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(P) Szybko postępują prace
przy elektryfikacji linii kolejo
wej na odcinku Choszczno —
Stargard Szczeciński. Roboty
koncentrują się w rejonie Kolina i Dolic w kierunku na
Stargard. Brygady Kolejowego
Przedsiębiorstwa Robót Elek
tryfikacyjnych oraz Przedsię
biorstwa Budownictwa Kolejo
wego kończą zakładanie sieci
elektrycznej, urządzeń technicz
nych oraz instalują inne specja
listyczne urządzenia. Natomiast
w samym Stargardzie trwa ge
neralna modernizacja lokomotywowni. która już wkrótce ob
sługiwać będzie elektrowozy, a
na dworcu stargardzkim mon
tuje się ostatnie słupy trakcyj
ne itp.
Większość prac realizowanych
jest planowo, a na niektórych
odcinkach nawet wcześniej. Sta
nowi to gwarancję terminowego
zakończenia robót na całym od
cinku. Zgodnie z planem już 28
bm. pierwszy pociąg elektrycz
ny dotrze do Stargardu, co
znacznie skróci i ułatwi trans
port na tej ważnej linii kolejo
wej.
Następne prace elektryfika
cyjne kontynuowane będą w
kierunku Szczecina, a ich za
kończenie przewidziane jest pod
koniec listopada br. (PAP)
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CENA 1 ZŁ

Roboty ziemne * Stare kłopoty z nowymi szalunkami

Premier Finlandii

Na budowie Centrum Onkologii

przybędzie do Polski

Kalevi Sorsa
(P) Na zaproszenie prezesa
Rady Ministrów PRL, Piotra
Jaroszewicza, w dniu 17 maja
br. przybędzie do Polski z ro
boczą wizytą premier Repub
liki Finlandii — Kalevi Sorsa.
(PAP)

Próba wodna
kotła bloku nr 5

w elektrowni
„Jaworzno III”

(P) Montowanie szalunków na drugiej kondygnacji hotelu dla pacjentów.
Informacja własna

(P) Na budowie Centrum Onkologii trwają roboty ziemne.
Budowlani z Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „War
szawa” przygotowują teren pod drugi etap robót, pod budynki
telcradioterapii, radiologii i diagnostyki badawczej.
W czasie naszej wizyty, na
Koparki z Mazowieckiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki budowie Centrum przystąpiło
do pracy Przedsiębiorstwo
Maszynami pracują całą do także
Budownictwa Inżynierii Miej
bę, a ciężarowe Berliety z skiej,
które z głębokich wyko
warszawskiego Transbudu wy pów wypompowuje wodę desz
wiozły już 15 tys. m sześć czową. Wykopy powinny być
ziemi.
suche, by można je było utwar-

Przygotowania do Święta Ludowego
13 bm. centralne
uroczystości w Koninie
(P) W całym kraju trwają
ostatnie przygotowania do
uroczystych obchodów Święta
Ludowego, które w br. przy
pada w najbliższą niedzielę —
14 bm. Rolnicy i mieszkańcy
wsi wiiają je wzmożoną pra
cą w gospodarstwach i na
polach oraz czynami społecz
nymi, m.in. przy budowie i
modernizacji dróg oraz obiek
tów kulturalnych i socjal
nych.

Święto Ludowe, obchodzone
przez mieszkańców wsi razem z
klasa robotniczą, upamiętnia
wspólną walkę robotników i
chłopów o narodowe i społeczne
wyzwolenie — o socjalistyczną
ojczyzną. Równocześnie, obcho
dy są okazja do prezentowania
osiągnięć rolnictwa oraz prze
dyskutowania działań, mających
na celu dalszą intensyfikację
produkcji żywności — zgodnie z
postanowieniami II Krajowe
Konferencji PZPR, XI Plenum
KC PZPR i X Plenum NK ZSL.
Sprawom. tym nadaje się szcze
gólną wagę na odbywających
się obetfnie w wielu wsiach
wspólnych otwartych zebraniach
organizacji partyjnych i wiej
skich kół ZSL. poprzedzających
obchody Święta Ludowego.
Centralne uroczystości z oka
zji Święta Ludowego, z udzia
łem przedstawicieli kierownic
twa PZPR i ZSL, odbędą się
13 bm. w Kcninie. Przybędą na
nie delegacje przodujących rol
ników z sąsiednich województw
oraz przedstawiciele załóg ro
botniczych, przede wszystkim z
zakładów pracujących na po
trzeby rolnictwa i gospodarki
żywnościowej.
W gminach i wsiach na tere
nie całego kraju rolnicy zapre
zentują swój dorobek na oko
licznościowych spotkaniach i
wiecach, których organizatora
mi i gospodarzami są terenowe

Polski odcinek 600 km
Przygotowania do budowy
transeuropejskiej autostrady
(P) Trwają przygotowania
do budowy autostrady pół
noc—południe — o długości
10 tys. km — która połączy
10 krajów. Odbyło się dotąd
wiele międizynarodowych spot
kań wykonawców tej inwe
stycji, podczas których omó
wiono szczegóły techniczne
przyszłej arterii komunika
cyjnej. Cała trasa powinna
być gotowa ok. 1990 r.
Budowa, autostrady została za
inicjowana w 1972 r. przez Pol
skę i Węgry. Wkrótce potem
zainteresowało się tą propozycją
jeszcze 8 państw: Austria, Buł
garia, Czechosłowacja, Grecja,
Jugosławią, Rumunia, Turcja,
Włochy, które wspólnie z Pol
ską i Węgrami podjęły się
realizacji inwestycji. Budowie
autostrady patronują Europej
ska Komisja Gospodarcza ONZ

(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

instancje i ogniwa PZPR i ZSL
Szczególnie uroczysty charakter
będą mieć obchody w miejsco
wościach znanych z tradycji ra
dykalnego ruchu ludowego. Wczasie tegorocznego święta pra
cującej wsi nawiązywać się bę
dzie zwłaszcza do 60 rocznicy
odzyskania niepodległości kraiu,
30 rocznicy zjednoczenia ruchu
robotniczego, a także 50 roczni
cy utworzenia ZMW RP „Wici”.
W najbliższą sobotę i niedzie
lę odbywać się będą w gminach
i wsiach wiece, festyny oraz
spotkania z weteranami ruchu
ludowego i robotniczego, uczest
nikami walk narodowowyzwo
leńczych. przodującymi rolnika
mi, pracownikami nauki. (PAP)

Fo<- Zdzisław Kwiiecki

dzać chudymi betonami. Kie
rownictwo budowy czeka na
stal zbrojeniową, a także chce
wykorzystać pracujący
przy
wykopach drugiego etapu robót
sprzęt do prowadzenia prac
ziemnych przewidziany w trze
cim etapie rozbudowy.
Od 1 kwietnia na budowie
Centrum pracuje większa licz
ba robotników. Dzięki temu
kończy się szereg prac. Stoją
już gotowe wiaty magazynowe
a budynek socjalny, w którym
będzie stołówka, szatnie, suszar
nie odzieży, natryski i inne po
trzebne pracownikom budowla
nym pomieszczenia — czeka tyl
ko na malarzy. W hotelu dla
pacjentów szaluje się obecnie
strop drugiej kondygnacji.
Niestety, nie uległa poprawie
jakość metalowych szalunków. W
ubiegłym roku („Ż.W." z 4.X.77)
pisaliśmy o tym, że hotel bu
duje się nową metodą — syste
mem budownictwa monolityczne
go SBM-75. Polega on na tym,
że w metalowe ramy oklejone
drewnianą sklejką leje się be
ton. Ramy te powinny być
idealnie równe. Tak nie jest.
Raciborska Fabryka Sprzętu
Budowlanego dostarcza szalunki
nie najlepszej jakości. W dalszym
ciągu metalowe ramy są źle wy
kańczane, nity, którymi są spa
wane. wypadają, a sklejka, kle
jona aż z 12 cienkich warstw
drewna, wypacza się.
Powoduje to nierówności albo
po prostu dziury w betonie. Już
trzykrotnie gościli na budowie
Centrum Onkologii przedstawi
ciele fabryki z Raciborza. Ich
wizyty nic nie zmieniły.
(EWD)

Na północy śnieg * W nocy przymrozki

Chłodno i deszczowo
Informacja własna
mometry wskazywały 1 st. w
(P) Obszar Polski
znajduje
Helsinkach, 3 st. w Sztokholmie,
się na skraju niżu z ośrodkiem
nad Białorusią. W całym kraju
4 st. w Kopenhadze.
było w środę nadal chłodno i
Synoptycy z Biura Prognoz
dżdżysto.
Na północy kraju
Długoterminowych
Instytutu
wystąpiły opady deszczu ze Meteorologii i Gospodarki Wod
śniegiem i śniegu. W środę w
nej niestety nie przewidują w
południe termometry wskazy
najbliższych dniach
poprawy
wały od 2 st. w Gdańsku i El
pogody. Pięciodniowa prognoza
blągu do 9 st. w Słubicach i
przewiduje w Polsce zachmu
Włodawie.
rzenie duże z rozpogodzeniami.
W Warszawie notowano w
Okresami opady deszczu
lub
tym czasie 3 st. W górach znów deszczu ze śniegiem. Tempera
zapanowała mroźna i śnieżna
tura maksymalna w dzień od
zima: na Kasprowym Wierchu 5 do 10 st., minimalna w nocy
termometry wskazywały w po
od zera do 5 st. Lokalnie mogą
łudnie minus 4 st., a na śnieżce wystąpić przymrozki. Wiatry
minus 6 st. Sypał śnieg.
dość silne, północno-wschodnie.
W Tatrach mimo mroźnej i
(lat.)
śnieżnej pogody (na Kaspro
wym Wierchu pokrywa białego
puchu sięga 78 cm) zakończył
się w czwartek sezon narciarski.
Zdecydował o tym planowy re
mont kolejki linowej na Kas
prowy Wierch, a także wycią
gów krzesełkowych na Hali Go
ryczkowej i Gąsienicowej.
Po remoncie kolejka na Kas
prowy ruszy 9 czerwca. W se
zonie zimowym przewiozła ona
270 tys. pasażerów.
Chłodno jest w całej północ
nej Europie. W środę rano ter-

(P) Rozpoczęła się próba wod
na kotła piątego z kolei 200megawatowego turbozespołu w
elektrowni „Jaworzno III”.
W czasie 4 miesięcy, ekipy
fachowców
„EnergomontażuPołudnie”,
kierowane przez
lnż. Jana Maciaka, zmontowały
skomplikowaną konstrukcję po
tężnego kotła produkcji raci
borskiego „Rafako” — wyko
nując m.in, 23 tys. spawów. Na
szczególne wyróżnienie zasługugują zwłaszcza brygady Stani
sława Biernata, Gerarda Brud
nego i Ryszarda Glińskiego oraz spawacze: Leopold Luboń,
Stanisław Pielgrzym i Antoni
Zarzeczny.
Powodzenie próby wodnej
kotła umożliwia rozpoczęcie ro
bót przez zespoły z „Termoizolacji" i innych przedsiębiorstw
wykonawczych.
Budowniczo
wie jaworznickiej siłowni do
kładają wszelkich starań, aby
blok nr 5 włączony został do
sieci
elektroenergetycznej z
końcem lipca br. „Jaworzno
III” dysponować będzie wów
czas mocą 1000 megawatów.
Jednocześnie w szybkim tem
pie postępują prace przy wzno
szeniu konstrukcji bloku nr 6,
który również ma być oddany
do użytku w br. (PAP)

Henryk Jabłoński
(P) Edward Gierek i Aleksander Grlićkoo podczas spotkania
Fot. CAF — Matuszewski

(P) W dniu 10 bm. I sekre
tarz KC PZPR Edward Gie
rek przyjął wysłannika pre
zydenta SFRJ i przewodni
czącego ZKJ Josipa Broz Tito,
sekretarza w Komitecie Wy
konawczym Prezydium KC
ZKJ Aleksandra Grlićkova,
który przekazał pozdrowienia
i osobiste posłanie prezydenta
Tito.
W spotkaniu uczestniczyli:
członek
Biura
Politycznego,
sekretarz KC PZPR Edward
Babiuch, członek KC, kierownik
Kancelarii
Sekretariatu
KC
PZPR Jerzy Waszczuk, członek
CKKP,
zastępca kierownika
Wydziału Zagranicznego KC
PZPR Lucjan Piątkowski, a ze
strony jugosłowiańskiej: zastęp
ca kierownika Wydziału Sto
sunków Międzynarodowych KC
ZKJ Bora Milośević i ambasa
dor SFRJ w Polsce Mihailo
Svabić.

W serdecznej rozmowie omówiono kierunki dalszego

Red. Andrzej Fąfara relacjonuje z trasy XXXI Wyścigu Pokoju

Kolarze NRD pierwszymi liderami
(P) W środę w Berlinie odbyło się uroczyste otwarcie XXXI
Wyścigu Pokoju. Na trybunie honorowej zasiadł pierwszy se
kretarz Komitetu Centralnego SED, przewodniczący Rady Pań
stwa NRD — Erich Honecker. Kolarze piętnastu państw ucze
stniczących w tegorocznej imprezie „Neues Dcutschland”, „Rudeho Prava” i „Trybuny Ludu” przedefilowali przed trybuną
zanim wyruszyli na 7-km trasę prologu.
Warunki atmosferyczne były
nie sprzyjające. Wiał silny, po
rywisty wiatr 1 było zimno. Po
goda ta sprawiła, że pomimo
niewielkiej długości etapu róż
nice na mecie były dość zaczne. Słabsi zawodnicy stracili po
nad dwie minuty do lidera.
Kolarze startowali
parami.
Jako pierwszy z Polaków wy
stąpił Jan Krawczyk, którego
partnerem był kolarz belgijski
Noel Zelek. Krawczyk pojechał
nieźle, uzyskując czas 9 min.
35 sek. Uwagę kibiców przycią
gali jednak przede wszystkim
reprezentanci gospodarzy, któ
rzy zdecydowanie górowali nad
rywalami. Startujący z nume
rem 13 Siegbert Schmeisser ja
ko pierwszy z zawodników zbli
żył się do granicy 9 minut uzy
skując czas 9:01. Doskonale po
jechali pozostali kolarze gospo
darzy. Petermann poprawił wy
nik Schmeissera o 2 sekundy, a
startujący jako ostatni z ekipy
NRD Hartnick uzyskał równe 9
minut.
Polacy na tym sprinterskim
etapie nie wypadli najlepiej.
Startujący po Krawczyku Mi
chalak i Pożak uzyskali gorsze
od niego czasy. Dopiero jadący
w 25 parze Szozda uzyskał wy
nik lepszy od Krawczyka o 3
sekundy. Najlepsze czasy z Po
laków uzyskali specjalizujący
się w jeżdzie na czas — Lang
i Sujka.
Reprezentanci gospodarzy od
nieśli także w prologu zdecydo-

wane zwycięstwo w klasyfika
cji drużynowej. Do pierwszego
etapu wyścigu pokoju wyruszą
oni w błękitnych koszulkach li
derów drużynowych, a żółtą ko
szulkę przywdzieje Andreas Pe
termann.
WYNIKI INDYWIDUALNE
PROLOGU

1. Andreas Peterman (NRD)
8:59
2. Hans - Joachim Hartnick
(NRD) 9:00
3. Siegbert Schmeisser (NRD)
9:01
4. Aavoo Pikkuus (ZSRR) 9:11
5. Peter Koch (NRD) 9:14
6. Jordan Penczew (Bułgaria)
9:16
7. Andreas Neuer (NRD) 9:18
8. Czesław Lang (Polska) 9:20
9—10. Lastibor Iionccny i Jiri
Skoda (CSRS) 9:21.
WYNIKI DRUŻYNOWE
1.
2.
3.
4.

NRD — 27.00
ZSRR — 28:00
CSRS — 28:16
Polska — 28:18

21-Ietni Andreas Peterman po
chwalić się już może wieloma
osiągnięciami. W 1975 r. zdobył
wraz z kolegami brązowy me
dal w wyścigu drużynowym na
mistrzostwach świata juniorów.
Rok później wystartował w Wy
ścigu Pokoju zajmując w nim

Prasie wszelkim pomoc dla seniorów

Prognoza pogody
(P) Dziś w Warszawie będzie
zachmurzenie
umiarkowane,
okresami duże, z przelotnymi
opadami deszczu lub deszczu ze
śniegiem. Temperatura maksy
malna 6 st. (PAP)

KALENDARIUM
• Czwartek jest 131 dniem
1973 r. Do końca roku pozostało
234 dni, w tym 195 dni robo
czych.
O Słońce wzeszło dziś o godz.
4.48, a zajdzie o godz. 20.18.
Wschód Księżyca — godz. 8.05,
zachód — godz. 23.52. Czwartek
będzie dłuższy od najkrótszego
dnia to roku o 7 godzin i 47
minut.
• Imieniny obchodzą Franci
szek i Jakub.

ai.>

— Panie
Prezesie,
Polski
Czerwony Krzyż powstał sześć
dziesiąt lat temu, w zupełnie
innych warunkach historycz
nych i cywilizacyjnych. Jak or
ganizacja dostosowała się do
zmian, które nastąpiły w Pol

sce?

rozwoju stosunków polskojugosłowiańskich i wzajemnej
współpracy, jak również nie
które aktualne problemy sto
sunków międzynarodowych i
ruchu robotniczego.
Równocześnie
uzgodniono,
że oficjalna przyjacielska wi
zyta I sekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka w Jugosła
wii, która miała nastąpić w
pierwszej połowie maja br.,
zostanie odłożona na krótki
okres. Nowy termin wizyty
zostanie ustalony w najbliż
szym czasie.
Podczas
rozmowy
obie
strony pozytywnie oceniły
wszechstronny rozwój przyja
cielskich stosunków polskojugosłowiańskich.
Podkreś
lono znaczenie, jakie dla roz
woju tych stosunków i współ
pracy obu krajów mają spot
kania Edwarda Gierka i Jo
sipa Broz Tito. (PAP)

1 ŻYCIA

z doc. dr. hab. Ryszardem Brzozowskim
prezesem PCK, wiceministrem
zdrowia i opieki społecznej

— Nasze stowarzyszenie jest
jednym z młodszych. Inne eu
ropejskie organizacje powstały
przed stu laty. Założycielom
Czerwonego Krzyża wydawało
się wówczas, że ich działanie
powinno polegać przede wszyst
kim na niesieniu pomocy ran
nym na polu walki. Zmieniły
się warunki i sfera zaintereso
wań organizacji, okazało się, że
także w czasie pokoju istnieją
wielkie potrzeby niesienia po
mocy innym. Dziś sorawą waż
ną dla wszystkich stowarzyszeń
Czerwonego Krzyża jest roz
wój honorowego krwiodawstwa.
U nas, w kraju, w roku ubiegłym ńż 81,5 proc, krwi uzy
skaliśmy bezpłatnie, od ludzi
zrzeszonych w prowadzonych
przez PCK klubach honoro

wych dawców krwi. Kluby
te, to nasza rodzima forma dzia-

łania. Pozwala ona na zbiera
nie krwi w sposób planowy,
daje także szansę w sytuacji
wymagającej szybkiego znalezió
nia dawcy o konkretnej, poszu
kiwanej grupie krwi.
Drugą, po honorowym daw
stwie krwi formą działania
PCK jest rozwijanie opieki
nad ludźmi starymi. Prowadzi
my tę działalność za pośrednic
twem punktów opieki nad cho
rym w domu. Zatrudnione w
punktach siostry PCK prze
szkolone i nadzorowane przez
fachowe pielęgniarki, są naj
częściej jedynymi osobami nio
sącymi pomoc ludziom starym
i chorym, tym, których wojna
pozbawiła opieki najbliższych.
Dzlałą w kraju 800 takich
punktów obejmujących stałą opieką ponad 40 tysięcy podo-
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7 miejsce. Udany był dla Peter-

manna sezon 1977. Zajął on pią
te miejsce w wyścigu ,.Open”
tour du Vaucluse, a w Wyścigu
Pokoju zajął również siódme
miejsce.

★
W środę w godzinach przed
południowych
przedstawiciele
międzynarodowego
kierownicstwa Wyścigu Pokoju oraz
przedstawiciele uczestniczący w
tegorocznej imprezie ekip przy
jęci zostali w berlińskim Pała
cu Republiki przez sekretarza
stanu d.s. kultury fizycznej i
snortu NRD Guenthera Erbacha. W spotkaniu uczestniczył
także przewodniczący DTSB —
Manfred Ewald oraz przedsta
wiciele
międzynarodowych
władz kolarskich, którzy przy
byli do Berlina na uroczystość
otwarcia XXXI Wyścigu Po
koju.

przyjął ambasadora
PRL w W. Brytanii
(P)
Przewodniczący
Rady
Państwa
Henryk
Jabłoński
przyjął 10 bm. ambasadora PRL
w Wielkiej Brytanii Artura Starewicza. (PAP)

Wicekanclerz Austrii
u Piotra Jaroszewicza
(P) 10 bm. prezes Rady Mini
strów Piotr Jaroszewicz przyjął
przebywającego z kilkudniową
wizytą w Polsce wicekanclerza
Austrii — dr Hannesa Androscha.
W czasie spotkania omówiono
problemy związane z dalszym
rozwojem
polsko-austriackiej
współpracy gospodarczej i nau
kowo-technicznej.
Wicekanclerzowi H. Androschowi towarzyszyli przedsta
wiciele
sfer
gospodarczych
Austrii oraz grupa dorad
ców i ekspertów. Ze stro
ny polskiej w spotkaniu wzięli
udział: wiceprezes Rady Mini
strów — Mieczysław Jagielski,
minister spraw zagranicznych —
Emil Wojtaszek, minister han
dlu zagranicznego i gospodarki
morskiej — Jerzy Olszewski, mi
nister przemysłu maszynowego
— Aleksander Kopeć, zastępcy
przewodniczącego . Komisji Pla
nowania przy Radzie Ministrów
— Janusz Hrynkiewicz i Syks
tus Olesik oraz pierwszy za
stępca ministra finansów —
Marian Krzak.
Obecny był ambasador Austrii
w Polsce — Friedrich Zanetti.
(PAP)

Depesza z Polski

do przywódcy Afganistanu
(P)
Przewodniczący
Rady
Państwa Henryk Jabłoński i
prezes Rady Ministrów Piotr
Jaroszewicz wystosowali depe
szę gratulacyjną do Nura Mo
hammada Taraki w związku z
objęciem przez niego stano
wiska przewodniczącego Rady
Rewolucyjnej i premiera rządu
Demokratycznej Republiki Af
ganistanu. (PAP)
(„Rewolucja 7 saura” — czytaj
komentarz na sir. 5).

Strajk powszechny • Manifestacja w Rzymie

Włochy wstrząśnięte
śmiercią Aldo Moro
RZYM (PAP). Korespon
dent PAP, Waldemar Kedaj
pisze: stolica Włoch przeży
wała drugi dzień od zamor
dowania jednego z najwybit
niejszych polityków Republiki,
przewodniczącego partii chrze
ścijańskiej. Na ulicy Caetani
w Rzymie, w miejscu gdzie
we wtorek ok. godz. 14 zna
leziono samochód ze zwłoka
mi Moro, gromadził się wciąż
tłum, wielu składało wiązanki
kwiatów.
Również w środę Rzym i in
ne miasta włoskie manifesto
wały oburzenie i protest wobec
bestialskiej zbrodni oraz zde
cydowaną wolę odparcia ataku
terroryzmu.
Po ośmiogodzin
nym strajku we wtorek 10 bm.
w całych Włoszech odbył się
dwugodzinny strajk powszech
ny. Po południu na placu San
Giovanni w Rzymie odbyła się
potężna manifestacja, z udzia
łem kilkudziesięciu tysięcy osób, na której przemawiali
przywódcy federalni związko
wej CGIL-CISL-UIL Luciano
Lama. Luigi Macario i Giorgio
Benvenuto.
Hasła na transparentach gło
siły m. in. „Zabiliście Moro, ale
nie zabijecie demokracji”, „Ter
roryzm nie przejdzie, lud jest
silniejszy i zjednoczony — zwy
cięży”.
Sekretarz generalny CGIL Lu
ciano Lama podkreślił jedno
cześnie, że „właściwą reakcją w
obecnym dramatycznym mo
mencie powinien być nie płacz,
lecz zmobilizowanie wszystkich
sił do walki”.
Środowe gazety włoskie okre
ślają zamordowanie Aldo Moro
jako „najstraszliwszą zbrodnię
w historii Republiki Włoskiej”,
Przyrównują ją do najpotwor

niejszych

zbrodni

faszystow-

skich i do zamordowania w 1924
r. przez faszystów znanego dzia
łacza socjalistycznego, Giacomo
Matteottiego.
Dzienniki podkreślają także
polityczne i moralne
walory
Aldo Moro, nazywając go wiel
kim demokratycznym przywód
cą, odważnym i otwartym na
wymogi współczesnej epoki.
Partie obecnej większości par
lamentarnej. której współarchitektem i głównym gwarantem
był Aldo Moro, wezwały do umocnienia jedności wszystkich
sił demokratycznych. W depe
szy do sekretarza politycznego
DC
Penigno
Zaccacniniego
nrzvwódcy WłPK, Luigi Longo
i Enrico Berlinguer wyrazili
przekonanie, że podobnie jak w
czasie antyfaszystowskiej wal
ki i oporu, komuniści i chrześ
cijańscy demokraci wraz z in(DOKOŃCZENIE NA STR. 4)

Kolejne spotkanie
SALT w Genewie
GENEWA (PAP). W środę od
było się w Genewie kolejne
spotkanie delegacji ZSRR i US .
na radziecko-amerykańskie roz
mowy w sprawie ograniczenia
strategicznych zbrojeń ofensyw
nych. (P)

„Życie i Nowoczesność”

Z ZYCIE

NE 110, 11 MAJA 1978 R.

Notatki z Wiejskiej

WIZYTY—SPOTKANIA—ROZMOWY

Mimo kłopotów z pogodą

Szybkie tempo prac na polach
Informacjo własna
(P) W całym kraju odbyło się 2700 zebrań konsultacyjnych. W
1793 uczestniczyli posłowie. Ludzie zgłaszał! wnioski, uwagi, pro
pozycje. Wszystko to trzeba było potem zebrać, przestudiować,
przeanalizować.

A i jeszcze teraz, w pierw- i rony Środowiska, które odbyło
szej połowie maja, napływają | s:ę w gmachu Sejmu w ostat
nią środę. Słowa te bowiem
do wojewódzkich zespołów po
najlapidarniej określają istotę
selskich wypowiedzi wybor
przyszłych komitetów kontroli
ców, jeszcze do naszej redak
społecznej. .Jest to — powie
cji Czytelnicy piszą na temat
dział poseł Bondarewski — or
komitetów kontroli społecznej.
gan umacniający samorządność
Jak powiedział poseł prof.
Sylwester Zawadzki (PZPR),
przewodniczący
wyłonionej
przez sejmowe komisje: Admi
nistracji, Gospodarki Tereno
wej i Ochrony Środowiska oraz
Prac Ustawodawczych nadzwy
czajnej poselskiej podkomisji,
uwag — posegregowanych i
powtarzających się, a dotyczą
cych proponowanych rozwiązań
— było około 500. Trzeba je
było rozpatrzyć i zastanowić
się, które wprowadzić, Jakie
poprawki zrobić w zaprezento
wanym przez Radę Państwa
projekcie ustawy o komitetach
kontroli społecznej.
Niektórzy wyborcy, w tym
również część naszych Czytel
ników, potraktowała projekt
utworzenia komitetów kontroli
społecznej jako zamiar utwo
rzenia
dodatkowego organu
kontroli. Stąd wypowiedzi: „or
ganów kontroli mamy pod do
statkiem". „Kontrolujących jest
zbyt wielu”.
Niektórzy z kolei uważali, że
komitety kontroli społecznej
oowlnny
przejąć
wszystkie
funkcje Już istniejących orga
nów kontroli. A przecież, zgod
nie z tym co powiedziano na II
Krajowej Konferencji Partyj
nej, komitety kontroli społecz
nej — powoływane przez rady
narodowe — powinny się zająć
koordynacją i inspiracją kon
troli społecznej. powinny za
pewnić SKUTECZNOŚĆ działa
nia tej kontroli. Powinny też
dopilnować egzekwowania zale
ceń pokontrolnych.
Posłowie zgromadzili moc po
prawek do projektu ustawy.
Również i w Radzie Państwa,
gdzie komisja do spraw rad na
rodowych studiowała zgłaszane
podczas konsultacji wnioski I
uwagi, trwają obecnie prace
nad redakcją uchwały wyko
nawczej.
Chciałam odnotować to, co
powiedział poseł Andrzej Bondarewski (SD) na posiedzeniu
Komisji Prac Ustawodawczych
oraz Komisji Administracji,
Gospodarki Terenowej i Och-

Usprawnienia komurikacji
w „białym zagłębiu”
(P) 10 bm. w Słowiku pod
Kielcami brygady Przedsiębior
stwa Robót Kolejowych nr 15
ułożyły ostatnie przęsła 275-metrowej estakady nad linią kole
jową Kraków — Kielce i tra
są międzynarodowa E-7. Dzięki
powstającej łącznicy pociągi
towarowe, wywożące z „białe
go zagłębia" setki tysięcr ton
cementu, wapna i kruszywa
kierowane będą wprost na
Częstochowę, omijając przecią
żony kielecki węzeł kolejowy.
Na #-kilometrowei trasie pro
wadzącej ze stacji Sitkówka
— Nowy do S’czu>owic trzeba
było wznieść aż 8 wiaduktów
kolejowych i drogowych o łą
cznej długości ponad 501 m.
Dzięki tym inwestycjom pierw
sze elektryczne pociągi towaro
we z „białego zagłębia’’ oojadą nową trasą jeszcze przed 22
lipna br.
Dzięki sprawnej organi-acjl
pracy przerwa w ruchu kole
jowym na trasie Kraków —
Kielce, spowodowana układa
niem przęseł i zdjęciem sieci
t-akcejnej. trwa>a bardzo krót
ki jak na stn-ień s’-omplikowania tej operacji. (PAP)

UWAGA: Kierowcy i rodzice!
Dzieci giną

w wypadkach drogowych
Informacja własna
(P) W Nakle, wybiegła na<gle
na jezdnie i dostała się pod
ko'a ciężarówki marki „Jelcz”
5-letr.ia Joanną B., która znaj
dowała się na ulicy bez opieki
starszych. Dziewczynka doznała
bardzo ciężkich obrażeń i w
drodze do szpitala zmarła. W
miejscowości Czerwonak, woj.
poznańskie. 6-letni Jarosław W.
wbiegł na szosę zza stojącego
na przystanku PKS autobusu i
dostał się pod koła „Fiata 126p”.
Chłopczyk poniósł śmierć na
miejscu.
W m:ejseowcści Boguchwa
łów. woj. opokkie ..Syrena" pro
wadzona z dużą szybkością przez
Włodzimierza R.. wpadła w po
ślizg przy wjeżdzie na most i
uderzyła w betonową barierę.
Śmierć na miejscu pon!osła
2-letnia córeczka kierowcy Syl
wia R. Kierowca i jego żona
zestali ranni, (j.l.)
fl>)
Redakcja
dwutygodnika
ROZRYWKA i kwartalnika RE
WIA
ROZRYWKI
zawiadamia
współpracowników, autorów i czy
telników, it z dniem 7 czerwca
br. zestala
przeniesiona
przez
Młodzieżową Agencję Wydawni
czą — RSW ..Prasa — Książka —
Ruch” do lokalu przy ul. Jana
Sebastiana Bacha 34 m 71S (Słu
żew nad Dolinką)
teł. 47-01-47
Dojazd autobusem pospiesznym
A oraz tramwajami 4. 19 i 3* do
Dworca Południowego, a następ
nie jeden przystanek autobusami
1>1 i 491.

społeczną. Jest to instytucja po
głębiająca demokrację socjalis
tyczną”.
Takie są założenia, taka jest
Idea, leżąca u podstaw powo
łania komitetów kontroli spo
łecznej. Nie będzie to ani dub
lowanie, ani wyręczanie istnie
jących organów kontroli spo
łecznej, ale ich uaktywnienie,
ukierunkowanie, inspirowanie.
Bo chociaż mamy tych orga
nów kontroli społecznej wiele
(że przypomnę 50-tysięczną rze
sze kontrolerów związkowych,
zajmujących się kontrolą zao
patrzenia, cen, usług Itp., oraz
tysiące członków samorządu
mieszkańców miast 1 wsi, zaj
mujących się kontrolą placówek
na swoim terenie, a także
członków komitetów sklepo
wych i kontrolerów w organi
zacjach spółdzielczych), to jed
nak, jak wykazuje doświadcze
nie, efekty tej kontroli nie są
imponujące, nie przynoszą po
żądanych skutków. Chodzi więc
o to, aby wszędzie tam, gdzie
potrzebna jest ochrona mienia
społecznego, ochrona praw oby
wateli, większa dyscyplina i
gospodarność, a także i nie
zbędne jest lepsze zaspokajanie
potrzeb ludności — społeczna
kontrola miała swój wgląd, aby
przyniosła pożytek, eliminując
wszystko to, co złe, co hamu
je postęp,
RYSZARDA KAZIMIERSKA

(P) Mimo że padające często deszcze utrudniają prace poło
wę, rolnicy nadrobili wiele opóźnień spowodowanych chłod
ną wiosną. Zakończono już w zasadzie siewy zbóż jarych. Naj
pilniejsze obecnie jest ukończenie siewów buraków cukrowych
i sadzenia ziemniaków.
Buraki cukrowe zasiano do
końca tygodnia — jak wyni
ka z informacji Ministerstwa
Rolnictwa — na ponad 540
tys. hektarów pól. Do zasia-

Protesty polskich
naukowców przeciwko
broni neutronowej
(P) Stanowczy protest prze
ciwko zamiarom podjęcia pro
dukcji broni neutronowej oraz
próbom umieszczenia jej na na
szym kontynencie wyraża spo
łeczeństwo polskie w licznych
uchwałach i rezolucjach.
W przedsiębiorstwach, insty
tucjach oraz w placówkach
naukowych ludzie różnych za
wodów i środowisk społecznych
opowiadają się zdecydowanie za
zagwarantowaniem
wszystkim
narodom podstawowego prawa
człowieka — prawa do życia w
pokoju.
Jesteśmy przeciwko produkcji
broni neutronowej, przeciwko
rozwijaniu wszelkich nowych
rodzajów broni — głosi rezo
lucja uchwalona przez pracow
ników Centrum Medycyny Do
świadczalnej i Klinicznej Pol
skiej Akademii Nauk. Wstrzy
manie wyścigu zbrojeń i ich
stopniowa redukcja sa najlep
szą drogą do zapewnienia poko
ju na święcie, do rozwiązania
stojących przed ludzkością pro
blemów. (PAP)

8 Kronika sądowa

10 lat pozbawienia wolności dla sprawcy
tragicznego wypadku drogowego
Sprostowania nie będzie
Sąd Rejonowy w Częstocho
wie rozpatrywał ostatnio spra
wę 45-letniego kierowcy od
działu PTTK w Kłobucku —
Juliana Pastuszki oskarżonego
o spowodowanie w dniu 15 mar
ca br. wypadku drogowego w
Gnaszynie, w wyniku którego
poniósł śmierć funkcjonariusz
Wydziału Ruchu Drogowego
Milicji Obywatelskiej, Mieczy
sław P.
Jadący samochodem osobo
wym „Fiat 126p” z szybkością
70—80 km Krzysztof O. zauwa
żył nagle w lusterku wstecz
nym swego pojazdu błysk foto
graficznego flesza. Zorientował
się, że jedzie za nim samochód
milicyjny wyposażony w „trafipax”. Wóz ten wyprzedził
„Fiacika” i dał znak nakazu
jący zatrzymanie się. Krzysztof
O. zjechał na pobocze i za
trzymał samochód czekając na
milicjanta. W tym samym mo
mencie, gdy funkcjonariusz MO
założywszy białą czapkę pod
chodził do „malucha", z prze
ciwnej strony na szosie poja
wiły się światła pojazdu. Byl
to autobus, który potrącił
funkcjonariusza MO i uderzył
w „Fiacika”. Nie zatrzymując
się pojechał dalej, w kierunku
Blachowni. Krzysztof O. przy
stąpił do ratowania, na miarę
swych możliwości, ciężko ran
nego. Przygodnych kierowców
prosił o zawiadomienie pogo
towia i MO. Przed przybyciem
lekarza funkcjonariusz milicji
Mieczysław P. zmarł.
W niespełna dwadzieścia mi
nut później, około godz. 20 zna
leziono na ul. Dzierżyńskiego w
Blachowni porzucony autobus
„Ikarus" nr rej. CZO 437B z
wybitą przednią prawą szybą
i uszkodzonym nadwoziem. We
wnątrz nikogo nie było. Były
w nim jedynie trzy butelki po
wódce i ciepła kurtka bez do
kumentów.
Po godzinie 21 funkcjonariu
sze MO zatrzymali w Często
chowie montera samochodowe
go Zygmunta M., który, jak się
okazało, towarzysząc kierowcy
— Julianowi Pastuszce, jechał
tym autobusem. Stwierdził on,
że razem z kierowcą pili od go
dziny 10 rano piwo, a później w
kilku miejscach wódkę. Jadąc autobusem zasnął, a obudził się dopiero wówczas, gdy
Pastuszko zawołał „uciekaj, bo
rozbiłem autobus”. Gdzie zaś
jest kierowca — nie wie.
Uciekając z miejsca wypad
ku, Pastuszko uszkodził jeszcze
siatkę i bramę ogrodu posesji
przy ul. Zawadzkiego 11 w
Blachowni. Porzuciwszy pojazd
w oddaleniu od zabudowań —
by nikt nie próbował go za
trzymać. ukrywał się aż do wy
trzeźwienia. Oddał się w ręce
MO, gdy milicja była już na
jego tropie.
W czasie śledztwa 1 procesu
Pastuszko nie wykazał skruchy.
Być może wpływ na taką po
stawę miał fakt, że był już po
przednio kilkakrotnie karany,
m.in. za przestępstwa przeciw
ko życiu i zdrowiu. Okazało
się także, że ten sam kierow
ca, który woził po kraju wy
cieczki PTTK nie stronił ód
kieliszka.
Sąd wymierzył Julianowi Pa
stuszce najwyższy wymiar ka
ry przewidzianej za spowodo
wanie tragicznego w skutkach
wypadku drogowego przez kie
rowcę w stanie nietrzeźwym —

skazując co na 10 lat pozba-

wienia wolności. Wyrok nie
jest prawomocny.
• • •
Na tle tej sprawy nie sposób
pominąć milczeniem pisma, ja
kie do redakcji „Życia Czę
stochowy” skierował kierow
nik oddziału PTTK w Kło
bucku
p.
Adam
Kumak.
W’płynęlo ono po notatce, w
której była mowa o tra
gicznym wypadku spowodowa
nym przez pijanego kierowcę.
Zwracaliśmy w niej uwagę na
konieczność, niezbędnej naszym
zdaniem weryfikacji kierowców
zatrudnionych w biurach turys
tycznych. Uzasadnialiśmy • to
faktem, że Pastuszko był ka
rany i zwolniony dyscyplinar
nie za pijaństwo w Kombina
cie Budowlanym.
Pan Kurzak uważał to stwier
dzenie, oparte na dokumen
tach, za nieprawdziwe i prosił
o
zamieszczenie stosownego
sprostowania. Sprostowania nie
było i nie będzie, (j)

nia pozostało jeszcze tylko ok.
7 proc, planowanej powierzch
ni. Jest to, mniej więcej, za
awansowanie prac odpowiada
jące ubiegłorocznemu.

Jednak sporo do zasiania po
zostało
jeszcze w wojewódz
twach warszawskim, białostoc
kim, łomżyńskim i siedleckim.
Szybkie zakończenie siewów
zwłaszcza w tych ostatnich wo
jewództwach jest sprawą bar
dzo pilną. W tym rejonie pra
cuje cukrownia Łapy, opóźnie
nie siewów to w efekcie zmniej
szenie plonów powodujące ko
nieczność przerzutów surowca
dla tego zakładu z innych rejo
nów kraju.
Na trzech czwartych piano
wanej powierzchni uprawy czy
li ok. 1,7 min ha zasadzono
ziemniaki. Zakończyli lub są bli
scy końca sadzenia rolnicy z woj.
koszalińskiego, konińskiego, ka
liskiego, poznańskiego i tarnow
skiego. Sporo kłopotów jest w
tym roku z sadzeniakami. Przed
siębiorstwa nasienne skupiły
ponad 520 tys. ton sadzeniaków,
jednak z powodu trudności
przewozowych nie można było
ziemniaków zakupionych
w
Szczecińskiem,
Koszalińskiem,
Słupskiem i Olsztyńskiem —
gdzie sadzeniaki są najle
pszej
jakości
—
dostar
czyć do rejonów południowych
i zachodnich. Tam nadal sadze
niaków brakuje, mimo że skie
rowano tam transporty ziem
niaków dodatkowo zakupionych
w woj. białostockim, łomżyń
skim czy bialskopodlaskim.
Szybko postępują siewy kuku
rydzy przeznaczonej na ziarno.
Zasiano nią już 290 tys. hekta
rów, tj. o 20 tys. więcej niż rok
temu. Coraz Większego rozma
chu nabierają zabiegi ochrony
roślin.
Przy pomocy chemii
zwalcza się chwasty w zbożach
ozimych i buraków cukrowych.
Zabiegi tego typu wykonano
już na ok. 310 tys. hektarów
większość z tych prac przepro
wadziły maszyny SKR.
W województwach zachodnich
1 centralnych rozpoczęły się
także zbiory poplonów ozimych
na zieloną paszę i susz. W wie-

Zjazd absolwentów
Liceum Cbreptowicza
w OstiwctrŚwiętokrzyskim
(P) W dniach 17—18 czerwca
1978 r. z okazji 65-lecia istnie
nia szkoły odbędzie się w Os
trowcu Świętokrzyskim zjazd
absolwentów i wychowanków
Gimnazjum i Liceum J. Chreptowicza.
Zgłoszenia należy kierować
pod adresem Komitetu Organiza
cyjnego, 27-400 Ostrowiec, teL
26-821. Koszt uczestnictwa wy
nosi 350 zł. Sumę tę należy
przekazać na konto Komitetu
Organizacyjnego III Zja2du w
PKO Ostrowiec, nr 29649-4893-132
do dnia 25 maja.
W programie zjazdu m.:n. ko
leżeński obiad i wieczorna za
bawa, wycieczki turystyczne.
Uroczyste otwarcie zjazdu o
godz. 10 w dniu 17 czerwca.

lu rejonach kraju zbiory zielo
nek dopiero się zaczną. Prowa
dzi się tam jeszcze remonty
maszyn. Niestety, ich tempo nie
jest najlepsze, sporo kłopotów
sprawiają zwłaszcza braki czę
ści zamiennych, (mp.)

Obchody Tygodnia
Przyjaźni Studentów
Poiski i ZSRR
(P) Wymowną ilustracją ścis
łych, wciąż wzbogacanych wię
zów przyjaźni 1 współpracy łą
czących młodzież polską i ra
dziecką jest obchodzony obecnie
„Tydzień przyjaźni studentów
Polski i ZSRR".
Goszcząca z tej okazji w Pol
sce 100-osobowa delegacja dzia
łaczy leninowskiego Komsomołu, przodujących studentów z
różnych regionów Kraju Rad
wyjechała 10 bm. — w kilku
grupach — do pozawarszawskich
ośrodków akademickich. Mło
dych radzieckich gości podej
mują serdecznie studenci Byd
goszczy, Katowic, Lublina, Ło
dzi i Poznania.
Już pierwsze bezpośrednie
spotkania dobitnie zaakcento
wały wspólne tradycje łączące
oba bratnie kraje, tradycje któ
re młode pokolenie godnie kon
tynuuje Młodzież Polska i de
legacje studentów radzieckich
oddały hołd pamięci żołnierzy
Ludowego Wojska Polskiego i
żołnierzy Armii Radzieckiej po
ległych we wspólnej walce z
faszyzmem.
Złożone zostały
wiązanki kwiatów. (PAP)

Polski odcinek 600 km
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
1 Program Rozwoju Narodów
Zjednoczonych (UNDP). Nie
które kraje, a wśród nich
Polska, otrzymują z UNDP do
tacje na studia projektowe.
Nasz kraj wykorzysta te pie
niądze na szkolenie specjalistów
1 zakup nowoczesnych urządzeń
służących do projektowania bu
dowy trasy. Centralne biuro
autostrady
zlokalizowano w
Warszawie.
Budowa autostrady ma istotne
znaczenie — nie tylko gospo
darcze, realizacja inwestycji
sprzyjać będzie rozwojowi poli
tyczno-społecznych stosunków
w duchu postanowień KBWE w
Helsinkach. Wykonanie arterii
przyniesie wszystkim państwom
uczestniczącym w inwestycji, a
także innym krajom, korzyści o
charakterze
gospodarczym
i
przemysłowym.
Zbudowanie
autostrady wpłynie na zwięk
szenie ruchu samochodowego z
północy na południe Europy
oraz pozwoli na szybszy prze
wóz ładunków transipcrtem sa
mochodowym.
Polski odcinek autostrady, c
długości ponad 600 km, przebie
gać będzie z rejonu Gdańska do
Cieszyna przez centrum kraju
— w okolicach stolicy. Pclscy
specjaliści przystąpią do budo
wy na początku lat osiemdzie
siątych. Zarówno w Polsce, jak
też w innych państwach auto
stradą ma być przekazywana
do użytku etapami.
Program inwestycji przewidu
je m.in. unifikację obiektów
usługowych, jak motele, pla
cówki gastronomiczne, stacje
obsługi itp. (PAP)

Zycie w gminie

Rodzinie tej pomożemy
Irena B. z Knurowie w woj.
ostrołęckim jest matką ośmior
ga dzieci. Najmłodsze ma osiem
miesięcy, najstarsze 13 lat. Pię
cioro chodzi już do szkoły.
Sześcioletni syn jest w klasie
przedszkolnej. Dwie najstarsze
dziewczynki
uczęszczają
do
gminnej szkoły zbiorczej w
Brańczyku. Pozostałe mają szko
łę na miejscu we wsi. Wszyst
kie wraz z matką Ireną B. i 42letnim ojcem mieszkają w sta
rej chałupie w Jednej izbie,
gdzie także na kuchni węglowej
są przygotowywane posiłki. Tu
też śpią dzieci z rodzicami i
tu odrabiają lekcje. 74-letnI
teść mieszka w niedużym po
koiku obok. Prawie 5-hektarowa gospodarka jest jego. Nie
przepisał jej jeszcze na syna.
Mąż Ireny B., Wacław, od
sześciu lat byl zatrudniony ja
ko nocny dozorca w bazie sa
mochodowej. Pracował 24 go
dziny na 48. Odpowiadało mu
to. bo i na roli mógł pracować.
20 marca, niestety, zawinił,
zwolniono go dyscyplinarnie. W
bazie zarabiał — jak twierdzi —
dobrze; 2300 miesięcznie plus
4000 zasiłku na dzieci i coś nie
coś z gospodarstwa pozwalało
żyć tej licznej rodzinie nie naj
gorzej. Irena B., opowiadając o
swych kłopotach, płacze. Zwol
nienie męża z pracy przyjęła
jako nieszczęście. Ma przecież
tyle dzieci. A sama jest chora.
„O, niech panowie zobaczą ja
kie mam żylaki— Dzieci nie
mają gdzie spać i uczyć się...
Nie nadążam kupować im ub
rań i obuwia. W zimie chodzi
ły w wiatrówkach i pepegach—".
„Najstarsza córka jest chora
na anemię. Była już w sanato
rium. Zresztą one wszystkie są
niedożywione. Byłam w Komi
tecie Pomocy w
Wyszkowie.
Przyjechały takie dwie młode
panie i Dowiedziały, że mąż żyje, to może gospodarzyć”.

—Jak męża teraz zwolnili z
pracy, to nie wiem co mam ro
bić-”

Mówi mąż: „Ja nigdy przed
tem nie piłem. Niech panowie
sąsiadów popytają, czy który
widział mnie pijanego. Wtedy
były imieniny. Wypiłem, no i
zwolnili mnie... Ta praca mi od
powiadała. 24 godziny, a póź
niej 48 godzin wolnego; byłem
w domu, to i na gospodarce
można było coś zrobić. Dzieci
miały bilety bezpłatne, a teraz...
Najstarsza idzie w przyszłym
roku do szkoły do Wyszkowa,
za bilet trzeba zapłacić 650 zł.
Szukałem pracy. Byłem na pośredniaku w Wyszkowie, ale
tam chcieli mi dać robotę tylko
na budowie. Musiatbym praco
wać osiem godzin co dzień, a tu
dom, gospodarstwo i dzieci. Ja
wiem, że żle zrobiłem, ale to
byl jedyny raz."
W tej sprawie rozmawia
liśmy z dyrekcją zakładu,
w
którym
pracował
Wa
cław B. Dyrektor oświadczy!
nam, że zwolnienie nastąpiło na
6kutek parokrotnego picia przez
Wacława B. alkoholu w pracy.
Jednakże, ze względu na dzie
ci, należałoby ojcu pomóc w
znalezieniu odpowiedniej pracy.
Zona:
„Biednemu
zawsze
wiatr w oczy. Rok temu wzię
liśmy pożyczkę 15 tys. złotych.
Kupiliśmy krowę. Zaraz potem
musieliśmy ją sprzedać, dawała
tylko pół litra mleka dziennie.
Straciliśmy na tym. Potem ku
piliśmy tę, którą mamy. O, nie
dawno ocieliła się. Jest cielę,
ale cóż z tego, jak krowa od 7
dni nie wstaje. Lekarz wetery
narii mówi, że chyba trzeba
ją będzie skierować na ubój z
konieczności. A dzieci mleko
muszą pić. Te, które chodzą do
szkoły w gminie, mają posiłek
na miejscu, ale te, które są we
wsi, już nie, no bo dom blisko,
to na dużą przerwa mogą
przyjść."

★

Wracając do Warszawy od
wiedzamy zbiorczą szkołę gmin
ną * Brańczyku. Słowa matki

potwierdzają
wychowawcy.
Dziewczynki mają kłopoty z na
uką, ale są pilne, grzeczne, uczynne. Trudności wychowaw
czych nie sprawiają. Są ciche.
Jedna z nich chorowała na żół
taczkę. Jest anemiczna, wątła.
Odwiedzamy również sekretarza
gminy.
Sekretarz gminy, pani Rosińs
ka, zna Wacława B., jego ro
dzinę i dzieci od lat, osobiście.
Pochodzą z tej samej wsi. Opinię o nim ma raczej dobrą
— pracuje, pomaga dziadkowi w
gospodarstwie, opiekuje się ro
dziną. Utratą pracy przez niego
orzed miesiącem jest zaskoczo
na, bo to radykalnie i bardzo
szybko pogarsza i tak nie naj
lepszą sytuację materialną całej
rodziny. Gospodarstwo bowiem
nie jest najlepiej prowadzone
(m.in. na skutek kłótni ojca
z synem) 1 trudno przypusz
czać. by mogło obecnie wy
starczyć na utrzymanie jedenastoosobowej rodziny. Do
czasu znalezienia pracy przez
ojca trzeba przyjść z pomocą
dzieciom. Pani Rosińska obie
cuje więc przedstawić sprawę
naczelnikowi, który akurat jest
na zebraniu w Spółdzielni Kó
łek Rolniczych, gdzie są oma
wiane sprawy wiosennych prac
Polowych na
terenie gminy.
Wyśle się też pracownika z
opieki społecznej w celu zorien
towania się, jaka pomoc tej ro
dzinie jest najpilniejsza. Gmina
jednak może zaopiekować się
trlko dziećmi w wieku przed
szkolnym. Trzeba więc będzie
też rozmawiać z władzami oś
wiatowymi o tych starszych,
które do szkoły chodzą.

Przed czterema laty gmina
zakupiła rodzinie kołdry i poś
ciel. Teraz chodziłoby chyba o
buty i ubrania...
Nie, kredytu ani pożyczki na
budowę domu bank nie będzie
mógł udzielić. Brak zabezpiecze
nia, bo gospodarstwo nie jest

racyjnych, możliwościami pogłę
Wiceprezes Rady Ministrów,
bienia i rozszerzenia współpracy
przewodniczący Komisji Pla
na rynkach krajów trzecich.
nowania Tadeusz Wrzaszczyk
Na zaproszenie polskiego ko
spotka się 10 bm. z wicekancle
ścioła prawosławnego przy
rzem Austrii Hannesem Androbył do naszego kraju z 1schem wraz z osobami towarzyszą
dniową wizytą zwierzchnik koś
cymi. Poruszono zagadnienia do
cioła
prawosławnego w Grecji,
tyczące współpracy gospodarczej
arcybiskup
Aten i metropolita
między Austrią i Polską, Omó
Grecji — Sarafir.. Towarzyszy mu
wiono w szczególności problemy
grupa wyższych duchownych gre
bilateralne związane z rozszerzę,
ckiego kościoła prawosławnego.
niem zakresu realizowanych do
(PAP)
tychczas powiązań dostaw koope-

•

•

PAP DONOSI W SKRÓCIE
• W ciągu ostatnich dwóch lat
uruchomiono w woj. nowosąde
ckim trzy poligonowe wytwórnie
prefabrykowanych
elementów.
Rozwija się budownictwo miesz
kaniowe, niemniej jednak potrze
by przerastają aktualne możliwo
ści. Nowosądeckie zakłady roz
budowują się, oprócz
mieszkań
dla oczekujących należy przygo.
tować również mieszkania
dla
tych, którzy niebawem rozpoczną
pracę w zakładach
przemysło
wych Gorlic, Nowego Targu •
Nowego Sącza. W trosce o zacho
wanie walorów
przyrodniczych
tego regionu potrzebne są kom
pleksowe rozwiązania problemów
ochrony środowiska, zaopatrzenia
w wodę.
budowy oczyszczalni
ścieków, ciepłownictwa itp. Pro
blemy te były 10 bm. przedmio
tem obrad egzekutywy KW PZPR
w N. Sączu z udziałem członka
Biura Politycznego, sekretarza KC
PZPR Stefana Olszowskiego.
Tego dnia S. Olszowski wraz 7
gospodarzami województwa z I
sekretarzem KW PZPR Henry
kiem Kosteckim uczestniczył w
spotkaniach aktywu partyjno-gospodarczego w Nowotarskich Za.
kładach Przemysłu Skórzanego
„Podhale” i Zakładach Napraw
czych Taboru Kolejowego w N.
Sączu.
• Efektywność wdrażania osiągnięć nauki do praktyki rolni,
czej w świetle postanowień XI
Plenum KC PZPR 1 X Plenum
NK ZSL była 10 bm. tematem
konferencji w Naczelnym Komi
tecie ZSL w której udział wzięli
naukowcy i praktycy rolnictwa
z całego kraju.
Szczególną uwagę poświęcono
w obradach problemem doskonalenia — w oparciu o nowoczesne
rozwiązania nauki — metod pra
cy w gospodarstwach indywidual
nych i zespołach rolniczych ora2
organizacji produkcji w całych
wsiach i gminach, jedna z dróg
do tego celu Jak stwierdzono —
jest rozwijanie soecjalizr-cji I upowszeehnlanle oświaty oraz postęnu rolniczego na wsi.
W toku konferencji1, której prze
wodniczył prezes NX ZSL — Sta
nisław Gucwa, nakreślono kie
runki i sposoby
działania
na
rzecz efektywniejszego wdrażania
do praktyki rolniczej osiągnięć
nauki przyspieszających rozwój
produkcji roślinnej i zwierzęcej.
• W br. zakończy się kolejny
etap rozbudowy Toruńskich Za.

kładów Włókien Chemicznych „Elana”. W wyniku uruchomienia
kilku wznoszonych obecnie obiek
tów produkcja torlenu ma się
zwiększyć rocznie o 10 tys. ton
tj. o ponad jedną trzecią w po
równaniu z produkcją
bieżącą.
Poważne zagrożenie terminu uru
chomienia nowych maszyn stwa
rzają opóźnienia budowlane. Pro
blem ten omówiono 10 bm. ńa ko
lejnym posiedzeniu rady budowy
z udziałem wicepremiera Kazi
mierza Seeomskiego oraz przed
stawicieli kierownictw zaintere
sowanych ministerstw i zjedno
czeń. Podjęto odpowiednie decy
zje dotyczące m. In. zwiększenia
potencjału kadrowego i technicz
nego na budowie nowych obiek.
tów „Elany”.
0 We Włocławku
wznoszony
jest nowoczesny kompleks .ob.estów do produkcji
polichlorku
winylu. Po uruchomieniu „Azo
tów II”, co ma nastąpić w roku
1380, gospodarka narodowa otrzy
ma zij tys. ten PCV rocznie a tak
że sporą ilość chloru, chlotku wi.
nylu, rozpuszczalników itp. Zaga
dnienia realizacji tej wielkiej in
westycji polskiej chemii były w
środę tematem spotkania przed
stawicieli władz i przedsiębiorstw,
będących głównymi wykonawca
mi prac budowlano-montażowyclt.
Obecny byl wicepremier
Kazi*
mierz Secomski i zastępca kiero
wnika Wydziału Przemysłu Cięż
kiego, Transportu i Budownictwa
KC PZPR — Witold Dąbrowski.
Przeanalizowano możliwości przy
spieszenia tempa prowadzonych
prac.
• 10 bm. w Kielcach odbyło
się spotkanie pokoleń z. okazji
Dnia Zwycięstwa. Uczestnicy spo.
tkania . przyjęli rezolucję popiera
jącą pokojową politykę ZSRR
Polski i Innych krajów socjalis
tycznych oraz protestującą prze
ciw eskalacji zbrojeń i planom pro
dukcji broni neutronowej.
Podczas urcczystości 110 kom
batantów udekorowano cdzr.-czer.i-mi państwowymi. bojowymi i
regionalnymi. VZ spotkaniu, wzięli
udział prezes 7G ZBoWiD '— Sta
nisław Wroński, wicemin. ON —
gen, broni Józef Urbanowicz, gospedarze województwa z I se
kretarzem KW PZPR w Kielcach
— Aleksandrem Zarajczykiem.
Obecni byli przedstawiciele an.
basady ZSRR w Warszawie.

Przede wszystkim pomoc dla seniorów
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. I
piecznych. Potrzeby są Jednak
znacznie większe. Punkty opie*
ki nad chorym w domu będą
działać w przyszłości wszędzie,
gdzie Istnieje społeczna potrze
ba udzielania takiej pomocy.
Na trzecim miejscu w hierar
chii ważności dzisiejszych prac
Polskiego Czerwonego Krzyża
postawiłbym wychowanie zdro
wotne, a więc szkolenie w za
kresie przysposobienia sanitar
nego i szkolenie w udzielaniu
pierwszej pomocy tzw. przedle
karskiej. Do tych naszych dzia
łań staramy się wciągać mło
dzież. U dzieci natomiast prag
niemy kształtować nawyki hi
gieniczne. Dlatego też Już w
przedszkolach
przyjmujemy
dzieci do „pecekaowskieh” klu
bów „Wiewiórka”, z myślą o
utrwaleniu podstawowych na
wyków higieny.
— Co uważa Pan la najważ
niejsze osiągnięcie Czerwonego
Krzyża w naszych polskich wa
runkach?

Wacława B., lecz jego starego
ojca. Poza trm Wacław B. nie
może go przyjąć jako następca,
gdyż nie ma ukończonej szkoły
podstawowej, a co za tym idzie
nie może zdobyć kwalifikacji
rolniczych na corocznie prowa
dzonych kursach.
Gdyby Wacław B. ehcial go
spodarzyć na ojcowiźnie, musiałby zdobyć tytuł wykwalifi
kowanego Tolnika. Mógłby to
zrobić w dwojaki sposób. Jeśli
ma ukończone 4 klasy szkoły
podstawowej i udokumentowa
ną (zaświadczeniem gminy) co
najmniej 4-letnią pracę na roli,
może zdać egzamin, a tym sa
mym otrzymać dyplom. Jeśli
jednak. Wacław B. nie spełnia
powyższych warunków, musialby ukończyć dwuletnie Podsta
wowe Studium Rolnicze i na
stępnie złożyć egzamin na tytuł
rolnika wykwalifikowanego.
Urząd gminny zatem, w po
rozumieniu z władzami oświa
towymi. zorganizuje doraźną
pomoc rzeczową dzieciom. Ale
co z poszukującym odpowiedniej
pracy ojcem? Solennie obiecy
wał, że będzie ją wykonywał
Jak najlepiej i szanował. Teraz
dopiero zdaje sobie bowiem w
pełni sorawe z odpowiedzial
ności, jaka na nim ciąży i że w
jego sytuacji praca poza gospo
darstwem stanowi podstawę
bytu całej rodziny.
Dziękujemy pani sekretarz, że
mogła nam w tej sprawie po
święcić czas na rozmowę, mimo
trwającej od rana kontroli sta
nu zabezpieczenia przeciwpoża
rowego w gminie. Jest to prze
cież początek wiosny, więc
sprawdzanie przez Komendę
Straży Pożarnych jest jak naj
bardziej na czasie, aby jak naj
mniej było latem wypadków,
aby trud rolnika nie poszedł z
dymem.
JOZEF KRUK
MIROSŁAW MACHNACKI
PS. Po powrocie do Warsza
wy rozmawialiśmy z dyrekto
rem Departamentu Wychowania
w Szkole, Rodzinie i Środowis
ku, Ministerstwa Oświaty i Wy
chowania, o trudnej sytuacji
dzieci małżonków B. Zapewniał
nas, że Inspektorat Oświaty w
Wyszkowie na pewno zajmie 6ię
tą sprawą.

— Bezsprzecznie rozwój opie
ki nad ludźmi starymi, samot
nymi i niesprawnymi fizycznie.
Drugim ważnym osiągnięciem
PCK jest włączenie do wyko
nywania coraz poważniejszych
zadań , ludzi ,młodych. Wycho
wywanie ich na zaangażowa
nych społeczników, którym -los
innych nie jest obojętny.
— W jaki sposób PCK zachę
ca młodzież do czynnej pracy
w organizacji?
— Przede wszystkim nawią
zaliśmy ścisły kontakt z Mi
nisterstwem Oświaty. Organi
zujemy wspólnie miesiące kul
tury i wychowania. Sootykamy się często z młodzieżą
szkół podstawowych i średnich
na pogadankach i prelekcjach.
Wyświetlając filmy pokazuje
my pracę działaczy PCK, staramy się w ten sposób zachę
cić do działania w naszych sze
regach jak największą liczbę
młodych zaangażowanych lu
dzi. Naszym celem jest za
szczepienie pasji społecznikow
skiej, młodzież nie powinna po
zostawać obojętna na to, co
wokół niej się dzieje.
— Co uznałby Pan za spraw
najpilniejsze dla PCK na dziś
i na jutro?
— Nie możemy pominąć fak
tu. że Polsce przybywa ludzi w
wieku poprodukcyjnym. Dlate
go też sprawą najpilniejszą jest
obejmowanie
stałą
opieką
przez punkty PCK, rosnącej
rzeszy samotnych i chorych.
Obcięlibyśmy także zakończyć
prace przy potwierdzaniu po
bytów w obozach koncentra
cyjnych i na przymusowych
robotach w Niemczech w cza
sie II wojny światowej, jak
również kontynuować poszuki
wania osób zaginionych w cza
sie ostatniej wojny.
— W jakim zakresie Polski
Czerwony Krzyż uczestniczy w
pracach Międzynarodowej Orga
nizacji Czerwonego Krzyża?
— PCK jest członkiem Komisji
Finansowej Ligi Stowarzyszeń
Czerwonego Krzyża. Ten 6-osobowy zespół, w pracach któ
rego uczestniczę, ukierunkowu
je i finansuje działania między
innymi na rzecz pomocy kra
jom dotkniętym kataklizmem
wojny, klęskami żyrziolowymi
czy epidemiami choroby. Od
lat działamy także w Komisji
Młodzieżowej Ligi, starając się
nasze polskie doświadczenia
przekazać stowarzyszeniom in
nych krajów. Przed 32 laty
Polski Czerwony Krzyż wystę
pował
przeciwko
produkcji
broni masowej zagłady. Mimo
upływu lat sprawa nadal jest
aktualna. W uznaniu naszych
zasług na rzecz odprężenia na
śwjeeie, właśnie w Warszawie
odbyło się w ub. roku pierw
sze europejskie seminarium or
ganizacji Czerwonego Krsyża,
poświęcone
upowszechnianiu
międzynarodowego prawa hu
manitarnego, którego zasady
zostały zawarte w konwencjach
genewskich z 1949 r. W roku
bieżącym 1 w latach następ
nych kraj nasz bedzie również
gościł przedstawicieli europej
skich stowarzyszeń czerwopokrzyskich dla przedyskutowa
nia wielu zagadnień huma
nitarnych i społecznych. W ro
ku 1931 zamierzamy dokonać
bilansu tego, co w dziedzinie upowszechniania prawa humani
tarnego zostało dokonane.
— Dziękujemy sa rozmowę.
Rozmawiała EWA DUX
.,..
Fot. Zdzisław Kwlleeki
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Wbrew stereotypom

Prof. dr hab. ALOJZY MELICH

DYSCYPLINA PLANU

artykule „Ży
W OSTATNIM
cie Warszawy” z 10.V.78 r.

pozwoliłem sobie przypom
nieć podstawowe założenia
planowania w socjalizmie i
polemizować z
niektórymi
poglądami, mogącymi budzić
wątpliwości, aby na tej pod
stawie, doceniając dotychcza
sowe osiągnięcia w tym zakre
sie, wspólnie przedyskutować
kierunki usprawnień planowa
nia poprzez eliminację błędów
1 mankamentów. Wiele z nich
występuje zresztą
wskutek
niedopasowania mechanizmu
planowania do aktualnie wy
sokiego już poziomu produk
cji w Polsce, a więc zmienio
nych warunków.

Zacznijmy od sprawy najbar
dziej kontrowersyjnej, którą
zresztą już nieraz podnosiłem.
W wielu dyskusjach przebija się
teza, że odstąpienie od dyrek
tywnych wskaźników, a przej
ście na parametryczne wskaźni
ki oraz przesunięcie prac plani
stycznych na ogniwa oddolne,
jest jedynym skutecznym kie
runkiem usprawnienia procesu
planistycznego.
Sądzę, że każde rozwiązanie
krańcowe jest błędne, nieracjo
nalne.
Ani pełna centralizacja, ani
zdecydowana decentralizacja, ani
wyłączne stosowanie dyrektyw,
ani parametrów ekonomicznych
nie jest do przyjęcia.
Czy tego chcemy, czy nie,
usprawnień poszukiwać musimy
w rozwiązaniach pośrednich. Jest
to zresztą zgodne z wieloma
prawidłowościami rozwoju zja
wisk społecznych, których pod
stawę stanowi jedność przeci
wieństw. będących motorem roz
woju. Myślę też o zasadzie cen
tralizmu demokratycznego, któ
ra musi być stosowana rów
nież w odniesieniu do planowa
nia, choć zdawać sobie trzeba
sprawę z tego, że decentraliza
cji nie można identyfikować z
demokratyzacją.
SKUTECZNOŚĆ
DYREKTYW
Przy tym założeniu, problem
trzeba rozstrzygać nie na pła
szczyźnie albo—albo, a jak łą
czyć z planowaniem elementy
centralizmu z inicjatywą oddol
ną. . Nie ma tu recept, ani raz
na zawsze ustalonych proporcji,
gdyż do celów, warunków i mo
żliwości trzeba dobierać rozwią
zania. Chciałbym się podzielić
moją oceną, że w obecnych wa
runkach, słabości tkwią tak w
centralnym planowaniu jak i w
planowaniu
w przedsiębior
stwach. Zgadzając się. z.,wielo-,
ma zarzutami, które wysuwa się
pod adresem centralnego planifikatora, to rozwiązań szukać
należałoby nie drogą osłabia
nia a potęgowania skuteczności
oddziaływania racjonalnie do
branych dyrektyw planu cen
tralnego, mogących przybrać tam
gdzie to możliwe, charakter pa
rametrów.
Chyba dużo racji zawiera się
w poglądzie, że centralizm w
planowaniu Często ma charakter
biurokratyczny, ale jest kon
kretny, natomiast elementy de
centralizacji, włączając w to od
działywanie konferencji Samo
rządu Robotniczego na plan,
mają często charakter formalny,
a czasem i pozorny.
W związku z tym można by
się pokusić o sformułowanie za
sadniczego w tym aspekcie kie
runku usprawnień, tzn. aby do
skonalenie wskaźników dyrek
tywnych poprzez ich ilościowe
ograniczanie do potrzeb, wyni
kających z konieczności zapew
nienia gospodarce rozwoju zgod
nego z interesami ogólnospołe
cznymi i gospodarczymi, równo
cześnie powiązać z urealnie
niem uprawnień przedsiębiorstw
do sporządzania i korekty pla
nów w ramach wskaźników dy
rektywnych czy obowiązujących
parametrów. Oczywiście, że wiąże się to z doskonaleniem kry
teriów oceny pracy przedsię
biorstw i systemem zarządzania
gospodarką, ale to już nieco in
na dziedzina.

JASNY CEL
Chciałbym w tym miejscu
przypomnieć, że i w planowaniu
obowiązują określone (przyto
czone zresztą w poprzednim ar
tykule) zasady każdego dobrze
■zorganizowanego działania. Za
sadnicza z nich streszcza się w
jasno określonym celu działania.
Przedsiębiorstwa nie mogą mieć
wątpliwości co do tego, za co są
rozliczane i za co się im płaci.
Granice obszaru swobody ich
działania muszą być zdecydowa
nie przez dyrektywy, czy okreś
lone parametry i w tym obsza
rze zapewniona im swoboda
działania dla realizacji celu od
bijających się w kryteriach i
wskaźnikach ocen.
Trudność polega na tym, że
dla poszczególnych branż a na
wet i przedsiębiorstw zakres sa
modzielności działania musi być
zróżnicowany. Inny jest bowiem
zakres swobody wyboru, również
w odniesieniu do planowania,
dla huty czy fabryki maszyn a
inny dla producenta kiszonych ogórków. W tym obszarze wybo
ru, przy bezwzględnym zachowa
niu dyrektyw czy parametrów
planu centralnego, przedsiębior
stwo mogłoby samo opracowy
wać plany, szczególnie opera
tywne, dla swej działalności. W
ten sposób zapewniona być może
większa elastyczność planu, tak
co do asortymentów, jak i jako
ści produkcji, a więc lepsze do
stosowanie do potrzeb odbior
ców.
Władze gospodarcze poczyni
ły już pewne niewątpliwe kro
ki dla realizacji tych założeń,
ale wykonanie jeszcze od nich
odbiega.

Gospodarkę socjalistyczną cha
rakteryzuje pewna „ociężałość”
w dostosowywaniu się do im
pulsów rynkowych. Gdy na ryn
ku pojawia się popyt na Jakiś
towar to nim poprzez szereg
szczebli znajdzie on wreszcie
swoje odbicie w planie produk
cyjnym, mijają często długie
miesiące a nieraz i lata. W eko
nomii nazywa się to „niskim
stopniem wzmocnienia” gospo
darki socjalistycznej. Wywołane
jest to m. in. właśnie przejawa
mi biurokracji w planowaniu jak
też tym, że przy wspólnocie in
teresów producentów oraz han
dlu — bo zainteresowanych
wzrostem wartości — konsu
ment jest najczęściej osamotnio
ny; jego interesy nie są należy
cie reprezentowane. Klient ma
wprawdzie rację, tylko nie znaj
duje w sklepie poszukiwanych
przez niego towarów.
RZETELNOŚĆ OCENY

Następnym wymogiem racjo
nalizacji działania jest przygoto
wanie środków i warunków te
go działania. W aspekcie plano
wania streszcza się on w wy
mogu zbilansowania planów
tak z punktu widzenia zabez
pieczenia ich wykonania przez
dostawę materiałów, surowców,
maszyn oraz zapewnienia dopły
wu siły roboczej.
Każda gospodarka w danym
czasie dysponuje ściśle okreś
lonymi zasobami materiałowy
mi i ludzkiej pracy, nie można
się więc w planowaniu nie li
czyć stricte z rzetelnie opraco
wanymi bilansami. Planowanie
„otwarte” miało otworzyć szero
kie drzwi dla bardziej efektyw
nego gospodarowania, ale w ra
mach posiadanych zasobów i
możliwości. Szereg jednak przed
siębiorstw zwiększyło wpraw
dzie produkcję, ale poprzez
zwiększenie zużycia materiało
wego. W ten sposób powstać
mogły dodatkowe trudności na
rynku zaopatrzeniowym, gdyż
brakło materiałów, kto wie czy

nie do produkcji towarów bar
dziej poszukiwanych na rynku
od tych, które zostały wyprodu
kowane.
Efektywna produkcja wymaga
więc nie tylko zgodności i dy
rektyw i parametrów oraz kry
teriów oceny, ale i dużej dys
cypliny tak w planowaniu jak
i jego realizacji. Np. gdy plan
inwestycyjny jest wykonywany
przy znacznie zwiększonym w
stosunku do założeń zużyciu
środków materiałów, musi wy
wołać wiele napięć w całej go
spodarce, a więc nie tylko na
froncie inwestycyjnym.
Pozostawiając już same meto
dy opracowania planów fachow
com, zwróćmy jeno jeszcze uwagę na konieczność stałej ana
lizy odchyleń wykonania od pla
nu. Rzetelna, oparta o nie „fry
zowane” dane analiza da nam
wiele materiału do stałego do
skonalenia procesu planowania.
Zgodzić się trzeba z tym, że
planowanie w przedsiębiorstwie
wykazuje szereg niedomogów,
których źródeł szukać należy w
zmienności planu centralnego, opóźnieniach w ustalaniu wskaź
ników, czasem i sprzecznych z
sobą. Znane mi są przypadki, że
przedsiębiorstwo otrzymuje dy
rektywy ilościowe, które nijak
nie zgadzają się z wartościo
wymi czy zadaniami w zakresie
akumulacji. Często z góry wia
domo, że nierealne są np. plany
eksportu, ale jakżeż trudno o
zgodę na korekty.
Przedstawiciele
przedsię
biorstw twierdzą, że skłania to
do często pozorowanego działa
nia, co pociąga za sobą duże
straty społeczne przez przecho
dzenie na produkowanie dro
gich, wysoce rentownych asor
tymentów, które nie zawsze od
powiadają strukturze potrzeb lu
dności, która przecież ma prawo
nabywać na rynku również ta
nie a dobre wyroby. Nauczyliś
my się zresztą szukać, a co go
rzej znajdywać, usprawiedliwie
nia dla niewykonywania zadań.
Wreszcie, najczęściej ex post,

następują i tak korekty planów;
nagle potem
okazuje się, że
plan jednak został wykonany.
PRZESTRZEGANIE
REGUŁ
Zmierzam do tego, aby udo
wodnić, że pilnie trzeba nam
zwiększyć rolę planu, uporząd
kować reguły gry. Postulat
zwiększania dyscypliny planowa
nia musi się odnosić do wszy
stkich jego szczebli i ogniw.
Nas jednak przede wszystkim
obowiązywać musi większa dys
cyplina wykonania planu.
Prawda, że gdy plan jest nie
realny, nie zabezpieczone jego
wykonanie, to demobilizuje za
łogi. Ale to jest tylko jedna
strona zagadnienia. Oprócz bo
wiem doskonalenia metod i pra
ktyki planowania, decydującą
rolę odgrywa sprawne i kom
pleksowe wykonywanie planu.

Chodzi o sumienne i rzetel
ne wykonywanie jego zadań
a np. nie wybieranie zadań
(choćby asortymentowych) z
punktu widzenia wyłącznie in
teresów przedsiębiorstwa ze
szkodą dla interesów społecz
nych. Chodzi o kompleksowe
wykonywanie wszystkich za
dań, w tym w szczególności za
dań ekonomicznych, wyraża
nych choćby w obniżce kosz
tów, a nie zwracanie uwagi
tylko na jednostronne „robie
nie” — często nawet nie bar
dzo prawidłowymi środkami —
wartości.
Warunkiem bowiem efek
tywnego działania jest stwo
rzenie z planu rzetelnego a co
raz sprawniejszego instrumen
tu realizacji niełatwych prze
cież, a coraz bardziej rosną
cych zadań. W zwiększeniu
skuteczności planowania, a nie
jego osłabianiu, dostrzec bo
wiem trzeba narzędzie podnie
sienia efektywności
całego
procesu gospodarowania.

Refleksje nauczyciela in spe
nad stanem przygotowania dn zawodu
LESZEK GONTARSKI

kształcenia na
ZAŁOŻENIA
uniwersyteckich kierunkach

pedagogicznych są proste.
Student powinien w ciągu
czterech lat opanować wiedzę
z przedmiotów kierunkowych
oraz nauczyć się, jak tę
wiedzę przekazać uczniom.
Ten drugi cel realizowa
ny jest w bloku zajęcio
wym nazywanym metody
ką nauczania. Blok ten skła
da się z wykładów i ćwiczeń
takich
przedmiotów;
psy
chologia, pedagogika, metody
ka oraz praktyk kolonijnych
i szkolnych. W sumie zajęć
jest sporo i należałoby przy
puszczać, że gwarantują one
dobre przygotowanie do cie
kawego, jednocześnie bardzo
trudnego i odpowiedzialnego
zawodu. Opinie dyrektorów
szkół, którzy zatrudnili pierw
szych absolwentów (w ub.
roku rozpoczęli oni pracę), nie
są zbyt pochlebne o stanie
przygotowania tej kadry. Sa
mi absolwenci oraz ich mło
dsi koledzy, słuchacze tych
kierunków, również dość kry
tycznie oceniają swoje prak
tyczne umiejętności.

Oto opinie zebrane od stu
dentów historii Uniwersytetu
Warszawskiego:
— Na pierwszym roku mamy
psychologię. Ciekawy przedmiot,
dobrze prowadzony, ale o jego
wartości przekonujemy się do
piero pod koniec studiów. Wte
dy dostrzegamy, iż poznanie
dziecka-ucznia to połowa peda
gogicznego sukcesu. Widzimy to
na praktykach. Oczywiście nikt
o tym nie myśli na pierwszym

Wykładziny Z ,,Novity . Fabryka Dywanów „Nonita” w Zielonej Górze wytwarza wykładziny podłogowe w bogatej gamie
kolorów. Do sklepów dostarczane są w postaci rulonów, dywanów ciętych i płytek o wymiarach 50x50 cm. Obecnie „Nouita"
przygotowuje się do produkcji wykładzin ściennych. W tym roku powstanie próbna partia tych wykładzin. Fot- caf — Gawaikiewicz

Książki
tygodnia

BEATA SOWIŃSKA

Paroplywy i flisacy
TYM razem chciałabym za• proponować Państwu pozy
cję nietypową dla tej rubryki,
mianowicie publikację popu
larnonaukową. Literatura te
go typu adresowana jest do
specjalnego kręgu odbiorców
— sięgają po nią ludzie in
teresujący się określoną dzie
dziną wiedzy. Ale wybrana
przeze mnie książka (choć jej
tytuł tego nie zapowiada) sta
nowi
lekturę
dostatecznie
frapującą, by można ją z
czystym sercem polecić wszy
stkim czytelnikom.
Francuski geograf Elisee
Reclus pisał, iż „rzeki niosą
w swych falach historię i ży
cie narodów’’. Autor książki,
o której mowa, Jan W. Gan
obrał sobie za temat dzieje
polskiej żeglugi śródlądowej;
ukazując jednak owe dzieje,
wiąże je ściśle z historią
kraju od czasów najdawniej
szych po lata współczesne.
Stąd obraz, jaki otrzymuje
my, znacznie się rozszerza,
umożliwa prześledzenie roz
woju naszej żeglugi rzecznej
na tle warunków rozwojo
wych kraju, w jego różnych
okresach historycznych, po
cząwszy od czasów piastow
skich, poprzez okres Jagiel-

lonów, lata schyłku Rzeczy
pospolitej, zabory, odzyska
nie niepodległości, okres mię
dzywojenny i lata po wy
zwoleniu, do dni obecnych.

Lektura książki pozwala
przyjrzeć się z bliska pow
stawaniu i funkcjonowaniu
naszych szlaków wodnych,
budowie kanałów, technice i
organizacji żeglugi śródlądo
wej, handlowi rzecznemu; ale
obok tych podstawowych fak
tów znajdziemy w publika
cji mnóstwo niezmiernie cie
kawych przyczynków, które
wzbogacają wiedzę o tema
cie. Autor sięgnął tu do ist
niejących
opracowań,
jak
również do wielu dokumen
tów i przekazów historycz
nych
odsłaniających
mało
znane karty z historii żeglugi.
Choćby ów ruch na Wiśle w
połowie XVI wieku, uchwy
cony za pośrednictwem księ
gi komory celnej we Włoc
ławku: otóż np. w r. 1555 za
rejestrowano w niej 1669
statków i 223 tratwy płyną
ce w kierunku Gdańska. „Je
śli uwzględnimy — pisze Gan
— że sezon żeglugowy
na
Wiśle trwał średnio 250 dni
w roku, to okaże się, że

dziennie spławiano tamtędy
6 statków i jedną tratwę’’.
Przełomem w dziejach że
glugi stało się wynalezienie
paropływów. Ich zawrotna
kariera zaczęła się w począt
kach XIX wieku, kiedy to
Robert Fulton, Amerykanin,
wyposażywszy swój statek w
maszynę parową, pokonał na
rzece Hudson trasę sześćdzie
sięciu mil w ciągu trzydzies
tu godzin. Na ówczesne cza
sy był to olbrzymi sukces. W
dwadzieścia jeden lat później
sprowadzono do nas statek
parowy z Anglii. Historyk
Tymoteusz
Lipiński
pisał
wówczas, iż statek ten „od
Gdańska płynął nader wolno,
po większości go ciągniona,
a to z powodu, iż kocioł pa
rowy pękł, a co najbardziej,
że woda jest za mała dla
niego. Stanął przy potoku pod
Bielanami i dalej nie może
postąpić”. Mimo tego niezbyt
fortunnego początku paropływy za jakiś czas zdobyły so
bie na Wiśle pełne prawo obywatelstwa, m.in. statki pa
rowe przewoziły wycieczko
wiczów z Warszawy na Bie
lany.
Gan podoje ciekawe dane
dotyczące szybkości naszych
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czyciela — prowadzimy lekcję
matematyki, biologii, śpiewu.
— Najciekawsza praktyka jest
na czwartym roku. Miała być
miesięczna, ale w końcu zdecy
dowano, że tylko dwutygodnio
wa. 12 samodzielnie przeprowa
dzonych lekcji i 30 hospitowa
nych. Zajęcia w szkole średniej.
To jest właściwy sprawdzian
naszego przygotowania do za
wodu.
— Odnosimy wrażenie, jakby
nikt w Instytucie nie traktował
poważnie zajęć metodycznych.
Czasami słyszymy nawet po
wiedzenie,
że
uniwersytet
kształci naukowców, a nie nau
czycieli. Ten stosunek udziela
się i nam. Wielu kolegów nie
zamierza pracować w wyuczo
nym zawadzie. A ponieważ nie
ma obowiązku podjęcia pracy,
takie rozwiązanie jest możliwe.
— Najdziwniejsze jest dla
mnie, że przez cztery lata nau
ki nikt nie mówił nam o przy
szłym miejscu pracy, czyli o
dziesięciolatce. Raz tylko jedna
z pań prowadząca zajęcia z me
todyki powiedziała, że jeżeli
ktoś chce to może przynieść
program nauczania historii. Za
poznaliśmy się z tym projek
tem na zasadzie, jak kto ebeiał.
Obowiązkowych zajęć na ten
temat nie było.

czy drugim semestrze, kiedy
najważniejszą sprawą jest tro
ska o utrzymanie się na stu
diach. Tak naprawdę to nie
wiele też wiemy o swoim przy
szłym zawodzie. Nie potrafimy
więc od razu selekcjonować
przedmiotów na ważne i mniej
ważne.
— Najdziwniejszym przedmio
tem była dla mnie pedagogika.
Trzy semestry wykładów i ćwi
czeń. Wykładowcy ciągle się
zmieniali, a ćwiczenia prowa
dziła świeżo upieczona absol
wentka, która przy najwięk
szych chęciach nie potrafiła
jeszcze przekazać zdobytej wie
dzy. Przy okazji mała dygresja.
Dziwne wydaje mi się, że przy
szłych nauczycieli uczą ludzie,
którzy sami nie przeszli żadne
go przeszkolenia pedagogiczne
go. Po trzech semestrach zda
waliśmy egzamin testowy. Była
to właściwie historia pedago
giki. Kiedy protestowaliśmy
przeciwko takiemu ustawieniu
egzaminu, powiedziano nam, że
to nasz Instytut takiego testu
sobie zażyczył.
— Przedmiotem, który powi
nien studentowi dać wyobraże
nie o przyszłej pracy, jest me
1/ ILKA lat temu podczas
todyka nauczania historii, T-wa
ona przez trzy semestry, po trzy . dyskusji nad projektem
godziny tygodniowo. Wykład „Raportu o stanie oświaty”,
prowadzi pracownik Uniwersy jeden z jego autorów powie
tetu, ćwiczenia — zatrudnieni w dział, że niezależnie od przy
tym celu nauczyciele z wielo jętej koncepcji systemu szkol
letnią praktyką. I tu popełnia
jego
się jakiś błąd. Fakt, iż ktoś nego najważniejszym
jest dobrym nauczycielem, nie ogniwem i tak będzie nauczy
zawsze musi znaczyć, iż będzie ciel, Od jego przygotowania i
dobrym
wykładowcą-metody- chęci (zamiłowania) zależy
kiem. Ludzie ci bardzo się sta bowiem realizacja
założeń
rają, ale zajęcia wyglądają programowych. Prawdę tę
śmiesznie, a studenci stroją so doskonale rozumieją władze
bie z „nieszczęśnika” żarty.
Jest to bowiem pseudonauko- oświatowe. Podjęto kr< i ma
wość, w którą wieloletni prak jące zapewnić dziesięciolatce
tycy wpadają. W rezultacie po- kadry na najwyższym pozio
wstaje cicha umowa, by sob -’ mie. Nauczycieli już pracują
nawzajem nie przeszkadzać. Na cych dokształca się na stu
ćwiczeniach mówi się o wszyst diach wieczorowych i zaocz
kim, tylko nie o przedmiocie,
a najlepszym rozwiązaniem jest nych, zreformowano naucza
nie w wyższych szkołach pe
pójście na hospitację.
dagogicznych, kilka kierun
— Oddzielnym problemem są ków uniwersyteckich uprefipraktyki. Po drugim roku od lowano z ogólnych na peda
bywamy staż kolonijny. Przed
wyjazdem na kolonią mamy gogiczne. Wydawałoby się, że
kurs. Uwaga generalna — za te zmiany strukturalne po
dużo teorii i rzeczy oczywis winny zagwarantować odpo
tych, zą mało praktycznych wiednie jakościowo kształce
wskazówek. Tylko jeden z wy nie.
kładowców, wielokrotny wy
Przytoczone powyżej wypowie
chowawca kolonijny, nauczył
dzi studentów każą przypusz
nas gier i zabaw, powiedział,
iż za decyzjami admini
jak należy postępować w trud czać.
stracyjnymi nie poszły odpo
nych sytuacjach, których pod
wiednie przygotowania i chęci,
czas wakacji nie brakuje.
które przy zawodzie nauczy
Po trzecim roku pierwsza cielskim nazywa się zamiłowa
praktyka pedagogiczna. Dwa ty
niem. W uniwersytetach, sto
godnie asystowania i dwa sa łeczny nie jest przecież wyjąt
modzielnych lekcji i hospitacji.
kiem, nie darzy się miłością
Każdy student ma obowiązek i przedmiotów
metodycznych.
prawo przeprowadzić po 6 lek
Władze instytutów kierunko
cji. Praktyki odbywają się w
wych twierdzą, że to nie ich
szkołach podstawowych, do jed sprawa, bo przedmioty te pro
nej szkoły kieruje się sześciu wadzi kolega. Niezależnie od te
studentów. Termin praktyki — go, kogo wskażemy palcem za
od połowy września do połowy niedopatrzenie, należy uznać
października. Celowo daję tak
(mówiąc delikatnie) nieporuszadużo szczegółów, gdyż wpływa
nie spraw związanych z dziesię
ją one na przebieg naszego bez ciolatką. Przecież tegoroczni ab
pośredniego zapoznawania się z solwenci rozpoczną pracę już w
zawodem. W tym czasie i przy nowego typu szkole, chociaż
sześciu praktykantach nie spo formalnie spotkają się z nią za
sób przeprowadzić przewidzia
lat k lka.
nych programem lekcji Wszy
się stara prawda,
scy bowiem musieliby przepro że Potwierdza
nasze uczelnie bardziej
wadzić 36. W ciągu dwóch ty kształcą
nauczycieli
dla szkoły,
godni w szkole nie ma tylu za która była lub jest niż
tej
jęć z historii. Jeżeli jest jeden która będzie. I nie chodzidlatylke
ciąg klas to tych godzin jest o dziesięciolatkę, po prostu pe
tylko 16, jeżeli dwa ciągi to 32,
(dotyczy to także in
trzy — 48. Ale w czasie naszej dagogika
nych nauk społecznych), nie
praktyki wypadają cztery dni chętnie
wybiega w przyszłość,
wolne od nauki na prace uży
określa, z jakimi tendencja
teczne społecznie i jeden dzień nie
mi
w
wychowaniu
'. nauczaniu
w związku ze świętem nauczy
mieli do czynienia za
ciela. Samodzielnie prowadź, się będziemy
dziesięć czy dwadz eścia W
najwyżej cztery godziny Sam lat
roku 1988 pierwsi absolwenci
na sam z uczniami jest się częś nowego
typu szkoły powszech
ciej, gdyż praktykant jest za
zapukają do bram wyższych
pchajdziurą. Jeżeli me ma nau- nej
uczelni. Niezbędna jest więc
ich reforma, o której coraz głoś
niej w świecie naukowym.
pod gołym niebem, na gala
Ale by ją było można prze
rach, krypach i berlinkach.
prowadzić, już dziś pedagogika
Jeśli już jesteśmy przy fli musi odpowiedzieć na kilka py
sakach: książka zawiera tak tań, w tym na jedno zasadnicze
że sporo szczegółów o ich — kim będzie absolwent dzie
zwyczajach . i
obyczajach. sięciolatki. Musimy więc mó
Przypomina również Gan dziś wić o modelu tego absolwenta,
mówić nie tylko ludziom przy
już raczej mało znany język gotowującym
zmiany w szkol
flisacki. Oto na przykład wy nictwie wyższym,
ale także mó
raz „mamka” oznaczał mgłę, wić obecnie kształconym nau
„stryjaszek" — wiatr, „sami czycielom, którym przyjdzie
ca” — główne koryto rzeki, przecież ten model realizować.

parowców. Otóż w r. 1854,
zgodnie
z
obowiązującym
wówczas rozkładem rejsów,
statek wypływający z War
szawy o godzinie 6-ej, zawi
jał do przystani w Płocku
między godziną
12—13-stą,
do Ciechocinka zaś około go
dziny 17-ej w tym samym
dniu. Rejsy powrotne trwały
dłużej. Z Płocka wypływał
statek o 8.30, a do portu w
Warszawie przybywał mię „łacha” — boczne koryto,
dzy godziną 18.30 a 19.30. groźne dla żeglarzy, „skład
Jak z tego widać, podróż pa wody” — głębokie miejsce.
rowcem z Warszawy do Płoc Mimo trudnych warunków
ka czy Ciechocinka 100 lat te pracy flisakom nie zbywało
mu zabierała niewiele więcej na humorze. Jeśli ktoś zawo
czasu niż obecnie. Za to ceny łał „pali się”, oznaczało to, że
biletów były bardzo wysokie.
flisak zamoczył w wodzie
Przedstawiając dzieje na ubranie, jeżeli powiedziano o
szej śródlądowej żeglugi Gan kimś, iż „wpadł w mąkę" —
poświęca osobną uwagę sy znaczyło to, że wpadł do wo
tuacji bytowej flisaków, wa dy przez nieuwagę. -Słowo
runkom ich życia i pracy, „zaprawiać się” to w języku
wreszcie pozycji zawodowej. flisackim — spychać tratwę
Ta warstwa informacji jest albo statek z mielizny, „trat
również bardzo ciekawa. Do wę ożenić” — to złączyć ze
wiadujemy się np., że w sobą jej dwa pasy. Dodajmy,
pierwszej połowie XIX wie iż w czasie spławu, załogi
ku przygotowano propozy statków miały obowiązek po
cje przepisów regulujących sługiwać się orylskim języ
warunki zatrudnienia robot kiem. Tych, którzy tego nie
ników na statkach. M.in. us przestrzegali, karano... pięcio
talono wówczas, iż praco ma batami.
dawca obowiązany jest co
Tego rodzaju ciekawostek
dziennie dostarczyć każdemu znaleźć można w książce
pracującemu flisakowi bez wiele. Poszerzają one obraz
płatnie „kwartę kaszy jęcz całości, dodają mu barw,
miennej, kwartę grochu, sło sprawiają, że owa publikacja
niny 6 łutów, soli 2 łuty, zasobna w wartości poznaw
wódki półkwartek i chlebo cze, staje się zarazem atrak
wego 6 groszy”. Trudno po cyjną lekturą.
wiedzieć, by kuchnia fltsacJan W. Gan — Z dziejów
ka obfitowała w urozmaicone
posiłki... A trzeba do tego żeglugi śródlądowej w Polsce
dodać, że ludzie ci sypiali — KiW. str. 292. cena 25 sŁ

Przedmioty związane z nau
czaniem, jego metodyką win
ny więc być prowadzone
przez najlepszych fachowców
i z należytą troską. Żaden ze
studentów nie skarżył się, że
zajęć jest za mało, wielu po
kazywało na nie najlepsze
ich prowadzenie, a nawet na
ich lekceważenie. Przypilno
wania wymagają praktyki, by
nie dochodziło do fikcji, o
której mówili studenci histo
rii, a z którą spotykają się
częściej słuchacze filologii.
Studenci
germanistyki
po
trzecim roku mają praktyki
w szkole podstawowej. W za
łożeniu powinni oni trafić de
szkoły, gdzie język niemiecki
jest prowadzony. Ponieważ
takich szkół jest niewiele
trafiają do szkół bez tego ję
zyka i zamiast na lekcje nie
mieckiego idą na lekcje pol
skiego. Można założyć, że coś
tam skorzystają, ale chyba
nie o to chodzi. Kształcenie
zbyt drogo kosztuje, by po
zwalać sobie na takie straty.
Straty mierzone nie tylko w
złotówkach, ale wyrażające
się w rozmienianiu zamiło
wania na nie najlepiej wypeł
niany obowiązek.
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Program, przedstawiony przez
Tarakiego 19 milionom Afgańczyków w przemówieniu radio
wym, obejmuje m.in. reformę
rolną korzystną dla chłopstwa
pracującego i równouprawnie
nie kobiet w dziedzinie społecz
no-gospodarczej. Nowe władze
obiecały również zwalczyć analfabetyzm, wprowadzić bez
płatną opiekę lekarską i umoc
nić sektor państwowy. Ponadto
program przewiduje m. in.: li-

Minister Owen

o stosunkach

brytyjsko-radzieckich
LONDYN (PAP). Zabierając
glos na posiedzeniu br.ytyjskoradzieckiej grupy parlamentar
nej minister spraw zagranicz
nych David Owen podkreślił
znaczenie polepszenia stosun
ków między Wielką Brytanią
a ZSRR. Związek Radziecki —
podkreślił on — jest jednym
z wielkich mocarstw i jego po
lityka ma wiele punktów sty
cznych z interesami narodowy
mi W. Brytanii i jej sojusz
ników.
Oba kraje uczestniczą w ca
łym szeregu .rokowań dotyczą
cych najważniejszych proble
mów międzynarodowych. Na
wiązując dialog z ZSRR w róż
nych sprawach i na rozmai
tych szczeblach mamy nadzieję
ustanowić
stosunki,
które
zmniejszą do minimum niepo
rozumienia między naszymi
krajami i pogłębią wzajemne
zrozumienie, mimo różnic w
dziedzinie ideologii i interesów.
Dalsze zacieśnienie współ
pracy miedzy naszymi krajami
— oświadczył brytyjski mini
ster spraw zagranicznych —
jest niezbędne dia rozwiązania
zasadniczych problemów odprę
żenia: ograniczenia wyścigu
zbrojeń i rozbrojenia, pełnej
realizacji
Aktu
Końcowego
Konferencji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie, dalsze
go pogłębienia stosunków mię
dzy Wschodem a Zachodem, tak
aby korzystne przemiany jakie
zaczęły występować w Europie
objęły także inne rejony świata.
Nawiązując do stosunków
handlowych z ZSRR minister
Owen zaznaczył, że w tej dzie
dzinie Wielka Brytania pozo
stałe w tyle za swymi part
nerami Francja i RFN, które
przywiązują duże znaczenie do
umacniania gospodarczych, po
litycznych i kulturalnych więzi
z ZSRR. Doświadczenia minio
nych 25 lat wskazują, że dobre
kontakty polityczne, gospodar
cze i kulturalne między kra
jami Wschodu i Zachodu sa
konieczne — dodał on. Rząd
brytyjski gotów jest iść drogą
poprawy stosunków ze Związ
kiem Radzieckim co odpowia
dałoby nie tylko interesom ca
łego świata, lecz także naro
dowym interesom Wielkiej Bry
tanii i ZSRR. (P)

kwidację pozostałości feudalizmu; rewizję systemu podatko
wego; objęcie bezpłatnym nau
czaniem podstawowym dzieci w
wieku szkolnym, zmienienie
opłat w szkołach średnich, wyż
szych i udostępnienie ich mło
dzieży wszystkich warstw spo
łecznych; walkę z korupcją,
przemytem, grami hazardowymi
i piciem alkoholu.
Taraki oświadczył, że rząd
jest także zdecydowany ustano
wić skuteczną kontrolę państwa
nad bogactwami naturalnymi i
innymi zasobami kraju.
Program społeczno-gospodar
czy ogłoszony we wtorek wie
czorem uchwaliła Rada Rewo
lucyjna podczas
dwudniowej
sesji 7 i 8 bm.
Oczekuje się, że dotychczaso
wy plan 7-letni (1978—83) zosta
nie zastąpiony nowym planem
rozwoju społeczno-gospodarcze
go.
W odpowiedzi na apel mini
sterstwa handlu część kupców
afgańskich zgodziła się obniżyć
ceny herbaty, olejów roślin
nych i jnnych artykułów pier
wszej potrzeby. Zdaniem no
wych władz, kupcy i inni po
średnicy osiągali dotychczas
nadmierne zyski, kosztem kon
sumentów.
W przemówieniu do narodu
Taraki przedstawił także zało
żenia
polityki
zagranicznej
swego rządu. Powiedział, że no
we władze kraju będą prowa
dzić politykę aktywnego i po
zytywnego niezaar.gażowania i
pokojowego współistnienia i żyć
w przyjaźni z wszystkimi sąsia
dami.
Taraki powiedział, że jego
rząd będzie starał się rozwią
zać problem Pusztunów i Beludżów na podstawie ich prawa
do samostanowienia drogą ro
kowań z Pakistanem.
Pusztunowie (inaczej Patanowie) stanowią połowę ludności
Afganistanu, ale zamieszkują
także północno-zachodnią pro
wincję graniczną w Pakistanie
i część pakistańskiego Beludżystanu.
Afganistan od dawna
domaga się prawa samostano
wienia dla ludności pusztuńskiej Pakistanu.
Na konferencji prasowej w
Kabulu 6 bm. Taraki oświad
czył, że jest to problem poli
tyczny i dodał, iż nowe władze
Afganistanu zamierzają rozwią
zać go „z naszymi braćmi pa
kistańskimi pokojowo i po
przyjacielsku”. (P)

sześc. gazu. Zakładaną zdolność
przepustową „Sojuz” osiągnąć
ma w 1980 r. Transportować
się będzie wówczas ok. 28 mld
m sześć, gazu rocznie, z czego
15,5 mld m sześć, otrzymają
europejskie kraje RWPG — uczestniczące w realizacji tego
gigantycznego przedsięwzięcia:
Polska, Bułgaria, Czechosłowa
cja, NRD i Węgry po 2,8 mld
m sześć, a Rumunia 1,5 mld
m sześć.
Jak wiadomo, gazociąg ,.So
juz” jest największym wspól
nym obiektem realizowanym
przez kraje RWPG. Stanowi on
dobitny przykład współpracy
zainteresowanych państw RWPG
we wcielaniu w życie kom
pleksowego programu socjalis
tycznej integracji gospodarczej.
Zgodnie z generalnym poro
zumieniem — Bułgaria, Czecho
słowacja, NRD, Polska i Wę
gry budują poszczególne odcin
ki magistrali, Rumunia zaś do
starcza środki na zakup urzą
dzeń, rur, materiałów izolacyj
nych i in. Związek Radziecki

Międzynarodowa załoga bu
downiczych gazociągu „Sojuz”
podjęła zobowiązanie ukoń
czenia tego obiektu na kilka
miesięcy przed ustalonym
terminem. W tych właśnie
dniach ukończono próby 200kilometrowego odcinka magi
strali, prowadzącego przez
Karpaty. Ta najwyżej poło
żona część rurociągu okazała
się jedną z najtrudniejszych
w budowie.
Gazociąg Orenburg — zacho
dnia granica ZSRR ma być od
dany do eksploatacji w końcu
br. Umożliwi to transportowa
nie nim w 1979 r. 8—9 min m

Radziecko-amerykańskis
oświadczenie rozbrojeniowe
GENEWA,
NOWY
JORK
(PAP). 9 bm. w genewskim Ko
mitecie Rozbrojeniowym ZSRR
i USA przedłożyły wspólne
oświadczenie, potwierdzające, iż
mocarstwa te osiągnęły postęp
w opracowywaniu
projektu
konwencji o zakazie badań,
produkcji i gromadzenia broni
chemicznej oraz o zniszczeniu
jej zapasów.
Stwierdzając, że nie rozwią
zano jeszcze pewnych proble
mów, oświadczenie ZSRR i USA
podkreśla, iż oba mocarstwa w
pełni zdają sobie sprawę ze
znaczenia, jakie ma zakaz broni
chemicznej dla pokoiu i bezpie
czeństwa międzynarodowego.
(PAP)

Od stałego korespondenta
BOGDANA
KOŁODZIEJSKIEGO
Kopenhaga, 10 maja
(P) 10 bm. o godz. 8 rano —
demonstrujący od tygodnia w
Kopenhadze duńscy rybacy —
ponownie zablokowali wejścia
do większości portów promo
wych Danii, paraliżując komu
nikację na 30 najważniejszych
trasach wewnętrznych i zagra
nicznych. Przez kordon przepu
szczano wyłącznie jednostki
czuwające nad bezpieczeństwem
żeglugi i zaopatrzeniem por
tów.
Ta niewątpliwie desperacka
akcja, w której wzięło udział
ponad tysiąc kutrów rybackich
z Bornholmu. Zelandii i Fionii
— miała zmusić władze do pod
jęcia niezwłocznych praktycz
nych kroków zapobiegających
kryzysowi duńskiego rybołów
stwa. Kryzysowi pogłębianemu
dyktatorską
a
jednocześnie
swarliwa i chaotyczną polityką
Europejskiej Wspólnoty Gospo
darczej.
Premier Danii Anker Joersensen odrzucił jednak kategorycznie możliwość jakichkolwiek działań pod naciskiem,
zawieszając nawet na czas blo
kady rokowania na ten temat
z partiami politycznymi Folketingu i uznając w wywiadzie
radiowym sytuację za „bardzo
poważną”. Zdaniem rządu tru
dności mogą złagodzić tylko
długofalowe
negocjacje
ze
wszystkimi partnerami, w tym
w ramach Bałtyckiej Komisji
Rybołówstwa.
Punktualnie o godz. 16 kutrv powróciły do nabrzeży, na
których nadal trwa demonstracja. Wydarzenia nad Sundem
odbiły sie głośnym echem w
obradującym
w Strasburgu
parlamencie EWG. W delega
cji Folketingu nie wyklucza się
inicjatywy opuszczenia przez
Danię wspólnego frontu polity
ki rybołówczej.

elektromedyczna

W wywiadzie dla dziennika
„Dagens Nyheter” premier ko
alicyjnego rządu trzech partii
mieszczańskich-centrystów, libe
rałów i konserwatystów — dał
wyraźnie do zrozumienia, że w
chwili obecnej poważnie zasta
nawia się nad tym czy konty
nuować swą pracę szefa rządu
za tę cenę, którą płaci za zaj
mowanie tak eksponowanego
stanowiska w życiu publicznym.
Premier miał tu na myśli
rozpisaną na głosy kampanię
propagandową prowadzoną od
dwóch lat z różnym nasileniem
przeciwko niemu i jego rodzi
nie, a która niedawno znalazła
swój kulminacyjny punkt w
pamflecie na łamach niedziel
nego magazynu — popołudniówki „Afton Bladet”, zbliżonej do
socjaldemokracji.
Autor tego satyrycznego ar
tykułu przedstawił T. Faelldina jako człowieka umysłowo
chorego w wyniku nadużywa
nia alkoholu, przebywającego
obecnie w domu wariatów.
Zdaniem premiera, prezentowa
nie jego osoby i członków je
go rodziny w tak grubiański
sposób niewiele ma wspólnego
z tutejszym pojęciem wolności
prasy. Dlatego też premier —
jako osoba prywatna — zaskar
żył autora pamfletu o zniesła
wienie.
Zespół prawników, biegłych

dla szpitala w Berlinie
(P) Fabryka aparatury elek
tromedycznej „Famed” w Lo
dzi jest jednym z głównych do
stawców nowoczesnego sprzętu
dla budowanego w Berlinie no
wego szpitala klinicznego obli
czonego na blisko 1000 łóżek.
Szpital ten wyposażony zosta
nie w polski sprzęt oświetlenio
wy, lampy operacyjne oraz w
nowoczesną aparaturę do elektrochirurgii.
Z
doskonałym
wynikiem
przeszedł ostatnio próby wysła
ny tam przez „Famed” tzw.
lancetron. Nowoczesne to urzą
dzenie zwane inaczej elektroskalpelem, a służące do bez
krwawego dokonywania zabie
gów chirurgicznych, wzbudziło
duże zainteresowanie specjalis
tów NRD. Wyroby łódzkiego
„Famedu” znane są tam już od
wielu lat i cieszą się dobrą
marką. (PAP)

Rzecznik Departamentu Stanu
USA poinformował, że Związek
Radziecki i Stany Zjednoczone
porozumiały się co do rozpoczę
cia w Helsinkach w dniu 8
czerwca br. rozmów w sprawie
układu o zakazie produkcji i
stosowania broni przeciwko sa
telitom krążącym po orbitach
wokół Ziemi. Chodzi przede
wszystkim o satelity pościgowe,
a więc — zdolne do wykrycia,
zaatakowania i zniszczenia in
nych pojazdów kosmicznych,
krążących wokół naszego globu.
(P)

Zmiany na stanowiskach
ministrów w Grecji

I
1
;
■

(P) Tysiące mieszkańców stolicy Wioch wyszło na ulicę, potępiając zbrodnię „czerwonych bry
gad”. Na zdjęciu: tłumy przed siedzibą Partii Chrzeicijańsko-Demokratyczne), gdzie znaleziono
w bagażniku samochodu zwłoki Aldo Moro.
Fot- CAF — phototaz

Hua Kuo-feng zakończył
wizytę w KRLD

PEKIN (PAP). Przewodniczą
cy KP KPCh, premier ChRL
Hua Kuo-feng zakończył 10 bm.
oficjalną wizytę w Koreańskiej
Republice
Ludowo-Demokra
tycznej i udał się w drogę po
wrotną do Pekinu, żegnany
przez sekretarza generalnego
KC Partii Pracy Korei, prezy
denta Kim Ir Sena.
Nie opublikowano komunika
tu o wynikach wizyty. W prze
mówieniach wygłoszonych na
pożegnalnym bankiecie 9 bm.
obaj przywódcy stwierdzili, że
rozmowy przyczyniły się do umocnienia wzajemnych stosun
ków. (P)

f

I ulicę Caetani we wtorek ok.
godz. 11. Wg. zeznań świadków,
z samochodu wysiadła wysoka
| dziewczyna o blond włosach i
krępy, niski mężczyzna. DwójI ka terrorystów jest obecnie poszukiwana przez policję. W samochodzie znaleziono ponadto
którymi
j łańcuch i kajdanki,
I podczas 55 dni niewoli skuty
I był prawdopodobnie Aldo Moro.
i Rodzina zamordowanego przewodniczącego DC, która we wto
rek wieczorem ogłosiła komuni
kat, stwierdzający, iż „zgodnie
z ostatnią ■wolą Aldo Moro za
myka się w milczeniu i pragnie
milczenia”, „bez publicznych
manifestacji i uroczystości, bez
żałoby narodowej i pogrzebu
państwowego”
oznajmiła
w
środę, że prywatny pogrzeb Aldo Moro odbędzie się w miejscowości Torrita Tiberina pod
Latiną, gdzie rodzina Moro ma
domek letni.
Jednocześnie 10 bm. w Rzymie zakomunikowano, że w sobotę 13 bm. w stolicy odbędzie
się symboliczny pogrzeb państwowy, bez trumny ze zwłokami Aldo Moro.
Władze włoskie zarządziły
nadzwyczajne środki bezpie
czeństwa w przewidywaniu ewentualnych nowych zamachów „czerwonych brygad” na
osobistości polityczne i instytucje.
Wzmocnione
eskorty
przydzielono członkom rządu
oraz znanym politykom, zaostrzono również ochronę lokali
partyjnych, stacji radiowych i
telewizyjnych, ministerstw, koszar, elektrowni i urządzeń
przemysłowych.
Niebywały pokaz zbrodniczego cynizmu i arogancji dali w
środę przywódcy „czerwonych
brygad”, sądzeni od kilku tygodni na procesie w Turynie,
Założyciel terrorystycznej gru
py Renato Curcio określił za
mordowanie Aldo Moro jako,
„akt rewolucyjnej sprawiedli
wości” a także „najwyższy akt
humanizmu, możliwy w podzie-

j lonym na klasy społeczeń
I stwie". Przewodniczący sądu
: nakazał wydalenie Curcio i in
nych brygadzistów z sali roz
I praw.
i
; Kolejny zamach
Do łańcucha krwawych za
’ machów terrorystycznych we
< Włoszech przybyło w środę ko
! lejne ogniwo. 10 bm. rano w
I Mediolanie czwórka terrorystów
— trzech mężczyzn i kobieta
— potrzeliła 50-Ietniego Franco
Giacomazzi,
funkcjonariusza
zakładów „Mentedison” i wy
kładowcę uniwersytetu w Bo
| lonii. Giacomazzi został ranny
; w obie nogi.
j Do zamachu przyznała się
i zagadkowa
grupa
„Ludowe
i zbrojne formacje komunistycz
t ne”. (P)
I
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ATENY (PAP). Premier Gre
cji, Konstantinos Karamanlis,
dokonał w środę poważnych
zmian w składzie swego rządu.
Ministrowie spraw zagranicz
nych — Panajot is Papaliguras
i rolnictwa — Athanasios Taliaduros złożyli rezygnację. No
wym ministrem spraw zagra
nicznych został Jeorios Rallis,
dotychczasowy szef resortu ko
ordynacji gospodarczej i pla
nowania. Jego miejsce na czele tego ważnego ministerstwa
zajął Konstantinos Micotakis,
przywódca małej partii neoliberalnej.
Ministrem finansów został
również polityk nie wywodzący
się z rządzącej partii Nowa De
mokracja — Atanasios Kanelopulos. W ostatnich wyborach
parlamentarnych został on wy
brany z ramienia Unii Centrum
Demokratycznego (EDIK), ale
wystąpił z niego na skutek po
ważnych rozbieżności w tym ugrupowaniu. Poprzedni mini
ster finansów Joannis Butos
został ministrem rolnictwa.
Zdaniem obserwatorów, zmia
ny przeprowadzone przez pre
miera Karamanlisa, a zwłasz
cza obsadzenie na czele dwóch
resortów ekonomicznych polity
ków liberalnych, ma na celu
umocnienie ekipy
rządzącej,
tak bj mogła ona sprostać po
ważnym problemom gospodar
czym, przed jakimi stanęła Gre
cja w związku z planowanym
przystąpieniem do EWG.
W Atenach zwraca się uwagę,
że w ciągu ostatnich 5 miesię
cy rząd nie uczynił ani kroku
naprzód w rozwiązaniu skom
plikowanych problemów we
wnętrznych 1 zagranicznych,
które były przyczyną rozpisania
przedterminowych wyborów w
listopadzie ub. r. (P)

Papież Paweł VI: „Obraza uczuć humanitarnych’
Od stałej korespondentki
ALEKSANDRY KEDAJ

Rzym. 1# maja
(P) Tragiczna wiadomość o za
mordowaniu Aldo Moro przez
terrorystów „czerwonych bry
gad” została przyjęta w Waty
kanie z bólem i konsternacją.
Jak podał rzecznik Watykanu,
papież Paweł VI po otrzymaniu
dramatycznej wieści o morder
stwie dokonanym pomimo i
wbrew wszelkim apelom do
rozsądku.
sprawiedliwości
i
ludzkiego humanitaryzmu, nie
miał słów dla wyrażenia swych
uczuć i natychmiast udał się do
kaplicy, by oddać się modlitwie.
We wtorek wieczorem papież
wysłał do wikariusza Rzymu
kardynała Polettiego telegram,
w którym wyraził swe „przeeażenier^i oburzenie z powodu
barbarzyńskiego mordu na Aldo
Moro, dokonanego w pogardzie
dla wszelkich apeli i uczuć hu
manitarnych”.

PARYŻ (PAP). W Cassin
dze, w południowej
Angoli
gdzie w ub. tygodniu wojska
południowoafrykańskie doko
nały ataku na obóz organiza
cji wyzwoleńczej Namibii —
SWAPO, przebywała grupa
dziennikarzy.
Oto
relacja
specjalnego wysłannika AFP:
We wspólnym grobie w Cas
sindze widzieliśmy zwłoki 460
osób, ofiar ataku południowoaf
rykańskiego. Od bomb i kul po
łudniowoafrykańskich — zginęło
wiele kobiet. Niektórzy z dzien
nikarzy, wstrząśnięci widokiem
rozkładających się ciał, szybko
odchodzili z tego miejsca.
Działacze SWAPO poinformo
wali nas, że w innym zbioro
wym grobie pochowano już 122

Od stałego korespondenta
RUDOLFA HOFFMANA
w szwedzkim prawie praso
Sztokholm, 10 maja
wym, oddalił jednak skargę
(P) Jak przysłowiowy grom
Faelldina obarczając go w do
z jasnego nieba uderzyła w
datku jeszcze kosztami postę
ubiegłą sobotę (6 maja) w
powania sądowego w wysokości
koła polityczne Szwecji wia
23 tysięcy koron (około 5 tys.
domość, że premier T. Faelldolarów)!
din rozważa swą rezygnację.
Zapowiedź ewentualnego o-

Wiochy wstrząśnięte śmiercią Aldo Moro

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
nymi siłami demokratycznymi
i antyfaszystowskimi będą wal
czyli ramię przy ramieniu w obronie Republiki.
Po prowokacjach grup neofaszystów, którzy we wtorek pod
siedzibą Chrześcijańskiej Demo
kracji wznosili okrzyki „śmierć
komunistom”,
kierownictwo
WłPK wezwało członków partii
do czujności w celu odparcia
wszelkich dywersyjnych akcji
mających na celu sianie zamę
tu w kraju.
W środę zakończono autopsję
zwłok zamordowanego polityka.
.Tak stwierdzili eksperci policji,
terroryści oddali do Aldo Moro
11 strzałów w pierś z dwóch
pistoletów
różnego
kalibru.
Śmierć nastąpiła ok. godz. 9 ra
no we wtorek. Siady piasku w
załamaniach spodni świadczą,
że Aldo Moro był wleczony
przez oprawców’ po nadmorskiej
plaży i przypuszczalnie również
kryjówka, w której był więzio
ny, znajdowała się na wybrze
żu morskim niedaleko Rzymu.
Samochód Renault ze zwłoka
I mi zamordowanego przybył na
I
j

ź

Dlaczego urażono honor
Thorbjoerna Faelldina ?

Polska aparatura

Tysiąc kutrów

duńskie porty

przeprowadził prace projekto
we i geologiczne, przejął na
siebie zagospodarowanie orenburskich złóż gazowych oraz
budowę wielkiego kompleksu
przeróbki gazu.
W rekordowo szybkim tem
pie pracowali budowniczowie
polskiego odcinka gazociągu, li
czącego 583 km (łączna długość
magistrali 2.750 km). W listopa
dzie ub. r. w pobliżu miasta
Krzemieńczuk na Ukrainie, pra
wie na rok przed
terminem
nastąpiło połączenie dwóch od
cinków magistrali, zbudowa
nych przez załogi Polski i NRD.
Obecnie nasi budowniczowie
wznoszą
stacje
sprężarek.
Wzdłuż całego gazociągu będzie
ich ogółem 22. (P)

MOSKWA (PAP). Korespondet PAP, Władysław Knycpel pi
sze: prace przy budowie największej w Europie magistrali ga
zowej, prowadzącej z Orenburga do zachodniej granicy ZSRR,
wkroczyły w końcową fazę.

Demonstracja rybaków
blokowało

a

Relacja korespondenta AFP o zbrodniach
komandosów RPA w Cassindze

Nowe władze Afganistanu ogłosiły
program społeczno-gospodarczy
KABUL (PAP). Specjalny
wysłannik PAP, Ryszard Piekarowicz, pisze: Przewodni
czący Rady Rewolucyjnej i
premier Afganistanu Nur Mo
hammad Taraki ogłosił 9 bm.
wieczorem w Kabulu program
społeczno-gospodarczy nowych
władz kraju, zmierzający do
ustanowienia w Afganistanie
sprawiedliwości społecznej, uzdrowienia gospodarki kraju i
umocnienia zasad demokracji.

£

Podczas środowych audiencji
papież aż dwukrotnie nawiązał
do tragedii Aldo Moro, po raz
pierwszy zwracając się do dzieci
przyjmujących pierwszą komu
nię, prosząc ich o modlitwy za
zamordowanego, za jego rodzinę
i za społeczeństwo. Później
zwracając się do zgromadzonych
w auli Nervi papież Paweł'VI
zaapelował o połączenie się
wszystkich we wspólnym bólu
z powodu tragicznej śmierci Al
do Moro.
Zamordowanie człowieka ta
kiego jak Aldo Moro — powie
dział papież — dobrego, spo
kojnego, wykształconego jest oz
naką degeneracji, która napawa
strachem i wstydem, i której
świat musi przeciwstawić dobro.
Papież skierował do rodziny
Aldo Moro, do prezydenta Re
publiki i kierownictwa Chrześ
cijańskiej Demokracji telegramy
x wyrazami bólu i współczucia.

dejścia Faelldina — jest jak
jak się wydaje bardziej zwią
zana nie ze wspomnianą saty
rą „Afton Bladet”, ile z nega
tywnym stanowiskiem premie
ra wobec planów dalszego roz
woju energetyki jądrowej w
Szwecji.
W wyborach powszechnych
1976 r. Faelldin jako przywód
ca Partii Centrum zdobył sto
sunkowo dużo głosów za wy
powiadanie się za wstrzyma
niem dalszej budowy siłowni
atomowych w tym kraju i zli
kwidowanie siłowni już istnie
jących. Faelldin twierdzi, że
dotychczas żaden kraj nie
zdołał
uzyskać
stuprocento
wego
bezpieczeństwa
jeżeli
chcdzi o obronę przed promie
niowaniem odpadów radioaktyw
nych pochodzących z elektrowni
jądrowych.
Póki centryści zdobywali głosy
kosztem socjaldemokratów da
li pozostałym dwóm partiom
mieszczańskim szanse zdobycia
władzy po 44 latach nieobec
ności w rządzie, wszystko szło
dobrze. Kiedy jednak się oka
zało, że przywódca centry3tów
wysuwając żądania likwidacji
jądrowej przyszłości energety
cznej Szwecji nie miał na my
śli przysłowiowej „kiełbasy wy
borczej”, lecz jako premier rzą
du koalicyjnego naprawdę pra
gnie zrealizować swą obietnicę,
na ławach rządowych zapano
wała konsternacja. W gruncie
rzeczy zarówno konserwatyści
i liberałowie, jak i socjalde
mokraci popierani przez wiel
ki kapitał dążą do rozbudowy
sieci siłowni atomowych.
Dotychczas zbudowano 6 agregatów jądrowych w Szwe
cji, w budowie -znajdują się 4,
a o budowie dalszych 6—7 za
decydować ma Riksdag jeszcze
w tym roku.
Socjaldemokraci otwarcie, a
partnerzy koalicji rządowej po
cichu, prowadzą wielką kam
panię propagandową obliczoną
na rozmiękczenie silnej woli
premiera. W kampanii tej sto
suje się różne chwyty, mniej i
bardziej dozwolone. „Neutralna”
komisja
naukowców-rzeczoznawców do spraw energetyki,
w opublikowanym w kwietniu
br. ponad 400-stronicowym ra
porcie udowodniła, że ze wszy
stkich alternatywnych rozwią
zań energetycznych w przy
szłości Szwecji najbardziej ekonomiczna będzie stawka na...
energetykę jądrową opartą o
własne złoża rud uranowych.
Ale i ten „dowód” nie zdo
ła! zmienić decyzji premiera
Faelldina, który zapytał człon
ków owej komisji wprost czy
potrafią zapewnić mieszkańcom
Szwecji stuprocentowe bezpie
czeństwo przed groźnymi awa
riami siłowni atomowych i przed
szkodliwym dla zdrowia pro
mieniowaniem radioaktywnych
odpadów? Odpowiedź brzmiała,
że problem ten zostanie roz
wiązany do dwutysięcznego ro
ku. Tymczasem sześć siłowni
już pracuje, a nowe reaktory
siłowni atomowej Ringhals III
i Forsmark I czekają na łado
wanie paliwem jądrowym, a
więc czekają na decyzję pre
miera.
Sytuacja w łonie koalicyjnego
rządu staje się powoli nie do
zniesienia. Wtajemniczeni po
wiadają, że odejście wicepre
miera Ahlmarka, byłego przy
wódcy liberałów, wiąże się rów
nież z tą wrażliwą kwestią atomową. Już teraz w kołach
politycznych Sztokholmu mówi
się. że problem ten albo roz
sadzi rząd koalicyjny, albo do
prowadzi dc odejścia Faelldina
z rządu.
Pole manewru politycznego
zostało już niemal całkowicie
wyczerpane. Obecnie spekulu
je się już głośno nad kandy
daturami ewentualnych następ
ców nowego premiera. Tym
bardziej, że za 13 miesięcy od
będą się nowe wybory po
wszechne.

„Faraon” Kawalerowicza
ponownie na ekranach
kin paryskich
PARYŻ (PAP). Paryski dzien
nik „Le Figaro” zamieścił we
wtorek informacje o filmie Je
rzego Kawalerowicza „Faraon”,
który po dwunastu latach ma
być ponownie wyświetlany na
ekranie kinopanoramy. Dziennik
stwierdza, iż film jest doskonały
1 przypomina w olbrzymim
skrócie jego treść. (W)

osoby. Powiedziano nam rów
nież że po wybuchu pierwszych
bomb
wielu
Namibijczyków
schroniło się w buszu i tam
prawdopodobnie zgładzili ich
komandosi południowoafrykań
scyPrzy drodze z niewielkiego
lotniska pod Cassingą do miasta
widać wraki spalonych aut i
ciężarówek, które prawdopo
dobnie udawały się na pomoc
zaatakowanym i zostały znisz
czone przez miny lub bomby.
Łazik, którym przyjechaliśmy
z lotniska do Cassingi, zatrzy
mał się na placu centralnym.
Dalej szliśmy pieszo.
Trzeba
było bardzo uważać, ponieważ
komandosi południowoafrykań
scy pozostawili miny, których
jeszcze nie rozbrojono i tylko
zaznaczono miejsca gdzie »lę
znajdują.
W dniu ataku południowo
afrykańskiego Cassinga liczyła
3068 mieszkańców. Wszystkie
prawie gliniane i drewniane
chaty — a takich była ogromna
większość — zostały całkowicie
zniszczone. Pozostały jedynie do
my murowane ze spalonymi da
chami.
Kiedy nadleciała pierwsza eskadra samolotów „Mirage” ze
znakami południowoafrykański
mi między godziną 7.30 1 8 ra
no — opowiadają świadkowie
— dzieci szły do szkoły. W obozie przejściowym SWAPO —
powiedział nam komisarz poli
tyczny Ludowej Armii SWAPO
rozpoczynał się normalny dzień
pracy. Zginęło 5 nauczycielek,
ochotniczek przybyłych z Nami
bii, które uczyły dzieci uchodź
ców namibijskich w pięciu szko
łach.
Komandosi
południowoafry
kańscy zablokowali dwa wyj
ścia z miasta. Tylko niewielu
uchodźcom udało się uciec do
godziny 14. Na pomoc przybyły
stacjonujące o kilkanaście km
od Cassingi oddziały Ludowych
Sił
Wyzwolenia
Angoli
(FAPLA) i podjęły walkę z
wojskami
południowoafrykań
skimi. Wypierani przez żołnie
rzy FAPLA, południowoafrykańczycy odlecieli helikoptera
mi zabierając swoich rannych i
zwłoki zabitych. Nie było to Jed
nak równoznaczne z przerwa
niem ataku. Aż do zmroku nad
Cassingą krążył samolot woj
skowy typu „Mirage” i bom
bardował miejscowość. (P)

Izba Gmin

przyjęła ustawę
o autonomii dla Walu
LONDYN (PAP). Stosunkiem
głosów 292:264 Izba Gmin za
twierdziła ostatecznie rządowy
projekt ustawy w sprawie dewolucji dla Walii, czyli przy
znania tej prowincji szerokich
uprawnień samorządowych. Do
kument, podobnie jak ustawa w
sprawie dewolucji dla Szkocji
został zgodnie z procedurą prze
kazany do rozpatrzenia Izbie
Lordów.
Projekt przewiduje, że autono
mia Walii zostanie wpowadzona w przypadku opowiedzenia
się za nią w specjalnym plebi
scycie co najmniej 40 proc. Wa
lijczyków. Odsetek ten został
ustanowiony na podobnym pu
łapie, Jak w przypadku Szko
cji.
Obie ustawy przewidują
przyznanie Walii i Szkocji sze
rokich uprawnień samorządo
wych, w tym utworzenie w Cardiff 1 Edynburgu zgromadzeń
prowincjonalnych. (P)

Spotkanie „koleżeńskie”
byłych członków
Leibstandarte Adolf Hitler
BONN (PAP). Doński kores
pondent PAP Juliusz Solecki
pisze: dla wielu organizacji i
„związków kombatanckich” w
RFN, maj jest okresem dorocz
nych zjazdów i „koleżeńskich
spotkań” poświęconych przy
pominaniu tradycji poszczegól
nych faszystowskich ugrupo
wań bojowych III Rzeszy.
Na 13 i 14 maja zapowiedzia
no już spotkanie koleżeńskie
byłych członków dywizji SS
Leibstandarte Adolf Hitler w
miejscowości Nassau.
Spośród różnego rodzaju «grupowań SS, uznanych przez
Trybunał Norymberski za zbro
dnicze, dywizja Leibstandarte
Adolf Hitler wyróżniała się
szczególnym
okrucieństwem,
ma na sumieniu bestialskie wy
mordowanie ponad 100 angiel
skich jeńców wojennych, ma
sowe zbrodnie popełniane na
ludności cywilnej i jeńcach ra
dzieckich w rejonie Charkowa
w roku 1943, oraz masakrę Ży
dów we Włoszech nad Lago
Maggiore.
Jeden z członków
tej organizacji — Friedrich von
Heinen jest odpowiedzialny m.
in. za zbrodnie dokonane we
Lwowie.
Trzeba podkreślić, że zarów
no członkowie tej formacji jak
i członkowie innych ugrupo
wań dawnej SS, nie czują się
winni popełnionych
zbrodni.
Przeciwnie, można wyczytać na
ich temat takie stwierdzenia
jak to. iż organizacja Waffen — SS była i pozostanie
„awangardą” wolnej i demo
kratycznej Europy. Stwierdze
nie to zostało opublikowane w
jednym z wydawnictw byłej
formacji SS, które ukazało się
na rynku w marcu br. (P)

s
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Nad Sawą i Dunajem
Meldunek z największej budowy

Zielone Białe Miasto

Od stałego korespondenta
JERZEGO SIERADZIŃSKIEGO
Od naszego specjalnego wysłannika
Moskwa, w maju , zmarzlina, podziemne rzeki, a
KRZYSZTOFA KOPROWSKIEGO
nawet strzelające gejzery go
(A) Z Konctantinem Mo- rącej wody i ruchy sejsmicz
Belgrad, w maju
ehortowem — wiceministrem
ne górotworu. Przed specjali
budownictwa transportowego stami stanęło ogromnie trud
(P) Belgrad oznacza białe miasto. Jednakże podczas obecnej,
ZSRR i pełnomocnikiem bu ne zadanie techniczne i orga
wyjątkowo kapryśnej — jak podkreślają belgradezycy
podowy BAM ostatni raz spot nizacyjne,
gody, urzeka swoją soczystą zielenią. W związku z tym niebowiem
tunele
kałem się przed dwoma laty, znajdują się w miejscach tru którzy żartują, że jugosłowiańska stolica powinna się nazygdy z grupą delegatów na dno dostępnych, a trzeba tam
wać zielonym miastem.
XXV Zjazd przywiózł z Tyn codziennie dostarczyć ludzi,
Dla przybysza po raz pier rii miasta, licznych najazdów,
dy meldunek o postępie prac materiały, podstawowe zaopa
wszy odwiedzającego miasto pożarów i wojen. Belgrad był
na tej największej inwesty trzenie i żywność.
nad Sawą i Dunajem rzucają w swej historii 40 razy kom
cji stulecia. Wówczas był to
Niektóre odcinki samej li się w oczy przede wszystkim pletnie zniszczony. Obecną naz
wciąż jeszcze okres zagospowę miasto otrzymało w VII
darpwywania budowy, ciąg nii są już gotowe, na przy trzy rzeczy. Najpierw — o- wieku, gdy przednie straże wę
kład
zachodni
od
stacji
Lena
gromny
ruch
uliczny
i
zatło

nącej się na ogromnych prze
drujących na południe Słowian
strzeniach ponad 6,5 tys. ki do Tunelu Bajkalskiego, środ czenie miasta samochodami ujrzały białe mury zniszczonego
kowy
—
na
zachód
od
Tyndy
najprzeróżniejszych, uznanych miasta i nazwały je Białym
lometrów między dwiema rze
do stacji Łarba i na wschód firm światowych i miejsco Grodem (Beograd).
kami Leną i Amurem.
— w kierunku Ziejska. Rów wych Zastav. Po drugie —
Przed II wojną światową
W miejscach, gdzie pow nocześnie prowadzona jest bu
Belgrad rozwijał się jako sto
stać miały stacje kolejowe dowa magistrali od drug;ej niekonwencjonalna architektu lica Królestwa Jugosławii, oś
i nowe miasta stały wtedy strony — od Komsomolska ra, ciekawa zabudowa no rodek administracyjny, handlo
kolonie namiotów, z helikop nad Amurem w kierunku za wych osiedli, które mają wy, komunikacyjny i nauko
terów dokonywano desantów chodnim; niektóre jej odcinki swój klimat, charakter i nie wy. Przed wojną przemysł
powtarzalność. I wreszcie — miejski był w powijakach.
kolejnych grup komsomol także są już gotowe.
stosunkowo mała ilość budo
Warto podkreślić, że Belgrad
ców w tajgę i nad brzegi
Najważniejsze jednak — wli zabytkowych, historycz posiada bardzo długą tradycję
rzek, gdzie rozpoczynała się
urbanistycznego.
budowa przyczółków mosto mówi dalej K. Mochortow — nych, mimo że jest to prze planowania
że na kilkanaście miesięcy cież jedno z najstarszych Jeszcze jako stolica królestwa
wych.
przed terminem zakończyliśmy miast w Europie (ślady osad Dosiadał plan rozwoju urbanis
Pamiętam dobrze, na py budowę tzw. małego BAM-u nictwa z III wieku p.n.e).
tycznego (pierwszy w ogóle
plan pochodzi z 1838 r.). Jed
tanie jaki jest największy z Tyndy na północ w kierun
problem organizacyjny i tech ku nowego południowojakucBelgrad jest nie tylko stoli nakże plany z tamtych lat
cą Jugosławii i Republiki Ser brały pod uwagę jedynie roz
niczny BAM-u, K. Mochor
zagłębia węglowego. bii, lecz również ważnym cen wój bogatego centrum miasta,
tow odpowiedział wówczas bez kiego
Dzięki temu 1 listopada br. po- trum administracyjnym, komu nie troszcząc się wcale o bied
wahania: „Potrzebne są nam jadą stąd pierwsze pociągi z nikacyjnym,
naukowym. Mias ne i brudne peryferyjne dziel
drogi dla ciężkich samocho węglem.
to posiada obecnie iuż 1,4 min nice, zabudowane chaotycznie.
dów, wywrotek i ciągników.
Taki stan oraz ogromne stra
jest także południo mieszkańców (w 1918 r. — 100
To jest pierwszy i najważ wyCzynny
tys., w 1941 — 300 tys.). Jego ty wojenne (zniszczonych zos
odcinek
małej
magistrali
niejszy problem”.
z Tyndy do stacji BAM, połą obszar wynoszący obecnie 330 tało lub poważnie uszkodzo
I oto spotykamy się po czył on linię kolei transsybe tys. ha (3300 km kw.), powięk nych 13 000 budynków z 30 000
się w ostatnich trzydzies wszystkich wówczas istnieją
dwóch latach, w czwartym ryjskiej z nową bajkalsko-a- szył
tu latach aż 3-krotnie. Obec cych), spowodowały że powo
roku budowy BAM. Na kon murską. Tak więc, już dziś do nie Belgrad — w myśl kon jenny rozwój miasta nie był
ferencji prasowej zorganizo Tyndy kursują regularnie po stytucji Serbii — jest wspól sprawą prostą.
wanej przez MSZ, K. Mochor ciągi pasażerskie z Moskwy. notą 16 obsztin, podstawowych
W roku 1950 opracowano
tow mówi o tym, jak dziś Jeszcze w tym miesiącu ot- jednostek administracyjnych w pierwszy
generalny plan roz
W centrum miasta woju stolicy.
wygląda budowa.
warte zostaną stałe połącze- Jugosławii.
I choć nie wy
mieszka 1 min mieszkańców, trzymał on próby
czasu (prze
Pracuje na niej aktualnie nia z Kijowem i Charkowem, pozostali w 8 miasteczkach i
widywano np., że Belgrad o120 tysięcy fachowców. Więk
Mimo że do przewidziane- 200 osiedlach administracyjnie siągnie
min mieszkańców w
szość to młodzież. Zlikwido go planem zakończenia budo należących do Wielkiego Bel- 1980 r., 1podczas
gdy już obec
waliśmy namioty, wszyscy wy całej magistrali pozostało gradu.
nie ma 1,4 min), to jednak wie
mieszkają w nowych domach, jeszcze pięć lat,
na BAM
Wspomniany
na
początku le jego założeń zostało zreali
które są zaczątkiem przy trafiają już pociągi z dalekich brak zabytków spi-awia, że zowanych, a on sam stał się
szłych, wielkich miast. Tyn- miast europejskiej części kra długa historia miasta nie jest potem podstawą przy opraco
da jest już dziś miastem li ju. Jest to wielki sukces bu tu dostrzegalna w zabudowie wywaniu nowego planu gene
czącym ponad 45 tys. miesz downiczych tej unikalnej pod miasta czy jego architekturze. ralnego. Zatwierdzono go w
Brak Starego Miasta, takiego roku 1972. Jest to perspekty
kańców. Powstają następne każdym względem drogi.
jak w Warszawie czy Gdańsku, wiczny plan urbanistycznego
duże stacje i miasta: Siewiejest wynikiem burzliwej histo- rozwoju miasta do roku 2000.
robajkalsk,
Niżniangorsk,
Czara, Łarba itd,
Ludzie korzystają ze skle
pów, punktów usługowych.
Dzieci, których od początku
budowy urodziło się tu po
nad 30 tysięcy, uczęszczają
do żłobków, przedszkoli. Trzy
tysiące młodych pracowni
ków kontynuuje studia w
zorganizowanych,
Iłach wyższych uczelni. Sło
wem, zagospodarowano w cią
gu tych lat w sposób nowoczes
ny i kompleksowy rozległy
obszar kraju, gdzie zamieszku
je obecnie ponad 200 tysięcy
osób.
— Jeśli chodzi zaś o samą
linię kolejową — kontynuuje
Mochortow — ułożyliśmy do
tychczas 1128 km torów, zbu
dowaliśmy około tysiąca prze
praw mostowych z 3750, któ
re powstaną na całej trasie.
Przystąpiliśmy do budowy ko
lejnych tuneli,
m. in. tak
zwanego Bajkalskiego, chyba
najtrudniejszego w budowie
ze względu na potrzebę dodat
kowych zabezpieczeń antysejsmicznych i niespodziewanie
Belgrad — przykład nowoczesnego budownictwa.
duże nawodnienie. Wzdłuż
trasy oraz na podjazdach do
stacji i mostów ułożyliśmy
łącznie trzy tysiące kilome
trów dróg kołowych.
Teraz głównym problemem
są już nie drogi, ale właśnie
organizacja i technologia bu
dowy tuneli, których musimy
przebić aź osiem o długości
ponad 32 km. W niektórych
użytkowników, a z własnego do
Od stałego korespondenta
przypadkach napotykamy arświadczenia wiem, że jest to
cytrudne warunki geologicz
WŁADYSŁAWA SWI DRAKA
opinia prawdziwa. Publicznymi
ne. Sytuację komplikują spły
środkami jeździ się rzeczywiście
Inżynierowie i planiści opra
Budapeszt, w maju
wające
lodowce,
wieczna
dość szybko i względnie wy
już plany budowy no godnie. Nie można tego jednak
Kto chce mieć dobrą tury- cowują
woczesnej
trasy
komunikacyj

powiedzieć o indywidualnym
stykę, musi budować nowonej pomiędzy Budapesztem a
podróżowaniu samochodem. Au
czesne drogi. Jest to zasadniZahony. W bieżącym roku bę tobusem, tramwajem, trolejbu
czy argument, jakiego używa
dzie oddany do eksploatacji od sem dociera się do celu znacz
cinek drogi łączącej Godollo z nie szybciej niż samochodem.
no wobec przeciwników szyb
Budapesztem. W 1980 r. nowo Gdyby jeszcze nie dobre oznakiej budowy autostrad i no
LONDYN (PAP). Korespon
woczesnych dróg na Wę czesne trasy komunikacyjne bę
dą już łączyły stolicę z Hatvan,
dent PAP, Tadeusz Jacewicz pi grzech. Niebłahymi argumen
w trzy lata później z GyongySs,
sie: Rząd brytyjski poniósł ko tami dysponowali, też prze
a w 5 lat później z Egerem. Do
lejną porażkę w parlamencie.
ciwnicy , tego budownictwa.
1985 r. będzie już 430 km auto
Tym razem dotyczyła ona klu
Metr autostrady budowanej w
strad połączonych z europej
czowej sprawy — budżetu kra
skim systemem dróg E i syste
ju. Różnicą głosów 312 do 3C4 przeciętnych warunkach poza
mem dróg RWPG — T.
połączone siły konserwatystów
miastem kosztuje od 50 do 60
i liberałów zmusiły rząd do tys. forintów, a jeśli buduje
Dodać tu trzeba, że bardzo
zmniejszenia ^odstawowej stopy się w terenie już zabudowa
zaostrzono kryteria jakościowe
podatku od dochodów o 1 proc. nym, np. w mieście, koszty
nowo budowanych dróg i auto
— z 34 do 33 proc. Ponieważ zwyżkują
strad. Ministerstwo komunikacji
do
100
tys.
forintów
budżet brytyjski w ogólnych
i poc2ty przyjmuje je od wyko
za metr. Nierzadko trzeba
zarysach
uchwalony
został
nawców tylko wówczas, kiedy
wcześniej, rząd będzie musial też burzyć osiedla.
wszystko jest kompletnie wy

Pierścień autostrad wokół Budapesztu

Komunikacja-problem węzłowy

Porażka budżetowa
rządu brytyjskiego

dodatkowo uzyskać 370 milio
nów funtów, w celu wyrówna
nia powstałej luki budżetowej.
Jak oświadczył minister skar
bu. Denis Healey, koszt ten ob
ciąży lepiej zarabiające grupy
podatników.
Wprawdzie premier James
Callaghan odrzucił żądania opo
zycji w sprawie rozpisania no
wych wyborów, ale koszty poli
tyczne porażki budżetowej są
duże. Przede wszystkim, trzeba
tu wymienić dalsze osłabienie
pozycji gabinetu w parlamencie.
Rząd brytyjski, tradycyjnie
bonowany przez jedną z dwóch
wielkich partii
politycznyc"
obecn'e znalazł się na łasce
drobniejszych ugrupowań. So
jusz z partią liberalną, która
ma mnóstwo własnych kłopo
tów, jest chwiejny i, jak wska
zuję przykład ostatniego głoso
wania. nie można na nim pole

gać. (P)

Chyba właśnie pod wpływem
tych głosów przyjęto bardziej
umiarkowaną koncepcję, miano
wicie postanowiono co roku unowocześniać co najmniej 2 tys.
km dróg, a oprócz tego budo
wać autostrady na głównych
szlakach komunikacyjnych w
takim tempie, na jakie pozwa
lają warunki finansowe. Bu
downictwo dróg realizowane
jest powoli, lecz konsekwentnie.
W ub. roku oddano do użytku
nowy odcinek drogi pomiędzy
Tatabanya a Gyor. W szybkim
tempie prowadzone są prace
nad modernizacją dróg dojazdo
wych do ruchliwych tras komu
nikacyjnych w stronę Hegyeshalam. Rozpoczęto budowę no
wej i nowoczesnej drogi do
Keeskemet. Po oddaniu do użyt
ku nowo budowanych tras M-l
i M-5, nowoczesna linia komu
nikacyjna prowadzić będzie od
granicy austriackiej w stronę
granicy jugosłowiańskiej w oko

lice R&szk*.

kończone. Nie przyjmuje się
kredytowo żadnych poprawek
na później. Jeszcze wyższe kry
teria jakościowe stawia się au
tostradom. Musi być przy nich
wszystko, czego wymaga nowo
czesna komunikacja, a więc sta
cje benzynowe, placówki service’u, hotele, informacja dla kie
rowców, telefony za pośrednic
twem których można wezwać
pomoc drogową itp. Taką w
pewnym sensie wzorcową auto
stradą jest właśnie szosa balatońska. W niedalekiej przyszło
ści podobne urządzenia będą in
stalowane na bardziej ruchli
wych drogach. Autostrady to
główny kierunek budownictwa
drogowego na Węgrzech. Na je
go celowość wskazuje fakt, że
już dziś 80 proc, dalekodystansowego ruchu odbywa się właś
nie >po tych drogach.
Oddzielnym, wcale niełatwym
problemem jest komunikacja w
samym Budapeszcie, mimo że

ma ona dobrą na ogół opinią

Wiele założeń dawnego pla
nu kontynuuje się obecnie.
Między Dunajem a wpadającą
doń Sawą wybudowano Nowy
Belgrad. Połączył on dawne
miasto Zemun — na zachodzie
ze starym Belgradem — znaj
dującym się we wschodniej
części aglomeracji. Oznaczało
to, że miasto przekroczyło brze
gi Sawy, wyznaczające dawniej
jego granice. Miałem możli
wość oglądać to piękne, o nie
zwykłej, bardzo zróżnicowanej
architekturze miasto, którego
widok z lotu ptaka potęguje
jeszcze wrażenie. Tu właśnie
znajduje się znane już Centrum
Kongresowe „Sawa”, 21-piętrowa siedziba KC ZKJ, gmach
rządu w kształcie litery H i
wiele innych.

Budownictwo w Belgradzie
to problem równie ważny,
jak w Warszawie. Po wojnie
wybudowano tam 10 nowych
osiedli. A w sumie — 2/3
wszystkich mieszkań powsta
ło po wojnie. Są to m.in. no
we osiedla Kneżevac, Milakovac, Szumice, Manica, dwa
osiedla w Zemun. Pomimo
tego, że w Belgradzie buduje
się najwięcej mieszkań w ca
łej Jugosławii, w stolicy jest
obecnie 45 tys. rodzin ma
jących bardzo trudne warun
ki mieszkaniowe — mówi
dypl. inż. arch. Milutin Głaviczki, z-ca dyrektora Zakła
du Planowania Rozwoju m.
Belgradu, w gmachu którego
rozmawiamy. W ciągu ostat
nich 11 lat wybudowano pra
wie 110 tys. mieszkań. Po
wierzchnia mieszkalna, przy
padająca na 1 mieszkańca
zwiększyła się z 10,1 m kw.
w roku 1954 do 14,6 m kw.
w 1975 r. Obecnie w Belgra
dzie buduje się 7,5 proc,
wszystkich nowych mieszkań
oddawanych rokrocznie do
użytku w całej Jugosławii.
Ponieważ plan rozwoju stoli
cy SFRJ przewiduje, że licz
ba ludności Wielkiego Belgra
du zwiększy się do roku 2000
do 2 min (z tym, że ośrodki
podmiejskie — satelity mają się
rozwijać szybciej niż central
na część miasta), zachodzi po
trzeba znalezienia nowych te
renów pod budownictwo, a
przede wszystkim ich technicz
nego uzbrojenia. Postanowiono
— mówi architekt Milutin Glaviczki — że miasto rozwijać
się będzie w trzech kierun
kach: równoleżnikowo wzdłuż
Dunaju — na zachód i wschód
od ujścia Sawy oraz w kierun
ku południowym i południowozachodnim, wzdłuż Sawy.
W
każdym z tych trzech kierun
ków wybuduje się osiedla, któ
re zasiedli po 150—200 tys.
mieszkańców.

Drugi bardzo poważny pro
blem w Belgradzie to komu
nikacja. To co obecnie ob
serwowałem na ulicach, a
zwłaszcza
chodnikach,
na
których wszechwładnie panu
ją zaparkowane chaotycznie
samochody,
a
mieszkańcy
przeciskają
się
wąskimi
przejściami wzdłuż domów,
jest trudne do wyobrażenia,
I nie będzie w tym nic dziwnego, gdy wyjaśnimy, że w
mieście jest grubo ponad 300
tys. samochodów (1 samochód
na 7 mieszkańców, a np. w
Warszawie — 1 na 10). SpraNa frekwencję ruchu i ogólną
ciasnotę niemały wpływ wywie
ra turystyka. Wiadomo, Buda
peszt leży na międzynarodowym
szlaku komunikacyjnym
na
Bałkany, dalej do Turcji, Jugo
sławii i Włoch, a niestety wiele
międzynarodowych dróg prze
biega przez miasto. Stąd spię
trzenie ruchu i ciasnota. Dlate
go też myśli się o tym, aby sa
mą stolicę odciążyć od tego ru
chu i wyprowadzić pojazdy po
za obręb stołecznego miasta. A
jest to konieczne. Okazuje się
bowiem, że na przykład czas,
który zyskuje się jadąc auto
stradą balatońską traci się w
dużej mierze w samej stolicy.
Nie do wiary, ale w godzinach
szczytu od zjazdu z tej auto
strady koło pomnika Ostapienki

Końcowe przystanki metra będą bramami miasta
kowanie ulic prowadzące jadą,
cego jak po sznurku, to siada
nie za własną kierownicą mija
łoby się z celem. Na ulicach
Budapesztu jest już bardzo cias
no, a będzie jeszcze ciaśniej. Obecnie co trzecia rodzina w
węgierskiej
stolicy ma już
własny samochód, mnoży się
liczba samochodów przedsię
biorstw, będzie dalej zwiększała
się liczba prywatnych posiada
czy pojazdów. Wszystkie boczne
uliczki, a nawet chodniki są już
dosłownie zaklinowane samo
chodami, a ekspansji motoryza
cji nic nie jest w stanie zaha
mować.

na dojazd do centrum miasta
traci się tyle czasu, co na do
jazd nad Balaton od granic Bu.
dapesztu.
Niestety, w obecnym ukła
dzie sieci komunikacyjnej nie
mal każdy zmuszony jest prze
jeżdżać przez Budapeszt nawet
wówczas, gdy nie jest on celem
jego podróży. W tych warun
kach problem może rozstrzyg
nąć tylko budowa dużej sto
łecznej obwodnicy. Wstępny
projekt autostrady o długości 80
km i ponad 35-metrowej szero
kości o sześciu pasmach ruchu
jest już opracowany. Ma ona

połączyć 20 punktów komunika-

wa jest tym poważniejsza, że
do roku 2000 już każda ro
dzina mieć będzie własny sa
mochód. Jest to więc problem
nie lada.

W związku z tym na ortogo
nalną sieć komunikacji (głów
nie autobusowej, obsługiwanej
zresztą przez znakomite Ikarusy — MAN oraz Mercedesy),
którą forsował plan z 1950 r.,
nałoży się teraz 3 półobwodnice (półpierścienie). Będą one
biec równoleżnikowo i ominą
od południa stołeczne centrum.
Drugim rozwiązaniem proble
mu komunikacyjnego stanie się
metro. Początek budowy prze
widziano na rok 1981. Całkowita
jego długość wyniesie 45 km.
Pobiegnie ono w kierunku po
łudniowym oraz równolegle do
Dunaju. Do sieci metra będzie
ściśle dopasowana sieć autobu
sowa.

Chcemy spowodować —
mówi mój rozmówca — aby
ruch samochodowy wypro
wadzić z centrum. W tym
celu budujemy półobwodnice
i zamykamy ruch kołowy na
niektórych ulicach centrum
miasta. Planujemy, że nasze
kompleksowe przedsięwzięcia
doprowadzą w efekcie koń
cowym do tego, że w per
spektywie tylko 10 proc,
mieszkańców jeździć będzie
po mieście własnymi samo
chodami, a pozostałe 90 proc.
— środkami komunikacji ma
sowej. Temu celowi służyć
będzie rozwój dużych par
kingów w pobliżu stacji me
tra, likwidacja garaży i par
kingów w centrum, a nielicz
ne, które pozostaną mieć bę
dą celowo wygórowane ceny,
aby odstraszać użytkowni
ków od przyjazdu do cen
trum. Wreszcie surowe prze
pisy na temat ruchu i parko
wania pojazdów powinny do
pełnić wszystkiego.
To tylko niektóre problemv
Wielkiego Belgradu, zielonego
miasta pięknej i urozmaico
nej architektury, życzliwych
ludzi, jugosłowiańskiej stoli
cy, zaprzyjaźnionej z Warsza
wą i współpracującej z nią
w wielu dziedzinach.

Podwyżka cen
papierosów we Francji
PARYŻ (PAP). Francja znaj
duje się w przededniu nowej
podwyżki cen. Zgodnie z podję
tymi wcześniej postanowienia
mi. od 16 bm. wzrastają o 15
proc, ceny tytoniu i papierosów.
W Paryżu podano, że paczka
popularnych we Francji „Gauloisów”. która kosztuje obecnie
2 franki, będzie kosztować o 30
centymów więcej. Cena paczki
innych popularnych papierosów
„Gitane” ma wzrosnąć z 2.60
franka do 3 franków, paczki
papierosów „Gitane-International” z 3,70 franka do 4,30 fran
ka.
Podwyższone zostaną również
ceny innych gatunków papie
rosów. (P)

cyjnych miasta. W tym celu bę
dzie zbudowany nowy most na
Dunaju, który połączy autostra.
dę r.a wysokości Pesterzsibet.
Pierścień autostrady łączyć bę
dzie wszystkie ważniejsze drogi
poza Budapesztem. Będzie to
dalsze konsekwentne rozwijanie
istniejącego już gwiaździstego
układu komunikacyjnego wę
gierskiej stolicy, który przez
długi czas zdawał i zdaje prak
tyczny egzamin dystansując w
tym względzie wiele innych
stolic europejskich.
Lecz nawc-t te przedsięwzięcia
nie rozwiażą do końca ciasnoty
indywidualnego ruchu wew
nątrz samego miasta. Węgrzy
zamierzają wykorzystać tu po
zytywne doświadczenia krajów
wysoko zmotoryzowanych i na
końcowych przystankach metra,
które będzie rozbudowywane,
tworzyć wielkie parkingi, skąd
szybki dojazd metrem do cen
trum miasta nie będzie żadnym
problemem.
Kierowcy
bedą
więc mieli do wyboru albo
pchać się do centrum przez za
tłoczone ulice samochodem, albo
też szybko i spokojnie dojechać
do celu metrem. Ponieważ koń
cowe przystanki metra będą jak
gdyby bramami miasta, przy
których powstaną także centra
handlowe, wielu z nich zapew
ne zdecyduje się zrealizować tu
swój plan podróży.
Nie trzeba przy tym lekcewa
żyć innej korzyści, mianowicie
mniej pojazdów samochodowych
w centrum miasta to także
zdrowsze powietrze, którego de
ficyt już dokucza w niektórych
dzielnicach, Ludzie uciekają od
najbardziej ruchliwych szos, a
mieszkania na cichych, a także
czystszych pod względem klimatycznym, ulicach zyskują co
raz bardziej na atrakcyjności i
cenie.

Oczywiście, takie koncepcje
i plany wydają się najlepsze
i najsłuszniejsze dziś. Nie wia
domo co jeszcze podyktują
potrzeby jutra. W każdym
bądź razie w kraju, w któ
rym turystyka stanowi waż
ną gałąź gospodarki, drogi
zajmują ważne miejsce w pla
nach rozwoju.

(P) W dwa tygodnie po za
machu
stanu
Afganistan
wszedł w okres wielkiej, nie
spotykanej dotąd w tym kra
ju, aktywności politycznej.
Nowy rząd Mohammada Tarakiego, którego trzon stano
wią działacze Ludowo-Demo
kratycznej Partii Afganistanu
(LDPA), rozwinął wśród Lud
ności akcję wyjaśniającą cel
i charakter przewrotu z 27
kwietnia.
Masowe — jak donoszą na
oczni obserwatorzy — uczest
nictwo mieszkańców Afgani
stanu w różnego rodzaju wie
cach i spotkaniach jest naj
lepszym kryterium popular
ności nowych władz. Dla mi
lionów, żyjących na skraju
ubóstwa, wiodących żywot ob
liczony tylko na przetrwanie,
pierwsze deklaracje LDPA i
wyłonionego z niej rządu, są
atrakcyjną ofertą polityczną.
Nowe władze krytykują
obojętność na los narodu poprzedniego rządu prezydenta
Dauda. I dążenia ludowe chcą
uczynić swym politycznym
credo. Temu nadrzędnemu ce
lowi służyć mają rychłe prze
obrażenia
społeczno-ekono
miczne, które zapowiedział 9
bm. premier Mohammad Taraki (jednocześnie założyciel
LDPA). Należą do nich w
szczególności: demokratyczna
reforma rolna, umocnienie
sektora państwowego w gospo
darce, upowszechnienie oświa
ty, likwidacja wszelkich istnie
jących jeszcze w społeczeń
stwie form ucisku.
Ludowy charakter rewolu
cji 7 saura — jak zgodnie z
miejscowym kalendarzem na
zywają ją Afgańczycy — po
twierdzają również założenia
polityki zagranicznej rządu w
Kabulu. Przyświecają jej za
sady dobrego sąsiedztwa, przy
jaźni ze wszystkimi narodami
i polityka aktywnego, pozy
tywnego niezaangażowania.
Rewolucja 7 saura jest bez
wątpienia silą odrodzonego
Afganistanu. Jej hasła zakty
wizowały ludność kraju, który
pod względem rozwoju gospo
darczego znajdował się na sa
mym dole światowych tabel
statystycznych. Nowe władze
chcą ten stan zmienić raz na
zawsze. Dlatego mają poparcie
większości mieszkańców kraju.

TADEUSZ BARZDO

Smutne
liczby
>;a ob
*
(P) Organizacji do spraw
Wyżywienia
i
Rolnictwa
(FAO) opublikowała ostatnio
bardzo wyczerpujący, czwar
ty z kolei przegląd sytuacji
żywnościowej świata (Fourth
World Food Suruey). Poprzed
nie podobnego typu przeglądy
ukazały się w latach 1946,
1952 i 1963, istnieje zatem
podstawa do interesujących
porównań.
Oto, w okresie 1961—70
państwa gospodarczo zacofa
ne notowały łącznie roczny
przyrost produkcji zbóż (na
głowę mieszkańca) w wyso
kości 0,7 procentu. Jednakże
w latach 1971—76 odsetek ten
spadł do 0,2, co uznać moż
na prawie za stagnację. W
wypadku trzydziestu naju
boższych krajów Trzeciego
Świata
spadek
„dynamiki
wzrostu” był jeszcze dotkli
wszy; produkcja zbóż na gło
wę mieszkańca nie tylko nie
rosła tam, lecz malała w
ostatnim okresie — o 0,4 pro
centu rocznie.
Liczby te oznaczają, że
mimo generalnego wzrostu
produkcji zbóż w skali świa
towej, bieżąca dekada nie
przyniosła poprawy żywnoś
ciowej najbardziej zacofanym
obszarom naszego globu. Lud
ność rosła tam najwyraźniej
szybciej niż produkcja zbóż.
Przegląd sytuacji żywnoś
ciowej dokonany przez FAO
pozwala zdać sobie także
sprawę ze swego rodzaju „roz
rzutności” żywnościowej pa
nującej w świecie. Jak się
mianowicie okazuje, w Ame
ryce Pin. przeznaczono w okresie 1961—1970 86 procent
całej produkcji ziarna na pa
sze dla bydła, a w okresie
1972—76 — już 88 procent,
Odpowiednie odsetki dla pozostałych
państw
wysoko
rozwiniętych wynoszą 62 i 72,
a dla państw gospodarczo za
cofanych — 12 i 13 procent.
A zatem kraje bogate — z
których kilka (zwłaszcza Sta
ny Zjednoczone i Kanada; to
jednocześnie najwięksi pro
ducenci zbóż — spasają ol
brzymią większość swej pro
dukcji ziarna, podczas gdy
kraje Trzeciego Świata cier
pią na niedostatek chleba, nie
mówiąc o mięsie.
Przegląd FAO informuje
wreszcie, iż liczba niedożywio
nych ludzi zamieszkujących
Ziemię wynosiła na początku
naszego
dziesięciolecia
w
przybliżeniu 455 miPonów,
czyli że wzrosła o 55 mi
lionów w stosunku do stanu
z końca poprzedniego dziesię
ciolecia. Nie są to dane nastrajające zbyt optymistycznie.
ZYGMUNT SZYMAŃSKI
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Jan Olesiński
wygrał w Wilnie
(P) W XXXI piłkarskim tur
nieju UEFA juniorów, rozgry
wanym na polskich stadionach,
reprezentacja Polski nie za
wiodła nadziei. Mimo niezbyt
fortunnego początku (porażka
z Hiszpanią), zespół trenera
Edmunda Zientary wygrał dwa
następne mecze, awansując do
grona półfinalistów. Szczegól
nie cenne było zwycięstwo nad
Anglikami.
Polski zespół miał dwóch li
derów — Andrzeja Iwana i
Krzysztofa Kajrysa, którzy zdo-

II etap Wyścigu Pokoju
W czwartek ll.V. rozegrany
zostanie drugi etap Wyścigu Po
koju na trasie Berlin — Halle
długości 193 km. Start ostry na
stąpi o godzinie 12.25, a przy
jazd na metę w Halle przewi
dziany jest około godz. 17.00. Na
trasie rozegrane zostaną trzy lot
ne premie: w Poczdamie (45
km), w Wittenbergu (113 km)
oraz Bitterfeld (159 km).
Polskie radio
’
.
przeprowadzi
transmisje z zakończenia etapu
o godzinie 17 30—18.20. Meldun
ki z trasv: o godz. 14.00: 15.30;
16.00: 16.30 oraz o godz. 17.00.

Nasi tenisiści
przegrali z Anglią
(W) Na kortach klubu Rochus
w Duesseldorfie rozgrywany jest
turniej tenisowy o Puchar Naro
dów. W drugim dniu zawodów
odbyły się dwa mecze. Polska
przegrała z Wielką Brytanią 1:2,
a Stany Zjednoczone pokonały
Australię 2:1. O porażce naszej
drużyny zadecydował debel. Na
szym tenisistom zabrakło szczę
ścia I przegrali ostatniego seta
tiebreakiem. Trzeba dodać, że
Wojciech Fibak wystartował w
rozgrywkach o Puchar Narodów
po ciężkim turnieju o mistrzost
wo WCT w Kansas City Różnica
czasu — 7 godzin między USA a
Europa I zmęczenie podróżą od
biły się na formie naszego za
wodnika. Wyniki:
Wielka Brytania — Polska 2:1
— John Lloyd — Tadeusz Nowi
cki 6:2, 6:2. Buster Mottram —
Wojciech Fibak 6:3. 2:6, 6:7,
John Llo”d. Buster Mottram —
Tadeusz Nowicki, Wojciech Fi
bak 2:6, 6:2, 7:6.
USA — Australia 2:1 — Harold
Soiomon — John Newcombe 6:4.
6:4, Foscoe Tanner — Pbil Dent
6:2. 7:6, Poseoe Tanner, Bob
Lutz — John Newcombe, Phil
Dent 3:6. 6:3. 2:6.
Następnym przeciwnikiem te
nisistów polskich jest drużyna
USA, uważana za faworyta tur
nieju. Mecz odbędzie się ll.V.

Mały Lotek
I losowanie
3 — 14—16—18—19
II losowanie
4 — 18 — 20 — 34 — 35
Koń-ńri’--, ł-j--'-roli; 7674.

EXPRESS LOTEK
5 — 9 — 16 — 17 — 23

byli wszystkie 5 bramek (Kajrys
— 3, Iwan — 2), ale ich partne
rzy także wiele potrafili. Zaim
ponowali zwłaszcza w ostatnim
meczu, wygrywając wiele indy
widualnych pojedynków, grając
nowocześnie i mądrze taktycz
nie. Ale największe wrażenie w
eliminacjach uczyniła na obser
watorach drużyna Związku Ra
dzieckiego. Wygrała wszystkie
mecze, strzelając 10 bramek, a
nie tracąc żadnej. Radziecki zes
pół grał z olbrzymim impetem,
pokazał dojrzały, b. skuteczny
futbol. Nawet faworyzowani ju
niorzy Holandii, której piłkarstwo nie wymaga rekomendacji,
byli bez szans z zespołem ZSRR.
Związek Radziecki
będzie
właśnie rywalem Polaków w
półfinałowym pojedynku. Wielu
fachowców widzi w zwycięzcy
tego meczu triumfatora turnie
ju. Naszych juniorów czeka nie
słychanie trudne zadanie. Moż
na mieć jednak nadzieję, że
zwycięstwo nad Anglią doda otuchy i pewności siebie podo
piecznym trenera Zientary, a
doping własnej publiczności też
nie będzie bez znaczenia.
trzykrotnie
Juniorzy ZSRR
wygrywali turniej UEFA — w
1966 r. (ex aequo z Włochami),
1957 i 1976 r. Drużyna radziec
ka to również brązowy meda
lista ostatniego turnieju UEFA,
który odbył się w Belgii. Zespół
ZSRR to także aktualny mistrz
świata juniorów. Na listę trium
fatorów turnieju UEFA wpisali
się też Jugosłowianie. którzy
wygrali czwartą edycję tej im
prezy — w 1951 r.

Finał WCT
Borg rozpoczął

od zwycięstwa
(P) W Dallas rozpoczął się
finałowy turniej WCT w grze
pojedynczej mężczyzn. Fawory
tem tego turnieju jest 21-letni
Szwed Bjoern Borg, który w
pierwszym swym pojedynku
zwyciężył, po
czterosetowej
walce,
Amerykanina
Dicka
Stocktona 4:6, 6:2, 6:1, 6:0.
W turnieju_tym startują po
nadto: Raul Ramirez (Meksyk),
Iiie Nastase (Rumunia), Amerykanie Vitas Gerulaitis, Brian
Gottffried i Eddie Dibbs oraz
Włoch Corrado Barazzutti.

Turn*ej „B" siatkarzy
(P) W środę rozpoczął się w
Rzeszowie ostatni turniej eks
traklasy siatkówki mężczyzn
grup „B” mający zadecydować
o ostatecznym układzie końca
tabeli I ligi. W pierwszym
dniu uzyskano wyniki: Resovia
— Avia Świdnik 3:0 (15:10,
15:12, 15:10). Gospodarze za
demonstrowali bardzo dobry
blok i uważną grę w obronie,
toteż ich ostateczny sukces nie
był ani przez moment zagrożo
ny. Mecz stał na przeciętnym
poziomie.
Stal Mielec — Włocłavia Wło
cławek 3:0 (15:9, 15:3, 15:7).
Mecz był zdecydowanie jedno
stronny.

Z głębokim żrlem zawiadamiamy, że w dniu 5.05. 1978 r. zmarl
nasz kolega, <‘’—ioletni pracownik WRD „WARS”

Henryk WOLIŃSKI
Nieubłagane, przedwczesna śmierć wyrwała z naszego grona
szlachetnego i prawego cżłowieka — zawsze pogodnego 1 życzli
wego dl-' wszystkich. Crcść Jego pamięci!
Uroczys'oiei nogrrebowe odbędą się w dniu 12.03. 1978 r. o
godz. 10.30 na Cmentarzu Bródnowskim.
Dyrekcja. POP. Rada Zakładowa
oraz koleżanki i koledzy
Przedsiębiorstw* WRD ..WARS”

7 maja 1973 r. zmarl w wieku 38 lat opatrzony Świętymi Sa
kramentami ukochany Mąt, Ojciec i Dziadziuś
S. + P.

Piotr Eligiusz CZAJKOWSKI
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 12 maja 1978 r. o
godz. 12 w Kościele Sw. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu,
po którym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Bródnowski —
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu i smutku
ton?, driecl, wnuki, prawnuki
1 rodzina w kraju 1 xa granicą

Szkotom i .Polakom nigdy nie
udało się wygrać turnieju UEFA.
Szkoci dwukrotnie zajmowali
trzecie miejsce — w 1963 i 1970
r. Natomiast największy sukces
naszych juniorów to wicemi
strzostwo w 1961 r. oraz trzecie
miejsce w 1972 r. Jak zakończy
się rywalizacja w XXXI turnie
ju UEFA? Zdaniem wielu obser
watorów imprezy szanse całej
czwórki są wyrównane. „Czar
nym koniem” są jednak Szkoci.
Piłkarze Szkocji zbierali bar
dzo pochlebne recenzje za swe
dotychczasowe występy w tur
nieju. W zespole tym występuje
wielu utalentowanych piłkarzy
z pierwszo- i drugoligowych zes
połów Anglii i Szkocji. Liderem
w drużynie jest jej kapitan, Ray
mond Stewart z Dundee United.
Wyróżnia się także Paula Leetiona z Falkirku, najlepszego
bramkarza grupy z Bielska Bia
łej i Williama Boyda z Hull
City.

(P) W środę rozegrano kolej
ne mecze o Puchar Ligi. Oto
krótkie relacje:
ZAGŁĘBIE — SZEGED 4:0 (0:0!
Bramki zdobyli: Starościak,
Jędras, Narbutowicz i Sączek.
Piłkarze Zaglębia. choć wystąpili bez kadrowiczów — Włodzimierza Mazura, Zdzisława
Kostrzewy i Wojciecha Rudrgo.
a także bez Seweryna, odnieśli
łatwe zwycięstwo nad ligowym
zespołem węgierskim Szeged.
Choć bramki padały dopiero w
drugiej części spotkania, to Za
głębie posiadało przez cały
mecz wyraźną przewagę. W
zespole Zagłębia obok Eugeniu
sza Więcicrza, Tadeusza Narbutowicza i Marka Jędrasa podo
bał się w drugiej części meczu
młody Wojciech Sączek.

GÓRNIK — SLĄSK 3:1 <3:1)
Bramki zdobyli: dla Górnika:
Janusz Marcinkowski — 2 (w 8
i 39 m'n.), Wieczorek (w 27
min.); dla Śląska Kwiatkowski
(w 32 min. z rzutu wolnego).
Okazało się, że gdy nerwowy
nastrój rozgrywek ligowych do
biegł końca, Górnik zaczął grać
coraz lepiej, Po wysokim zwycięstwie nad Odrą Opole, mlodzi piłkarze Górnika odprawili
z kwitkiem wicemistrza
_________ _____
Polski
— Śląsk Wrocław. Wynik koń
cowy mógłby być o wiele wyż
szy, gdyby mało doświadczeni
jeszcze piłkarze — Socha. Curyło. Marcinkowski, wykorzystali
przynajmniej połowę wypraco
wanych przez siebie sytuacji.
Piłkarze Śląska zawiedli i mi
mo że wystąpili jedynie bez
Żmudy oraz Sybisa. W druży
nie Górnika Zabrze bardzo do
bry mecz rozegrał — Szymura.
Podobał sie również Marcin
kowski. W Śląsku wyróżnić na
leży jedynie Olesiaka.

(P) W Wilnie zakończyły się
międzynarodowe zawody w pię
cioboju nowoczesnym, w któ
rych startowali
reprezentanci
Bułgarii, siedmiu republik ra
dzieckich oraz Polski. Duży suk
ces odniósł 22-letni student z
Warszawy — Jan Olesiński, zaj
mując pierwsze miejsce w kla
syfikacji indywidualnej. Przez
cztery konkurencje Olesiński
zajmował drugie miejsce, a na
pierwszą pozycję awansował po
uzyskaniu najlepszego czasu w
biegu przełajowym. Olesiński uzyskal 5155 pkt. wyprzedzając o
60 pkt. Władimira Antonieca
(Rosyjska SFRR).
W klasyfikacji zespołowej
zwyciężyła reprezentacja Rosyj
skiej SFRR — 14972 pkt. przed
drużyną Litwy — 14797 pkt.
Reprezentacja Polski zajęła 3
miejsce — 14752 pkt., wyprze
dzając Estonię — 14547 i Bułga
rię — 14432 pkt.

Wokół „Mundialu-78

Nie lekceważcie piłkarzy Meksyku!
(P) Słynny piłkarz brazylij
ski Pele uchodzi za wyjątko
wego eksperta w sprawach
futbolu. Szeroko też komentu
je się w amerykańskiej prasie
jego prognozy przed finałami
XI piłkarskich mistrzostw
świata.
Pele wytypował drużyny,
które jego zdaniem zajmą dwa.
pierwsze miejsca w swych
grupach. Oto one:
grupa I — Włochy, Argen
tyna
grupa II — Polska, RFN,
grupa III — Brazylia, Szwe
cja,
grupa IV — Szkocja, Holan
dia.
Zdaniem „króla futbolu” w
czwórce najlepszych znajdą się
zespoły Brazylii, RFN, Włoch i
Argentyny.

POGOŃ — ŁKS 1:1 (0:9)

Bramkę dl* Pogoni zdobył
Klasa (57 min.), a dla ŁKS —
Dziuba (76 min.).
Mecz stał na przeciętnym po;
ziomie. Szczecińska Pogoń choć
w pierwszej części spotkania
miała lekką przewagą, nie po
trafiła wykorzystać szansy. Póź
niej gra się wyrównała.

★
W meczach polskich zespołów
rozegranych na Węgrzech uzyskano wyniki:
Kaposyar — Zawisza Bydgoszcz 2:1 (2:0). Bramki dla gospodarzy zdobył Konrad (z rzutu karnego) i Kiss, a dla Zawi
szy Nuckowski.
Tatabanya — Odra Opole 2:2
(0:0). Bramki dla gospodarzy
zdobyli Hedi i Nagy, a dla Odry
Podgórny i Kabat.

UEFA
dla PSV Eindhoven
(W) Piłkarze PSV Eindhoven
zdobyli Puchar UEFA. W re
wanżowym meczu finałowym
rozegranym w Eidhoven, PSV
wygrał z Bastią 3:0 (1:0). Bram
ki zdobyli: Willy van der
Kerkhof w 24 min., Gerie Deykers w 65 min. i Willy van der
Kuylen w 67 min. Pierwszy
mecz finałowy tych drużyn za
kończył się wynikiem 0:0.
Zwycięstwo drużyny holen
derskiej było zasłużone. Gospo
darze w tym meczu posiadali
zdecydowaną przewagę.

★
Meksykańscy piłkarze, prze
ciwnik Polski i RFN w grupie
eliminacyjnej, zakończyli swą
europejską podróż. Ogółem ro
zegrali 5 spotkań kontrolnych.
Pierwszy mecz z reprezentacją
Hiszpanii przegrali 0:2, następ
nie zremisowali 0:0 z VfB Stuttgart, wygrali 1:0 z Finlandią w Helsinkach, zremisowali
Frankfurt
2:2 z Eintrachtem
w Kassel, a ostatni mecz z VfL
Bochum zakończył się zwycięstwem Meksyku 3:2.
Spotkania z klubowymi dru
żynami I ligi RFN obserwowa
ne były skrupulatnie przez asys
tentów H. Schoena i trenerów
zachodnioniemieckich. Są
oni
zdania, że forma Meksykanów
stale wzrasta i że nie można
nie doceniać tych przeciwni
ków. Znany spec piłkarski, tre
ner Bayern Dettmar Cramer oświadczył, źe w czasie tournee
jego drużyny po krajach Ame
ryki Południowej przed 10 mie
siącami Bawarczycy grali z Me
ksykiem. Od tego czasu w dru
żynie meksykańskiej nastąpiły
pozytywne zmiany. Pewna jest
obrona z bramkarzem, a linia
pomocy doskonała, przede wszy
stkim jeśli gra prowadzonajest w wolniejszym tempie. W
napadzie widać jeszcze pewne
braki.
— „Ale kto nie docenia Meksy
kanów, może spodziewać się
przykrych mespodzianek” — po
wiedział D. Cramer po spotka
niu tej drużyny z Eintrachtem
Frankfurt.
Trener Jose Antonio Roca oświadczył, że. w kontrolnym
meczu w Kasśel jego pupile
grali dobrze. Trener meksvka”skt wyraził opinię, iż ostatnie
eksperymenty pozwoliły mu wy-

I
i

STAL — WIDZEW 1:0 (1:0)

Bramkę zdobył w 13 min.
Oratowski.
Był to mecz żenująco słaby.
Do przerwy gra stała jeszcze
na niezłym poziomie, przy nie
znacznej przewadze gospodarzy,
W drugiej części gra była jesz
cze słabsza, a przewagę uzys
kali goście.

(P) Środa była kolejnym pracowitym dniem naszej reprezentacji
piłkarskiej przebywającej na zgrupowaniu w Rembertowie. W
zajęciach uczestniczył już Włodzimierz Lubański. Na zdjęciu:
Stanisław Sobczyński (z lewej) i Wojciech Rudy.
Fot. CAF — Matuszewski

Grono czołowych piłkarzy
brazylijskich, którzy zostali po
minięci przy ustalaniu składu
reprezentacji na finały „Mundialu-73” daje wyraz swojemu
zdziwieniu, a nawet oburzeniu —
z powodu zlekceważenia ich ta
lentu. Tygodnik „Pasąuim” za
mieszcza wypowiedzi Paulo Ce
sara, Francisco Marinho oraz
Carlosa Pintinho. Wszyscy oni
ostro krytykują trenera Claudio
Coutinho, odmawiając mu ja
kichkolwiek podstaw do kiero
wania reprezentacją kraju. Ich
zdaniem główną przyczyną niepowołania do składu na Argen
tynę były uwagi kierowane
przez nich pod adresem metod
pracy selekcjonera, wytykanie
jego błędów. „Coutinho zemścił
się więc na nas" — mówią.

trener Menotti powinien mieć ze
mnie pociechę”.

★

Holenderska prasa sportowa
jest zaniepokojona. Do mi
strzostw świata zaledwie 3 ty
godnie, a trenerzy reprezentacji,
wciąż nie mogą zebrać swych
wybrańców na wspólnych zaję
ciach treningowych. PSV Eindhoven, klub kilku reprezentan
tów — grał w finale Pucharu
UEFA, Johnny Rep jeszcze nie
został zwolniony przez francus
ką Bastię. kilku innych kadrowiczów nie stawiło się w ośrod
ku w Zeist, nie usprawiedliwia
jąc spóźnienia.
„Jeśli tak dalej pójdzie, to do
Argentyny pojedzie nie zespół,
a 22 indywidualistów” — nie
pokoi sie prasa i opinia publicz
na w Holandiii.

★

Aparatura „Carla Zeissa'
na

Marlo Kempes 23-letni napast
nik hiszpańskiej Valencii, powo
łany w skład reprezentacji Ar
gentyny, przyleciał z Madrytu
do Buenos Aires, a następnie
udał się do ośrodka sportowe
go w Jose C. Paz, gdzie trenują
reprezentanci Argentyny.
„Argentyna ma wszelkie da
ne, by zostać mistrzem świa
ta — powiedział Kenmes dzien
nikarzom. Czuję się świetnie i

(P) W Moskwie podpisano po
rozumienie między komitetem
organizacyjnym olimpiady Moskwa-80 i zakładami Carl Zeiss
z Jeny Na mocy porozumienia
firma dostarczy organizatorom
urządzenia elektroniczno-optyczne do pomiaru odległości w rzu
cie młotem, oszczepem i dys
kiem. Generalna próba spraw
nościowa nastani podczas Spar
takiady Narodów ZSRR w 1979
roku.

Gwiazdy naszej lekkoatletyki
w nowych konkurencjach

POLONIA — DIOSGYOER
0:3 (0:1)

Bramki zdobyli: w 34 min.
Tatar, w 00 min. Mzgyar i w
83 min. Kutaszi.
Występująca bez Króla. Zalastowicza oraz Lońki — Polonia
Bytom nie była zbyt wymaga
jącym przeciwnikiem dla szós
tej drużyny ekstraklasy węgier
skiej Diosgyoer. Od pierwszych
minut Węgrzy mieli wyraźną
przewagę, byli szybsi, a co naj
ważniejsze — więcej strzelali na
bramkę Chwclika. Dobra dyspo
zycja bramkarza bytomskiego
spowodowała, że padły tylko 3
bramki. Przez całe spotkanie
Polonia stworzyła tylko jedną
sytuację podbramkową.

pracować idealną obsadę posz
czególnych pozycji.

(P) Irena Szewińska — 200,
400 m, Władysław Kozakiewicz
— tyczka, Jacek Wszoła — skok
wzwyż, Bronisław Malinowski
3000 m z przeszk. Przyzwyczai
liśmy się już oglądać „gwiazdy”
naszej lekkoatletyki w tych kon
kurencjach. ale być może już
wkrótce zobaczymy ich także w
nowych specjalnościach.
Przy końcu ubiegłorocznego
sezonu Irena Szewińska próbo
wała sił na dystansie 400 m pł.
Pierwsze próby wypadły po
myślnie i gdyby nie fatalny upa
dek podczas jednego z biegów,
może zostałaby rekordzistką
świata na tym dystansie. Dys
ponująca znakomitymi warunka
mi, mająca wszechstronne przy
gotowanie lekkoatletyczne Sze
wińska może stać się najlepszą
plotkarką świata już wkrótce.
Zapowiada ona w tegorocznym
sezonie kolejny atak na rekord
na 400 m pł.
Władysław Kozakiewicz — re
kordzista Europy w skoku o
tyczce pochodzi z usportowidnćj
rodziny. Jego starszy brat był
reprezentantem Polski w dziesięcioboju. Jednak nie tylko
tradycje rodzinne zadecydowały
o tym. że świetny tyczkarz po
stanowił próbować również sił
w wieloboju. Wieloletni, uroz
maicony trening sprawił, że Ko
zakiewicz iest lekkoatleta o
wszechstronnych
umiejętnoś
ciach, które dopiero w dziesięcioboju może wykorzystać w
pełni. Kto wie, czy za 2 lata
podczas igrzysk olimpijskich w
Moskwie Polak nie znajdzie się
w grone faworytów dziesięcioboju
Bronisław Malinowski inten
sywnie przygotowuje się do te
gorocznego sezonu w Meksyku.
Na podstawie obserwacji nie
którzy z trenerów są zdania, źe
Malinowski w tym roku powi
nien całkowicie poświęcić się
biegom płaskim, do których ma
bez porównania większe pre
dyspozycje niż do biegu na 3
tys. m z przeszkodami. Trener
T. Kępka twierdzi np., że Ma
linowski jest zbyt masywny, by
biegać przeszkody.
Niewielu kibiców lekkoatlety
ki pamięta, że u progu swej
kariery sportowej mistrz olim
pijski w skoku wzwyż — Jacek
Wszoła był trójskoczkiem. Po
latach wytężonej pracy Wszoła
wzmocnił się i — jak twierdzą

niektórzy eksperci — gdyby obecnie zajął się trójśkokiem,
mógłby zostać rekordzistą świa
ta w tej konkurencji.
Wiele lat zachęcano Irene Szewińską, by spróbowała sił na
400 m. Pisał o tym wielokrotnie
wybitny znawca lekkoatletyki
red. Stefan Sieniarski. Wreszcie,
kiedy Szewińska wystartowała
na 400 m, została rekordzistką
świata. Dzisiaj właśnie na tym
dystansie święci
największe
sukcesy. Ciekawe jak powiedzie
się innym?

Hokej na olimpiadzie
W
(P) Kongres Międzynarodowej
Federacji Hokeja na lodzie
(LIGH) który obraduje w Pra
dze. postanowił w środę, iż olim
pijski turnie’ hokejowy w 1980
r. w Lakę Placid rozegrany zo'■-siańie z udziałem 12 drużyn.
Startować będą: osiem zespołów
z mistrzostw świata grupy „A”
w 1979 roku w Moskwie oraz
pierwsze cztery drużyny z mi
strzostw świata grupy ..B” w
Rumunii. Postanowiono również,
iż turniej w Lakę Placid rozegrany zostanie w dwóch grupach. W grupie „A” w’alczyć
będą drużyny,
które zajmą
pierwsze, czwarte, piąte i ósme
miejsce w Moskwie oraz pierw
sze i czwa-te miejsce w Rumu
nii. Grupę „B” stanowić będą
drużyny, które zajmą 2, 3, 6 i 7
miejsce w Moskwie oraz 2 i 3 w
Rumunii. Po zakończeniu roz
grywek grupowych (każdy z
każdym) o złoty medal walczyć
będą zwycięz'v gruo, o srebrny
zespoły. które zajmą drugie
miejsca w grupach, a o piąte
spotkają się trzecie drużyny w
grupach. Turniej hokejowy w
Lakę Placid trwać będz:e od 13
do 24 lutego, a więc od pierw
szego do ostatniego dnia trwania
igrzysk olimpijskich.
Władze LIGH otrzymały za
pewnienie udziału w turnieju
olimpijskim 13 federacji zainte
resowanych krajów. Prawdopo
dobnie nie wystąpi w Lakę Pla
cid reprezentacja NRD.
Olimpijski turniej hokeistów
odbędzie się na czterech lodo
wiskach, z których dwa nie tą
pokryte dachem.
n

Dnia 12 maja
śmierci

w

pierwszą

bolesną

rocznicę

S. t P.
inś.

MARIUSZA CIESZEWSKIEGO
zostanie odprawiona msza św. o_ „
___ 13 w kogodz.
ściele OO Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1
o czym zawiadamia
tona
W-707948-1
W intencji zmarłych 1 zamordowanych

ZOFII ŁABUŚIEWICZ
założycielki i przełożonej gimnazjum
oraz
PROFESORÓW, WYCHOWANEK I UCZENNIC
zostanie odprawiona msza św. dnia 14 maja (nie
dziela) 1G78 r. o godz. 13 w kościele św. Floriana
na Pradze, o czym zawiadamiają
b. wychowanki
Dnia 9 maja 1978 r. zmarl nagle w wieku 91 lat
S. tP.
lnż.

ZDZISŁAW POTRZEBIŃSKI
rzemieślnik
ukochany Mąt. Syn i Brat
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu II
m3ja o godz. 14.20 w kościele św. Wincentego
na Bródnie, po którym nastąpi wyprowadzenie
Zwłok do grobu rodzinnego, o czym zawiadamia,
ją pogrążeni w głębokim smutku
żona, matka, siostra i rodzina
W-708335-1

PIOTR MIKOŁAJCZYK
pracownik Cntralnego Zespołu Domu Wojska Pol
skiego. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami zmarl
dnia 7.V.1978 r. przeżywszy 90 lat.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele
św. Karola Boromeusza na Powązkach dn. 12.V.
1978 r. o godz. 12, po którym nastąpi wyprowa
dzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzin
nego, o czym zawiadamiają
łona 1 rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te dnia 7
maja 1978 r. zmarła nasza ukochana Matka i Ba
bcóa

W dniu 9 maja 1979 r. zmarł nagle w wieku 49 lat

JOANNA PODSIAD
z Kosieradzkich

JANINA Z GRAJNERTÓW
KUPŚCIOWA

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 12
maja 1978 r. o godz. 14 w kościele parafialnym w
Tłuszczu, po którym nastąpi wyprowadzenie Zwłok
na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego,
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smu
tku
mąt, syn i rodzina
W-848971-1

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 13 maja 1978
o godz. 10 w kościele Karola Boromeusza na Powązkaeh
córka, syn, synowa, wnuki
W-648977.1

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 12.V.
1978 r. o godz. 1S w Domu Pogrzebowym Cmen
tarza Komunalnego Północnego, po których na
stąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy,
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu
żona, córka, rodzice i rodzina
W-TOKOO-l

Dnia 9 maja 1978 r. zmarła przeżywszy lat 41
nasza ukochana Córka. 2ona i Mamusia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8
maja 1978 r. odszedł od nas przeżywszy lat 78,
ukochany Mąż, Ojciec. Dziadek

DANUTA ŻEBROWSKA-ŚLEDZIK
z d. Mirosz

«. t F.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dn.
12 maja 1978 r. o godz. 14 w kościele św. Wacława
prży ul. Korkowej, skąd nastąpi wyprowadzenie
Zwłok na cmentarz Marysin Wawerskl, o czym
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku’
rodzice, mąż. córki 1 rodzina
W-648972-1

W dniu I maja 1978 r. po długiej 1 ciężkiej cho
robie zmarła opatrzona świętymi sakramentami

8. ♦ P.

STANISŁAW PAUBER-ZIÓŁKOWSKI
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele
św. Karola Boromeusza na Powązkach w dniu
12.V. o godz. 14, po którym nastąpi wyprowadze
nie drogich nam Zwłok na cmentarz miejscowy
do grobu rodzinnego,
‘ ’
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
łona, syn, synowa, wnuk i rodzina
W-M8978-1

Dnia 8 maja 1978 r. zmarl przeżywszy lat 83

LEON NAŁĘCŹ-BUKOJEMSKI
gen. bryg, w st. spoczynku
Żołnierz Legionów', uczestnik walk o niepodle
głość Polski w obu wojnach światowych. Odzna
czony Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Krzy
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Orderu VirtuU Militari IV i V kL. 3krotnie Krzyżem Walecznych, Śląskim Krzyżem
Powstańczym oraz innymi odznaczeniami polski
mi i zagranicznymi.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 12 maja
o godz. 10. w kościele św. Józefata na Powązkach.
O godz. 13 nastąpi wyprowadzenie Zwłok z Do
mu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym na
Powązkach, o czym zawiadamiają z głębokim żalem
żona, nieobecna córka, syn i sy
nowa, wnuk z rodziną oraz ro
dzina w kraju i za granicą
Prosimy o nleśkładanie kondolencjl.

KAZIMIERZ PWINNIK

W dniu 8 maja 1978 r. zmarła nasza ukochana
Siostra i Ciocia

zofiaVobiech
z domu Ramińska
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 11 ma
ja 1978 r. o godz 14 w kościele św Boromeusza na
Powązkach, po którym nastąpi wyprowadzenie
Zwłok na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego,
o czym zawiadamia pogrążona w smutku
rodzina

Z bólem zawiadamiamy że w dniu 9 maja 1978 r.
zmarł w Gdyni w 89 roku życia

W dniu 5.V.1978 r. zmarl przeżywszy lat 58

MICHAŁ+ŚTĘPIEŃ

HENRYK WOLIŃSKI

długoletni wychowawca wielu pokoleń młodzieży,
aktywny działacz ZNP.
Nabożeństwo ż-iłobne zostanie odprawione w koś
ciele Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowle dnia
12 maja br. o godz. 14.30, po czym nastąpi wypro
wadzenie Zwłok na cmentarz miejscowy
rodzina

długoletni pracownik WRD „Wars"
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu !2.V.
1973 r. o godz. 10.30 w. kościele św. Wincentego
na Bródnie (murowany); po którym nastąpi wy
prowadzenie Zwłok na cmentarz miejscowy do
grobu rodzinnego. Eksportacja Zwłok nastąpi w
dniu 13.V.1973 r. o godz. 19 z kaplicy przy ul.
Oczki, o czym zawiadamia pogrążona w głębo
kim smutku
córka, wnuki, zięć i rodzina
W-648973-1

Koleżance

TERESIE ZIELIŃSKIEJ
serdeczne wyrazy głębokiego współczucia a po
wodu śmierci

składają
TB-

OJCA

Rada Zakładowa, koleżanki I ko
ledzy z Zarządu Głównego RSW
„Prasa-Ksiąłka-Ruch”

Towarzyszowi
tał.

Zawiadamiamy z żalem że w dniu 8 maja 1978
roku zmarła, przeżywszy lat 82, opatrzona św. sa
kramentami

FRANCISZKA' „MARIA”

BALCEROWICZ
primo voto Sawczuk
długoletni zasłużony pedagog i nauczyciel, żołnierz
AK, członek ZBoWiD.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św.
Kazimierza przy ul. Chełmskiej o godz. 13.00 dnia
13 maja br., po którym nastąpi wyprowadzenie
Zwłok na cmentarz w Wólce Węglowej, o czym
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

Andrzejowi
Ręczkowskiemu
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają
Dyrekcja, POP, Rada Za
kładowa 1 pracownicy Ośro
dka Badawczo-Rozwojowe
go „Predom-OBR” w War
szawie
Koledze

Jerzemu
Dębińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
/OJCA
składają
koleżanki i koledzy z Pra
cowni Mostowej Centralne
go Biura Projektowo.Bada
wczego Dróg i Mostów
„Transprojekt”
W-648927-1

Głównemu Specjaliście
Produkcji Doświadczalnej
tai.

d/s

Jerzemu
Śledzikowi
wyrazy serdeczneg-- współczu
cia z powodu śmierci
20 N Y
składają
Dyrekcja, Samorząd Robot
niczy oraz koleżanki 1 ko
ledzy Ośrodka BadawczoRozwojowego „Mera-Pnefał”
N-130T-1- -
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CO / GDZIE

KINA
Bałtyk — ..Człowiek klanu",
prod. USA. lat 18. godz. 11.30. 17.30
1 19.30. „Czarny korsarz", prod.
włoskiej, lat 13, godz. 9.30, 13.30 i
15.30.
Przyjat.ń — „Wążżż",
prod.
U3A, lat 10, godz. 13.30, 17.30 i
19.30.
Pokolenie — „Czas miłości, czas
nadziei” prod. CSRS, lat 12,
godz. 0, 11 1 13. „Trzęsienie zie
mi”, prod. USA, lat 13, godz. 15,
17.15 i 10.30.
Odeon — „Śmierć z kompute
ra”, prod. franc., lat 15, godz.
15.30. 17.30 i 10.30.
Hel — „Granica", prod. poi. lat
15, godz. 10.30. „Ryzykant", prod.
USA, lat 15, godz 8 i 11. „Stara
strzelba”, prod. franc., lat 18,
godz. 15.30, 17.30 i 19.30.
Walter — „Piętro wyżej”, prod.
poi. lat 12, godz. 15. „Zbrodnia
w klubie tenisowym”, prod. jug.włoskiej, lat 10, godz. 10.

WYSTAWY:
Muzeum przy ul. Nowotki 12 —
wystawa pn. „Malarstwo polskie
dwudziestolecia międzywojennego
ze zbiorów Muzeum Sztuki w Ło
dzi, oraz wystawa pn. „Sport w
sztuce ludowej” — organizatorzy:
Muzeum Wsi Radomskiej, Stowa
rzyszenie twórców ludowych, od
dział wojewódzki ZW ZSMP.
.Witryny Plastyczne — „ARTU”
— malarstwo Haliny Krysińskiej.
Biuro Wystaw Artystycznych —
Ekspozycja
fotograficzna
pn.
„Salony BWA w Polsce”. Prezen
tuje obiekty, wnętrza oraz naj
ciekawsze ekspozycje BWA w
XXX-leciu Polski Ludowej.
Klub „Relaks”: Wystawa fo
tografii Krzysztofa Rosińskiego
BUFFO.
Dom ..Ggski" 1 „Dom Esterkl”:
Wystawa pn. „Przedwiośnie 78"
DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pi. Konsty
tucji 5 t nr 10 przy pl. Zwycię
stwa 7.
Pomoc internistyczna — ul.
Tochtermana. Punkt pomocy do
raźnej internistycznej — ambula
torium Pogotowia Ratunkowego
przy ul. Tochtermana. Pogotowie
Dentystyczne czynne codziennie
w godz 21—7 rano przy Pogo
towiu Ratunkowym. Informacja
Służby Zdrowia 406-77.

ka 552, księgarnia 511, posteru
nek energetyczny 306, postój tak
sówek 268. przychodnia rejono
wa 333. restauracja „Adria” 552,
stacja PKP 315, CPN 346, Izba
porodowa 548, urząd gminy —
naczelnik 513. kierunkowy IŁ

SKARYSZEW
Telefony: apteka 11, posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 11, straż
pożarna 29, urząd miasta i gmi.
ny 89.
WARKA
Kino „Przyjaźń” — „Zanim
nadejdzie
dzień”, prod. poi.,
lat 15, godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 38, Izba poro
dowa 133 kawiarnia 266, posteru
nek MO 7. muzeum tm Pułas
kiego 267. ośrodek zdrowia 21,
pogotowie ratunkowe 9. przycho
dnia rejonowa 370 restauracja
„Turystyczna" 93. stacja 8, CPN
120. stacja PKP 12. stanica wod
na PTTK 143.
Muzeum im. Pułaskiego czynne
codziennie oprócz poniedziałków
i dni poświątecznych w godz. od
10—17. Ekspozycja zmienna
—
Kazimierz Pułaski 1 udział Po
laków w tyciu 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
dek zdrowia 19, pogotowie ener
getyczne 21. restauracja „Niespo
dzianka" 34, urząd gminy — na
czelnik 15, żłobek 2, przedszkola
25.
SZYDŁOWIEC
Kino
„Górnik” — „Godzilla
kontra Gigan” prod. jap., lat 12.
godz. 16, 16 i 20.
Telefony: apteka 55, lub
102.
dom kultury 246, posterunek MO
07,
pogotowie
ratunkowe
09,
straż pożarna 08, przychodnia re
jonowa 333. stacja CPN 186, PKP
95, muzeum 233.
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie in
strumenty muzyczne 1 wnętrza
zamkowe czynne codziennie w
godz. od 9 — 15 30 w soboty od
10 — 19, poniedziałki i dni poswiąteczne — nieczynne.

TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999, strat
pożarna 998, posterunek MO 997,
pogotowie ratunkowe kolejowe
296-15, komenda MO 291-91, 251-36,
PRZYSUCHA
pogotowie gazowe w godz. 7—16
Kino „Zachęta” — „Akcja pod
(317-17), w godz. 23—7 (224-30), w
Arsenałem" poi., lat 12, godz.
niedziele i święta 400-97, pogo
15.30, 17.30 i 19.30.
towie kanalizacyjne 400-65, infor
Telefony
onsterunek MO 07.
macja usługowa 267-85, postój
pogotowie ratunkowe 09. strat
taksówek przy pl. Konstytucji
pożarna 08. apteka 229. bibliote
228-52, przy dworcu PKP 263-33,
ka 220, dom kultury 473. dwo
przy 2wirk! 1 Wigury 418-10, in
rzec PKP 62 izba porodowa 317.
formacja PKP 299-50, PKS 297-76.
kino 447. ośrodek zdrowia 313,
BIAŁOBRZEGI
pogotowie
energetyczne
311
Kino „Pilica”
—
„Dagny”,
przychodnia rejonowa 406, stacja
prod. norw., lat 15, godz. 16.30
PKP
244,
CPN
316.
urząd
miasta
i 16.30.
l gminy — naczelnik 427.
Telefony: pogotowie ratunkowe
708, pogotowie milicyjne 997, strat
ZWOLEŃ
pożarna 998, pogotowie energetycz
Kino „Świt” —
„Kobietka”,
ne 530. posterunek energetyczny
prod. ZSRR, lat 15, godz. 16 i 18.
556, postój taksówek 725. zajazd
myśliwski 411, sklep „Dacia" 742.
Telefony: posterunek MO 997
GARBATKA
straż pożarna 993. pogotowie ra
Kino „Las” — „Barwy ochron
tunkowe 999. apteka 24-19, postój
ne", prod. poi. lat 16, godz. 17
taksówek 27-08. restauracja „Go1 19.
tardzianka" 25-52, szpital 20-37, za
Telefony: apteka 23, dworzec
kład energetyczny 20-61
PKP 47, posterunek MO, 07, ośro
Muzeum im, Jana Kochanow
dek zdrowia 25, postój taksówek
skiego w Czarnolesle — Jan Ko
53, urząd gminy si, strąg pożarchanowski
życie I twórczość.
-■na 8.
Punkt Muzeum Okręgowego —
GRÓJEC
tradycje
-rewolucyjne
ziemi raKino „Odra” —. „Port lotniczy
71", prod. USA, lat 15, godz.~f7.15, i dojnskiej w dokumencie.
15, 19.30.
iłZa
Telefony: pogotowie MO 997,
Kino „Zamek” — „Pocałunki z
ratunkowe 999. strat pożarna 999.
Hongkongu", prod. franc, lat 13,
apteka 21-05 lub 21-64, biblioteka
godz. 17 i 19.
23- 58. dworzec PKS 24-51. dom kul
Telefony: apteka 51. biblioteka
tury 24-97 kino 21-62, ośrodek zdro
266, dom kultury 108, dworzec
wia 22-24, postój taksówek 23-11
PKP 271, komisariat MO 7. pogo
przychodnia rejonowa 22-88. CPN
towie energetyczne 31, pogotowie
24- 52.
ratunkowe 271, postój
taksó
wek 95, straż pożarna 215, apteka
KOZIENICE
76.
szpital
—
chirurgia
29.
kino
77
Kino „Znicz” — „Akcja pod
urząd gminv 136. restauracja
Arsenałem”, prod. poi., lat 12,
„Zamkowa" 22.
godz. 17 1 19.15.
Telefony pogotowie ratunkowe
DRZEWICA
999, posterunek MO 997 strat po
Telefony:
apteka 25, dworzec
żarna 998 pogotowie energetyczne
PKP 47. ośrodek zdrowia 26. po
23-11, apteka 23-22 1 37-01, kino
stój
taksówek
53, przedszkole 19,
23-44, muzeum regionalne 33-72.
restauracja .Zamkowa” 77, poste
przychodnia rejonowa 22-94 1 22-86
runek
MO
07.
urząd miasta 1 gminy 21-23, szpital
36-36. żłobek 30-41.
UWAGA: Kalendarzyk sporzą
dzono na podstawie informacji
JEDLNIA LETNISKO
zainteresowanych instytucji. Kie
Telefony: apteka 43. Izba poro
rownictwa kin zastrzegają sobie
dowa 38, posterunek MO 7, ośro
prawo zmian programu.
dek zdrowia 23. restauracja „Le
śna” 110, strat pożarna 8 urząd
gminy 56. dworzec PKP 5.

RADIO

JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowe 101. ap
teka 29. posterunek MO 77. Ośro
dek zdrowia 17. strat pożarna 88
urząd gminy - naczelnik 89, za
kład energetyczny 60. restauracja
.Turysta" 14

NOWE MIASTO
Kino „Pilica” — „Wyprawa po
złoto”, prod ZSRR, lat 12, godz
15.30. 17.39 i 19.30
Telefony: apteka 46 biblioteka
miejska 32 dworzec PKS 97. go
spoda 46, kawiarnia 160 kino 97.
posterunek MO 7. stacja PKP 5,
strat pożarna 8, szpital rejonowy
53. posterunek energetyczny 27.
postój taksówek 88. przychodnia
rejonowa 43.

MOGIELNICA
Kino „Zwycięstwo” — nieczyn
ne.
Telefony: apteka 10 gminna
spótdzletnia 8 kino 44. ośrodek
zdrowia ll posterunek MO 7. Sta
cja PKP 50. strat pożarna 88, urząd
gminy — naczelnik 148, księgarnia
61 rej. przychodnia 80.
LIPSKO
Kino „Szarotka” — „Zabity na
śmierć”, prod. USA, lat 15, godz.
17 1 10.
Telefony: apteka 62. dom kul
tury 131. kawiarnia 95. kino 184
komisariat MO — alarmowy 07,
dworzec PKS 208, pogotowie ra
tunkowe 09. posterunek energe
tyczny 161 postój taksówek 136
przychodnia obwodowa 194. atraf
pożarna 08. szpital — dział po
mocy dorażnel 09
PIONKI
Kino „Chemik” — „Sonata nad
jeziorem”, prod. ZSRR, lat 12,
godz 17 i 19.
Telefony pogotowie
MO 307.
pogotowie ratunkowe 309 strat
pożarna 308. apteka 310 bibliote-
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„Zycie Radomskie" tc-IOD, Radom ul Żeromskiego 91. Tetefony: 211-49. 234-W Przyjmowanle ogłoczeń w coda. 430—
1538. Za terminów* druk oglołteń redakcja nie odpowlada Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „prasa" Al. Je- I
rozotlmskle 125'123. Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
awraca Druk: Prasowe Zakła
dy Graficzne RSW „PrasaKslążka-Rurh” Warssawa. ul.
Marszałkowska 83

PROGRAM I
Wiad.: 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.09
12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
5.05—6.00 Zielone Studio 6.00—9.00
Sygnały dnia 9.0j—11.40 Cztery po
ry roku 11.25 Niezapomniane stro
nice — „Nurt" 11.40 Tu Radio Kie
rowców 12.05 Z kraju i ze świata
12.25 Mozaika polskich melodii
12.45 Rolniczy Kwadrans 13.00 Dla
kl. I i II (wych. muzyczne) 13.20
Spotkanie z folklorem 13.40 Kącik
melomana 14.00 Transmisja z I
etapu Wyścigu Pokoju na trasie
Berlin — Halle — I meldunek z
trasy 14.20 Studio „Relaks” 14.25
Studio „Gama” 15.05 Koresponden
cja z zagranicy 15.10 Studio „Ga
ma" 15.30 II meldunek z trasy I
etapu Wyścigu Pokoju 15.35 Studio
„Gama” 15.55 Człowiek 1 środowi
sko — gawęda 16.00 III meldunek
z trasy I etapu Wyścigu Pokoju
16.05 Tu Jedynka 18JO IV meldu
nek z trasy I etapu Wyścigu Po
koju 16.35 Tu Jedynka 17.00 V mel
dunek z trasy I etapu Wyścigu
Pokoju 17.05 Radiokurler 17.30—
—18.20 Transmisja zakończenia
I etapu Wyścigu Pokoju w Halle
18.25 Nie tylko dla kierowców
18.33 Konc. życzeń 19.15 15:0 dla
Wojtka Fibaka 19.40 Jazz 20.05 Re
portaż na zamówienie 20.20 Wy
bitni soliści w rep. popularnym
21.05 Kronika sportowa oraz ofi
cjalne wyniki I etapu Wyścigu
Pokoju 21.15 Panorama polskiej
piosenki 22.00 Z kraju I ze świata
22.20 Tu Radio Kierowców 22.23
„Chałturnik" 22.30 Sprawozdanie z
Bokserskich Mistrzostw Świata w
Belgradzie 22.50 „Andrzej i Eliza”
23.00 Wita Was Polska.

skwa 10.00 Czym skorupka za mło
du 10.15 Wiersze W. Holana 10.30
Gra Zespół Vistula Rivei Brass-Band 10.40 Nie ma marginesu 11.00
B. Smetana — „Szarka” 1135 Po
radnia Rodzinna 11.40 Muzyka 12.05
W 200-setną rocznicę premiery
opery
„Nędza
uszczęśliwiona"
12.25 „Już się nie zobaczymy" 12.45
Tańce kompozytorów słowiańskich
13.00 Ludzie ze społecznym man
datem 13.10 Mikołaj Gomółka —
Melodie na Psałterz Polski 13.35
Ze wsi i o wsi 13.50 A Dvorzak —
Pieśń bohaterska 14.10 Wlędej, le
piej, nowocześniej 14.25 Muzyka
Telemanna 15.30 Studio Plus 16.10
Sylwetka kompozytora 16.40 Na
Warszawskiej Fali 17.09 „Twarze
jazzu” 17.20 „Moje fascynacje lite
rackie" 17.40 „By nie przekroczyć
progu" 18.00 „Stołeczne aktualno
ści muzyczne” 18.2S Plebiscyt Stu
dia „Gama" 18.40 Siadem inwesto
wanych miliardów 19.00 Po VII
Międzynarodowym
Konkursie
Skrzypcowym im H. Wieniawskie
go Poznań 1977 19.40 Dźwiękowy
Plakat Reklamowy 19.55 Katalog
Wydawniczy 20.00 Studio Relaks
20.20 Grają Kwartety im. Smetany
21.40 H. Melcer — mój ojciec 22.00
Książki, które na was czekają
22.30 Wiersze A. Gnarowskiego 22.40
Listy z teatrów nr 142 23.10 Mu
zyka 23.35 Co słychać w świecie
23.40 Muzyka.

PROGRAM XXI
Wiad.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30
12.00 15.00 17.00 1930 22.00

5.06—8.00 Między snem a dniem
5.30 Gimnastyka 630 Polityka dla
wszystkich 8.05 Co kto lubi 9.00
„Tango November” 9.10 Bluesy na
fortepian 930 Nasz rok 78-my 9.45
Dawne tańce i melodie 10.35 Kier
masz płyt 11.00 Codziennie po |
wieść „Przeminęło z wiatrem” —
ode 1130—12.25 W tonacji trójki
12.25 Za kierownicą 13.00 Powtór
ka z rozrywki 13.50 „Lato po woj
nie” — ode. 14.00 Zespół Collegium
Aureum 15.05 Jazzowe spotkania
15.25 Alibabki 15.40 Rozszyfrowu
jemy piosenki 16.00 Tak mówił oj
ciec kolegi — reportaż 16.20 Muzykobranie 16.45 Nasz rok 78-my
17.05 Muzyczna poczta UKF 17.40
Wszystkie drogi prowadzą do
Nashvllie 18.10 Polityka dla wszyst
kich 18 25 Czas relaksu 19.00 Książ
ka tygodnia „Brie i brać 1848—
—1939" 19.15 Pocztówka dźwięko
wa z Paryża 19.35 Opera tygodnia
„Salome" 19.50 „Tango November”
— ode. 20.00 Mlni-max 20.35 Wie
czór w Starej Prochowni — rep.
21.00 Reminiscencje muzyczne 22.08
Jifi Kom 22.15 Interradio 23.00 „Ja
skinia słów” 23.05 Między dniem
a snem ok. 23.15 Słupek graniczny
na Liliowym — gaw.

Szczegółowy program audycji
Polskiego Radia zamieszcza tygod
nik „Radio 1 Telewizja”.
Polskie Radio zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.

TELEWIZJA
PROGRAM I
15.00 Melodie — „Rapsodie gra Jó
zef Stempel”
1530 Sztuka na co dzień (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw — program stołecz
nego województwa warszawskie
go
16.30 Dla młodych widzów:
— Bratek przy kominku
16.50 W nowych i starych murach
17.00 Studio Sport — transmisja z
I etapu XXXI Wyścigu Pokoju
Berlin — Halle oraz sprawozda
nie z Mistrzostw Świata w bok
sie (kolor)
18.50 Radzimy rolnikom
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Teatr Sensacji — Lech Borski — „Opinia" (kolor)
21.45 Pegaz (kolor)
22.30 Dziennik (kolor)
22.45 Studio Sport
— Kronika Wyścigu Pokoju
— Transmisja z Mistrzostw Świa
ta w boksie (kolor)
Programy oświatowe:
6.00 RTSS Język polski, sem. IV
6.30 RTSS. Matematyka, sem. IV
9.00 Dla szkól. Język polski kl. I
lic.
10.00 Dla szkóL Język polski kl. II
lic.
12.00 Dla szkóL Język polski kl.
VIII
12.45 RTSS. Matematyka, sem. U
12.25 RTSS. Fizyka, sem, II

PROGRAM IX

0.00 Początek programu 0.07 Ka
lendarz Kultury Polskiej
Wiad. i Informacje dla kierow
ców 0.01 2.00 3.00
Wiad.: 1.00 4.00 5.00; 0.12 1.05 2.06
3.06 — Noc z melodią i piosenką
z Katowic 4.00 Sygnały dnia —
pierwszej zmianie.

15.50 Program dnia
15.55 Dla młodych widzów
16.25 Kino Filmów Animowanych
16.50 Gospodarka — Zarządzanie
(kolor)
17.20 Magazyn morski
17.50 „Paryscy Mohikanie" — ode.
V - film fab. prod. TV CSRS
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
2030 NURT. Pedagogika — Oświata
dorosłych a kształcenie ustawi-

Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 18.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik domowy 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje 1 propozycje 5.45
Muz. 6.00 W kilku taktach, w kil
ku słowach 6.10 Kalendarz Radio
wy 6,15 Mel. przyjaciół 6.35 Gim
nastyka 6.45—7.10 Dzień dobry.
Warszawo T.1S Przeboje bez słów
7.35 Informacje z Wyścigu Pokoju
7.40 Małe muzykowanie 8.00 Dialo
gi 1 zbliżenia 9.30 Problemy kul
tury fizycznej 9.40 Tu Radio — Mo

Tysiące warszawiaków obserwowały uroczystą odprawą wart na Placu Zwycięstwa
Minione trzy dni, wolne od
pracy, były sprawdzianem dla
instytucji zajmujących się or
ganizacją masowego wypoczyn
ku. Tym razem nie zabrakło
atrakcyjnych
propozycji spę
dzenia wolnego
czasu. Lita
imprez turystycznych, sporto

śliwickim, w poniedziałek by
ło już kilkanaście tysięcy osób.
Przy sprzyjającej pogodzie od
były się wszystkie zapowiada
ne imprezy, a więc pokazy
woltyżerki, przejażdżki wozami
konnymi, występy zespołu fol
klorystycznego .Księżacy” spod

serdeczne przyjęcie pododdzia
łom Ludowego Wojska Pols
kiego, biorącym udział w uro
czystości na Placu Zwycięstwa.
Do późnych godzin wieczor
nych trwały także imprezy re
kreacyjno-sportowe w różnych
punktach
miasta.
Ośrodek

21.00* NURT. Filozofia — Marksizm
wobec filozofii neotomlstycznej
szkoły frankfurckiej 1 neopozytywistyeznej cz. I
21.30 NURT. Nauczanie początko
we — Dysgrafla i dysteksja
22.00 24 Godziny (kolor)
22.10 Film Latarni Czarnoksięskiej
— „Noc w operze” — film ko' medlowy prod. USA

wzięło udział w festynie „Szla
kami Zwycięstwa”, zorganizo
wanym przez Klub Sportowy
„Stal-FSO”, samorząd osiedla
i osiedlowy klub „Lira", kiero
wany przez Władysława Ró
żańskiego. Oprócz
rożgrywek
sportowych przygotowano dys
kotekę, * konkurs
plastyczny,
partię
„żywych”
szachów,
można było również zdać egza
min na kartę rowerową.
Podobni* przebiegł ostatni
dzień majowego festynu w
Parku
Szczęśliwickim. Warto
jednak podkreślić aktywny udział w ochockim festynie
warszawskich
handlowców.
Swoje stoiska otworzy! „Polmozbyt”, Warszawrka Spół
dzielnia Ogrodnicza, WSS „Spo
łem”. Odbyły się kiermasze
sprzętu turystycznego, upomin
ków, a także pokazy mody.
Jak zwykle, zorganizowany
wypoczynek był tylko uzupeł
nieniem prywatnych planów
spędzenia wolnego czasu. W
ciągu minionych trzech dni ożywiony ruch panował w og
ródkach działkowych, w osie
dlowych myjniach samocho
dów, na wszystkich dostępnych
placach zabaw, w parkach, mu
zeach. Ze względu na niepew
ną pogodę znaczna część war
szawiaków zdecydowała się na
pozostanie w mieście. W su
mie były to chyba dni udane
go wypoczynku, (ba)

60 tys. członków, 335 klubów
<**Mur*»

rsym***

LOK - szkoli
i wychowuje

PROGRAM IV

6.00 Vademecum rolnika 6.15 Dla
nauczycieli- Radio — Szkole 639
Rytm i piosenka 6.45—7.40 Dzień
dobry Warszawo 7.40 Radio dedy
kuje 8.00 Śpiewają Trubadurzy
8.10 Radiowo-TV Szkoła Średnia
dla Pracujących Biologia 8.25 Nicolo Paganini — Diyertimento
C-dur op. 5 nr 2 na skrzypce i for
tepian 8.35 W kręgu spraw rodzin
nych 8.55 Graj kapelo 9.00 Dla
kl. III i IV (język polski) 9.23
F. Liszt — parafrazy na tematy z
oper (stereo lok.) 10.00 Dla kl. VIII
(język polski) 10.30 Estrada przy
jaźni 11.00 Nowe nagranie radio
we (stereo lok.) 11.30 F. Cavalll —
Sceny z II aktu opery „La Calisto” (stereo lok.) 12.95—12,25 Głos
Mazowsza, Kurpi 1 Podlasia 12.25
Giełda płyt 13.00 Jęz. hiszpański
13.15 Hiszpańskie tańce ludowe
13.30 Tu Studio Stereo (stereo
ogólnop.) 15.05 Teatr PR „Połów"
— słuch. 16.05 Nauka 1 technika w
krajach socjalistycznych 16.25 Jęz.
niemiecki
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 c.d. Słuchaj nas
18.25 Klub pod znakiem zapytania
„Jak zostać filologiem?” 19.15 Jęz.
rosyjski 19.30 Wszystkie sonaty
fortepianowe Beethoyena (stereo
lok.) 20.23 Muzyka czeska XVII
1 XVIII wieku (stereo lok.) 21.10
„Horyzonty Muzyki” (stereo lok.)
21.50 Utwory kompozytorów hisz
pańskich (stereo lok.) 22.15 Kraje
1 ludzie 22.35 Radiowo-TV Szkoła
Średnia dla Pracujących Metody
ka 22.50 Dyryguje Raymond Leppard.
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Majowe festyny i zabawy

Wiad.: 6.40 12.00 15.00 16.00 18.00
22.55
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wo-rekreacyjnych i majowych
festynów zajęła w sobotnio-nie
dzielnym wydaniu „2ycia War
szawy” prawie
trzy szpalty.
Każdy mieszkaniec stolicy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Niestety pogoda popsuła nie
co szyki organizatorom. Liczne
wycieczki piesze i rajdy zapla
nowane" tfa "m§3zft?R« rffih^łffiały
zbyt wielkiej frekwencji, cho
ciaż na podwarszawskich dro
gach, mimo padającego desz
czu, można było spotkać grupy
najbardziej zapalonych turys
tów. Niewiele osób wzięło udział w pierwszym
dniu Ochockiego Festynu Majowego,
zorganizowanego
w
Parku
Szczęśliwickim. W niedzielę do
szły do skutku jedynie zawody
strzeleckie, prowadzone przez
sędziego I klasy Wojciecha Ma
łeckiego. Zawody odbywały się
pod parasolami.
W tym samym Parku Sz-zę-

Ogłoszenia drobne
Przyjmę lakiernika samochodowe
go i uczniów. Wiad.: Odrodzenia
74 B, tel.: 316-86.
R-726540-1
Starego Wartburga w dobrym
stanie sprzedam, ul. Zacisze 3
blok „B" m. 45.
R-726542-1
Sprzedani Wartburga 353 W. Tel.-.
404-3.
R-726S43-1

Żaglówkę 7 m kw. wraz z wóz
kiem sprzedam. Uprawnienia żeglarskie zbędne. Tel.: 414-91 po
południu lub Radom, ul. Towa
rzyska 7.
R-726514-1
Koledze

ALEKSANDROWI
ŻBIKOWI
wyrazy szczerego współ
czucia z powodu śmierci

Matki
składają

Dyrekcja, Rada zakła
dowa
oraz koleżanki
i koledzy OBRWISiG
w Radomiu
R-726498-1

Łowicza, konkurs
rysunkowy
dla dzieci, dyskoteka, występy
zespołów amatorskich.
We wtorek tysiące warsza
wiaków wybrały się na Plac
Zwycięstwa, aby obejrzeć uro
czystą odprawę wart przed
Grobem Nieznanego Żołnierza.
Na długo przed rozpoczęciem
defilady wszystkie okoliczne ulice i dogodniejsze punkty ob
serwacyjne były już pozajmowane. Warszawiacy zgotowali

„Wasz świat jest naszym światem”

Po wizycie Teatru Mo w Madrycie i Wonie
Replika
jest
spektaklem
pięknym i obsesyjnym. Temat,
sposób i siła interpretacji wcią
gają widza, który musi w tym
spektaklu uczestniczyć. Sam
Szajna przeżył obóz koncentra
cyjny, a to co przeżył i cze
go doświadczył
przekazał w
Replice w sposób wstrząsa
jący i wzruszający. Pięciu ak
torów, ś*bv pizedstawić tę odyseę, stanęło na wysokości
zadania: Irena Jun, Ewa Koz
łowska,
Stanisław
Brudny,
Stanisław
Michalik i Józef
Wieczorek, Zasłużyli swoją grą
na wielkie brawa, których zre
sztą nie szczędziła im publicz
ność teatru „Lliure". To był
wielki spektakl”.
Do takich i jeszcze lepszych
recenzji oraz anonsów praso
wych warszawski Teatr btudio
Józefa Szajny zdążył się już
przyzwyczaić podczas swych li
cznych występów zagranicz
nych; w Anglii.
Włoszech,
Francji, RFN, USA, Meksyku,
Holandii, Szwecji,
Portugalii,
Austrii, Rumunii i na Węg
rzech. Ta, wyżej cytowana, ukazała się przed paroma dnia
mi w barcelońskim dzienniku
„Ls Vanguardia”, bowiem w
Barcelonie właśnie, a wcześniej
jeszcze w Madrycie bawił os
tatnio warszawski zespół Józe
fa Szajny.
W dniach od 15 do 18 ub. m.
Teatr Studio prezentował „Re
plikę” Szajny w ramach Dni
Polskich w Madrycie, dając w
stolicy Hiszpanii osiem przed
stawień. Zebrał entuzjastyczne

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
Koleżance sztuki drukarskiej

JANINIE KOCZOŃ
składają

kierownictwo i współpracownicy
Zakładów Graficznych w Radomiu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu >.V.197« r. zmarła
w wieku lat 84

WANDA JÓZEFOWICZ
■ domu ZAKRZEWSKA
Eksportacja drogich nam Zwłok odbędzie się w dniu tl.V.
1978 r. z kostnicy szpitala w Krychnowicach o godz. 13 na
Cmentarz Rzymsko-Katolicki przy ui. Dzierżyńskiego w Ra
domiu, o czym z głębokim smutkiem 1 żalem zawiadamiają
R-726544-1

TKKF „Rusałka” na Wybrzeżu
Helskim przygotował bogaty
program, obejmujący 10 kon
kurencji sportowych (w tym
bieg na szczudłach, przeciąga
nie liny, rzut lotką itd.) oraz
pokaz karate. Przelotne desz
cze odstraszyły jednak poten
cjalnych uczestników -n- na te
renie ośrodka przez cały dzień
było pustawo.
Kilkuset mieszkańców osiedla
„Kondratowicza” na
Bródnie

Strzelectwo, wieloboje obron
ne, sporty motorowe.
wodne,
krótkofalarskie i modelarskie;
szkolenia kierowców, płetwonur
ków- współdziałanie ze Strażą
Pożarna i Komitetem Przeciw
powodziowym — to tylko nie
które przykłady wszechstronnej
działalnoś i Lig- Obrony Kraju.
Organizacja ta prowadzi pracę
ideowo-wychowawczą. zajmuje
się upowszechnianiem tradycji
narodowych i oręża polskiego.
Stołeczna organizacja LOK li
czy obecnie ponad 60 tys. człon
ków, zrzeszonych w 935 kołach
1 klubach. W ciągu najbliższych
4
lat nastąpi znaczny rozwój
sekcji strzelectwa i krótkofalar
stwa, a co za tym idzie — i sze
regów organizacji.
Nie sposób tu wymienić wszy
stkich form pracy LOK. Dużą
praktyczna korzyść przynosi
szkolenie przedpoborowych na
trwających od 3 do 6 miesięcy
kursach kierowców, płetwonur
ków i kandydatów do szkól pod
oficerskich Co roku w ok. 900
imprezach uczestniczy ponad 60
tys osób w całym systemie
spartakiad, rozgrywek pucharo
wych i zdobywania rdznak
sprawności obronnej, (mi)

synowie, synowe i rodzina

oceny prasowe, prezentowany
był parokrotnie w telewizji
hiszpańskiej, a księga uwag i
opinii (którą zespół wozi ze
sobą na wszystkie wojaże za
graniczne) uzupełniona została
krótkimi wrażeniami hiszpańs
kiej widowni: aktorów, reżyse
rów, przedstawicieli
innych
dziedzin sztuki oraz szerego
wych widzów. Czytamy w niej
m.in.: „Wspaniały, wstrząsają
cy. patetyczny spektakl, żywy,
olśniewający";
„Wasz świat
jest naszym światem"; „Repli
ka” jest teatrem teatrów. Erawol”; „Technika, ekspresja, in
terpretacja — wspaniałe”; „Jes
tem aktorką argentyńską; nie
nawidzę z wami tego, co prze
żyliście. Wielu ludzi aktualnie
przeżywa i cierpi tak, jak wy
to pokazaliście w „ReDlice”.„
Wrażenie, jakie wywarła wi
zyta naszego teatru w Madry
cie, zaowocowała ogromnym
zainteresowaniem
tamtejszej
szkoły dramatycznej doświad
czeniami Szajny w dziedzinie
narracji wizualnej i aranżowa
nia przestrzeni w teatrze. Stro
na hiszpańska zgłosiła chęć wy
słania do Warszawy
grupy
studentów na staż do Teatru
Studio, zaplanowano także wy
stawę prac artystów hiszpańs
kich w Galerii Studio jak rów
nież realizację „Repliki” Szaj
ny z aktorami hiszpańskimi.
Propozycji
współpracy
było
zresztą znacznie więcej, będzie
my o nich informowali w mia
rę ich realizacji.
W dniach' od 20 do 23 ub. m.
nasz zespół występował w Bar
celonie, sprowadzony tam dzię
ki staraniom Polki zamieszka
łej w Hiszpanii, p, Bożeny
Borkowskiej-Burzaco oraz Fa
biana Puigsevera — znanego
hiszpańskiego scenografa, który
studiował kiedyś w naszym
kraju. I tu Teatr Studio zys
kał duże zainteresowanie pra
sy, radia i telewizji, zbierając
entuzjastyczne oceny krytyki
za „Replikę”.
Jak nas poinformował dyr.
Józef Szajna, dzieląc się rela
cją z hiszpańskich występów
swojego zespołu. Teatr Studio
planuje teraz występy w Szcze
cinie, Słupsku i Białymstoku,
a jesienią br. wybrać się ma
na duże tournee po Wielkiej
Brytanii A przy tym, każdego
dnia zaprasza swych Warszaw
skich widzów, dla których gra
w siedzibie codziennie i nie-

przerwanie, niezależnie nawet
od zagranicznych wojaży częś
ci zespołu. (PA)

Konkurs na reportaż
Redakcja „Pomeranii" wraz z
Oddziałem Gdańskim Zrzesze
nia
Kaszubsko-Pomorskiego i
Wojewódzkim Ośrodkiem Kul
tury w Gdańsku ogłaszają kon
kurs na repo:taż prasowy. Te
matem konkursu są szeroko ro
zumiane współczesne problemy
Kaszub i Kociewia.
Uczestnik konkursu powinien
nadesłać na adres redakcji „Po
meranii" (80-828 Gdańsk, Długi
Targ 8/10) co najmniej jeden re
portaż o objętości do 40 stron
maszynopisu. Prace nie publiko
wane w jakiejkolwiek formie
winne być nadesłane w 3 egz.
do 15 października 1978 r. z do
piskiem na kopercie „Konkurs
na reportaż” Utwory konkur
sowe należy opatrzeć godłem.
To samo godło należy umieścić
na zamkniętej kopercie, wew
nątrz której trzeba podać nazwi
sko, imię i adres autora.
Jury powołane przez organi
zatorów przyzna następujące
nagrody i wyróżnienia: I na
groda — 12 tys. zł. II nagroda
— 8 tys. zł. dwie III nagrody
po 6 tys. zł, trzy wróżnienia po
3 tys, zł oraz nagrody specjalne
w wysokości 5 tys. zł każda, ufundowane przez naczelników
miast i gmin za najlepsze re
portaże związane z poszczegól
nymi jednostkami administra
cyjnymi, m in. Chojnicami,
Gniewem. Kościerzyną, Włady
sławowem Puckiem, Chmielnem.
Jury zastrzega sobie prawo
Innego rozdysponowania nagród
zachowując bez zmian ogólną
kwotę.
Organizatorzy zastrzegają so
bie prawo pierwszeństwa druku
na łamach „Pomeranii” utwo
rów nagrodzonych i wyróżnio
nych, jak również — po poro
zumieniu się z autorami — po
zostałych reportaży.
Rozstrzygnięcie konkursu na
stąpi do dnia 15 listopada br.

Oddanie krwi
dla ratowania
życia ludzkiego
jest najwyższym
czynem
humanitarnym
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Przygotowanie ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych

Dni otwartych świetlic i boisk sportowych
Aktualne sprawy socjalne 1 społeczne były w tych dniach te
matem poszerzonego posiedzenia Prezydium WRZZ w Radomiu
z udziałem przedstawicieli zakładów pracy, mających decydu
jący wpływ na zwiększenie efektów budownictwa mieszka
niowego.
Należały do nich: przygotowania do organizacji wypoczynku
ludzi pracy i ich rodzin w okresie lata br., pełniejsze wyko*
rzystanie placówek kulturalnych i obiektów sportowych przez
udostępnienie ich szerokim rzeszom mieszkańców i wyniki uzy
skane we współzawodnictwie CRZZ, redakcji „Głosu Pracy”
oraz CZSBM pn. „Zbudujemy więcej mieszkań dla ludzi pracy”.
W br. z wczasów pracow
niczych w ośrodkach zakła
dowych, domach FWP, bran
żowych związków zawodo
wych skorzysta około 44 tys.
mieszkańców naszego woje
wództwa, o 4 tys. więcej ni
żeli w roku ubiegłym.
Zwiększeniu ilości wypo
czywających na wczasach i
w innych formach wypoczyn
ku w dniach wolnych od pra
cy, sprzyja powołanie w br.
Rady Wczasów Pracowni
czych, której powierzono obo
wiązki koordynatora akcji
wypoczynkowej. Przed Radą
postawiono zadanie szybkie
go zagospodarowania ośrod
ków wczasowych w ten spo
sób, by wokół już istnieją
cych trwałych i dobrze za
gospodarowanych
ośrodków
zakładowych powstawały obozy wypoczynkowe, campin
gi dla krótkiego, sobotnioniedzielnego
wypoczynku.
Wiosenny przegląd ośrodków
wypoczynkowych — Świerży
Górnych, Solca, Toporni, No
wego Miasta, Warki czy Bia
łobrzegów — wykazał, że moż
na w większości spośród 15
w naszym województwie ośrodków zorganizować „otocz
kę wypoczynku”, obozy i
krótkie dwudniowe pobyty w
dniach wolnych od pracy.
Fowolano w związku z tym
6 koordynatorów, najwięk
szych dysponentów ośrodków
wypoczynkowych, z których
każdy otrzymał zadanie ada
ptacji swych baz wypoczyn
kowych do krótkiege wypo
czynku pod namiotami czy
na campingach.

Przed radami zakładowymi
wojewódzkie
kierownictwo
związkowe postawiło obowią
zek zachowania preferencji
przy kierowaniu na wczasy
ludzi pracujących w trud
nych i uciążliwych wydzia
łach produkcyjnych, jak rów
nież przyznawanie w pierw
szej kolejności wczasów tym
pracownikom, którzy dotąd
nie korzystali, względnie ko
rzystali bardzo rzadko ze
zorganizowanego wypoczynku.
Krytycznie oceniono wyko
rzystanie w naszym woje
wództwie 48 placówek kul
turalno-oświatowych i setek
boisk sportowych. Większość
z nich pod pozorem, że znaj
dują się na terenie zakładów
produkcyjnych, pozostaje nie
dostępna dla okolicznych mie
szkańców.
Nie jest żadnym proble
mem odgrodzenie tych obiek
tów socjalnych od wydziałów
produkcyjnych i udostępnie
nie ich środowiskowym sa
morządom mieszkańców. Uda
ło się to zrobić w zakładach
pionkowskich, „Radoskórze”,
w klubach „Relaks” czy „Łą
czność” w Radomiu — można
to uczynić również i w wie
lu innych zakładach pracy.
Spośród 10 zakładów pra
cy województwa radomskie
go, które już 3 rok biorą udział w ogólnopolskim kon
kursie: „Zbudujemy więcej
mieszkań dla ludzi pracy” —
KBM otrzymał wyróżnienie
za wyniki roku ubiegłego oraz
40 tys. zł nagrody z prze
znaczeniem na cele socjalne.

Ostre strze’an*e dziennikarzy

Z Jubileuszu „Życia Załogi”

W konkursie uczestniczyły
nie tylko przedsiębiorstwa
budowlane, ale również i pro
dukujące materiały dla bu
downictwa. Większość nad
wyżek produkcyjnych — ce
gieł, cementu czy instalacji
wodociągowych i grzejnych —
przeznacza się na rozwój bu
downictwa
jednorodzinnego.
Te dodatkowe, ponad plan
wyprodukowane w 1977 roku
materiały budowlane i insta
lacje, poważnie liczą się w
wojewódzkim bilansie mate
riałowym. Dość powiedzieć,
że nasze budownictwo uzys
kało dzięki temu dodatkowe
ilości materiałów budowla
nych, z których będzie moż
na wybudować 165 ponad
planowych mieszkań.
be-de

KRONIKA DNIA

„Co wam życzymy Koledzy
Czy samych trafień w dzie
siątkę
Trafiajcie w „Życie Załogi”
W „dwudziestkę piątkę”.
Co prawda „dwudziestek
piątek” nie było, ale dzienni
karze trafiali nawet w „dzie
siątki”. W punktacji indywi
dualnej zwyciężył Jerzy Klochowicz przed Jerzym Kamińskim — obaj z „Życia Za
łogi”, oraz Bogdanem Wyciszkiewiczem z „Życia Ra
domskiego”. Natomiast zespo
łowo na pierwszym miejscu
uplasowała się drużyna „Ży
cia Załogi" przed pierwszym
zespołem „Słowa Ludu” i dru
żyną „Echa Skórzanych".
Rozdanie nagród a także
tradycyjny bigos zakończył
tę imprezę, która ma wejść
na stałe do kalendarza maso
wych, sportowych imprez.

Fot. A. ZUCHOWSKI

W Radomiu zakończył się
VII Konkurs Polonistyczny
dla uczniów szkół podstawo
wych z województwa radom
skiego. Do eliminacji woje
wódzkich (pisemnych), które
odbywały się w Szkole Pod
stawowej nr 32 przystąpiło
76 uczniów z pięciu rejonów
— Białobrzegów, Grójca, Lip
ska, Przysuchy i Radomia. Do
eliminacji
ustnych komisja
konkursowa zakwalifikowała
29 autorów najlepszych prac.
W konkursie zdecydowane
zwycięstwo odnieśli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 28
w Radomiu, zajmując trzy
pierwsze miejsca, w kolejnoś
ci — Jacek Burski, Martyna
Kęsy, Małgorzata Okólska.
Zespołowo pierwsze miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa nr
28, miejsce drugie — Zbiorcza
Szkoła Gminna w Białobrze
gach, a trzecie — Szkoła
Podstawowa nr 5 w Radomiu.
Wszyscy uczestnicy elimi
nacji wojewódzkich otrzymali
nagrody książkowe i dyplo
my a nauczyciele poloniści —
listy gratulacyjne z Kurato
rium Oświaty i Wychowania.
(bw)

Dla zmotoryzowanych

W Alojzowie, gmiaa lita, Łamochod „Skoda” nr rej. CB-174H
potrąca 9-leuiicgo rowerzystę, Ro
berta Salka, który raptownie
skręci! pod samochód. Chłopiec
x ogólnymi obrażeniami ciała
przebywa w szpitala w Iłży.

Na skrzyżowaniu nile Żwirki 1
Wigury i Dalekiej w Radomiu
samochód Fiat 12Jp nr rej. «SSSTN, kierowany przez Donatę
Chebdzińską, podczas skręcania
w lewo wjechał pod lewe tylne
kola jadącego z przeciwnego kie
runku samochodu marki „Jelcz”
— chłodnia nr rej. XC-SOSO. W
wyniku wypadku Fiat został po
ważnie uszkodzony a kierująca
nim oraz jej mąż, Włodzimierz
doznali ogólnych obrażeń ciała 1
zostali przewiezieni do szpitala.

(bwj

Aby zachęcić do dalszego,
aktywnego uczestnictwa w
społecznej zbiórce złomu kie
rownictwo Wydziału Handlu
i Usług Urzędu Wojewódzkie
go w Radomiu zdecydowało,
że te spośród gmin, które
szczególnie wyróżnią się w
zbiórce i wysoko przekroczą
zadania roczne będą specjal
nie premiowane m.in. dodat
kowymi ilościami poszukiwa
nych na wsi wyrobów hutni
czych w postaci stalowych
dźwigarów.
Skupem złomu w br. zajmu
ją się w woj. radomskim aż
trzy instytucje: Wojewódzki
Związek Spółdzielni Rolni
czych, Okręgowe Przedsiębior
stwo Surowców Wtórnych oraz „Centrozłom”. Wszyscy
narzekają jednak na niedosta
tek wagonów kolejowych, któ
rymi wysyła się zebrany i po
sortowany złom do polskich
hut Sądząc po dotychczaso
wych efektach zbiórki można
mieć nadzieję, że mieszkańcy
woj. radomskiego znów znaj
dą się w czołówce krajowej
pod względem zebranych iloś
ci złomu, tak potrzebnego w
krajowym hutnictwie. TMZ

Wystawa w WDK
W ramach Dni Kultury,
Oświaty, Książki 1 Prasy, w
Wojewódzkim Domu Kultury
otwarto wystawę ex librisu
ze zbiorów uczniów Zasadni
czej
Szkoły
Zawodowej
„ZREMB” w Radomiu.
Przyznać trzeba, że zbiór
jest imponujący, co stanowi

Z prasy zakładowej
0 sklepach firmowych
„Radoskóru”
„Sklepy firmowe zdają egza
min” — pod takim tytułem
gazeta zakładowa '„Echo Skó
rzanych” porusza problem
sklepów fabrycznych „Rado
skóru”, które dobrze służą ce
lom analizy rynku przed pod
jęciem
seryjnej
produkcji
większości modeli obuwia w
Radomiu.
12 sklepów firmowych „Ra
doskóru” w I kwartale br. otrzymało z Radomia 230 tys.
par obuwia, które w większo
ści znalazło szybko nabywców.
Klienci sugerują, te w przy
szłości większą niż dotychczas
uwagę należy zwrócić na tzw.
tęgość butów oraz zróżnicowa
nie kolorystyczne.
W przyszłości sieć sklepów
fabrycznych
radomskiego
przedsiębiorstwa wzrośnie do
40, zlokalizowanych prawie
we wszystkich województwach
w kraju. Radomscy producen
ci gwarantując pierwszeństwo
atrakcyjnych dostaw do tych
właśnie sklepów chcą właśnie
w ten sposób lepiej niż do
tychczas
poznawać
gusta
klientów oraz potrzeby ryn
ku. (mz)

po zdrowie

Z roku na rok po ulicach
miast i drogach w woj. ra
domskim jeździ coraz więcej
samochodów i motocykli. Ich
właściciele niemal na co
dzień sa klientami stacji ben
zynowych CPN oraz placówek
„Polmozbytu”Niestety, w stosunku do
liczby pojazdów mechanicz
nych gęstość sieci stacji CPN
jak i zakładów usługowych

„Polmozbytu” jest stanowczo
za mała. Stąd częste kolejki
oczekujących na paliwo lub
naprawę pojazdów.
Sytuacja jest znana, ale od
czasu do czasu warto ją przy
pomnieć dyrekcjom kieleckich
przedsiębiorstw, od których
zależy w dużym stopniu pro
gram poprawy na przyszłość,
(mz)
Fot. Bronisław Duda

Towarzystwa i pomocy finan
sowej niektórych zakładów —
takich jak np. RWT, „Radoskór” czy ZPT — nie szczę
dzących środków socjalnych
na akcję, której niezmiennie
patronuje TPD-owskie. hasło:
— „Wszystkie dzieci są na
sze”.
Tak więc, latem br. ZW
TPD organizuje rekordową w
historii swej działalności licz
bę kolonii zdrowotnych: dla
540 dzieci z niedoborem Wagi
i wzrostu w Ryczywole, Wo
łominie i Lublinie, dla dzieci
nadmiernie otyłych kolonie w
Skarżysku Kościelnym, sko
rzysta z niej w sumie 120
dzieci, dla 200 dzieci z obni
żoną sprawnością ruchową
kolonie w Radomiu, w inter
nacie szkolnym przy ul. Wer
nera. Dzieci z wadą wzroku
wypoczywać będą na kolo
niach
dyspanseryjnych
w
szkole nr 34 w Radomiu, na
tomiast nerwicowe na dwu
turnusach w Jastrzębi,
Z kolonii klimatycznych
skorzysta ok. 400 dzieci, które
przebywać będą w Polanicy
i Kłodzku. Tak wiele i róż
nych kolonói zdrowotnych je
szcze nie było — zasługa w
tym nie tylko TPD, również
ZOZ-owskiej służby zdrowia
i Wojewódzkiej Przychodni
Przyszkolnej, które przebada
ły tysiące dzieci i zaleciły
zgodnie z wynikami tych ba
dań te właśnie formy organi
zacji kolonii zdrowotnych.
Dla 4726 dzieci z Radomia
i województwa TPD przygo
towuje na okres letnich ferii
półkolonie, w Radomiu dzia
łać one będą przy szkołach
podstawowych nr: 2, 6, 7, 29.
W okresie nasilonych prac
polowych ZW TPD organizu
je dziecince dla ok. 1000 dzie
ci ze wsi, również dla dzieci
ze wsi zorganizowane zostaną
w większych miastach ośrod
ki wycieczkowe z noclegami.
4000 dzieci przebywać będzie
latem w punktach zajęć let
nich, a ponadto dla najak
tywniejszych chłopców j dzie
wcząt z 68 samorządów dzie
cięcych zorganizowane zosta
ną obozy orgamizacyjno-społeczne, które prowadzone bę
dą przez aktywistów FJN,
komitetów osiedlowych i har
cerzy.
be-de

Zafascynowani ex librisem

Na wczasy

W Wierzbicy samochód osobo
wy Fiat lZ5p nr rej. WAD-614S,
potrącił 5-lctnicgo Tadeusza Raź
nego, który wbiegł nagle na
jezdnię. Dziecko doznało złama
nia nogi oraz ogólnych potłuczeń
i zostało przewiezione do szpitala
w Radomiu.

Na ul. Dzierżyńskiego w Rado
miu samochód „Skoda” nr rej. I
CB-G7C7 potrącił '-letniego Maria
na Srokę, który wbiegł na jezd
nię
zza
stojącego
autobusu.
Chłopca z ogólnymi obrażeniami
ciała przewieziono do szpitala.

Podczas ostatniej korekty
organizacji wypoczynku let
niego dla dzieci, dokonanej
przez Prez. ZW TPD w Ra
domiu, ustalono ostatecznie
formy i zakres tegorocznego
„TPD-owskiego lata”. W sto
sunku do początkowo plano
wanej organizacji wypoczyn
ku letniego dzieci i do efek
tów uzyskanych w tym za
kresie przez TPD w ub. roku,
nastąpiły dość istotne i ko
rzystne zimiany. Można było
je wprowadzić dzięki temu,
że
pomyślnym
skutkiem
uwieńczone zostały starania
Towarzystwa o uzyskanie no
wych miejsc wypoczynku, jak
również dzięki temu, że wbr.
wzrosły w porównaniu z po
przednim rokiem wpływy do
ZW TPD w wyniku własnej
działalności
merytorycznej

Wiosenna zbiórka złomu
Do końca bm. we wszyst
kich miastach i gminach woj.
radomskiego trwać będzie
społeczna zbiórka złomu, któtej ponadplanowe efekty prze
znaczy się na konto wyrobu
konstrukcji stalowych Woje
wódzkiego Ośrodka Sportu,
Kultury i Wypoczynku w Ra
domiu.
Ta wiosenna akcja ma
szczególne znaczenie gdyż z
jednej strony jej celem jest
zwiększenie ilości dotychczas
zebranego i dostarczonego do
punktów skupu złomu w woj.
radomskim a z drugiej zachę
cenie do przeprowadzenia ■wio
sennych porządków. W I
kwartale br. najlepsze wyniki
uzyskano w Wolanowie, gdzie
zebrano 16 t oraz w Chyno
wie gdzie zarejestrowano 9 t.
W Radomiu — konto zbiórki
było czyste w ciągu trzech
miesięcy...
Z sygnałów, które otrzyma
liśmy wynika, że kwietniowa
zbiórka złomu dobrze przebie
gała w Warce, gdzie w ciągu
kilku zaledwie dni zebrano 70
t. złomu o na terenie gminy
Nowe Miasto wyróżniła się
młodzież ze sżkolr w Żdżarach. W Chlewiskach miesz
kańcy narzekają na pracowni
ków filii GS z Szydłowca, któ
rzy nie odbierają na czas ze
branego przez młodzież i do
rosłych złomu. W Białobrze
gach natomiast mają kłopoty
z brakiem wagonów, które
kolejarze powinni ..podstawić”
na stację PKP w Dobieszynie.

W CZYNIE 1-MAJOWYM

TPD-owskie lato 1978

Warka znów w czołówce

Najlepsi poloniści
ze szkoły nr 28

Wiele emocji dostarczyła I
Wojewódzka
Spartakiada
Sportów Obronnych Dzienni
karzy zorganizowana z okazji
jubileuszu 25-lecia „Życia
Załogi” — gazety zakładowej
ZM im. gen. Waltera. Mimo
niezbyt sprzyjającej aury, na
strzelnicy „Energopremu" by
ło gorąco.
Stawili się przedstawiciele
redakcji „Słowa Ludu”, (bar
dzo licznie, bo nawet wysta
wiono dwa zespoły), „Echa
Dnia”, „Echa Skórzanych” a
także przybyłej ze Skarżyska
ekipy gazety zakładowej „Na
sze Słowo”. Nie zabrakło i
„Życia Radomskiego” oraz
najliczniejszej ekipy organi
zatorów — „Życia Załogi”,
działaczy
Ogniska
TKKF
„Walter”, Zarządu Wojewódz
kiego ZSMP.
Sędzia główny — Stanisław
Iwański rozpoczął te emocjo
nujące zawody i wkrótce
nastąpiło ostre strzelanie. Na
tę okazję organizatorzy ułożyli
dowcipną rymowankę:

H 7 kolonii zdrowotnych £ Półkolonie • Wiejskie
dziecince £ Obozy szkoleniowe £ Punkty zajęć
0 Ośrodki wycieczkowe dla dzieci ze wsi

Dia osób w starszym wieku
oraz z nadwagą, proponowane
są w miesiącach letnich turnu
sy profilaktyczno-lecznicze na
specjalistycznych obozach. Obozy te zlokalizowane zostaną
w Ośrodku Szkoleniowo-Wy
poczynkowym Zarządu Głów
nego TKKF w Sierakowie
Wielkopolskim k. Poznania.
Pierwszy turnus rozpoczyna
się 16 czerwca i będzie trwał
do 29 czerwca, natomiast drugi
turnus będzie trwał od .18—31
sierpnia. Koszt 2-tygodniowego pobytu na obozie wynosi
1700 zŁ od osoby.
Bliższych informacji udziela
Zarząd Wojewódzki TKKF w
Radomiu teł. 414-87 lub 20-494.
(bw)

zasługę członków Szkolnego
Koła Miłośników Ex librisu
przy ZSZ „Zremb”. Szkolne
koło — dodajmy — jest jedy
nym na terenie kraju, które
skupia młodzież zafascyno
waną ex librisem. Założone
zostało cztery lata temu przez
inż. Wojciecha Połomskiego
nauczyciela
w
szkole
„ZREMB”, a za główny cel
swej działalności
postawiło
rozbudzenie
zainteresowań
plastycznych uczniów przede
wszystkim przez gromadzenie
i prezentowanie
twórczości
grafików krajowych i zagra
nicznych oraz — co jest już
wyższą formą pracy — wy
konywanie przez młodzież
znaków książkowych.
Ta praca
przyniosła już
widoczne
efekty.
Wielu
członków koła ozdabia swoje
domowe księgozbiory własno
ręcznie wykonanymi ex libris'ami. To duża satysfakcja dla
młodzieży. Uczniowie wyko
nali już około 100 znaków
książkowych,
nagrodzonych
na wewnętrznych konkur
sach. Inspirację do twór
czych
poczynań
stanowią
znajdujące się w zbiorach ko
ła miłośników ex librisu prace
najwybitniejszych
twórców
krajowych i zagranicznych.
Warto więc wybrać się do
Wojewódzkiego Domu Kultu
ry, aby obejrzeć tę interesu
jącą wystawę ex librisów.
(bw)

Fot. Bronisław Duda
Przez cały kwiecień, co
dziennie po zakończeniu pra
cy zawodowej 4-osobowa gru
pa pracowników oddziału ra
domskiego Lubelskiego Za
kładu Dezynfekcji pracowała
w czynie społecznym przy urządzaniu mini-skweru, znaj
dującego się po sąsiedzku
siedziby oddziału. Najpierw
rozebrano stare komórki, po
tem wywieziono gruz i śmieci
a wreszcie przywieziono urodzajnej ziemi, zasiano tra
wę i posadzono
krzewyPrzybyło też nowe ogrodze-

nie oraz będą rosły zawsze
zielone tuje.
Kierownik oddziału Henryk
Gawlik razem z pracownika
mi: Stanisławem Gielniewskim, Jerzym Korynem i Ta
deuszem Maciągiem wykona
li w ten sposób zobowiązanie
1-majowe, którego wartość
szacuje się obecnie przynaj
mniej na 30 tys. zł. Znacz
nie więcej warte było spo
łeczne zaangażowanie i osta
teczny efekt w postaci zielo
nej oazy u zbiegu ul. 1 Maje
i ul. Żeromskiego, (mz)

12 km sieci gazowej w Skaryszewie

Efekty społecznego działania
W przededniu Święta Majo
wego odbyła się w Skarysze
wie uroczystość oddania do użytku mieszkańców sieci gazu
przewodowego.
Gazyfikacja miasteczka roz
poczęła się w II kw. 1976 ro
ku, kiedy to powstał Społecz
ny Komitet Gazyfikacji, który
zawarł porozumienie z radom
skim Rejonem Gazowniczym.
Zgodnie z porozumieniem Re
jon Gazowniczy wybudował
nowoczesną stację redukcyj
ną i wykonał główny ciąg sie
ci. Koszty tej ostatniej, pok
ryte ze środków inwestycyj
nych, wyniosły 1-381 tys. zł.
Na szczególne więc podkre
ślenie zasługuje udział spo
łeczeństwa Skaryszewa, które
w czynach społecznych i ze
zbiórki pieniężnej wybudowa
ło 11 km. sieci łączącej mie
szkania odbiorców gazu z głó
wną siecią gazową.
Wkład pracy i świadczeń
społecznych skaryszewian przy
budowie tej sieci wyniosły 3
min 720 tys. zł.
W br. 150 pierwszych • do
mów podłączonych zostanie
do sieci przewodowej gazu.
Przewiduje się, że w naj*
bliższych latach, dzięki wy
konaniu przez Rejon z wy-

Pierwsze społeczne przedszkole

dopiero w budowie
W wyniku porozumienia
między ZW TPD i spółdziel
nią mieszkaniową w Kozie
nicach — w br. na osiedlu
mieszkaniowym „Pokój” od
dane zostanie obszerne po
mieszczenie na pierwsze w
naszym województwie duże
przedszkole społeczne.
Trudno w związku z tą inicjatywą mówić dziś o ja
kimkolwiek sukcesie. Społecz
nego przedszkola jeszcze w
Kozienicach nie oddano, do
piero w przysłowiowej sferze
dobrych chęci i zamierzeń
mieszczą się podobne przed
szkola — subsydiowane przez
zakłady
pracy a częściowo
przez rodziców — w innych
osiedlach Radomia i pozosta
łych 14 ośrodkach miejskich
w naszym województwie.
A przecież jest wiele wo
jewództw i miast w kraju,
które inaugurację pierwszych
społecznych przedszkoli mają
już dawno poza sobą.
Należy do nich chociażby
nieduży Ciechanów, gdzie —
podobnie jak w Kielcach —
czynnych jest już 9 społecz
nych przedszkoli, a w Rze
szowie
takich
przedszkoli
jest już 11. be-de

Przed rewaloryzacją

przędzeniem urządzeń techni
cznych Skaryszew należeć bę
dzie do najbardziej zgazyfiko
wanych miejscowości w na
szym województwie.
W sumie 650 domów i gos
podarstw rolnych w Skary
szewie przewidzianych jest do
dalszego podłączenia z główną
siecią gazu, be-de

Wyróżnienia
dia działaczy TKKŚ
W czasie obrad plenarnych
Zarządu
Wojewódzkiego
TKKS zatwierdzono program
działalności radomskiej orga
nizacji TKKS w latach 1978—
1981 wynikający z III Krajo
wego Zjazdu Towarzystwa.
Przewiduje on bardziej akty
wną działalność Towarzystwa
w różnych środowiskach.
W czasie obrad najbardziej
aktywnym działaczom wręczo
no złote odznaki TKKS. Otrzy
mali je: Aleksandra Roma
nowska, Tadeusz Nowicki, An
drzej Witkowski, Krzysztof
Słomka, Czesław Gryz, Jerzy
Malski, Aleksander Wolbergier, Marek Dorociński, Wik
tor Szumilewicz, Eugeniusz
Mężyk. Ponadto sekretarz Za
rządu Wojewódzkiego TKKŚ
Barbara Maj otrzymała od
znakę „Zasłużony działacz
FJN”.
Uczestnicy obrad plenarnych
podjęli rezolucję, w której
kategorycznie zaprotestowali
przeciwko próbom podejmo
wania produkcji bomby neut
ronowej.
(bw)

Na Ustroniu

Środowiskowy Klub PTTK
Mając na uwadze popula
ryzację czynnego wypoczyn
ku wśród mieszkańców osied
la, Dział Społeczno-Samorządowy Spółdzielni Mieszkanio
wej „Ustronie” organizuje
środowiskowy
Klub PTTK.
Klub będzie organizował, wy
cieczki piesze i rowerowe
pod hasłem: „Z rodziną', na
wycieczkę”. Trasy wędrówek
zostaną opracowane z myślą
o dzieciach, młodzieży i do
rosłych.
Kolejne organizacyjne spot
kanie członków Klubu odbę
dzie się 16 bm. o godzinie 18
w Klubie Osiedlowym „Ustronie” przy ul. Komando
sów 4. W trakcie spotkania
będą wyświetlane filmy o
tematyce turystycznej. Orga
nizatorzy zapraszają na spot
kanie wszystkich mieszkań
ców „Ustronia”, których in
teresuje turystyka, (bw)

starówek w Radomiu i Iłży Kurs na prawo jaidy
Nieprzerwanie trwają prace
dokumentacyjno - projektowe
związane z planowaną rewalo
ryzacją miejskich zespołów za
bytkowych w Radomiu i Iłży.
Projekt koncepcyjny zagospo
darowania terenu „Miasta Ka
zimierzowskiego” w Radomiu
opracowany został przez spe
cjalistów z Politechniki War
szawskiej i zaakceptowany
przez władze miasta. Wszystko
wskazuje na to, że jeszcze w
br. rozpocznie się wykonj-wanie projektu technicznego dla
nowej zabudowy mieszkalnej
wzdłuż ul. Reja, której reali
zację przewidziano na 1980 r.
Zleceniodawcą jest Wojewódz
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Radomiu.
Staromiejskie centrum Iłży
łącznie z zagospodarowaniem
wzgórza zamkowego Jest z ko
lei przedmiotem prac specjali
stycznych w Politechnice Wro
cławskiej, która od kilku lat
opiekuje się tym pięknym i

uroczym miasteczkiem nad Iłżanką. Koncepcja zagospoda
rowania przestrzennego ma
być gotowa w 1979 r. Do tego
czasu prowadzone będą nadal
badania naukowe oraz prace
porządkowe.
(mz)

w ośrodku wczasowym

Biuro Usług Turystycznych
Wojewódzkiego Przedsiębior
stwa Turystycznego „Radom-Tourist” zaprasza wszystkich
chętnych na wczasy umożli
wiające zdobycie prawa jaz
dy. Wczasy organizowane są
w atrakcyjnej miejscowości
regionu sądeckiego — Ptaszkowa w terminach 26.06 —
14.07; 17.07 — 5.08 i 7.08 —
25.08.
W czasie 19-dniowego poby
W czwartek, 11 bm. w Auto tu odbędzie się kurs nauki
mobilklubie
Świętokrzyskim jazdy samochodem osobowym
przy ul. Warszawskiej 17/21 od oraz wycieczka autokarowa do
będzie się kolejne spotkanie Słowacji. Uczestnicy kursu bę
użytkowników
„Trabanta”. dą mieli do wyboru samocho
Podczas spotkania zostanie dy osobowe Fiat 125 p lub
przeprowadzony konkurs ze „malucha". Cena skierowania
znajomości kodeksu drogowe od osoby wynosi ok. 8 tys. zł.
go. Dla zwycięzców przewi
Zamówienia przyjmuje Biu
dziano cenne nagrody.
ro Usług Turystycznych, ul.
Spotkanie rozpoczyna się o Malczewskiego 20, tel. 290-09.
godz. 1730.
Tam też można uzyskać bliż
(bw)
sze informacje. (bw)

Spotkanie użytkowników
„Trabanta”

