i kierowane do właści
zadania jakie im powierzono, wych władz administracji i do
realizują ludzie nieodpowied-ni, o niedostatecznych kwali
fikacjach. Uważam, że komi
tety kontroli społecznej nie
mogą stanowić jeszcze jednej
formy, • tzw.
nadbudówki
nad istniejącymi instytucjami
kontroli, nie mogą też „ukie
runkowywać”,
„koordyno
wać” itp., ale konkretnie
działać i podejmować decyzje
z prawem pełnej egzekutywy
swoich postanowień. Członka
mi komitetów kontroli spo
łecznej -powinny być osoby o
nieskazitelnej postawie oby
watelskiej, mające odwagę
piętnować wszystko co złe i
to na każdym szczeblu swojej
działalności”.

sądu. Podobnie z egzekutywą
pokontrolnych ustaleń. Należy
też zaprowadzić książkę kont
roli społecznej, aby każda spra
wa, każda kontrola była zare
jestrowana, a także opisana,
jak .została załatwiona i przez
kogo, jaki był wynik, jaka od
powiedź i jaki termin. Propo
nuję nadać wysoką rangę ko
mitetom kontroli społecznej.
Może to powinny być instytu(DOKOŃCZENIE NA STR. «)

Szkoła przyjaźni z Polską

e-a • * ■ « ■ m a > \f zasłużonych pracowników Fabryki Farb
I Ok
a " i Lakierów w Marklowicach k. Cieszy** ■
w w • •»■ ■ ■ • na (jd lewej stoją: Ryszard Wantulok,

wydziału wyrobów nitrocelulozowych i chemoutwardzalnych (15 lat pracy w fabry
ce) Zofia Nadolska, pracownica laboratorium badawczego (4-letni staż) i Jan Płoskonka, ko
lorysta wydziału wyrobów nitrocelulozowych i. chemoutwardzalnych (^^itelnbagen

Jan Kachul z Szepietowa tak
pisze: „Dla usprawnienia kon
troli społecznej proponuję: a)
wyposażyć członków kontroli
społecznej w legitymacje, upra
wniające do zwracania uwagi
na wszelkie ujawnione niepra
widłowości, marnotrawstwo i
niszczenie mienia (bez czekania
na zezwolenie urzędu gminnego ■

(P) Gdyby zadać komuś py
tanie: gdzie w Polsce, w jed
nym konkretnym miejscu,
mieszka najwięcej obcokra
jowców reprezentujących naj
większą liczbę krajów, sądzę,

(R) Uroczyście obchodzono 4
bm. w woj. radomskim Dzień
Kultury Ludowego Wojska Pol
skiego. Najważniejszym akcen
tem były pierwsze koncerty re
prezentacyjnych orkiestr, które
biora udział w kilkudniowym
Festiwalu Orkiestr Wojskowych
odbywającego się w Radomiu.
W sali Teatru Powszechnego
wystąpiły orkiestry Wojsk Ochrony Pogranicza, Warszaw
skiego Okręgu Wojskowego.
Marynarki Wojennej, Wojsk
Lotniczych. Śląskiego Okręgu
Wojskowego, Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Wieczorem
w sali widowiskowej „Radoskóru” odbył się występ zespołu
estradowego Wojsk Ochrony
Pogranicza „Granica”.
W Radomiu i Piankach go
ścili także pisarze, którzy u
swej twórczości podejmują ♦
matykę wojskową. W spotkaniu
z młodzieżą szkolna i załogami
zakładów pracy udział wzięli:
Stanisław Ryszard Dobrowolski
Zbigniew
Flisowski,
Jerzy
Grzymkowski, Marian Reniak.
W klubie „Empik” odbyła się
impreza zatytułowana „Dni żoł
nierskiej chwały”.
Ponadto w Kozienicach otwar
to wystawę książkową „LWP w
książkach 30-lecia”, w Domu
Kultury w Lipsku wystawę pla
styczną pn. „Nasi żołnierze”. W
placówkach kulturalnych woj.
radomskiego odbyły się także
wieczornice i spotkania z przed
stawicielami Ludowego Wojsk"
Polskiego. (bw)

Ciepła i słoneczna
wiosna w całym kraju

Hawana-78
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go KC KPZR, przewodniczące
go Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR, Leonida Breżniewa
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

źe zdecydowana większość
wymieniłaby nazwę jakiegoś
hotelu, może „Forum”, może
„Victoria”, a już na pewno w
Warszawie.

Otóż nic z tych rzeczy, ani w
hotelu, ani w Warszawie. Naj
więcej obcokrajowców mieszka
w ładnym 10-piętrowym, żół
tym gmachu w Łodzi przy ul.
Kopcińskiego 16/18. Jest to po
prostu Studium Języka Polskie
go dla Obcokrajowców przy Uniwersytecie Łódzkim.
„Nasza placówka istnieje już
25 lat — mówi dyrektor Stu
dium, doc. dr Adam Wędrychowicz. — W tym czasie przez jej
mury przewinęło się ponad 5000
studentów z kilkudziesięciu kra
jów świata. Tylko w bieżącym
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Informacja własna
(P) Mamy wreszcie ciepłą >
słoneczną wiosną. W czwartek
w południe termometry wska
zywały: od 10 st. na Helu do 15
st we Wrocławiu, Krakowie i
Nowym Sączu. W Warszawie
notowano 12 st. Tylko na Wy
brzeżu Zachodnim było nieco
chłodniej: m.in. w Łebie 7 st.
W górach: na Kasprowym Wier
chu zero sb; na Śnieżce plus
3 st.
Poprawę pogody zawdzięcza
my rozległemu układowi wyżo
wemu, który dyktuje pogodę w
całej Europie środkowej.
Na najbliższe dni nie prze
widuje się większych zmian. W
dalszym ciągu Polska będzie w
zasięgu wyżu. Zachmurzenie
będzie więc umiarkowane, tyl
ko okresami duże z opadami.
Temperatura w dzień od 15 do
20 st.; minimalna w nocy od 5
do 10 St. (lat.)

NR 106. 5 MAJA 1978 R.
a

ff.IŁa.

* i

SI tPtSf * s

jo

.j. v

Mi

W Warszawie podpisana
została < bm.
umowa
o
współpracy na lata 1978—1980
między Stowarzyszeniem Dzienni
karzy Polskich oraz związkami:
dziennikarzy
Finlandii
oraz
dziennikarzy radia i tv tego kraju.

>W a

Umowa przewiduje m. In. dalsze. pogłębianie ..śwIBI.
rolnych
-form
współdziałania związków dzienni,
karskich obu krajów zwłaszcza

na rzec* konsekwentnej realizacji
postanowień Aktu Końcowego
KBWE w Helsinkach, wymianę
delegacji
dziennikarskich obu
krajów, udzielanie pomocy dzien
nikarzom przybywającym do Potskl lub Finlandii dla wykonywa
nia obowiązków zawodowych, a
także współpracą w ramach tzw.
Klubu Bałtyckiego, co wląże slą
z poczynaniami służącymi m. in.
ochronie naturalnego środowiska
Morza Bałtyckiego.

PAP DONOSI W SKRÓCIE

(A) Wyróżnienia w konkursie Mister warszawy 77; Osiedle Koński Jar, Uniwersam „Grochów", pawilon wystawowo-sportowy SKS „Warszawianka

Konkurs „Życia" po raz dwudz*esty
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
synowie Północnym — to przy
kład kompleksowo oddanego
fragmentu wielkiego Ursynowa,
‘wyłonionego do realizacji drogą
konkursu. Szybka realizacja —
w ciągu jednego roku — której
towarzyszyło równoczesne zago
spodarowanie terenu i urządzeń
tzw. małej architektury, zasłu
guje na szczególne wyróżnienie.
Projektantom udało sie wytwo
rzyć klimat, w którym łatwo o
w:ezi sąsiedzkie.
O Uniwersam na Grochówie.
Pierwszy w stolicy dzielnicowy
ośrodek
handlowo - usługowy,
•.vielofu“.kcy|ny. tak potrzebny
mieszkańcom tei dzielnicy. Jest
to pierwszy
óow’adający
miejskie w
.wy.
O Pawilan wystawowo-sportowy SKS „Warszawiankę.” przy
ulicy Merliniego 2 na Mokoto
wie. Pwrwszy raz przy -asto-

i

sowaniu dostępnych w kraju ele
mentów prefabrykowanych za
projektowano i wykonano halę
pozwalającą na wszechstronne
wykorzystanie i uprawianie róż
nych form sportu i rekreacji
(gry w piłkę ręczną, siatkówkę,
tenisa, ćwiczenia gimnastyczne,
siłownia, sauna itp.). Całość
obiektu wkomponowana została
w istniejący już kompleks spor
towy SKS „Warszawianka” (ze
spół wypoczynkowy — z base
nami kąpielowymi uzyskał ty
tuł Mistera Warszawy 1372).
Jury, ‘podobnie jak w latach
poprzednich, interesowało się w
tym roku szczególnie budownic
twem mieszkaniowym — jako
najbardziej masowym, a więc
kształtującym obraz stolicy i ja
ko odpowiadającym najpilniej
szym potrzebom społecznym. Ale
zgłoszone do konkursu budynki
mieszkalne, rozwiązane dobrze,
jeśli o architekturę i funkcjo
nalność wnętrz chodzi — jesz
cze nie w pełni spełniały sta
wiane im wymagania, nie tylko
członków jury, ale i użytkowni
ków. Z roku na rok bowiem ro
sną wymagania, które dvlktu!a
kon:C"zność zaostrzenia kryte
riów ocenv.
Ryszarda Kr-'-ni:rska

(P) „Projektować, to tyle co
:nrost?.ć przyszłości” — taka jest
cz!onek !urv
lewizn prof. Gustava Pelchln.
Marta Soacr-ńska
'■ybit-^^n wiedeńrk;e”o archi
sekretarz
jury
tekta, którego projekty i reali
zacje obejrzeć można na wysta
wie, otwartej 4 bm. w gmachu
■.Vyd-ta’u Architektury Politech
niki Warszawskiej.
Ekspozvcja
pokazuje szereg
ciekawych obiektów architekto
(P) 4 bm. odbyło się w Bel
nicznych, projektowanych przez
wederze posiedzenie Rady
Gustava Peichla, m. in. Austria
Państwa, na którym dokonano
ckie Centrum Radiowo-Telewi
zyjne w Salzburgu i Linzu, szko wstępnej oceny wyników kon
łę w kształcie rzymskiego a- sultacji w sprawie powołania
przy radach narodowych ko
trium w 9 dzielnicy Wiednia,
ośrodek rehabilitacyjny w Meid- mitetów kontroli społecznej.
ling. pawilon austriacki na wy
Rada Państwa zleciła Komisji
stawie w Nowym Jorku (1963).
d/s Rad Narodowych uwzględ
Projekty te wzbudziły zainte
nienie wyników dyskusji w
resowanie na świecie, a kryty
przygotowywanej
uchwale
cy przedmiotu mówią o nich, że
wykonawczej, którą przewi
jest to architektura piękna i
duje projekt ustawy sejmo
funkcjonalna.
wej.
Na wystawie, zorganizowane]
W związku z zakończeniem
przez Instwtut-Kultury Austriac
prac przez państwową i woje
kiej w Warszawie, można rów
nież obejrzeć rysunki satyrycz wódzkie komisje wyborcze, po
wołane do przeprowadzenia wy
ne Guśtava Peichla, którv jest
borów do rad stopnia podstawo
także karykaturzystę. Wwstenuie
wego, w wykonaniu Drzepisów
nod pseudonimem „Tronimus” w
ordynacji wyborczej, Rada Pań
austriackiej telewi’ii. komentu
stwa podję’a uchwa’ę o rozwią
je swoimi rysunkami wiadozaniu tych komisji. Wysoko oce
moś-i dnia. Trakt"1e to jako
niono trud aktywu zaangażowasobby. bo te”o tdównym zale
siem fost kie-o’ł,anie katedra
architektury na Akademii Sztok
^ięknyoh w Wiedniu. Prof. Guntav Pet-HI
mioło u-»«eyeh sie TU>«ród w dz>od’5nie ar i
chitektury, m. in. US-Reynołds
Memoriał Award za rok 1975.
Wystawa, otwartą w obecno
Informacja własna
ści ambasadora Republiki Au"tri I W PrtlęCA. KriorłrirtHn 7^(P) Słoneczna pogoda powo
nettiego, czynna bodzie do 12 duje,
że mimo chłodów rosną
w. fbr)
dostawy nowalijek. W bieżącym
tygodniu jak wynika z infor
macji Centralnego Zarządu Ogrodnictwa znacznie zwiększyły
się ilości zielonego towaru tra
lnformc*!a własno
fiającego do sklepów. Co dzień
kupuje się od produkcentów ok.
(P) O^ro^ek
650 tysięcy główek sałaty, 350
? (5 wcs. ^4tys. pęczków rzodkiewki i 140
n 1'a brn
w kleton ogórków.
rurkn do
Pojawiły się też w sklepach
pierwsze
pomidory. Ich cena jest
bv z ^r^nirowflnyeb tu w zi*
jeszcze
wysoka, najdroższe ko
•nie
sztują 140 zł za kilogram, jest
'^‘vrn rozo**)
ok
ooto jednak i tak sporo taniej niż
:Hfarrnowp^. źo
how ubiegłym tygodniu żądali pry
dzie można uzyskać prawo jaz
watni sprzedawcy. Z dnia na
dy.
dzień skuo pomidorów oraz oOd "1 rraia do ’4 czerwca br.
górków czy sałaty będzie rósł,
trwać tu bodzie kurs samnehoco powinno już wkrótce przy
dnwy na nrawo jazdv !'ato”orii
nieść spadek cen.
B”. Organizatorem je-t Biuro
Coraz więcej jest w sklepach
Turystyki Pr>isk’""o Związku
innych nowalijek: rabarbaru,
Motornwe”o w Kielcach. Koszt
wynosi 9 tvs. zł od osoby, a w
szpinaku, szczawiu, botwiny.
Wzrosły także dostawy cebuli
nnłatę wk”1k”’<nyane są ceny
nobytu. wyżywienia i noclegów,
ze szczypiorem, natki zielonej
"stawowe mlaty za kurs, ubezpietruszki i koperku.
hie-renie itn.
Zaopatrzenie jednak w zielo
dotvCZ**w
ny towar jest w niektórych ro
oych wari^nków
w
dzajach nowalijek gorsze niż
kurs5'*
kielecki PZMot,
rok temu. Przyczyniają się do
*el.
tego kłopoty z zaopatrzeniem.
Rolnicy likwidują okna inspek
towe, rocznie ok. 30 hektarów,
technikę produkcji warzyw ma
ło opłacalną i uciążliwą, nato
miast przemysł dostarcza folię
do budowy tuneli w aptekar
skich ilościach. Przyczyniło się
to do znacznego zmniejszenia
skupu rzodkiewek i sałaty, a
także spadku kontraktacji.
(mp)
(P) Ukazał s’e nowy tom
nrozy Rrmana Bratnego: „Pa■nietnik moich książek”. Onublikowany nakładem „Czytelni
ka” je-~t oryginalnym obrazem
życia literackiego w naszym
kraiu w okresie powoiennvm.
?reteksłem do nanisania tego
(P) 4 bm. na Cmentarzu Ra
utwo-u stały się dla Bratnego
kowickim w Krakowie odbył
— pisarza, którego twórczość się pogrzeb prof. Aleksandra
była zawsze odnowiedzia na Krupkowskiego — Budownicze
-aibardziei aktualne problemy
go PolskiłLudowej, Zasłużonego
stawiane rrz-z rzeczywistość —
Hutnika PRL, światowej sławy
dzieje jego własnych książek
uczonego, twórcy polskiej szkoły
tak ściśle związanych z różny
metalurgicznej, byłego wicepre
mi wydarzeniami historyczny
zesa PAN i byłego przewodni
mi naszych najnowszych dzie
czącego Komitetu Hutnictwa
jów.
Akademii i dziekana wydziału
Piszac z właściwą sobie pasja
hutniczego oraz kierownika ka
i temperamentem te uwagi 1
tedry metalurgii metali nieże
refleksje, wykorzystał autor olaznych AGH.
sob's‘e zaniski. wspomnienia i
Zmarły był autorem blisko
polemiki, doświadczenia z pra
300 prac naukowych i publika
cy dziennikarskiej i literackiej.
„Pamiętnik” lest również boga cji oraz kilkudziesięciu paten
tą galeria pisarzy, i działaczy tów z zakresu nowoczesnych
metod technologicznych, laure
kulturalnych teao okresu oraz
atem nagród państwowych.
prezenłacia ■ głównych nurtów
(PAP)
życia środowiska literackiego.

ł

Na zielonym rynku

Coraz więcej nowalijek

V/:zssy za kierownicy

Roirrna Bratneco

Pogrzeb

prof. Aleksandra Krukowskiego

maszynowym
Informacja własna
(A) Od trzech lat maleje liczba wypadków przy pracy w prze
myśle maszynowym. W 1976 r. w porównaniu z rokiem 1975
zmalała o 12,4 proc. W ubiegłym roku nastąpił dalszy spadek
o 5 9 proc. Wyra nie zmniejszyła się liczba wypaćków ciężkich.
Eylo
Cyio ich w 1977 r. mniej niż w poprzednim o 32,9 proc.
Minist3istT.ro Przemyślu Ma
szynowego przeprowadza w
podległych fabrykach sukce
sywne kontrole warunków
pracy. Cóż one wykazują?

w-anych o ustalanym cyklu proaukcyjnym, 170 obrabiarek sterowanych numerycznie i 170
...
obrabiarek zespołowych wielo
czynnościowych. W rezultacie
tej operacji nie tylko zwięk
Otóż, w ubiegłym roku dla szyła się wydajność, lecz także
zwiększenia bezpieczeństwa pra poprawiły warunki pracy kil
cy w zakładach tego resortu, kudziesięciu tysięcy ludzi Oto
zmodernizowano 2,6 tys. obra
kilka
konkretnych
przykła
biarek, w tym około 103 ma
dów:
szyn do obróbki plastycznej me
© W Fabryce Samochodów
tali. Wycofano z eksploatacji
w Lublinie całko
ponad 15 tys. maszyn i urzą Cięż-rowych
zmieniono proces malo
dzeń, nie spełniających wymo wicie
wania ram „Żuka”. Przedtem
gów bhp. W miejsce starych,
stosowano farby rozpuszczalni
wycofanych maszyn zainstalo kowe,
zawierające substancje
wano 20 linii technologicznych
toksyczne i wiele czynności wy
całkowicie lub w nołowie zauręcznie pędzlem !”b
tomatyzo' cnych. 45 linii tech konywano
pistoletem Teraz proces malo
nologicznych
niezautomatyzowania przebiera bez udziału
człowieka, metodą zanurzenio
wą, a czynności zakładania i
zdejmowania ram z przenośni
ków zautomatyzowano. W FSO
zmodernizowano też objóbkę
bębnów
’ hamulcowych. Zamiast
nego w pracę komisji, którego
te
bębny obrabiać na tokarefektem był praworządny i
kach, co wytwarzało pyły i
sprawny przebieg wyborów.
wymagało docierania w nafcie,
Rada Państwa ratyfikowała:
— Konwencję o zakazie uży wszystkie czynności zautomatywania technicznych środków od zowano, Iikwidując szkodliwe
działywania na środowisko w ce zapylenie i opary’nafty.
lach militarnych lub jakichkol
• W Fabryce Łożysk Tocz
wiek innych celach wrogich.
nych w Kraśniku zmieniono
— Dotyczące Morza Bałtyckie sposób mycia pierścieni łożysko
go porozumienie ze Szwecją o wych. Poprzednio pierścienie
zanieczyszczone smarami, opił
rybołówstwie.
Mianowano
ambasadorami kami metalu i pastami poler
nadzwyczajnymi i pełnomocny skimi myto ręcznie w wan
mi Polskiej Rzeczypospolitej nach z benzyną. Obecnie robi to
automatyczna
myjka,
którą
Ludowej:
opracował Ośrodek Badawczo— W Koreańskiej Republice -Rozwojowy Maszyn i Urządzeń
Ludowo-Demokratycznej — Je. Technologicznych w Kraśniku.
rzego Pękalę,
© W Fabryce Maszyn i Apa
— W Reoublice Mali i Repu
blice Gambii — Mariana Stra- ratów Elektrycznych „Apena”
w Bielsku-Białej pracuje urzą
dowskiego:
Funkcje te będzie on pełnił dzenie do indukcyjnego lutowa
obok stanowiska ambasadora nia styków i szyn, co pozwoli
PRL w Republice Senegalu, na ło zlikwidować stanowiska ręcz
nego spawania gazowego. To,
które został mianowany 15 co
obecnie wykonuje owe urzą
sierpnia 1977 r.
dzenie w ciągu jednej zmiany,
— W Republice Gujany oraz musiało dawniej wykonywać 12
posłem nadzwyczajnym i mini spawaczy przez trzy zmiany.
strem pełnomocnym Polskiej Pomysłodawcą jest tu Instytut
Rzeczypospolitej Ludowej w Re Obróbki Plastycznej.
publice Haiti — Henryka So
• W Bydgoskiej Fabryce Na
bieskiego; funkcje te będzie on rzędzi
całkowicie zmieniono
pełnił obok stanowiska ambasa technologię
kucia elementów
dora PRL w Republice Wene symetrycznych.
Operację tę
zueli, na które został mianowa wykonywali na młotach
kowale,
ny 7 lipca 1977 r.
w hałasie, w wibra
Uwzględniono prośby 57 osób pracując
w wysokiej temperaturze.
o nadanie polskiego obywatel cji.
Zastąpiły ich cztery specjalne
stwa.
urządzenia. Zmniejszył się ha
łas. sngdła temperatura.
• W Fabryce Samochodów
Jerzy Pękala urodził się w
Wieprzu (woj. krakowskie) w Ciężarowych w Starachowicach
1929 r. w rodzinie robotniczej. zmieniono technologię cynko
Po ukończeniu studiów wyż wania drobnych części. Nie uży
szych w zakresie ekonomii po wa się już toksycznych, cjankalitycznej rozpoczął w 1954 r. licznych substancji do kąpieli,
prace zawodową jako st. asy lecz amino-chlorkowe.
• W malarni Kombinatu Hu
stent w Uniwersytecie im. Mi
kołaja Kopernika w Toruniu. W ta Stalowa Wola zastosowano
roku 1956 został wybrany sekre centralne zasilanie stanowisk
tarzem KW PZPR' w Bydgosz pracy materiałem malarskim.
czy, a w 1959 r. przeszedł do Przyniosło to radykalną popra
pracy na terenie Krakowa, gdzie wę czystości powietrza, gdyż
pełnił koleino funkcje: sekreta nie ma otwartych pojemników
rza KW PZPR (1959—1969), prze z farbami i rozpuszczalników.
wodniczącego PRN (1969—1973),
Przemysł maszynowy, zobo
a od roku 1973 — rrezydenta wiązany uchwałą Rady Mini
strów, dąży do tego, aby produmiasta Krakowa. (PAP)

★

Kalendarz historyczny

Ai/anti! Naprzód, na bagnety!
Informacja własna
(A) „Saremo eon voi tutti e
pronto!” W przekładzie na pol
ski słowa te oznaczała: „Nie
bawem wszyscy będziemy z
wami”. Obietnice taka dał jed
nemu z wodzów powstania sty
czniowego z Langiewiczowi —
słynny Garibaldi: wykonał Ją
płk Francesco Nullo. bergamoński góral i bohater walk niepo
dległościowych o ■wolność Italii.
3 maja 1863 roku rosyjskoaustriaćka granice przekracza
600-osobowy oddział partyzanc
ki. dowodzony przez Józefa Minieyyskiego i Francesco Nullo.
Mieszany, wlosko-francusko-polski oddział napotkał wroga pod
wsią Podlesie już następnego
dnia po przekroczeniu granicy i
zmusił go do odwrotu.
Walka zaalarmowała wojska
carskie. Pospiesznie skoncen
trowano: pułk Witebski. 7 bata
lion strzelców oraz oddział ko
zaków. które wyruszyły ku wsi
Krzykawka. Partyzanci zorgani
zowali obronę, choć przeciwnik
miał olbrzymia militarna prze
wagę. Szczególna aktywnością
wyróżniało sie prawe skrzydło,
którym
dowodził
Francesco
Nullo (mianowany generałem
przez Rząd Narodowy).
Wojska rosyjskie usiłowały
okrążyć broniący się oddział.

Partyzanci ruszyli do ataku. Ge
nerał Francesco Nullo podnosi
szable: „Avanti!” I dodaje Je
dyne trzy słowa, jakie zna w
polskim Języku: „Naprzód, na
bagnety!”. W czasie poprowa
dzonej szarży, pada zabity.
Tak zginał na olkuskiej ziemi
Francesco Nullo — generał w
służbie powstania styczniowego,
bohater narodowy Włoch, uczest
nik Wiosny Ludów, towarzysz
walk i przyjaciel Garibaldiego.
Stało sie to 5 maja 1863 roku
na polach wsi Krzykawka. Nullo
miał w chwili śmierci zaledwie
37 lat...
Francesco Nullo pospieszył na
odsiecz polskiego powstania,
wierny nie tylko swoim niepo
dległościowym ideałom, ale —
jak sam to wyraźnie podkreślę!
— dla ..spłacenia długu brater
stwa i miłości”: w zamian za
poświecenie i życie ofiarowane
przez Polaków z Legionu Mic
kiewicza, którzy walczyli o wol
ność dla włoskiego narodu.
Pochowany na cmentarzu w
Olkuszu — otrzymał od wdzięcz
nego społeczeństwa polskiego
(jeszcze w czasach carskiej nie
woli) pomnik. Na miejscu ostat
niej bitwy gen. Nullo pod Krzykawką stoi prosty krzyż. (GOD)

kowane dla własnych potrzeb i
dla innych resortów maszyny i
urządzenia były jak najbardziej
bezpieczne, żeby eliminowały
możliwość wypadku nawet przy
nieuwadze, roztargnieniu ludzi
obsługujących
te
maszyny.
Związkowi inspektorzy pracy
powiadają, że chodzi o to, żeby
w każdym urządzeniu istniała
„klapą
bezpieczeństwa dla...
lekkomyślności”, a więc dla lek
ceważenia przepisów bhp. Czy
można skonstruować takie ma
szyny? Okazuje się, że można.
W ostatnich czasach powstało
wiele takich urządzeń, I tak
na przykład:
®
Tokarki
automatyczne
„TKX-50N” są urządzeniami
sterowanymi numerycznie, cał
kowicie automatyzują proces
toczenia, ograniczają kontakt
człowieka z maszyną w czasie
trwania
obróbki.
Wszystkie
szybko obracające się elementy
są osłonięte, a blokady elekt
ryczne
zabezpieczają
przed
przypadkowymi nieprawidłowo
ściami przy obsłudze maszyny.
O Tokarki uniwersalne TUR50 są wypcsńżone v: osłonę uch
wytu tokarskiego z blokadą
uniemożliwiającą pracę przy
otwartej osłonie. Mają też osło
nę imaka narzędziowego chro
niącą przed rozpryskiwaniem
chłodziwa i wiórów.
W wielu maszynach do obrób
ki
skrawania
wprowadzono
zmiany zwiększające bezpieczeń
stwo, wygodę obsługi i dokład
ność pracy: frezarki narzędzio
we typu FND-32E, wyposażono
w czytnik optyczny, co nie tyl
ko daje dużą precyzję pomiaru,
zwiększając dokładność wyko
nania, ale również nie męczy
wzroku pracownika; wiertarki
rewolwerowe WAB-25 N przy
stosowane do automatycznego
wiercenia otworów wg ustalo
nego programu. I jeszcze przy
kład zastępowania pracy ludz
kiej automatami. Otóż Zakład
Robót Przemysłowych w Cie
chanowie
produkuje
roboty
przemysłowe PRO. Są to auto
matyczne urządzenia transpor
towe, o elektronicznym układzie
sterowania,
umożliwiającym
współpracę z innymi urządze
niami. Roboty PRO mogą prze
nosić ciężkie elementy, bez
żadnych przerw w pracy I bez
względu na warunki w jakich
sie majdnją.
MPM nie zaniedbuje także
wdrażania zasad i nawyków
bezpiecznej pracy samych pra
cowników. Ludzi szkoli się per
manentnie. nie żałuje s’ę środ
ków na wyposażanie sal i ga
binetów dydaktycznych.
IRENA BAŃKOWSKA

0 Dziesięcioletni dorobek Za
kładu Polimerów PAN w Zabrzu
był tematem posiedzenia
rady
naukowej, które odbyło się 4 bm.
w tym zakładzie z udziałem człon
ka Biura Politycznego KC, I se
kretarza
KW PZPR V, Katowi
cach — Zdzisława Grudnia oraz
ministra górnictwa — Włodzimie
rza Lejczaka.
Prowadzone w zakładzie prace
wdrożeniowe, związane z wyko
rzystaniem krajowych surowców
do wytwarzania chemo-termoodpornych polimerów oraz tworzyw
sztucznych, są przykładem ścis
łego uczestnictwa łudzi nauki w
rozwiązywaniu bieżących i pers
pektywicznych potrzeb w wielu
dziedzinach gospodarki narodowej.
Zabrzańskie technologie znajdują
zastosowanie w takich gałęziach
przemysłu. Jak okrętownictwo, elektranlka i elektrotechnika, rol
nictwo, przemysł elektromaszyno
wy i motoryzacyjny.
Naukowcy z Zabrza kootdynują
też badania podstawowe placówek
z całego kraju dotyczące polime
rów, w ramach tzw.
problemu
węzłowego.
• Sprawy jakości produkcji i
usług w woj. wrocławskim były
4 bm. tematem narady we Wroc
ławiu. W toku narady, w której
uczestniczył Członek Biura Poli
tycznego KC PZPR, wicepremier
Józef Kępa, wskazano na syste
matyczne osia.gnięcia w Jakości
produkowanych wyrobów prze
mysłowych i świadczonych usług.
W 1977 r. i w I kwartale br. w
woj. wrocławskim wzrosła wartość
sprzedaży wyrobów oznaczonych
znakami Jakości. tak na rynek
wewnętrzny, jak na eksport Obecnie produkuje się tu li wyro,
bów ze znakiem „Q” i 165 wyro
bów ze znakiem „1”.
Przedstawiono liczne Inicjatywy
związane z poprawą jakości pro
dukcji, organizowane pod hasłem
„Wrocław — miastem wysoglej
jakości pracy,
wrocławskie —
znaczy dobre”
0 4 bm. odbyło się w Kamien
nej Górze wyjazdowe posiedzenie
plenum KW PZPR w Jeleniej G6rze. Temat plenum — to produk
cja
rynkowa i eksportowa w
świetle postanowień II Krajowej
Konferencji Partyjnej. W Obra.
'
dach wziął udział członek Biura
Politycznego, sekretarz KC PZPR
Stefan Olszowski.
Jak stwierdzono w toku po
. siedzenia, któremu przewodniczył I
sekretarz KW Stanisław Ciosek,
w ostatnich 2 latach
rynkowa
produkcja przemysłowa tego re
gionu wzrosła o blisko 1/3. a pro
dukcja na eksport
o ponad 38
proc.
Plenum podjęło uchwałę, okreś
lającą metody działania na rzecz
dalszego rozwoju produkcli ryn
kowej i eksportowej w wojewódz
twie.
W obradach uczestniczył
minister przemysłu lekkiego Sta
nisław Mach.
• 3 ! 4 bm. w zakładach pracy
woj. jeleniogórskiego odbyły się
robocze narady aktywu społecz
no-gospodarczego. Omawiano no
we Inicjatywy, zmierzające
do
dalszego dynamicznego rozwoju
produkcji rynkowej i eksportowej
m. in. w kamiennogórskiej „Dofamie” (jedyna w Polsce 1 wio
dącą
w krajach członkowskich
RWPG fabryka maszyn włókien
niczych. w zakładach włókien
chemicznych
„Chemitex-Celwiskoza” w Jeleniej Górze) produ
cent cennych półfabrykatów, m.
in. testrywa podstawowego su
rowca dó wyrobu watv sanitar
nej, (w kowarskiej fabryce dy
wanów) po dokonanej w latach
70 modernizacji i rozbudowie za
kład dostarcza ręcznie na rynek
i eksport 3 min m kw. dywa
nów.
W sootkaniaeh z aktywem uezestniczył członek Biura Poli
tycznego’
sekretarz KC PZPR
Stefan Olszowski

Od kajaków do jachtów

„Polsport” dla pływających
Informacja własna
(P) Ód czasu triumfalnego
rejsu naszej kpt Krystyny
Chojnowskiej-Liskiewicz, za
interesowanie
jachtami,
a
także innym sprzętem pły
wającym m.in. łodziami róż
nego typu i rodzaju głównie
motorowymi znacznie wzros
ło. A jak przedstawiają się
możliwości ich podaży na ry
nek? Zacznijmy od rzeczy
najprostszych — popularnych
kajaków. Zakłady „Polsportu” w Krośnie wyprodukowa
ły m.in. ok. 2 tys. szL ka
jaków oraz łodzi wędkarskich
z żywic poliestrowych. Zakład
w Szarzynie wytwarzać bę
dzie również kajaki (ok. 1000
szt.) z tego samego surowca.
Pojawił się niedawno nowy
producent Sp. Inwalidów, we
Wschowie, która dostarczyła
partię informacyjną sprzętu
pływającego.
Chojnickie zakłady, największy producent łodzi _____
motorowych, lodzi motorowiosłowych
itp. oferują m.in. kajaki sklej
kowe i pneumatyczne, łodzie
wioslowomotorowe typu „Bea
ta”. „Cyranka”, „Wanda”, „Ro
mana”. „Maja”, „Jadwiga”,
zella”; lodzie motorowe
fin”, „Kasia”, „Różana”, „Rybitwa”, ponadto lodzie żaglowe
m.in. „Mak”, „Omega”. „Zefir”:
dalej jachty kabinowe „Orion”,
„Dorado”, „El-bimbo", „Kor
moran”. nie mówiąc o częściach
zamiennych, wiosłach, żaglach,
sprzęcie asekuracyjnym, silni
kach, przyczepach do holowa
nia lodzi. Warto zaznaczyć, że
wyprodukowano nowy model
lodzi w Chojnicach o nazwie
„Ola”: Jest to dwuosobowa łódź
typu wioslowomotorowe.go, któ
rą można przewozić na da
chu samochodu. . A w ogóle
Chojnice «ą wyspecjalizowanym
producentem lodzi dla turys-

tów, wędkarzj-, sportowców I
ratowników.
Cała grupa sprzętu pływają
cego nie osiąga jednak równo
wagi rynkowej, zwłaszcza gdy
chodzi o łodzie i kajaki skła
dane oraz Jednostki pneumaty
czne. fjodzie i kajaki sztywne z
drewna i rtnrzywa wytwarza
kilku producentów. Jednak ich
zdolności produkcyjne sa ogra
niczone np. zakłady w Szarzy
nie w ub. roku sprzedały han
dlowi 1000 kajaków z tworzywa,
a w br. oferują ich mniej. Huta
Szkła w Krośnie zapowiada
wprowadzenie dwóch nowych
modeli, ale ukażą się dopiero
w końcu II kwartału.
Również zakłady „PredomPrespol” w Niewiadowie nie
pokrywają
zapotrzebowania
rynku r.a sprzęt składany. Na
zapotrzebowanie 8 tys. jednos
tek roczne dostawy wynoszą
niespełna 5 tys. Jeżeli chodzi
o sprzęt pneumatyczny, to bra
ki rysują się jeszcze ostrzej.
Na potrzebne 45 tys. szt. prze
mysł — jak komunikuje „Pol
sport” — dostarczy tylko 27 tys.
szt. Wzrost dostaw w porów
naniu z ub. rokiem jest nie
wielki.' wynosi tylko 1,1 tys.
Warto wj-mienić jeszcze Jedną
pozycję o charakterze rynko
wym, są to „Pedalusy” czyli
rowery wodne Sprzęt ten był
produkowany dawniej w Górze
Kalwarii, obecnie w Zielonej
Górze
Uzupełniającym sprzętem jest
osprzęt żeglarski: żagle, wiosła,
koła i pasy ratunkowe, maski
i płetwy pływackie, czepki ką
pielowe, ubrania dla płetwonur
ków itp. W całej tej zróżnico
wanej grupie towarów poważną
pozycję stanowią płetwy oraz
czepki kąpielowa l.G,

• 4 bm w gmachu KC PZPR
odbyła się uroczystość wręczenia
dorocznych nagród „Życia Par
tii”
za najlepsze publikacje o
tematyce partyjnej zamieszczone
w prasie, radiu i telewizji w
1977 r.
W kategorii regionalnych dzień,
ników PZPR — I nagrodę otrzy
mała Dorota Terakowska z „Ga
zety Południowej”; II nagrodę —
Henryk Galus z „Głosu Wybrze
ża”; trzy III nagrody — Ryszard
Augustyn z
„Trybuny Odrzań
skiej”; Jan Dziadul z „Trybuny
Robotniczej” i Stanisław Gleń ze
„Słowa Ludu”.
W kategorii tygodników 1 pe
riodyków społeczno-kulturalnych
nie przyznano I nagrody Laurea
tami dwu II nagród zostali; Sta
nisław Zagórski z „Kontrastów"
oraz zespól „Kultury" w składzie:
Andrzej Kantowicz, Stefan Ko
zicki, Roman Samsel i Jerzy Szejnoch. II nagrodę otrzymała Hali,
na l eszczyńska z tygodnika „Ra
zem”.
W kategorii audy-.-jj PR 1 TV I
nagrodę otrzymał Jerzy Skrobot
z rozgłośni PR w Krakowie; II
nagrodę — Bartosz Janiszewski i
Rafał szymoński z TV Warszawa; dwie III nagrody Wiesława
Krajewska z TV w Warszawie,
Alicja Maciejowska z Bronisła
wem Sałudą z PR w Warszawie.
W kategorii prasy zakładowej
I nagrodę przyznano Zygmunto
wi Koperze z pisma „Tarnowskie
Azoty”: II nagrodę — Zdzisławo
wi Żasławskiomu z. „Głosu Chem!texu" w Chodźkowie: dwie m
nagrody otrzjrmell: W’edys!aw
..Trybuny
Lulek z
. Kedzierzyńskich A-o<6w” oraz Merla K”*?!
1 Irena Brzostek z pisma FSO
,.FMttv”.
No**"ody vTr-avj|. a-^ratnrz KC
- -/>-rO-s'-l i

Ujm-

V- ’

---- o KC
— r •-‘ n D?*?roW!.
Grat ,l ’ł*'-'
v^rró*nleń 7 2rnd-rowr’-i v~’:ar-ł r’
znaczenie zmn-nżowan-J
p”Mieustykt o tematyce nartytr-j dłn
umacniania klerownic-el roli Dartil
w
społeczno-gospodarczym
rozwoju kraju, pogłębianie demo
kracji socialistyczncj. kształto
wania
inteanaelonaPstycznych
więzi OTzylaźnl w
stosunkach
międzynarodowych.
W soot>aniu z laureatami uezestniezylt: zastępca kierownika
Wvdrla»n Prasv. Pzdta i Telewiz.U
KC PZPR — Michel At»’S oraz
ezłonkowlo rady redakcyjnej „Ży
cia Partii”.
Q Pod hasłami głoszącymi ści
słą wież młodzieży z partią i jej
programem oraz zdecydowany
protfest wobec wszelkich prób
wprowadzania do Drodukejł broni
neutronowej, spotkali się 4 bm.
przy Pomniku Bohaterów Walk
nad Bzurą w 1939 r. w Łęczycy
reprezentanci
młodzieży
woj.
płockiego. Podczas manifestant!. .
przyjętych zostało do PZPR 470
przodujących członków Socjali
stycznych Związków
Młodzieży
Polskiej z całego województwa.
Legitymacje partyjne
wręczali:
kierownik Wydziału Organizacyj
nego KC PZPR — Krystyn Dąb
rową oraz I sekretarz KW PZPR
w Płocku — Kazimierz Janiak.
. W Poznaniu odbyły sie posie
dzenia komitetów dzielnicowych
PZPR: Stare Miasto i Nowe Mia
sto. podczas których legitymacje
partvfne wręczono ‘CO młodym
wyróżniającym sie robotnikom i
studentom, aktywnym członkom
ZSMP i SZSP.
© Dalsza poprawa warunków
pracy i opieki socjalnej nad za
łogami zakładów woj. konińskie
go była 4 bm. tematem plenum
KW PZPR z udziałem członków
WRZZ.
Jak stwierdzono w toku obrad,
które prowadził I sekretarz KW
PZPR
w
Koninie — Tadeusz
Grabski, w zakładach wojewódz
twa są coraz, lepsze warunki pra
cy, coraz większe możliwości wy
poczynku pracowników i ich ro
dzin. W roku ub. na bhp wydat
kowano w kontńskiem 167 min
zl, tj. o <0 proc, więcej niż w
roku 1976.
W obradach uczestniczył zastęp
ca kierownika Wydziału Przemy
ślu Lekkiego. Handlu i spożyw
czego KC PZPR Franciszek Kublczek.
O 4 bm. w Zielone! Górze obradowato pienum KW PZPR,
poświęcone ocenie
_____ .przygotowań
...___ ___
do reformy systemu oświaty 1
wytyczeniu zadań instancji. i or
ganizacji partyjnych w realizacji
tego doniosłego dzieła.
W czasie obrad, którym prze
wodniczył I sekretarz KW PZPR
Mieczysław Hebda, podkreślono,
te prace związane z reformą w
woj. zielonogórskim są wydatnie
zaawansowane.
Wskazywano drogi umacniania
insoiratorsko-klerowniezej roli or
ganizacji PZPR, mówiono o po
trzebie
popularyzacji
dobrych
metod wychowawczych, będących
dorobkiem różnych ośrodków na
terenie województwa.
0 Okupacyjne dzieje więzienia
w Sieradzu i zbrodnie popełnione
tam przez hitlerowców były te
matem sesji naukowej zorganizo
wanej 4 bm. w Sieradzu przez
Okręgową
Komisję
Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi.
Przez więzienie to przeszło ok.
18—20 tys. osób, głównie Polaków
i Żydów. Skazani pochodzili z
różnych stron Polski. Osadzano
tam również
Czechów, Rosjan,
Litwinów,
Ukrąlńców. a także
Niemców. W latach 1940—1943 hi
tlerowcy utworzyli aż 11 filii te
go zakładu karnego.
W sesji udział wzięło
ponad
200 -historyków, działaczy społecz
nych, prokuratorów i sędziów.
• 4 bm.
w centrum Płocka
przekazano do użytku nową mię
dzyzakładową przychodnię prze
mysłowej służby zdrowia zbudo
waną kosztem 14 min zł.
Całv
kompleks mieści m. in. ok. 90
gabinetów
lekarskich
różnych
specjalności, laboratoria, gablrtety zabiegowe oraz zaplecze techniezne.
Przyjmowani są już
pierwsi
pacjenci, spośród ok. 20 tys,
osób, nad którymi opiekę lekarską
sprawować będzle zespół
specjalistów
nowej
placówki
zdrowia.
• Barwny korowód studentów
w strojach ludowych, który 4 bm.
przeszedł ulicami katowic zainau.
gurował II Ogólnopolski Festiwal
Studenckich Zespołów Pieśni 1
Tańca. 13 zespołów, kultywują
cych folklor ziem polskich, ubie
gać się będzie o nagrodę „Grand
Prix", która wręczona zostanie
podczas finałowego koncertu pn.
„Barwy naszej ziemi”.
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Gra warta świeczki
STEFAN

ANCEREWICZ
%

hasła w ro
WPRAWDZIE
dzaju: „Myj ręce przed

Jedzeniem” lub „Czystość to
zdrowie” przeszły już właści
wie do historii, ale w sposo
bach upowszechniania kultu
ry zdrowotnej nie nadążamy
za tempem przemian społecz
nych zachodzących w naszym
kraju.
Wystarczy
zresztą
uważnie rozejrzeć się wokóŁ
Niedawno minął 7 kwietnia
1 z tej okazji słowo „zdrowie”
dało się zauważyć na ulicznych
plakatach. Na co dzień jednak —
wyjąwszy hasła propagujące
Narodowy Fundusz Ochrony
Zdrowia — do przeciętnego
człowieka w miejscach pub
licznych tematyka zdrowotna
nie dociera prawie w ogóle.
Uliczna propaganda 1 reklama
zajmuje się mnóstwem spraw,
wśród których jednak do tej
pory
rzadko
znajdowaliśmy
miejsce dla oświaty zdrowot
nej. Nie chodzi zresztą tylko o
ulice — to samo można powie
dzieć choćby o kinach i do
mach kultury — i nawet nie
o oświatę. Zwykła, ale dokład
na informacja o najbliższych
placówkach służby zdrowia i
godzinach ich pracy — którą
od dłuższego czasu usiłuje prze
forsować Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej — na krót
ko tylko zagościła w miejscach
publicznych i nie zdobyła so
bie prawa obywatelstwa.

Nawracanie nawróconego

Królestwem oświaty zdrowot
nej są placówki służby zdro
wia. Na ścianach ich poczekalni
widnieje obfitość wydawnictw
plakatowych, na stolikach leżą
broszury i ulotki dostępne dla
każdego. Tylko — przepraszam
za nienajwykwintniejszy język
— do kogo ta mowa?
Człowiek, który trafił do
przychodni, jest już nasz —
mogliby sobie powiedzieć pra
w
cownicy służby zdrowia. W
bezpośrednich kontaktach lekarz czy pielęgniarka ma mo
żliwość nasączenia pacjenta wy
starczającą
porcją
kultury
zdrowotnej, przy czym żywe
słowo ma z pewnością większą
siłę przekonywania niż martwa
litera plakatu. Nie neguję przez
to faktu, że czasami z przyczyn
obiektywnych nie o, wszystkim
zdąży się porozmawiać z pa
cjentem i wówczas powinien
on dostać do ręki uzupełniają
cą lekturę w postaci broszury
lub ulotki. Ale chyba nie ta
kiej, jakich jest przytłaczająca
większość wśród leżących w
, poczekalniach. Bo choć cenię
za poszukiwanie atrakcyjnej
formy autorów broszurki-ulotki, w której 20 czołowych
polskich piłkarzy zapewnia, że
nigdy w życiu nie mieli w us
tach papierosa, nl kropli alko
holu, to jednak nie wydaje mi
się ona przekonująca.
Abstrahując jednak od tego
przykładu
zaryzykowałbym
twierdzenie, że nasza bezpłatna
oświata zdrowotna jest bądź
zbyt infantylna, bądź zbyt me
dyczna.

z oświatą zdrowotną, ale jedno
cześnie nie są dostatecznie
uwzględniane przy programo
waniu obecnych działań na tym
polu.
Bezpłatne wydawnictwa zale
gające placówki służby zdrowia
zachęcają: „gimnastykuj się”,
„nie pal”, „nie pij”, Jedz
zdrowo”, „zażywaj dużo ruchu
na powietrzu”. Podobne treści
widnieją na części plakatów
zdobiących przychodnie i szpi
tale — tylko kogo i w jaki
sposób ma to przekonać? Ludzi
chorych? — w tym przypadku
przekonywanie jest chyba zby
teczne, a ponadto niektóre do
bre rady dotyczące zintensyfi
kowania wysiłku fizycznego są
dla nich po prostu nieaktualne.
Do ludzi zdrowych ta propa
ganda zwyczajnie nie dociera,
a jeśli nawet, to hasłowe we
zwania uzasadnione w sposób
bardzo uproszczony nie przeko
nują człowieka, którego kierat
codziennych obowiązków poga
nia tysiącem innych, pozornie
ważniejszch spraw.
Uprawiamy też inny rodzaj
oświaty zdrowotnej — głównie
w wydawnictwach plakatowych
— polegającej na dość szczegó
łowym instruktażu, jak należy
postępować w określonych sy
tuacjach zdrowotnych. To rów
nież w moim przekonaniu dzia
łanie przynajmniej w części
chybione; przy obecnej gęstości
sieci placówek służby zdrowia
podobny instruktaż można bez
trudu otrzymać od fachowego
pracownika medycznego.
Wśród bezpłatnych wydaw
nictw widziałem ulotki, które
jedyne wydają mi się napraw
dę cenne dla pacjenta. Były to
' dość szczegółowo opracowane
przepisy dietetyczne obowiązu
jące przy różnego rodzaju cho
robach: dla diabetyków, wrzo
dowców itd. Tylko, że dietę dla
cukrzyków widziałem wyłożo-

'ną w poradni przeciwgruźli
czej, dla cierpiących na wrzód
żołądka — w poradni reuma
tologicznej. Obawiam się więc,
że poważna część tych ulotek
marnuje się, a przypuszczam,
że mogłyby w całości być wy
korzystane z dużym pożytkiem,
gdyby miał je w biurku pod
ręką lekarz i wręczał konkret
ny przepis konkretnemu pa
cjentowi.
Wydawnictw bezpłatnych jest
stosunkowa obfitość. Brakuje
natomiast wyraźnie (nakłady
pokrywają mniej niż połowę
rzeczywistych potrzeb) książek
popularnomedycznych w rodza
ju „Będę matką”, „Małe dziec
ko”, „Mężczyzna po czterdziest
ce” itp. A nie są to nakłady
małe, bo sięgają 100 tys. eg
zemplarzy, które rozchodzą -się
jak świeże' bułki. Jest to dla
mnie również ewidentnym do
wodem, że społeczne potrzeby
zmieniły się — jeżeli już je
steśmy zainteresowani tema
tem. to chcemy o nim wie
dzieć coś więcej.

Trzy poziomy

W moim,, .przekonaniu sposób
upowszechniania oświaty zdro
wotnej w społeczeństwie nale
ży zmodyfikować. Rysują się
tu dość wyraźnie trzy kierun
ki działania, każdy z nich o
innym charakterze jakościo
wym.
Masowa propaganda, mająca
skłonić ludzi do dbałości o wła
sne zdrowie, powinna przede
wszystkim wyjść z zaklętego
kręgu placówek służby zdro
wia. Powinno ją być widać na
ulicy, w kinie, w tramwaju, a
sprowadzać się powinna do po
wielania w różnych formach
jednej właściwie treści: „źle się
czujesz — - idź do lekarza”.
Przy obecnej dostępności spo
łecznej służby zdrowia, nasta
wiającej się przy tym w coraz
większym stopniu na działal
ność profilaktyczną, stać nas
już na luksus namawiania lu-

dzl do kontaktów z lekarzem
w każdym przypadku gorszego
samopoczucia.
Kierunek drugi — to kamień
do własnego ogródka. Planowa
nej w oparciu o społeczne po
trzeby 1 występujące zagroże
nia, mądrze robionej oświaty
zdrowotnej prawie nie widać w
środkach masowego przekazu.
TV emituje wprawdzie maga
zyn medyczny, w niektórych
tygodnikach (myślę tu przede
wszystkim o „Kobiecie i Ży
ciu”) dość często porusza się
problematykę z tego zakresu,
ale sprawy, którymi się zaj
mujemy, wynikają nie tak
rzadko z przypadku. Tylko
jedna audycja radiowa nada
wana w programie II o niezbyt
atrakcyjnej porze, bo w sobotę
wczesnym popołudniem, idzie
pod egidą Zakładu Oświaty
Zdrowotnej PZH — placówki,
która powinna merytorycznie
sterować całością zagadnienia,
które ma w swej nazwie. A są
dzę, że np. jeden dobry wy
wiad z autorytetem kardiolo
gicznym, opublikowany w wielonakładowym piśmie, przynie
sie znacznie większe pożądane
społecznie rezultaty niż tysiące
ulotek wskazujących na szkod
liwość palenia dla układu krą
żenia.
I wreszcie poziom trzeci,
najwyższy. Wydawnictwa popularnomedyczne • powinny
być łatwo dostępne, wyda
wane w szerszym niż dotąd
wachlarzu tematycznym i w
atrakcyjnej formie sprzeda
wać zawarte w nich treści.
Sprawa dostępności to kwe
stia wielkości nakładów limi
towanych brakiem papieru.
Ale zastanówmy si$ czy ko
sztem setek tysięcy broszur,
ulotek i plakatów, z których
można by zrezygnować w
proponowanym układzie, na
kłady odpowiednich książek
nie "mogłyby być w sposób
odczuwalny podniesione?

To było dobre
Kulturę zdrowotną wśród na
szego społeczeństwa przed dwu
dziestu czy trzydziestu laty
trzeba było upowszechniać zu
pełnie inaczej. Trudno zresztą
• wówczas było mówić ó kultu
rze zdrowotnej w pełnym zna
czeniu tego słowa, chodziło ra
czej o wpojenie ludziom pew
nego minimum wiedzy higie
niczno-sanitarnej
umożliwia
jącej ustrzeżenie się przed cho
robami oraz podanie wskazó
wek, jak postępować w razie
zachorowania.
Teza o stale zwyżkującym
poziomie świadomości i kultu
ry polskiego społeczeństwa nie
wymaga szerszego udowadnia
nia. Również wystarczy tylko
przypomnieć,
że
dostępność
usług społecznej służby zdro
wia od lat powojennych wzro
sła niepomiernie i w rzeczywi
stej potrzebie dziś nikt już nie
ma zasadniczych problemów z
dotarciem do lekarza. Te dwa
obiektywne fakty niewątpliwie
wpłynęły na kształt i rodzai
potrzeb społecznych związanych

Wody mineralne
z ciechocińskich
źródeł
(A) 350 tys. butelek z „Kujawianką” i „Krystynką” opusz
cza codziennie rozlewnię wód
mineralnych w Ciechocinku.
Sporo, bo blisko 40 proc, całej
produkcji tych popularnych na
pojów dostarcza się bezpośred
nio na tzw. gorące stanowiska
pracy, a więc do hut, cemen
towni i elektrociepłowni. Z te
gorocznej puli 75 milionów bu
telek, które opuszczą bramy
ciechocińskiej rozlewni, handel
i gastronomia otrzymają łącz
nie 45 min sztuk, natomiast
przemysł odbierze pozostałe 30
min.
Przewiduje się, że w wyniku
szerszego niż dotąd zastosowa
nia paletyzacji przy załadunku
I w transporcie, jak również
dzięki zamontowaniu nowoczes
nych .urządzeń i aparatów wy
twórczych o dużej wydajności
udasię w rolju przyszłym
zwiększyć rozmiary produkcji
do 140 min butelek z wodą mi
neralną pochodzącą ze źródeł
kujawskiego uzdrowiska. (tan)

IMPRESJE,
spoza pięciolinii

55
je w codziennym języku
TAK
wszyscy nazywają: „Empiki”, czyli przekładając ten
gwarowy skrót na pełną naz
wę: Kluby Międzynarodowej
Prasy i Książki. Kluby nale
żące do RSW „Prasa”, których
sieć pokrywa cały kraj. I po
wiedzmy od razu: bardzo czę
sto „empiki” są jedynymi ośrodkami żywej działalności
kulturalnej na określonym te
renie.
1
Zresztą nie o to tylko cho
dzi: to nie tylko miejsce,
gdzie można przeczytać gazetę
czy periodyk ukazujący się w
różnych stronach Europy (a
często i świata!), gdzie można
się napić dobrej kawy, gdzie
w ciszy i w kulturalnej atmo
sferze można spędzić czas
przy radiu i telewizorze — ale
gdzie również znajdzie się
miejsce, w programie staran
nie opracowywanym na mie
siąc naprzód, również na od
czyt i pogadankę, koncert i
wieczór poezji, wystawę pla
styczną i wieczór dyskusyjny
itd. itp.
Oczywiście — tam gdzie jest
w terenie jeden „empik”, mu
si on dźwigać wszystkie obo
wiązki wynikające ze ■ stylu
działania klubów; tam jednak,
gdzie jest ich więcej, często
następuje określona specjaliza
cja. Tak jest na przykład w
Warszawie. To zrozumiałe.
Stolica pełna teatrów, kin,
sal koncertowych, estrad o
różnej specjalności daje mie
szkańcom wielkiego miasta
tyle atrakcji, że wcale nieła
two jest zdobyć odbiorcę na
to wszystko, co może zaofero
wać „empik”. A jednak jest

ł

w nich pełno ludzi na róż
nych imprezach: znak to, że
organizatorzy potrafią znaleźć
remedium nd konkurencję, że
potrafią serwówać programy,
gdzie oryginalność pomysłu z
wysoką jakością idą w parze
i tym zjednują sobie odbiorcę
dla wieczorów organizowa
nych w czternastu istnieją
cych w Warszawie klubach.
Klubach, które mają swoją określoną specyfikę: już dawno
zrezygnowano z „wszystkoiz
mu" na rzecz specjalizacji.
Gdzieś więc muzyka, gdzie in
dziej plastyka, tu położono na
cisk na poezję, indziej znów
na zagadnienia międzynaro
dowe. Chociaż i to trzeba po
wiedzieć, że zagadnienia po
lityczne poważne miejsce zaj
mują w pracy klubów, są
jakimś chyba naturalnym uzupelnieniem działalności środ
ków, masowego przekazu, po
zwalają w wieczorach dysku
syjnych organizowanych z
wybitnymi publicystami oma
wiać sprawy ludzi interesują
ce, szerzej naświetlać intere
sujące problemy, reagować
żywo na wszystko co aktual
ne.
Może warto również pod
kreślić fakt, że nowo powsta
jące Kluby MPiK otrzymują
ostatnimi czasy coraz wygod
niejsze i nowocześniejsze lo
kale. Doceniono ich działal
ność,
stwierdzono wielkie
perspektywy, jakie mają, po
starano się zatem — i słusz
nie — aby to miejsce spotkań
z prasą, książką, imprezą kul
turalną, pogadanką politycz
ną miało jak najlepszą opra
wę; aby lokale były nowo-

ZDZISLAW SIERPIŃSKI

czesne i przestronne, aby mo
żna było w nich zorganizo
wać we właściwym otoczeniu
wystawę plastyczną i aby
koncert nie musiał się odby
wać w kawiarni, przy brzęku
łyżeczek od kawy, a zarazem
by muzyki nie trzeba było
słuchać z pianina. No cóż, nie
wszędzie jeszcze te warunki
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Największa inwestycja Polski Północnej

ROMUALD AUGUSTYNIAK
kwidzyńskiej „Ce
BUDOWA
lulozy” — drugiego co do
wielkości kombinatu celulozo
wo-papierniczego w kraju —
wchodzi w decydującą fazę.
Na ogromnym placu budowy,
liczącym kilkaset ha, stoją
już stalowe konstrukcje licz
nych hal fabrycznych, rozpo
częto montaż niektórych urzą
dzeń.
Wkrótce
przekazana
zostanie do użytku lokalna
stacja przeładunkowa PKP,
trwają prace przy budowie
ujęcia wody z odległej o 6 km
Wisły. Dzień w dzień na placu
budowy pracuje ponad 2400
ludzi z dwudziestu kilku przed
siębiorstw, zaś w drugim pół
roczu liczebność załogi ma zo
stać podwojona.
Zakłady Celulozowo-Papierni
cze w Kwidzynie to największa
w bieżącym pięcioleciu inwe
stycja Polski Północnej. O ska
li tego przedsięwzięcia niech
świadczy fakt, że ogólna kuba
tura fabrycznej zabudowy rów
na jest kubaturze 22 tys. mie
szkań, co odpowiada miastu o
80 tys. ludności. Łączna waga
wszystkich maszyn i urządzeń
technologicznych, które zostaną
tu zainstalowane, sięga 100 tys.
ton. Wstępny kosztorys całej
inwestycji, łącznie z obiektami
towarzyszącymi i socjalnymi, opiewa na 28 mld zł. To mniej
więcej tyle, co dwie rafinerie
gdańskie.
Będzie więcej papieru

Kwidzyński zakład składać się
będzie z wielu wyodrębnio
nych wytwórni produkcyjnych
tworzących cały kombinat ce
lulozowo-papierniczy, a w dal
szej przyszłości również prze
twórczy. Z produkcją tego kom
binatu wiąże nadzieje na lepsze
zaopatrzenie w papier zarówno
polska kultura — Kwidzyń bę
dzie dostarczać rocznie 142,2 tys.
ton papieru do pisania i druku
— jak i gospodarka, która ma
otrzymywać stąd m. in. karto
ny do opakowań artykułów ży
wnościowych, papier podłożowy
i pakowy, półfabrykaty do prze
robu w innych zakładach pa
pierniczych, m. In. celulozą siar
czanową bieloną, masę półchemiczną bieloną z drewna liścia
stego i masę włóknistą z maku
latury.
Kwidzyń. po osiągnięciu peł
nych zdolności produkcyjnych,
dostarczał będzie 20 proc, tej
ilości papieru i tektury, Jaka
w ogóle produkowana była w
kraju w 1973 r. oraz 26 proc.
celulozy, Natomiast w zakresie
papierów białych do pisania i
druku — aż 90 proc, całej obecnej produkcji. Aby wywieźć to
wszystko, co będzie wytwarza
ne w kombinacie, trzeba zała
dować ok. 22 tys. wagonów ro
cznie i 420 cystern. Jeszcze wię
cej wagonów pochłonie tran
sport surowca do zakładów —
ok. 65 tys. wagonów. Innymi
słowy każdego dnia przez za
kładową stacje kolejową w
Kwidzynie przewiną się 4 pocią
gi po 50 wagonów każdy.
Skala przedsięwzięcia jest
więc poważna. Dodajmy do te
go, że zakład pracował będzie

są spełnione; często jeszcze,
że użyję tego przysłowiowego
już określenia, gramy „Mo
zarta na pianinie” nie zaw
sze do tego nastrojonym —
ale można wierzyć, że i to
również powoli będzie się
przesuwało w przeszłość.
RSW ,fPrasa-Książka-Ruch”,
opiekun i „właściciel” klu
bów jest przy tym bardzo
często partnerem wielu orga
nizacji: młodzieżowych, poli
tycznych, gospodarczych, kul
turalnych do organizowania
wspólnych imprez. Może naj
więcej tego w dziedzinie kul
tury, jako że przecież właś
nie temu przede wszystkim
„empiki” mają służyć. Odby
wają się zatem przeglądy

Po sukcesach na scenie nowojorskiej „Metropolitan Opera”
sławny polski tenor Wiesław Ochman spotkał się w klubie na
Bródnie na kolejnym „Poniedziałku muzycznym” (24.1V) z tam
tejszą publicznością.
rot. Zdzisław KwUeckl

w oparciu o nowoczesną, kana
dyjską technologię, a maszyny
i urządzenia sprowadzamy z
Kanady, RFN i innych krajów
o dużym doświadczeniu produk
cyjnym w tym zakresie.
Inwestycja uznana została za
priorytetową. Niemniej budo
wa przebiega z dużymi trudno
ściami, dają o sobie znać liczne
napięcia, wynikając zarówno ze
skali przedsięwzięcia jak i nie
najlepszego chyba przygotowa
nia inwestycji. Dość powiedzieć,
że już w trakcie budowy, w
1976 r. władze wojewódzkie
zmieniły generalnego wykonaw
cę (było nim wówczas Bydgo
skie Przedsiębiorstwo Budowni
ctwa Przemysłowego) gdyż pro
wadzone przezeń roboty prze
biegały niezwykle ślamazarnie.
Teraz generalnym wykonawcą
jest Gdańskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Przemysłowego,
ale i ono boryka się z wielki
mi trudnościami. Plan ubiegło
roczny nie został wykonany.
Dawały o sobie znać przede
wszystkim permanentne braki
materiałowe, zbyt szczupła li
czba zatrudnionych ludzi, nie
najlepsza chyba organizacja
pracy. W rezultacie termin ukończenia i przekazania do pro
dukcji pierwszej części zakła
dów — celulozowni — został
przesunięty z IV kwartału br.
na połowę 1979 r.

Decydujący rok
Bieżący rok charakteryzuje
się — zgodnie z planami inwe
stora — dynamicznym wzrostem
zadań. W I kwartale wykonano
roboty wartości 360 min zł, plan
II kwartału zakłada przerób
wartości 632 min zł, a III i IV
kwartału — po ok. 70 min zł.
A więc na przestrzeni niespeł
na roku zakłada się podwoje
nie zakresu prac. Zadanie to
trudne, choć zdaniem kierowni
ctwa budowy, zupełnie realne.
Oczywiście, czynnikiem wa
runkującym wykonanie ambit
nie nakreślonych planów jest
dostateczne zaopatrzenie mate
riałowe. Nie było z ' tym do
tychczas dobrze. Jeszcze w I
kwartale brakowało ustawicznie

stali, kruszywa 1 innych mate
riałów. Dziś sytuacja uległa
zmianie. Jak zapewnił nas dy
rektor generalnego wykonaw
stwa inż. Marian Sieńkowski, w
bieżącym kwartale budowa otrzymuję dostawy kruszyw w
100 proc, a w dostawach stali
zbrojeniowej jest nawet pewne
wyprzedzenie. Poprawiło się
także zaopatrzenie w inne nie
zbędne do budowy materiały.
Niełatwą sprawą będzie pla
nowane podwojenie załogi. W
Kwidzynie rąk do pracy bra
kuje, podobnie w całym woje
wództwie elbląskim. W dodatku
„Celuloza” nie cieszyła się do
brą opinią wśród potencjalnych
robotników. Teraz jest już ina
czej, nadrobiono wiele poprzed
nich opóźnień w zakresie wa
runków socjalnych na budowie.
Postawiono trzy duże dobrze
wyposażone stołówki, zapewnia
jące wszystkim zatrudnionym
dobre warunki wyżywienia.
Rozbudowano też zaplecze jiotelowe. Dziś dysponuje ono na
wet 600 wolnymi miejscami, a
dalsze obiekty są w budowie.
Niemniej przy wzroście załogi
do ok. 4,5 tys. ludzi w trzecim
kwartale, rysują się poważne
kłopoty z zakwaterowaniem ok.
700 robotników. Kierownictwo
budowy zastanawia się teraz, jak
je rozwiązać.
„Celuloza” miała w planach
szeroki zakres budownictwa
towarzyszącego:
mieszKania
dla załogi, szkoły i przedszko
la, przychodnię rejonową i
inne obiekty, które miały słu
żyć kombinatowi i całemu
miastu. Niestety, te zadania
realizowane są tylko w zni
komym procencie. Wybudowa
no dotychczas 690 mieszkań
dla załogi (dziś mieszka w
nich personel generalnego
inwestora i wykonawcy, biur
projektowych,
dostawców
krajowych i zagranicznych),
ale pożostałe placówki nie wy
kroczyły dotąd poza sferę pla
nów.
Kwidzyńska „Celuloza” jest
pod stałą opieką wojewódz
kich władz partyjnych w El
blągu, które poświęcają jej
wiele uwagi, pomagają w roz
wiązywaniu wielu kłopotów.

•
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gordyjski czy błędne koło?
P. Bronisław Fllus przedstawił
się w swym liście do Redakcji
(„Zycie Warszawy” nr 89 z dn.
15—16 IV br., s. 12) jako suro
wy obserwator i jeszcze surow
szy krytyk polszczyzny współ
czesnej, wrażliwy na czy
stość, klarowność i piękno na
szego języka. Wypowiedź tę czy
tałem z przejęciem, bynajmniej
nie dlatego, że odwoływała się
ona do opublikowanych wcześ
niej przeze mnie kilku refleksji
wyniesionych
z
egzaminów
kwalifikacyjnych. Pełne szla
chetnej pasji słowa p. Filusa
mogłyby bowiem paść przy ja
kiejkolwiek innej okazji, któ
rych nam, polonistom, życie co
dzienne przecież nie szczędzi.
i

Oczywiście uwzględniając po
prawkę i zaliczając podane przez
p. Filusa przykłady kalania mo
wy polskiej do sytuacji krańco
wych nie zamierzam polemizo
wać z jego tezą generalną. Jest
źle. Język polski w wydaniu
szkolnym przeżywa bardzo po
ważny kryzys. Dodajmy: jak
wszędzie. Kryzys ten ujawniają
bowiem nie tylko napiętnowani
przez p. Filusa dyrektorzy szkól,
nie tylko radio czy telewizja,
nie tylko prasa codzienna i pe
riodyczna: coraz rzadziej może
my również liczyć na tzw. nor
mę języka literackiego, ponie
waż literatura na rórćni z Inny
mi środkami „komunikacji" poddaje się też zalewowi zwyklego — żeby nie
i
nowielzle- ostrzej — ni e c h l u j s t w a
językowego.
Trudno zatem wyobrazić sobie takie odstępstwo od regulr,
źc oto szkolą pozostałaby nie
tkniętą oazą czystości Języko
wej, podczas gdy o tej cnocie
zapominają wszyscy Inni, z nie
którymi profesorami uniwersy
tetów włącznie. Szkoła już daw
no utraciła mononol na fcształcenie, zaś każdy popełniany
przez nas błąd językowy jeszcze
dawniej przesiał być naszą pry
watną sprawą, prywatną kom
promitacją. Nb. od 1917 r. cze
kamy na wznowienie poprawio
nej i rozszerzonej edycji „Sło
wnika polskich błędów języko
wych” prof. S. Słońskiego.
To zarysowane
jedynie z
grubsza błędne koło unie
możliwia jednoznaczną odpo
wiedź na pytanie: kto zawinił?
P. Filus jednak do takiej je
dnoznacznej odpowiedzi stanow
czo zmierza. I tu niespodzian
ka: „To w aparacie szkolnym
— pisze Czytelnik — i zasadni
czo tylko tam coś szwankuje,
coś trzeba zmienić”.
Aparat szkolny, istotnie, bez
winy nie jest. (Odsyłam zainte
resowanych do „Głosu Nauczy
cielskiego”. w którym na s- 6
znajdą rzeczową wypowiedź nau
czyciela polonisty, p. Edwarda
Kleina; nr 16 z dn. 16 IV.) War
to jednak na kanwie tego
stwierdzenia uderzyć się w
„pierś zbiorową”, wspomniawszy
słowa poety C. K. Norwida:

piosenki młodzieżowej, wido
przy kawie”,
wiska „Teatru
~
galerie debiutów plastycznych, wieczory literatury i
poezji, spotkania z muzyką
itp.
Co również warto podkre
ślić, niesłychanie ostatnimi
laty wzrósł poziom kadry pra
cowników klubów, specjalis
tów określonych dziedzin, sta
le do tego jeszcze doszkala
nych na specjalnych spotka
niach i kursach. To pozwala
podnosić na coraz wyższy
poziom działalność „empików".
Muzyka zajmuje w nich szcze
gólne miejsce, co jest zrozu
miale: nawiązanie wstępnych
kontaktów pomiędzy Krajo
wym Biurem Koncertowym a
RSW daje już
’ ' pierwsze
‘
efekty.
Ciekawą formą są patronaty, jakie sprawują redakcje
niektórych pism nad Klubami Międzynarodowej Prasy i
Książki, pomagając w organi
zowaniu ciekawych imprez,
szawie z klubem na Ząbkow‘Tak jest na przykład w Warskiej i „Expressem Wieczor
nym” czy klubem na Bródnie
i „Życiem”, organizatorem od
bywających. się tam od trzech
lat „Poniedziałków muzycz
nych”. Ta współpraca jest
Gminny, sieluski, uczony —
czymś najbardziej natural
kmiecy i wrólewski,
nym, przecież kto ma poma
Ten kasztelański Jana język
gać tym klubom jak nie pra
Czarnoleski,
sa, która jest jednym przecież
Język, który na Sądzie
z „bohaterów” merytorycznej
popiołów zawoła:
działalności?...
„Uwity jestem z nerwów
skrwawionych Anioła
W rozpoczętych „Dniach
I sądzę was od stopy do włosa,
Oświaty, Książki i Prasy”
bo jestem
Wszystkich was — razem
właśnie „empiki” obchodzą
duchem i moralnym chrzęstem!”
swe doroczne święto i stąd
(„Rzecz o wolności słowa”,
godne są najczulszej uwagi ze XIII, w. 29—34)
strony środków masowego
Odwzajemniam pozdrowienia
przekazu. Wiemy co robią, do p. B. Filusa i korzystając ze spo
ceniamy ich działalność, ale sobności łączę garść równie ser
decznych dla p. red. Andrzeja
nie mamy czasu chwalić na co Ibisa-Wróblewskiege, kolekcjo
dzień. Zróbmy to zatem cho nera i poprawiacza „Byków I
” (oby tyko pod ich
ciaż od święta — naprawdę byczków
wpływem nie musiał zamienić
sprawiedliwie na to zasłuży przydomka „Ibis” na „Syzyf”...)
ły!
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ZSRR - budowa Roguńskiej Hydroelektrowni. w g^nym biegu rzeki wachez, na wyso
kości 1100 m. n.p.m. trwa budowa Roguńskiej Hydroelektrowni, jednej z głównych inwestycji poludniowo-tadżyckiego kompleksu przemyslowo-terytorialnego, o docelowej mocy 3600 MW.
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Leonid Breżniew z wizytą w RFN
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
z prezydentem RFN, Walterem
Scheelem. Dokonano wymiany

poglądów na temat stosunków
dwustronnych i problemów po
lityki międzynarodowej, stano-

Nur Mohammed Taraki o polityce Afganistanu
Jak doszło do zwycięstwa lewicy
DELHI (PAP). Szef państwa i
rządu Demokratycznej Republi
ki Afganistanu Nur Mohammed
Taraki oświadczył, że nowy rząd
będzie prowadzić niezależną, po
kojową politykę zagraniczną, opartą na zasadach pokojowego
współistnienia. Występując przed
mikrofonami radia Kabul Tara
ki podkreślił, że Afganistan bę
dzie kontynuował politykę niezaangażowania.
Przywódca afgański nazwał
„bezwstydnym kłamstwem” in
formacje prasy zachodniej o
tym, że w czasie niedawnych
wypadków^ w Kabulu miało
dojść do masowych morderstw.
Jak podało radio w Kabulu,
w stolicy afgańskiej pod prze
wodnictwem Nura Mohammeda
Taraki odbyło się posiedzenie
rządu Demokratycznej Republi
ki Afganistanu. Wygłoszono re
feraty na temat działalności
ministerstw oraz odczytano ko
munikat o sytuacji w kraju.
Podkreślono, że w całym Af
ganistanie panuje spokój i po
rządek. Czynne są urzędy i
sklepy.
DELHI (PAP). Korespondent
PAP, Ryszard Piekarowicz plsze: Początek końca rządów
prezydenta Mohammada Dauda

Wznowienie rozmów
ZSRR - USA- W. Brytania

w Genewie
GENEWA (PAP). 4 bm. w Ge
newie. po 6-tygodniowej przer
wie,
wznowiono
rozmowy
ZSRR — USA — W. Brytania
w sprawie zawarcia układu
wprowadzającego całkowity za
kaz dokonywania wszelkich
eksplozji nuklearnych. Rozmo
wy trójstronne na ten temat
toczą się z przerwami od lip—
ca ub.r.
W 1963 r. trzy mocatstwa
podpisały układ o zakazie
przeprowadzania
doświadczal
nych eksplozji nuklearnych w
trzech środowiskach: w atmo
sferze, pod wodą i w prze
strzeni kosmicznej. Do układu
tego nie przyłączyły się Fran
cja 1 Chiny. Dwa te mocarst
wa nadal dokonują eksplozji
jądrowych w atmosferze, co
sprawia, że nie spada poziom
radioaktywności w środowisku
otaczającym człowieka na ca
łym globie, w tym przedostają
cego się. m.in. za pośrednic
twem paszy i mleka, do orga
nizmów ludzkich strontu.
Trójstronne rozmowy genew
skie mają na celu rozszerzenie
układu z 1963 r. i objęcie za
kazem doświadczalnych eksplo
zji podziemnych, a także wpro
wadzenie moratorium na wy
buchy jądrowe przeprowadzane
dla celów pokojowych.
W Genewie panuje optymizm
co do szans szybkiego uzgod
nienia tekstu układu. Przypo
mina sie tam. że 25 kwietnia
Leonid Breżniew w przemó-wieniu wygłoszonym na zjeździe
Komsomołu stwierdził, że w
trójstronnych rozmowach osią
gnięto w ostatnim czasie pe
wien postęp i wyraził nadzieie,
że wkrótce snrawa zostanie donrowad-ona do końca. (P)

35 rannvch

Tra«’*7»iv wypaJek
na s!a^on?e w Ghanie
ALGIER (PAP). 15 osób zgi
nęło, a 35 odniosło obrażenia,
w tym wielu ciężkie, w na
stępstwie zawalenia się ściany
na stadionie sportowym w
ghańskim mieście Kumasi. Nie
znane sa jeszcze bliżej okoli
czności tego tragicznego wy
padku.
Do katastrofy doszło podczas
meczu
piłkarskiego
między
dwiema ghańskimi drużynami.
Na stadionie znajdowało się po
nad 70 tysięcy widzów. (P)

w Afganistanie nastąpił 3 lipca 1977 r., gdy czołowy taktyk
lewicy afgańskiej, Nur Moham
med Taraki spotkał się z jej naj
bardziej znanym
ideologiem,
przywódcą ugrupowania „Parczam” („flaga”), Karmalem Babrakiem i osiągnął z nim poro
zumienie w sprawie przywróce
nia jedności w afgańskim rady
kalnym ruchu lewicowym. Ich
przewodnikiem duchowym w
tych przedsięwzięciu był Amir
Chajber, weteran afgańskiego
ruchu związkowego.
Spotkanie 3 lipca ub. r. poło
żyło kres trwającemu od 1967 r.
rozłamowi w Ludowo-Demokra
tycznej
Partii
Afganistanu
(LDPA) a nastąpiło w kilka
miesięcy po tym jak prezydent
Daud, wyniesiony do władzy w
1973’ r. przez grupę radykalnych
młodych oficerów usunął ich i
innych przedstawicieli lewicy z
kierowniczych stanowisk pań
stwowych i coraz wyraźniej ha
mował tempo reform społecznogospodarczych. a w polityce za
granicznej
zaczął zacieśniać
stosunki z konserwatywnymi
państwami muzułmańskimi.
Następnym
przełomowym
dniem w-‘najnowszych dziejach
Afganistanu okazał się 17 kwiet
nia br. kiedy lewica afgańska
wstrząśnięta wiadomością o za
mordowaniu przez elementy pra
wicowe Amira Chajbera, posta- ■
nowiła zorganizować wielką de
monstrację protestacyjną. Kie
rował nią Nur Mohammed Ta
raki, sekretarz generalny LDPA.
Demonstranci wznosili okrzyki
antyrządowe i antyamerykańskie i obwiniali o śmierć Chaj
bera agentów amerykańskiej
Centralnej Agencji Wywiadow
czej.
Rząd Dauda odpowiedział na
to aresztowaniem Tarakiego,
Babraka i kilku innych działa
czy LDPA i zaczął przygotowa
nia do wielkiej czystki, która
miała obezwładnić siły lewico
we.
W kilka dni później, 27 kwie
tnia radykalni młodzi oficero
wie sił powietrznych i wojsk
pancernych zorganizowali zbroj
ny przewrót i po dwóch dniach
walk obalili rząd Dauda, po
czym uwolnili z więzienia Tara
kiego, Babraka i ich kolegów
i powierzyli im władzę.
Według afgańskich źródeł le
wicowych w Delhi, Nur Moham
med Taraki, przewodniczący Ra
dy Rewolucyjnej Afganistanu
ma ok. 60 lat i pochodzi z ro
dziny chłopskiej.
W końcu lat czterdziestych Ta
raki był dyrektorem Afgańskiej
Agencji Prasowej Bakhtar, a je
dnocześnie działał w lewicowej
organizacji „Przebudzona Mło
dzież”, walczącej o prawa de
mokratyczne dla mas.
Za tę działalność Taraki zo
stał aresztowany, ale potem
zwolniono go i wysłano do pra
cy w ambasadzie afgańskiej w
USA. Kiedy jednak Taraki za
mieścił w jednym z czasopism
amerykańskich artykuł o mark- •
sizmie-leninizmie, został usunię
ty ze służby dyplomatycznej.
Po powrocie do kraju Taraki
założył w styczniu 1965 r. Lu
dowo-Demokratyczną Partię Af
ganistanu i został jej pierw
szym sekretarzem generalnym.
W 1966 r. partia zaczęła wyda
wać tygodnik „Chalk”, ale —
cenzura królewska zamknęła go
po kilku tygodniach.
Rozłam w LDPA w 1967 r. osłabił rozwój ruchu lewicowego,
jednak partia choć rozbita na
dwa ugrupowania rozszerzała
stopniowo krąg zwolenników,
głównie wśród robotników, in
teligencji, studentów, a także
młodych oficerów armii, któ
rzy w odróżnieniu od wyższych
oficerów wywodzą się ze śred
nich warstw społecznych.
Po zbrojnym przewrocie w 1973
roku przedstawiciele lewicy otrzymali kilka miejsc w pierw
szym rządzie republikańskim
Afganistanu, ale później zostali
usunięci z niego przez Dauda
pod presją sił konserwatywnych.
Zjednoczenie lewicy w 1977 r.
ułatwiło jej konsolidację i umo
żliwiło akcję 27 kwietnia. (P)

wiących przedmiot wzajemnego
zainteresowania.

Wypowiedź rzecznika
rządu RFN
Rząd RFN przywiązuje du
że znaczenie do wizyty Leoni
da Breżniewa — oświadczył
w czwartek na konferencji
prasowej w Bonn rzecznik
rządu zachodnioniemieckiego,
Klaus Boelling. Dodał on, że
w przeddzień wizyty L. Breż
niewa na posiedzeniu gabine
tu RFN podkreślono, iż rząd
zachód nioniemiecki oczekuje
podczas rozmów z przywódcą
radzieckim „szerokiej reali
stycznej wymiany poglądów”
na temat rozwoju stosunków
między RFN i ZSRR oraz
kontynuowania polityki odprę
żenia w Europie.

Przywódcy rządu RFN —
kontynuował
K.
Boelling
oświadczyli, że celem poli
tycznej wymiany poglądów
jest wypracowanie podstaw
dla długotrwałych stosunków
między obu państwami. Opo
wiedzieli się też za pogłębie
niem zaufania między obu
krajami, po to, aby „stosunki
polityczno-gospodarcze
uzy
skały solidną, trwałą podsta
wę”. Aktualnym tematem
rozmów kierownictwa zachód-Ł
nioniemieckiego z L. Breżnie
wem — stwierdził rzecznik
rządu RFN — będzie sprawa
redukcji sil zbrojnych i zbro
jeń w Europie środkowej. (P)

Powódź w Macedonii
BELGRAD (PAP). Południo
wo-wschodnią część Jugosławii,
przede wszystkim Macedonię
nawiedziła powódź. Kilkudnio
we ulewne deszcze spowodo
wały ■wezbranie rzek górskich.
Główna rzeka Macedonii War
ci ar wylała w kilku miejscach.
Jej poziom zwięl$szył się gwał
townie o kilka metrów. Zerwa
ny został most drogowy na tra
sie między Gostivarem i Tetowem.
Gwałtowna wichura (w pod
muchach do 115 km/godz.) spo
wodowała przerwanie wielu li
nii telefonicznych i sieci elek
trycznej. Stolica Macedonii —
Skopje — całą poprzednią noc
była pozbawioną elektryczności.
Straty spowodowane wichurą
i powodzią są znaczne. (P)

Otwarcie międzynarodowych
targów w Bukareszcie

Szkoła przyjaźni z Polską

BUKARESZT (PAP). Kores
pondent PAP, Stanisław Lewan
dowski pisze: 4 bm." otwarto w
, Bukareszcie
międzynarodowe
targi wiosenne — TIBCO i Mię
dzynarodowy Salon Chemii. Te
tradycyjne już imprezy gospo
darczo - handlowe poświęcone
głównie artykułom konsump
cyjnym i trwałego użytku oraz
maszynom i urządzeniom, któ
re je produkują, skupiły w tym
roku firmy z 28 państw, wśród
nich także i pięć przedsię
biorstw
polskiego handlu za
granicznego.
Otwarcia targów i salonu do
konał Nicolae Ceausescu w obecności premiera SRR i innych
członków najwyższego kierow
nictwa partyjnego i państwowe
go SRR. Sekretarz generalny
RPK zwiedzając wystawę inte
resował się także i polskimi
ekspozycjami targowymi. (P)

Kiedy, jak corocznie, pojawiły
się w prasie informacje o stu
diach zagranicznych i podano
kierunki studiów jakie można
wybrać oraz kraje, do których
można pojechać, myślałem tyl
ko o tym, żeby studiować elek
tronikę.
Muszę w tym miejscu wyja
śnić, że w Panamie na studia
zagraniczne można dostać się w
dwojaki sposób — poprzez Mi
nisterstwo Oświaty lub poprzez
partię komunistyczną, która
wysyła studentów dzięki kon
taktom międzypartyjnym. W obu wypadkach trzeba przejść
prze? sito egzaminacyjne, gdyż
chętnych jest zawsze więcej niż
miejsc. Ci, którzy ćhcą jechać
na stypendium rządowe, zdają
pierwszy egzamin ‘w Minister
stwie Oświaty, a w wypadku
przebrnięcia — następny egza
min w ambasadzie kraju, do
którego chcą się udać.
Ja wysłany zostałem przez
partię, oczywiście po uprzed
nim zdaniu egzaminu. O tym,
że studiował będę w Polsce, do
wiedziałem się 4 dni przed wy
jazdem. Cieszę się jednak, że
właśnie tu przyjechałem.
Zanim jednak do tego doszło,
musiałem, tak jak wszyscy kan
dydaci, przepracować co naj
mniej 6 miesięcy — w budow
nictwie, rolnictwie lub szkol
nictwie. Ja pracowałem w sto
licy — budowałem szkołę i jed
nocześnie
udzielałem
lekcji
młodszym od siebie kolegom. W
czasie tej „praktyki robotni
czej” co 2 tygodnie odbywały
się zebrania przygotowawcze
przed wyjazdem — głównie z
zakresu ideologii, teorii mark.
sizmu-leninizmu, z problematy
ki ekonomicznej itd., które pro
wadzili lektorzy partyjni.
Myślę, że o wyborze mojej
kandydatury zadecydowało nie
tylko to, że nieźle się uczyłem
w szkole* średniej, lecz również
fakt przynależności do organi
zacji młodzieżowej. Cd trzech
lat jestem członkiem posteoowej organizacji FAU — Uni
wersyteckiego Frontu Antyimncrlalistycznego, z siedziba na
Uniwersytecie w Panama City.
Organizacja ta wywodzi się_ z
założonej w 1943 r. FEP — FeStudentów Panamy,
deracji
pierwszej organizacji studentów
Panamy.
Główe cele stawiane sobie
prz-z FAU, pokrywają się z
sprawami
najżywotniejszym!
wszystkich ■ Panamczyków —
chodzi mianowicie o usunięcie
Amerykanów z okupowanej
Strefy Koralu Paramskiego oraz zlikwidowanie ich baz woj
skowych. Nasza młodzież wal
czy w organizacji również o

Prace na budowie
piątego odcinka
gazociągu „Przyjaźń”
MOSKWA (PAP). W trzecim
kwartale br. zostaną zakończo
ne główne prace montażowe
przy budowie gazociągu „Przy
jaźń” biegnącego od Orenburga
do zachodniej granicy ZSRR i
dalej do kilku krajów socjalis
tycznych.
W 1979 r. gazociąg uzyska
pełną moc produkcyjną — 28
mld metrów sześć, gazu rocz
nie. Strumień błękitnego pali
wa, sprężonego do 75 atmosfer
popłynie z prędkością 30 km/
godz. Bułgaria. Czechosłowacja,
NRD, Polska, Rumunia i Węg
ry będą otrzymywać tą drogą
15,5 mld m sześć, gazu rocznie.
Obecnie główne prace trwają
na budowie piątego odcinka ga
zociągu. Jest to bardzo trudna
część, bowiem przechodzi cna
przez 123 rzeki górskie i przez
pasmo Karpat.
Gazociąg „Przyjaźń” będzie
miał ogromne znaczenie dla
gospodarki krajów uczestniczą
cych w jego budowie. Po roz
poczęciu dostaw za jego po
średnictwem, Eułgaria będzie
dysponowała dwukrotnie więk
szą ilością gazu niż ma go obecnie. W NRD gaz orenburski pozwoli obniżyć o 15 proc,
wydatki na produkcję energii
elektrycznej. W naszym kraju
będzie on cennvm surowcem
dla przemysłu chemicznego. (P)

DOKOŃCZENIE ZE STR.i
_________________________
(B)
roku szkolnym studiuje, a ra
czej przygotowuje się do stu.
diów na uczelniach polskich, ok.
500 dziewcząt i chłopców z 63
państw wszystkich kontynen
tów”.
W Polsce studiuje rocznie od
2 do 4 tys. zagranicznych stu
dentów.
Najpopularniejszymi
kierunkami studiów są: elektro
nika, mechanika, budownictwo
ogólne i lądowe, architektura,
filologia polska, matematyka,
fizyka, kierunki medyczne, cy
bernetyka, informatyka, ekono
mika handlu zagranicznego i
wiele innych. Obecność przed
stawicieli tych narodów i
państw ha studiach w Polsce
jest potwierdzeniem aktywnoś
ci polskiej polityki zagranicz
nej oraz szerokich, wszechstron
nych kontaktów międzynarodo
wych m.in. ■właśnie w dziedzi.
nie nauki. Niejako potwierdze
niem tego jest fakt, że PRL
utrzymuje stosunki dyploma
tyczne z ok. 115 państwami
świata.
Wracając do łódzkiego Stu. dium dla Obcokrajowców, zacie
kawiły nas drogi jakie prowa
dziły tych młodych ludzi, czę
sto z bardzo odległych i egzo
tycznych dla nas krajów, na
studia do Polski. Zainteresowa
ło również uczestnictwo w ży
ciu organizacji młodzieżowych
swoich krajów. Oto co mówią
na ten temat przedstawiciele
Panamy, Tanzanii i Kuby.
•jr
— Będ^c jeszcze w szkole
średniej ma-zvłem o tym, i bv
studiować elektronikę — mówi
przebywający w Polsce cd 1.5
roku Harold Jones z Panamy.
— Nie wiedziałem Jeszcze zbyt
wiele o Polsce, choć nie będzie
chyba przesady w stwierdzen'u,
że przeciętny Panamczyk wię
cej wie o waszym kraju niż P->.
lak o Panam'e. Z informacjami
o Polsce zetknąłem się dzięki
moim zainteresowaniom historią
świata. Wiele czytałem właśnie
o Polsce, ą zwłaszcza Jej losach
podczas drugiej wojny świato
wej.

W wyniku okupacji izraelskiej
— więcej żołnierzy ONZ do Libanu
• -

Glosowanie w Radzie Bezpieczeństwa
Wystąpienie przedstawiciela ZSRR
NOWY JORK (PAP). Ko
respondent PAP, Zbigniew
Boniecki pisze: jak wiadomo,
Rada Bezpieczeństwa posta
nowiła zwiększyć liczebność
Doraźnych Sił ONZ w Liba
nie (UNIFIL), którego część
nadal znajduje się pod oku
pacją izraelską, z 4 do 6 ty
sięcy oraz ponownie wezwała
do "natychmiastowego wyco
fania wojsk okupacyjnych z
tego kraju. Rada wyraziła za
razem ubolewanie z powodu
mnożących się
wypadków
śmiertelnych wśród żołnierzy
UNIFIL.
Również i ta rezolucja Ra;
dy- Bezpieczeństwa, która już
po raz trzeci wzywa Izrael do
wycofania się z Libanu, nie za
wiera jednak potępienia agre
sywnych działań Izraela, które
spowodowały potrzebę powoła
nia UNIFIL. Dlatego też, za
rezolucją Rady Bezpieczeństwa
głosowało jedynie .jej 12 człon
ków. Związek Radziecki 1 Cze-

chosłowacja wstrzymały się od
głosu, a Chiny nie uczestniczy
ły w głosowaniu. Przedstawi
ciel ZSRR podkreślił przy oka
zji tego głosowania, że członko
wie rady popierający Izrael po•winni zmusić to państwo, dążą
ce do powiększania swego te
rytorium,' aby wycofało się z
Libanu, a nie podejmować de
cyzje o zwiększaniu liczebności
UNIFIL.
Mimo że amerykańskie środ
ki przekazu podają, że ostatnie
ataki na placówki ONZ były
dziełem Palestyńczyków, ani z
oświadczenia rzecznika praso
wego
sekretarza generalnego
ONZ, ani z wystąpienia przed
stawiciela Francji w Radzie
Bezpieczeństwa nie wynika, by
było to zgodne z prawdą.

Protesty przeciwko bombie „N”

(P) Chcemy, by nasza praca
przebiegała w pokoju, by na
sze dzieci rosły i uczyły się
w atmosferze bezpieczeństwa,
a nie w strachu i zagrożeniu.
Nie pozwolimy zniszczyć na-,
szych osiągnięć, naszej po
kojowej pracy, naszego szczę
ścia, zakłócić rozwój socjali
stycznej ojczyzny — ten głos
załogi huty „Łaziska” w woj.
katowickim odzwierciedla, po
dobnie jak wiele innych re
zolucji, zdecydowane negaty
wne stanowisko naszego spo
łeczeństwa wobec zamysłów
produkcji broni neutronowej.

Kaprysy pogody dają się odczuć nie tylko w Europie. W
Amarillo w Teksasie spodl śnieg, który pokrył grubą warstwą
ulice miasta.

CAF — Pbotofaz

Przedstawiciel Francji stwier
dził, że zasadzka, której ofia
rami padli francuscy członko
wie UNIFIL, została zorganizo
wana przez siły znajdujące się
poza „wszelką kontrolą”, a
więc nie Organizacja Wyzwo
lenia Palestyny. Zabity został
również
oficer
łącznikowy
OTO przy francuskim kontyn
gencie UNIFIL.
Kurt Waldnelm poinformował
ponadto Radę Bezpieczeństwa,
że J. Arafat zapewnił ONZ o
współpracy Palestyńczyków z
UNIFIL.
Kontrowersyjna kwestia fi
nansowania dodatkowych 2 ty
sięcy żołnierzy UNIFIL będzie
musiała być przedmiotem ko
lejnej sesji specjalnej Zgroma
dzenia Ogólnego NZ. (P)

Swą solidarność ze wszystki
mi siłami postępowymi na świę
cie w obronie prawa człowieka
do życia w pokoju, swój zde
cydowany protest przeciwko
produkcji i rozprzestrzenianiu
broni masowej zagłady, przeci
wko wyścigowi zbrojeń — manifestuje młode pokolenie naszego kraju. Pragniemy, aby
już nigdy nic nie zmąciło bo
koju i naszych radosnych dni,
abyśmy mogli pełni zapału 1
energii uczyć się i pracować
dla dobra naszej ludowej oj
czyzny — głosi rezolucja przy
jęta w czasie manifestacji mło
dzieży w Białej Podlaskiej.
7 tys. dziewcząt i chłopców
— młodych robotników i ucz
niów, członków ZSMP, SZSP i
ZHP, zgromadzonych w dniach
poprzedzających święta zwycięst
wa nad faszyzmem hitlerows
kim wystąpiło z żądaniem za
niechania wszelkich doświad
czeń e bronią' jądrową i niepo-

deimowania produkcji bomby
„N”, zamanifestowało swą soli
darność z silami świata, które
dążą do utrwalenia pokoju i spo
łecznej sprawiedliwości.
My, studenci, zaniepokojeni
Jesteśmy projektami nowego
wyścigu zbrojeń — głosi tekst
rezolucji młodzieży akademic
kiej Wrocławia, pod którym
złożyło swe podpisy kilkanaście
tysięcy słuchaczy wyższych uczelni tego miasta. Bomba ne
utronowa stanowi nowe zagro
żenie światowego pokoju, któ
ry iest dobrem najwyższym.
Nasze osobiste szczęście, po
myślność naszego pokolenia bę
dą urzeczywistnione dopiero
wówczas, gdy zapewniony zo
stanie trwały pokój. Dlatego
bombie neutronowej mówimy
zdecydowane „nie", solidaryzu
jąc sie całkowicie z wszystki
mi ludźmi dobrej woli, którzy
czynią wszystko, aby zahamować
zbrojenia i zabezpieczyć prawo
człowieka do życia w-pokoju.
Swe zdecydowane stanowisko
wobec zagrażającym pokojowi
i bezpieczeństwu ludzi poczyna
niom militaryzmu pod'-ro‘lili w
swych rezolucjach protestacyj
nych m.in. pracownicy Łódzkich
Zakładów Wytwórczych Kopii
Filmowych, załoga Wytwórni
Elementów Budowlanych w
Strykowie koło Łodzi, pracow
nicy PKP w Łazach — jednego
z największych węzłów kolejo
wych śląskiej DOKP, a także
kombatanci zrzeszeni w 36 ko
łach ZBoWiD w największej
dzielnicy Łodzi — Bałuty.

(PAP)

podwyższenie poziomu życia
mieszkańców kraju, zwłaszcza
warstw najbiedniejszych oraz
udziela poparcia innym krajom
i narodom walczącym o nieza
wisłość narodową.

★
— Chcę w Polsce studiować
chemię na Politechnice — mówi
ciemnoskóry przedstawiciel Af
ryki, Gratiaw Rotabanzibwa
Bamwenda z Tanzanii. A jakz
trafiłem do Polski?
Corocznie ogłasza się w na
szym kraju przez środki maso
wego przekazu nabór na studia
zagraniczne. Przy tym od razu
podaje się kraje, do których
można pojechać. Aby wyjechać,
trzeba jednak spełniać kilka
warunków, a mianowicie: ukoń
czyć po szkole średniej 2-letnie
półwyższe studia w High School
lub szkołę techniczną. Następnie
pisze się podanie i wysyła do
Ministerstwa Oświaty, w któ
rym jest specjalna sekcja stu
diów wyższych (krajowych i za
granicznych). Zgłasza się w nim
kierunek, jaki chciałoby się stu
diować i kraj (właściwie podaje
się 3—5 krajów do wyboru, bo
limit miejsc jest ograniczony).
W podaniu na pierwszym
miejscu napisałem Polskę, po
nieważ dużo czytałem w róż.
nych gazetach o RWPG, Polsce,
o rozwoju przemysłu maszyno
wego w waszym kraju.^Przede
wszystkim jednak Polska znana
jest w Tanzanii z rozwoju nau
ki i polskiej szkoły matema
tycznej.
Wracając do egzaminów, są
one dwustopniowe. Pierwsza
weryfikacja następuje przez na
sze Ministerstwo Oświaty, a
druga — poprzez egzamin w
ambasadzie. Ja miałem szczę
ście — przebrnąłem przez wszy
stkie egzaminy.
Od 5 lat jestem członkiem
największej w Tarzani! organi
zacji młodzieżowej — Chama
cha Mapinduzi. tj. do młodzie
żowego skrzyd’a partii CCM —
Rewolucyjnej Partii Tanzanii.
Powsta’a ona w ub.r. dzięki po
łączeniu się (5.NI.1977 r.) TANU
i ASP — partii politycznych
w-fiowiadajccych się za niekanltalistyczną droga rozwoju.
Organizacja młodzieżowa CCM
skupia wszystkich chętnych,
którzy nie ukończyli 35 roku
życia.
Najważniejszym jej celem Jest
popularyzacja polityki Ujamaa
oraz wszechstronny rozwój kra
ju, jego obrona, pomoc ludziom
na wsi itp. Pracujemy na szkol
nych działka-h. gdzie uprawia
się zboże i hoduje byd'o (krowy,
kozv). Pomagamy też w pracy
spó'dzlelniom rolniczym, które
w Ta"zanii zaczęły powstawać
od '967 r. Organizacyjny obo* wiązek pracy w rolnictwie ma
również młodzież pracująca w
przemyśle, w miastach.

★
—Ghcę studiować budownic
two okrętowe i od początku
chcialem przyjechać właśnie do
Polski, bo wiedziałem, że w tej
dziedzinie jest u was bardzo
wysoki poziom — mówi nasz
kolejny rozmówca, Armando
Ceballos z Kuby, od 8 miesięcy
przebywający w Łodzi.
Na Kubie, w szkole średniej,
ogłasza się dla uczniów ostat
nich klas kierunki studiów mo
żliwych do podjęcia za granicą
(ale nie podaje się jeszcze kra
jów, w których można studio
wać). Każda szkoła ma przyzna
ny limit stypendiów. Ponieważ
uczniowie w czasie trwania
nauki otrzymują, za wyniki w
szkole i sprawowanie, punkty,
wybór najlepszych nie przedsta
wia większych trudności. Listy
z kandydatami wysyła się do
władz oświatowych prowincji, a
każda z prowincji również ma
pulę miejsc na studia zagra
niczne. Stamted kandydatury
wędrują wprost do Ministerstwa
Nauki.
Oznacza to, że już ped koniec
szkoły średniej najlepsi ucznio
wie dowiadują się o wytypo
waniu ich na studia zagraniczne.
„Wybrańcy” jadą następnie do
Hawany na kurs języków ob
cych. Na kursie tym, trwają
cym 8 miesięcy, i kończącym
się egzaminem, wykładane sa
oprócz Języka obcego również
przedmioty kierunkowe no. dla
kandydatów ra Politechnikę —
matematyka, fizyka itp.
Właśnie podczas kursu w Ha
wanie nastąpiło moje pierwsze
spotkanie z Polakami — mieliś
my w waszej ambasadzie spot
kanie z polskimi robotnikami i
inżynierami pracującymi w
stoczniach kubańskich.
Mówiąc o kwalifikowaniu
kandydatów na studia zagra
niczne nie wspomniałem jeszcze,
że oprócz wymienionych Już
egzaminów zdałe się Jeszcze
egzamin ze znajomości zagad
nień społeczno-politycznych. Po
nadto ważne znaczenie ma opi
nia o driałalmś"! społeczno-po
litycznej kandydata, wystawia
na przez organizację młodzieżo
wa.
Od 3 lat Jestem członkiem Fe
deracji Studentów Komunis
tycznych nalrż’r-j do UJC —
Związku Młodych K-munistów
Kuby (Urlon de Jover«-s Comunistas). Podstawowymi celami
naszej organizacji jest 'ła’e pod
wyższanie poziomu politycznego
wszystkich studentów, uczest
nictwo w rozbudowie kralu,
zwłaszcza ważnych obiektyw go
spodarczych. pomoc w zafrze —
czyli podczas zbiorów trzciny
cukrowej, itp. Obecnie nasza or
ganizacja, podobnie zresztą lak
cała młodzież Kuby, z ogrom
nym zapałem i entuzlazmem
przygotowuje sie do wielkiego
święta jakim będzie dla nas XI
Światowy Festiwal Młodzieży I
Studentów w Hawanie. Szoku
jemy sie na przyjewe 17 OTO uczestników z ponad 146 kraiów.
Festiwal odbędzie się nie frlko
po raz pierwszy ra Kubie, ale
po raz pierwszy w ogóle na za
chodniej półkuli.
Notował:
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Po*ska — Jugosławia

EUGENIUSZ WASZCZUK

Owocna współpraca
Współpraca między Polską a Jugosławią rozwija się z po
wodzeniem. z korzyścią dla obu stron w wielu dziedzinach, ale
przede wszystkim w gospodarce. Wiąźe się to m.in. z wystę
powaniem pewnych wspólnych tendencji, jak np. szybkie uprze
mysłowienie, a także z możliwością wymiany zarówno surow
ców jak i gotowych produktów.

Jugosławia, licząca ponad 21
min mieszkańców, była przed
wojną krajem rolniczym. Obecnie jest to średnio rozwi
nięty kraj w skali europejs
kiej. Postęp w przekształca
niu gospodarki, w rozbudowie
przemysłu nastąpił w drodze
wielkiego wysiłku inwesty
cyjnego — wydatki na inwes
tycje pochłaniały ok. 30 proc,
dochodu narodowego. Budowie
nowych zakładów przemysło
wych towarzyszyła rozbudowa
całej
infrastruktury.
Np.
przed wojną w Jugosławii by
ło niewiele dróg asfaltowych,
obecnie jest ich ponad 35 tys.
km.

Jugosławia ■ jest dość bogata
w surowce mineralne — wy
stępują rudy metali koloro
wych, węgiel, a nawet ropa
naftowa. Obecnie kładzie sie
duży nacisk właśnie na rozwój
przemysłu surowcowego (szcze
gólnie metale nieżelazne) — tak
że
przemysłu
stoczniowego,
chemicznego, rolno-spożywcze
go. maszynowego — oraz baz”
wczasowo-turystycznej 1 ko
munikacji.
Obroty handlu zagranicznego
Jugosławii są stosunkowo wy
sokie, przy czvm przeważa im
port. zwłaszcza dóbr inwesty
cyjnych. Deficyt częściowo po
krywają wpływy z turystyki 1
z zarobków setek tysięcy Ju
gosłowian pracujących za gra
nica.
W Jugosławii rozwinął się
szybciej przemysł przetwórczy
niż baza surowcowo-enercety
czna. Jest to jeden z elemen
tów umożliwiających szeroka
współpracę i wymianę między
Polska a Jugosławią.
Wymiana między obu naszy
mi kraiami stale sie rozwija.
W latach 1971—1975 jei wartość
wyniosłą 1.3 mld dolarów. Umo
wa na bieżące pięciolecie prze
widuje wzrost do 3,2 mld doi.
Trzeba przy tym podkreślić,
że ok. 47 proc, wymiany stano
wią dostawy maszyn i urzą
dzeń, co jest dla obu partnerów
korzystne. 36 proc. — to su
rowce 1 produkty rolno-spoży
wcze.
Ale najważniejsze jest to, że
aż 25 proc, obrotów handlowych
stanowią dostawy kooperacyj
ne. Tak wysoko rozwiniętej ko
operacji nie ma Polska z żad
nym Innrm krafem. Również
dla Jugosławii Polska jest naiważniefszym partnerem w ko
operacji.
Polsko-jugosłowiański proto
kół o dostawach w 1978 r
nrzewiduie eksnort z Polski do
Jugosławii m.in. kompletnych
obiektów przemysłowych, róż
nych maszyn i urządzeń, wyro
bów hutniczych, węgla kamien
nego. produktów chemicznych i
farmaceutycznych, różnego rodząiu szkła. Dostawy z Jugo
sławii do Polski, obejma auto
busy. maszyny, metale kolorowe.

minerały, surowce drzewne, wy
roby przemysłu chemicznego i
farmaceutycznego oraz artyku
ły rolno-spożywcze.
Przykładem dostaw z Polski
kompletnych obiektów, realizo
wanych
przy
współudziale
przedsiębiorstw
jugosłowiańs
kich, są cukrownie w Belgra
dzie i Bielinie czy elektrownie
w Tuzli i Oslomej. W grudniu
ub. roku została podpisana umowa na dostawę i budowę
przez Polskę w Lendawie w
Słowenii rafinerii ropy nafto
wej o zdolności przerobowej 2
min ton ropy rocznie. Wartość
kontraktu — ok. 40 min dola
rów.
Kooperacja — to przede
wszystkim współdziałanie prze
mysłów motoryzacyjnych i elek
tronicznych obu państw. Fab
ryka Czerwona Zastava 1 żerańska Fabryka Samochodów Oso
bowych współpracują ze sobą od
13 lat. Nawiązały ze sobą ko
operację fabryka amortyzato
rów w Krośnie i zakłady w
Pristime.
Kombinat „Rade Koicar" w
Zagrzebiu współpracuj? z pol
skim przemysłem elektrotech
nicznym m.in. w produkcji boj
lerów elektrycznych.
Kombinat „Iskra” w Lublianie kooperuje z polskim Zjed
noczeniem „Unitra” w produk
cji wyrobów elektronicznych),
urządzeń automatyk* przemy
słowej,
zmechanizowanego
sprzętu domowego.
Istnieją znane związki licencyjno-kooneracyjne
pomiędzy
wrocławskim zakładem „Predom-Polar” a zakładem Gorenie
w produkcji pralek. Fabryka
wagonów kolejowych w Zielo
nej Górze współpracuje z fab
ryka w Kraljevie. Wielkie umowy obejmują
wsrółnracę
hutnictwa stali i metali kolo
rowych (m.in. wspólna budo
wa zakładu żelazoniklu).
Rozwija się też współpraca w
dziedzinie prac naukowo-bada
wczych i projektowych. Np. pol
ski przemvsł materiałów ognio
trwałych (z Instytutem Mate
riałów Ogniotrwałych) współ
pracuje z
jugosłowiańskimi
partnerami w dostawach dla
naszego hutnictwa i pracach
rozwojowych — np. przy pro
jekcie wspólnej fabryki magnezvtu spiekanego, która będzie
produkowała czysty klinkier
magnetyczny dla polskiego i
jugosłowiańskiego hutnictwa.
Inną formą współpracy jest
kredytowanie przez Potskę roz
budowy wydobycia w Jugosła
wii surowców
mineralnych,
które nas interesują. W ten spo
sób zapewniliśmy sobie no. wie
loletnie dostawy boksytów (do
produkcji aluminium).
Te
wymienione
skrótowo
przykłady dają obraz poważne
go już zaawansowania współ
pracy gospodarczej Polski i Ju
gosławii.
rosnącej
wymiany
handlowej, rozwijającej sie ko
operacji. która stanowi szcze
gólnie cenna formę współdzia

łania, umożliwia bowiem lep
sze wykorzystanie potencjału
przemysłowego obydwu partne
rów,
szybsze
powiększanie
produkcji poszukiwanych wy
robów.
W zgodnej ocenie obu stron
istnieją nadal duże jeszcze mo
żliwości dalszego , rozwijania
współpracy gospodarczej, toteż
można zakładać, że w nadcho
dzących latach nastąpi dalszy
postęp.
Możliwości takie istnieją za
równo w tych dziedzinach, w
których rozwój w obu krajach
postępuje równolegle — jak i
w tych, w których w grę wcho
dzi wzajemne uzupełnianie się.
Na przykład możliwa i celo
wa jest taka współpraca między
miedziowym przemysłem Pols
ki i Jugosławii, w obydwu kra
jach przemysł ten należy do
rozwojowych. Podobnie w prze
myśle stoczniowym są wielkie
szanse kooperacji — a wystę
pujące aktualnie w światowym
budownictwie okrętowym trud
ności wskazują, że wspólnie
można by łatwiej tvm trudnoś
ciom się przeciwstawiać. Podob
nie istnieją wielkie możliwości
kooperacji przemysłów maszy
nowych, maszyn rolniczych i
innych.
Wspomniana już odmienność
struktur gospodarki polskiej i
jugosłowiańskiej stwarza moż
liwość zwiększenia dostaw to
warów rynkowych z Jugosławii
do Polski, zaś maszyn i urzą
dzeń, zwłaszcza dla górnictwa
i energetyki, z Polski do Jugo
sławii.

Czyż nie jest paradoksem,
że w najbogatszym kraju
świata
słowo
„survival”
(przeżycie) stało się pojęciem
standardowym?
Chciałbym pokrótce jeszcze
opisać getta innych miast. De
troit poświęciło wiele zabie
gów, aby pobudzić sztucznie
potrzebę posiadania samocho
du Z pewnością jest to pier
wsze miasto na świecie, w
którym nikt już nie marzy,
żeby chodzić na piechotę. Z
mieszkaniami nie jest w mie
ście wcale tak źle, ale należy
pamiętać, że słowo getto’ nie
oznacza w USA czegoś kon
kretnie fizycznego.
Getto oznacza, że jest się
niewolnikiem formy zachowa
nia. języka, albo sposobu my
ślenia które po części zostały
społecznie odziedziczone, a po
części stanowią społecznie na
bytą kontynuację niewolnict
wa. w swoim charakterze
brutalną. Z chwilą gdy ta we
wnętrzna przemoc znajdzie się
ood bezpośrednią presja prze
moc v zewnterznej. np. w po
staci bezrobocia, które w De
troit jest szczególnie wysokie,
nrzeradza się eksplozywnie w
przemoc fizyczną.
Wiele morderstw w Detroit
jest wynikiem sporów rodzin
nych. które przeradzają się
w akty przemocy. Do tego
miasta należy rekord mor
derstw w USA. Każdego roku
zostaje
tu zamordowanych
tylko o nołowe mniej osób,
niż
podczas siedmioletniej
wojny domowej w Irlandii
Północnej.
— W Detroit Holdt zamiesz
kał w „prawdziwym getcie”, ra
zem z trzema studentami, i od
tej chwil’ przeżywał koszmar.
Najgorsze były dla niego noce.
Każdego wieczora zastawiano
drzwi lodówką i stawiano na
niej butelki, aby zbudzić się,
gdyby ktoś chciał otworzyć
drzwi. Brak snu wyniszczał go

całkowicie, nerwy odmawiały
mu posłuszeństwa. Wiecznie tyl
ko nasłuchiwał, czy nie usły
szy kroków na zewnątrz. Poza
zbrodniarzami nikt nie chodzi
w Detroit na piechotę.
Pisze, że im dłużej mieszkał
w getcie Detroit, tym bardziej
nauczył się patrzeć na białych
oczyma Murzynów.
Ponieważ
widział wokół siebie tylko czar
ne twarze, stawały mu się one
bliższe, bardziej znane i dlate
go serdeczniejsze, podczas gdy
twarze białych wydawały się
bardziej odległe, nieznane i dla
tego chłodniejsze. Szokiem była
dla niego chwila, kiedy nasta
wiał telewizor i nieoczekiwanie
widział tylko białe twarze.
W przedziwny sposób białe
twarze stały się istotnym ele
mentem koszmaru Detroit. Nocą
— pisze Holdt
nie sypiam
bowiem nie tylko z powodu
przestępczości, co najmniej w
takim samym stopniu nie poz
walają mi na to radio i tele
wizja. Wszędzie w gettach Det
roit i Chicago Murzyni mają
zwyczaj pozostawiać włączone
radia i telewizory przez całą
noc. aby włamywacze sądzili, że
jeszcze nie śpią. Ponadto z bie
giem czasu tak bardzo przyzwy
czajono się do spania przy mu
zyce i włączonym telewizorze,
że Jedno I drugie sta to sie ro
dzajem narkotyku dla ludzi;
bez tego hałasu nie mogą po
prostu zasnąć.
Moim zdaniem, kryje się tu
straszne niebezpieczeństwo, je
żeli wszyscy Murzyni w wiel
kich miastach uzależnią
się
tak samo od tego rodzaju ha
łasu. Nie Jesteście bowiem w
stanie wyobrazić sobie, co oz
nacza radio amerykańskie: ta
wieczysta muzyka bum-bum,
przerywana co dwie minuty
wstawkami reklamowymi. _ Cią
gle słyszy się tego rodzaju usypiające wieści, Jak „Leave
the*driving to us”. Całość wy
gląda Jak jedno wielkie białe
sprzysiężenie przeciwko Murzy
nom.
Holdt opisuje getta w Balti
more i Filadelfii, gdzie każdego
roku zostaje zabitych około 60
członków band w wieku od 12
do 17 lat; pokazuje to co ty

Dobra współpraca gospo
darcza wiąże się z dobrą
współpracą
polityczną.
A
współdziałanie w dziedzinie
gospodarczej też wpływa po
zytywnie na rozwój wzajem
nych stosunków. No. koopera
cja FSO i Czerwonej Zastavy
zbliża załogi obu fabryk, na
stępuje między nimi wymiana
wczasowa, grup związkowych
itd. Dzieje się tak nie tylko
w tym przypadku. Ten roz
wój przyjaznych stosunków
między załogami wielu fab
ryk w obu krajach jest szcze
gólnie cennym dorobkiem.

10 wagenów kolejcwych w płomieniach

Kolejne akty terroru we Włoszech
RZYM (PAP). W nocy ze
środy na czwartek we Wło
szech dokonano nowych ak
tów terrorystycznych, które na
szczęście nie pociągnęły za
sobą ofiar w ludziach. ’

Jedno z ugrupowań lewackich
podłożyło ładunki wybuchowe
pod pociąg towarowy w Medio
lanie. przewożący nowo wy
produkowane samochody firmy
Alfa Romeo. Straty materialne
sa znaczne. W wyniku eksplo
zji 10 wagonów stanęło w pło
mieniach.
Nieznani sprawcy podłożyli
też bomby ipod magazyn wojs
kowy i koszary w Turynie, u
wejścia do koszar karabinierów
w Pizie i Przed garażem w Bo
lonii. W Katani na Sycylii ła
dunek wybuchowy podłożono
Pod biura firmy transportowej
t pod samochód dyrektora jed
ne j ze szkół. We Florencji pod
palono dom jednej z chadec
kich radnych miejskich.
Sąd w Bolonii skazął 5 człon
ków skrajnie prawicowego ugrupowania
..ordine
nero”
(czarny porządek) na kary do
trzech i pół lat wiezienia za
nonełnione przed 4 laty rozmai
te akty terroru, m.in. podkła
danie bomb pod szkoły, gma
chy publiczne i biuro dziennika
„Corriere della Sera” w Me-

„Nocą, kiedy przychodzą szczury”
„Obrazy z Ameryki” to książka duńskiego autora Jacoba
Holdta, której fragmenty publikował zachodnioniemiecki ty
godnik DER SPIEGEL. Oto kolejne fragmenty tej pasjonującej
książki o USA.

Możliwe jest też wspólne po
dejmowanie inwestycji poza gra
nicami obydwu krajów, np. bu
dowy elektrowni wodnych i
cieplnych, fabryk maszyn rolni
czych, materiałów budowla
nych, cukrowni, stoczni.
Istnieje sprzyjający klimat
rozwijania tej współpracy, przy
noszącej obydwu partnerom
konkretne, wymierne korzyści.
Współpraca gospodarcza rozwi
ja się na tle szerszych, przy
jaznych stosunków polsko-ju
gosłowiańskich. Jest to współ
praca mająca już wypracowa
ne stałe formy. Od lat działa
Polsko-Jugosłowiański Komitet
Współpracy
Gospodarczej
i
Naukowo-Technicznej, który na
dorocznych
sesjach
określa
ogólną politykę stosunków gos
podarczych, handlowych i ko
operacyjnych. W ramach Ko
mitetu funkcjonuje komisja do
sp-aw kooperacji przemysłowej.

powe dla wszystkich miast —
centrum z wieżowcami, wielo
kilometrowy pas getta wokół,
a dalej dzielnice białych, po
czym pisze:
Najbogatsi biali pilnie baczą,
żeby mieszkać poza granicami
miasta, po to, aby ich dzieci
nie musiały chodzić do tej sa
mej szkoły co czarni. W dodat
ku unikają w ten sposób ko
nieczności płacenia miastu po
datku, nawet jeżeli czerpią
stamtąd swoje dochody. W ten
sposób miasta stają się coraz
biedniejsze. Tym samym typo
we miasto podobne jest do sto
licy — Waszyngtonu, a to z
kolei przypomina metropolie
wszędzie na świecie. Blisko
centrum slumsy i nędza, wokół
luksusowe przedmieścia. Tak
więc Waszyngton, podobnie jak
jego getto, staje się coraz
biedniejszy i potrzebna jest mu
pomoc. W 1970 r. całe obszary
Waszyngtonu zostały ogłoszone
zagrożonymi klęską głodu.
Przestępczość, której się oba
wiamy, jak uprowadzanie sa

diolanie. Skazani odpowiadali
również za nielegalne posiada
nie broni i usiłowanie stworze
nia w podziemiu partii faszys
towskiej. Pozostałych 15 wspól
ników skazanych terrorystów
sąd jednak uniewinnił. (P)

List Moro
do papieża?
RZYM (PAP). Turyńska ,Xa
Stampa” potwierdziła w czyzartek z powołaniem się na koła
watykańskie, że uprowadzony
przez terrorystów z „czerwo
nych brygad” przywódca cha
decji włoskiej, Aldo Moro na
pisał list do papieża Pawła VI.
AFP pisze, że jak dotąd, Wa
tykan odmawiał potwierdzenia
lub zdementowania tej infor
macji. Również watykański or
gan prasowy „Osseruatore Ro
mano” zachowuje od kilku dni
milczenie w sprawie Moro.
Jak pisze w czwartek medio
lański dziennik „Corriere della
Sera”, wdowa po jednym z 5
funkcjonariuszy z ochrony oso
bistej Aldo Moro, którzy zosta
li zamordowani w dniu upro
wadzenia przywódcy włoskiej
chadecii. zagroziła, że pooełni
samobójstwo.
jeśli
zostanie
zwolniony choćby jeden z człon
ków „czerwonych brygad”. (P)

molotów i porywanie wybit
nych ludzi, należy w Waszyng
tonie już od dawna do zjawisk
codziennych. Każdego roku re
jestruje się tu przeszło 4 tys.
napadów rabunkowych. Liczba
morderstw jest w Waszyngto
nie o przeszło 50 proc, wyższa
niż w całej W. Brytanii. Wa
szyngton jest ponadto jedyną
stolicą świata, która może się
poszczycić tym, że co dziesiąty
mieszkaniec centrum jest nar
komanem.
Kongres zapewnia starym
ludziom Ameryki niewiele wol
ności, przyznając im emerytu
ry tak niskie, że wszędzie mu
szą cierpieć nędzę. Promień
światła, jaki pada na nich
dzięki Kongresowi jest tak wą
ski, że utrzymuje ich z tru
dem przy życiu: wielu starych
ludzi w USA umiera raczej ■
głodu, niż ze starości.
W porównaniu z Europ,, na
ulicach w USA nie widzi się
niemal nigdy ludzi starych, po
nieważ nie mają odwagi wyjść
z mieszkania. Zdarza się na
wet, że znajduje się ludzi za
głodzonych w ich mieszkaniach,

(A) Prezydent Carter wizytuje nowojorską dzielnicę slumsów
Bionx.

Odgłosy I * Iran—wyścig

z czasem
.
* Filipiny—powyborcze nastroje
I OCeny |¥ $yr-a p^zyjenia Asnda
Jak wyglądać będzie bliższa
I dalsza przyszłość monarchii w
Iranie, jaką rolę odgrywają po
dejmowane ostatnio przez sza
cha kroki Uberalizacyjne? Na
pytania te próbuje odpowiedzieć
korespondent Agencji France
Presse w Teheranie, Jean Raffaeli. Przekazujemy fragmenty te
go opracowania:
„Zamieszki, jakie wstrząsnęły
w ostatnim czasie Iranem kryją w 6Obie głębszy problem o
istotnym znaczeniu dla przysz
łości dynastii Pahlavich i same
go Iranu — problem, z którego
szach zdaje sobie doskonale
sprawę.
Zdaniem obserwatorów, ce
sarz i 6ily antydynastyczne za
angażowały się w wyścig z cza
sem. Rozstrzygnięcie wyścigu
nastąpi najpóźniej około 1990 r„
kiedy szach ukończy 70 lat.
Stawką natomiast jest demokra
tyzacja związana z postępem go
spodarczym oraz monarchia li
beralna skrojona, na miarę na
stępcy tronu. Wyścig od same
go początku napotyka przeszko
dy w postaci zajść, jakie miały
miejsce w ostatnich miesiącach
— zamieszki w Qom i w Tabrizie i niepokoje, jakie po tym
nastąpiły. Były to dla ustroju
próby, których wynik okazał się
niepewny, a zdaniem ■wielu —
ujemny.
Nie wiadomo czy monarcha są
dzi, że jego eksperymentalnie
wprowadzana polityka liberali
zacji została naruszona; nie wia
domo też czy i do jakiego stop
nia wspomniane wydarzenia
przyczyniły się do odzyskania
wpływów przez zwolenników
absolutyzmu. W pałacu Niavaran szach analizuje wydarzenia.
Koła dobrze poinformowane za
pewniają. że niezależnie od raf,
jakie napotykano podczas prób
liberalizacji, program szacha w
tym względzie jest nieodwołalnv*’
„Wyborcza gorączka znikła w
upalnym słońcu — oisze r.a ła
mach londyńskiego „Guardiana”
Robert WhymOnt — i prezydent
Marcos może spokojnie odpo
czywać na fali narodowej apa
tii, dzięki której był w stanie
utrzymać się na swym stanowi
sku w ciągu 6 lat stanu wo
jennego.
Od czasu opublikowania ofi
cjalnych wyników wyborów
przed tygodniem — prezydent
może pogratulować zarówno so
bie jak i swoim sojusznikom —
partia rządzącą uzyskała 100
proc, głosów w stołecznym okręgu wyborczym i prawie 100
proc, w innych okręgach kraju,
Ferdinand Marcos tak więc uni
knął losów pani Gandhi, usunię
tej ze stanowiska w toku ucz
ciwie przeprowadzonej kampanii
wyborczej oraz Zulfikara A.
Bhutto, zrzuconego ze stanowi
ska pod zarzutem sfałszowania
wyników głosowania...
Aresztowania, przeprowadzone
wśród przywódców opozycji, po
nowne wprowadzenie zakazu
zgromadzeń, swobody wypowie
dzi i Innych swobód (przywró
conych na czas wyborów), wy
stosowanie oficjalnego ostrzeże
nia o surowych karach, jakie
spotkają demonstrantów, nęka
nie zwolenników opozycji przez
działaczy rządowych — wszyst
ko to pozwoliło na przywróceponlewaź nie odważyli się
wyjść na ulicę po zakupy.
Szare getto, jak się określa
podeszły wiek w USA, jest
ściśle związane z gettem czar
nym, ponieważ ubóstwo zmusza
jednych i drugich do przeno
szenia się do tych dzielnic, a
starzy są tam co najmniej tak
samo dyskryminowani i zapo
minani przez społeczeństwo jak
czarni.
Wielu starych ludzi ucieka z
tego kraju wolności, aby ostat
nie lata życia spędzić w kra
jach komunistycznych. Tysiące
osiedliły się w Polsce, Jugosła
wii i na Węgrzeeh, gdzie mogą
bardzo dobrze żyć ze swoich
emerytur.
Podczas gdy Kongres i rządy
lokalne pozwalają umierać sta
rym ludziom w zapomnieniu i
samotności, z drugiej
strony
istnieję sieć 6zpiegów, którzy
mają prześwietlić prywatne ży
cie ludzi otrzymujących pomoc
społeczną.

W ciągu długiej historii lud
ności czarnej, system próbował
zniszczyć czarną rodzinę. Tra
dycje niewolnictwa, kiedy to
dzieci i kobiety oddzielano od
mężczyzn i sprzedawano,
są
dzisiaj kontynuowane.
Skoro
tylko złe warunki ekonomiczne
spowodowały rozbicie rodziny,
władze, stosując przemoc i pra
wo, troszczą się o to, aby nig
dy się one nie połączyły. Wie
lu ojców musiało pozostawić
swoje rodziny, aby żona mogła
otrzymywać zapomogę społecz
ną, zaś Nizon doprowadził do
przyjęeia ustawy, na mocy któ
rej pozbawia się pomocy społe
cznej samotne kobiety z dzieć
mi, jeżeli mają partnera. Lę
kając się o to, że zostaną po
zbawione skromnego zasiłku,
miliony samotnych kobiet źyje
w odosobnieniu i w skrajnym
ubóstwie.
W ten sposób powstała spec
jalna warstwa zwana „welfare mothers” — pisze Holdt. Je
żeli mają partnerów i dosżają
od nich pomoc pieniężną, nie
stać ich nawet na odwagę, aby
wydać je na naczynia i sprzęty
domowe. Jeżeli bowiem „szpie
dzy systemu” uznają, że może
to być prezent od mężczyzny,
kobieta zostaje natychmiast po
zbawiona zapomogi.

Wojna nerwów

nie nastroju marazmu przerwa
nego na krótko przez energicz
ną kampanie wyborcza opozy
cji. „Strach znowu zapanował
w naszym kraju” — powiedział
jeden z krewnych byłego sena
tora. Benigno Aęuino, głównego
rywala Marcosa. któremu pre
zydent zezwolił na kandydowa
nie — i poniesienie porażki —
w czasie wyborów. Opozycyjna
partia Aąuino (Laban — Walka)
może jednak pocieszyć się, iż
wysuwane przez nią zarzuty o
sfałszowaniu wyników wybo
rów sprawiły iż wobec tak
druzgocącej porażki opozycji, to
talne zwycięstwo frakcji Mar
cosa stawia pod znakiem zapy
tania legalność Zgromadzenia
Narodowego”.

¥

Cytowany już dziennik „Guardlan” zamieścił również nie
dawno artykuł o sytuacji poli
tycznej w Syrii, stanowiący jed
nocześnie podgumowanie pier
wszej kadencji rządów prezy
denta Hafeza Asada.
„Pod rządami prezydenta Asa
da, generała lotnictwa, który
obiał władzę w 1971 r„ Syria
przeżywa bezprecedensowy okres
stabilizacji, ciągłości rządów, a
nawet prosperity. Wraz z rozpo
częciem przez Asada drugiej
siedmioletniej kadencji szefa
państwa, pojawiły się wyraźno
oznaki, że jego snosób sprawo
wania władzy w tym t~udnvrr
do rządzenia kraju wymaga
pewnej odnowy.
Jeden z rozczarowanych przed
stawicieli oficjalnych kół syryj
skich stwierdza, że sedno spra
wy tkwi w tym. czy w ciągu
najbliższego reku lub dwu. pre
zydent A s ad dokona, bądź też
będzie mógł dokonać, zmian
swej polityki. Zdaniem wspom
nianego Syryjczyka, orezvd””’
Asad iest jedynym czlowieki- r>
który może przeprowadzić w Sy
rii zmiany w sposób pcko’owv
Sytuacja wewnętrzna w Syrii
ma wiele wspólnych c””h z po
łożeniem kraiów rorwi'”iacych
sie. w których poszczególne re
żimy mimo teoretycznie dużezo
poparcia w masach ludowych
utrzymują sie przy władzy dzię
ki powiorzaniu naiw’żn1”1szvch
stanowisk członkom stosunkowo
niewielkiej, ściśle powiązanej
grupy..."

Napięcie społeczne
w Brazylii

S
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(P) Jak napisał jeden z ko
mentatorów włoskich, pory
wacze Aldo Moro doszli wi
docznie do wniosku, że ko
rzystniejsze jest dla nich utrzymywanie przy życiu przy
wódcy chadecji niż zamordo
wanie go. Gdyby Moro zginął,
cała sprawa zostałaby tragicz
nie zamknięta. Póki źy'o, ter
roryści mogą prowadzić woj
nę nerwów przeciw państwu
i społeczeństwu.
Tym się chyba tłumaczy
fakt, że porywacze — wbrew
swoim ultymatywnym żąda
niom — nie wykonali zapo-.
władanego kilkakrotnie wy
roku śmierci. Nadsyłają nato
miast w dalszym ciągu coraz
liczniejsze listy, pisane przez
Aldo Moro pod przymusem
fizycznym i psychicznym. Do
ręczanie tych listów jest swe
go rodzaju zaga&ką. Nieznani
„listonosze" podrzucają je, po
mimo wzmożonej czujności
policji, w recepcjach hotelo
wych, samochodach, skrzyn
kach pocztowych i korytarzach
domów.
Wojna nerwów, prowadzona
przez terrorystów w sposób
okrutny i zbrodniczy, zmierza
do wywołania rozłamu w jed
nolitej początkowo postawie
rządu i stronnictw politycz
nych. Po upływie pięćdziesię
ciu dni od daty porwania
ekstremiści mogą zanotować
pewne sukcesy. Przywódcy
partii socjalistycznej, kierując
się niewątpliwie względami
humanitarnymi, poszukują ja
kichkolwiek możliwości na
wiązania dialogu z terrorysta
mi i wyjścia im na spotka
nie.
Rodzina porwanego, nęka
na anonimowymi telej zzmi,
blaga o tego rodzaju próbę.
Trudno jej się dziwić. Poczy
nając od absurdalnego „żartu”
o rzekomym umieszczeniu
zwłok Aldo Moro pod lodem
w wysokogórskim jeziorze,
żona i dzieci przywódcy cha
decji narażone są na codzien
ne tortury i szantaże.
Terroryści chętnie powołują
się na swą rzekomą lewicowość. W nazwie swej organi
zacji umieścili przymiotnik
„czerwone”, w swych komu
nikatach posługują się żargo
nem lewackim. Należy wobec
tego stwierdzić i uczynili to
komuniści włoscy, że poczy
nania terrorystów są akcją
przeciw cywilizacji, przeciw
lewicy i przeciw podstawo
wym zasadom współżycia lu
dzi.

W ostatnich dniach zaczęło
potęgować się napięcie wśród
studentów i mas pracujących w
Brazylii. Jak podkreślają agen
cje AFP, AP niepokoje te wy
GRZEGORZ JASZUflSKI
nikające z napięć gospodarczych
i protestu przeciwko represjom
policyjnym, zbiegły się z nieza
dowoleniem, jakie wzbudziło w
kolach politycznych arbitralne
(P) Aczkolwiek narada mi
mianowanie przez prezydenta
spraw
naftowych
Republiki przyszłych gubernato nistrów
rów stanowych.
państw zrzeszonych w OPEC
„W prasie brazylijskiej coraz
(rozpoczynająca się właśnie
częściej słychać głosy niezado
w „letniej stolicy” Arabii Sau
wolenia i protestu. Liczący się
dyjskiej, Taif) ma charakter
dziennik „O ESTADO DE SAO
nieformalny i nie oczekuje się,
PAULO” pisze, iż „atmosfera w
aby powzięła jakiekolwiek
kraju jest napięta w wyniku
wiążące decyzje — budzi ona
żądań, klimatu rozczarowania i
w świecie poważne zaintere
buntu, jaki zaczyna szerzyć się
w Brazylii”. Liczni komentato sowanie. Wiadomo bowiem, że
rzy oceniają, iż rząd znalazł się
głównym przedmiotem roz
w bardzo kłopotliwej i niewy
mów ministrów będzie spra
godnej sytuacji, gdyż oprócz
wa ewentualnej zmiany cen
tradycyjnej Już krytyki ze stro
ropy naftowej.
ny partii opozycyjnej — Brazy
lijskiego Ruchu Demokratyczne
Większość
komentatorów
go (MDB) objawy niezadowole
iest zresztą zdania, że do ta
nia ujawniły się również w
kiej zmiany n(e dojdzie 1 że
prorządowej partii Sojusz Od
przynajmniej do końca bieżą
nowy Narodowej (ARENA). Nie
cego roku ceny płynnych wę
zadowolenie to wynika z osobi
glowodorów pozostaną za
stych antagonizmów i kontro
mrożone. Tego życzy sobie go
wersyjnego posunięcia rządu,
który po prostu mianował kan
spodarz obrad. Arabia Sau
dydatów ARENY na stanowiska
dyjska. Zainwestowała ona
gubernatorów, o które się oni
wiele dziesiątków miliardów
ubiegać
mieli
w
pośred
dolarów w gospodarkę zachod
nich
wyborach
rozpisanych
nią i nie życzy sobie, aby tą
na wrzesień br. W ramach ist
gospodarką miał wstrząsnąć
niejącego w Brazylii systemu onowy kryzys, na wzór tego,
znacza to de facto nominację
który wybuchł po podwyżce
na to stanowisko. To niezado
wolenie w obu partiach szcze
(prawda, że aż pięciokrotnej)
gólnie niepokoi rząd, bowiem
cen ropy na początku 1974 r.
będzie on potrzebował współ
Arabia wraz z Iranem pro
pracy z kołami politycznymi z
uwagi na zapowiedziane na li dukują blisko połowę tego, co
stopad br. wybory — również
wywozi za granicę cala Orga
pośrednie — na stanowisko prenizacja Państw Eksportują
dydenta oraz do obu izb kon
cych Naftę i mają w OPEC
gresu federalnego.
glos decydujący. Jednakże to
Z kolei więźniowie polityczni
co jest dobre dla Arabii (i Ira
rozpoczęli przed kilku dniami w
nu) niekoniecznie jest dobre
jednym z więzień w stanie Perdla innych członków tei orga
nambuco strajk głodowy, prote
nizacji. Wielu z nich zaanga
stując przeciwko szczególnie ostremu reżimowi więziennemu
żowanych iest w poważne nrozastosowanemu wobec kilku Ich
nramy rozwodowe i z rozcza
kolegów skazanych na doży
rowaniem nrzzmlnda sM
wotnie więzienie. Sprawa ta
^owi wartMei
do
znalazła swoje echo w ko
lara. w któritm
łach opozycyjnych, które za
7.fi nnft^.
m/łżądały wszczęcia publiczne
że się w końcu z toUm s-wdgo śledztwa w sprawie ek
kiem nooodzić. ale r-- _
scesów funkcjonariuszy policji.
mnieżci nrodur^n-^ jak ArgleZ wnioskiem takim wystąpił
jeden z deputowanych MDB na
r.iblą czn Trak.
demonstracji studenckiej, której
Zdanie tueh kr^ńw hed-da
uczestnicy domagali się ogłosze
trzeba wziąć r>od umnoe w
nia amnestii dla więźniów po
obecnuch rozmowach mini
litycznych. Do ruchu tego za
sterialnych. I kuć może, iż w
mierzają przyłączyć się studenci
ich wyniku doidzie no ^'-itnf
innych miast i nielegalne cen
trale związkowe z rejonu Sao czasie do mniej czy bardziej
Paulo.
uzgodnionej i rornanizowanel
Nielegalne organizacje zrze
redukcii
wndohsrefa
roni/.
szające robotników przemysło
Umniejszona nodaż teao su
wych zamierzają wystąpić z
rowca wnlunie
r ■n”u->o<szeroką kampanią w celu do
e.ia na utmmnnie s>» nhne-magania się swobody zrzeszeń
nej nrzeciotnej cenu i’ za
związkowych amnestii dla wię
”a 1 bartd.ke. n mnżn
źniów politycznych i podwyżki
d.onrowed-t do
-.... .
płac oraz poprawy warunków
bytowych. Obserwatorzy wska
Pociecha dla imnort^r^n re
zują, że prezydent będzie munu może huf lednak irt-t
siał podjąć trudną decyzję, czy
tak dotąd członkom cr>vn
zastosować dotychczasowy me
nie udało sta niody nr-enrochanizm surowej represji wo
wadzić solidarnie cięć pro
bec niezadowolonych z systemu
dukcyjnych.
politycznego i zamrozić „odwilż
polityczną”, czy też z wolna ustępować pod presją.
ZYGMUNT SZYMAŃSKI

Narada w Taif
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Henryk Charucki
nadal liderem
(P) Henryk Charucki utrzy
mał pozycję lidera po ósmym
etapie kolarskiego wyścigu do
okoła dwóch Kalifornii. Etap
ten zakończył się zwycięstwem
Saula Alcantara (Urugwaj) przed
Robertem Cutierem i Brianem
Chewteirem (obaj Kanada). Cha
rucki przyjechał na metę w
zasadniczej grupie, która stra
ciła do zwycięzcy 12 sek.
Po ośmiu etapach Charucki
wyprzedza o 2 mm. 19 sek. Ber
ta Scheunemana (Holandia) i o
2:51 radzieckiego
zawodnika
Galaletdinowa. Tadeusz Zawada
zajmuje 14 miejsce ze stratą
6:38 do lidera.
W klasyfikacji górskiej pro
wadza Galaletdinow i-Urugwajczyk Da Silva — po 12 pkt. Hen
ryk Charucki z 7 punktami zaj
muje piąte miejsce, a Tadeusz
Zawada jest 11—2 pkt.

*

Nd budowis dworca PKS W v»'arszawis. r? stolicy pwujstaje kolejny dworzec Warszawa
Zachodnia, wspólny obiekt dla komunikacji kole jowej i autobusowej. Generalnym wykonawcą
inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr. 7. Obecnie prowadzi się roboty wykoń
czeniowe części niskiej budynku, przeznaczonego dla podróżnych. Wznosi się również kon
strukcje stalowe wiat peronowych i towarowych. Prowadzi się również roboty w tunelach. Uru
chomienie nowego kompleksu nastąpić ma według planów, na początku przyszłego roku. Na
zdjęciu: monterzy z brygady Eugeniusza Bugały z Mostostalu zakładają szyby na piętrze hałi
głównej.
CAF — Dąbrowiecki

Komitety kontroli społecznej
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
cje wyższej użyteczności spo
łecznej?”
„Ustawa — pisze były radny
p. Antoni Sodólski z Otwocka
— wypełni dotychczasową lukę
w ujawnianiu i likwidowaniu
nieprawidłowości, z którymi
spotykamy się na co dzień. Obecnie, obywatele widząc prze
jawy nieprawidłowości, nie
przestrzegania obowiązujących
przepisów, a nawet nadużycia
względnie rażące
przypadki
niegospodarności,
przeważnie
machają ręką, bo nie mają do
kogo kierować swoich uwag czy
ustaleń.
Nieliczni,
bardziej
wrażliwi na dobro społeczne,
piszą do prasy, radia czy władz
centralnych. Uważam, że przy
szłe komitety kontroli społe
cznej wypełnią istniejącą lukę,
pod warunkiem jednak, że
będą uniezależnione organiza
cyjnie od miejscowych władz,
a podlegać będą Najwyższej
Izbie Kontroli przy ścisłej
współpracy z prokuraturą rejo
nową. Tak — z prokuraturą,
bowiem prokurator, dysponują
cy dotkliwymi sankcjami posiać
da największy autorytet w
społeczeństwie i może nawet
profilaktycznie więcej zdziałać
dobrego niż lokalne władze ad
ministracyjne. Jednostki aspo
łeczne boją się prokuratora i
czują przed nim respekt. Słu
żę przykładem: Karygodne za
niedbania przy budowie prze
wodu cieplnego w Otwocku na
raziło na marznięcie 2 tys. mie
szkańców osiedla i dzieci przed
szkola. Długotrwałe rozmowy
prowadzone przez urząd miej
ski i komitet partyjny w Ot
wocku z winnym zaniedbań
wykonawcą inwestycji nie da
ły rezultatu. Dopiero zaintere
sowanie się sprawą prokuratora
rejonowego spowodowało bar
dzo szybkie zakończenie rozbebeszonych robót”.
I Jeszcze wypowiedź p. Mie
czysława
Błędowskiego
z
Grójca: „Władze nasze, tak po
lityczne jak i rządowe dokona
ły wielkiego wysiłku. abv się
lepiej żyło ludziom, ale jest je-

Inauguracja Międzynarodowej
Wiosny Estradowej
w Poznania
Informacja własna
(P) W Poznaniu rozpoczęła się
4 bm. Międzynarodowa Wiosna
Estradowa — im-reza. w które!
bierze udział 609 wykonawców
z Bułgarii. Czechosłowacji, Ju
gosławii, Kuby. NRD. Rumunii.
We’ier, Związku Radzieckiego i
Polski. Koncert-? odbywają się
na terenach Międzynarodowych
Targów Poznańskich, w hali
„Arena” oraz w Operze Poz
nańskiej. Prezentacjom Wiosny
towarzysza eksnozvc!e snrzetu
elektroakustycznego firm krajo
wych i zagranicznych oraz wy
dawnictw płytowych z krajów
so" jclist”cz.n”ch.
Laureatom międzynarodowego
konkursu na niosenke dla auto
rów z krajów uczestniczących
w Wiośnie wręczono 4 bm. na
grody. Pierwszej nagrody nie
przyznano. Druga otrzymał Ju
gosłowianin Zvenko Spisie za
muzvkę i słowa piosenki „So
nata”: trzy nagród” trzecie
przypadły Heinzowi Kunertowi
(muzyka) i Hansowi Papli
(tekst) z NRD za utwór ..Fuenftmdsiebzig”. Cornelowi Fugaru
(Rumunia) za muzykę i tekst
niosenki ..Invata sa stii” oraz
Galinie Sorogan (muzyka) i <"telinie Lewinie (słowa) z ZSRR
za piosenkę „Sucha wierzba”.
Imprezy
Międzynarodowej
Wiosny Estradowej potrwają do
7 bm. (C)

szcze bardzo dużo do zrobienia.
Wielu mamy ludzi w naszym
kraju, którzy chcą żyć czyimś
kosztem. Wiele spotyka się nie
chlujstwa,
marnotrawstwa
mienia społecznego, wandaliz
mu itp. W niektórych urzędach
czy zakładach pracy brak na
leżytej dyscypliny, nie prze
strzega się przepisów ani za
rządzeń lub wydaje się pole
cenia, przynoszące szkodę dla
gospodarki narodowej. W han
dlu zdarza się pobieranie wyż
szych cen, oszustwa na wadze,
sprzedawanie atrakcyjnych to-

warów spod lady. Taki stan
rzeczy nie może istnieć nadal.
Uważam, że komitety kontroli
społecznej mogą być pożyteczne
i bardzo pożądane. Mogą przy
nieść wiele dobrego, o ile po
wołani ludzie będą odpowied
nio dobrani. Powinni być nade
wszystko uczciwi, powinni też
mieć odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Systematyczne kon
trole społeczne powinny przy
nieść wiele dobrego.”
Przygotowała do druku:
RYSZARDA KAZIMIERSKA

Przed sezonem turystycznym

Nim wyjedziesz

pomyśl

Informacja własna
(A) Najbliższe trzy wolne
od pracy dni zostaną przez
wielu zmotoryzowanych wy
korzystane jako okazja _ dg
wyjazdu za miasto. Z pewno
ścią będą i tacy którzy zechcą na ten czas, nie czekając
na pełnię sezonu turystyczne
go, wyjechać poza granice
kraju — głównie do najbliż
szych sąsiadów.
Minął właśnie miesiąc od
wprowadzenia nowych prze
pisów, w myśl których po
dróżni zobowiązani są do po
siadania dodatkowych dokumentów warunkujących możliwość przekroczenia granicy.
Moi rozmówcy na przejściach
granicznych w kierunku Cze
chosłowacji — w Chałupkach i
Cieszynie — zgcdnie podkre
ślali, że znajomość nowych za
rządzeń jest jeszcze wśród po
dróżnych niepełna. Oprócz pasz
portu, czy też dowodu osobi
stego ze stosownym wpisem
niezbędna jest również wypeł
niona karta przekroczenia gra
nicy oraz zgłoszenie dewizowe.
Zmotoryzowani muszą, mieć
ponadto ważną książeczkę pomocy drogowej oraz ubezpieczenie „Warty”, Okazuje się, że
te dwa ostatnie dokumenty są,
przyczyną najjak na razie.............................
większych trudności przy prze
kraczaniu granicy. Np. w Cha
łupkach, gdzie w środku ty
godnia ruch jest naprawdę nie
zbyt duży, tylko jednego dnia
42 pojazdy „wypadły” z kolej
ki. Ich właściciele musieli bo
wiem w kantorze PZMot. wy
kupić ubezpieczenie oraz ksią
żeczkę pomocy drogowej. Po

Trag’czne skutki
zabawy niewypałem
Informacja własna
(P) Kroniki milicyjne nadal
odnotowują tragiczne wypad
ki, którym ulegają dzieci, ba
wiące się przypadkowo znale
zionymi w lasach niewypałami
z okresu wojny. Do tragedii
doszło ostatniej doby pod’ Wałczem, woj. pilskie.
Podczas zabawy w pobliskim
lesie czterej chłopcy w wieku
11—12 lat znaleźli zardzewiały
niewypał granatu. Chłopcy po
stanowili niewypał rozebrać.
Podczas manipulowania — gra
nat eksplodował.
Śmierć na miejscu poniósł uczeń IV klasy szkoły podsta
wowej w Wałczu Jacek Rajter.
Dwaj jego koledzy zostali cięż
ko ranni i przewiezieni zostali
do szpitala. Czwarty z kolegów
wyszedł z wypadku bez obra
żeń. (j. L)
h111 mm MMMM——

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3.V.19T8 r. zmarł
w Warszawie przeżywszy lat 53 nieodżałowany Mąż, Ojciec
i Dziadek

JERZY KOBIAŁKO
Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 5 bm. o godz. U
na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach, o czym zawiada
miają w głębokim smutku
żona wraz ■ dziećmi

załatwieniu formalności — prze
kroczyli granicę, ale zarówno
oni, jak i pracownicy urzędu
granicznego stracili przy okazji
sporo cżasu.
Pół biedy — mówią moi roz
mówcy — jeśli' sprawa doty
czy tylko wspomnianych wy
żej dokumentów. Gorzej, gdy
podróżny np. przy wyjeżdzie
do CSRS nie wymienił wyma
ganych 80 koron na każdy dzień
planowanego pobytu w tym
kraju. W Cieszynie, w powsze
dni dzień, można to jeszcze w
„Orbisie” załatwić, ale wieczo
rem lub w święto — jest to
niemożliwe. W Chałupkach te
go rodzaju transakcji w ogóle
nie można dokonać. Właśnie w
Chałupkach byłem świadkiem
jak małżeństwo z Jastrzębia
musiało wrócić do domu zamiast pojechać do znajomych
.
w Ostrawie, bowiem nae miało
wymienionych koron dla dwoj
ga swych dzieci. Takie przy
padki, przy małym ruchu, jaki
obecnie panuje, są dość rzad
kie. Nietrudno przewidzieć, że
wraz ze zwiększonymi letnimi
wyjazdami mogą one w poważ
niejszym stopniu utrudnić pra
widłowe przekroczenie grani
cy. (E. S.)

Sto razy o rodzinie
(P) Ukazał się setny numer
„Problemów rodziny” — dwu
miesięcznika Towarzystwa Pla
nowania Rodziny. Czasopismo
zajmuje się popularyzacją ba
dań różnych aspektów życia ro
dzinnego, zachodzących w nim
zjawisk socjologicznych, psy
chologicznych, medycznych.
Czytelnicy pisma — a więc
przede
wszystkim
lekarze,
prawnicy, nauczyciele, socjolo
gowie, działacze Towarzystwa
— znajdują w nim teoretyczne
i publicystyczne wsparcie, przy
datne w upowszechnianiu idei
planowania rodziny.
Setny numer dwumiesięczni
ka poświęcony został niemal w
całości polityce państwa wobec
rodziny, problemom socjalnej i
prawnej ochrony współczesnej
rodziny polskiej.
Rosnąca wyraźnie rola problemów rodziny w całokształcie naszej polityki i praktyki
SDołecznej zwiększa także zadania stojące przed pismem,
poświęconym tym zagadnie
niom. Coraz potrzebniejsze sta
je się operatywne docieranie do
licznych dziś badań nad rodzi
ną, szybkie reagowanie na no
we zjawiska i przeobrażenia,
refleksja nad nimi a także wy
suwanie . konkretnych propozy
cji pożądanych rozwiązań.
Z okazji setnego numeru ży
czymy „Problemom rodziny”
dalszych sukcesów — znakomi
tych autorów, ciekawych publi
kacji. wiernych czytelników a
także skrócenia „cyklu produk
cyjnego”, który sprawia, że tra
fiający w kwietniu do naszych
rąk jubileuszowy numer przy
gotowywany był... w listopa
dzie ub. roku. Oby następna
setka szybciej się drukowała!.
B.Dr.
Informujemy Czytelników, ie
w świątecznej grafice pierwszo
majowego numeru „Życia” wy
korzystano pracę art. piast. Jó
zefa Jurczyszyna.

122 kolarzy reprezentujących
CSRS, Węgry. Jugosławię, Luk
semburg, Austrię i Polskę wy
startowało w czwartek do XXIII
wyścigu dookoła Dolnej Austrii.
Pierwszy etap (127 km z Wied
nia do Stockerau) zakończył się
zwycięstwem Austriaka Petera
Muckenhubera. Najlepszy z Po
laków Ryszard Szurkowski za
jął 8 miejsce (1:52 min. straty).
Wyniki:
1. Peter Muckenhuber (Aust
ria) — 2;58:13, 2. Michael Peduzzi (Austria), 3. Rudolf Mitteregger (Austria), 4. Kim Andersen
(Luksemburg) — 2; 59:30, 5. Per
Sandahl (Luksemburg), 6. Reinhard Waltenberger (Austria) —
3:00:05, 7. Herbert Spindler (Au
stria), 8. Ryszard Szurkowski
(Polska).
Na 12 miejscu sklasyfikowano
dużą grupę kolarzy w czasie
3:00:23, w której był Ireneusz
Walczak. Jan Faltyn zajął dale
kie miejsce, uzyskując 3:07:05.
W klasyfikacji zespołowej pro
wadzi'austriacka drużyna Arboe
Peugeot I
8;58:27. Polska
zajmuje 8 miejsce z czasem
9:07:31.

Chuligani na stadionie
(P) Wrocławska „Gazeta Ro
botnicza” w dniu 4.V. w obszer
nym materiale przedstawia skan
daliczne zachowanie i smutny
epilog rozegranego ostatnio ligo
wego spotkania piłkarskiego
Śląsk Wrocław — Lech Poznań.
W czasie meczu na stadionie
chuligani wrocławscy podpalali
flagi klubowe Lecha. rzucali
butelki na boisko oraz na sym
patyków drużyny gości, skando
wali pod adresem piłkarzy poz
nańskich i sędziego obrażliwe epitety.
Komenda Wojewódzka MO we
Wrocławiu podała smutny bilans
tego spotkania: jedenastu za
trzymanych za zakłócenie po
rządku publicznego, czterech od
wiezionych do izby wytrzeźwień.
69 osobom odebrano wódkę przy
wejściu na stadion. Sporządzono
wnioski do Kolegium. Sprawca
mi wszystkich bez wyjątku awantur byli kibice wrocławscy
w wieku 16—18 lat.
„Zadziwia fakt, że tych wyro
stków nie próbowali utemperować dorośli kibice, którzy lu
bią i szanuja sport. Siedzieli oni
na trybunach i nie reagował na
wybryki młodych chuliganów”
— kończy swą relację „Gazeta
Robotnicza”.

Inauguracja turnieju UEFA

Dziś Polska gra z Hiszpanią
Od naszego specjalnego wysłannika
LESZKA ŚWIDRA
Katowice, 4 maja
(P) W piłkarskim światku wszystko kręci się wokół „Mun
dialu". Zanim jednak reprezpntacja Polski wyjedzie do Argen
tyny, z dużym chyba zainteresowaniem śledzić będziemy wy
stępy juniorów w turnieju UEFA, który po raz pierwszy ro
zegrany zostanie w Polsce.
Nasza reprezentacja rozpo
czyna mistrzostwa (nieofic
jalne jeszcze) Europy meczem
z Hiszpanią. W przededniu
spotkania rozmawialiśmy z
trenerami obu drużyn.
Edmund Zientara: „Nie znam,
niestety, zespołów z naszej gru
py, to znaczy — nie widziałem
ich na boisku. Wady i zalety
przeciwników poznawać będzie
my dopiero w trakcie gry. Jest
to więc loteria. Sądząc po wy
nikach z poprzednich imprez
groźna będzie Anglia, z którą
gramy ostatni mecz w grupie

Adam Adamczyk
broni tytułu
(P) W piątek rozpoczynają
się w Helsinkach indywidualne
mistrzostwa Europy w judo. W
imprezie tej bierze udział sześ
ciu polskich zawodników —
Marian Standowicz, Edward
Alkśnin, Marian Talaj, Adam
Adamczyk, Zbigniew Bielawski
i Wojciech Dworczyński.
Adam Adamczyk broni tytułu
mistrza Europy w wadze 78 kg.
Czv uda mu się ponownie sta
nąć na najwyższym podium?
Polak natrafi w Helsinkach na
trudnych rywali, z których naj
groźniejszymi wydają się Heinke (NRD) oraz Tchoulouyan
(Francja).
Do grona faworytów mis
trzostw zalicza się także Ma
riana Tałaja — wicemistrza Eu
ropy sprzed roku w wadze 71
kg. Interesująco zapowiada się
jego rywalizacja z Dwoinikowem (ZSRR). Kruegerem (NRD),
Francuzem Gatierem i Węgrem
Molnarem.
Adamczyk, Tałaj, Bielawski
(brązowy medalista ostatnich
mistrzostw Europy) .to najsilnie’sze punkty nasze! reprezen
tacji. Na niespodziankę stać je
dnak każdego z naszych judoków.
W pierwszym dniu mistrzostw
odbędą sie walki w kategoriach
ponad 95 ikg, 95 kg i 86 kg, w
sobotę — 78 kg, 71 kg i 65 kg,
natomiast w niedzielę — w wa
dze 60 kg i kategorii „open”.

Argentyna - Urugwaj 3:0
(P) W Buenos Aires odbył się
towarzyski mecz reprezentacji
piłkarskich Argentyny i Urug
waju. Wygrali finaliści mis
trzostw świata, piłkarze Ar
gentyny 3:0 (1:0). Bramki zdo
byli: Luque (w 21 min.), Ardiles (w 52 min.) i Norbecto Alonso (w 89 min.). Piłkarzom Ar
gentyny udał się wiec rewanż
za porażkę sprzed kilku dni w
Montevideo (0:2).

W n lidze piłkarskiej

Polonia - Motor na Stadionie X !ecia
(P) W stołecznej Polonii na
stąpiła zmiana na stanowisku
pierwszego trenera drużyny
piłkarskiej. Odszedł Zbigniew
Szymczak, a jego obowiązki
przejął były zawodnik Polo
nii, Jerzy Engel, który w ubiegłym sezonie prowadził
drużynę III-ligowego Hutnika
Warszawa. Drugim trenerem
pozostał Henryk Misiak.

■Życzymy trenerowi Engelowi,
aby pod jego kierownictwem
Polonia utrzymała się w II li
dze. Szanse „Czarnych koszul”
po zwycięstwie w Bydgoszczy
nad BKS zwiększyły się. Obe
cnie Polonia zajmuje 11 pozycję
w tabeli z 19 pkt. dorobku.
W kolejnym meczu, który od
będzie się w sobotę o godz. 16
na Stadionie Dziesięciolecia, Po
lonia zmierzy się z lubelskim
Motorem, który tym razem nie
liczy się w walce o ekstrakla
sę. ale zaimuje w tabeli trze
cią pozycję — 11 punktów za
Gwardią i 9 za Lechią.
Gwardia wyjeżdża do Białe
gostoku na mecz z ostatnią w
tabeli Jagiellonią. Lechia gra
u siebie z Bałtykiem. Łatwiej
sze zadanie będzie chyba mia
ła Lechia. Broniąca się przed

spadkiem Jagiellonia może ur
wać liderowi punkty.
A oto program XXIII kolejki:
Grupa północna
Gwardia K. — Olimpia
Avią — Stoczniowiec
Ar konia — BKS Bydg.
Warta — Stert
Zagłębie — Radomiak
Grupa południowa
Małapanew — Siarka
Ster — GKS Katowice
Stal St. Wola — BKS Bielsko
GKS Tychy — Wisłoka
Resovia — Moto Jelcz
Chemik — Hutnik
Odra Wódz. — Górnik Wałb.
Piast — ROW

(9,V.), ale nie lekceważymy tąkże Hiszpanii i Turcji.
Do turńieju jesteśmy dobrze
przygotowani.
Wykazały
to
ostatnie mecze kontrolne. Spo
dziewam się po moich podopie
cznych gry pełnej fantazji i
młodzieńczej werwy. Nie wy
magam od nich jeszcze konsek
wencji w realizowaniu założeń
taktycznych — jeżeli je spełnią,,
to dobrze. Chciałbym jednak,
aby pokazali, że w przyszłości
mogą być dobrymi piłkarzami.”
Jesus Pereda: „Jestem w tro
chę lepszej sytuacji niż trener
Zientara, widziałem bowiem re
prezentację Anglii w meczu z
Francją. To bardzo silny zes
pół, gra szybko i twardo. Uwa
żam, że obok Polaków Anglicy
są głównymi kandydatami do
zwycięstwa w grupie. Sadzę na
wet, iż te drużyna, która zdo
będzie pierwsze miejsce w na
szej grupie, wygra cały turniej!
Niestety, nie mogłem przy
wieźć do Polski dwóch naszych
najlepszych juniorów. Kluby, w
których oni grają, nie dały im
zwolnień. A właśnie cl dwaj
piłkarze jako jedyni występują
w zespołach pierwszej ligi hisz
pańskiej. Pozostali grają tylko
w lidze juniorów’. Nie będą więc
mieli tego doświadczenia, jakim
mogą się pochwalić Anglicy i
Polacy. Zresztą trzech chłopców
z mojej drużyny wystąpi w tur
nieju UEFA jeszcze w przyszłym
roku.
W Hiszpanii zainteresowanie
rozgrywkami Juniorów, podobnie
Jak i w Polsce, jest trochę w
cieniu przygotowań pierwszej re
prezentacji ’ do
„Mundialu”.
Zwiększy się na pewno wtedy,
gdy będziemy wygTywać. Żle
jednak trafiliśmy, grupa jest
najsilniejsza i o sukcesy będzie
trudno.

Pierwsze mecze
w Kansas City
(P) W Kansas City rozpoczęły
się finały deblowych mistrzostw
WCT. W pierwszym meczu roz
stawieni w turnieju z nr 1 Jo
se Higueras (Hiszpania) i Victor Pecci (Paragwaj) pokonali
Corrado Barazzuttiego i Anto
nio Zugarelliego (Włochy) 5:7,
6:3, 6:1. W drugim spotkaniu
Stan Smith i Bob Lutz (USA)
wygrali z Tomem Leonardem i
Mikem Machettem (USA) 7:6,
7:6.

Puchar dla Anderlechtu
(W) W środę w Paryżu został
rozegrany finałowy mecz o Pu
char Zdobywców Pucharów mię
dzy Anderlechtem Bruksela i
Austrią Wiedeń. Zwyciężyli pił
karze Anderlechtu 4:0 (3:0).
Bramki zdobyli: Rob Rensenbrink — 2 (w 14 i 44 min.) oraz
Gilbert van Binst — 2 (w 45
i 80 min.). Spotkanie oglądało
49 tys. widzów.
Piłkairze Anderlechtu do raz
drugi zdobyli Puchar Zdobyw
ców Pucharów.
Anderlecht
triumfował także w 1976 roku.

Reprezentacja na Wyścig Pokoju
w XXI kryterium o puchar MON
(P) 20 lat temu odbyło się
pierwsze kolarskie kryterium
o puchar MON, co jeszcze nie
jest powodem do dumy, bo
wiem historia wielu tzw. kla
sycznych wyścigów dla zawo
dowców (np. Paryż —- Roubaix albo Mediolan — San
Remo) sięga ubiegłego stule
cia. Również w Polsce jest
kilka imprez starszych od
wyścigu MON, warszawskie
kryterium cieszy się jednak
największą chyba popularno
ścią.
x
XXI ■ wyścig o puchar MON
odbędzie sie w najbliższa nie
dzielę (7 maja) na 80-kilometrowej trasie (28 okrążeń), wio
dące! ulicą Myśliwiecka (gdzie
znajdować sie beda start i me
ta) przez Agrykolę, kładkę na
Trrrie T azi^nkpysbiel. Jaziów
i ul. Górnośląską. Początek im
prezy — godz. 11.
Ponieważ warszawski wyścig
będzie zarazem mistrzostwami
Armii Zaprzyjaźnionych. na
starcie stenie wielu kolarzy za
granicznych. Zgłoszono zatem
drużvnv z Bułgarii. Czechosło
wacji, Kuby. Mongolii, NRD,
Rumunii i ZSRR. W polskich
zespołach pojadą m.in. repre
zentanci na Wyścig Pokoju
(skład ogłoszony zostanie dzi
siaj) oraz pozostali członkovde
kadry. Jednvm z faworytów
będzie doskonały sprinter, Lecbosłazy Michalak. Szkoda tyl
ko, że' nie weźmie udziału w
kryterium MON Ryszard Szur
kowski. który w ub. roku tę
imórezę wygrał.
Oto zwycięzcy wyścigu w os
tatnich 10 latach: O 1968 —

W SKRÓCIE
• Podczas zawodóyy lekkoat
letycznych o puchar Wojewódz
kiej Federacji Sportu w Krako
wie startujący poza konkursem
Jurij Tamm (Burewiestnik Ki
jów) uzyskał znakomity wynik
w rzucie młotem — 74,58 m.
Wyprzedził on następnego w
konkursie o blisko 15 m.
• W Dortmundzie rozegrany
został finałowy mecz o Puchar
Zdobywców Pucharów w piłce
ręcznej mężczyzn, w którym
drużyna VFL Gummersbach
(RFN) pokonała zespół jugosło
wiański Żeleznicar Nisz 15:13
(4:6).
• Podczas ostatniego spotkania
Europejskiego
Stowarzyszenia
Lekkoatletycznego (EAA) w Du
blinie dokonano losowania zawo
dów o Puchar Europy — 1979.
Polscy lekkoatleci znaleźli się
w jednej grupie — półfinałowej
z zespołami RFN 1 Włoch, nato
miast nasze lekkoatletki starto
wać będą razem z reprezentac
jami ZSRR 1 Włoch.

Byłem już na czterech turnie
jach UEFA, od tylu bowiem lat
prowadzę reprezentację junio
rów. Sądzę, że impreza w Polsce
będzie stała na wyższym pozio
mie niż poprzednie. Juniorzy są
teraz lepiej wyszkoleni technicz
nie, a warunkami fizycznymi
znacznie przewyższają swych
poprzedników”.
Dodajmy, że Jesus Pereda
dwadzieścia razy występował w
pierwszej reprezentacji Hiszpa
nii. Grał obok tak znanych pił
karzy, jak Gen to, Suarez i Di
Stefano. Już w wieku 18 lat po
wołany był do pierwszego skła
du Realu Madryt, a bronił w
swej karierze także barw Se
willi i Barcelony. W 1964 roku
WTaz z reprezentacją Hiszpanii
wywalczył tytuł mistrza Euro
py-

Stanisław Demel O 1969 — Ta
deusz Szpak • 1970 — Zygmunt
Hanusik • 1971 — Zenon Cze
chowski O 1972 — Stanisław
Szozda • 1973 — Michał Klasa
(CSRS) O 1974 — Vytautas Galinauskas (ZSRR) • 1975 —
Aleksander Awierin (ZSRR)
• 1976 — Tadeusz Mytnik
• 1977 — Ryszard Szurkowski.

*

Dzień przed kryterium MON
(w sobotę. 6.V.) odbędzie się w
Warszawie inny kolarski wyś
cig. organizowany przez RKS
Okęcie. Trasa tej imprezy bie
gnie wokół Stadionu Dziesięcio
lecia. Młodzicy wystartują o
po'1?. 14. iuniorzy młodsi — o
14.30. Juniorzy — o 15.15, a Se
nior?” (dystans 48 km) — o
16.15. (f)

wyścigi l\onne

Song na starcie
(PI W nrdri-o-’--'-”! d- -in’6wce wyścigowej najbardziej inter<’S”,,ce od stron” sriekcji
będą dwie gonitwy niedzielne —
IV i VII. W biegach tych bo
wiem wyjaśni sie.-w jakiei fhrmie są niektór-y kandydaci do
błękitnej wstęgi.
Szczególnie bieg IV, o Nagro
dę Strzegomia na dystansie 1800
m. przyciąga uwagę specjalis
tów i ogółu kibiców. Z kofllic!a dobrych ogte-ó” (Cedro.
Christof. Diuk. Ortró’1 wal
czyć bed?:e niepokonany do
tychczas jako 2-latek. kanitriny Sona, hodowli Stadniny Wi
dzów. Trudno sobie wyobrazić,
aby 1 tym razem mó?ł wwwać
tak swobodnie i bez wysiłku,
jak to robił za każdym swym
startem w ubiegłym roku. Zwy
ciężyć powinien, ale nie musi,
groźne sa dla p!»”o obecnie
Cedro. Diuk oraz Christof.
Do VH gonitwy zapisano 2 ogiery i 3 klacze — liczą sie Da
skat. Dwkordia i Cerria. Inne
bieri też zashiPuia na uwagę.
Trzykrotnie startują debiutuiaee araby — w sumie zapisa
no ich aż 21. Niezłe beda po!?d”nk1 4-letnimh i s+arrzrch
folblutów w Nagrodzie Sygneta.
Świetnie biegahey w ubiegłym
sezonie ogier Cynik powinien
Dokonać klaso”’e”o Negro«a i
wytrzymałego Sycowa. Do han
dicapu objętego zakładem tierce zapisano 12 różnej wartości
koni, wyrównuiąc ich szansę
odpowiednio dobranym obcią
żeniem.
NASZE TYPY
Sobota — godz. 14.J0

GON. i — Soredła. CaUfornla;
GON. n — Ren. Fortel II. Nnrt;
GON. III — Kosmogonia. Edvtor;
GON. IV — Elpas, Fatra. Fłego:
GON. V — Cynik. Negros; GON.
VI — Juki-nda. Orenta:
GON.
VTI — Judicatus. Dorello; GON.
VIII — Cerazus — Cadyk, Gest.
Niedziela — godz. 14

(P) Przed piłkarskimi mistrzo
stwami świata w Argentynie
Polska Agencja Interpress przy
współpracy z GKKFiT i PZPN
wydała bogato ilustrowany al
bum „Polska Mundial 78”. Al
bum zawiera obszerne infor
macje o rozwoju piłJci nożnej
w Polsce, przygotowaniach do

mistrzostw świata w Argenty
nie oraz sylwetki piłkarzy kan
dydujących do zespołu na mis
trzostwa świata.
Album wydany został w
trzech językach: polskim, an
gielskim i hiszpańskim. Wersje
obcojęzyczne zabierze polska ekipa na mistrzostwa świata.

GON. i — Ataman. Fuga lub
Pigal: GON. n — impet. He de
Diable: GON. III — Damokles,
Marocco: GON. IV — Song. Ce
dro. Christof; GON. V — (tiereei
— Raiło. Impuls, Villa (Balkonur); GON. VI — Bajazet. Mek
syk. Arra; GON. VII — Dsskat,
Dfskordia: GON. VIII — Sarmata.
Kołacz: GON. IX — Astor, Campilla, Bok.
WJL
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RADIO
PIĄTEK

5.V
Program I

Wi*d.: 8.00 7.06 8.00 8.00 10.00 11.00
18.05 15.00 10.00 30.00 21.00 23.00 33.00

5.08—8.00 Zielona Studio. (.02
NURT Zasady nauczania historii.
3.35—9.00' Sygnały dnia. 9.05—11.10
Cztery pory roku. 11.25 Niezapo
mniane stronice — „Nurt”. 11.40
TU Radio Kierowców. 13.05 Z kra
ju 1 ze świata. 13.35 Mozaika pol
skich melodii. 13.45 Roln. Kwa
drans. 13.00 Piosenki w zielonym
mundurze. 13.35 Grajcie buzukl.
13.40 „Kącik melomana” 14X0 Stu
dio „Gama” — (ok. 14.05 Informa
cje dla kierowców). 14.20 Studio
Relaks. 14.25 Studio „Gama”. 15.05
Korespondencje z zagranicy. 15.10
Studio „Gama” (ok. 1S.45 Infor
macje dla kierowców). 13.00—18.15
Tu Jedynka. 17.30—18.00 Radiokurier. 18.15 Inauguracja Turnieju
Piłkarskiego Juniorów UEFA. 19.15
Warszawska Orkiestra PR 1 TV.
19.40 Comba jazzowa. 20.05 Wirtuo
zi różnych Instrumentów. 20.30 Me
lodie. 21.05 Kroniką,- sportowa.'
21.15 Komunikaty
Totalizatora
Sportowego. 21.18 Muzyka K. Szy
manowskiego. 22.00 Z kraju 1 ze
(wiata. 22.20 Tu Radio Kierowców.
22.23 Białystok na muz. antenie.
33.00 Wita*Was Polska.

Program nocny
0.00 Początek programu
0.07 Kalendarz Kultury Polskiej
Wlad. 1 Informacje dla kierowców
0.01 2.00 3.00
Wlad.: 1.00 4.00 5.00
0.12 1.05 2.00 3.03 Noe z melodią
1 piosenką z Wrocławia. 4.00 Sy
gnały dnia — pierwszej zmianie.

Program II
Wlad.t 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.20 18.30 21.30 23.30

ns. 15.20 Pleśni I. Strawińskiego.
19.30 Studio Plus. 15.10 Konc. ży
czeń. 18.40 Na Warszawskiej Fali.
17.00 „Południowe rytmy”. 17.20
„Wartburg, czyli pisarze jako lu
dzie rozmyślający". 17.40 „Powrót
do Itaki”. 18.00 Ollyier Messiaen
L*Ascension” — „Wniebowstąpie
nie”. 18.23 Plebiscyt Studia „Ga
ma”. 18.40 Ludzie, wśród których
żyjerny. 19.05 Poezja i muzyka.
19.30 Transmisja konc. symfonicz
nego z sali Filharmonii Narodo
wej. 20X0 Areopag. ok. 20.40 d.c.
koncertu. 21.50 Śpiewa słynna australijka Nallae Melba. 22.00 Teatr
PR. „Pościg". 23.00 Granice Jazzu.
23.35 Co słychać w świecie. 23.40
Muzyka.

*

Program III

Wiad.i 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 12.00
13.00 17.00 19.30 22.00
3.05—8.00 Między snem a dniem.
3.30 Gimnastyka. 6.30 Polityka dla
wszystkich. 7.30 Deszczyk pada,
słońce świeci... 8.05 Co kto lubi.
9.00 „Tango Noyember”. 9.10 Temat
na maj. 9.30 Nasz rok 78-my. 9.45
W stylu galant. 10.35 Kiermasz
płyt. 11.00 2yde rodzinne, ii.so—
—12.23 W tonacji Trójki. 12.23 Za
kierownicą. 13.00 powtórka z roz
rywki. 13.50 „Lato po wojnie”. 14.00
Światowe wykonania muzyki pol
skiej. 13.05 Koman Band i soliści.
13.40 Rozszyfrowujemy piosenki.
16.00 „Nie święci garnki lepią”.
18.20 Muzykobranie. 16.45 Nasz rok
78-my. 17.05 Muzyczna poczta UKF.
17.40 Studio nagrań 18.10 Polityka
dla wszystkich. 18.25 Czas relaksu.
19.00 Codziennie powieść „Przemi
nęło z wiatrem" — ode. 19.35 Ope
ra tygodnia „Eros i Psyche”. 19.50
„Tango November”. 20.00 Blues
wczoraj 1 dziś. 20.30 Muzeum li
teratury. 21.00 Kreisleriana Hoffmanowska wizja Glucka. 21.40 Sa
ksofon i smyczki. 22.08 Maryla Ro
dowicz. 22.15 Trzy kwadranse jaz
zu — Dyskografie, 23.00 „Bukiet
kwiatów polskich”, 23.05 Między
dniem a snem.

4.33 Poradnik domowy. 8.00 Muz.
Program IV
8.35 Obserwacje 1 propozycje. 5.45
Muz. 6.00 W kilku taktach, w kil
ku słowach. 6.10 Kalendarz, 6.15
Wiad.i 6.40 12.00 15.00 16.00 18.00
Mel. 6.33 Gimnastyka. 6.45—7.10
22.55
Dzień dobry Warszawo. 7.15 Ze
spół „Aura”. 7.35 Małe muzyko
8.00 Radiowy Almanach Sporto
wanie. 8.00 Dialogi 1 zbliżenia. 9.30
wy. 6.10 NURT — Zasady naucza
My 78. 9.40 Dla przedszkoli. 10.00
nia historii. 6.30 Rytm i piosenka.
Czytamy klasyków. 10.30 Gra Put6.43 Dzień dobry, Warszawo. 7.40
te Wickman 10.40 Sprawy codzien
Radio dedykuje. 8.00 Zespół A.
ne. 11.00 Wszystkie sonaty forte
Skorupki. 8.10 Radiowo-TV Szko
pianowe Beethoyena. 11.35 Postęp
ła Średnia dla Pracujących Meto
w gospodarstwie domowym. 11,45
dyka 8.25 Antologia sonaty forte
Muzyka. 12.05 Muzyka Orlanda
pianowej (stereo lok.). 9.00 Dla kł.
Gibbonsa. 12.23 „Kęs chleba dla
III i IV (wych. muzyczne). 9.20 Po
wędrowcy”. 12.45 Polska muzvka
dróże muzyczne po kraju. 9.40 Dla
wojskowa. 13.00 Wokół spraw na
przedszkoli. 10.00 Dla kl. VIII
szego stołu. 13.15 Jacgues Ibert —
(wych. obywatelskie). 10.20 R.
Escales — (Porty). 13.35 Ze wsi
Schumann Juliusz Cezar — uweri o wsi. 13.50 Wrocławskie Sko ' tura F-moll (stereo lok.). 10.30 Ewronki Radiowe. 14.10 Więcej, le
strada przyjaźni. 11.00 Dla szkół
średnich (wych. muzyczne). 11.30
piej, nowocześniej. 14.25 Tu Radio
Przypominamy „Trayiatę” (stereo
— Moskwa. 14.45 Muzyka Teleman-

lok.). 13.03—12.23 Głoa Mazowsza,
Kurpi 1 Podlasia. 11.25 Giełda płyt.
13.00 Język rosyjski. 13.15 Śpiewa
Rosyjski Północny Chór Ludowy.
13.25 Nie tylko dla słuchaczy w
mundurach. 13.50 Tu Studio Stereo
— stereo ogólnopolskie. 14.00 Nau
kowcy rolnikom. 14.15 Tu Studio
Stereo — stereo ogólnopolskie.
15.05 Promenada. 15.40 Książki, do
których wracamy. 16.05 Jęz. łaciń
ski. 16.25 Szkoła mistrzów. 18.40—
—18.20 Program WORT. 16.40 Na
Warszawskiej Fali. 17.00 Słuchaj
nas. 17.40 Tu Studio 4 (stereo lok.)
18.00 Dziennik „6 po południu”.
18.10 d.c. „Słuchaj nas”. 18.25 Ka
lejdoskop nauki. 19.00 O zdrowie
człowieka. 19.15 Jęz. angielski. 19X0
Transmisja Konc. Symfonicznego
z sali Filharmonii Narodowej (ste
reo lokalnie). 20.20 Aeropag (w
przerwie koncertu). 36.40 dalszy
ciąg
koncertu.
21.40
Josepli
Bodln de Boismortier — Concerto
e-moll nr 3. (stereo lok.). 21.50
Wspomnienia o Grażynie Bace
wicz. 22.15 Ekonomia na co dzień.
22.30 T. Berger „Rondino Giocoso”.
22.35 Radiowo-TV Szkoła Średnia
dla Pracujących — Historia. 22.50
Percy Gralnger „Wierzbo, wierz
bo” — staroangielska pleśń ludo
wa.

SOBOTA

6,V

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
5.05—6.00 Rozmalt. Roln. 6.00—9.00
Sygnały dnia 9.05—11.40 Cztery po
ry roku 12.05 Z kraju 1 ze świata
12.25 Mel. 12.45 Rolniczy Kwadrans
13.00 Dla kl. III 1 IV (jęz. polski)
13.30 Podhalański Zespół 13.40 Ką
cik melomana 14.00 Studio „Gama”
14.20 Studio Relaks 14.25 Studio
„Gama" 15.05 Korespondencja z
zagranicy 15.10 Studio „Gama”
16.00—18.25 Tu Jedynka 17.30—18.00
Radiokurier 18.35 Wiersze śpiewane
19.00 Dziennik Wieczorny 19.30 Z
poznańskiego studia 19.40 Gwiazdy
jazzu — Duke Elllngton 20.00 Wind.
1 inf. dla kierowców 20.05 podwie
czorek przy mikrofonie Nr 484
21.35 Przy muzyce o sporcie 21.58
Totalizator 22.00 Z kraju 1 ze świa
ta 22.30 Sprawozdanie z Bokser
skich Mistrzostw Świata w Bel
gradzie 22.50 Muz. rozrywk. 23.00
Wita Was Polska.

Program nocny
Wiad.: 0.01 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
0.00 Początek programu.
0.05 Kalendarz
0.41 1.06 2.06 3.06 4.05 5.06 Nocn«
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

4.36 Poradnik domowy S.OO Muz.
5.35 Obserwacje 1 propozycje 6.00
W kilku taktach, w kliku słowach
6.10 Kalendarz 6.15 Mel. 6.35 Glmn.
6.45—7.10 Mistrzowie miniatury in

CO I GDZIE

KINA:
Bałtyk — „Czarny
korsarz”,
prod. wl. lat 15, godz., 8.30, 11X0,
15.30, 17 X0 1 19.45.
Przyjaźń — „Policji przygląda
Się”, prod. włoskiej, lat U, godz.
15.30, 17.30 1 18.30.
Pokolenie — „Gdzie się podzia
ła siódma kompania”, prod franc.
lat 12, godz. 9, 11, 18 I 15. „Wążżż”,
prod. USA. lat 15. godz. 17 1 19.
Od eon — „Bezkresne łąki”, prod.
poi. lat 15, godz. 15 30. 17.30 1 19.30.
Het — „Szarada”, prod. poi., lat
19, godz. 17.30 1 19.45 ...Odpowiedź
zna tylko wiatr”, prod. RFN, lat
15, godz. 9, 11 1 13.30 „Granica”
prod. poi. lat 15, godz. 13.30.
Mewa — kino nieczyne.
Walter — kino nieczynne.
WYSTAWĘ
Muzeum przy ul. Nowotki 12
— wystawa pn. „Polskie malar
stwo dwudziestolecia międzywolennego” ze zbiorów Muzeum
Sztuki w Łodzi, oraz wystawa pn.
„Sport w sztuce ludowej" — or
ganizatorzy: Muzeum Wsi Radom
skiej, Stowarzyszenie Twórców
Ludowych, oddział wojewódzki
ZW ZSMP.
Witryny Plastyczno „ARTU" —
malarstwo Haliny Krysińskie].
Biuro Wystaw Artystycznych —
Ekspozycja fotograficzna pn. „Sa
lony BWA w Polsce. Prezentuje
obiekty, wnętrza oraz najcieka
wsze ekspozycje BWA w XXX-ieciu Polski Ludowej.
Klub „Relaks”: Wystawa foto
grafii
Krzysztofa
Rosińskiego
BUFFO.
„Dom Gąski” „Dom Esterkl”;
Wystawa pt. „Przedwiośnie 78”,
DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pi. Konsty
tucji 5 1 nr 10 przy pl. Zwy.
Cięstwa 7.
Doraźna
pomoc
pediatrycz
na — ul. Tocutcrmąna. 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 993, posterunek MO 997,
pogotowie ratunkowe kolejowe
296-15, komenda MO 291-91 lub
231-36, pogotowie energetyczne w
godz. 7—15 (317-17), w godz. 23—7
(224-30), w niedziele i święta 400-97,
pogotowie kanalizacyjne 400-65.
informacja usługowa 267-85, po
stój taksówek przy pl. Konstytu
cji 228-52, przy dworcu
PKP
268-83, przy 2wlrki i Wigury
418-10, Informacja
PKP 299-50,
PKS 267-76.
BIAŁOBRZEGI
Kino „Pilica” — „Sam na sam”,
prod. poi. lat 15, godz. 16 30 i 18.38.
Telefony: pogotowie ratunkowe
708. pogotowie milicyjne 997, straż
pożarna 998, pogotowie energetycz
ne 530. posterunek energetyczny
358, postój taksówek 725. zajazd
myśliwski 411, sklep „Dacia” 742.
GARBATKA
Kino „Las” — „Ptaki ptakom”,
prod. po!., lat 12. godz. 17 1 19.
Telefony: apteka 25, dworzec
PKP 47, posterunek MO, 07, ośro
dek zdrowia 25, postój taksówek
53, urząd gminy 91, straż pożar
na 8.
GRÓJEC
Kino „Odra” — „Przygody
małpki Nuki” prod ZSRR, b/o
godz. 15. „Superekspres w nie
bezpieczeństwie”, prod. jap., lat
15, godz. 17 i 19.15.

ŻYCIE RADOMSKIE
„tycie Radomskie” 28-106. Ra*
dom ul Żeromskiego 51 Tel«fony: 211-49 234-50 Przyjmo
wanie ogłoszeń w god* 6X6—
1.530. za terminowy druk ogloszeń redakcja ple odpowiada Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa” Al Jerozolimskle 125'127 Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
zwraca Druk: Prasowe Zakła*
i dy Graficzne RSW „Prasa‘ Kslażka-Ruch” Warszawa, ul.
Mars-alkowska S'*

i
t
;

,
.
i
;
I

Telefony: pogotowie MO 997,
dek zdrowia 19, pogotowi* ener
ratunkowe 999. straż pożarna 993.
getyczne 21. restauracja „Niespo
apteka 21-05 lub 21-64, biblioteka
dzianka” 34. urząd gminy — na
23-56, dworzec PKS 24-51. dom kul
czelnik 15, żłobek 2, przedszkole
25.
tury 24-97, kino 21-83, ośrodek zdro
wia 22-24. postój taksówek 23-11
SZYDŁOWIEC
przychodnia rejonowa 22-86, CPN
14-52.
Kino „Górnik” — „Transemerican expręss", prod. USA, lat 15,
KOZIENICE
Kino „Znlc«“ — „Akcja
pod
godz. 18 i 20. „Syn partii”, prod.
ZSRR, b/o, godz. 16.
Arsenałem”, prod. poi. lat 12,
godz. 17 i 18.15.
Telefony: apteka 55, lub
102.
Ttlefany pogotowie ratunkowe
dom kultury 246, posterunek MO
07.
pogotowie ratunkowe 09,
999, posterunek MO 997 straż po
żarna 998 pogotowie energetyczne
straż pożarna 08, przychodnia re
23-11, apteka 23-22 i 37-01, kino
jonowa 383, stacja CPN 186, PKP
23-44, muzeum regionalne 33-72,
93, muzeum 233.
przychodnia rejonowa 22-94 1 22-86
Muzeum Ludowych Instrumen
urząd miasta 1 gminy 21-23, szpital
tów Muzycznych — polskie in
36-36. żłobek 30-41.
strumenty muzyczna i wnętrza
JEDLNIA LETNISKO
zamkowe czynne codziennie w
Telefony: apteka 48, Iżba poro
godz. od 9 — 15.30 w soboty od
dowa 38, posterunek MO 7, cśro10 — 19, poniedziałki i dni poświą| dek zdrowia 23. restauracja „Leteczne — nieczynne.
: śna” 110, straż pożarna 8. urząd
| gminy 56. dworzec PKP 8.
PRZYSUCHA
i JEDLIŃSK
Kino „Zachęta” — „Kobra”
>
Telefony: kierunkowy 101. spprod. jap., lat 18, godz. 15.30, 17X0
j teka 29, posterunek MO 77. ośro1 19.30.
I dek zdrowia 17. straż pożarna 88.
Telefony:
posterunek MO 07,
I' urząd gminy — naczelnik 89, za
pogotowie ratunkowe 09. straż
kład energetyczny 60. restauracja
pożarna 08, apteka 229, bibliote
..Turysta” 14.
ka 220, dom kultury 473, dwo
rzec PKP 62, izba porodowa 317,
| NOWE MIASTO
kino 447, ośrodek zdrowia 313,
Kino „Pilica” — „Wyprawa po
pogotowie
energetyczne
311.
złoio", prod. ZSRR, lat 12, godz.
przychodnia rejonowa 406 stacja
15.30, 17.30 i 18.30.
PKP
244,
CPN
318,
urząd
miasta
Telefony: apteka 48. biblioteka
1 gminy — naczelnik 427.
miejska 32. dworzec PKS 97, go
spoda 46, kawiarnia 160, kino 97,
ZWOLEŃ
posterunek MO 7, stacja PKP 3,
straż pożarna 6. szpital rejonowy
55, posterunek energetyczny 27,
Kino „świt” — „Złotodajna rze
postój taksówek 88, przychodnia
ka’. prod. ZSRR, lat 12, godz, 19.
rejonowa 45.
„W mroku nocy”, prod. USA, lat
MOGIELNICA
18, godz. 20.
Kino — „Zwycięstwo” — kino
Telefony: posterunek MO 997,
nieczynne.
strat pożarna 998, pogotowie ra
Telefony: apteka 10, gminna
tunkowe 999, apteka 24-19. postój
spółdzielnia 8, kino 44, ośrodek
taksówek 27-08, restauracja „Gozdrowia 11 posterunek MO 7, Sta
tardzlanka” 25-52, szpital 20-37, za
cja PKP 50. straż pożarna 88, urząd
kład energetyczny 20-81.
gminy — naczelnik 146. księgarnia
Muzeum im. Jana Kochanow
61 rej. przychodnia 80.
skiego w Czarnolesie — Jan Ko
LIPSKO
chanowski
życie I twórczość.
Kino „Szarotka” — „Dzień Del
Punkt Muzeum Okręgowego —
fina”, prod. USA, b/o, godz. 17
tradycje rewolucyjne ziemi fai 19.
domskiej w dokumencie.
Telefony: apteka 82, dom kul
tury 131, kawiarnią 95. kino 184,
n.Za
komisariat MD — alarmowy 07,
Kino „Zamek” — „Pocałunki ■
dworzec PKS 206, pogotowie ra
Hongkongu”, prod. franc. lat 12,
tunkowe 09, posterunek energe
godz. 17 1 19.
tyczny 161, postój taksówek 136,
Telefony: apteka 51. biblioteka
przychodnia obwodowa 194. straż
266, dom kultury 108, dworzec
pożarna 08. szpital — dział po
PKP 271. komisariat MO 7, pogo
mocy doraźne! 00.
towie energetyczne 31, pogotowie
PIONKI
ratunkowe 271, postój
taksó
Kino „Chemik” — „Transameriwek 95, straż pożarna 215, apteka
kan exoress”, prod. USA, lat li,
76,
szpital
—
chirurgia
29,
kino
77,
godz. 17 1 18.
urząd gminy IM, restauraeja
Telefony; pogotowie
MO 307,
„Zamkowa
”
23.
pogotowie ratunkowe 509. strat
pożarna 308, apteka 310, bibliote
DRZEWICA
ka 552, księgarnia Sil, posteru
nek energetyczny 306, postój tak
Telefony:
apteka 98, dworzec
sówek 288. przychodnia rejono
PKP 47. ośrodek zdrowia 26, po
wa 323. restauracja „Adria” 532,
stój taksówek 53, przedszkole 19,
stacja PKP 315, CPN 346. Izba
restauracja „Zamkowa” 77, poste
porodowa 548, urząd gminy —
runek MO 07.
naczelnik 513. kierunkowy 18.
UWAGA: Kalendarzyk sporzą
SKARYSZEW
dzono na podstawie informacji
Telefony: apteka 11, posterunek
zainteresowanych
instytucji. Kie
MO 77, ośrodek zdrowia 11, straż
rownictwa kin zastrzegają zobie
pożarna 29, urząd miasta 1 gmi„
prawo
zmian
programu.
ny 89.
Kino „Przyjaźń” — „Spotkanie",
prod. ang., lat 15, godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 38. izba poro
dowa 133 kawiarnia 266, posteru
nek MO 7. muzeum im Pułas
kiego 2S7. 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 portiedziałkótu
i dni poświątecznych w godz. od
10—17. Ekspozycja zmienna
—
Kazimierz Pułaski 1 udział Po
laków w życiu politycznym, kul
turalnym 1 społecznym stanów
Zjednoczonych.
PRZYTYK
Telefony: apteka 24. posterunek
MO 77. ośrodek zdrowia 63, strat
pożarna 88. .
WIERZBICA
Telefony: apteka 1, izba poro
dowa 11, posterunek MO 7, ośro

Regionalny program
radiowy
Program lokalny nadawany je«t
na falach średnich 188, 230 1 238 m
oraz na UKF 70,49 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.

Piątek, 5 bra.
8.45 1 16.40 — Aktualności dnia
16.50 — „Z warBztatu na pole” —
aud. A. Kopcia 17.00 — „Gwiazdy
1 gwiazdki” — koncert rozrywko
wy (stereo) 17 35 — „Służbie ser
ca” — aud. Z.' Majchrzyk 17.45 —
Propozycje do kieleckiej listy
przebojów.
Uwaga:
18.50—14 00 14.15—15.00 — Ogól
nopolski muzyczny program stere.
ofoniczny (UKF 70,49 MHz).
/

strumentalnej — tylko na UKF
8.45— 7.19 WORT 7.15 Piosenki
„Skaldów" bex słów 7.35 Małe mu
zykowanie 9.00 Dialogi 1 zbliżenia
8X5 d.c. Dialogi 1 zbliżenia 9.30
„Śnieg” słuch. 10.40 Sprawy co
dzienne 11.00 Konc. Chopin. 11.35
Radioproblemy 11.45 Muz. - 12.05
Claude Debussy (Wiosna) — Suita
symf. 12.25 Czy znasz tę książkęT
12.45 Miniatury muz. 13.00 Mag.
wędkarski 13.15 Beethoven: — 32
wariacje c-moll 13.35 Ze wsi 1 o
wsi 13.50 Ottorlno Respighi: — poe
mat symfoniczny 14.10 o zdrowiu
— dla zdrowia 14.30 Studio „Sło
necznik” 14.50 „Czata” 15.05 Muz.
Telemanna 15.30 Studio Plus 16.10
„Przekrój muzyczny tygodnia”
16.40—17.00 Utwory Fr. Schuberta
16.40—17.00 Na Warszawskiej Fali
17.00 Jazz 17.20 Rodowody poetyc
kie 17.40 „Trampy” — rep. lit. 13.00
Muz. 13.25 Plebiscyt Studia „Gama"
18.30 Echa dnia 18.40 Czas 1 ludzie
19.00 „Matysiakowie" 19.30 VIII au
dycja z cyklu: „Złote karty histo
rii słynnych teatrów operowych”
Teatr Wielki w Moskwie 20.00 Od
powiedzi z różnych szuflad 20.15
Liszt (Lata pielgrzymki) Rok III —
Italia 21.30 Wlad. i inf. sport. 21.40
Musica domestlca 22.00 Radiokabaret nr 344 23.00 Muz. dawna 23.35
Co słychać w świecie 23.40 Muz.

Program III
Wlid.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00

5.05—8.00 Między snem a dniem
5X0 Glmn. 6.30 Polityka dla wszy
stkich 8.05 Co kto lubi 9.00 „Tango
November" ode. 9.10 Tematy na
maj 9X0 Nasz rok 78-my 9.45 Z
twórczości kompozytorów szwaj
carskich 10.35 Kiermasz płyt 11.00
„Przeminęło z wiatrem” — ode.
11.30 W tonacji Trójki 12.25 Za kie
rownicą 13.00 Powtórka z rozryw
ki 13.50 „Lato po wojnie” — ode.
14.00 Muz. 15.05 Kram z piosenka
mi 15.30 Studio 202 16.30 Jazzowe
tanga 16.45 Nasz rok 78-my 17.05
Muz. UKF 17.40 Colosseum H —
nowy zespół Jana Hisemana 18.10
Polityka dla wszystkich 18.25 Konc.
19.00 Książka tygodnia 19.15 Piosen
ki z Iluzjonu 19.35 Opera tygodnia
— Ludomir Różycki „Eros i Psy
che" 19.50 „Tango Noyember” —
ode. 20.00 Baw się razem z nami
22.00 Fakty dnia 22.08 M. Rodowicz
22.15 „Kaprys” — słuch. 22.47 Hisz
pańskie piosenki Nat King Cole-a
23.00 Miniatury poetyckie 23.05 Jam
session w Trójce.

Program IV
Wiad.: 6.40 12.00 15.00 18.00 18 X0
22.55

6.00 Jęz. niemiecki 6.15 Dla nau
czycieli „Radio szko'e" 6.30 Ork.
6.45— 7.10 WORT 7.40 Radio dedy
kuje 8.00 Ork. 8.10 Szkoła średnia
dla Pracujących — Historia 8.25 T.
Baird — Etiuda na orkiestrę wo
kalną, perkusję 1 fortepian 8.35
Sport — nauka — technika 8.55
Graj kapelo 9.00 Dla kl. I i II
(jęz. polski) 9.20 Pleśni S. Rach
maninowa 9.50 Sonaty klawesyno
we Scarlattiego 10.00 Dla kl. VII
i VHI (wych. muzyczne) 10X0 Estra

da przyjaźni 11.06 Dla szkół śred
nich (chemia) 11.36 W, Mozart: —
Sceny z opery „Wesele Figara” —
Uwertura 12.0S—12.2S WORT 13.M
Jęz. angielski 13.15 Pieśni i melo
die kowbojskie 13.39 Z dala od
utartych szlaków — Podlasie 13.50
Tu Studio Stereo 15.05 „Bolesław
śmiały" słuch. 18.05 Kodeks i kie
rownica 16.25 Gra Z. Namysłowski
18.39 Rozmo-wy 1 refleksje pedago
giczne 16.40—18.25 WORT 19.00 Czy
znasz swoje prawo? — prawo ro
dzinne 19.30 Studio Stereo zapra
sza 22.15 Radiowe portrety’ Pola
ków 22X5 Szkoła średnia dla Pra
cujących — Jęz, polski 22.50 Percy
Gralnger — opracowanie staroangielskich pieśni ludowych.

senka 16.00 Konc. Chopin. 16.30 Wi
zyty i podróże — aud. rozrywkowa
18.00 „Panorama polskiej wokali
styki” 18.33 Fel. publicystyki mię
dzynarodowej 18.45 Kabarecik re
klamowy 19.00 Recital Salwatora
Adamo 19.20 Studio Młodych 20.00
Wielcy artyści estrady 1 kabaretu
21.00 Wojska, strategia, obronność
21.15 Piosenki żołnierskie 21.30 Mag.
Tygodnia 22.30 Teatr Poezji „So
bowtór" 23.00 Muz. staropolska
23X5 Publicystyka międzynarodo
wa 23.49 Muz.

7.V

6X5 Mel. 7.30 Na poboczu wiel
kiej polityki 7.40 Posłuchajmy
jeszcze raz — mag. 8X5 Co któ
lubi 9.00 „Tango November” ode.
9.10 Z dunajcową wodą 9X0 Gdy
się mówi natura 9.50 Solo na banjo
10.00 60 minut na godzinę 11.00 Hagaw bez Rosiewicza 11.15 Szkółka
muz. 12.00 „Oni wiedzą o co wal
czyli" — aud. 13.10 Pieśni na for
tepian Adama Makowicza 13.20
Przeboje z nowych płyt 14.05
Peryskop 14.30 Muz. Premiery Pr.
III 15.00 Alchemia słowa 15.Ż0 Pły
ta Barry Manllow 16.00 „Ibis" —
słuch. 16.2S śpiewa Veronlque Sanson 16.45 Coś w tym jest — o fil
mach 17.00 Zapraszamy do Trójki
19.00 V Konc. brandenburski Ba
cha w elektronicznej realizacji
Waltera Carlosa 19.35 Opera tygod
nia — Ludomir Różycki „Eros
1 Psyche” 19.50 „Tango Noyember”
— Ode. 20.00 Jazz piano-forte 20.30

NIEDZIELA
Program I

Wlad.: 8.00 12.85 14.00 19.60 22.00

6.05 Kiermasz pod Kogutkiem
7.05 Fala 73 8.25 Aud. muz. 9.00 Inf.
sport. 9.05 Mag. Wojsk. 19.15 Tema
ty filmowe 10.30 Dla Dzieci „Ma
ciek” — słuch. 10.50 Tematy filmo
we 11.60 Piosenki 12.05 W samo po
łudnie 12.45 Muz. popul. 13.00 Stu
dio „Gama” 14.30 „W Jezioranach”
15.00 Koncert życzeń 16.05 „Oddaj
buty” — słuch. 18.45 Konc. na in
strumenty 17.15 Przy muzyce o
sporcie oraz relację z Turnieju Pił
karskiego UEFA 18.00 Totalizator
18.1S Piosenka faktu 19.00 Dziennik
Wieczorny’ 19.15 Studio Młodych
20.10 Konc. bez biletu 21.05 „Mlnlmegazynek" 22.00 Muz. 22.30 Spra
wozdanie z Bokserskich Mistrzostw
Świata w Belgradzie 22 50 Tematy
filmowe 23.05 Inf. sportowe 23 15
„Rewia piosenek” 23.45 Jazz.

0.09 Początek programu.
Wiad.: 0X1 1.00 2.00 3.00 4.0Ó 5.00
0.07 Kalendarz
0.12 1.05 2.06 3.08 Noc z melodią
i piosenką z Zielonej Góry.
4.00 Sygnały dnta — pierwszej
zmianie.

Program II
Wlad.: 5.30 6.29 7.30 14.30 18.30 23.30

5X5 Zapraszamy do Warszawy
6.19 Kalendarz 6.15 Mel. lud. 6.35
Wiad. sport. 6.40 Z malowanej
skrzyni 7.00 Moskwa z melodią i
piosenką 7.35—11.57 Niedzielne spot
kania, pr. lit.-muz. 7.35 Muz. 7.45
Aud. rozrywk. 8.03 Spotkanie
pierwsze z J. Przymanowskim 8.15
Muz. 8.25 Zawsze w niedzielę 8.30
Konc. organowy 8.45 Nowości Tea
tru Polskiego Radia 8.55 Muz. 9.09
Poczta Literacka 9.10 Muz. 9.15
Konfrontacje 9.45 Muz. 9.59 Tygod
niowy przegląd prasy 10.00 Roz
malt. muz. 10.30 Spotkanie drugie
z J. Przymanowskim 11.10 Jutro
Grzesia imieniny” — słuch. 12.05
Poranek symfoniczny 13.90 „Sło
wo” — słuchowisko 13.35 Mo
zart — Kwartet smyczków? B-dur
14.35 Turniej kapeli i śpiewaków
ludowych 15X0 Dla Dzieci i Mło
dzieży „Nasra wielka niękna za
bawka” — słuch. 15.45 Moda i pio

Nowoczesne antykorozyjne za
bezpieczenie samochodów. Ra
dom, Wróblewskiego 37 tel.:
304-87.
R-726528-1
Potrzebna pomoc do dziecka. Ol
sztyńska 29 m 37 po 16.
R-726523-I
Sprzedam nowe mieszkanie włas
nościowe typu M-2 na Ustroniu.
Wiad.: tel. 294-53 w godz. 16—22.
R-726522-1
Sprzedam domek drewniany
z
działką 600 m. kw. Wiad.: Radom,
ul. Garbarska 97 po 16. R-728530-1

105.

Wiad.R-7M594-1

Sprzedam pół domu w centrum.
Radom, telefon 246-16, po godzinie
siedemnastej,
R-137-1
Tomaszów Maz. — dom z ogro
dem, inspekty sprzedam. Infor
macje Puszków k/W-wy, tel.
58-42-97 wieczorem.
R-648268-1
3 pokojowe, spółdzielcze W-70 w
Radomiu zamienię na równorzęd
ne w Kielcach,
Tel.: 230-12 w
godz. 17 do 22.
R-726525-1

Oddanie krwi
dla ratowania
tycia ludzkiego
jest najwyższym
czynem
humanitarnym

Data

Mag. rozrywk. 21.00 Sztuka L. Sto
kowskiego 22.00 Fakty dnia 22.03
M. Rodowicz 22.13 Studio Teatral
ne Pr. III „Giełda światowa" 23.00
W Kabarecie Starszych Panów 23.45
Śpiewa Ray Charles.

Program IV
Wlad.: 7.00 12.00 16.60 32.56

7.05 Magnificaty Vivaldiego i Ba
cha 8.05—10.00 WORT 8.03 „U nas
w niedzielę” 8.30 Z sal koncerto
wych stolicy 9.00 Spotkania 10.00
Klub Miłośników Muzyki 11.00 Jęz.
łaciński 11.20 Fonoteka folkloru
11.35 Zgadnij, sprawdź, odpowiedz
12.05 Dla młodzieży „Nikt nie ro
dzi się żołnierzem” — słuch. 13.05
„Tu Olimpiada Polonistyczna” 13.30
„Muz. sezam” 14.10 Dźwiękowe
wtajemniczenia „Żaby" 14X0 Gra
Grand Standard Orchestra 14.40
Muz. z jednej płyty — Teddy Pendergrass 15.00 „Herbatka we dwo
je” — słuch. 2) „Historia z małp
ką” — słuch. 16.05—18.00 WORT
18.25 Jchann Sebastian Bach — Fuga
g-moll na organy (BWM-578) 18X8
„Rzeczpospolita babińska" — słuch.
19.00 Claudio Monteverdi: Korona
cja Poppei — opera w Tli aktach
21.10 Nowy cykl płytowy — Academy of Saint Martin In the Flelds
22.00 Wiad. sport, 22.19 Współcze
sna muzyka Australii.
Szczegółowy program audycji
Polskiego Radta zamieszcza tygod
nik „Radio i Telewizja”.
Polskie Radio zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.

TELEWIZJA
Program I
15.00 Melodie — Malowany dzban
— ..Nikt nie kocha Cię tak Jak
ja” (kolor)
13X0 NURT — Pedagogika
18X0 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla dzieci: „Piątek z Pan
kracym" (kolor)
17.00 Klub Dobrej Roboty
17.25 „Kryptonim Stella” — ode. IV
Film sensacyjny prod. TV buł
garskiej (kolor)
18.35 Magazyn motoryzacyjny (ko
lor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20X0 „Za metą start” Film oby
czajowy prod. TP (kolor)
21.45 Studio Sport — transmisja z
. Turnieju UEFA w piłce nożnej
Polska—Hiszpania (kolor)
22.30 Dziennik (kolor)
22.45 „I doszedłeś mój żołnierzu"
— Estrada poetycka — program
oparty na tekście poematu. R. Liskowacklego pt. „Na tym i na
tamtym brzegu"

Programy oświatowa

9
■ 6.00 RTSS — Jęz. polski, s. II
6.30 RTSŚ — Matematyka, s. n

Punkt szczepień

11.05 Dla szkól: Wychowanie oby
watelskie kl. VII
12.00 Dla szkół: Wychowanie oby
watelskie. ki. vm
12.45 TTR — Uprawa roślin, sem.
IV
13.25 TTR — Mechanizacja rolnic
twa, sem. IV

Program II
16.25 Program dnia
16.30 Tajemniczy świat przyrody
„Problemy dziedziczenia” (kolor)
17.10 Kto czyta nie błądzi
17 40 Turystyka i wypoczynek (ko
lor)
18.10 Sierżant Anderson — ode. pt.
„Reąuiem dla znudzonych żon”
film fab. prod. USA (kolor)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.36 wieczór z dziennikiem (kolor)
20X0 Język frnacuskl — kurs pod
stawowy, lek. 27 (kolor)
21X0 Zenon Wasilewski — reportaż
filmowy (kolor)
21.20 Twarze Teatru — Ewa Mi
rowska.
21.55 24 Godziny (kolor)
22X5 Opowieści Starszego Pana —
„Ogar" (kolor)
22.13 Sytuacje — „Motywy”
22.45 Studio Sport — Wokół Sta
dionów (kolor)

godzina

10.V.78 r.
10.V.78 r.
12.V.78 r.
13.V.78 r.
15.V.78 r.
15.V.78 r.
16.V.78 r.
16.V.78 r.
17.V.78 r.
17.V.78 r.
19.V.78 r.
19.V.78 r.
20.V.78 r.
20.V.78 r.
22.V.78 r.

ut Piękna
uL Słowackiego Nr 201
ul. Lubelska Nr 76
ul. Słowackiego Nr 73
ul. P.C.K. k/Super-Samu
ul. Południowa r/Gajowej
ul. Wiejska
ul. Wierzbicka k/Schroniska
ul. Dzierżyńskiego Nr 122
ul. Żelazna kZ kiosku Ruchu
uL Starokrakowska Nr 125
ul. Wośnicka Nr 93
ul. Kierzkowska Nr 2
ul. Warszawska Nr 36
ul. Janiszewska Nr 9

22.V.78 r.
23.V.73 r.
24.V.78 r.

ul. Gołębiowska Nr 41
ul. Brzustowska Nr 42
ul. Wolanowska r/Kieleckiej

1—30.VI.78 r.
15—30.VI.78 r.

Śródmieście
również Śródmieście

■

9—11
11—13
9—12
9—13
9—11
11—14
9—11
11—14
9—12
12—14
9—11
11—13
9—11
11—13
9—11
11—13
9—11
9—13

dzielnica
Idalin
Glinice
Dzieżków
Glinice
Ustronie
Młodzianów
Godów
Żakowice
Borki
Podkanów
Jeżowa Wola
Wofniki
Halinów
Michałów
Młynek
Janiszewski
Gołębiów
Brzustówka
Zamłynie —
Kozia Góra

9—12

Lecznica dla
Zwierząt
15—16.30 ul. Wolność 25b
Radom

Uwaga:
Szczepienia psów będą bezpłatne dla osób posiadających dowód opłaty sanitarno-wete
rynaryjnej za 1973 rok, w okresie wyżej podanym.
Dla pozostałych koszt szczepień wynosi
— 25 zł
Po 30.VI.1978 r. koszt szczepienia wynosi
— 50 zł
R-135-1

MUZEUM OKRĘGOWE w Radomiu OGŁASZA PRZETAK na
wykonanie w II kwartale br. robót tynkarslco-malarskich w
budynku własnym przy ul. Nowotki 12.
Kosztorys ofertowy należy składać w biurze Muzeum Okrę
gowego.
Udział w przetargu mogą wziąć: przedsiębiorstwa państwo
we, spółdzielczość i wykonawcy prywatni.
Rosstrzygnięcie przetargu nastąpi w dziesiątym dniu od uka
zania się anonsu.
Muzeum zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
R-134-1

PODZIĘKOWANIE
u okazaną życzliwość, pomoc 1 współczucie oraz za udział
w uroczystościach pogrzebowych

JÓZEFA KAWECKIEGO
adwokata
serdeczne podziękowanie składa ,ą
żona, córka, synowie, synowe, aięt I wnuk’
R-726529-1

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc 1 współczucie w cięż
kich dla nas chwilach i wzięli udział w obrzędach żałobnych

MIECZYSŁAWA SZYMAŃSKIEGO
serdeczne podziękowanie składają:
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HARMONOGRAM
SZCZEPIEŃ PSÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE
DLA MIASTA RADOMIA NA ROK 1978

PRZETARG

R-726526-1

Program III
Wlad.: 6.00 8.30 14.00 19X0 22.00

Program nocny

Ogłoszenia drobne

Sprzedam Syrenę
Wsola 153. Fijołek.

ZYCIE RADOMSKIE

tona, córki 1 wnuk

Dnia 24 kwietnia 1978 roku niespodziewanie zmarł

EDWARD ŻUREK
drogi Kolega, zasłużony długoletni praeownlk Wojewódzkiej
Spółdzielni Ogrodniczej — Zakładu w Radomiu.
Najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie składa:
Zarząd, Dyrekcja oras pracownicy WSO
1 Zakładu w Radomiu
R-726527-1

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I DOSTAW
TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO I SKŁADOWANIA
TECHMA TRANS
w Radomiu, u], Starokrakowska 133
informuje, że prowadzi na rok szkolny 1978/79

NABÓR KANDYDATÓW
DO KLAS WŁASNYCH
W ZAKRESIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
prowadzonych przez
ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ NR 2
w Radomiu, ul. Szkolna 2
Naukę prowadzimy w zawodach:
• MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ
• TOKARZ
• FREZER
Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie złożo
nych dokumentów w Dziale Służb Pracowniczych wymienio
nego wyżej Przedsiębiorstwa bez egzaminów wstępnych.
Okres nauki trwa 3 lata.
Dla wyróżniających się w pracy i w nauce możliwość kon
tynuowania nauki w technikum.
Po zakończeniu roku szkolnego uczniowie korzystać mogą
z 14-dniowego obozu młodzieżowego.
Bliższych informacji na ten temat udziela Dział Służb
Pracowniczych Przedsiębiorstwa TECHMATRANS Radom,
ul. Starokrakowska 133, tel. 221-31 wew. 264.
R-132-0

PRACOWNICY POSZUKIWANI
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO ODDZIAŁ NR 2
w Radomiu, ul. Dzierżyńskiego 62 ZATRUDNI NATYCHMIAST
PRACOWNIKÓW W ZAWODZIE:
• kierowców z I i II kat. prawa jazdy
• mechaników samochodowych
• pracowników niewykwalifikowanych
Zapewnia się:
— wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowni
ków zatrudnionych w spółdzielczości i zaopatrzeniu
— dowóz pracowników do zakładu z terenu m. Radomia.
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela
Dział Spraw Pracowniczych w godz. od 7.00—15.00, nr teł. 277-67.
DYREKCJA OKRĘGOWA DRÓG PUBLICZNYCH w Kielcach
ZESPÓŁ GENERALNEGO REALIZATORA INWESTYCJI ul.
Gwardii Ludowej 83, tel. 414-88, 89 ZATRUDNI do pracy w
terenie (Obwodowa Grójca i Radomia) PRACOWNIKA NA
STANOWISKO INSPEKTORA KONTROLI TECHNICZNEJ.
W’ymagane wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o
specjalności budownictwo drogowe oraz kilkuletni staż pracy.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
R-133-0
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Mieszkańcy ziemi radomskiej
Mieszkańcy ziemi radomskiej!
Weterani Walki i Pracy!
Robotnicy i Rolnicyl
Młodzieżyl
Masowym udziałem w pierwszomajowych pochodach I
wiecach w miastach i gminach województwa radomskiego
zamanifestowaliśmy naszą moralno-polityczną jedność, da
liśmy wyraz przywiązania i szacunku dla proletariackich
tradycji, złożyliśmy hołd pionierom budownictwa socjaliz
mu oraz tym wszystkim, którzy rzetelną, mozolną pracą
tworzą lepszą przyszłość Polski i Polaków.
Obchody święta ludzi pracy przebiegały w Radomiu a
także w pozostałych miastach 1 gminach w uroczystym, ra
dosnym nastroju.
Spontaniczny i masowy udział w manifestacjach oraz
wzmożony wysiłek załóg pracowniczych, witających 1 Maja
licznymi zobowiązaniami produkcyjnymi, traktujemy jako
kolejny dowód uznania i zaufania do polityki partii, do jej
programu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, do jej
przywódcy, tow. Edwarda Gierka oraz do naszych, woje
wódzkich programów i inicjatyw.
W pierwszomajowych pochodach wyraziliśmy dumę z na
szych dokonań oraz niezłomną wolę aktywnego uczestnictwa
w rozwiązywaniu spraw i problemów, decydujących o szyb
kim społeczno-gospodarczym awansie naszego województwa.
Wojewódzki Komitet Obchodów Święta 1 Maja dziękuje
społeczeństwu Radomia 1 ziemi radomskiej za wytworzenie
podniosłego i radosnego klimatu; towarzyszącego obchodom
święta, za stworzenie patriotycznej atmosfery jedności na
szych myśli, uczuć i czynów.
Dziękujemy robotnikom, którzy w czasie pierwszomajo
wych uroczystości pracowali przy swoich stanowiskach w
zakładach przemysłowych, dziękujemy młodzieży, która w
dniu tym udowodniła, iż jest godną kontynuatorką naj
wspanialszych patriotycznych tradycji naszego narodu i
spadkobierczynią dokonań swych ojców 1 matek, dziękuje
my wszystkim uczestnikom pochodów i manifestacji.
Niech zaangażowanie 1 podniosły nastrój wytworzony
podczas pierwszomajowych uroczystości znajdzie konkretny
wyraz w coraz lepszej pracy dla dobra socjalistycznej
Ojczyzny, aby lepiej służyć Polsce 1 Połakomi!!

WOJEWÓDZKI KOMITET OBCHODOW 1 MAJA

Matura w liceum Kochanowskiego Pamięci tamtych dni
Dla maturzystów rozpoczęły się gorączkowe dni. Egzaminy
dojrzałości. Sprawdzian wiedzy nabytej w toku kilkuletniej
nauki w szkole. Kończy się pewien etap w życiu dziewcząt
i chłopców, którzy już niedługo rozpoczną pierwszą pracę
względnie będą ubiegać się o studencki indeks. Matura — to
także wypieki na twarzach i zdenerwowanie.
W dniu rozpoczęcia egzaminów dojrzałości — pisemnego
sprawdzianu z języka polskiego, złożyliśmy reporterską wizy
tę w szkole „olimpijczyków” — VI LO im. J. Kochanowskiego.

W „kochanowszczaku” do
egzaminu dojrzałości przystą
piło 214 abiturientów aż z
sześciu klas maturalnych. To
chyba prawdziwy rekord w
historii tej placówki. Z ko
nieczności więc egzamin od
bywa się równocześnie w

Dziś sesja WRN
w Radomiu
Dzisiaj, 5 maja br„ obrado
wać będzie w sali Teatru
Powszechnego w Radomiu
sesja WRN. Głównyni tema
tem obrad są aktualne zada
nia rad narodowych szczebla
podstawowego w relizacji za
dań społeczno-gospodarczych
w województwie radomskim
oraz
stałego
zwiększania
wkładu ziemi radomskiej w
rozwój gospodarczy kraju.
Radni wysłuchają również
sprawozdania z wykonania
planu społeczno-gospodarcze
go rozwoju i budżetu woje
wództwa radomskiego za rok
1977.
Początek obrad sesji o
godz. 10.
be-de

Ludzie dobrej roboty

Jak przystało na dobrych gospodarzy
W skład Radomskiego Przed
siębiorstwa Przemysłu Drzew
nego wchodzą zakłady drzew
ne w Radomiu i Garbatce
oraz tartaki w Pionkach, Zag
nańsku, Bliżynie, Rudzie Ma
lenieckiej, Stąporkowie, Wło
szczowej, Sędziszowie i Rakowie. Poza tym Zakład Remon
towo-Budowlany w Radomiu
(produkuje części zamienne i
wykonuje roboty remontowobudowlane na własne potrze
by o wartości 30 min zł rocz
nie) i pięć zakładów handlo
wych w Radomiu, Kielcach,
Busku, Skarżysku Kamiennej
i Kozienicach. W sumie, 1900
osób załogi 1 produkcja o
wartości nieco ponad 1 mld
zł rocznie.
Tak, w syntetycznym skró
cie, przedstawia się obraz
przedsiębiorstwa, które dostar
cza co roku wiele bardzo po
szukiwanych wyrobów. Na
przykład, zakłady drzewne
przy ul. Domagalskiego w
Radomiu jako jedyne w kraju
produkują okleinę dla prze
mysłu meblarskiego z drzew
egzotycznych, sprowadzanych
z krajów tropikalnych a głów
nie z Afryki, 11,4 min m kw.
oklein, które przygotowują
rocznie m.in. tacy wzorowi
pracownicy jak trakowy Ju
lian Szwaczka oraz robotnice
Ewa Senderek i Henryka Czubińska z pomocą mechanika
Jana Romanowskiego bez naj
mniejszych kłopotów znajdu
je odbiorców. Oklein jest jed
nak wciąż za mało gdyż są
one poszukiwane zarówno
przez przemysłowych potenta
tów jak i meblarską spółdziel
czość pracy.
DESKI I KALAFONIA

Nie mniej poszukiwana jest
na rynku tarcica z drzew igla
stych, z dębów oraz olch 1
brzóz, którą produkuje się w
tartakach RPPD. Takich choć
by jak zakład w Pionkach
gdzie do wyróżniających się
pracowników należą m.in. brakarz tarcicy Stanisław Dąb
rowski, pomiarowy Edward
Jaskólski, szlifierz Jan Kruk
czy wreszcie trakowy Wie
sław Woźniak. W Pionkach
produkuje się nie tylko deski,
ale nawet elementy konstruk
cyjne drewnianych budynków
inwentarskich typu „hokej”.
Każdy z 30 obiektów, których
konstrukcje powstają w ciągu
roku, może pomieścić przy
najmniej 220 cieląt,
Tylko kilkanaście kilometrów na wschód od Pionek
znajduje się stary i zasłużony
Zakład Chemiczny Przerobu
Żywicy czyli popularna „destylarnia”. Tam właśnie pra
cują tak dobrzy pracownicy
jak destylatorzy Edward Ozi
mek, maszynista niezbędnej na
co dzień lokomotywy spalino
wej Roman Różański i pracu
jący w magazynie Stanisław
Sztobryn. Zakład w Garbatce,
jeden z dwóch w kraju, do
starcza rocznie m.in. 9 tys. t
kalafonii i około 2 tys. t. ter
pentyny, które wytwarza się
z żywicy pochodzącej z lasów
północnej, środkowej 1 północno-wschodniej części Polskl.
Miejsca nie starcza, aby
wymienić wszystkie rodzaje
drewnianych skrzynek na owo
ce i warzywa, palet magazy
nowych i innego rodzaju
drewnianych i chemicznych
wyrobów, które produkuje za-

cują systemem akordowym
gdzie najlepiej sprawdza się
zasada: „źle pracujesz — nie
zarobisz”. Wreszcie w więk
szości zakładów ich kierow
nikami są ludzie od wielu lat
związani ze swoimi tartaka
mi, często mieszkający na ich
ŹRÓDŁA GOSPODARNOŚCI
terenie lub w pobliżu.
Co by nie mówić, radomscy
Kiedy próbowaliśmy znaleźć drzewiarze dobrze pracują.
przyczyny tej dobrej roboty Przekonały o tym nawet nie
okazało się przede wszystkim, dawno brygady z własnego
że od lat nie zdarzyło się, aby zakładu remontowo-budowla
nie wykonali na czas zadań nego, w którym pracują tak
produkcyjnych. Co ciekawsze, dobrzy fachowcy jak tokarz
uzyskują przy tym dobre re- Bogusław Kozera, spawacz
lacje ekonomiczne mierzone Stanisław Menducki i murarz
przede wszystkim wzrostem Eugeniusz Madej. Oni właśnie
wydajności pracy, wielkością i ich koledzy w ekspresowym
zatrudnienia, które nigdy nie tempie zmontowali nową sie
przekroczyło nałożonych przez dzibę pracowników zarządu
jednostkę nadrzędną limitów. przedsiębiorstwa przy ul. Gra
Wreszcie produkcja niemal nicznej w Radomiu. Po prze
wszystkich wyrobów jest po prowadzce, która nastąpi nie
prostu opłacalna, rentowna. bawem dotychczasowe po
Charakterystyczne przy tym, mieszczenia po solidnym re
że chociaż wiek załogi (w moncie i adaptacji przeznaczy
większości chłopo-robotniczej) ■ się na cele socjalne dla załogi
jest stosunkowo wysoki to zakładu drzewnego przy ul.
Domagalskiego. Szatni, umy
jednak w skali całego przed
siębiorstwa straty czasu pracy walni i jadalni było bowiem
są naprawdę niewielkie. Być za mało i były za ciasne. Zro
może, że w dużym stopniu bią oczywiście sami jak przy
decyduje o tym fakt, że ro stało na ludzi gospodarnych.
TADEUSZ M. ZAJĄC
botnicy w ponad 70 proc, pra
loga RPPD. Dobrze to jednak
robią skoro od lat zawsze pla
sują się w krajowej czołówce
w grupie 30 podobnych przed
siębiorstw podległych Zjedno
czeniu Przemysłu Tartacznego
i Wyrobów Drzewnych.

Nowe konserwy warzywno -miesne
Szybko zwracają się kosz
ty modernizacji Mazowiec
kich Zakładów Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego
w
Radomiu i rentują wysiłki
kierownictwa,
w
wyniku
których udało się zorganizo
wać własną pracownię mi
krobiologiczną, laboratorium,
przygotowanie nowej pro
dukcji rynkowej i badań ja
kości. MZPO-W dzięki nowe
mu parkowi maszyn nie tyl
ko produkują więcej kon
serw warzywno-mięsnych 1
przetworów owocowych, no
tując największą w woje-

>ze sportu
Eliminacje

do Mistrzostw Polski
w go-kartach
W Starachowicach odbyły
się I Rejonowe Eliminacje do
Mistrzostw Polski w go-kartSch, w których startowało 42
zawodników z woj. radom
skiego, kieleckiego 1 tarno
brzeskiego. Zawody rozgrywa
ne były w kategorii popular
nej z udziałem drużyn kartingowców z Radomia, San
domierza, Kielc i Staracho
wic.
W klasyfikacji indywidual
nej zwyciężył Kazimierz Kło
sowski z „Transbudu” Radom
przed swym kolegą klubo
wym Mirosławem Bąkiem
oraz Stefanem Swędem ze
ZREMB Radom. Drużyno
wo zwycięstwo odnieśli także
kartingowcy z radomskiego
„Transbudu” przed ZREMB
Radom i drużyną z RZNS Ra
dom.
Druga eliminacja rejonowa
odbędzie się 14 bm. w Stalo
wej Woli, (mz)

wódzkim przemyśle przet
wórczym dynamikę wzrostu
produkcji, ale równocześnie
z godną uznania systematy
cznością dostarczają na ry
nek coraz to nowe wyroby.
W kwietniu br. znalazły
się w sprzedaży — bigos do
mowy z zawartością mięsa
wołowego, wieprzowego, bo
czku i kiełbasy oraz dwa ga
tunki musztardy, tzw. deli
katesowej stołowej, przypo
minającej smakiem musztar
dę przyrządzaną przez nasze
babcie z okazji świąt rodzin
nych i musztardy delikate
sowej — fabrycznej, produ
kowanej w dużych ilościach.
Jednakże ten drugi wyrób
mimo że masowy, dzięki
wprowadzeniu do niego róż
nych przypraw znacznie róż-,
ni się w smaku od powsze
chnie dotąd używanej musz
tardy sarepskiej czy kremskiej.
Własne laboratorium, fab
ryczne, kierowane przez mgr
Eugeniusza
Kaczkowskiego,
wysokiej klasy specjaliści w
zakresie produkcji przetwo
rów warzywno-mięsnych —
mgr Ludwik Kobyliński oraz
Zofia Kuśmierczyk gwaran
tują, że rynek będzie otrzy
mywał wszystkie wyroby,
które znalazły pełną akcep
tację nabywców a co dwa
miesiące nowe propozycje
artykułów żywnościowych.
Będzie to możliwe dzięki
wysokim zdolnościom pro
dukcyjnym parku maszyno
wego i dzięki temu, że ok
res wdrożenia do masowej
produkcji nowych wyrobów,
które przyjęły się na rynku,
skrócono do dwóch miesięcy.
Tyle bowiem średnio trwa
czas opracowań laboratoryj
nych we własnej placówce
doświadczalno - wdrożeniowej
zakładów.
Dawniej, kiedy zakłady
zlecały wykonanie propozy
cji nowych wyrobów Cen
tralnemu Laboratorium Spo
żywczemu, ten czas od po
mysłu do przemysłu trwał
średnio pół roku, he-de

dziewięciu
pomieszczeniach.
Najwięcej — bo 70 dziewcząt
i chłopców zasiadło do pisa
nia prac w sali gimnastycz
nej. Niestety, więcej się tutaj
już nie zmieści.
Odświętne stroje młodzieży
— białe bluzeczki i' długie
czarne
spódnice dziewcząt
oraz garnitury chłopców. Na
biało-czerwonym tle duży na
pis „Matura — 78”.
Godzina 8. Ten najważniej
szy moment. Otwarcie kopert
w których znajdują się matu
ralne
tematy.
Dyrektorka
szkoły mgr Alicja Grzechnik
odczytuje cały zestaw. Tema
tów jest pięć. Z nich będzie
można wybrać jeden, ten na
który można najwięcej napi
sać. Maluje się napięcie na
twarzach
młodzieży, każdy
zastanawia się nad wyborem.
Przyznać trzeba, że tematy
przygotowane dla klas o pro
filu mr^ematyczno-fizycznym
nie były wcrle łatwe. Raczej
— takie jest zdanie pedago
gów — byłyby bardziej wska
zane dla młodzieży o huma
nistycznym zacięciu, z' klas o
profilu ogólnym. Oto niektóre
z nich: „Na przykładzie wy
branych dramatów określ ja
ką rolę spełniał teatr dawniej
i jaką spełnia dziś w kształ
towaniu postawy moralnej i
politycznej narodu polskiego”
lub „Na podstawie wybrane
go dzieła literackiego i filmu
opisz odczucia i rozterki du
chowe ludzi ocalonych z po
żogi wojennej” — wymagają
wiedzy wykraczającej poza
ramy podręcznika szkolnego.
Nad stolikami, na których
młodsi koledzy maturzystów

ustawili bukieciki
polnych
kwiatów — pochylone głowy
dziewcząt. W Liceum im. J.
Kochanowskiego do matury
przystąpili wszyscy abiturien
ci. Na sali brakuje jednak
Joanny Paczwy i Doroty No
wak, które uczestniczyły w
olimpiadzie literatury języka
polskiego III stopnia. Premią
za wyniki jest zwolnienie z
egzaminu maturalnego z języ
ka polskiego.
Pracę z języka polskiego
pisze natomiast inny ’ „olim
pijczyk” — Jacek Jasiak. Na
tomiast kiedy rozpocznie się
egzamin z matematyki on bę
dzie z niego zwolniony. Ucz
niów — „olimpijczyków”, któ
rzy mogą pochwalić się suk
cesami jest tutaj więcej —
Jacek Maleta, Marzena Mo
rawska, Luiza Staniewska,
Konrad Motyl...
Za stołem grono pedago
gów, którzy czuwają nad
przebiegiem egzaminów. Dy
rektorka mgr Alicja Grzech
nik, wychowawczynie klas
maturalnych — mgr mgr Ewa
Zawadzka
i
Małgorzata
Szmorlińska. Wskazówki ze
gara odmierzają czas. Na na
pisanie pracy przeznaczone
jest pięć godzin.
Kiedy wychodziliśmy z sali,
tuż obok schodów, na para
pecie stała tacka z kroplami
uspokajającymi. Nikt jednak
nie korzystał z tych leków.
Znak to, że młodzież jest do
brze przygotowana i nie prze
jawia zbytniego zdenerwowa
nia. Z pewnością prace będą
dobrze napisane.

Po jednodniowym oddechu,
jutro 6 bm. młodzież ponow
nie zasiądzie w egzaminacyj
nych salach. Rozpocznie się
kolejna próba — pisemny
egzamin z matematyki a na
stępnie sprawdziany ustne.
BOGDAN

WYCISZKIEWICZ

Musztra paradna
i koncert zespołu „Radar"
Duże zainteresowanie wzbu
dził przemarsz ulicami mia
sta reprezentacyjnych
or
kiestr biorących udział w
X Festiwalu Orkiestr Woj
skowych w Radomiu oraz
koncerty konkursowe. Miasto
żyje festiwalem, mieszkań
com podoba się ta impreza.
Dziś, 5 bm. kolejna porcja
artystycznych
wzruszeń
i

Dziś wręczenie sztandaru

Radomscy drzewiarze
najlepsi w kraju
Dziś, 5 bm. w Domu Tech
nika NOT przy uL Struga 7a
odbędzie się uroczyste wrę
czenie sztandaru przechodnie
go ministra leśnictwa i prze
mysłu drzewnego oraz Zarzą
du Głównego Związku Zawo
dowego Pracowników Leś
nych i Przemysłu Drzewnego
załodze Radomskiego Przed
siębiorstwa Przemysłu Drzew
nego za zdobycie I miejsca we
współzawodnictwie pracy w
1977 r. Początek uroczystości
o godz. 11.30.
Wraz z uroczystością wręczenia sztandaru do użytku
przekazana zostanie nowa sie
dziba przedsiębiorstwa, które
odtąd mieścić sfę będzie w
budynku przy uL Granicz
nej 1. (mz)

6 bm. uroczystość
wręczenia sztandaru
ZW ZBoWiD w Radomiu
W sobotę, 6 maja br. od
będą się w Radomiu uroczy
stości związane z obchodami
rocznicy zwycięstwa i wręcze
niem sztandaru Zarządowi
Wojewódzkiemu ZBoWiD.
Rozpoczną się one o godz.
13.30 na placu Zwycięstwa,
następnie po wręczeniu sztan
daru ufundowanego przez
społeczeństwo województwa
radomskiego bojownikom o
wolność i demokrację nastąpi
dekoracja odznaczeniami pań
stwowymi grupy działaczy
ZBoWiD-owskich, kombatan
tów, uczestników walk na
wszystkich frontach drugiej
wojny światowej, złożenie
wieńców
pod
Pomnikiem
Zwycięstwa.
O godz. 15 odbędzie się z
tej okazji uroczysty koncert
z udziałemh Centralnego Ze
społu Artystycznego Ludowe
go Wojska Polskiego w sali
ZDK „Radoskócu” przy ul.
Waryńskiego 4.
be-de

przyjemnej rozrywki. O go
dzinie 16 ulicami miasta prze
maszerują orkiestry, które na
stępnie udadzą się na stadion
„Radomiaka”. Na płycie sta
dionu odbędzie się ciekawa
impreza, zawsze spotykająca
się z aplauzem publiczności
— konkurs musztry, w któ
rym wystąpią wszystkie or
kiestry. biorące udział w fe
stiwalu. Z pewnością będzie
na co popatrzeć.
Wieczorem o godzinie 19 w
sali widowiskowej „Radoskóru” odbędzie się występ ze
społu
estradowego
Wojsk
Ochrony Powietrznej Kraju
„Radar”, natomiast o godzi
nie 20 w Szydłowcu wystą
pią kameralne zespoły mu
zyczne orkiestr Pomorskiego
Okręgu Wojskowego i Śląs
kiego Okręgu Wojskowego.
(bw)

Ponad 26,5 min zł

Efekt zobowiązań
1-Majowych
Z okazji Święta Pracy
łogi wielu zakładów pracy w
woj. radomskim podjęły cen
ne zobowiązania produkcyjne
i społeczne. W wyniku reali
zacji tych zobowiązań wyko
nano dodatkowe ilości kuche
nek gazowych, telefonów, obuwia, wyprodukowano wię
cej energii elektrycznej itp. o
łącznej wartości ponad 26,5
min zł.
Pracowano także w czynie
społecznym. Efektem prac
młodzieży szkolnej, członków
ZSMP oraz dorosłych miesz
kańców miast i gmin w woj.
radomskim są uporządkowa
ne zieleńce i osiedla miesz
kaniowe oraz wyremontowane
odcinki dróg, (mz)

W Magnuszewie na rynku
stoi Pomnik Braterstwa Bro
ni. Pomnik ten odsłonięty zo
stał w ub. roku przez preze
sa Rady Ministrów Piotra Ja
roszewicza i z okazji roczni
cy Ludowego Wojska Polskie
go. Pomnik — piękny. Na co
kole wznosi się bryła z mie*
dzianej blachy tworząca sym
boliczne ramiona w kształcie
płomieni.
A kilkanaście kilometrów
za Magnuszewem — w Mniszewie, gdzie w czasie minio
nej wojnj’ trwały długie i
krwawe walki o przyczółek,
dziś znajduje się Muzeum
Wojska Polskiego. Skansen
obrazuje historyczne boje żoł
nierzy polskich i radzieckich.
Tu na magnuszewskiej ziemi
cementowała
się braterska
przyjaźń. Starsze pokolenie
pamięta dokładnie, z jak
wielką nadzieją wsłuchiwano
się w odgłosy walk znad wi
ślanego brzegu.
,
Dziś to już historia. W po
rosły karłowatymi sosnami

Zmienione godziny pracy
handlu i służby zdrowia
W związku z tym, że 8 i 9
bm. będą dniami wolnymi od
pracy, częściowej zmianie ulegają godziny pracy placó
wek handlowych. Już w pią
tek, 5 bm. i w sobotę, 6 bm.
wydłużone zostaną godziny
pracy wszystkich sklepów ogólnospoźywczych, nabiałowo-piekarniczych, owocowo-wa
rzywnych,
monopolowych,
winno-cukiemiczych,
mięs
nych i garmażeryjnych oraz
przemysłowych spod szyldu
WSS „Społem” o 2 godziny
dłużej.
'
W niedzielę, 7 bm. czynne
będą tylko sklepy dyżurne
czyli te, które otworzone są
zwykle w niedzielę. W ponie
działek, 8 bm. nieczynne będą
sklepy mięsne i garmażeryj
ne oraz sklepy przemysłowe
„Społem” i „Sezam”. Sklepy
spożywcze i nabiałowo-piekamicze w większości tylko
w godz. 7—13, owocowo-wa-

rzywne 8—14, a sklepy winno-cukiernicze i monopolowe
w godz. 10—16. We wtorek,
9 bm. wszystkie sklepy będą
nieczynne. .
Inaczej niż zwykle praco
wać będzie służba zdrowia
W poniedziałek, 8 bm. pacjen
tów przyjmować będzie Przy
chodnia Rejonowa nr 7 przy
ul. Janka Krasickiego na
Borkach gdzie czynne będą
gabinety: internistyczny, pe
diatryczny,
ginekologiczny,
stomatologiczny oraz labora
torium w godz. 8—15. We
wtorek, 9 bm. pacjentów
przyjmować będą lekarze z
Przychodni Rejonowej nr 10
przy uL Struga 57 a (czynne
będą wszystkie gabinety oraz
Poradnia Kardiologiczna i la
boratorium w godz. 8—15). W
niedzielę„ 7 bm. czynny bę
dzie „Punkt pomocy doraźnej”
przy ul. Kelles-Krauza 3 w
godz. 8—12. (mz)

piaszczysty teren wtopione
odtworzone z całą wiernością
zostały stanowiska bojowe,
dla sztuki wojennej sprzed
34 lat.
Za kilka dni, 9 maja, ob
chodzić będziemy rocznicę
zwycięstwa. Warto w ten
dzień zwiedzić skansen wo
jenny w Mniszewie. Jest to
żywa lekcja trudu i brater
stwa żołnierzy, ich przyjaźni
i działania w walce o wyzwo
lenie naszej ojczyzny, (bd)
Fot. Bronisław Duda

W witrynie „Życia” plansze
mieszkań osiedla Gołębiów
W kwietniu prezentowaliś
my w redakcyjnej witrynie
„Życia” makietę nowo budo
wanego osiedla mieszkaniowe
go „Gołębiów”, do którego
pierwszych domów jeszcze w
br. wprowadzą się lokatorzy.
Makieta wzbudziła duże za
interesowanie radomlan a
szczególnie tych, którzy pra
wdopodobnie będą mieszkań
cami nowego osiedla.
W związku z tym pow
szechnym zainteresowaniem,
w najbliższych dniach w
witrynie redakcyjnej będzie
my
prezentować
przykła
dowo rozwiązane wnętrza ty
powych
mieszkań,
które
będą w domach osiedla
„Gołębiów”. Makiety spół
dzielczych lokali oznaczone
zostaną nawet wymiarami,
aby przyszli mieszkańcy mo
gli się zorientować, jak „ustawne” będą pokoje, kuchnie
czy łazienki. Nowe plansze
z pewnością zainteresują rów
nież innych naszych Czytelni
ków, gdyż mieszkania z „Go*
łębiowa” budowane są ju*
według nowych, powiększo
nych normatywów budowla
nych przypadających na sta
tystycznego, jednego miesz
kańca.
W przyszłości zaprezentuje
my jeszcze inne, architekto
niczne lub urbanistyczne roz
wiązania dotyczące Radomia
lub pozostałych miast woj. ra
domskiego. (mz)

