Po siedmiu pracowitych dobach w Kosmosie
Sojuz-30" wraca dziś na Ziemię
Meldunek o pomyślnym przeprowadzeniu eksperymentów
NR 157 R

ŚRODA, 5 LIPCA 1978 R.

CENA 1 ZŁ

Poparcie dla inicjatyw podejmowanych w trosce o szybszy
rozwój kraju i dalszą poprawę warunków życia

Edward Gierek przyjął
delegację spółdzielców
I

Minister przemysłu

i handlu Brazylii
u Piotra Jaroszewicza
(P) 4 bm. prezes Rady Mini
strów Piotr Jaroszewicz w
obecności
wiceprezesa Rady
Ministrów Mieczysława Jagiel
skiego przyjął przebywającego
w naszym kraju na czele dele
gacji
gospodarczej
ministra
przemysłu i handlu Brazylii
Angelo Calmon de Sa.
W toku rozmowy omówiono
zagadnienia polsko-brazylijskich
stosunków gospodarczych i han
dlowych, z zadowoleniem pod
kreślając ich szybki rozwój.
Stwierdzono, iż dalsze rozsze
rzanie
wynrany
towarowej
wymagać będzie zapewnienia
wzajemnych dostaw szeregu
podstawowych surowców prze
mysłowych i rolnych, a także
znacznej intensyfikacji polskie
go eksportu do Brazylii, zwła-z'za wyrobów przemysłu elek
trono aszyn owego.
W spotkaniu uczestniczyli: ze
strony Dolskiej — minister han(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Ambasador PRL w Indonezji
d Henryka Jabłońskiego
fP)
Przewodniczący
Rady
Państwa
Hezryk
Jabłoński
przyjął 4 bm. ambasadora PRL
w Republice Indonezji Karola
R.-.dka. (PAP)

Plenum KC KPZR
zakończyło obrady
(P) Edward Gierek wita się ze Stanisławem Kukuryką — prezesem CZSBM.
(P) Z okazji 56 Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, któ
ry zgodnie z wieloletnią tradycją obchodzony był w pierwszą
niedzielę lipca br. — I sekretarz KC PZPR Edward Gierek
przyjął 4 bm. kilkudziesięcioosobową delegację spółdzielców,
reprezentującą blisko 15-milionową rzeszę członków organiza
cji spółdzielczych, działających w mieście i na wsi.

W spotkaniu wzięli udział:
członek Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR — Stefan
Olszowski, sekretarz KC PZPR
— Józef Pińkowski oraz wi
cepremierzy: Longin Cegielski
i Tadeusz Pyka.
W skład delegacji wchodzili:
minister Jan Kamiński, prezes
Naczelnej Rady Spółdzielczej,
prezes ZG CZSR „Samopomoc
Chłopska”: Marian Andrzejew
ski — sekretarz rady CZKR,
rolnik ze wsi Krobia w woj.
leszczyńskim; Henryk Biesiadziński — mistrz w zakładach
cukierniczych
„Społem”
we
Włocławku; Anna Ciszek —
przewodnicząca komitetu osie
dlowego w Katowicach, nau
czycielka, działaczka spółdziel
czości mieszkaniowej; Stanisław

Żołnierski wkład

w rozwój górnictwa

Minister obrony narodowej
-honorowym górnikiem PRL
(P) Żołnierze
utworzonego
przed 35 laty, Ludowego Wojska
Polskiego, przodują w pokojo
wej służbie na rzecz gospodarki
narodowej. Szczególnie ścisła
współpraca, zwłaszcza w ostat
nich latach, łączy ludzi w żoł
nierskich mundurach z górnika
mi. Wielu żołnierzy po zakoń
czeniu służby wojskowej, na
stałe związało się z górniczym
zawodem, stanowiąc dziś naj
bardziej wartościowa, doświad(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Dec — I sekretarz KZ PZPR w
CZSR „Samopomoc Chłopska”;
Tadeusz Ferc — prezes RSP we
wsi Racławice w woj. opol
skim; Barbara Grab — zastęp
ca prezesa Krajowego Związku
Spółdzielni Zabawkarskich w
Kielcach; Stefan Grzybek —
prezes RSP w Teresinie, woj.
skierniewickie', Roinnald Kars-

caf

— Matuszewski

simowicz — prezes Banku Go
spodarki Żywnościowej; Stefan
Karaś — członek Rady CZSBM,
pracownik fabryki firanek w
Tarnobrzegu; Antoni Korzycki
— przewodniczący Rady CZSR
„Samopomoc Chłopska"; Alina
Kowalewska — kierownik skle
pu
Spółdzielni
Spożywców
„Społem” w Łodzi: Paweł Kłos
— szyper w spółdzielni pracy
„Jedność Rybacka” w Gdańsku;
Stanisław Kukuryka — prezes
CZSBM:
Maria Kuśmidorowicz — kie
rownik Wojewódzkiej Usługo(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 8

Żądamy bezterminowego ścigania oprawców
Apel Głównej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
(P) Hitlerowskie zbrodnie
wojenne i przeciw ludzkości
nie mogą ulec przedawnieniu.
Była to podstawowa konklu
zja wystąpień na obradują
cym 4 bm. w Warszawie ple
num Głównej Komisji Bada
nia Zbrodni Hitlerowskich w
Polsce, które wskazało na
niedopuszczalność zaprzesta
nia ich ścigania w RFN z koń
cem przyszłego roku.
Podkreślano, że kraj nasz,
który poniósł najwyższe ofia
ry w czasie okupacji hitlerow
skiej, ma szczególne prawo
domagać się by wszyscy zbro
dniarze hitlerowscy zostali
sprawiedliwie ukarani.

Zarówno w referacie przewod
niczącego Głównej Komisji —
ministra sprawiedliwości Jerze
go Bafii jak . i w dyskusji wy
rażano niepokój, że w odnie
sieniu do zbrodni hitlerowskich
nie w pełni i nie wszędzie zre
alizowano postanowienia ONZ.

Finisz sianrkirów • Prace pielęgnacyjne
na polach • Ostatnie przeglądy maszyn

Rolnictwo przed żniwami
Informacja własna
Obecnie w całym kraju koń
(P) Pogoda ostatnich ty
czy się zbiory traw pierwsze
godni czerwca sprawiła. że
go pokosu. Skoszono już pra
poprawił się nieco stan zbóż,
wie wszystkie trawy. Jednak
buraków cukrowych i past
opady utrudniają zwożenie sia
wisk. Jednak mimp opadów
na. Tylko w województwach
wiele rejonów kraju nadal
białostockim,
nowosądeckim,
jeleniogórskim 1 krośnieńskim
odczuwa brak odpowiedniej
do skoszenia pozostało jeszcze
ilości wilgoci. Niedobór wody
stosunkowo dużo łąk. Gdy jed
najbardziej odczuwany jest w
ni kończą już sianokosy, w niewojewództwach północno-za
(Q DOKOŃCZENIE NA STR. 6
chodnich. zwłaszcza w kosza
lińskim i słupskim. gdzie
wiele pól trzeba było ponow
nie obsiewać. Skierowano do
tamtych województw dodat
kowe ilości ziarna siewnego,
zwiększono dostawy nawozów
sztucznych.

Niejednokrotnie
nawiązywano
do ogromnych strat Polski spo
wodowanych przez hitlerowską
agresją i okupację, śmierci po
nad 6 milionów- obywateli.
Polska od lat domaga się na
forum międzynarodowym spra
wiedliwego ukarania wszyst
kich zbrodniarzy hitlerowskich.
W latach 1944—1977 sądy polskie
skazały 5.358 zbrodniarzy hitle
rowskich narodowości niemie
ckiej. Władze polskie świadczą
od 1959 r. wielostronną pomoc
prawną i dokumentacyjną dla
zagranicznych organów wymia
ru sprawiedliwości szczególnie
w RFN.
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. <

Moskwa, 4 lipca
(P) Wtorek był ostatnim
dniem wspólnej pracy mię
dzynarodowej załogi zespołu
orbitalnego „Salut-6” — „Sojuz-29” - „Sojuz-30”. W środę rano po 7 dobach badań i eksperymentówt pro
wadzonych przez czterech kos
monautów — Piotr Klimuk i
Mirosław Hermaszewski po
żegnają się' ze swymi kolega
mi i zajmą miejsca w statku
transportowym „Sojuz-30” po
wracającym na Ziemię.

— Rozwój gospodarki żywno
ściowej w dużym stopniu zale
ży od poziomu i powszechności
oświaty rolniczej. A zatem —
jak w województwie często
chowskim organizuje się kształ
cenie kadr dla rolnictwa?
— Zacznę od podania kilku
danych statystycznych. W mi
nionym roku szkolnym uczęsz
czało
do
wszystkich typów
stacjonarnych szkół rolniczych
prawie półtora tysiąca uczniów,
do szkół dla pracujących — 700.
Plany na przyszły rok szkolny
przewidują, że naukę w szko
łach stacjonarnych rozpocżnie
dwa i pół tysiąca osób, zaś w
szkołach dla. pracujących — 800.
— Dwa I pól tysiąca uczniów
to ale tak znów dużo...

Fot. caf - unie
*

olimpijskie „Moskwa-80”. Na
prośbę Wiktora Kowaionoka 1
Aleksandra
Iwanczenkowa
„Miszka”, mimo że formalnie
jego kosmiczna delegacja upły
nęła 5 lipca, pozostanie jednak
na orbicie. Nie martwcie się —
przekonywali Ziemię — my tu
załatwiliśmy formalności i prze
dłużamy delegację. Powróci on
dopiero razem z nami. Na tym
stanęło.
Ale 1 bez pluszowego niedź
wiadka jest co przenosić do stat
ku transportowego. Poza wspom
nianym już ładunkiem, który
powróci wraz z ładownikiem,
wszystkie bezużyteczne przed
mioty — takie jak choćby puste
pojemniki po wodzie i żywno
ści — trzeba teraz umieścić i za
mocować w przedziale orbital
nym „Sojuza-30”. Ta część stat
ku wraz z końcowym przedzia
łem silnikowym po odłączeniu
od lądownika spłonie na wyso
kości 100 km nad Morzem Kas
pijskim przy wejściu w gęste
warstwy atmosfery.
Pakowanie kosmicznego baga
żu nie jest zadaniem prostym.
Mam tu na myśli nie tylko spe
cyficzne trudności wywołane
stanem nieważkości — do tych,
jak twierdzą lekarze, kosmonau
ci zdążyli się już przyzwyczaić
— chodzi jednak o to. że uło
żenie we właściwym kontene(C) DOKOŃCZENIE NA STR. i

Jak

„Kaukazy” zabiorą ze sobą tak
że próby krwi całej czwórki kos
monautów przeznaczone do dal-

(„O dalszym rozwoju rol
nictwa w ZSRR” — referat
Leonida Breżniewa na str. 4)

— A jednaki Znowu muszę
posłużyć się statystyką. W pro
dukcji rolnej. w skali kraju
nasz region stoi dopiero na 33
pozycji, jesteśmy bowiem woje
wództwem o charakterze prze
mysłowym. Mimo to w kształ
ceniu kadr dla rolnictwa zajmujemy pozycję czwartą. Poróyznanie tych dwóch danych
świadczy chyba, że z_ oświata
_____ _
rolniczą jest nieźle.
(O) DOKOŃCZENIE NA STR. 1

Kołobrzeg—78

Twoi chłopcy Polsko”
Od naszego specjalnego wysłannika
ADAMA CIESIELSKIEGO

(P) Grabienie siana z pierwszego pokosu trawy na łąkach

POHZ Nowielice w woj. szczecińskim.

szych analiz medycznych, prób
niki ze składem atmosfery we
wnętrzu stacji, opisową część
dokumentacji technicznej i pra
wie wszystkie przedmioty sym
boliczne, które znajdowały się
w zespole, orbitalnym. ‘
Piszę — prawie wszystkie, bo
wiem jedyny wyjątek stanowi
pluszowy niedźwiadek, symbo
lizujący zbliżające się igrzyska

programowych zwrotów, 2 —

Wraz z nimi w przedziale lą
dującym znajdzie się ponad 70
kg najcenniejszego ładunku sta
nowiącego rezultat wspólnej
pracy badawczej. Będą to kasety
z filmami powierzchni Ziemi,
ampuły kwarcowe zawierające
dwa rodzaje stopów półprzewod
nikowych uzyskanych w wyniku
serii eksperymentów technolo
gicznych „Syrena-I” i „Syrena-H”; pojemniki z materiałem
biologicznym m.in. z żabim
skrzekiem, larwami mącznika
młynarka, grzybami i pożywka
mi bakteryjnymi.

kuratorem woj. częstochowskiego

KALENDARIUM

(jJ.)

Od stałego korespondenta
JERZEGO SIERADZIŃSKIEGO

i dr. Marianem Mielczarkiem

(P) Jak podaje TMiGW w
.Warszawie będzie zachmurze
nie duże lub umiarkowane. Ok
resami opady deszczu i możli
wa burza. Temp. maks, około
20 st. (PAP)

mena i Antoni.

Klimuk i Hermaszewski
spakowali bagaże

Szkoły dla rolników

Prognoza pogody

• Środa jest 186 dniem 1978
r. Do końca roku pozostało 179
dni, w tym 149 dni robocze.
• Słońce wzeszło o godz. 4.21,
• zajdzie o godz. 20.59.
• Imieniny obchodzą. Fito-

MOSKWA (PAP). 4 lipca
br. Plenum KC KPZR kon
tynuowało dyskusję nad re
feratem sekretarza generalnego
Leonida Breżniewa „O dalszym
rozwoju rolnictwa ZSRR” i
jednomyślnie przyjęło uchwałę
w tej sprawie, która zostanie
opublikowana w prasie.
Plenum powołało
zastępcę
cxłonka Komitetu Centralnego
B. Pastuchowa w skład człon
ków KC KPZR.
Na tym zakończono obrady.
Po wysłuchaniu referatu Le
onida Breżniewa plenum KC
podjęło uchwałę
aprobującą
zawarta w referacie ocenę osiągnięć i krytykę niedociąg
nięć w
organów partyj
nych, państwowych i rolnych
oraz ministerstw i urzędów.
Podkreślając, iż ot marcowe
go (1965 r.) plenum wiele zro
biono dla rozwoju rolnictwa,
plenum KC stwierdza, że po
ziom gospodarki rolnej nie od
powiada jeszcze szybko rosną
cym potrzebom społeczeństwa i
wymaga energicznych wysił
ków w celu dalszego umocnie
nia bazy materialnej rolnictwa,
usprawnienia organizacji pro
dukcji i podniesienia jej efek
tywności.
Plenum postanawia kontynu
ować zapoczątkowaną w marcu
1985 r. politykę rolną, za
twierdzić wytyczne Biura Po
litycznego KC zawarte w refe
racie L Breżniewa i zobowią
zać organizacje i organy par
tyjne. państwowe i rolne do usunięcia
*
niedociągnięć
oraz
zapewnienia wykonania i prze
kroczenia zadań bieżącej pię
ciolatki. (P)

(P) Schemat lądowania statków „Sojuz”, 1 — odcinek wykonania
odcinek sterowania zasięgiem lotu,
MOSKWA (PAP). 4 bm. był przedostatnim dniem lotu orbi
talnego międzynarodowej załogi „Sojuza-30” — Piotra Klimuka i Mirosława Hermaszewskiego. Ostatnia doba wspólnej
pracy radzieckiego i polskiego kosmonauty z główną załogą
kosmicznego laboratorium — Władimirem Kowalonokiem i
Aleksandrem Iwanczenkowem — upłynęła pod znakiem przy
gotowań do oddzielenia wracającego na Ziemię statku trans
portowego od stacji orbitalnej i przenoszenia na jego psklad
rzeczy przeznaczonych do dostarczenia na Ziemię.
Przeprowadzono także próbę silników hamujących „Sojuza30” — które w środę, po rozłączeniu z zespołem „Salut-6”
„Sojuz-29” sprowadzą statek z orbity. Kosmonauci przygoto
wujący się do powrotu zameldowali o pomyślnym przepro
wadzeniu eksperymentów przewidzianych programem lotu.

Kołobrzeg, 4 lipca
(P) Po Zielonej Górze i Opo
lu czas na Kołobrzeg. 4 bm.
rozpoczął się tu XII Festiwal
Piosenki Żołnierskiej. Inaugura
cyjny wieczór wypełniło po
myślane z rozmachem, barwne
widowisko historyczne zatytuło
wane „Twoi chłopcy Polsko” w
wykonaniu Centralnego Zespo
łu Artystycznego Wojska Pol
skiego. Reżyserem programu
był Józef Grubowski, zaś kie
rownikiem muzycznym — Be
nedykt Konowalski. Obok in
scenizowanych utworów, uka
zujących dzieją naszego wojs
ka od czasów najdawniejszych
w koncercie znalazły się liczne
pozycje
współczesne,
wśród
nich — szczególnie gorąco oklaskiwano — piosenkę o pierwzzym locie Polaka -w Kosmoa.
Program tegorocznego

feeti-

walu obejmuje kHka jeszcze
wielkich imprez estradowych.
W środę, po południowym kon
cercie konkursowym piosenka
rzy amatorów, przewidziane jest
premierowe widowisko muzy
czne „Żołnierze, my żołnierze"
z tekstem Tadusza Kubiaka i
muzyką Marka Sewena oraz
prezentacja widowiska „Karu
zela z piosenkami” Jana Za
lewskiego i Lucjana Kaszyckie
go.
Jak co roku, festiwal cieszy
się ogromną popularnością mie
szkańców Kołobrzegu i tych,
którzy przyjechali wypoczywać
nad morzem. Bilety zostały już
dawno sprzedane, przed wejś
ciami do amfiteatru gromadzą
się iędnak tłumy entuzjastów
żołnierskiej piosenki liczących,
że w ostatniej chwili uda cię

im dociąć na koncert.

w częściowym
przekroju
(P) Lądownik statku ..„Sojuz"
.
....
podłużnym: 1 — reflektor, 2 — mikrofon, 3 — uchwyt re
flektora, 4 — tablica radiostacji, 5 — pokrętło zaworu włazu,
6 — pokrywa włazu, 7 — reflektor, 8 — urządzenie sterująco-sygnalowe, 9 — kamera TV, 10 — tablica przyrządów pokłado
wych, 11 — zewnętrzna część optycznego systemu nawigacyjne
go, 12 — podpora fotela, 13 — wyposażenie życiodajne, 14 —
fotel kosmonauty, 15 — okno, 16 — drążek sterowy, 17 — wyposażenie techniczne.

W dniach 27 i 28 czerwca
statek transportowy „Sojuz30” wypełnił pierwszą część
swojej misji. Umożliwił kos
monautom Klimukowi i Her
maszewskiemu dotarcie do
stacji orbitalnej „Salut-6”.
Obecnie czeka go druga część
owego zadania — lot powrot
ny i lądowanie na kazach
skim stepie, dzięki czemu po
wrócą na powierzchnię rodzi
mej planety zarówno kosmo
nauci, jak i plon ich tygod
niowego pobytu na orbicie
wokółziemskiej — notatki,
próbki, materiały fotografi
czne i filmowe, na które nie
cierpliwie czekają naukowcy,
autorzy kosmicznych ekspe
rymentów.
Oto jak przebiega końcowa
faza wyprawy statku typu
„Sojuz”. złożonego, jak wiado
mo, x 3 członów: owalnego
członu orbitalnego, ładownika
w kształcie pękatego dzwonu
oraz cylindrycznego przedziału
aparaturowo-agregatowego.
Po wykonaniu zaplanowanych
zadań na pokładzie stacji orbi
talnej „Salut-6” załoga prze
nosi do mającego objętość 6,5
* członu orbitalnego ..Sojuzam
30” niepotrzebny już sprzęt,
zużyte części, np. pochłaniacze
filtrów, opakowania itp Przed
mioty te ulegną zniszczeniu w
atmosferze ziemskiej wraz z
członem orbitalnym. Dzięki te
mu można zmniejszyć ilość po
wietrza ulatującego ze stacji

przy okazji używania śluz złu-

żących normalnie do usuwania odpadów. Można ponadto
pozbyć sie przedmiotów o roz
miarach Drzekraczających gaba
ryty śluz. Z kolei do członu lą
dującego „Sojuza-30” który ma
objętość 3.8 m
*.
przenoszone są
przedmioty przeznaczone do
sprowadzenia na Ziemię. Zało
ga zamyka włazy i zaimuje
miejsca na fotelach umieszczo
nych w ładowniku. W tej fa
zie lotu kosmonauci maja na
sobie ciśnieniowe skafandry
ochronne, ponieważ w trakcie
wykonywania manewrów zwią
zanych z powrotem z przestrze
ni kosmicznej zwiększa się mo
żliwość rozhermctyzowania ka
biny.
Może już nastąpić rozłącze
nie statku i stacji. Zostaja
zwolnione zamki i sprężyste
elementy urządzeń cumowni
czych
powodują
oddzielenie
.,Sojuza-30”. Dalsze powolne
(DOKOŃCZENIE NA STR. 5)

Pozna remy Kosmos

Czytelnicy pytają
redakcja odpowiada
Czytaj na str. I
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Po naradzie przedstawicieli samorządów robotniczych

Edward Gierek przyjął delegację spółdzielców

Prawa, kompetencje, odpowiedzialność

(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
wej Spółdzielni Pracy w Sie
radzu; Jadwiga Łokkaj — pre
zes CZSS „Społem”; Czesław
Mączyński — prezes WZSR
„Samopomoc
Chłopska”
we
Wrocławiu; Bogdan Miłaszewski
— wiceprzewodniczący ZG Zw.
Zaw. Pracowników Handlu i
Spółdzielczości; Bronisław Mu
rawski — prezes Wojewódzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Koszalinie; Józef Paluch — za
stępca prezesa zarządu CZKR;
Antoni Paśko — generalny se
kretarz Naczelnej Rady Spół
dzielczej; Paweł Patyra — za
stępca przewodniczącego Rady
Banku Gospodarki Żywnościo
wej, rolnik ze wsi Dziechów —
Niemcza w woj. lubelskim; Tadeusz Przątka — dyrektor SKR
w Rykach w woj. lubelskim;
Franciszek Sierhej — członek
rady CZSR „Samopomoc Chłopska”, ogrodnik ze wsi Duchnice
w stołecznym woj. warszawskim; Maria Stoińska — wiceprezes spółdzielni inwalidzkiej
„Twórczość” w Bydgoszczy;
Franciszek Tekliński — prezes

(P) Poniedziałkowe spotkanie przedstawicieli samorządów ro
botniczych z całego kraju było pierwszym tego rodzaju w po
nad dwudziestoletniej historii istnienia tej formy uczestnicze
nia załóg pracowniczych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Obecność na sali członków najwyższego kierownictwa partii,
rządu i ruchu związkowego świadczy najwymowniej o randze,
jaką przypisuje się samorządom robotniczym.
Poniżej zamieszczamy komentarz Andrzeja Żmudy na temat
narady.
miczności produkcji i nadrobie
Z aplauzem uczestnicy na
nie zaległości. Wymaga to uma
rady przyjęli słowa I sekre
dyscypliny wykonania
tarza KC PZPR: ... „Jesteśmy cniania
planu w poszczególnych asorty
zainteresowani w rozwoju
mentach, zapewnienia wysokiej
wszystkich form samorządu w jakości produkcji, racjonalnego
mieście i na wsi. Szczególną i oszczędnego gospodarowania
wagę przywiązujemy do sa materiałami, surowcami i energrą—
morządu robotniczego. Ma on
Równoległy nurt krajowej na
w naszym kraju ugruntowane
rady stanowiły problemy funk
tradycje i doświadczenie. Sta
cjonowania samorządów robot
nowi główną formę współ niczych.
Uczestnicy spotkania w
uczestnictwa klasy robotniczej
pełni poparli kierunki zmian
w zarządzaniu zakładami pra zmierzających do umocnienia
cy...”
pozycji samorządu, zapropono
Dwa główne tematy przewija
ły się w toku narady. Jeden sta
nowiło określenie zadań załóg
pracowniczych w drugim pół
roczu 1978, na tle aktualnej sy
tuacji gospodarczej kraju, w
ścisłym związku z nakreślony
mi przez ostatnie dwa zjazdy
PZPR programami rozwoju spo
łeczno-gospodarczego. Drugi —
doskonalenie form i treści pra
cy samorządów robotniczych,
lepsze korzystanie ż ich praw
1 kompetencji a także zwięk
szenie odpowiedzialności
za
sprawy produkcji, jej ilość 1 ja
kość, za sprawy socjalno-byto
we załóg.
Nie ma bowiem podziału na
„oni” — kierownictwo zakładu
i „my” — załoga, w kwestii
odpowiedzialności za to, co się
robi. Prawa samorządu do
współdecydowania są jednocze
*
śni
współodpowiedzialnością,
przy zachowaniu zasady jedno
osobowego kierownictwa zakła
dem pracy.
Toteż niełatwa sytuacja, w ja
kiej w br. znalazły się niektó
re gałęzie produkcji, związana
z zaopatrzeniem w surowce i energię, wymaga ścisłego współ
działania zarówno administra
cji jak samorządu, by jak naj
lepiej wykonać roczne zadania,
zrealizować dostawy towarów,
szczególnie dla potrzeb rynku
wewnętrznego i ńa eksport. Te
go samego wymaga gospodarka
żywnościowa, czy budownictwo
mieszkaniowe.
Jak głosi apel krajowej na
rady, skierowany do ludzi pra
cy: „Najważniejsze jest dziś
pełne i efektywne wykonanienarodowego planu społeczno-go
spodarczego przez każdy zakład
pracy, a tam, gdzie nastąpiły
opóźnienia — przywrócenie ryt

wane niedawno w wytycznych
Biura Politycznego KC PZPR oraz zawarte w referacie Edwar
da Gierka. Chodzi m. in. o
zwiększenie roli narad wytwór
czych, uczestnictwa robotników
w KSR, roli komisji problemo
wych i prezydiów KSR, działa
jących stale między konferen
cjami samorządów robotniczych.
W dyskusji można było do
wiedzieć się wiele o ciekawych
formach pracy samorządu m. in.
w „Pafawagu”, u „Cegielskie
go”, w WSK Mielec czy elektro
wni „Dolna Odra”. Można było
też usłyszeć głosy krytyki pod
adresem .administracji, która na
co dzień nie zawsze liczy się z
opinią samorządów np. w zakre
sie korekty planów, nie zawsze
w porę reaguje na różnorakie
kłopoty kooperacyjne, czy suro
wcowe.
Toteż pełne poparcie dysku
tantów znalazły propozycje, by
organizować konferencje przed
stawicieli samorządów robotni
czych branż, zjednoczeń, kom
binatów. Wypowiadałyby się one w sprawach rozwojowych
branż, realizacji zadań, omawia
ły pracę samorządów. Spełniać
one mogą istotną rolę integra
cyjną w kojarzeniu zadań po
szczególnych przedsiębiorstw z
zadaniami i interesami całych
gałęzi produkcji. Poparto także
propozycję, by samorządy robo
tnicze powołać we wszystkich
przedsiębiorstwach państwowych
m. in. w PKP.
Przedstawiciel załogi kombi
natu cementowego w Chełmie
powiedział w swym wystąpie
niu: ... „Istnieje społeczne, ro
botnicze zapotrzebowanie na
dalszy wzrost rangi, samorządu
robotniczego...” Krajowa narada
była potwierdzeniem woli po

większenia tej rangi. Zapowie
dziano, że tego typu spotkania
będą odbywać się corocznie. Wy
kształca się zatem nowa forma
działania — coś w rodzaju ogól
nokrajowego „sejmu samorządu
robotniczego”.
Udział załóg robotniczych w
zarządzaniu zakładami pracy w
naszym kraju wszedł zatem w
nową fazę. Upoważnia do takie
go stwierdzenia przebieg pierw
szej krajowej narady. Jej zna
czenie wybiega daleko poza tak
mocno akcentowane problemy
jak konieczność najlepszego wy
konania tegorocznych planów
społeczno-gospodarczych. Chodzi
bowiem o konsekwentne, jak
najlepsze wcielanie w życie uchwał VII Zjazdu PZPR, które
nakazują poprzez wyższą jakość
pracy stałe poprawianie jej efektywności w każdej społecznej
i gospodarczej dziedzinie, zape
wnianie społeczeństwu coraz le
pszych warunków życia.
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Centralnego Związku Rolni
wkładzie organizacji spółdziel
czych Spółdzielni Produkcyj
czych w rozwiązywanie wielu
nych; Bohdan Trąmpczyński —
ważnych problemów gospodarprezes Centralnego Związku
czch kraju świadczy m.in. fakt
Spółdzielczości Pracy; Stanisław
30-procentowego udziału spół
Waśniowski — członek rady
dzielczego przemysłu spożyw
CZSR „Samopomoc Chłopska”,
czego i lekkiego w ogólnej pro
producent mleka ze wsi Maków
dukcji krajowej tych branż.
w woj. krakowskim; 'Ewa WiaW ub.r. organizacje spółdziel
trowska
—
przewodnicząca
cze dały produkcję wartości po
KGW, rolniczka ze wsi Mała- ; nad 295 mld zł, a wartość
kowo w woj. konińskim i An
świadczonych usług sięgała 21
drzej Zawarczyński — prezes
mld zł. Spółdzielcze organiza
Centralnego Związku Rzemiosła.
cje handlowe miast i wsi rea
Obecny był zastępca kierowlizują ok. 66 proc, krajowych
nika Wydziału Rolnego i Go
obrotów detalicznych, a w ga
spodarki
Żywnościowej
KC
stronomii udział ich sięga 88
PZPR — Remigiusz Iwanowski.
proc. Bardzo ważną rolę w roz
O dorobku i najważniejszych
wiązywaniu problemów miesz
zadaniach organizacji spółdziel
kaniowych odgrywa spółdziel
czych oraz o stale zacieśniają
czość mieszkaniowa. W ub.r.
cych się kontaktach polskiej
przekazała ona do użytku po
spółdzielczości z pokrewnymi
nad 150 tys. mieszkań w obiek
organizacjami w innych krajach
tach wielorodzinnych oraz 2900
poinformował
na
spotkaniu
domów jednorodzinnych.
prezes NRS, min. Jan Kamiń
W realizacji ogólnonarodowe
ski. Podkreślił, że dzięki popar
go programą rozwoju rolnictwa
ciu władz partyjnych i pań
i poprawy wyżywienia narodu,
stwowych spółdzielczość ma do
zadania przypadają
godne warunki rozwoju gospo szczególne
— jak podkreślono na spotka
darczego, społecznego i kultu
niu
—
spółdzielczości
rolniczej,
ralno-oświatowego. O rosnącym
która spełnia dominującą rolę
w handlowo-produkcyjnej ob
słudze gospodarstw i mieszkań
ców wsi. Coraz skuteczniej od
działują na postęp w rol
nictwie spółdzielnie produkcyj
ne, a także spółdzielnie kółek
»
rolniczych oraz banki spółdziel
reguła, że w miastach nauczy
cze, rozwijając m.in. usługi
ciele szukają pracy, na wsi my
mechanizacyjne,
usprawniając
— nauczycieli. Braki w kadrze
obsługę finansową wsi i upow
mamy więc przede wszystkim
szechniając nowoczesne formy
w wiejskich szkołach filialnych.
gospodarowania.
Jednak problem — jest to
Przytaczając przykłady kon
zresztą specyfika szkolnictwa
kretnych inicjatyw organizacji
zawodowego polega na tym. że
spółdzielczych oraz ogniw sa
nauczyciele musza być jedno
morządowych, uczestnicy spot
cześnie dobrymi fachowcami i
kania stwierdzili, że rzetelna i
pedagogami. A trudno jest zna
coraz lepiej zorganizowana pra
leźć np. zootechnika, który miał
ca przynosi odczuwalne korzy
okazje zdobyć także wiedze pe
ści naszej gospodarce, a działa
dagogiczną. By tej grupie nau
czom spółdzielczym — satysfak
czycieli pomóc uzupełnić kwali
cję osobistą.
fikacje, otworzyliśmy podyplo
mowe studium pedagogiczne.
Zabierając głos, I sekretarz
KC PZPR Edward Gierek za
— Jak nkłada sie współpraca
akcentował wagę wielostronnej
kuratorium z władzami odpo
działalności organizacji spół
wiedzialnymi za gospodarkę rol
dzielczych oraz rosnący ich
ną?
udział w produkcji i zaopatrze
— Wspólnie konsultujemy
niu rynku, w świadczeniu usług
wszystkie zamierzenia dotyczą
ce rozwijania sieci szkół rolni dla ludności oraz w intensyfi
czych, naboru kandydatów czy i kacji gospodarki rolnej. Dosko
otwierania nowych kierunków, i naląc formy i metody działania,
wykorzystując
W zeszłym roku przejęliśmy od i efektywniej
wielki potencjał oraz najlepsze
wojewódzkiego wydziału rolnic
doświadczenia — spółdzielczość
twa nadzór nad szkołami rolni
powinna
koncentrować
się
czymi,
a w przyszłym roku
zwłaszcza na przedsięwzięciach
przejmiemy całokształt spraw
zapewniających dalszy wzrost
związanych z oświata rolni
czą. Nie oznacza to oczywiście. | produkcji artykułów żywnościo
że nasza współpraca się urwie. i wych, innych poszukiwaniach
Tak jak dotąd wspólnie będzie- ' wyrobów rynkowych oraz na
gwarantujących
my opracowywać wszystkie nla- I działaniach
ny. Nie może być zresztą ina- ; szybszą poprawę warunków
czej, takie współdziałanie leży I mieszkaniowych ludności i roz
przecież
w interesie obydwu I wój różnorodnych usług.
Partia nasza — powiedział
stron.
Edward Gierek — wysoko ceni
Rozmawiała:
działalność i
zaangażowanie
HALINA ZIELIŃSKA I wielomilionowej rzeszy spoi-

Szkoły dla rolników
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(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Na terenie naszego wojewódz
twa istanieje dwanaści typów
różnych szkół rolniczych, przy
czym najwięcej. bo prawie
czterdzieści to zasadnicze szkoły
zawodowe działające na wsi.
Jeżeli bowiem chcemy, żeby te
szkoły były powszechne i rze
czywiście przyczyniały się do
podniesienia kultury rolnej, nie
możemy stwarzać sytuacji utrudniającej dostęp do nich mło
dzieży wiejskiej. Dlatego także
klasy rolnicze zakładamy w
wiejskich liceach, w których
można zdobyć nie tylko wy
kształcenie ogólne, ale i zawód.
Jest takich liceów już sześć, w
przyszłym roku otworzymy jeszcze dwa.
Zorganizowaliśmy także tzw.
średnie studia dla pracujących.
Nazwa brzmi wprawdzie szum
nie, ale jest to nauka zawodu
rolnika na poziomie podstawowym. Szkoły te nie odstraszają
łudzi wysokim stopniem trudności, a pomagają podnieść
kwalifikacje zawodowe.
Upowszechnianie szkół rolni
czych w środowiskach wiejskich
ma na celu także powstrzyma
nie odpływu młodzieży ze wsi
do miast, a w Częstochowskiem
jest pod tym względem sytua
cja wyjątkowo skomplikowana.
Struktura agrarna — duże rozdrobnienie ziemi, a jednocześnie
łatwość zdobycia pracy w przemyślę powoduje, że dużo jest
gospodarstw opuszczonych, albo
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niewłaściwie prowadzonych. Musimy temu więc jakoś przeciwdziałać.
— Jakie kierunki kształcenia
ma młodzież do wyboru?
— Oprócz już tradycyjnych —
ogólnorolniczego. , ogrodniczowarzywnego, rolno-spożywczego
zgodnie z potrzebami regionu
wprowadzamy nowe. A więc —
w ubiegłym roku otworzyliśmy
przetwórstwo warzyw i owo
ców. melioracje wodne, gospo
darstwa wiejskie. Ponieważ du
żą wagę przywiązujemy do roz
wijania hodowli i mechanizacji
rolnictwa, staramy się zwięk
szyć liczbę miejsc na tych właś
nie kierunkach. W Będuszu zaś.
przy technikum hodowlanym, od
września zacznie działać pierwszy na naszym terenie kieru
nek weterynaryjny.
Klasy rolnicze zakładamy
także w szkołach zawodowych
o innym niż rolniczy, choć w
pewien sposób pokrewnym, pro
filu. Np. przy zespole zawodowych szkół mechanicznych otworzyliśmy mechanizację roinictwa. przy zespole szkół chemicznych — ochronę roślin. Pomysł zdał egzamin, nie boryka
my się z brakiem kadr i szuka
niem nauczycieli do poprowa
dzenia specjalistycznych przedmiotów, a mamy interesujące i
potrzebne kierunki.
■— Właśnie, jak rozwiązujecie
problemy kadrowe?
— W Częstochowie I większych miastach nie mamy żad
nych kłopotów. Jest to zresztą
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dzielców oraz aktywną pracę
rad nadzorczych, komisji, komi
tetów i innych ogniw samorzą
du. Dano temu wyraz m.m. na
ubiegłorocznej naradzie aktywu
samorządowego oraz na ponie
działkowej krajowej naradzie
przedstawicieli samorządu ro
botniczego. Będziemy nadal —
stwierdził I sekretarz KC — do
skonalić i umacniać funkcje sa
morządu, rozszerzać jego kom
petencje kontrolne oraz udzie
lać mu pełnego poparcia i po
mocy we wszystkich inicjaty
wach podejmowanych w trosce
o jeszcze szybszy rozwój kraju
i dalszą poprawę jakości i wa
runków życia całego społeczeń
stwa.
Na zakończenie spotkania Ed
ward Gierek przekazał spół
dzielcom podziękowania za do
tychczasowe osiągnięcia oraz
życzył im dalszej owocnej pra
cy dla dobra kraju i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.

Depesza

Henryka Jabłońskiego
do Huari Bumediena
(P) Z okazji 16 rocznicy pro
klamowania niepodległości Al
gierii, przypadającej w dniu 5
bm. przewodniczący Rady Pań
stwa Henryk Jabłoński wysto
sował depeszę gratulacyjną do
prezydenta Algierskiej Republi
ki
Ludowo-Demokratycznej
Huari Bumediena. (PAP)

Święto narodowe
Wenezueli
Depesza z Polski
(P) Z okazji święta narodo
wego
Republiki
Wenezueli,
przypadającego w dniu 5 bm.,
przewodniczący Rady Państwa
Henryk Jabłoński wystosował
depeszę gratulacyjna do prezy
denta republiki Carlosa Andre
sa Pereza. (PAP)

Brazylijski minister
u Piotra Jaroszewicza
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
dlu zagranicznego i gospodar
ki morskiej — Jerzy Olszewski
i radca handlowy PRL w Bra
zylii — Roman Młyniec; ze
strony brazylijskiej — Joaa
Paulo da Silva Paranhos do
Rio Branco — dyrektor depar
tamentu europejskiego MSZ.
Obecny był ambasador Bra
zylii w Polsce Carlos Calero
Rodrigues. (PAP)

♦ Radziecko-polska załoga w Kosmosie ♦ Radziecko-polska załoga w Kosmosie ♦
Dzhnnik „Prawda”
o polski h eksperymentach
MOSKWA (PAP). Relacjo
nując eksperymenty prowa
dzone na pokładzie komplek
su orbitalnego „Sojuz-29”,
„Salut-6”, „Sojuz-30” mos
kiewski dziennik „Prawda”
pisze o niektórych urządze
niach opracowanych i skon
struowanych przez polskich
naukowców.
W eksperymencie „Dosug”.
który polega m.in. na spraw
dzaniu zapisów magnetowido
wych w Kosmosie, zastosowano
pokładowy aparat polskiej kon
strukcji „Watra”. Jest on nie
wiele większy od przenośnej
maszyny do pisania i posiada
ekran wielkości papierośnicy.
Jakość obrazu ukazującego się
na ekranie jest doskonała.
Dzięki temu urządzeniu kosmo
nauci mają także możliwość za
brania z , sobą w Kosmos i oglą
dania na orbicie wszelkich fil
mów, audycji telewizyjnych, pro
gramów rozrywkowych. Wiele
kaset z zapisem magnetowido
wym przygotowała polska tele
wizja.
Istotna rolę w bogatym pro
gramie eksperymentów odgry
wa tzw. kardiolider, przygo
towany przez polskich uczonych
z Instytutu Medycyny Lotniczej.
Jest to miniaturowy pulsomierz. Przy pomocy tego przy
rządu, kontrolującego pracę
serca, lekarze określają ogólny
stan organizmu ludzkiego w róż
nych warunkach lotu kosmicz
nego, jego reakcie na wszelki
wysiłek fizyczny. Pulsomierz
kontroluje miarowość pulsu i
daje odpowiednie sygnały kos
monautom.
Aparat nracuje bardzo prosto:
najpierw rejestruje górną i
dolną granice pulsu, np. 100
i 70. Jak tylko następuje fi
zyczne przeciążenie organizmu,
aparat nadaje przerywany syg
nał, będący ostrzeżeniem.
„Kardiolider” będzie niewąt
pliwie również pożyteczny dla
tych ludzi na Ziemi, którzy
musza ściśle kontrolować obcią
*
żeni
organizmu. (P)

Klimuk i Hermaszewski spakowali bagaże
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
rze każdego przedmiotu musi
być wykonane zgodnie ze szcze
gółowym zaleceniem dokumentacji, którą mają specjaliści z
Centrum Kierowania Lotem i
kosmonauci na orbicie.
Podczas wczorajszych seansów
łączności- wielokrotnie uzgadnia
no każdą czynność. Konsultowano na przykład jak zabezpie
czyć poszczególne kasety wyjęte z kamery wielospektralnej
MKF-6m. Ziemia podawała numery kontenerów i jeszcze raz
kontrolowała kolejność układanych w nich przedmiotów. W
przypadku, gdy kosmonautom
potrzebne były jeszcze dodatkowe instrukcje, których nie zdążono przekazać podczas ograniczonego czasu łączności radiowej — wtedy włączał się kosmiczny dalekopis.
Tuż przed godz. 13 kosmonauci zgłaszają do Centrum prośbę:
— „Zaria”, przekażcie nam
sygnał impulsowy, chcemy dokladnie wyregulować czas na zegarze pokładowym w „Sojuzie-30”.
— Zrozumiałem — odpowiada
„Zaria”.
Punktualnie o godz. 13 czasu moskiewskiego Ziemia emituje w Kosmos serię krótkich
sygnałów.
Szczególnie ważną operację
techniczną, związaną z przygo
towaniem powrotu załogi „So
juza-30”,
przeprowadzono
o
godz. 15.44. Zespół orbitalny
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NASA obserwuje lot

polskiego kosmonauty
WASZYNGTON (PAP). Jak I
wynika z wypowiedzi udzielo- :
nej waszyngtońskiemu kores- :
pondentowi PAP, Stanisławowi |
Głąbińskiemu przez zastępcę ;
dyrektora NASA d/s współpra- 1
cy międzynarodowej, Stephena
E. Doyle'a, w Stanach Zjedno- •
czonych lot kosmiczny i pro
gram badań z udziałem pol
skiego kosmonauty obserwuje
się z dużvm zainteresowaniem.
Udział Polaka w programie
badań Kosmosu i w lotach za
łogowych widziany jest jako
dowód rozwoju i postępów nau
ki polskiej.
NASA był
*
przed kilkoma
miesiącami
poinformowana
przez Związek Radziecki o tym,
że przygotowywane są loty
kosmiczne z - udziałem kosmo
nautów z krajów socjalistycz
nych. Oczekuje się, że szczegó
łowe informacje z przebiegu
lotu I doświadczenia tego przed
sięwzięcia zostaną przekazane
innym krajom w przyszłym
roku, w czasie dorc-zrej sesji
ytiędzmar-dowego
Komitetu
d/s Badań Kosmosu. (P)

znajdował się wówczas na orbi
cie, której przebieg był iden
tyczny do trajektorii, na której
planowane jest rozłączenie stat
ku transportowego od „Saluta-6”
i „Sojuza-29”. Tym razem cho
dziło jednak tylko o próbę sil
ników hamujących „Sojuza-30”
i kontrolę funkcjonowania ręcz
nego systemu kierowania.
Na sygnał z Centrum auto
matycznie włączone zostały na
5 sekund silniki „Sojuza-30".
Specjaliści radzieccy poinformo
wali dziennikarzy, że w środę
podczas manewru oddzielania
statku od zespołu orbitalnego
silniki te pracować będą przez
180 sek. i zużyją w tym czasie
około 290 kg paliwa. Teraz wy
starczyła jednak ta krótka
5-sekundowa próba, by otrzyma
no potwierdzenie pełnej spraw
ności systemu silnikowego i
działania ręcznej orientacji stat
ku transportowego.
Na Ziemię popłynął zakodo
wany strumień informacji tele
metrycznych, a w odwrotnym
kierunku -Ziemia przekazała gra
tulacje dla kosmonautów za do
skonale współdziałanie przy

przeprowadzeniu tej ważnej
próby.
Po spotkaniu grupy balistyków, odpowiedzialnych za dzi
siejsze lądowanie załogi „So
juza-30" — Nikołaj Iwanow
powiedział, iż cały , manewr po
wrotu na Ziemię opracowany
został w najdrobniejszych szcze
gółach właściwie jeszcze przed
startem ..Sojuza-30" Balistycy
pozostaia teraz w stałej łącz
ności ze służbą meteorologicz
ną. która co kilka godzin prze
kazuje informacje o pogodzie
w rejonie, gdzie w środę po
południu oczekiwani są Piotr
Klimuk i Mirosław Herma
szewski Od wielu dni nad pół
nocnym Kazachstanem utrzy
muje się słoneczna, bezwietrzna
i bardzo upalna pogoda. Wa
runki do ładowania — ideał,
ne.
Jak -wyglądać będzie jutrzej
sze pożegnanie? Właściwie og
lądaliśmy to już wczoraj po
południu podczas półgodzinnego
telewizyjnego reportażu z -po
kładu zespołu orbitalnego. Kowalonok, Iwanczenkow. Klimuk
i Hermaszewski mówili o tym,
że dobrze im razem sie pra
cowało, a rezultaty przeprowa
dzanych badań będą miały do
znaczenie praktyczne dla
Spokojne Słońce niosłe
rozwoju gopodarki narodowej
Związku Radzieckiego, Polski
na koniec lotu
i pozostałych krajów uczestni
(P) Utrzymująca się w ostat czących w realizacji wspólne
go programu „Interkosmos”.
nich dniach wysoka aktywność Klimuk
i Hermaszewski po
Słońca stwarzała kosmonautom
dziękowali załodze „Sojuza-29”
„Saluta-6” możliwość interesują za gościnność, za współpracę 1
pomoc w wykonvwaniu bardzo
cych obserwacji geograficznych
bogatego programu wspólnego
w górnych warstwach atmosfe- | lotu.
ry. Obecnie Ziemia wkracza w
Te dni minęły mm niepo
sektor spokojonego Słońca. Obrót • strzeżenie — powiedział Piotr
Słońca wokół swej osi spowodo- ;
wał, że centra aktywne usuwa- I
ją się stopniowo z widzialnej
części tarczy słonecznej. Wystę
pują tu wprawdzie silne wybu- :
chy, ale Ziemia jest już poza
(P) Badanie .procesu wymia
ich zasięgiem. Dlatego nie mają • ny ciepła w środowisku życia
one już wpływu na zjawiska za- 1 załogi statku kosmicznego — to
treść eksperymentu o nazwie
chodzące w przestrzeni okcło„Ciepło” realizowanego na oztemskiej — nie powodują no- ; kołoziemskiej orbicie z udzia
wych burz magnetycznych ani I łem pierwszego polskiego kos
monauty — Mirosława Herma
pojawienia się zórz polarnych.
szewskiego. Konieczność podję
Obserwacje wykazują zmniejsza
cia badań w tym zakresie wy
nie się ilości plam na Słońcu oniknęła stąd, iż w warunkach
nieważkości
ulega istotnym
raz spadek intensywności pro
mechanizm ochładza
mieniowania radiowego. Po bu zmianom
nia organizmu. Odpada bowiem
rzach magnetycznych, jakie wy z procesu wymiany ciepła bar
dzo
ważny czynnik, jakim jest
stąpiły w dniach 29—30 czerw
ca br., z których jedna powta utrata ciepła w wyniku natu
ralnego unoszenia czyli tzw.
rza się co 27 dni, a druga spo konwekcji Ten poważny brak
w naturalnej cyrkulacji re
wodowana była sporadycznymi
rozbłyskami •— nastąpił okres kompensuje się na orbicie two
rzeniem
przy pomocy wen
spokoju w magnetyzmie sieni- I tylatora —
— wymuszonych stru
skim, (PAP)
’ .1 mieni powietrza. (PAP)

Eksperyment „ciepło”
na orbicie

Klimuk — i jest teraz trochę
smutno że zbliża się czas po
żegnania
— Ten orbitalny dom pozo
stanie na całe życie w mojej
pamięci — uzupełnił swe?o do
wódcę Mirosław Hermaszew
ski — Naszym przyjaciołom,
co w nim pozostają. od siebie
i od wszystkich, którzy oglą
dają nasz reportaż — życzy
my dużo zdrowia, wytrwałości
i jak najlepszych wyników w
pracy
— Po prostu przyjemnie nam
było razem. Z taką sama goś
cinnością przyjmiemy także na
stępną zmianę, jeśli do nas
przyleci — odpowiedział Kowalonok.
— Doswidania — mówi Mi
rosław Hermaszewski, a Kowalonok i Iwanczenkow odpo
wiadają do polsku „do widze
nia”.
W środę cala czwórka wstanie
wcześniej. W kilka godzin póź
nie oba obiekty kosmiczne zaczna stopniowo oddalać się od
siebie.
JERZY SIERADZIŃSKI

Obrazy satelitarne i zdjęcia lotnicze
przydatne do badań geologicznych Polski
(P) Polska geologia coraz
szerzej korzysta z obrazów
satelitarnych i zdjęć lotni
czych, które ułatwiają pozna
nie tajemnic Ziemi. Ośrodek
Badania Obrazów Lotniczych i
Satelitarnych przy Instytucie
Geologicznym w Warszawie
rozwija prace badawcze, meto
dyczne i organizacyjno-techni
czne, nad wykorzystaniem obrazów i fotografii lotniczych
oraz kosmicznych na potrze
by geologii.
Obok tradycyjnych stosowane
są zdjęcia w podczerwieni po
zwalające m.in. na rozpozna
wanie warunków hydrogeolo
gicznych, źródeł wód ciepłych,
typu i rodzaju gleb. Trwają
próby zastosowania zdjęć wielospektralnych, których każde
pasmo widma utrwala inne ele
menty powierzchni Ziemi.
W celu wykorzystania i In
terpretacji obrazów satelitar
nych — dokonuje się analizy
zdjęć terenów zbadanych już
szczegółowo metodami trądy-

Książka wydana w 3 dni!

„ Polska w Kosmosie"
(P) W serii „Biblioteczka
Skrzydlatej Polski” ukazała się
nakładem Wydawnictw Ko
munikacji i Łączności książka
pt „Polska w Kosmosie”. Au
torem jej jest znany popula
ryzator z dziedziny lotnictwa,
Paweł Elsztein.

Czytelnicy zainteresowani pro
blematyka Kosmosu znajdą w
tej publikacji wiele interesują
cych informacji. „Notatki z hi
storii odległej”. „Rodzina Me
teorów”. W pogoni za Słoń
cem”. „Tu NSS-Psaryi”, „Jak
zostać kosmonautą”, „Między
narodowy dom kosmiczny” —
oto tytuły niektórych rozdzia
łów tej ciekawej książki.
Wiele miejsca w niej zajmuje
omówienie dwóch programów
współpracy kosmicznej państw
socjalistycznych, a mianowicie
t programu „Interkosmos” i „Intersputnik”. Autor przedstawia
przede wszystkim wkład nauki
polskiej w realizację przewi
dzianych tymi programami za
dań. W książce można znaleźć
ponadto interesujące wywiady,
m. in. z dyrektorem Planeta
rium w Olsztynie, z doc. Kazi
mierzem Kordylewskim. x prof.
Smoleńskim —
twórca Poli
techniki Wrocławskiej.
Ogromnie interesujący jest
także rozdział poświęcony m
*-

teorologii. Pionierskie prace Pol
skiego Towarzystwa Astronautycznego w Krakowie w latach
60-tych poprzedziły rozwój ba
dań kosmicznych w Polsce.
Ale to wszystko już historia.
Najbardziej cennym materiałem
informacyjnym są dane dotyczą
ce lotu Piotra Klimuka i
Mirosława
Hermaszewskiego.
Obszerny rozdział poświecony
jest lotowi, który aktualnie od
bywa się na orbicie. Znajdują
się w nim wypowiedzi Herma
szewskiego już po starcie ..So
juza-30”, jak również charakte
rystyki obu kosmonautów. To
nie wszystko; opisane są w niej
również eksperymenty, przygo
towane przez polskie placówki
naukowe, a wykonane przy
udziale polskiego kosmonauty
w przestrzeni kosmicznej.
Książka napisana jest bardzo
popularnie, duża jej część jest
po prostu relacją reportażowa.
Liczne fotografie, ilustracje i
rysunki pomagają lepiej zrozu
mieć złożone czasem dla lai
ków problemy lotów kosmicz
nych. Wydawnictwa Komuni
kacji i Łączności rozpoczęły tą
książką
serię
„Biblioteczki
Skrzydlatej Polski” poświęconą
popularyzacji zwłaszcza wśród
młodzieży zagadnień związa
j nych z lotnictwem i kosmonau(K.L. — Zim.)
‘ tyką.

cyjnymi. Porównuje się zdję
cia dokonane z satelitów z
wynikami uzyskanymi z badań
terenowych i ze zdjęciami lot
niczymi. Takim poligonem doś
wiadczalnym jest m.in. rejon
Bełchatowa, poznany wcześniej
aobrze dzięki badaniom geofirycznym oraz gęstym wierce
niem geologicznym. Na zdję
ciach satel carnych wyszły bar
dzo wyraźnie wszystkie wystę
pujące w t»m -ejonie uskoki,
a taAże krawed.je i zapadliska,
w których znajdują się złoża
węgla brunatnego. W ten spo
sób uzyskano cenny materiał
porównawczy ułatwiający geo
logom interpretację obrazów
satelitarnych.
Obrazy satelitarne są obecnie
traktowane w pracach Instytu
tu Geologicznego jako jedna x
metod poszukiwawczych. Wy
korzystuje się tu zdjęcia tere
nów
Polski
wykonywane
przede wszystkim z radzieckich
statków kosmicznych typu „Sa
lut” i „Sojuz” a także z sateli
tów amerykańskich.
Obrazy satelitarne będą wy
korzystywane przy rozwijaniu
badań geologicznych i prac po
szukiwawczych w różnych re
gionach kraju. Geolodzy upa
trują szczególną przydatność
tych zdjęć przy poszukiwaniach
złóż metali, a także nowych
zasobów węgla kamiennego i
b: unatnego.
Przcw.duje się prowadzenie
na szeroką skalę badań w Su
detach, mających na celu po
szukiwania wód termalnych dla
celów leczniczych. W tych ba
daniach duże usługi oddają obrazy satelitarne i zdjęcia lot
nicze. Na zdjęciach z Kosmosu
wychodzą doskonale wszystkie
elementy tektoniczne, m.in. us
koki, które kontrolują prze
pływ wód termalnych. Fotogra
fia w podczerwieni może być
pomocna przy ustalaniu miejsc
o podniesionej temperaturze.
Ujawnia ona różnice tempera
tur dochodzące do 0.1 stopnia.
W najbliższych latach powsta
nie też — dzięki wykorzystaniu
zdjęć satelitarnych — szczegó
łowa mapa tektoniczna Polski.
Polscy geolodzy przygotowu
ją się do szerokiego wykorzy
stania w pracach badawczych 1
poszukiwawczych
lotniczych
zdjęć radarowych. Fale radaro
we przenikają przez wierzchnią
warstwę gleby i zwietrzeliny,
oddając bardzo wyraźnie obraz
podłoża. Fotografia radarowa
odtwarza doskonale elementy
tektoniki i morfologii terenu.
Jej dodatkową zaletą jest niewrażliwość na złe warunki at
mosferyczne, co w naszym kli
macie ma duże znaczenie. Fa
le radarowe przenikają także
przez szatę roślinną. (PAP)
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Jak usprawnić praca służb miejskich Czy o to chodzi?
Wystąpienie prezydenta m. st. Warszawy Jerzego Majewskiego
na plenarnym posiedzeniu Komitetu Warszawskiego PZPR

Istotnemu, jednemu x podstawowych problemów, związa
nych z dalszą poprawą warunków życia mieszkańców stołecz
nej aglomeracji — działalności służb miejskich, pełniących us
ługowe funkcje wobec ludności — poświęcone było, relacjono
wane przez „Życie” plenarne posiedzenie Komitetu Warszaw
skiego PZI’R, jakie odbyło się w minionym tygodniu. W dys
kusji zabrał głos prezydent m.st. Warszawy Jerzy Majewski,
który omówił podjęte przez Urząd Miasta przedsięwzięcia,
zmierzające m.in. do lepszego wykorzystania środków finanso
wych, wyposażenia technicznego, a także podnoszenia wydaj
ności, jakości pracy, podległych przedsiębiorstw gospodarki ko
munalnej i mieszkaniowej. Poniżej zamieszczamy obszerne
fragmenty tego wystąpienia.

munalnej i mieszkaniowe), ko
nieczna jest poprawa ich za
opatrzenia w materiały, sprzęt
i narzędzia oraz środki trans
portu.
Podobny stan dotyczy wypo
sażenia w maszyny i tabor sa
mochodowy. Na przykład w
MPO spodziewane tegoroczne
dostawy taboru, pojazdów i
nadwozi specjalnych — są
mniejsze niż konieczne kasa
cje wyeksploatowanych jedno
stek.
Poważne trudności taborowe
ednym z istotnych kierunków mo napiętego bilansu nakładów odczuwają też MZK. które dla
obsługi mieszkańców dzielnic inwestycyjnych, znaczne środ osiągnięcia należytego poziomu
atolicy, miast i gmin wojewó ki, aczkolwiek skromne w sto
dztwa przez służby komunalne, sunku do potrzeb. Tym. większe obsługi komunikacyjne i 6tolicy,
a także realizacji — z udziałem
zaniepokojenie musi budzić fakt powinny zwiększyć swój stan
tych służb — zadań rozwoju ich niepełnego wykorzystywa posiadania o ponad 10 proc,
mikroregionów, podnoszenia sta nia (w ostatni cli latach w ok.
ponadto
kasacji
nu ich zagospodarowywania, ła
70 proc.) jak. też wydłużania autobusów,
du i estetyki — jest zwiększe
cykli inwestycyjnych. Taki »tan
wymaga ponad 25 proc, bardzo
nie aktywności i odpowiedzial
rzeczy wynika z niedoceniania zużytego taboru. W wyniku
ności, a w konsekwencji — e- przez wykonawców wagi tych podjętych starań zapowiedziane
fekty.wności pracy terenowych
inwestycji.
organów administracji.
Podjęliśmy kroki zmierzające zostały dostawy interwencyjne
do poprawy sytuacji w tym — w tym pojemnych węgier
Podjęliśmy w tym celu I bę
względzie, czynimy zwłaszcza skich autobusów przegubowych
dziemy
podejmować
dalsze
starania na rzecz przyspiesze
działania. Zapewniliśmy m.in.
nia realizacji baz kilku przed typu „Ikarus”. Dostawy te zła
naczelnikom dzielnic, miast i
wsi większy niż dotąd wpływ siębiorstw gospodarki mieszka godzą w 1979 r. występujące
niowej. bazy transportu, ma
na pracę terenowych jednostek
trudności, lecz ich w pełni nie
gazynów i zakładów remonto usuną. W tej sytuacji nie jest
gospodarki mieszkaniowej oraz
wych. Znacznego przyspieszenia
służb inżynieryjnych. Naczelni
wymaga budowa baz MPO przy obecnie możliwe uruchamianie
cy otrzymali szersze możliwoś
ul. Krakowiaków i Wodzirejów' przez MZK nowych linii komuci działania, stając się współ— w związku ze znacznym rdkacyinych.
dysponentami znacznej części
wzrostem zadań tego przedsię
potencjału realizującego zadania
Ponadto, poważnym proble
w omawianym zakresie. Ocze biorstwa. Do potrzeb w tym
kujemy, ża zapewni to lepsze zakresie musza przychylniej
mem jest zapewnienie dla MZK
wykorzystanie posiadanych sił i odnieść się przede wszystkim dostaw
odpowiedniej
ilości
wykonawcy robót.
środków oraz wyzwoli dalsze
oraz
asortymentu
części
za
Jeśli
idzie
o
rozwój
zaplecza
inicjatywy i lokalne rezerwy.
MZK. koncentrujemy wysiłki, miennych i zespołów do auto
Zwiększenie efektywności pra
aby zapewnić sprawną i ter busów. Zawarte zostało poro
cy terenowych organów admi
minowa realizację nowych za zumienie z Ministerstwem Prze
nistracji nastąpi też przez ujezdni autobusowych przy ul.
tworzenie, pozostających w dy
mysłu Maszynowego, w sprawie
Stalowej i autobusowo-troiejbuspozycji naczelników miast na
sowej w Piasecznie. Szybkie dostaw zespołów do autobusów
szego województwa brygad re
zakończenie tej drugiej inwe produkcji krajowej. W rozwią
montowo-budowlanych, działa
stycji warunkuje uruchomienie zaniu problemu zaopatrzenia
jących na zasadzie gospodarstw
linii
trolejbusowej od Dworca
pomocniczych, które będą wy
Południowego do Piaseczna. miejskich przedsiębiorstw ukonywać różne, bieżące roboty
Widzimy też potrzebę podjęcia sługowych. a zwłaszcza MZK i
dla terenowych jednostek: oś
budowy kolejnej zajezdni MZK
wiaty i wychowania, kultury,
MPO w niezbędne urządzenia
w rejonie Ursynowe-NatolKa.
kultury fizycznej i sportu,
i części zamienne oczekujemy
zdrowia 1 opieki społecznej, go
Pomoc warszawskich załóg
spodarki komunalnej i miesz
Obok rozbudowy
zapleczy też bardziej efektywnej pomo
kaniowej.
cy ze strony warszawskich zaprzedsiębiorstw gospodarki koPodjęte również zostały de
cyzje w sprawie tworzenia w
mniejszych miastach — podpo
rządkowanych naczelnikom —
zakładów oczyszczania, które
będą stopniowo wyposażone w
lekki sprzęt mechaniczny.

J

kładów pracy, zwłaszcza prze
mysłowcach.
Wysuwając ten postulat pra
gnę zatem podkreślić, że w Ta
mach własnych środków i mo
żliwości administracja stołecz
na oraz podlegle jej służby,
czynią wiele, aby występują
cym trudnościom zaradzić lub
je złagodzić. Spotykamy się
w tym względzie ze zrozumie
niem i pomocą załóg i orga
nizacji partyjnych, wielu war
szawskich zakładów przemys
łowych.
Dla przykładu: wspomniany
uprzednio problem części za
miennych i zespołów dla auto
busów MZK, wobec faktu, że
środki na import są ograniczo
ne, rozwiązywany jest częścio
wo przez montowanie w „Berlietach” silników krajowych,
przez regenerację i produkcję
części zamiennych w zapleczu
technicznym MZK oraz przez
pomoc warszawskich zakładów
przemysłowych i rzemiosła.
W ub. r. MZK otrzymały, w
wyniku realizacji porozumienia
z resortem przemysłu maszy
nowego, J37 silników i skrzyń
biegów produkcji krajowej.
Zaplecze techniczne MZK wy
produkowało w tym czasie 936
rodzajów części zamiennych do
autobusów o wartości blisko JO
min zł. regenerowano 265 ro
dzajów części „Berlietów” o łą
cznej wartości prawie 240 min
zł. W wyniku giełdy materia
łowej rzemiosło wykonało w
1977 r. części o wartości ponad
16 min zł. Działalność ta będzie
kontynuowana i rozszerzana.
Również dla złagodzenia bra
ków wyposażenia MPO przy
współpracy z przemysłem kon
struowane są i produkowane
nie wytwarzane dotąd w kra
ju specjalistyczne samochody i
sprzęt do oczyszczania. Niektó
re części i zespoły zamienne
pojazdów dla oczyszczania ulic
produkowane są przez 10 war
szawskich zakładów przemysło
wych: ich wartość wyniosła do
tychczas ponad 7 min żl i spo
dziewamy się. że do końca br.
przekroczy ona 13 min.

Lektury człowieka współczesnego

Lepsza organizacja,
większa odpowiedzialność
Wysuwając — ze względów
praktycznych — problemy, któ
rych rozwiązanie leży w sfe
rze posunięć organizacyjnych,
pragnę szczególnie mocno pod
kreślić, że surowa, w pełni uzzsadniona społeczna krytyka
służb gospolj>"ki mieszkaniowej
dotyczy przede wszystkim poważnycn niedomogów w stylu
ich pracy, niskiej w wielu
przypadkach jej jakości będą
cej najczęściej rezultatem lek
ceważenia obowiązków, braku
niezbędnych kwalifikacji. Zgo
dnie z postulatami opinii spo
łecznej będziemy ze zwiększoną
surowością wyciągać konsek
wencje wobec winnych zanied
bań. lekceważenia potrzeb obywateli, partactwa i nietermi
nowości w wykonywaniu usług.
Punkt ciężkości leży tu w
zmianie postaw wielu ludzi
pracujących w służbach miesz
kaniowych, w szybszym ich re
agowaniu na potrzeby miesz
kańców, postulatach i wnioskach
samorządu, usuwaniu zanied
bań — niekiedy drobnych lecz
tworzących negatywne społecz
ne odczucie o całokształcie
działalności
przedsiębiorstw.
Podeimujemy w tym celu dal
sze doskonaleni- modelu orga
nizacyjnego prze ls;ębiorstw go
spodarki mieszkaniowej. Konie
czne są też bare.ziej konsek
wentne działania wychowawcze
ze strony kierowa ctw i organi
zacji partyjnych służb mieszka
niowych, powodujące wytwa
rzanie wśród- załóg lepszego
klimatu dla realizacji zadań.
Podobne działanie podejmuje
my też w stosunku do innych
służb komunalnych,
których
praca ma istotny wpływ na
kształtowanie warunków mie
szkaniowych. Dotyczy to NIPO.
MPWiK, SPEC. Niezbędne jest
lepsze
współdziałanie
tych
służb z przedsiębiorstwami go
spodarki mieszkaniowej.
Postulat poprawy poziomu
pracy odnosi się również do
MZK. Jak wynika z niedawno
przeprowadzonej kontroli NIK,
także przy obecnym, niedosta
tecznym stanie taboru i mimo
jego
wysokiej
awaryjności.
MZK mają możliwość znacznej
poprawy regularności kursowa
nia pojazdów, w tym zwłasz
cza likwidacji zjawiska jazdy
autobusów .stadami”. Jest to
przede wszystkim kwestia po
prawy stylu pracy, podniesienia
dyscypPny.

Rozwój zaplecza
Istotnym warunkiem osiąg
nięcia bardziej zdecydowanej
poprawy obsługi mieszkańców
we
wszystkich
omawianych
dziedzinach, a wlec zarówno
przez służby mieszkaniowe, in
żynieryjne, jak i komunikacji
masowej — jest przyspieszenie
budowy zapleczy — baz tech
nicznych przedsiębiorstw, zaspo
kojenie ich pilnych i stale ros
nących potrzeb w zakresie za
opatrzenia w materiały, w sprzęt
środki transportu, tabor komu
nikacyjny. części zamienne.
Pilnym zadaniem iest rozwój
zapleczy służb gospodarki mieszkaniowei umożliwiający przed
siębiorstwom zwiększanie wła
snego potencjału produkcyjne
go dla remontów bieżących, ro
bót konserwacyjnych i usług.
Na ten cel przeznaczamy, mi

WOJCIECH NOWAK
absolwent Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Warszawskiego
ROŻNEGO rodzaju dy
Wskusjach
niejednokrotnie

jeszcze dominuje przekona
nie, iż studenci kierunków
technicznych nie wykazują
•większego
zainteresowania
problemami, które absorbują
osoby studiujące tzw. nauki
humanistyczne. Wyraz temu,
że jest to przekonanie nie
słuszne, próbował dać Jacek
Zyśk, student Wydziału Me
chaniczno - Technologicznego
Politechniki
Warszawskiej,
autor tekstu „Kto zatrudni
pedagoga”, opublikowanego w
„Życiu Warszawy” nr 100 w
rubryce „Studenci o sobie i
swoich sprawach".
Przedmiotem swych refleksji
uczynił p. Zyśk absolwentów
Instytutu Pedagogiki Uniwer
sytetu Warszawskiego, formu
łując przy okazji — nie zawsze
explicite — kilka twierdzeń i
postulatów odnoszących się do
zawodu pedagoga. Osią rozwa
żań zawartych w artykule (?)
są trudności, na które napoty
kają młodzi ludzie kończący
studia pedagogiczne. Autor, z
podziwu godną troską i kategorycznością ścisłego umysłu,
prezentuje „szczególnie trud
ną” sytuację absolwentów pe
dagogiki w zakresie możliwości
zatrudnienia ich zgodnie z po
siadanymi kwalifikacjami.
Należałoby sądzić, iż w okre
sie ciągle jeszcze trwających
dyskusji nad reformą systemu
oświatowo-wychowawczego
w
Polsce wszelkie, nawet wyra
żające niezadowolenie, uwagi
dotyczące systemu kształcenia
oraz zatrudnienia kadr dla
oświaty i wychowania, powin
ny być przyjmowane z uzna
niem, jako że mogą stać się
stymulatorem idących na lep
sze zmian. Musi tutaj być jed
nak spełniony warunek, iż
uwagi te formułują osoby do
brze zorientowane w proble
mach, znające dogłębnie rze
czywistość, na temat której się
wypowiadają. Tekst p. Zyśka
nie dostarcza dowodów na to,

ANNA KŁODZIŃSKA

WIERNE BLIZNY”

czegoś nie pominęłam,
JEŻELI
jest to już dwunasta książ
ka Jerzego Grzymkowskiego.
W przeciwieństwie do poprze
dnich, „Wierne blizny” *) nie
noszą podtytułu: powieść lub
zbiór opowiadań. To dobrze.
Bo choć są powieścią, to prze
cież bardziej by tu pasowały
inne określenia. Może ciężki,
bolesny rozrachunek z nieda
wną przeszłością? Może od
ważne i bezkompromisowe ukazanie prawdy tamtych lat?
Próba konfrontacji różnych
postaw; zderzenie dwóch spoj
rzeń na tę Polskę co nastała
w czterdziestym ęzwartym i
dla jednych była zwycięs
twem, dla drugich klęską...
, Nie oszczędza Grzymkowski
nikogo. Ani tych, którzy —
jak bohater książki Stefan Ma
dejski, dziewiętnastoletni pod
porucznik KBW z krzyżem Virtuti Militari na mundurze i
straszną blizną przez pół twa
rzy, rozoranej odłamkiem —
walkę z bandami podziemia ro
zumieli prosto, bez niedomó
wień: ,;Myśmy głowy nadsta
wiali, nie zastanawiając się nad
wielką polityką. Uważaliśmy,
że tak trzeba! I należy nam się
za to szacunek.”
Ani tych, którzy do bandy
„Wichury” zaciągnęli się lub
zostali, wierząc w jakieś idea
ły i w to, że właśnie oni są
„ostatnimi prawdziwymi pol
skimi żołnierzami na tej ziemi”
— a którzy później, jak Mie
tek
Szochowski,
powiedzą:
„Mnie po prostu oszukano!
Najpierw ci, którzy tłumaczyli
mi, że walczę o wolną, praw
dziwą Polskę, że jestem bojo
wnikiem
sprawy
polskiej.
Wszyscy mieli pełną gębę Pol-,
ski. Tamci też!... Teraz nie
wierzę w nic. Jak najdalej od
wszelkiej ideologii,
polityki,
ideałów. Nie ehcę mieć z tym
nic wspólnego.”
Nie oszczędza Grzymkowski
oficerów wydziału informacji,
którzy przesłuchując Madej
skiego pod zarzutem (o, para
doksie!) współpracy z bandą
widzą w nim, w najlepszym
wypadku, ofiarę wrogich sił
podziemia. Jednemu z nich po
wie później referent bezpie
czeństwa: „Byłeś na jakiejś ak
cji? Nie byłeś! Widzę to po
twojej minie... I ty chcesz nas
sądzić? Nas, którym wybijano
zęby, haratano ciało, zabijano.
Zajmij się rzeczywistymi wro
gami!”
Ani wreszcie nie oszczędza
autor chłopów te wsi Wolice,
gdzie zakwaterowało wojsko.
Madejski mówi o nich z cyniz
mem, te „będą za władzą lu
dową, jak będzie mocna. Jak
ich potrafi wziąć za pysk!” Ten
cynizm, to w gruncie rzeczy
poza przed innymi. Nocami,
nie śpiąc, szarpie się sam ze
sobą, boi się odpowiedzialności,
którą dobrowolnie przyjął na
siebie — i nie znajduje niko
go, kto by go zrozumiał, kto
by poradził, jak postępować.
„Wierne blizny" dzielą się na
dwie części: „Obca cisza” i
„Powrót”. Nie jest to tylko
podział kompozycyjny. Osiem
lat, które Stefan Madejski, nie-

słusznie osądzony, spędził w’
więzieniu, od poprzedniego okresu dzieli przepaść. Był
młody,
bezkompromisowy,
wierzył bez reszty w celowość
walki z podziemiem, w socja
lizm, kochał partię, do której
należał. Prawda, że bywał okrutny w postępowaniu z wro
giem. Ale rozumiem co czuł,
kiedy patrzył na skrwawiony
strzęp człowieka, który był je
go żołnierzem i towarzyszem —
strzęp, za późno wydarty z rąk
bandy. Przecież Madejski nie
zatracił w sobie ludzkich uczuć. Zaufał przyjacielowi z
lat dziecinnych, chociaż znalazł
go po drugiej stronie baryka
dy. Uwierzył, że tamten zro
zumie jego racje, polskie ra
cje, jedyne możliwe do przy
jęcia. Zapłacił za to degrada
cją i więzieniem.

p OTEM przyszedł rók 195B.
• Zrehabilitowany, z przy
wróconą legitymacją partyj
ną, z gwiazdkami porucznika
rezerwy Stefan opuszcza wię
zienie. To jest ten powrót. I
ten próg, którego długo nie
potrafi
przekroczyć. Może
byłoby lepiej, gdyby wyszedł
zbuntowany, wściekły, wrzą
cy od pasji odwetu wobec
ludzi, którzy go tak strasznie
skrzywdzili. Ale on wlecze
się ulicą bierny, otępiały, tak
przesiąknięty goryczą, że nie
ma sił ani ochoty na żadne
działanie. W wieku 29 lat
czuje się starym człowiekiem.
Nie rozumie gazet: „Z przera
żeniem czytał tytuły artyku
łów „Czy zmierzch marksiz
mu?” na przykład... Więc po
co było to wszystko? I po
żałował, że go wypuszczono.
Wydano rr.u legitymację z in
ną nazwą partii. Czy tylko
nazwa się zmieniła?... Nocami
znów myślał. O swoim daw
niejszym i teraźniejszym ży
ciu. O ludziach, którzy go
skrzywdzili, i o tych, których
on skrzywdził. Długa to była
lista. Po obu stronach.”
Próbował zrozumieć, jak to
się stało, że on — oficer krzy
ża Virtuti Militari i Krzyża
Walecznych, syn warszawskiego
robotnika, komunista, Polak z
krwi i kości — znalazł się na
gle wobec posądzenia o zdra
dę, o zniweczenie tych wszyst
kich ideałów, w które wierzył
i dla których żył.
Przyznają, czytałam te stro
ny ze ściśniętym gardłem. I
rozumiałam Stefana, kiedy w
więzieniu dwa razy targnął
się na życie. Odratowano go.
Czy po tym wszystkim odzys
kuje się wolność takim samym
człowiekiem, jakim się ją utra
ciło? Czy to w ogóle jest moż
liwe?
Wraca więc Stefan do nor
malnego życia. Dawni koledzy,
rzekomi przyjaciele — cóż się
z nimi stało? Jeden oświadczy
po prostu: „Mam rodzinę dom...
To mi wystarcza. Mam jakie
takie stanowisko, chcę
żyć
przyzwoicie. Tik myślę i tak
wychowam syna.” Drugi, któ
rego donos wtrącił Madejskie
go do więzienia, jest sekrata-

rzem partyjnym w hucie, gdzie
Stefan podejmuje kolejną pra
cę. Trzeci zajął się robieniem
pieniędzy w prywatnym war
sztacie. Są inni, co próbują po
uczać Madejskiego, że czasy
teraz inne, wymagają dyplo
macji i zręcznej polityki.
Jest taka scena, do opisu
której potrzeba i odwagi i roz
wagi, a obie te cechy Grzym
kowski ma. Do pracy fizycznej
w fabryce przychodzi grupa b.
pracowników UB, Nie szefów,
nie naczelników, ale zwykłych
referentów. Otacza ich milczą
ca
izolacja. I oto właś
nie Madejski robi w ich kie
runku pierwszy krok, częstuje
papierosem,
zagaduje.
„Był
wzburzony do głębi... Sytuacja
paradoksalna: on, rehabilitowa
ny jako ofiara błędów i wypa
czeń, występuje w obronie tych,
których obarcza się wszystki
mi grzechami przeszłości— Jak
łatwo nazywa się pewne rze
czy, jak łatwo szufladkuje się
ludzi, jak łatwo się ich krzyw
dzi. Od niego przede wszystkim
oczekiwano, żeby potępił tam
tych. Nie mógł.”

D OWOLI, z trudem, już nie
■ z tym młodzieńczym ale z
dojrzałym spojrzeniem na
świat dźwiga się Stefan do

nowego tycia. Powoli odzys
kuje dawną ostrość działania,
energię, bezkompromisowość.
Przede wszystkim kieruje się
uczciwością. Z taką samą za
ciekłością i uporem, z jaką
przed tym zwalczał wrogów,
walczy teraz w hucie z mar
notrawstwem, niedbalstwem,
lekceważeniem
obowiązków.
Wypełniania ich wymaga nie
tylko od siebie, ale od każde
go — z dyrektorem włącznie.
Na zebraniach stawia sprawy
jasno, bez niedomówień i bez
„wielkiej polityki”. Zdobywa
szacunek i uznanie. Wybiera
ją go do egzekutywy. Jakoś
układa sobie życie rodzinne.
I tylko blizny po ranach,
wierne blizny — nie pozwa
lają zapomnieć.
Piękna to książka. I bar
dzo prawdziwa.
•) Jerzy Grzymkowski „Wier
ne blizny”. Państwowy Insty
tut Wydawniczy, Warszawa,
1978. Str. 437. Wyd. pierwsze.

iż jest on osobą wystarczająco
kompetentną do formułowma
twierdzeń i postulatów odno
szących się do pedagogów;
wręcz przeciwnie — zawiera
dane potwierdzające fakt, że
orientacja autora w tym za
kresie jest bardzo uboga. W ar
tykule zawartych jest bowiem
szereg informacji pochodzących
z autorowi tylko znanego źró
dła, które sprawiają, że ważny
problem
zostaje
społecznie
przedstawiony w bardzo krzy
wym zwierciadle.
Przede wszystkim p. Zyśk
powinien pamiętać o tym, iż
nie on pierwszy i nie on jedy
ny dostrzega problem trudnoś
ci w racjonalnym zatrudnieniu
pedagogów. Od dawna rozwią
zanie tego problemu jest przed
miotem troski Dyrekcji Insty
tutu Pedagogiki UW, czego wy
razem są konkretne decyzje,
m.in. powołanie pełnomocnika
dzs zatrudnienia absolwentów,
którego zadaniem jest m.in.
gromadzenie informacji na te
mat wolnych miejsc pracy. In
na inicjatywa dyrekcji zmie
rza do tego, aby grupowo za
trudniać absolwentów. Porozu
mienie zawarte w tej kwestii
z Kuratorium Warszawskiego
Okręgu Szkolnego oraz ze Spół
dzielczością Mieszkaniową otwie
rają w tym zakresie dość sze
rokie perspektywy.
Błędną jest również informa
cja, że „zgodnie z zawodem
pracuje kilkanaście osób z rocz
nika”. Faktem jest, że wielu
absolwentów znajduje zatrud
nienie np. w zakładach prze
mysłowych. Lecz nie wykonu
ją oni tam czynności inżynie
rów, lecz najczęściej pracują w
tzw. działach humanizacji pra
cy. Czy zatem nie pracują
zgodnie z wyuczonym zawo
dem?
Podobnych przykładów moż
na podać więcej. Pan Zyśk po
winien pamiętać o tym, że nie
nazwa zakładu, którego pie
czątka znajduje się w dowodzie
osobistym absolwenta pedago
giki jest czynnikiem, który sta
nowi podstawę osądu, czy pra
cuje on zgodnie z zawodem czy
też nie. Przy takim rozumo
waniu okazałoby się zapewne,
że twierdzenie wyżej sformu
łowane należałoby odwrócić. A
swoją drogą, to skąd autor ar
tykułu wie, że absolwenci nie
sa zatrudniani i zgodnie z kwa
lifikacjami, skoro domaga się
przeprowadzenia badań ankie
towych na temat losów absol
wentów? Pan Zyśk jest głębo
ko przekonany, że mając wy
niki sondażu ankietowego „póź
niej należałoby jedynie wyciąg
nąć odpowiednie wnioski”.

D ODZIWU godny optymizm
r zawarty jest w tych sło
wach, a jednocześnie ujaw
nia się tu stanowisko autora,
w myśl którego rzeczywistość
społeczna nie ulega zmianie
Gdyby domagając się badań
ankietowych p. Zyśk miał
świadomość tego, że społe
czeństwo nie jest układem
statycznym, lecz dynamicz
nym — zapewne wiara w po
chodzące z tych badań wnio
ski byłaby o wiele mniejsza.
W tym miejscu należy jednak
zaznaczyć, że studia empi
ryczne nad losami zawodo
wymi absolwentów pedagogi.
ki były prowadzone. Szkoda,
że przed przystąpieniem do pi
sania tekstu autor nie zadał
sobie trudu przeglądnięcia

Klasycyzm i „klasycyzm
„W informatorze turystycz
nym „Tygodnika Demokraty
cznego”, poświęconym woje
wództwu częstochowskiemu —
pisze p. G.G. z Piotrkowa
Tryb. — znalazłem dwie in
formacje, które mnie zastano
wiły i wzbudziły wątpliwości.
Pierwsza dotyczy kościoła iw.
Magdaleny w Gidlach. W in
formatorze wyczytałem, ii
„Tradycja wiąże go nawet z
wiekiem XI”. Wiekiem XI?:
Jaka to jest tradycja? Na czym
oparta? Przecież kościół jest
o wiele późniejszy. Druga —
to pałac w Złotym Potoku, o
którym pisał Pan w felieto
nie „Nad Irydionem”. W in
formatorze pałac określony
jest tak: „Zięć poety (chodzi
o Krasińskiego — B. St.) Z. A.
Raczyński w pocz. XIX w.
wybudował stylowy, klasycystyczny pałac”.
Jak to: zięć Krasińskiego
wybudował pałac na pocz.
XIX wieku? Z tym klasycyz
mem też coś nie bardzo. Pro
szę o rozwianie wątpliwości”.
Jeśli chodzi o kofciól w Gi
dlach, to, istotnie, tradycja się
ga wieku XI. Nie ma pomył
ki.
Otóż przed laty mniej totę»
cef siedemdziesięciu czyniono
badania nieczytelnego niemal

napisu nad wejściem. Bada
nia prowadzono na Uniwersy
tecie Jagiellońskim. „Ordo divinis officii ad usum diocesis
calissiensis” podoje jako datę
budowy pierwotnego kościoła
rok 1059. Ale obecny ko
ściół wzniesiony został na
przełomie wieku XV i XVI,
a poważnej przebudowie uległ
w 1659 r. W każdym razie jest
to najstarszy spośród trzech
kościołów, jakie w Gidlach
istnieją, a wszystkie one mają
metryki bardzo szacowne. Dru
gim co do wieku jest klasztor
podominikański, mniej wiecej
3 okresu 1630—1650, licząc ko
ściół, bazylikę oraz zabudowa
nia. Wreszcie trzecim kościo
łem jest parafialny kościół
Kartuzów z połowy XVIII wie
ku.
Co do pałacu w Złotym Po
toku, jest niewątpliwie błę
dem (sądzę, że tylko korektarskim) określenie jego bu
dowy na początek udeku XIX.
Pałac ten został istotnie zbu
dowany przez zięcia Zygmun
ta Krasińskiego, hr. Edwarda
Aleksandra Raczyńskiego (w
informacji cytowanej przez
Czytelnika błąd w skrócie je
go imienia: podane jest Z. A.
Raczyński) ale nie na począt
ku wieku XIX lecz pod ko
niec tegoż wieku. Trudno wiec

pisać o tym pałacu, iż jest
„stylowy, klasycystyczny”. Okres klasycyzmu obejmuje la
ta od połowy w. XVIII do lat
trzydziestych wieku XIX, a
wiec skończył się grubo wcze
śniej, niż podjęto budowę pa
łacu w Złotym Potoku. Na
początku XIX wieku nato
miast zbudowano klasycystyczny dworek, zwany dwor
kiem ’ Krasińskiego, o czym
obszerniej już pisałem.
Edward A. Raczyński zlecił
budowę pałacu architektowi
Zygmuntowi Hendlowi, absol
wentowi uczelni krakowskich,
wiedeńskich i paryskich, któ
ry w 1904 r. został budowni
czym m. Krakowa, a później
dyrektorem szkoły przemysło
wej we Lwowie. Ten repre
zentant myśli Viollet-le-Duc'a
był autorem wielu obiektów,
w tym licznych pałaców i pa
łacyków, wśród nich i Złote
go Potoku.
Współdziałał w tworzeniu
pałacu również Jan Heurich
(młodszy) warszawianin, ar
chitekt niezwykle ceniony,
który m. in. pracował również
i dla Krasińskich, stąd może
powiązania ze Złotym Poto
kiem. Jego dziełem był pro
jekt przebudowy już wznie
sionego pałacu. Projekt ten

choćby katalogu rzeczoweg®
w tym dziale, w którym za
warte są pozycje pedagogicz
ne.
Brak znajomości istotnych
decyzji dotyczących systemu
oświaty i wychowania oraz
brak zorientowania w tenden
cjach rozwojowych szkolnictwa
sprawia, że autor pozwala so
bie na sformułowanie: „często
praca przez nich (tzn. pedago
gów — WN.) wykonywana nie
wymaga wcale wyższych stu
diów”; jako przykład podana
jest praca przedszkolanek. Pan
Zyśk nie wie widocznie o
tym, że termin „przedszko
lanka” zastępuje się termi
nem „nauczycielka przedszko
la” i nie jest to wyłącznie
zmiana nazwy tego samego za
wodu. Wychodząc z założenia,
iż okres wczesnego dzieciństwa
jest bardzo istotny w dalszym
rozwoju człowieka, wymaga się
od osób mogących wywierać
znaczny wpływ na dzieci w
wieku 3—7 lat — kwalifikacji
na najwyższym poziomie. De
cyzje idą właśnie w tym kie
runku, aby rozwijać wyższe
studia, na których kształcić się
będzie nauczycieli przedszkola.
M.in. w Instytucie Pedagogiki
UW kierunek taki został utwo
rzony.
W postulatywnej części arty
kułu zawarta jest m. in. pro
pozycja, formułowana jakoby
przez studentów pedagogiki, w
myśl której należy zmienić
program nauczania „przez wpro
wadzenie metodyki, aby moż
na było absolwentów pedago
giki zatrudniać w charakterze
nauczycieli”. Propozycja taka
nie ma racji bytu w obecnym
systemie kształcenia nauczycie
li, w ktćrym to systemie "kie
runki nauczycielskie utworzone
są na wydziałach bezpośrednio
przygotowujących do nauczania
określonej dyscypliny, np. na
polonistyce, biologii itp. Stu
denci pedagogiki są wyraźnie
informowani o tym, iż nie
przygotowuje ich się do pracy
w charakterze nauczycieli. Pro
wadząc zajęcia dydaktyczne i
mając
wiele
nieformalnych
kontaktów ze studentami peda
gogiki UW, słyszałem wiele
różnych propozycji na temat
usprawnienia studiów — taka
jednak nie padała. Wynika to
m.in. ze zorientowania studen
tów w trybie Ich kształcenia i
w ptrspektywach pracy. Nie
słyszałem również, podobnie
jak inni pracownicy i studenci
niezbyt mądrego dowcipu, któ
ry pan Zyśk wkłada tym ostat
nim w • usta. Podobną przesadą
jest pisanie o szkołach matu
ralnych i kursach, na które
powszechnie ponoć zapisują się
studenci pedagogiki „tak na
wszelki wypadek, aby mieć ja
kiś zawód”.

MIE zamierzałem i nie za1 ^mierzam
w niniejszym
tekście dyskutować z auto
rem artykułu, gdyż jak z po
wyższego wynika, do wszyst
kiego co nawet w nim słusz
ne (a są takie momenty) —
należy podchodzić z bardzo
dużą ostrożnością. Faktem jest,
że pedagodzy napotykają w
trakcie poszukiwania pracy
na wiele istotnych trudności;
należy o nich dyskutować pu
blicznie i formułować kon
struktywne propozycje ich
pokonania. Trzeba to jednak
czynić z dużą rozwagą i od
powiedzialnością, których to
dyspozycji zabrakło autorowi
artykułu „Kto zatrudni peda
goga?”. Przecież posługując
się dokładnie tą samą meto
dą, którą zastosował p. Zvśk,
można by napisać analogiczny
tekst poświęcony trudnoś
ciom, na jakie napotykają ab
solwenci Politechniki i zaty
tułować gp „Kto zatrudni in
żyniera?”. Tylko czy warto, i
czy o to chodzi?

pochodzi z r. 1912. Projekt był
o tyle istotny, że można mó
wić śmiało o współudziale Heuricha w tworzeniu pałacu.
Wreszcie, żeby wyczerpać in
formacje o tym obiekcie, trze
ba wspomnieć o Franciszku
Szaniorze, autorze założenia
parkowego w Złotym Potoku,
założenia ściśle wiążącego się
z rezydencją Raczyńskich. Szanior projektował zresztą wie
le innych parków, takich
choćby jak pałacowe parki w
Opinogórze (dla Krasińskich),
Małej Wsi (Lubomirskich),
Krosnem (Czartoryskich), Oblęgorku (dla Sienkiewicza),
wreszcie parki warszawskie.
Na rezydencję w Złotym
Potoku złożyły się więc wy
siłki trzech twórców, wszyst
ko to pod koniec ub. wieku i
na początku naszego. O po
czątkach w. XIX w tym wy
padku mowy być nie może.
Pałac wzniesiony przez Hendla był zresztą pierwszym obiektem reprezentacyjnym w
tej miejscowości. Poprzednio
żadnej rezydencji tu nie było,
zapewne dlatego, iż Złoty Po
tok, aż do czasów Raczyńskich
pozostawał na marginesie uwagi poprzednich właścicieli.
Zarówno dla Koniecpolskich,
jak Potockich, Bironów czy
Krasińskich były to jednak
dobra peryferyjne i nikt do
nich wielkiej wagi nie przy
kładał. Awans zawdzięcza Zło
ty Potok (także i sama miej
scowość) Raczyńskim a zwła
szcza Karolowi Raczyńskie
mu, który przejął te dobra w
r. 1903.
Tyle, żeby wyczerpać infor
macje o Złotym Potoku...
(B.SU
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„O dalszym rozwoju rolnictwa w ZSRR"
Referat Leonida Breżniewa na plenum KC KPZR
MOSKWA (PAP). Podajemy obszerny skrót referatu Leoni
da Breżniewa, wygłoszonego na plenarnym posiedzeniu KC
KPZR, poświęconym problcjnom rolnictwa.
Jak wiadomo, obecna polity
ka rolna naszej partii bierze
początek od marcowego (1965 r.)
plenum KC KPZR. Jest ona na
ukowym odzwierciedleniem no
wych warunków i potrzeb spo
łeczeństwa
socjalistycznego.
Współczesna polityka rolna to
leninowska strategia i taktyka
partii w dziedzinie rolnictwa w
warunkach rozwiniętego socjali
zmu. Rolnictwo ZSRR poczyni
ło wielkie kroki naprzód. Zo
stało to uznane i wysoko oce
nione przez najwyższe forum
naszej partii — XXV Zjazd
KPZR. Zjazd ten, jak wiadomo,
nakreślił również zadania par
tii w zakresie rozwoju rolnict
wa w dziesiątej pięciolatce.
Od zjazdu upłynęły ponad 2
lata. Wnosząc pod obrady ple
num KC KPZR sprawę rozwo
ju rolnictwa. Biuro Polityczne
zamierzało: — po pierwsze,
skoncentrować uwagę partii na
rozwiązaniu najbardziej aktu
alnych problemów produkcji
rolnej i zlikwidowaniu jej wąs
kich gardeł, na efektywniej
szym wykorzystaniu środków,
które przeznaczyliśmy i prze
znaczamy na rozwój tej gałę
zi; po drugie, wytyczyć głów
ne kierunki dalszego rozwoju
rolnictwa oraz gałęzi zapewnia
jących jego uprzemysłowienie i
postęp
naukowo-techniczny.
Będzie to miało zasadnicze zna
czenie dla prac nad jedenastym
planem 5-letnim i pomyślnego
wykonania zadania przekształ
cenia rolnictwa w wysoko roz
winięty sektor gospodarki.
Podsumowując wyniki reali
zacji polityki rolnej w latach
po marcowym (1965 r.) plenum
KC KPZR, L. Breżniew stwier
dził m.in.: Rozwiązując zadanie
strategiczne — należytego za
spokojenia
zapotrzebowania
kraju na żywność i surowce po
chodzenia rolniczego dla prze
mysłu — partia uważała za
swój najważniejszy obowiązek
znaczne umocnienie materialnotechnicznej bazy rolnictwa dzię
ki przyspieszeniu tempa mecha
nizacji, chemizacji i melioracji
gruntów oraz kompleksowego
rozwiązywania problemów roz
woju tej gałęzi.
Czyniono wszystko co możli
we dla zintensyfikowania pro
dukcji rolnej. Przede wszyst
kim zmieniono podejście do
sprawy inwestowania w rolni
ctwie, traktując tę sprawę jąko kamień węgielny dalszego
rozwoju produkcji rolnej.
W uspołecznionym sektorze
rolnictw-a podstawowe środki
produkcji osiągnęły wartość 183
mld rubli, tj. 2,8 raza więcej
niż w 1965
.
cie odnowiony został park maszynowo-traktorowy w kołcho
zach i sowchozach, nastąpiła
poprawa jego jakości, wzrósł
udział nowoczesnych maszyn, o
dużej mocy, ładowności i wy
dajności. Moce energetyczne
przedsiębiorstw rolnych wzrosły
w tych latach z 232 min KM
do 525 min KM, czyli ponad dwu
krotnie. Partia nadała wielkie
znaczenie chemizacji i meliora
cji gruntów. W ub. roku wieś
otrzymała 77 min ton nawo
zów mineralnych wobec 27 min
ton w’ 1965 r. Prawie podwoił
się areał ziem nawadnianych i
osuszanych i obecnie kołchozy
i sowchozy dysponują ponad
27 min ha takich ziem.
KC KPZR poświęcał wdele uwagi ekonomicznym środkom
rozwoju rolnictwa, a zwłaszcza
doskonaleniu planowania pro
dukcji i skupu produktów rol
nych, kształtowania cen, polity
ki kredytowej i wynagradzania
za pracę. Rozwój sił wytwór
czych w rolnictwie jest szcze
gólnie ściśle związany z roz
wiązaniem społecznych proble
mów życia na wsi. Przez dłu
gie lata z wielu pizyczyn nie
udawało się uregulować syste
mu wyi ag
*adzania
za pracę na
wsi. Na obecnym etapie znale
ziono bardziej odpowiednie roz
wiązanie tej ważnej kwestii.
Przede wszystkim — powie
dział L. Breżniew — myślimy o
przejściu do gwarantowanego
wynagrodzenia za pracę Kołcho
źników. Zasadnicze znaczenie
mają podjęte przez partię kro
ki zmierzające do zmniejszenia
różnic w wynagrodzeniu ludzi
zatrudnionych w rolnictwie i
robotników
przemysłowych.
Wiele uczyniono dla zabezpie
czenia emerytalnego i ubezpie
czeń społecznych kołchoźni
ków.
Zadaniem partii jest stała
uwaga i stała troska, aby naoal podnosiła się stopa życio
wa ludzi zat-udnionych w rol
nictwie, aby nasze wsie były
coraz lepiej zagospodarowane.
Głównym kryterium stałej
działalności
gospodarczej są
końcowe rezultaty produkcyj
ne. Jak przedstawiają się one
W’ rolnictwie? Zacznę jak zwyk
le od produkcji globalnej. W
ciągu ostatnich 7 lat (1971—1977)
osiągała ona średnio rocznie
wartość 116 mld rubli w porów
naniu z 81.4 mld rubli w la
tach poprzedzających marcowe
plenum, zwiększyły się plony i
produkcja wszystkich płodów
rolnych.

W 1990 r. jedna tona zbóż
na jednego mieszkańca
Pozytywne procesy zachodziły
również w rozwoju hodowli.
Produkcja mięsa wzrosła z .9,2
min ton jakie uzyskiwano śre
dnio rocznie w latach 1959—65
do 14 min ton w latach 1971—
77; mleka odpowiednio z 63,9
co 83.8 min ton; jaj — do 53.5
mld sztuk a więc 1.9 raza. Rol
nictwo zajmuje ważne miejsce
w realizacji generalnej linii
partii zmierzającej do znaczne

go podniesienia dobrobytu lud
ności. Jeśli z tych pozycji oce
niać rezultaty osiągnięte w
rozwoju tej gałęzi, to wyraźnie
widać, że dobrobyt obywateli
radzieckich stałe rośnie min. w
sferze zaspokajania ich najbar
dziej podstawowych potrzeb —
zapotrzebowania na artykuły
spożywcze i przemysłowe.
Głównym zadaniem, jakie sta
wiamy przed gospodarką rolną
jest wszechstronny dynamiczny
rozwój wszystkich jej gałęzi,
niezawodne zaopatrzenie kraju
w żywność i surowce rolnicze,
zbliżanie materialnych i kulturalno-bytowych warunków ży
cia w mieście i na wsi.
Biorąc to za punkt wyjścia,
powinniśmy dążyć do osiągania
średnich rocznych globalnych
zbiorów zbóż w latach 1981—
1985 w wysokości 238—243 mi
lionów ton, a do 1990 roku osiągnąć zbiory średnio w ■wy
sokości jednej tony na miesz
kańca w sua” krajowej Pro
dukcję mięsa powinniśmy do
prowadzić w końcu bieżącej
pięciolatki do 19,5 min ton. Na
leży znacznie zwiększyć pro
dukcję mleka i jaj.
Stawiamy sobie zadania za-’
kończenia w przyszłej pięcio
latce kompleksowej mechaniza
cji uprawy wszystkich najważ
niejszych roślin i znacznego
podniesienia poziomu mechani
zacji w hodowli. W tym celu
należy również w przyszłości
możliwie jak najbardziej zwięk
szać dostawy traktorów, samo
chodów ciężarowych, kombaj
nów i wszystkich innych ma
szyn rolniczych dla wsi. Rów
nocześnie należy radykalniej
rozwiązywać problemy jakości
maszyn rolniczych. Bardzo ostry
pozostaje problem przewozu pro
duktów rolnych. Ilości tych pro
duktów stale wzrastają, a wypo
sażenie wsi w samochody zwięk
sza się powoli.
Wśród posunięć zmierzających
co intensyfikacji produkcji rol
nej na nowy kle baczną uwagę
zasługuje dalszy rozwój pro
dukcji nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin.
Przy uwzględnieniu planowanej
wielkości produkcji roślinnej i
zwierzęcej zamierza się w
przyszłej pięciolatce zwiększyć
dostawy nawozów mineralnych
dla rolnictwa do 135—140 min
ton, a dodatków do pasz — do
7 min ton.

Zwiększenie produkcji
mięsa
pierwszoplanowym
zadaniem
Całokształt rozwoju gospodar
ki kraju, stały wzrost material
nego poziomu życia narodu
stawna obecnie na pierwszy
plan zadanie szybszego rozwoju
hodowli. Jest rzeczą całkowicie
naturalną, że wzrost dobroby
tu narodowego spowodował w
ostatnim czasie zwiększenie po
pytu właśnie na produkty ho
dowli. W związku z tym po
wstała sytuacja, w której po
mimo znacznego zwiększenia
produkcji mięsa, mleka i in
nych produktów, udoskonalenia
organizacji pracy tej gałęzi, obecny poziom rozwoju hodowli
nie odpowiada szybko rosną
cym potrzebom. Pierwszoplano
wym zadaniem jest zwiększenie
produkcji mięsa. W tym belu
konieczne jest pełne wykorzy
stanie wszystkich możliwości 1
rezerw, osiągnięcie
wzrostu
produkcji wszystkich gatunków
mięsa. Należy także troszczyć
się o indywidualne gospodar
stwa kołchoźników, robotników
i urzędników. Jest to ważne
źródło uzupełnienia zasobów ży
wnościowych.
Zawsze przywiązujemy szcze
gólnie dużą wagę do produkcji
zboża. Na XXV Zjeździe partii,
jak wiadomo, produkcja zboża
uznana została za 'szturmowy
odcinek pracy. W pierwszych
dwóch latach pięciolatki prze
ciętne roczne zbiory zboża wy
nosiły 209,6 min ton, wobec
planowanych 210 min ton. Jed
nakże zboża, zwłaszcza paszo
wego, na razie nie wystarcza.
Zapotrzebowanie na to zboże
rośnie szybciej niż produkcja.
Duże wahania w globalnych
zbiorach zbóż w poszczególnych
latach odbijają się ujemnie na
hodowli.
Planowane posunięcia dla
rozwoju mechanizacji, chemiza.
cji i melioracji, o których mó
wiłem poprzednio, umożliwią
bardziej stabilną gospodarkę
zbożową oraz zwiększanie z ro
ku na rok plonów zbóż. Jest to
główna droga. Stawiamy zada
nie osiągnięcia w przyszłej pię.
ciolatce przeciętnych w skali
krajowej plonów zbóż w wyso
kości 20 ą z ha, zaś w takich
rejonach, jak północny Kaukaz,
Ukraina, Mołdawia, Białoruś,
republiki nadbałtyckie i nie
które inne, realnym zadaniem
będzie uzyskiwanie 35—40 i
więcej kwintali zboża z ha.
Mimo osiągniętego wzrostu
produkcji roślinnej i zwierzę
cej, plany na pierwsze dwa la
ta pięciolatki nie zostały zrea
lizowane, zarówno jeśli chodzi
o produkcję globalną, jak i o
niektóre jej rodzaje. Niedobór
produkcji, jaki powstał w pier
wszych dwóch latach pięciolat
ki należy uzupełnić, zapewnić
bezwarunkowe wykonanie za
dań wytoczonych przez XXV
Zjazd KPZR. Istnieją ku temu
dobre przesłanki.
Głębokie
zmiany jakie w ostatnich la
tach dokonały się na wsi wy.
magają dalszego usprawmienia
mechanizmu
ekonomicznego.
Odnosi się to do problemów
planowania, stymulowania, u.
macniania rozrachunku gospo

darczego, poprawy więzi mię
dzy wszystkimi gałęziami wcho
dzącymi w kompleks rolnoprzemysłowy.

Udoskonalanie systemu
cen skupu
Mówiąc o tym, co zrobiono
dla udoskonalenia systemu cen
skupu, L. Breżniew poinformo
wał, że podjęto decyzję zwięk
szenia z dniem 1 stycznia 1979
roku, bez zmiany cen detalicz
nych, cen skupu mleka, wełny,
karakułów, baraniny, ziemnia
ków, poszczególnych rodzajów
warzyw w celu zapewnienia
rentowności tej produkcji w
kołchozach i sowchozach. Do
datkowe wypłaty dla gospo
darstw z tytułu tej podwyżki
wyniosą około 3,2 mld rubli
rocznie.
Rada Ministrów ZSRR powin
na kontynuować prace w celu
doskonalenia systemu cen sku
pu. KC KPZR i Rada Mini
strów ZSRR podjęły decyzję o
skróceniu terminu realizacji
nakreślonych na XXV Zjeździe
partii posunięć w dziedzinie
poprawy zabezpieczenia emery
talnego kołchoźników. Przewi
dziano, że z dniem 1 stycznia
1980 roku minimalny wymiar
emerytury dla kołchoźników
wzrośnie o 40 procent. W na
stępnej pięciolatce należy do
prowadzić go do poziomu eme
rytur dla robotników i pra
cowników umysłowych.
Międzygospodarstwowa koope
racja i intensyfikacja produk
cji w kołchozach i sowchozach
stanowi jedyną najbardziej e.
fektywną drogę zwiększenia
produkcji artykułów rolnych —
stwierdził dalej mówca. Nieste
ty zdarza się, iż z zaleceń KC
w tym względzie nie wyciaga
się koniecznych wniosków, do
puszczając do zmniejszenia po
głowia bydła, a nawet likwi
dacji całych ferm.
Główną
sprawą przy rozwijaniu spe
cjalizacji i koncentracji jest
głęboka rozwaga, podejście uza
sadnione naukowo i znaczne
efekty produkcyjne.
Powinniśmy aktywniej prze
stawiać na praktyczne tory
działalność w dziedzinie specja
lizacji i koncentracji produkcji
rolnej. Problemy międzygospodarstwowej kooperacji nie po
winny schodzić z porządku
dziennego wiejskich organiza
cji partyjnych, rejonowych, ob.
wodowyeh i republikańskich organów kierowniczych.
Pomyślna realizacja szerokie
go programu dalszego rozwoju
rolnictwa bezpośrednio wiąże
się z organizacją inwestycji.
Po marcowym 1965 t. Plenum
KC KPZR niemało uczyniono
w kierunku rozszerzenia i pod
niesienia na wyższy poziom
budownictwa wiejskiego jako
nowej gałęzi gospodarki naro
dowej. Stworzone zostały wy
specjalizowane państwowe or
ganizacje budowlane, połączone
w resort budownictwa wiej
skiego ZSRR. Rośnie potencjał
działającego d nas systemu
międzykołchozowych organiza
cji budowlanych.
Wciąż jednak budownictwo
wiejskie pozostaje swego ro.
dzaju wąskim gardłem. Pomi.
mo podjętych środków, wciąż
jeszcze słaba jest baza produk
cyjna budownictwa w miejsco
wościach wiejskich. Kołchozy i
sowchozy ponad jedną trzecią
prac budowlanych przeprowa.
dzają sposobem gospodarskim,
co pod wieloma względami ob
niża jakość budownictwa, pro
wadzi do wydłużania terminów
budowy i zwiększania jej kosz
tów.
Musimy
dokonać bardziej
zdecydowanego zwrotu w kie
runku budownictwa na wsi i
w kierunku poprawy warun-

ków kulturalnych i bytowych
pracowników rolnictwa.' Celo
we byłoby polecenie Radzie
Ministrów ZSRR, by do począt
ku 1979 r. opracowała konkret
ne perspektywiczne posunięcia,
zmierzające do poprawy cało
kształtu organizacji budowni
ctwa produkcyjnego, mieszka
niowego, kulturalnego i socjal
nego na wsi, zwiększając środ
ki przeznaczane na te cele.
Budownictwo wiejskie powin
no być nastawione z reguły na
zapewnianie rodzinom oddziel
nych, dobrze urządzonych do
mów z działkami przyzagrodo
wymi i zabudowaniami dla
zwierząt gospodarskich, drobiu
i osobistych środków transpor
tu.
Nowemu etapowi walki o
rozwój gospodarki ręlnej powi
nien odpowiadać również wyż
szy poziom kierownictwa par
tyjnego i doskonalsze metody
pracy wśród mas. Mamy wszel
kie podstawy, aby liczyć na to,
że organizacje partyjne nale
życie poradzą sobie z tymi za
daniami. •
Autorytet naszej partii na
wsi nieustannie rośnie i umac
nia się. Za duży sukces partii,
jej terenowych organizacji po
winniśmy uznać fakt, że od
czasu marcowego plenum KC
siły partii na wsi znacznie
wzrosły.
Obecnie
jest
tu
5.800.000 komunistów, czyli o
1.200.000 więcej niż w 1966 r.
2.700.000 członków i kandyda
tów partii pracuje bezpośred
nio w produkcji rolnej, głów
nie na najważniejszych odcin
kach.
Rozwiązanie wielkich i złożo
nych zadań stawianych przez
Komitet Centralny KPZR w
dziedzinie rolnictwa pozwoli
podnieść dobrobyt narodu. Taki
jest sens przedsięwzięć przed
stawionych plenum do rozpa
trzenia. Aby osiągnąć wytyczo
ny cel, potrzebne będą wytę
żone wysiłki, energia i twórcza
inicjatywa mas, całe bogate do
świadczenie partii. wiedza i
kunszt organizatorski jej kadr.

Obrady Komitetu ONZ
NOWY JORK (PAP). Kore
spondent PAP. Zbigniew Bo
niecki pisze: W kolejnym dniu
obrad Komitetu d/s Pokojowe
go Wykorzystania Przestrzeni
Kosmicznej nad sprawami wy
korzystania satelitów do bez
pośrednich transmisji telewi
zyjnych, zdalnego badania Zie
mi oraz zwołania konferencji
ONZ w sprawie przestrzeni ko
smicznej. zabrała głos delegat
ka polska. Krystyna Wiewiórowska.
Omówiła ona nowe proble
my prawne wynikające z roz
woju działalności człowieka w
dziedzinie pokojowego wykorzy
stania przestrzeni kosmicznej,
a m.in. problem bezpośrednie
go przekazywania programów
telewizyjnych przy pomocy sa. telitów.
Stwierdziła ona, że ten waż
ny instrum; nt postępu nauko
wego i kulturalnego nie powi
nien być używany dla celów
sprzecznych z ogólnymi zasa
dami suwerenności narodowej
i pokojowego współistnienia.
Dlatego, zdaniem delegacji
polskiej, wielkie znaczenie ma
ustalenie zasad regulujących
wykorzystanie satelitów zgod
nie z pokojową współpracą na
rodów.
Również wykorzystanie tech
niki kosmicznej dla zdalnego
badania Ziemi powinno być ooarte na powszechnie uznawa
nych zasadach prawa między
narodowego. a zwłaszcza na
poszanowaniu
suwerenności
państw.
Dobrym przykładem współ
pracy w tej dziedzinie jest za
warta w maju br. w Moskwie
konwencja krajów socjalistycz
nych w sprawie przekazywania
i wykorzystania danych doty
czących badania Ziemi z prze
strzeni kosmicznej. Do kon
wencji tej mogą przystępować
wszystkie państwa. (P)

ministra spraw zagranicznych PRL
Od stałego korespondenta
LESZKA KOŁODZIEJCZYKA

Paryż, 4 lipca
(P) Wizyta w Pałacu Elizej
skim była głównym akcentem
drugiego dnia pobytu w Pa' ryżu ministra Emila Wojtasz
ka. Można przy tej okazji
stwierdzić, że podobne wi
zyty polskich mężów stanu u
francuskiego prezydenta we
szły niejako w tradycję. Sa
ma przez się może być ona
odezytana jako dowód rangi
polsko-francuskich
stosun
ków.
Chcemy tu zasygnalizować
nowy dowód rozwijającej się
współpracy w postaci inicjaty
wy powołania polsko-francus
kiego klubu dziennikarskiego.
Idea takiego klubu zrodziła się
równolegle
u
dziennikarzy
francuskich wyspecjalizowanych
w tematyce polskiej oraz u
korespondentów prasy polskiej
we Francji i stawia ona sobie
za cel lepsze i wszechstronniej
sze pogłębienie znajomości efeu
krajów tak w dziedżinie poli
tycznej i gospodarczej, jak i
w dziedzinie kulturalnej oraz
naukowej.
Minister! Emil Wojtaszek z
zadowoleniem powitał tę ini
cjatywę.
przedstawiona
mu
przez
grupę
założycielską
stwierdzając, że lepsze wzajem
ne poznanie się służy nie tyl
ko pobudzeniu stosunków obu
stronnych ale także duchowi
odprężenia. Prasa ma w tym
dziele poważna rolę do speł
nienia.
Innym świadectwem wszech
stronności stosunków polskofrancuskich jest powiększająca
się co roku turystyka. W ub.r.
przyjechało do Francji ok. 50
tys. polskich turystów, a 87 tys.
Francuzów odwiedziło Polskę.
Stad nowe zadania dla polskich
konsulatów we Francji, które

w sezonie obciążone są proś
bami o wizy.
Nowy postęp w tej dziedzi
nie wiąże Się z rozbudową pol
skich placówek konsularnych.
Do nowej siedziby przenosi się
w środę konsulat w Lyonie, a
minister Emil Wojtaszek doko
na tam lego otwarcia. Nową
siedzibę będzie miał w przy
szłym roku konsulat w Pa
ryżu, który pozostawi stary bu
dynek — po odpowiedniej adaptacii — na siedzibę nowo
powołanego Instytutu Polskiego.
Do nowego budynku przenie
sie się także konsulat w Lille,
a przy tej okazji przy jednym
z placów, któremu zostanie na
dana nazwa związana z Polska,
powstanie
pęmnik
oddający
cześć
wysiłkowi
francuskiej
Polonii w rozbudowie gospodar
czej Francji.. Czyniąc gest pod
adresem przedstawicieli Polski,
Rada Regionalna tego regionu
zaprosiła na swe posiedzenie,
na którym była dyskutowana ta
sprawa, ambasadora PRL we
Francji
Tadeusza
Olechow
skiego.

„Nhan Dan”
o polityce ChRL
wobec Wietnamu
HANOI (PAP). Wietnamski
dziennik „Nhan Dan” opubliko
wał artykuł, w którym ukazuje
politykę ChRL wobec Wietna
mu w kwestif rzekomo „poszko
dowanych emigrantów chiń
skich”.
Stosując taktykę wojny psy
chologicznej — pisze dziennik
— władze ChRL spowodowały,
że wiele osób narodowości chiń
skiej opuściło Wietnam i udało
się do Chin. Opierając się na oszezerczych wymysłach, jakoby
Wietnam
prowadził politykę
„napaści, terroru i prześlado
wań” wobec osób narodowości
chińskiej, władze ChRL odrzu
ciły propozycję strony wietnam
skiej w sr awie uregulowania
drogą rozmów kwestii emigran
tów chińskich oraz podjęły jed
nostronną decyzję wysłania do
Wietnamu statków po emigran
tów chińskich jakoby „prześla
dowanych przez władze wiet
namskie’’.
Gdy strona wietnamska ze
zwoliła na przybycie statków
chińskich, władze ChRL zasto
sowały nowy wybieg — twier
dząc jakoby Wietnam „utrud
niał” wyjazd osób narodowości
chińskiej z SRW. Wynikałoby z
tego, że Wietnam z jednej stro
ny jakoby przepędza obywate! li narodowości chińskiej, a z
j drugiej — rzekomo nie zezwa
la im na opuszczenie SRW.
Zamiary strony chińskiej są
oczywiste — pisze „Nhan Dan”.
Nieprzypadkowo podczas ośmiu
spotkań z p-zedstawicielem wy
działu konsularnego MSZ SRW,
przedstawiciel ambasady ChRL
w Wietnamie uchylał się od od
powiedzi na szereg pytań po
stawionych przez stronę wiet
namską. Cele władz ChRL są
niesłuszne i zmierzają do Od
wlekania rozwiązania tej kwe
stii. W rzeczywistości strona
chińska nie chce przyjąć osób
narodowości chińskiej mieszka
jących w Wietnamie lecz stara
się wykorzystać tę kwestię ja
ko narzędzie polityczne.
(P)

wneraj na Mme
(P) XV bieżącej pięciolatce w ZSRR dokona się inwestycji, dzięki którym będzie można oddać
pod uprawę 8,8 min ha nawodnionych bądź osuszonych ziemi, oraz -37,6 min ha nawodnionych
terenów pustynnych, pólpustynnych i pastwisk górskich. Ogółem w tym okresie jedna trzecia
produkcji rolnej będzie pochodzić ze zmeliorowanych gruntów.
CAF “ tass

Cień piątej kolumny
(P) W Republice Federalnej
Niemiec, kraju szczycącym się
wolnością środków masowego
przekazu, kampanie prasowe
podobno nie istnieją. Jeżeli w
krótkim odstępie czasu ukazują
się w kilku pismach publikacje
podobnej treści, jest to jedy
nie zbieg okoliczności. Jeśli we
wszystkich publikacjach powta
rzają się te same argumenty,
świadczy to, podobno, tylko o
zbieżności poglądów. A jeżeli
wspólna jest również tendencja
i wnioski? No cóż, nikt nie jest
przecież doskonały.
A więc kampanii nie było.
Była Jedynie seria artykułów
(„Die Welt", „Frankfurter Allgemeine Zeitur.g", „Bielitz-Bialaer Beskidenbriefe”, „Rheinischer Merkur”), z których nie
zbicie wynika, że Polakom nie
należy nigny wierzyć, ponieważ
nawet wtedy, gdy wyciągają
rękę do zgody, trzymają w niej
zdradziecki sztylet. Tę tezę udowadniają zachodnioniemieccy
autorzy na przykładzie... nor
malizacji stosunków pomiędzy
Polską a RFN, a dokładniej ak
cji łączenia rodzin, na którą
Polska, kierując się pobudka
mi humanitarnymi, wyraziła
zgodę. Pierwszy odruch czytel
nika: zdumienie. Wprawdzie
ataki na normalizację mają hi
storię co najmniej równie bo
gatą jak sama normalizacja,
ale wydawało się, że sprawy
humanitarne nie nadają się do
polemik politycznych. Akcja łą
czenia rodzin, prowadzona w
duchu Helsinek, przebiega bez
zakłóceń, co przyznają także
same władze zachodnioniemiecIde. O dobrej woli okazywanej

Pokojowe wykorzystanie Tradycje i nowe perspektywy współpracy polsko-francuskiej
przestrzeni kosmicznej Drugi dzień wizyty w Paryżu

tu przez Polskę, trudno byłoby
chyoa wątpić nawet najwięk
szym sceptykom. A jednak...
„Warszawa montuje piątą ko
lumnę” — alarmuje „Bielitz-Bialaer Beskidenbriefe". „Po
lacy zastawili sieci” — prze
strzega „Rheinischer Merkur”,
a dwa renomowane dzienniki
zachodnioniemieckie,
„Die
Welt” i „Frankfurter Allgemeine Zeitung” potwierdzają
te obawy całym swym autory
tetem. Wszystko to zaś w zwią
zku z łączeniem rodzin, które
jest — jak sugerują jedni, a
drudzy mówią wprost — ni
czym innym tylko polską akcją
dywersyjną skierowaną prze
ciwko Republice Federalnej.
Stylistyka tych enuncjacji
prasowych przypomina powieś
ci szpiegowskie z zakresu zim
nej wojny: komunistyczni agen
ci przedostają się do Republiki
Federalnej Niemiec, aby pro
wadzić tam swą „krecią robo•ę” (sformułowanie z jednego z
artykułów). Ich ofiarą padają
n‘ezego nie przeczuwający do
broduszni Niemcy, którym do
piero wywiad Republiki Fede
ralnej otwiera oczy na grożące
niebezpieczeństwo. Dalej scena
riusz me jest jeszcze napisany.
W tej atmosferze
będzie to
chyba: rozbicie piątej kolum
ny.
Stara to szkoła, oparta na do
świadczeniach
historycznych;
wypróbowana recepta na pro
pagandowy sukces. W RFN Po
lak, a w dodatku komunista to
gotowy stereotyp wroga. Wy
starczy umiejętnie zaapelować
do starych, i nowych, uprze
dzeń czytelnika, aby uzyskać

pożądany efekt i już dalej pro
wadzić wywód bez większego
ryzyka. A wywód brzmi tak:
Polska, korzystając z wielko
duszności rządu zachodnioniemieckiego i jego braku czuj
ności, wysyła do Republiki Fe
deralnej, w ramach akcji łą
czenia rodzin, swych agentów,
którzy mają za zadanie urabia
nie środowiska tzw. przesied
leńców w duchu komunistycz
nej ideologii. Posiadają oni na
wet własną zamaskowaną or
ganizację (w oryginale Tarnorganisation), która posuwa się
w swej agenturalnej działalno
ści tak daleko, że zachęca
swych zwolenników do używa
nia języka polskiego. Aby czy
telnik nie miał wątpliwości, że
ma do czynienia z polskim spi
skiem wymierzonym przeciwko
RFN, dowiaduje się, że również
Towarzystwo Niemiecko-Polskie
zajmuje się wrogą robotą szpie
gowską. Kiedy zaś w tym kon
tekście pojawia się nazwa Niemieokiej Partii Komunistycz
nej, czytelnik w RFN ma wi
dzieć już pełny obraz polskiej
piątej kolumny.
Po takim praniu mózgu nie
trudno uwierzyć, że nawet
turystyka do Polski jest jed
nym z przykładów
wrogiej
działalności agenturalnej. Co
gorsza, kontynuują nasi auto
rzy, niektórzy obywatele RFN
nie tylko nie
zwalczają tej
wrogiej roboty, lecz wręcz ją
popierają. W!nni to m.in.: wi
ceprzewodniczący SPD Hans
Koschnick, premier Nadrenii
Północnej-Westfalii Heinz Kuehn i burmistrz miasta Essen
Hanz Katzor. To już nie bajka
o szpiegach. W tym miejscu
zaczyna się donosicielstwo poli
tyczne. Od czasu gdy jeden z
polityków chadeckich publicz
*
ni
zadenuncjował Heinricha

Boella, Willy Brandta 1 dzie
siątki innych polityków, pisa
rzy i działaczy społecznych ja
ko sympatyków terroryzmu, ten
rodzaj rozgrywek politycznych
robi w RFN karierę. Tak już
od dłuższego czasu rozlega się
żądanie zwalczania duchowych
sympatyków terroryzmu, tak
dziś słychać nawoływania do
rozprawiema się z organizacja
mi polonijnymi w RFN i wszy
stkimi, którzy je popierają.
Piąta kolumna — to ciężkie
oskarżenie, to podejrzenie rzu
cone r.a wszystkich, którzy
przyznają się do związków z
Polską, pozostając lojalnymi o •
bywatelami Republiki Federal
nej. To zarzut, przed którym
nie sposób się bronić. „Nieza
leżna prasa” zachodnioniemiecka, kolportująca te oskarżenia
ukazuje się w kilkusettysięcznych nakładach. Do kogo do
trze gazetka polonijna? Siły są
nierówne. Tym bardziej, że za
budzenie nastrojów antypol
skich nie grożą żadne konsek
wencje. Protesty działaczy po
lonijnych, i członków Towarzy
stwa Niemiecko-Polskiego, skie
rowane również do przedstaw
wirteli rządu federalnego, po
zostały bez echa.
Normalizacja stosunków poliko-zachodnioniemieckich, zapo
czątkowana na płaszczyźnie po
litycznej,
miała
przeniknąć
również do świadomości spo
łecznej. Przełamanie nieufności,
uprzedzeń to jeden z warunków
jej powodzenia. Tak miała wy
glądać normalizacja. W Repu
blice Federalnej Niemiec wy
pada jednak
wciąż na nowo
powracać do podstawowego py
tania: za, czy przeciw? Auto
rzy teorii o piątej kolumnie
zdeklarowali się już wyraźnie.
Czy nia będzie sprzeciwu?
J.R.

• Z wizytą robocza przebywała
w ZSRR delegacja Polskiej Akade
mii Nauk z prezesem PAN prof.
Witoldem Nowackim i sekreta
rzem naukowym PAN — orof. Ja
nem Kaczmarkiem. W czasie roz
mów w Prezydium Akademii Nauk
ZSRR z udziałem prezesa prof.
Anatolija Aleksandrowa omawiano
zagadnienia dalszego pogłębiania
i intensyfikacji współpracy między
obu instytucjami. Podkreślano,
iż współpraca ta osiągnęła nowy,
wyższy jakościowo poziom czego
przykładem stal się lot w Kos
mos pierwszego Polaka w ramach
realizacji międzynarodowego prograniu Rady „Interkosmos” przy
Akademii Nauk ZSRR oraz liczne
badania i eksperymenty przepro
wadzane na naukowej stacji orbi
talnej „Salut-S” zaprogramowane
i przygotowane przez naukowców
polskich.
Członkowie delegacji PAN ob
serwowali w Centrum Kierowania
Lotami Kosmicznymi pod Moskwą
start
radziecko-polskiej
załogi
statku kosmicznego „Sojuz 30” z
P. Klimukiem i M. Hermaszew
skim na pokładzie. Zapoznano się
także z działalnością wielu insty
tutów naukowych AN ZSRR w
Moskwie i Alma-Acie. gdzie prze
prowadzono również rozmowy w
Prezydium AN Kazachskiej SRR.
• Ekspozycja polska jest jedną
z największych na otwartej w
Moskwie 11 międzynarodowej wy
stawie specjalistycznej wyposaże
nia i urządzeń technicznych dla
przemysłu spożywczego oraz obiektów handlowych i gastrono
micznych „Inprodtorgmasz-78”. Na
powierzchni ponad 600 m kw. trzy
polskie centrale handlu zagranicz
nego „Polimex-Cekop”, „Varimex”
i „Agros” oferują kilkadziesiąt urządzeń i maszyn.

• Stal* komisja Międzynarodo
wego Komitetu Przygotowawczego
XI Światowego Festiwalu Młodzie
ży i Studentów zatwierdziła pro
gram międzynarodowego ośrodka
solidarności antyjmperialistycznej.
Zostanie on utworzony żs lipca i
będzie kontynuował swoje prace
do 5 sierpnia. W ramach tego ośrodka delegaci na festiwal orat
goście wezmą udział w posiedze
niach międzynarodowego trybunału
„Młodzież oskarża imperializm”,
w młodzieżowym spotkaniu na te
mat „O co walczymy” oraz w
spotkaniu pod hasłem „Wśród to
warzyszy wólki”. Oprócz tego od
będą się pokazy filmów, koncer
ty 1 wystawy. tPAPl

Polsko - brazylijskie
rozmowy gospodarcze

Przed szczytem Zachodu w Bremie

(P) W Warszawie zakończyły
si«j 4 bm. polsko-brazylijskie
rozmowy gospodarcze. W pod
pisanym protokole obie strony
uzgodniły i omówiły wiele
przedsięwzięć zmierzających do
zwiększenia i zróżnicowania
wzajemnych dostaw towaro
wych w przyszłości.
Omawiano m.in. możliwości
dostaw z Polski do Brazylii
wyposażenia okrętowego, urzą
dzeń dla kolei i kopalń, fabryk
kwasu siarkowego i betonów
komórkowych oraz płyt wióro
wych i ogniotrwałych, urzą
dzeń energetycznych, wyposa
żenia laboratoryjnego i instru
mentów naukowych. Omówio
no także zagadnienia współpra
cy w dziedzinie przetwórstwa
miedzi. Strona brazylijska W7rzfciła zainteresowanie dostawa
mi do Polski statków i wypo
sażenia okrętowego, narzędzi,
elektrycznego sprzętu gospodar
stwa domowego, armatury sani
tarnej, papieru, butów i wyro
bów stalowych.
Przedyskutowano sprawę kon
tynuowania wspólnych badań
geologicznych w Kolumbii, słu
żących rozwojowi kopalnictwa
węgla w tym kraju, a także udziału Poisk’ w rozwoju kopal
nictwa węgla sr Brazylii. Po
stanowiona opracować odpowie
dnie porozumień e o współpra
cy technic-nej między obu kra
jami w tej dziedzinie. Uznano
za celowe 1< zważen'e możliwo
ści zawarcia długoterminowych
„porozumień obejmujących wza
jemne dostawy niektórych to
warów, szczególnie ważnych w
obrotach polsko-brazylijskteh.
Postanowiono ponadto zbadać
możliwości nawią^mia koope
racji między przemysłami ok
rętowymi obu krajów. Powoła
no w tym celu grupę eksper
tów. Strona polska potwierdzi
ła zainteresowanie współpracą
z Brazylią w dziedzinie rybo
łówstwa.
Rozmowy prowadzili: minis
ter handlu zagranicznego i go
spodarki morskiej — Jerzy Ol
szewski oraz minister przemy
słu i handlu Brazylii Angelo
Calmon de Sa, którzy podpisali
końcowy protokół. Równocteśnie podpisano 4 porozumienia:
porozumienie między Bankiem
Handlowym w Warszawie i
Baco Central do Brasil obejmu
je ułatwienie kredytowe dla
Polski, porozumienie między
PHZ „Kopes” i brazylijskim
przedsiębiorstwem Siderbras re
guluje problemy wspólnych ba
dań geologicznych. Podpisano
ponadto porozumienia o wzaje
mnych dostawach niektórych
towarów między polskimi i brazyjijskimi
przedsięiborstwami
handlowymi oraz o współpracy
między PIHZ a brazylijską na. rodową konfederacją przemy
słową. (PAP)

Promem Świnoujście—Ystad

milion przez Bałtyk
Pesymistyczne prognozy gospodarcze Pierwszy
(P) Przewiezienie promem ko
nerom. Polska nie musi wyda

Nadal wysokie wskaźniki inflacji
LONDYN (PAP). Korespondent PAP, Tadeusz Jacewicz,
pisze: Na krótko przed spotkaniem przywódców największych
krajów kapitalistycznych, które odbędzie się w Bonn, sytuacja
gospodarcza czołowych państw Europy zachodniej jest nadal
daleka od zadowalającej.

Analiza podstawowych wska
źników gospodarczych skła
nia ekspertów do stawiania
pesymistycznych prognoz do
tyczących możliwości przeła
mania długotrwałej recesji
gospodarczej.
Dodatek „Europa” publikowa
ny co miesiąc przez brytyjski
„The Times”, francuski „Le
Monde”. włoska „La Stampa"
i zachodnioniemiecki „Dfe Welt”,
zamieszcza artykuł, poświęcony
sytuacji gospodarezei czterech
największych krajów zachod
niej Europy. Artykuł stwierdza,
iż mimo wystąpienia pewnych
objawów złagodzenia recesji na
przełomie ub.r. i bieżącego ro
ku. nie ma nadal perspektyw
osiągnięcia prawdziwej odnowy
gospodarczej.

Informacje napływające z po
szczególnych krajów, dowodzą,
iż nawet gospodarka’ RFN. uważana do niedawna za najle
piej funkcjonującą we Wspól
nym Rynku, przeżywa okres
trudności. W pierwszym kwar
tale br. zachodnioniemiecki. do
chód narodowy pozostał na niezznienionym poziomie w sto
sunku do końca ub.r. a global
na produkcja przemysłowa spa
dla o 2 proc.
Wielka Brytania, w której
na początku roku żywiono na
dzieje. iż kryzys gospodarczy
został przełamany, nadal tkwi
w
ekonomicznej
stagnacji.
*
Wszystko
wskazuje na to. że
oficjalnie założony skromny
wskaźnik wzrostu gospodarcze
go 3.5 proc, w 1978 r. nie zo
stanie
wykonany.
Prognozy

krajowego instytutu badań ekonomicznych i społecznych
mówią o osiągnięciu 2.5-procentowego wskaźnika wzrostu
w br. i snadku tempa przyro
stu dochodu narodowego, o 1.9
proc, w przyszłym roku.
Skalę trudności ekonomicz
nych Zachodniej Europy najle
piej ilustrują przykłady utrzy
mywania się wysokiego bezro
bocia i inflacji. Bez Drący znaj
duje się obecnie 4,4 proc, za
trudnionych w RFN. 5,8 proc,
w W. Brytanii, ponad 7 proc,
•we Włoszech i 5,7 proc, we
Francji.
Średni wskaźnik inflacji dla
Francji. RFN, W, Brytanii |
Włoch wzrósł w pierwszym
kwartale br. z 8.9 do 9,4 pro
cent. Najwyższa inflację mają
w tej chwili Francja i Włochy
— po 12 proc, i W. Brytania —
ok. 10 proc.
Szczyt. gospodarczy Zachodu
w Bonn, który będzie poprze
dzony spotkaniem na szczycie
przywódców krajów EWG w
Bremie w najbliższy czwartek
i piątek, ma, jak ocenia się w
Londynie.
niewielkie
szanse
znalezienia radykalnych i sku
tecznych środków przełamania
recesji.

lejowym na linii Świnoujście —
Ystad milionowej tony towarów
w wagonach stało się wyda
rzeniem, które zainteresowało
nie tylko partnerów szwedzkich
i polskich, ale również kontra
hentów z wielu krajów korzy
stających z tej najdogodniejszej
trasy przesyłania ładunków ze
Skandynawii na południe Euro
py a także na bardziej odlegle
trasy Wschodu. Nic więc dziw
nego, że w uroczystym spotka
niu z tej okazji ministrów
transportu Polski i Szwecji
wzięły udział także delegacje
reprezentujące koleje a także
firmy spedycyjno-przewożnicze
kilkunastu krajów.
Milion ton towarów może się
wydać wielkością
niewielką
zwłaszcza, że trzeba było cze
kać nań prawie 4 lata. Prze
cież w ciągu dnia PKP przewo
żą znacznie więcej. Ale milion
toń ładunków przewiezionych
promem — to poważne osiąg
nięcie, które udowadnia jak
bardzo ta inicjatywa promowa
wychodzi naprzeciw transporto
wym tendencjom i potrzebom
naszego kontynentu.
Pierwszy milion to dużo jeśli
brać pod uwagę tak charakte
rystyczne dla każdej nowej dro
gi przewozu trudności, zwłasz
cza żc otwarcie tej linii polsko-szwedzkiej przypadło w okre
sie recesji gospodarczej w kra
jach kapitalistycznych.
Czteroletni okres eksploatacji
dowiódł, że linia promowa przy
nosi duże korzyści. Nam i part

Tłumacze „Króla Obojga Sycylii"

Z dużą przyjemnością
(w recenzjach i różnych not
przeczytałem w 116 numerze
kach) pomija się stale u nas,
„Życia Warszawy” x dnia 22 jak zauważyłem nazwiska tłu
cierwca notatkę waszego sta
maczy, absolutnie nie bacząc na
łego korespondenta t Paryża
to, że jest to praca bardzo
Lesika Kołodziejczyka, w któ
trudna I bardzo twórcza, po
rej donbsi, że powieść Andrze- ; zwalam sobie skierować na pań
ja Kuśniewicza „Król Obojga
skie ręce ten lisi dla uzupeł
Sycylii” wydana przez wyd.
nienia kołatki nodanej przez
Albin Michel otrzymała doro
pana Kołodziejczyka.
czną nagrodę de Seguier za naj
KRZYSZTOF LIPKA
lepszą
powieść
zagraniczną
Warszawa
przełożoną na język francuski.
Jest to pono jedna z ważniej
szych nagród literackich we
Francji.
Pan , Leszek Kołodziejczyk
jednak, nie przez złą wolę chy
ba, ale raczej przez nieuwagę
nie podał, że powieść tę prze
NOWY JORK (PAP). W nie.
tłumaczyli na język francuski:
dzielę serią gratisowych kon
Krzysztof Andrzej Jeżewski i
certów jazzowych zakończył się
Francois Karier Jaujard. Jest
na Manhattanie jubileuszowi’,
na pewno wielką Ich zasługą, że
23 Newport Jazz Festival. •
tę powieść wprowadzili na ry
nek francuski i że przełożyli ją
Na trzech estradach ustawio
tak doskonale (wspominał o trm
nych na historycąpej dla jazzu
52 Ulicy przez pięć godzin pre
w wywiadach udzielonych „Try
bunie Ludu” i Polskiemu Ra
zentowali się liczni soliści, Ze
dia Andrzej Kuśniewics) i nie
społy i orkiestry oklaskiwane,
należy • tym zapominać.
owacyjnie przez tysiące słu
A że w wielu przypadkach,
chaczy. (A)
(A)

Zakończył się
25 Newport Jazz Festival

(P) W Bejrucie doszło do wznowienia walk między oddziałami
syryjskimi wchodzącymi w skład arabskiego korpusu bezpie
czeństwa, a oddziałami prawicy libańskiej, którzy — na zdjęciu
—- użyli miejskich autobusów do blokady niektórych ulic.
CAF — Photofaz

wać dewiz za przewóz napły
wających do naszego kraju bądź
wysyłanych do Szwecji drogą
morską wagonów. Musieliśmy
przedtem korzystać z usług in
nych krajów ponosząc znaczne
koszty. Linia Świnoujście —
Ystad usprawniła transport to
warów w polsko-szwedzkim ob
rocie handlowym a także w ob
rocie między krajami skandy
nawskimi a innymi państwami.
Znamienne, że kolejowe prze
wozy tranzytowe przez Bałtyk
w roku ubiegłym wzrosły dwu
krotnie w porównaniu z rokiem
1975.
Rozwojowi- tranzytu sprzyja
fakt, że jest to najkrótsze i
wszechstronnie dogodne połą
czenie w wielu relacjach ze
Skandynawii do krajów Europy
środkowej,
i
południowo-wschodniej, bliskiego Wschodu
a przez polsko-radzieckie przej
ście graniczne w Brześciu także
do ZSRR i państw Dalekiego
Wschodu. Obecnie coraz bardziej
istotne znacz nie ma powiąza
nie Świnoujścia z kolejami za
interesowanych krajów szybki
mi pociągami towarowymi przez
terytorium Polski. Dlatego też
rozszerzył się znacznie krąg spe
dytorów, gdyż przesyła się ła
dunki między Skandynawią,
Austrią, Węgrami. Rumunią, Ju
gosławią. a także ZSRR. Ira
nem, Afganistanem i Japonią.
Połączeniem tym zainteresowani
są Włosi, Grecy i przewoźnicy
z Turcji.
Od uruchomienia tego połą
czenia do pierwszego miliona
ton czekać trzeba było 4 lata.
W tym roku przewiezie się ok.
pół miliona.
\Jest to więc nawiązanie do
dawnych tradycji komunikacji
promowej zainicjowanej przez
kolejarzy w pierwszych latach
po wojnie. Obecnie zaś — jak
podkreślali partnerzy polscy i
szwedzcy a także przedstawicie
le innych krajów — eksploata
cja tej linii jest dobrym przy
kładem jak w praktyce reali
zuje się zasady współpracy kra
jów o różnych systemach, jak
korzystne przedsięwzięcia służą
nie tylko partnerom danego re
gionu. ale również wychodzą
naprzeciw -szerszym potrzebom
współdziałania międzynarodowe
go.
Po to jednak, by tego typu
przedsięwzięcia przynosiły peł
ne korzyści, trzeba pielęgnować
inicjatywę, wspierać ją wysił
kiem technicznym i organizacyj
nym, aby można było to mię
dzynarodowe
zainteresowanie
polską linią promową jak naj
pełniej zdyskontować w prakty
ce. (Ćh)

Rocznicowe
refleksje
(P) Rok to niewiele, nawet
w dziejach tak młodego pań
stwa jak Pakistan. Dla wielu
Pakistańczyków był to jednak
wystarczający okres, by poz
być się złudzeń i resztek na
dziei jakie wiązano w lipcu
ub. roku z zamachem stanu i
przejęciem władzy ptzez ge
nerała Ziaula Haqa. Zamach,
który '—zgodnie z obietnica
mi wojskowych — zapocząt
kować miał proces polityczne
go i gospodarczego uzdrowie
nia kraju, niczego w gruncie
rzeczy nie rozwiązał. Nie brak
wręcz opinii, że w ciągu mi
nionego roku jeszcze bardziej
wzmogły się niepokoje i na
pięcia wewnętrzne
Mimo pozorów spokoju, pe
wnego wyciszenia kontrower
sji politycznych i prób upora
nia się z narastającymi kło
potami gospodarczymi przy
szłość Pakistanu pozostaje peł
nym wątpliwości znakiem za
pytania. Siedząc kolejne po
czynania władz wojskowych
można odnieść wrażenie, iż
starają się oni jeśli nie utrwa
lić to co najmniej przedłużyć
stan pewnej tymczasowości
politycznej; znaleźć uzasadnie
nia swej jednoznacznej w
końcu dyktatury.
Przy tym trudno dziś orzec
ile w tej grze na wyczekanie
świadomej taktyki dyplomaty
cznej, czy wykalkulowanego
ryzyka, ile zaś obawy przed
nastrojami społeczeństwa i lo
sem skazanego na śmierć by
łego premiera, Zulfikara Ali
Bhutto. Cień tego nieprzecięt
nego, choć wzbudzającego ró
żne oceny i kontrowersje po
lityka, ciąży — mimo wyra
źnych zaprzeczeń — nad rzą
dami generała Ziaula Haqa. 9
sędziów debatujących w Są
dzie Najwyższym w Rawalpindi nad losami apelacji
Bhutto zadecydować może nie
tylko o losie oskarżonego ale
i przyszłości Pakistanu.
Gorycz, niepokój i niepew
ność — te określenia najlepiej
chyba oddają nastroje Paki
stanu w pierwszą rocznicę
wojskowego zamachu stanu.
Przedłużający się Stan wyjąt
kowy, umocnienie
władzy
wojska, znaczne ograniczenie
swobód demokratycznych i
ciągłe odsuwanie w nieokre
śloną przyszłość daty wybo
rów — doprawdy nie tego oczeki.wano od Ziaula Haqa i
jego kolegów-generałów, gdy
5 lipca 1977 r. przejmowali
władzę w Pakistanie.
FRANCISZEK NIETZ

♦ Radziecko-polska załoga w Kosmosie ♦ Radziecko-polska załoga w Kosmosie ♦

Jak lądują statki „Sojuz"
(DOKOŃCZENIE

ZE STR.

1)

oddalanie obu obiektów po
wodują niewielkie impulsy silniczków systemu orientacji umieszczonych w członie apara
turowym.
W skład systemu orientacji
wchodzi 14 silników o Ciągu
130 N i 8 silników o ciągu 15 N.
Pracują one na ciekłych mate
riałach pędnych — hydrazynie
(paliwo) i czterotlenku azotu
(utleniacz). Materiały te cha
rakteryzują się samozapłonem.
Nie trzeba więc stosować układu zapłonowego. Silnik ra
kietowy zaczyna działać w
chwili wtrysku paliwa i utle
niacza do komory spalania.
Na przedostatnim okrążeniu
Ziemi
kosmonauci orientują
statek tak. by dysze silników
hamujących były zwrócone do
kładnie w kierunku lotu i włą
czają układ automatycznej sta
bilizacji położenia. Dwa głów
ne Silnik- hamujące, podstawo
wy 1 zapasowy, pracuja m,a tych
samych materiałach Pędnych co
śilnicźki systemu orientacji i
mają ciąg to około 4 kN.
Moment włączenia silników
hamujących i czas ich dzia
łania wymagany do ładowania
w wyznaczonym rejonie, obli
czony w Centrum Kierowania
Lotem pod Moskwą zostaje
przekazany droga radiową na
statek i wprowadzony do po
kładowego urządzenia czasowo-iroeramującego. Od tej chwili
kosmonauci mogą ograniczyć
sie do nadrorowanin spraw
ności działania układów auto
matycznych.
Hamowanie rozpoczyna się,
gdy statek przelatuje nad Za
toka Gwinejską i znajduje się
kilka tys.- km od terytorium
ZSRR. Silnik pracuje około
2.5 min. i zmniejsza prędkość
Sojuza o 100 ny’s. aż do około
7.7 km/s. Statek przechodzi
więc na nowy, nietrwały tor
przecinający główne warstwy
atmosfery ziemskiej. Po upły
wie 10 min. na wys. 150 km
niewielkie ładunki wybuchowe
odłączają od ładownika człon
orbitalny i niepotrzebny już
przedział
aparaturowy.
Oba
one spłoną w atmosferze.
Od chwili- oddzielania się ła
downika rozpoczyna pracę sy
stem kierowanego powrotu przez
atmosferę. Dzięki odpowied
niemu wyważeniu ładownika,
polegającemu na przesunięciu
środka ciężkości poza oś sy
metrii kabiny, oś ta jest na
chylona pod pewnym kątem
do kierunku lotu i gazy atmo
sferyczne opływała lądownik
niesymetrycznie. Poza siłą oporu czołowego. skierowana
przeciwnie do kierunku lotu
1 działajaca hamująco, pojawia
się Ziła działająca w płaszczyź

nie prostopadłej do kierunku
lotu. Można ja rozłożyć na
dwie składowe: zawartą w pła
szczyźnie pionowej siłę nośną
i usytuowaną poziomo 6iłę oporu bocznego.
Siła nośna zależnie od zwro
tu przeciwdziała
schodzeniu
członu ładującego w gęste war
stwy atmosfery, lub je przy
spiesza. Siła oporu bocznego
powoduje odchylenie toru lotu
w prawo lub w lewo. Obraca
jąc kabinę wokół osi symetrii
można zmieniać wzajemny sto
sunek sity nośnej i siły oporu
bocznego. Obrót taki umożli
wiają niewielkie silniczki ra
kietowe; 6 z nich znajduje się
u podstawy ładownika, a 2 —
w 2/3 wysokości kabiny.
Wykorzystując
silę
nośną
można zmniejszyć, w porówna
niu z balistycznym wlotem w
atmosferę, przeciążenia, jakie
towarzysza powrotowi z orbity
do 3~-4 g. obniżyć temperaturę
panująca w stłoczonym przed
statkiem w postaci fali ude
rzeniowej ośrodku gazowym,
zastosować cieńsze i lżejsze oslony cieplne chroniące kabinę
przed zniszczeniem, a także
zwiększyć precyzję lądowania.
Hamujące działanie atmosfe
ry daje znać o 6obie na wy
sokości 100 km. Pojawiają Się
opóźnienia o wartości 0,04 g.
Na pulpicie zapala Sie sygna
lizujący to napis „atmosfera”,
a kabinę otacza ognisty obłok
plazmy, czyli silnie zjonizowanego gazu. Na kilkanaście mi
nut zostaje przerwana łączność
radiowa z ładownikiem. Kilka
set km od miejsca lądowania,
na wysokości kilkunastu km
prędkość kabiny i temperatura
gazów wokół statku zmniejszają
sie na tyle, że łączność może
być wznowiona. Na nadlatujący
Dojazd czeka zespól samolotów
i śmigłowców oraz ekipy na
ziemne.
Zwykle obserwują one bez
pośrednio ostatnią fazę powro
tu. Na wys. około 9 km otwie
ra sie spadochron hamujący i
włącza się pokładowa radioiatarnia. Po krótkotrwałym stabi
lizowanym obniżaniu się ze
spadochronem hamującym uru
chomiony zostaje spadochron
2łównv o średnicy blisko 35 m.
Sa dwa takie spadochrony,
podstawowy i zapasowy, awa
ryjny. Odrzucona zostaje chro
niąca wcześniei dno kabiny osłona termiczna. Zmniejsza ta
masę ładownika, który na wy
sokości 2 km ma prędkość pio
nową 7—9 m/sek.
Na wys. 2 m uruchamiane są
silniczki rakietowe na stałe
materiały pędne <4 wiązki po
20 dyszek) zapewniające mięk
kie lądowanie z prędkością pio
nowa 1 m/a. Dodatkowo wstrząs

związany z lądowaniem łago
dzą amortyzatory, na których
zawieszono fotele kosmonautów.
Od chwili uruchomienia sil
nika hamującego do momentu
zetknięcia ładownika z grun
tem upływa około 40 min.
JERZY WIERZBOWSKI

Z Kosmosu dob
*ega

Od stałego korespondenta
LESZKA WYRWICZA
Praga, 4 lipca
(P) „Salut-6” jest bezspor
nie stacją, która dostanie się
na pierwsze miejsce w dzie
jach kosmonautyki.

Kosmos i psychologia
(P) Jednym z eksperymentów
naukowo-badawczych, przepro
wadzanych na okoloziemskiej
orbicie z udziałem pierwszego
polskiego kosmonauty, jest eks
peryment o nazwie „Test”. Pole
ga on na psychologiczno-medyczBych badaniach mających
na celu ocenę wpływu różnyćh
czynników lotu kosmicznego na
samopoczucie . i sprawność załóg
podczas długotrwałego przeby
wania w przestrzeni kosmicznej.
Uzyskiwane dotychczas informa
cje o psychologicznych aspektach
adaptacji załogi do warunków
lotu kosmicznego — opierające
się głównie na sprawozdaniach
kosmonautów po zakończonym
locie — obarczone były dużym
błędem. Dlatego też powstała
potrzeba opracowania ujednoli
conej metody, umożliwiającej uzyskiwanie jednoznacznych in
formacji dotyczących psychofi
zjologicznych aspektów życia i
działania człowieka w specyficz
nych warunkach długotrwałego
lotu.
W Wojskowym Instytucie Me
dycyny Lotniczej w Warszawie
opracowano — we współpracy z
radzieckimi specjalistami —
dziennik pokładowy dla kosmo
nautów. Dziennik ten jest ro
dzajem
kwestionariusza-testu,
przy wypełnianiu którego koa-

W rejonie Arkałyku

przed lądowaniem
„Sojuza-30”
MOSKWA (PAP). Specjalny
wysłannik PAP red. Mariusz
Kukliński informuje: Do Arka
łyku, w którego okolicy oczeki
wane jest lądowanie 5 bm. mię
dzynarodowej załogi statku „Sojuz-30” — Piotra Klimuka i
Mirosława
Hermaszewskiego
przybyła we wtorek grupa
dziennikarzy polskich i radzie
ckich.
W promieniu kilkuset kilo
metrów od Arkałyku rozciąga
się bezkresna równina — step
turgajski. Na nim właśnie, w
północnej części Kazachstanu
wyląduje
kosmiczna
załoga
„Sojuza-30”. (P)

język polski
Szereg rekordów, które już
zyskała i które jeszcze zysira
(albowiem liczy się na pobyt w
niej jeszcze jednej załogi mię
dzynarodowej i nowy rekord
przebywania w kosmosie) są
podstawą poznania przestrzeni
kosmicznej na tak rozległej
bazie, która umożliwia ucze
stnictwo w tym procesie sze
regu pracowników naukowych
z wielu krajów” — {lisze we
wtorkowym komentarzu zaty
tułowanym „Z kosmosu dobie
ga język polski” — „Svobodne
Slovo”. Dziennik stwierdza da
lej, że jest zasługą programu
„Interkosmos”, Związku Ra
dzieckiego i braterskiej współ
pracy krajów socjalistycznych,
że uczynione
były pierwsze
kroki w kierunku kosmizacji
naszej cywilizacji.

monauci wykorzystują pięcio
stopniową skalę oceny wpływu
lotu kosmicznego na sprawność
spostrzegania, zdolność koncen
tracji uwagi, aktywność psycho
motoryczną — a więc zdolność
koordynacji ruchów, kontrolo
wanych wzrokiem, a także pa
mięć, jasność sposobu myślenia,
sprawność
wykonywania po
szczególnych czynności, efektyw
ność sposobu porozumiewania się
Czechosłowacka
prasa co
między członkami załogi oraz
dziennie informuje o przebiegu
między załogą a ośrodkiem kie
eksperymentów naukowych i
rowania lotem. Kosmonauci do
zajęciach kosmonautów na po
konują również samooceny swej
kładzie „Saluta<-6”. W telewizji
zdolności do zasypiania, oceny
obok komentatorów naukowych
komfortu miejsca do spania oraz
poszczególne etapy prac ko
samopoczucia po przebudzeniu.
mentują
również — pierwszy
Eksperyment „Test” obejmu
czechosłowacki kosmonauta ma
je również ocenę zachowania się
jor Włodzimierz Remek i jego
i wyglądu partnera w Kosmosie
dubler major S. Olczak.
(np. zmian wyglądu jego twa
rzy wynikających z przemiesz
Lot i praca w kosmosie no
czania się krwi w górne partie
organizmu itp.), organizacji cza
wej międzynarodowej
załogi
su wolnego na orbicie, oceny ra
budzi nadal zrozumiałe i sze
cji żywnościowych oraz zmian
rokie zainteresowanie w kołach
w apetycie kosmonautów, uży
wanych leków i ich wpływu na
naukowców czechosłowackich.
samopoczucie
załogi, a także
Dyrektor Instytutu Ekspery
wpływu programu rekreacyjne
mentalnej Endokrynologii Sło
go na kosmonautów.
wackiej Akademii Nauk, dr
Podkreślić warto w tym mo
Ladislay Macho powiedział ko
mencie, że dziennik kosmonau
ty wykorzystywany będzie we
respondentowi „Życia”: „Wraz
wszystkich — krótko — i dłu ze swymi współpracownikami
gotrwałych — lotach kosmicz
mamy ogromną radość z faktu,
nych, pozwalając na stałe po
iż-teraz Mirosław Hermaszewski
większanie komfortu życia i pra
*
cy kosmicznych załóg i ułatwia ł wspólnie z radzieckimi przyja
jąc ocenę efektywności rytmu
ich pracy i odpoczynku. Warto ciółmi są w kosmosie i prowa
też przypomnieć, że współpraca dzą tam interesujące badania
psychologów przyczyniła się naukowe.
m.in. do zastosowania odmien
nych kolorów dla rozróżnienia
Zadowolenie nasze jest tym
w stacji orbitalnej
„Salut-6”
większe, że Instytut uczestniczy
„podłogi” i „sufitu". Przy braku
w niektórych badaniach pro
ciążenia takie wyróżnienie kie
wadzonych
na
radzieckich
runku pionowego w kabinie osztucznych satelitach i stat
kazało się bardzo ważne dla
kach kosmicznych. W ramach
orientacji przestrzennej załogi.
kosmicznej biologii i medycyny
Psycholodzy podpowiedzieli, też zajmujemy się m.in. problema
celowość zainstalowania „cen
mi związanymi z wpływem, ja
trum rozrywkowego”, w skład ki na organizm człowieka wy
którego wchodzi m. in. wideowiera długie przebywanie w
magnetofon. Eksperyment „Test” stanie nieważkości oraz proble
mami związanymi z readapta
pozwoli zapewne na dalsze ko
cją po powrocie na Ziemię. Z
rzystne innowacje w pojazdach
kosmicznych, pozwalające na o- tego punktu widzenia każdy
nowy lot w kosmos przynosi
ptymalne ich dostosowanie do
psychofizjologicznych możliwoś dla nas nowe materiały po
znawcze”.
ci człowieka. (PAP)

Poznajemy Kosmos

Czytelnicy pytają redakcja odpowiada
(P) Zainteresowanie Czytel
ników problematyką kosmicz
ną nie słabnie. Oto kolejna
część pytań i odpowiedzi,
— Ile lat miał
najstarszy
kosmonauta, a ile najmłodszy?
— Najstarszym był Donald
Kent Slayton. który miał 31 lat
i 145 dni, gdy lądował w lip
cu 1975 roku po locie „Sojuz—
Apollo", a najmłodszym był
płk Herman Stiepanowicz Titow, który miał 25 lat i 329 dni.
kiedy startował 6 sierpnia 1961
roku w „Wostoku 2”.
— Czy na wysokości 300 kilo
metrów jest jeszcze rozrzedzona
atmosfera czy już Kosmos?

— Nie ma wyraźnej granicy
pomiędzy atmosferą a Kosmo
sem. Przejście między nimi jest
płynne. Umownie przyjmuje sie
jednak, że przestrzeń kosmicz
na zaczyna się powyżej 150
km, a więc tam gdzie jest je
szcze jonosfera. Trzeba przy
tym podkreślić, ze ilość atmo
sfery znajdująca się powyżej
tej wysokości stanowi ułamek
procenta, 99 procent atmosfery
zawarta jest bowiem w otoczce
15 kilometrów wokół Ziemi, w
troposferze.
Satelity mogą latać poniżej
150 kilometrów, tylko że wów
czas na skutek bardzo dużego
tarcia z atmosferą szybko obni
żają swoje orbity. Ńa wysoko
ści 300 kilometrów również je
szcze występuje tarcie, jest ono
jednak dużo mniejsze. Mimo to
jednak satelity, które krążą na
tej wysokości, też co jakiś czas
muszą mieć podwyższane orbity.
— Kiedy po raz pierwszy wy
konano w Kosmosie ekspery
ment na organizmach żywych?
— Tuż po wystrzeleniu pier
wszego sputnika, w 1957 roku.
Początkowo wysyłano w Kos
mos małe zwierzęta: szczury,
myszy, później psy. Te ba
dania, prowadzone bardzo in
tensywnie, pozwoliły wkrótce
na wysłanie pierwszego człowie
ka w Kosmos.

— Co to jest „Intersputnik”?
— Organizacja „Intersputnik”
została powołana w celu umoż
liwienia międzynarodowej łącz
ności telefonicznej i telegraficz
nej oraz wymiany programów
radiowych i telewizyjnych mię
dzy krajami członkowskimi tej
organizacji za pośrednictwem
satelitów telekomunikacyjnych.

Zgodnie z zawartym porozumie
niem, organizacja ..Intersputnik"
jest dostępna dla każdego kra
ju. który zechce współdziałać
w ustalonym systemie łączności
dalekosiężnej. Obecnie, w siód
mym roku istnienia „Intersputnika” prawie wszystkie kraje
socjalistyczne mają naziemne
stacje satelitarne.
— Jaki jest największy radio
teleskop?
— Wśród radioteleskopów
pracujących w s .ternie inter
ferometrycznym największy jest
radziecki RATAN-600, zbudo
wany w 1976 roku. Ma on śred
nicę 600 metrów i składa się z
895 anten. Tego rodzaju urzą
dzenie charakteryzuje wysoka
rozdzielczość i czułość Już pod
czas pierwszych obserwacji udało się wykryć dzięki niemu
promieniowanie radiowe Docho
dzące od trzech satelitów plane
ty Jowisz

— Czy możliwe byłoby ura
towanie kosmonauty, który po
wyjściu ze statku w przestrzeń
kosmiczną straciłby z nim łącz
ność?
— Teoretycznie czasami było
by możliwe. Jeśli np. kosmo
nauta po odłączeniu się od stat
ku poruszałby się w płaszczyź
nie prostopadłej do płaszczyzny
orbity statku, to można byłoby
go złapać jeszcze po połowie okresu obiegu stacji kosmicznej.
Ponadto możliwość uratowania
go istniałaby również, gdyby
kosmonauta poruszał się w kie
runku radialnym w płaszczyź
nie orbity statku — po jednym
okrążeniu.
— Czy możliwe będzie w przy
szłości zakładanie szpitali na or.
bicie?
— Specjaliści przypuszczają,
że będzie to możliwe. Ale trud
no na razie coś konkretnie na
ten temat powiedzieć. Są bo
wiem czynniki, które w stanie
nieważkości odciążają ustrój, ale
zaraz pojawiają sie inne, które
go obciążają. Np. można ułatwić
pracę serca, bowiem tam, gdzie
nie ma ciążenia, warunki jego
pracy są znacznie lżejsze. Z ko
lei jednak chory musi wrócić
na Ziemię do warunków pow
szechnego ciążenia, od których
się odzwyczaił.
Oprać. '
KRYSTYNA LUBELSKA
JOANNA ZIMAKOWSKA
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25 lat pokojowej służby żohierzy WIZYTY—SPOTKANIA—ROZMOWY Po sukcesie brydżystów
Ludowego Wojska Polskiego
Wypowiedź generała broni Floriana Siwickiego - wiceministra ON
(P) W lipcu br. mija 25 lat
od chwili gdy przedsta-wiciele
Ludowego Wojska Polskiego
przystąpili do pełnienia misji
pokojowych za granicą w
Komisji Nadzorczej Państw
Neutralnych w Korei; nastę
pnie ta zaszczytna misja kon
tynuowana była w międzyna
rodowych komisjach kontrol
nych w Indochinach a obec
nie wykonywana jest na Bli
skim Wschodzie.
W minionym
ćwierćwieczu
— stwierdził szef Sztabu Gene
ralnego WP, wiceminister ON
gen. broni Florian Siwicki w
■wypowiedzi dla PAP — Pol
ska uczestniczyła niejednokrot
nie w misjach mających na
celu przywrócenie lub utrwa
lenie pokoju w zapalnych regio
nach świata. Od 1953 r. nasi
żołnierze nieprzerwanie pracują w Międzynarodowej Koml«Ji Nadzoru i Kontroli w Korei: od 1954 do 1975 r. uczestniczyi! oni w międzynarodo-

W

październiku - rozruch

Przyspieszeni] budowy
„plę&etki ’ w KoMcach
(P) Na budowie pierwszego w
naszym kraju bloku energetycz
nego o mocy 500 megawatów ro
boty weszły w decydującą fazę.
Załoga tej wielkiej budowy po
stanowiła przez trzy miesiące —
lipiec, sierpień i wrzesień —
pracować po 12 godzin dziennie.
W październiku br. powinno na
stąpić pierwsze
„zakręcenie”
turbiny, a do grudnia br. nowy,
prototypowy blok mocy 500 MW
elektrowni „Kozienice” ma dać
krajowej sieci energetycznej 1/5
planowanego w całym kraju
przyrostu dostaw energii elek
trycznej.
W ciągu kilku ostatnich mie
sięcy nastąpił poważny postęp
w realizacji inwestycji. Zaawan
sowane są prace izolacyjne in
stalacji kotła montaż taśmocią
gów i młynów węglowych, jak
również — instalacje wodne.
Jedna z potężnych pomp tłoczą
cych wodę z Wisły jest już go
towa, druga będzie ukończona
w ciągu najbliższych 6 tygodni.

Ogólnopolska inauguracja
akcji „Lato-78”
(P) W Podgajach woj. pilskie
odbyła sie 4 bm. ogólnopolska ■
inauguracja tegorocznej akcji
letnieco wypoczynku dzieci i
młodzieży.
I sekretarz KW PZPR w Pi
le — Alfred KowehfcF ■wlrecwł
*
choraewi pilskiej ZHP sztandar
organizacyjny, który naczelnik
ZHP Jerzv Wojciechowski ude
korował krzyżem „Za zasługi
dla ZHP”. Harcerze złożyli uro-zyste ślubowanie. W prze
mówieniu inaugurującym tego
roczna akcie „Lato-78” mini
ster oświaty i wychowania —
Jerzy Kuberski podkreślił, iż
istotnym jej nurtem będzie łą
czenie wypoczynku z działal
nością
ideowo-wyc-owawcza.
przygotowującą młodzież do
dalszej, samodzielnej nauki i
pracy na rzecz środordska.
(PAP1

Opłaty za korzystała

z anten zbiorczych
(P) „Las” anten telewizyjnych
na dachach przestał być synoni
mem nowoczesności i ilustracją
powszechności telewizji, lecz stał
się zjawiskiem z wielu wzglę
dów niekorzystnym. D13tego w
nowo budowanych osiedlach w
mieszkaniach znajdują się gnia
zdka, pozwalające na podłącze
nie odbiorników telewizyjnych
i radiowych do anten zbior
czych.
Rozporządzenie Rady Minist
rów z 21 czerwca br. nałożyło
na jednostki zarządzające da
nym budynkiem obowiązek dba
łości o funkcjonowanie anten
zbiorczych. Odbiorcy natomiast
od 1 lipca br. obowiązani są ulszczać opłaty za korzystanie z
anten w zryczałtowanej wyso
kości 15 zł miesięcznie (płatne
z dołu). Z obowiązku ponoszenia
opłat mogą być zwolnione w ca
łości lub w części osoby utrzy
mujące się z renty, emerytury,
alimentów lub zasiłków opieki
społecznej. O zwolnieniu z obo
wiązku oołat decyduje dyrektor
(kierownik) jednostki zarządza
jącej budynkiem. (PAP)

Lokalne burze

Woda w Biłtyku chłodna
Informacja własna
<P) Pols’- w dalszym ciągu
znajduje się ped wpływem za
toki niżowej. Z południowego
zachodu napływają masy wil
gotnego powietrza. Na połud
niowym zachodzie wystąpiły
we wtorek opady ciągłe, a na
pozostałym obszarze — przelot
ne deszcze i burze. W południe
termometry wskazywały: od 15
st. w K'cdzku i 17 st. w Koło
brzeg” do ?6 st. w Nowym Są
czu. W Warszawie było 24 st.
Ciepło wróciło w góry: na Kas
prowym Wierchu termometry
wskazywały 9 st., a r.a Śnież
ce 8 st.
We wtorek temperatura wody
w Bałtvku wynosiła: na Helu i w
Gdvni 15 st., w Świnoujściu,
Kołobrzegu i w Ustce 16 st. W
Tolkmicku 20 st.
Na najbliższe dni synoptycy
zapowiadaja zachmurzenie duże
z rozporedz^niami. Okresami
opady i lokalne burze. Tempe
ratura w ciągu dnia od 16 do
22 at. (lat.)

wych komisjach nadzorczych w
krajach indochińskich, zwłasz
cza w Wietnamie.
Polscy oficerowie brali też
udział w pracach międzynaro
dowych misji obserwacyjnych
w Nigerii i Senegalu w latach
1988—1971. Od blisko pięciu lat,
żołnierze
Ludowego Wojska
Polskiego spełniają zaszczytną
służbę pod błękitną flagą ONZ
— w ramach Doraźnych Sił
Zbrojnych ONZ na Bliskim
Wschodzie. Obecnie służbę pod
jęła dziewiąta zmiana polskiej
wojskowej jednostki specjalnej
na Bliskim Wschodzie. Od 1973
r. do chwili obecnej służbę dla
pokoju pełniło w tym regionie
świata blisko 9 tysięcy żołnie
rzy LWP.
Ogółem w pokojowych mis
jach uczestniczyło dotąd ok. 12
tys. żołnierzy Wojska Polskie
go. Swoją postawą, zdyscypli
nowaniem i odpowiedzialnością,
dobrze utrwalają imię Polski,
godnie reprezentując ludowe
siły zbrojne PRL.
Gen. F. Siwicki przypomniał
następnie, że Polska Ludowa od
zarania swego istnienia wnosi
liczący się wkład do walki o
utrzymanie i utrwalenie poko
ju na arenie międzynarodowej.
Historyczne doświadczenia na
szego narodu określiły raz na
zawsze jego aktywny stosunek
do sprawy pokoju, wyznaczając
założenia i kierunki naszej po
lityki zagranicznej. Uczestni
Polski
ctwo
przedstawicieli
Ludowej w pokojowych misjach — w tym żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, które
obchodzi w roku bieżącym 35-lecie swego istnienia — uma
cnia międzynarodowy autorytet
naszego państwa, wspiera po
kojowa
politykę zagraniczną
całej wspólnoty socjalistycznej.
Zgodnie z generalną linią
PZPR — stwierdził na zakoń
czenie — działając w nadrzęd
nym interesie odprężenia mię
dzynarodowego. żołnierze na
szych ludowych sił zbrojnych
będą nadal ofiarnie pełnić służ
bę tam. gdzie obecność nasza
niezbędna będzie dla sprawy
międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju.
Notował:
WITOLD SMOLAREK (PAP)

Na zaproszenie KC PZPR
4 bm. przybył do Warszawy
członek prezydium, sekretarz
KC KPCz Vasil Bilak. Towarzyszy
mu zastępca kierownika Wydziału
Polityki
Międzynarodowej
KC
KPCz Michał Stefaniak.
Na lotnisku Okęcie gości czecho
słowackich witali: członek Biura

•

Minister obrony narodowej
-honorowym górnikiem PRL
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
czoną kadrą kopalń. Ofiarną po
mocą służy wojsko w rozbudo
wie naszej bazy wydobywczej,
uczestnicząc m.in. we wznosze
niu nowoczesnych kopalń Ryb
nickiego Okręgu Węglowego.
Wiele wspólnych badań prowa
dzą wojskowi 1 górniczy nau
kowcy; w wyniku tej współpra
cy powstał m.in. górniczy agre
gat gaśniczy, skutecznie zwal
czający pożary, podjęto też pra
ce nad wykorzystaniem w gór
nictwie techniki laserowej.
W dowód wysokiego uznania
zasług dla ojczyzny i serdecznej
wdzięczności za pomoc i twór
czy wkład żołnierzy LWP w roz
wój górnictwa — uchwalą Mi
nisterstwa Górnictwa, ZG Zwt
Zaw. Górników i ZG Stowarzy
szenia Inżynierów 1 Techników
Górnictwa — przyznany został
członkowi Biura Politycznego
KC PZPR, ministrowi obrony
narodowej, gen. armii Wojcie
chowi Jaruzelskiemu — tytuł
honorowego górnika PRL.
Na uroczyste spotkanie, jakie
odbyło się z tej okazji 4 bm.
w Katowicach przybyli człon
kowie wojewódzkich władz par
tyjnych z członkiem Biura Po
litycznego KC, I sekretarzem
KW PZPR w Katowicach —
Zdzisławem Grudniem, przed
stawiciele kierownictwa resor
tu, związku zawodowego gór
ników, Stowarzyszenia Inżynie
rów i Techników Górnictwa, de
legacje kopalń, zjednoczeń, in
stytucji górniczego zaplecza
naukowo-badawczego; przybyli
górnicy — byli żołnierze I Armii
LW. Z rąk „Starej Strzechy”
reprezentującej wielką górniczą
rodzinę, gen. Jaruzelski otrzy
mał insygnia górniczego zawo
du: mundur, honorową szpadę
górniczą, lampkę i kilof.
Dziękując za zaszczytne wy
różnienie gen. Jaruzelski, pod
kreślił. iż żołnierze i górnicy
działają ramię w ramię; żoł
nierz broni pokoju, a ęómik
tworzy materialne wartości, tak
niezbędne dla życia narodu —
z tym samym męstwem i umi
łowaniem ojczyzny. (PAP)

Długo oczekiwany złoty medal
(P) Dwa lata temu, po olimpiadzie brydżowej w Monaco,
gdzie Polacy zajęli IV miejsce, pisałem, że była szansa na
medal. W tym roku olimpiada odbywała się w Nowym Orle
anie (USA — stan Łuizjana). Zdobyli tam nasi reprezentanci
mistrzowski tytuł.

KRONIKA ZMIAN KADROWYCH

myslu Węglowego. Od 1958 r. był
naczelnym inżynierem w kopalni
„Generał Zawadzki”, a od 1958 r.
do 1969 r. — dyrektorem tej ko
palni. W 1969 r. został powołany
na stanowisko wiceprezesa Wyż
szego Urzędu Górniczego, a od
1971 r. jest dyrektorem general
nym w Ministerstwie Górnictwa.
Jest członkiem PZPR.
a, Prezes Rady Ministrów odwo
łał Romualda Pietraszka ze sta
nowiska I zastępcy ministra ko
munikacji w związku z jego
przejściem do służby zagranicz
nej. Równocześnie prezes Rady
Ministrów wyraził podziękowanie
R. Pietraszkowi za pracę na do
tychczas zajmowanych stanowis
kach państwowych. (PAP)

(P) Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra górnictwa powo
łał mgr. inż. Jerzego Malarę na
stanowisko podsekretarza stanu w
Ministerstwie Górnictwa.

♦

Jerzy Malara urodził się to 192S
r. w Sosnowcu, w rodzinie inte
ligenckiej. Ukończył wyższe stu
dia na wydziale górniczym AGH
w Krakowie. W J952 r. rozpoczął
pracą w Głównym Instytucie Gór
nictwa w dziale eksploatacji pod
ziemnej. Od 1953 r. pracował w
kopalni ,Jowisz”, gdzie kolejno
awansował na coraz wyższe sta
nowiska kierownicze. W 1955 r.
został powołany na stanowisko
starszego inspektora technicznego
w Dąbrowskim Zjednoczeniu Prze-

Trzęba wyjaśnić, że olimpiady brydżowe są dwóch
rodzajów (odbywają się one
na przemian). W jednych
biarą udział tylko drużyny
narodowe.
grające krótkie
mecze każda z każdą, zaś w
programie drugich znajdują
się wszystkie konkurencje:
turnieje „open”, par kobie
cych, mixt oraz teamy. Taka
właśnie olimpiada odbyła się
w tym roku.
Ze względu na oszczędność
team męski wyjechał tylko w
czteroosobowym składzie: Łu
kasz
Lebioda—Andrzej Wil
kosz. od wielu lat reprezentu
jąca nas para z Krakowa —
oraz
Andrzej
Macieszczak—
Janusz Połeć z Warszawy, zdo
bywcy Pucharu Gino del Duca
przed kilku laty. Obie pary
wsławione są dużymi sukcesa
mi i decyzja zarządu PZBS nie
była krytykowana. Dodać trze
ba, że możliwości wyboru były
bardzo duże. Na wiosnę zupeł
nie inna reprezentacja zdobyła w wielkim stylu mistrzostwo KDL.
W Nowym Orleanie zaczęło
się od sukcesu.
W turnieju
„open” Lebioda z Wilkoszem
zajęli IV miejsce. Trzeba tu
napisać, że w turniejach par.
podobnie jak w każdym spor
cie, przesunięcie o kilka miejsc
w górę lub w dół zależy od
szczęścia. Zawody w konkuren
cji teamów rozgrywane były
podobnie jak mistrzostwa świa
ta w Monachium, z tą tylko
różnica, że druga drużyna z
grupy nie awansowała auto
matycznie. lecz musiała stoczyć
baraż o wejście do ćwierćfina
łu. W swojej grupie Polska
przegrała z Francja i w ten
właśnie sposób awansowała.
Dalsze mecze toczyły się syste
mem pucharowym.
Niedyspozycja Łukasza Le
biody postawiła nasz team w
trudnei sytuacji Na szczęście
prezes PZBS. Marian Frenkiel,
reprezentant
Polski
sprzed
kilkunastu lat, nadal jest w
dobrej formie. Zastąpił Lebio-

PAP DONOSI W SKRÓCIE

• 4 bm. odbyło się nlenum kra
kowskiego komitetu ZSL, poświę
cone
problemom
doskonalenia
pracy kól stronnictwa. W obradach
uczestniczył prezes NK ZSL —
Stanisław Gucwa.

• 4 bm. ruszyła studencka akcja
„Przemyśl-78”. Przez cały lipiec
ponad 400 studentów oraz 300 pra
cowników naukowych Politechniki
Krakowskiej i innych uczelni Kra
kowa prowadzić będzie specjali
styczne badania naukowe, zlecone
przez przemyski urząd miejski w
ramach współpracy z krakowskimi
uczelniami. Tegoroczna akcja stu
dencka „Przemyśl-78" jest drugą z
kolei organizowaną w Przemyślu
przez krakowskie środowiska szkół
wyższych.

O 8 tys. rzesza uczestników XI
centralnego rajdu ZSMP „Szlaka
mi zdobywców Walu Pomorskie
go” przemaszerowała 4 bm. dal
sze trasy zbliżając się do Szczecin
ka (woj. koszalińskie) gdzie na
stąpi zakończenie Imprezy.

Zlot przodowników
pracy i nauki
(P) Już wkrótce w Warsza
wie wyraźnie' obniży się śred,nia wieku — stolicę bowiem
wyznaczyli sobie na doroczne
spotkanie młodzi przodownicy
pracy i nauki z całego kraju.
Tradycyjnie już młodzieżowe
zloty odbywają się przed 22

Żądamy bezterminowego ścigania oprawców
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Postępowaniem śledczym obję
to w RFN 82.667 osób, spośród
których do końca ub. r. skaza
nych zostało tylko 6.425 zbrod
niarzy hitlerowskich. W latach
1958—1977 zostało w RFN oskar
żonych 879 zbrodniarzy hitlero
wskich (spośród których skaza
no 505 osób); 333 z nich popełrfpiło zbrodnie na terenie Polski.
Ta liczba osądzonych jest zni
koma w stosunku do ogromu
zbrodni dokonanych w Polsce i
liczebności ich sprawców.
Zasada bezterminowego ściga
nia zbrodniarzy hitlerowskich
— oświadczył przewodniczący
Głównej Komisji — powinna obowiązywać wszystkie państwa.
Stoimy na stanowisku, że prze
widziane z dniem 31 grudnia
1979 r. przedawnienie ścigania
najcięższych zbrodni hitlerow
skich w RFN godziłoby w pod
stawowe zasady prawa 1 moral
ności ogólnoludzkiej.
Do sprawy tej powracano w
toku plenum wielokrotnie i w
różnych aspektach. M.in. zwra
cano uwagę, że chodzi nie tyl
ko o zrealizowanie testamentu
pomordowanych, ale i umocnie
nie autorytetu prawa w stosun
kach międzynarodowych, utrwa-

Politycznego, sekretarz KC PZPR
Edward Babiuch, sekretarz KC
PZPR Ryszard Frelek i zastępca
kierownika Wydziału zagraniczne
go Komitetu Centralnego Partii
Łucjan Piątkowski.
Obecny był ambasador CSRS w
Warszawie Jindrzich Rzehorzek,
(PAP)

lenie międzynarodowego poko
ju i bezpieczeństwa. Dlatego,
podkreślano, konwencja ONZ z
1968 r. o nieprzedawiłieniu
zbrodni wojennych i zbrodni
przeciw ludzkości powinna być
podpisana i ratyfikowana przez
wszystkie państwa, w tym rów
nież RFN.
Działalność na polu przeciw
działania fałszowaniu historii II
wojny światowej przez antypol
skie ruchy rewizjonistyczne i
neohitlerowskie oraz w zakresie
ścigania zbrodniarzy hitlerow
skich omówił dyrektor Głównej
Komisji — Czesław Pilichowski.
Główna Komisja przekazała w
ub. r. za granicę, głównie do
RFN, materiały dowodowe do
207 spraw uzasadniające wszczę
cie nowego postępowania karne
go oraz materiały do 93 innych
spraw w celu ich wykorzystania
w ramach już toczących ■ się w
RFN śledztw. Na zagraniczne
procesy wyjechało 50 polskich
świadków. W 1977 r. przebywało
w naszym kraju, w związku z
czynnościami procesowymi, 138
sędziów, prokuratorów i adwo
katów — głównie z RFN 1 Ho
landii.
W Głównej Komisji zakończo
no śledztwo m. in. w sprawie
zbrodni dokonanych na Maj
danku oraz w podobozach Gross-Rosen oraz przestępstw hitle
rowskich prawników. Jeśli cho
dzi o działalność holenderskiego
przestępcy wojennego Mentena,
co do której przekazano Holan
dii liczne dowody — kontynuo
wane jest dodatkowo śledztwo
w celu ustalenia jego roli w
zamordowaniu w lipcu 1941 r.
grupy lwowskich profesorów.
Prowadzone aktualnie śledz
twa dotyczą m. in. takich kom
pleksów zbrodni hitlerowskich,
jak działalność I zmotoryzowa
nego batalionu żandarmerii, któ
ry dokonał pacyfikacji kilku
dziesięciu wsi, masowe rozstrze
liwania Polaków w tzw. war
szawskim pierścieniu śmierci,
zbrodnie na jeńcach wojennych
głównie polskich i radzieckich,
w Łambinowicach i innych obozach.
Uczestnicy dyskusji podkreśla
li, że Norymberga jest nadal
otwartym rozdziałem historii.
Jak stwierdził przewodniczący
Rady Ochrony Pomników Wal
ki i Męczeństwa — min. Janusz
Wieczorek,
sprawa
ścigania
sprawców zbrodni wojennych
w okresie H wojny światowej
nie stanowi jedynie domeny ustawodawstwa
poszczególnych
państw, lecz wynika z woli
wszystkich narodów, wśród nich
narodu polskiego, tak ciężko do
tkniętego przez wojnę i okupa
cję hitlerowską.
Wiceprzewodniczący OK FJN
Wit Drapich podkreślił, że spra
wa ścigania w RFN zbrodni hi
tlerowskich żywo interesuje spo
łeczeństwo polskie, które ma
moralne prawo domagać się realizacji obowiązujących w tej
dziedzinie zasad.
Plenum uchwaliło apel w
sprawie nleprzedawnienia hitle
rowskich zbrodni wojennych i
zbrodni przeciw ludzkości. Apel
wzywa o uznanie i ratyfikowa
nie przez wszystkie państwa, a
w szczególności RFN, konwencji
ONZ1 z 1368 r. oraz o uchylenie
w RFN zamierzonego na koniec
1979 r. przedawnienia hitlerow
skich zbrodni wojennych i
zbrodni przeciw ludzkości. Cho
dzi, jak się podkreśla w tym do
kumencie o zapewnienie posza
nowania prawa i moralności ogólnoludzkiej w stosunkach mię
dzynarodowych i w życiu po
i
szczególnych krajów. (PAP)

lipca, w tym zaś roku ważną
okazją jest także XI Światowy
Festiwal Młodzieży 1 Studen
tów. 10 lipca zjedzie na Biela
ny, do Akademii Wychowania
Fizycznego, kilkusi ł przedsta
wicieli młodego pokolenia, a
wśród nich grupa, której wszy
scy zazdroszczą — wybrani
przez polską młodzież delegaci
na Festiwal w Hawanie.
Dwa tygodnie pobytu w sto
licy będą ogromnie pracowite,
ruchliwe, a także kształcące.
Młodzi spotkają się z najwybit
niejszymi przedstawicielami na
szego życia gospodarczego, po
litycznego i kulturalnego. Bę
dzie to najlepsze uzupełnienie
prowadzonych przez cały rok w
organizacjach
młodźieżowych
sz.-coleń. Program zlotu przewi
duje także wizyty w teatrach
na najciekawszych spektak
lach, a po nich rtysktiśje z re
żyserami, aktorami.
Zlotowy adres zobowiązuje, a
więc w planach są także spot
kania z olimpijczykami, no i
oczywiście wiele sportu, rekre
acji, ruchu, co przyda się zwła
szcza delegacji festiwalowej,
którą czeka w Hawanie udział
w tradycyjnym biegu na dys
tansie tzw. mili festiwalowej,
czyli w tym roku 1978 metrów.
Przodowników pracy i nauki
gościć będzie także młodzież'
stołecznych zakładów pracy i
studenci w swoich klubach.
19 lipca AWF opustoszeje,
gdyż wszyscy wyjadą do Wro
cławia na wielkie „Spotkanie
Pokoleń” z okazji 30-lecia po
wstania ZMP. Jednak tak jak
dla całej młodzieży polskiej,
tak i dla uczestników zlotu te
matem numer 1 będzie Festi
wal i Kuba. Poza sprawami na?
w kraju interesującymi wiele
się będzie więc mówić podczas
zlotu o problemach międzyna
rodowych. o walce narodów o
niezależność, o sytuacji mło
dzieży w świecie.
Zlot przodowników pracy 1
nauki trwać będzie do 23 lip
ca (m)

Bogusław Lizak
wygra! w Stralsundzie
(P) Zawodnik Stali Stocznia
Szczecin, Bogusław Lizak, któ
ry przygotowuje się do pły
wackiej wyprawy na Bornholm, uczestniczył w morskich
długodystansowych
zawodach
w Stralsundzie (NRD). W im
prezie startowało 350 pływa
ków. Trasa wyścigu rozegra
nego w dość trudnych warun
kach (temperatura wody 16 st.)
wynosiła 2,5 km. Zwyciężył Bo
gusław Lizak, pokonując dy
stans w 33:20,0. Jest to drugie
zwycięstwo Lizaka w długody
stansowych zawodach pływac
kich w Stralsundzie. Był on
również pierwszy na tej trasie
w ub. roku.

Lekkoatletyczny mecz
juniorów ZSRR i USA
(P) W Doniecku rozpoczął się
mecz lekkoatletyczny juniorów
ZSRR — USA. Po pierwszym
dniu prowadzi■' zespół radziecki
95:84 pkt. (kobiety 39:34, męż
czyźni 56:50).
Uzyskano kilka bardzo dob
rych wyników. Bieg na 110 m
pł. wygrał reprezentant gospo
darzy, Andriej Prokofiew —
14,09 sek. W sprintach triumfo
wali Amerykanie. Na 100 m
doskonały wynik uzyskał Carlton Yoing — 10,39, a sztafeta
amerykańska 4X100 m zwycię
żyła w czasie 39,71 sek.

Rolnictwo
przed żniwami
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR.
których województwach rozpo
częto koszenie już drugiego po
kosu traw Do powtórnych sia
nokosów
przystępują przede
wszystkim państwowe gospo
darstwa rolne wyposażone w
suszarnie.
Obecnie wykonuje się zabie
gi pielęgnacyjne na plantacjach
buraków cukrowych i ziemnia
ków. Zakończono już chemiczne
zwalczanie chwastów. Mimo,
że niekorzystne warunki atmo
sferyczne utrudniały stosowa
nie herbicydów, a także zmniej
szały ich skuteczność zwalczanie chwastów przeprowadzono na ponad 2,6 min hektarów pól. Dzięki chłodom i
które ograniczyły
deszczom,
_
_ _
występowanie stonki i mszyc
znacznie zmalało stosowanie
środków ochrony roślin. Opry
skiwanie przeprowadzano tylko
sporadycznie.
W całym kraju przekwitły
już żyta, dojrzewa rzepak, w
końcowej fazie kłoszenia znaj
dują się zboża jare. Według
prognoz pogody pierwsza deka
da lipca powinna przyspieszyć
dojrzewanie zbóż, znak, że już
niedługo zaczną się żniwa, opóżnione w tym roku.
Kończą się już ostatnie przy
gotowania maszyn do zbiorów.
Po remontach jest już ponad
95 procent maszyn, w tym Ora
wie wszystkie kombajny. Kło
poty są tylko jeszcze z remon
tami samochodów ciężarowych.
Na ostatni guzik dopina się
system organizacyjny obsługi
kampanii żniwnej. Kończy się
przygotowanie
odpowiedniego
zapasu części zamiennych, prze
prowadza ostatnie kontrole sy
stemu łączności i sprawności
ekip pogotowia technicznego.
.

..

.
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dę z nadspodziewanym powo
dzeniem. W półfinale udało się
naszym wziąć
rewanż nad
Francja; tylko dwoma punkta
mi, co odpowiada mniej więcej
wpadce bez kontry o jedna le
wę mniej niż przeciwnicy. Te
dwa punkty okazały się być na
wagę olimpijskiego złota,, gdyż
w finale nasza reprezentacja
rozniosła złotych medalistów
sprzed dwóch lat. team Brazy
lii 105:80.
Dopiero za kilka dni przylecą
nasi reprezentanci i będziemy
mieć bezpośrednie ich -wraże
nia. Ograniczę się przeto do
krótkiej oceny tego sukcesu.
Poziom
światowego
brydża
sportowego bardzo się wyrów
nał — zwłaszcza po wyjaśnie
niu kilku skandali w ekipach
włoskich. Spodziewano się pow
szechnie. że tytuł zdobędą teo
retycznie najsilniejsi i ponad
to walczący na swym terenie Amerykanie. Nie doszli oni jed
nak do finału. Co prawda Amerykanki wzięły rewanż (Pol
ska nie startowała) nokautując
w finale Włoszki, ale to na
pewno nie zaspokoiło apetytów
miejscowych kibiców USA. Pa
miętać należy, że w ostatnim
finale Pucharu Bermudów wal
czyły ze sobą dwa teamy ame
rykańskie (jeden jako obrońca
tytułu).
Mistrzostwo olimpijskie ma
chyba nieco mniejszą rangę niż
mistrzostwo świata (Bermuda

(P) Od kilku już lat nasza
lekkoatletyka słabła jako orga
nizm. Jednakże dzięki kilku
osobom: Szewińskiej, Malinow
skiemu, Wszole, Ślusarskiemu
i Kozakiewiczowi, G. Rabsztyn
łataliśmy dziury w całym, zdo.
bywając medale w najważniej.
szych imprezach. Dzięki kilku
osobom z talentem i charakte
rem utrzymywany był gmach
nadwerężonej już wielkości.
Początek sezonu 1978, w przy
gotowania do którego włożono
więcej niż w poprzednich la.
tach wysiłków, przyniósł jed
nak zastraszającą ilość słabych
wyników. Komentatorzy lekko
atletyczni po Memoriale Kusocińskiego i trójmeczu w Wil.
nie wpadli w popłoch, przed,
stawiciele PZLA pospieszyli zaś
z wyjaśnieniami następującymi:
„Nie zakładamy w tym roku
jakiejś bardzo widocznej popra
wy. Uporządkowaliśmy sprawy
organizacyjne w PZLA, nakreś
liliśmy plany docelowe na Mo.
skwę-80 i będziemy
‘ ‘ '
je konsekwentnie realizować. Wyniki
powinny,
o nawet
muszą
przyjść w zakładanym terminie”.
Podsumowaniem
pierwszego
etapu przygotowań, „przystań,
kiem na żądania", jak to okreś
lił Piotr Nurowski, który po
nownie objął ster rządów w
PZLA, będą mistrzostwa Euro
py w Pradze (29.VIII.—2.1IX.).
Tam też nastąpi weryfikacja
naszych nadziei. Moim zdaniem
nie należy oczekiwać, że w sto.
Ticy Czechosłowacji zdobędziemy taką liczbę medali, która
mogłaby usatysfakcjonować lu
dzi za lekkoatletykę odpowie
dzialnych i kibiców tylko me
dalowa miarką mierzących wy
stępy sportowców. Ziobędziemy

Memoriał Żwirki i Wigury
(P) Z jednodniowym opóźnia
niem spowodowanym złymi wa
runkami atmosferycznymi roz
począł się V międzynarodowy
Samolotowy Memoriał 2wirki
i Wigury Jelenia Góra — I.iberec. Przed południem z lotni
ska Aeroklubu Jeleniogórskiego
na samolotach Wilga i Zlin wy
startowało 28 dwuosobowych
załóg: 2 z NRD, 13 z Czecho
słowacji i 13 z Polski. Memo
riał Żwirki i Wigury jest jed
nym z ostatnich sprawdzianów
naszej kadry narodowej przed
samolotowymi
mistrzostwami
świata w Coventry.
We wtorek rozegrano dwie
konkurencje, w środę ma się
odbyć trzecia, a następnie pi
loci udadzą się do Liberca
(CSRS), by rozegrać w jego okolicach również trzy konku
rencje. Z uwagi na duże tem
po rozgrywania rajdu wyniki
wtorkowych konkurencji zna
ne będą w środę.

XXXV Tour de Pologne

»

Wyścig, jakiego nie było
(P) W dniach od 11 do 22
lipca odbędzie się jeden zl
najstarszych kolarskich wy
ścigów świata — XXXV Tour
de Pologne. W tym roku im
preza ta będzie miała uroczy
stą oprawę ze względu na
50 rocznicę swego istnienia.
Pierwszy bowiem bieg do
okoła Polski, bo taką wów
czas nosił nazwę, rozegrany
został w 1928 r.

Tegoroczny Tour de Pologne
organizowany przez ..Dziennik
Ludowy”. PZKol i LZS, liczyć
będzie 1417 km. Rozpocznie się
prologiem 11 lipca w Warsza
wie (Memoriał im. Henryka La
saka). Będzie to jazda indy
widualna na czas (3 km) na
trasie, gdzie corocznie rozgry
wany iest tradycyjny wyścig
MON. Następnego dnia kolarze,
których uczestniczyć będzie 110
w 5 osobowych zespołach, będą
mieli do pokonania najdłuższy
etap wyścigu — Warszawa —
Kielce (178 km). Meta tej pró
by usytuowana została na to
rze wyścigowym w Miedzianej
Górze.
Z Kielc kolumna wyścigu uda
sie do Ostrowca Świętokrzys
kiego. następnie do Rzeszowa,
Krynicy. Zakopanego. W oko
licach Zakopanego rozegrany
zostanie jeden z najciekaw
szych etapów imprezy — wy
ścig indywidualny na czas. Ko
larze będą mieli do pokonania
10-kilometrowa wspinaczkę z
Poronina na Wierch Poroniec.
Taka próba odbędzie się po raz
pierwszy na naszych szosach.
Z Zakopanego kolumna wy
ścigu uda się do Oświęcimia
a później do Wisły, gdzie ro
zegrany zostanie etap wokół
tego miasta. Przedostatni etap
prowadzi do Raciborza, a skoń
czy sie wyścig w dniu lipco
wego święta w Opolu.
Po raz pierwszy w tym roku
Tour de Pologne zaliczony zo
stał obok Wyścigu Pokoju, wy
ścigu dookoła Anglii i wyścigu
Wilhelma Tella do najważniej
szych imprez w klasyfikacji

tym lepiej?
<

tiowl). Jednak pamiętać trzeba,
że ten drugi tytuł jest szcze
gólnie trudny do zdobycia dla
drużyn europejskich. Najpierw
trzeba wywalczyć mistrzostwo
Europy — co jest najtrudniej
sze — a potem ograć w długich
meczach Amerykar.ów.
Brazyli jeżyków oraz reprezentantów Australii i Azji.
Gratulujemy więc sukcesu
— największego w historii pol
skiego brydża — i z nadzieją
czekamy na następne mistrzostwa Europy...
JANUSZ MIKKE

w Pradze najprawdopodobniej
3 medale (Grażyna Rabsztyn,
jeden z tyczkarzy i Szewińska,
jeśli wystąpi na 400 m). Każde
inne medalowe miejsca będą
miłą niespodzianką. Na taki
stan rzeczy trzeba być przygo
towanym.
Nie ma takiego złego, co by
na dobre nie wyszło. Przesilenie
w naszej lekkoatletyce musiało
nastąpić i można je było prze
widzieć. Nie ma co nad tym
rąk załamywać. Najlepsi trene
rzy nie poradzą, jeśli na trafią
na Wielkie talenty. A to jest
przecież trochę loteria, ślepy
los. Dla wielu naszych repre
zentantów można określić pu
łap możliwości, którego nigdy
nie osiągną. Choćby nie wiem
gdzie za granicą trenowali. Dla
tego też byłbym powściągliwy
z tym zapewnieniem, że wyni
ki na pewno przyjdą. Trzeba
robić ile można, aby było le
piej niż jest. Ale czas przestać
żyć dawną świetnością, przecier
pieć co należy, znieść godnie la
ta chude.
I na zakończenie kitka słów
o Jacku Wszole. PZLA, jak się
dowiedzieliśmy od prezesa Pio
tra Nurowskiego, ma z nim
kłopoty wychowawcze. Nie w
tym dziwnego, że młody błądzi,
ale opiekunowie powinni zasta
nowić się głęboko, nim podejmą
wiążące decyzje. Nie jestem za
tym, żeby pobłażać, ale czy nie
niy wszyscy jesteśmy tu trochę
winni?
Wszoła oczywiście trenuje i
wedle zapewnienia szefa wy
szkolenia PZLA, ma wystąpić
w mistrzostwach Polski, które
od najbliższej niedzieli do wtor
ku odbywać się będą na sta
dionie stołecznej Skry,
JAN ZABIEGLIK

AIOCC. Nic więc dziwnego źe
będzie miał doskonałą obsadę
zagraniczną. Obok 10 polskich
zespołów _wystaxtuja_ jeszcze ko
larze CSRS, NRD. Bułgarii.
Szwajcarii,
Austrii,
Kuby,
Portugalii,
Holandii.
Włoch,
Meksyku oraz ZSRR. Spodzie
wany jest start szosowców z
Rumunii oraz Wenezueli.
Polskę reprezentować będą
trzy zespoły PZKol, po dwa z
LZS. CRZZ i MON oraz dru
żyna federacji Gwardia. W
pierwszym zespole PZKol. po
jada m.in. Ryszard Szurkowski
(poza kadra narodowa). Jan
Brzeżny. Jan Jankiewicz, Janusz Bieniek, w drugiej drużynie — Janusz Kowalski, Lechosław
Michalak.
Tadeusz
Wojtas, a w trzeciej — Krzysz
tof Sujka. Janusz POżak.

Z kolarskich tras
Zwycięzcą VI etapu kolar
skiego wyścigu dookoła Włoch
został reprezentant gospodarzy.
Marino Bastisnello. Pokonał on
dystans 160 km z Selvino do
Cabiate w czasie 3:53:52.
Liderem jest inny
kolarz
włoski Fausto Stiz — 22:25:01,
który wyprzedza o 21 sek Sergio Gerosę (Szwajcaria) i o 1:25
min swego rodaka Alesandro
Pozziego
W
wyścigu tym
startują również polscy kola
rze. którzy jednak zajmują da
lekie miejsca

*
Na kolarskim torze w Aarhus odbyły się zawodv
w
sprincie. Zwyciężył torowiec
CSRS Anton Tkacz, który w
finale pokonał Francuza Yvesa
Caharda.

Rekordowy wynik
radzieckich łuczniczek
(P) Zespół w składzie — Wa
lentyna Kowpan, Natalia Butuzowa i Emma Gapczenko —
uzyskał podczas
łuczniczych
mistrzostw ZSRR w Kłajpedzie
wynik lepszy od rekordu świa
ta — 3766 pkt. Jest to już dru
gi w tym roku rezultat prze
wyższający aktualny rekord.
Poprzednio na zawodach mię
dzynarodowych
w Prudniku
Lidnia Szikota, Nadzieżda Okpysz i Walentyna Kowpan uzy
skały 3772 pkt. Rekord świata
należy do Amerykanek — Luann Rych, Irene Daubenspeck i
Roth Rowe, ustanowiony został
w 1977 r. i wynosi 3741 pkt.
Po dwóch dniach mistrzostw
ZSRR w wieloboju kobiet pro
wadzi Walentyna Kowpan —
1280 pkt przed Natalią Butuzową — 1271 i Olgą Rogową
— 1258, a wśród mężczyzn Wła
dimir
Jeszejew — 1283 pkt.
przed Władimirem Maksimowem — 1266.

Klempel i Kałuziński
w reprezentacji świata
(P) 13.VII w Kijowie roze
grany zostanie mecz piłki ręcz
nej mężczyzn, w którym re
prezentacja ZSRR grać będzie
z reprezentacją świata. Spotka
nie to zorganizowano z okazji
jubileuszu 50-lecia Federacji
Piłki Ręcznej ZSRR.
Ustalony został skład druży
ny świata, którą poprowadzi
trener reprezentacji RFN —
Vlado Stenzl. Do zespołu świa
ta powołano również dwóch Po
laków — Klempela i Kałuzińskiego. Obok nich w zespole tym
wystąpią: Penu (Rumunia), Eppersen,
Dal-Nilsen i Berg
(wszyscy Dania),
Kriyokapic,
Mil jak, Serdarusic (wszyscy Ju
gosławia),
Kovacs
(Węgry),
Eriksson (Szwecja), Eret i Vestebbe (obaj RFN).
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CO
KINA
Bałtyk — „Mężczyzna z Małym
goździkiem”, prod. szw. lat 15.
godz. 9.30, 13.30, „Nie zaznasz spo
koju" prod. poi. I. 13, godz. 11.30,
15.30, 17.30, 19.30.
Przyjaźń — „Brawurowe porwa
nie” p:od. USA. lat 1*. godz. 15.30
17.30 i 19.30.
Pokolenie — „Szczęście na smy
czy”, prod jug. b/o, godz. 9, 11
i 13. „Gra o jabłko”, prod. franc.
lat 18. godz. 15 17 i 1$.
Odeon — „Port lotniczy”, prod.
USA. lat 15. godz. 15.30, 17.30 i
»40.
Hel — „Dzień szarańczy”, prod.
USA, lat 15. godz. 8. 10 i 13.30.
„Ostatnie zadanie”, prod. USA,
lat 18. godz. 15.30. 17.30 i 19.30.
Walter — kino nieczynne.

WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki lż
— wystawy: „Broń biała i pal
na” ze zbiorów własnych, „Me
dale portretowe” ze zbiorów włas
nych, „Bogactwo głębin mors
kich i oceanów” ze zbiorów Mu
zeum Górnośląskiego i Muzeum
Śląska Opolskiego. „Motyw przy
rodniczy przy Uniwersytecie Wro
cławskim”, „Sport w sztuce ludo
wej” — wystawa pokonkursowa.
Witryny Plastyczne — „ARTU"
— malarstwo Krystyny Barań
skiej.
Dom Kultury tm. gen. Walte
ra — Wystawa rzeźby Tadeusza
Cygana z Pionek czynna w godz
10—19.
Klub EMPiK — „Najwybitniejsi
plastycy polscy” — Jan Lenlca.
DY4URY APTEK
Apteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pl. Zwycię
stwa 7.
Doraźna pomoc Internistyczna
— ambulatorium Pogotowia Ra
tunkowego przy ul. Tochtermana. Pogotowie Dentystyczne czyn
ne codziennie w godz. 21—7 rano
przy Pogotowiu Ratunkowym. In
formacja Służby Zdrowia 406-77.

TEATRY
Teatr Powszechny, ul. Żerom
skiego 53 — „Gwałtu, co się dzie
je”, sztuka A. Fredry,
pocz.
godz. 17 i 20.
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 998. posterunek MO 997,
pogotowie ratunkowe kolejowe
296-16, pogotowie gazowe w godz.
7—15 (217-17), w godz. 23—7 (224-30)
w niedziele 1 święta 400-97. pogo
towie kanalizacyjne 400-65, infor
macja usługowa 267-85. postój tak
sówek przy pl. Konstytucji 223-52,
przy dworcu PKP 268-88. przy
Żwirki i Wigury 418-10. pomoc
drogowa 981
informacja PKP
299-50, PKS 267-76.

BIAŁOBRZEGI
Kino „Pilica” — nieczynne.
Telefony: Pogotowie ratunkowe
708, pogotowie milicyjne 997, straż
pożarna 993, pogotowie energety
czne 530. postój taksówek 725, za
jazd myśliwski 411, sklep „Da
cia” 742.

GARBATKA
Kino „Las” — „Pani Bovary to
ja", prod. poi., lat 15. godz. 17
i 19.
Telefony: apteka 25. dworzec
PKP 47. posterunek MO 07. ośro
dek zdrowia 25. postój taksówek
53, urząd gminy 91. straż pożar
na 8.

GRÓJEC
Kino „Odra” — „Antyki”, prod.
poi., lat 15, godz. 15. 17 i 19.
Telefony:
pogotowie"MO 997,
Pogotowie ratunkowe 999. straż
pożarna
998.
biblioteka 23-58,
dworzec PKS 24-5! dom kultury
24-97. kino 21-62. ośrodek zdro
wia 23-24. postój taksówek 23-11.
przychodnia rejonowa 22-88. CPN
24-62.

KOZIENICE
Kino „Znicz” — „Bez wyj
ścia". prod. szwedz. lat 15, godz
17 1 19.
Telefony: pogotowie ratunkowe
999, posterunek MO 997, straż po
żarna 998. pogotowie energetycz
ne 23-11. kino 23-44 muzeum re
gionalne 33-72. urząd miasta i
gminy 21-23. przychodnia rejono
wa 22-94.
JEDLNIA LETNISKO
Telefony: apteka 48 Izba
dowa 38. posterunek MO 7,
dek zdrowia 23. restauracja
śna" 110. straż pożarna 8.
gminy 56.

poro
Ośro
„Le
urząd

I

pożarna 29, urząd miasta 1 gmi
ny 89.
WARKA
Kino
„PrayjaśM” — „Zdjęcia
próbne”, prod. poi., lat 13, godz.
17 1 19.15.
Telefony: apteka 38. izba po
rodowa 133,
posterunek MO 7.
pogotowie ratunkowe 9, przycho
dnia rejonowa 2'0. ośrodek zdrowia 21, restauracja „Turystyczna” 93. stacja CPN 130.
stacja
PKP 12, stanica wodna
PTTK
143.
Muzeum
im.
Pułaskiego —
czynne codziennie oprócz ponie
działków i dni poświątecznych w
godz. 10—17. Ekspozycja zmienna
— Kazimierz Pułaski i udział Po
laków w życiu politycznym, kul
turalnym i społecznym stanów
Zjednoczonych.

07. restauracja „Zamkowa” T7.

IŁŻA
Telefony: apteka SI. biblioteka
269, dom kultury 168,
dworzec
PKP 271, komisariat MO 7, pogo
towie energetyczne 31, pogotowie
1 ratunkowe 9, postój taksówek 95
straż pożarna 216, urząd Rminy
136, kino 77, szpital — chirurgia
29. restauracja „Zamkowa" 22.

Regionalny program
radiowy
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 188, 230, 238 m
oraz na UKF 70,49 MHz w godz.
6.45—7.30 i 16.40—17.00 natomiast w
godz. 7.30—7.40 i 17.00—18.06 —tyl
ko na UKF 70,49 MHz.
środa, 5 bm.
6.45 i 16.40 — Aktualności dnia
16.50 — Muzyka 17.00 — „Fala
młodości” — w oprać. B. Wiśli
ckiej 17.30 — „Mecz w cieniu
śmierci” — gawęda A. Czapli
ckiego 17.50 — „Słońce” w melo
dii i piosence.

Uwaga:
Od 13.30—14.00, od 14.15—15.00
i od 19.30—21.20 — Ogólnopolski
muzyczny program stereofonicz
ny.

NOWE MIASTO
Kino „Pilica” — „Werdykt”
prod. franc. lat 18. godz. 15.30
17 30 i 19 30
Telefony: apteka 48 biblioteka
•V. dworzec 97 gospoda 46, ka
wiarnia 160. kino 97. straż po
żarna 8. szpital 56. postój taksó
wek 88. przychodnia rejonowa 45

Program I

LIPSKO
Kino „Szarotka” — „Ofiara na
miętności”. prod. hlszp.. lat 18.
godz. 17 i 19
Telefony: apteka 62, dom kul
tury 131. kawiarnia 95 kino 184
dworzec PKS 206, komisariat MO
7. pogotowie ratunkowe 09. przy
chodnia rejonowa 194. straż po
żarna 108 szpital — dział pomo
cy doraźnej 09.
PIONKI
Kine „Chemik” — „Trędowa
ta”. prod poi lat 12. godz. 17
„Ordynat Michorowskl”,
prod
poi. lat 12. godz 19.
Telefony: pogotowie MO
307
pogotowie ratunkowe 308.
straż
pożarna 306. apteka 310. księgar
nia 511, pogotowie energetyczne
306. postój taksówek 265. przy
chodnia rejonowa 323. restaura
cja „Adria” 552. izba porodowa
543, urząd
gminy — naczelnik
513. kierunkowy t2.
SKARYSZEW
Telefony: apteka 13. posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 11, straż

12.05 Wakacje malowane. 12.25
___
„Palacz z Hrabiowskiej Likiernl”.
12.45 Tańce z różnych epok. 13.00
Audycja publicystyczna. 13.10 Vlncenzo Bellinl — Chór wojowni
ków, aria Orowista i scena z H
aktu opery „Norma”. 1345 Ze wsi
i o wsi. 13.50 Nowe nagrania ra
diowe. 14.10 Więcej, lepiej, nowo
cześniej. 14.30 Studio Słonecznik.
14.50 Muzyka Rameau. 15.30 Radioferie. 16.1# Gitara Segovii. 16.40
Na Warszawskiej Fali. 17.00 „Z
aktorskiego 'śpiewnika”.
17.20
Teatr Polskiego Radia” — Między
narodowy Przegląd Dramaturgii
Radiowej — Festiwal Przyjaźni —
„Biała lady, albo to nie była spra
wa dla pana H.„". 18.05 J. Haydn
— Trio G-dur. 18.25 Plebiscyt
Studia „Gama”. 18.40 Pod skrzy
dłami Hermesa. 19.00 Konc. wie
czorny. 19.40 Informacje, rady,
propozycje. 19.5# Len roślina opła
calna. 20.00 Publicystyka krajowa.
20.30 Audycja z ęyklu „Historycz
ne nagrania słynnych dzieł ope
rowych” — „Walklrla”. 31.48 Germaine TaiUeferre — Cor.certlno na
harfę 1 orkiestrę. 22.00 Przegląd
filmowy — Kamera. 22.15 Szkic do
portretu.
22.30
Magazyn
studencki. 23.35 Co słychać w świecle. 23.40 Muzyka.

RADIO
Wiad.: 8.00 7.00 8.00 9.00 10.00
11.00 12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00

5.05—6.09 Zielone Studio. 6.05—9.0#
Sygnały dnia. 9.05—11.4# Lato z
Radiem. 11.40 Tu Radio Kierow
ców. 12.05 Z kraju i ze świata.
12.23 Mozaika polskich melodii.
12.45 Roln. kwadrans. 13.00 Konc.
na instrumenty. 13.25 Zespół re
gionalny „Dolina Dunajca". 13.40
Kącik melomana. 14.00 Studio „Ga
ma" — wydanie festiwalowe „Ko
łobrzeg 78” ok. godz. 14.85 Infor
macje dla kierowców. 14.20 Stu
dio Relaks. 14.25 Studio „Gama”.
15.03 Korespondencja z zagrani
cy. 15.10 Studio „Gama” ok. godz.
15.45 Informacje dla kierowców.
16.00—13.23 Tu Jedynka. 17.30—18.00
Radlokurier. 18.00 Tu Jedynka. 18.23
Nie tylko dla kierowców. 18.33 Z
albumu polskiej piosenki. 19.15
Przeboje sprzed lat. 20.05 Sia
dem naszych interwencji. 20.1#
Orkiestra w repertuarze popular
nym. 20.40 Gra Zespół Malnstream.
21.05 Kronika sportowa. 21.15 Ko
munikaty Totalizatora Sportowe
go. 21.20 Konc. chopinowski. 22.00
Z kraju i ze świata. 22.2# Tu Ra
dio Kierowców. 22.23 Koszalin na
mtfz. antenie. 23.00—23.59 Wita Was
Polska. 23.15 Wielka Orkiestra
Symfoniczna PRiTV.

Program nocny
0.00 Początek programu
0.07 Kalendarz Kultury Polskiej
Wiadomości i informacje dla kie
rowców — 0.01 1.00 2.00 3 00
Wiad.: 1.00 4.00 3.00
0.12 1.05 2.06 3.06 — Noc a melo
dią 1 piosenką z Krakowa
4.00 Sygnały dnia — pierwszej
zmianie.

ŻYCIE RADOMSKIE

Program II

„Zycie Radomskie” 86-100, Ra
dom, ul. Żeromskiego 81 Tele
fony: 211-49. 234-50. Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz 6.30—
•5.30. Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa” Al. Je
rozolimskie 125/127 Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
zwraca. Druk: Prasowe Zakla.
dy Graficzne RSW „PrasaKsiążka-Ruch” Warszawa, ul.
Marszałkowska 1'3.

Wiad.: 4.3# 5.30 6.3# 7.3# 1.3# 11.3#
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. 6.1# Kalendarz. 6.15
Mel. przyjaciół. 6.35 Gimn. 6.45—7.1#
Dzień dobry. Warszawo. 7.15 Grają
zespoły p.k. Jana Ptaszyna Wrób
lewskiego. 7.35 Małe muzykowa
nie. 8.00 Dialogi i zbliżenia. 9.30
My 78. 9.40 Miłośnikom pleśni chó
ralnej; 10.00 „Żywe srebro”. 10.30
Gra Albert Nicholas. 10.40 Sprawy
codzienne. 11.00 Wakacje meloma
na. 11.35 Motosprawy. 11.45 Muz.

skie). 14.00 Naukowcy rolnikom.
14.15 Tu Studio Stereo (stereo ogólnopolskie). 15.05 Tygodnik Kul
turalny. 15.45 Kwadrans poetycki.
16.05 Rozmowy o książkach. 16.25
Nowoczesna... patyna. 16.40—18.20
Program WORT. 16.40 Na War
szawskiej Fali. 17.00 Słuchaj nas.
17.50 Tu Studio 4 (stereo Warsza
wa lok.). 18.20 Warszawski Merku
ry. 18.25 Mistrzowie pióra — Ma
rta Kuncewiczowa. 19.0# * Śląska
Alma Mater. 19.15 Język angielski.
19.30 Studio Stereo zaprasza —
(stereo ogólnopolskie). 21.30 Wtttis Conover przedstawia.
21.50
Dźwiękowe wtajemniczenia — Pa
jąki. 22.15 W trosce o słowo 1 .treść.
22.35 Jak fotografować — kupuje
my aparat fotograficzny. 22.50 Na
dobranoc „Rymy dziecięce”.

W arszawa - Praha

Doświadczenia spółdzielców

Wśród współpracujących ze
sobą przedsiębiorstw, uczelni i
instytucji Warszawy i Prahy, są
również spółdzielnie mieszka
niowe, działające na terenie
obu bratnich stolic. Zaczęło się
w 1973 r. od podpisania wspól
nego porozumienia Stołecznego
Związku Spółdzielni Budownic
twa Mieszkaniowego i Miejskie
go Komitetu Czeskiego Związku
Spółdzielni Mieszkaniowych. Na
Szczegółowy program audycji
stępnie bezpośrednie kontakty
Polskiego Radia zamieszcza ty
godnik „Radio 1 Telewizja”.
nawiązały już poszczególne spół
dzielnie, a konkretnie RSM
Polskie Radio zastrzega sobie i Praga że spółdzielnią CzKD
możliwość zmian w programie.
Praha, „Osiedle Młodych” ze
spółdzielnią Praha 10, „Moko
tów” z Prahą 1, oraz „Śród
mieście” (dawna „Powszechna”)
ze spółdzielnią „Pokrok”.
— Korzyści z tej współpracy
Program I
są obopólne — powiedział nam
14.40 Wakacyjne Kino Młodych —
prezes Stołecznego Związku, Zy
Z różnych boisk —
gmunt Kaczyński. My mamy
„Trener" Film fab. prod. ZSRR
większe doświadczenia, wynika
jące z długoletnich tradycji
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
polskiej spółdzielczości. Ale i od
sąsiadów z południa jest się
16.3# Kino Najmłodszych Zestaw
filmów animowanych
czego uczyć.
1. Woda zapomnienia s.
Eh
Prascy spółdzielcy interesują
(ZSRR)
się więc głównie organizacją i
2. Crlstal, TIpps and Allstalr
procesem
inwestycyjnym, for
(ang. kolor)
mami i metodami gospodarowa
17.00 Nie tylko dla kobiet (kolor)
nia i kierowania osiedlem. A
17.30 Losowanie Małego Lotka
my — skorcystaliśmy z doś
17.45 „Moja żona 1 ja" Komedia
obyczajowa produkcji TV NRD
wiadczeń czechosłowackich przy
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
angażowaniu członków spół
(kolor)
dzielni do prac przy budowie i
19.10 Siódemka
wykańczaniu domów, ich przy
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
szłych mieszkań. Interesujące są
lor)
też czeskie formy budownictwa
20.30 „Cygańskai miłość” Film fab.
jednorodzinnego, do którego,
prod. TV węgierskiej
węgi
zwłaszcza w ostatnim okresie,
21.30 Poradnik
Zmotoryzowanego
Turysty (kolor)
tak wielką wagę przywiązuje
21.4# XII Festiwal Piosenki 2ołmy w Warszawie.
nięrśkiej — Kołobrzeg 78 — Kon
Swego rodzaju nowością dla
cert Inauguracyjny — (kolor)
nas jest korzystanie przez pra
28.10 Dziennik (kolor)
skie spółdzielnie z pomocy swo
ich członków — rzemieślników,
Program II
przy wykonywaniu
różnych
prac remontowych, konserwa
15.30 Towarzystwo Wiedzy Pow
cyjnych itp. Po prostu ei fa
szechnej
chowcy, po godzinach normal
16.00 Kino Telewizji Dziewcząt i
nej swojej pracy, wykonują
Chłopców z serii „Załoga Błę
różne usługi w swoim bloku
kitnej Mewy” — „Na wyspie"
czy osiedlu na rzecz spółdzielni.
Film fał
*,
prod. jugosłowiańskiej
(kolor)
Oczywiście — odpłatnie. Bę
16.25 Klub Jazzowy Studia Gama
dziemy więc i my, w Warsza
— Muddy Waters — (kolor)
wie, rozwijać tę formę.
17.05 Operowe Qul Pro Quo (keTych kilka przykładów świad
lor)
czy o dobrze rozwijającej się
18.10 Powtórka Języków
współpracy
spółdzielczości mie
Język rosyjski — lek. 2
szkaniowej naszych stolic. Czę
Język francuski — lek. 2
ste są wzajemne wizyty, w któ
19.10 Program lokalny
rych biorą udział również
19.30 Wieczór z Dziennikiem (koprzedstawiciele samorządu mie
lor)
szkańców, na ćo dzień wymie
20.36 Od Mistrza do Ministra
niana Jest dokumentacja tech
21.15 24 Godziny (kolor)
niczna. Ostatnio zaś rozwija się
21.25 Kino Letnie „Tylko umarły
także wymiana wczasów 1 ko
odpowie" Film kryminalny prod.
polskiej
lonii dla dzieci.

TELEWIZJA

WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
ZAKŁAD MLECZARSKI NR 1
w Radomiu ul. Toruńska 6

ODSTĄPI BEZPŁATNIE
instytucjom uspołecznionym lub rolnikom indywidualnym
nadwyiki

SERWATKI
w miesiącu lipcu i sierpniu w celu jej pełnego 1 właściwego
zagospodarowania.
Dokładna informacja na w.w. temat Radom teł. 251-03 wew.
22
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WSS „SPOŁEMW RADOMIU
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW RADOMIA
ŻE SKUPUJE NASTĘPUJĄCE
OPAKOWANIA SZKLANE
W CENIE ZŁ 3 ZA SZTUKĘ

Spółdzielnie pod jednym szyldem

W kwietniu br. Rada Mini
strów podjęła uchwałę, na pod
stawie której na terenie woje
wództwa mają powstać Woje
wódzkie Związki Spółdzielni
Pracy (lub Wojewódzkie Spół
dzielnie Pracy). Chodzi bowiem
o ściślejsze powiązanie drobnej
wytwórczości z terenem, na któ
rym działa, zgodnie z nowym
podziałem
administracyjnym
kraju i strukturą władz lokal
nych.
Efektem tej decyzji jest Po
wołanie x dniem 1 lipo
*
Stołecinego Związku Spółdzielczości
Pracy, który skupia blisko 70
proc, spółdzielczego potencjału
gospodarczego naszego woje
PRZYTYK
wództwa. W skład związku we
Telefony: apteka 13. posteru
szły
63 spośród 114 jednostek
nek MO 97, ośrodek zdrowia 63,
spółdzielczych, zatrudniających
straż pożarna W.
ok. 54 tys. osób. Tylko te, które
WIERZBICA
produkowały dla caleeo kraju,
nadal pozośtają w Krajowym
Telefony: apteka 1, izba poro
dowa H, posterunek MO 7, ośro
Związku.
dek zdrowia 19, po-gotowie ener
SZSP ma stać się jednostką
getyczne 21, restauracja „Niespo
Program HI
*
dzianka
’ 34. urząd gminy — nakoordynującą działalność pro
czelnik 15, żłobek 2. przedszkole
dukcyjną
i usługową, decydu
Wiad.: 5.00 6.00 7.06 8.00 10.30
25.
jącą o wielkości i strukturze
12.00 13.00 17.00 19.30 22.00
podaży na rynek warszawski,
SZYDŁOWIEC
sprawować kontrolę nad pod
5.06—6.00 Między dniem a snem.
Kino
„Górnik” — „Fałszywy
S.30 Gimnastyka. 6.30 Polityka dla
ległymi placówkami. Wszystkie
król”, prod. ang. Jat 15, godz.
wszystkich. 7.38 „Tryptyk tatrzań
działania spółdzielni podejmo
16, 19, 29.
ski” — gaw. 8.05 Co kto lubi. 9.00 i wane będą w uzgodnieniu z
Telefony: apteka 36, dom kul„Studnia przodków". 9.10 Kiermasz
Urzędem Miasta (a nie jak do
tury 346. posterunek MO 67, straż
płyt. 9.30 Nasz rok 78-my. 9.45 Dy
tej pory — centralnie dla całe
pożarna 98. pogotowie ratunko
skoteka pod gruszą (cz. I). 10.3S
we 09, przychodnia
rejonowa
go kraju). W oparciu o wytycz
H. Miśkiewicz — muzyk poszuki
383, stacja CPN 166, PKP »ó, mu
wany. 11.00 Zycie rodzlpne. 11.30
ne władz miasta SZSP ma
zeum 233.
Dyskoteka pod gruszą (cz. It). 12.23
opracowywać projekty planów
Muzeum Ludowych Instrumen
Za kierownicą. 13.00 Powtórka z
społeczno-gospodarczych
dla
tów Muzycznych — Polskie
—
Inrozrywki. 13.50 „Prowincja” — ode.
swojego związku, zawierać umo
strumenty Muzyczne i wnętrza
14.00 Lato w Filharmonii. 15.05 Wa
wy
z
organizacjami
handlowy

zamkowe
czynne
codziennie
kacje ze swingiem. 13.46 Przeboje
mi, koordynować działalność in
oprócz poniedziałków i dni poczterdziestolatków. 16.00 Jej wszy
świątecznych w godz. od 10—19,
westycyjną, zapewniając jej
scy synowie. 16.20 Muzykobranle.
w soboty cd 9—15.30.
16.43 Nasz rok 78-my. 17.05 Muzy
wykonawstwo, projektować siec
czna poczta UKF. 17.40 Śladami
usługową, szkolić kadry itp.
jazzowych legend. 18.19 Polityka
PRZYSUCHA
Istotnym elementem działania
dla wszystkich. 18.23 czas relak
Kino „Zachęta” — „Akcja Sa
su. 19.00 Codziennie powieść w
SZSP ma być udzielanie pomo
lamandra”, prcd. rum.-wlosk. lat
wydaniu dźwiękowym — „Długo
cy spółdzielniom w najtrudniej
15, godz. 15.30, 17.30 i 19.20.
i szczęśliwie” — ode. 19.35 Opera
szych bodajże obecnie sprawach
Telefony: posterunek MO 07,
tygodnia — „Koronacja Poppei".
pogotowie
ratunkowe 09. straż
zaopatrzenia. M.in. Spółdzielcze
19.50 „Studnia przodków”. 20.00
pożarna 06, apteka 229, dom kul
Przedsiębiorstwo Handlu i Zao
Studio 202. 21.00 Ludwika Beettury 473, urząd miasta i gminy
patrzenia dokonywać będzie za
hovena opera omnia. 22.03 Zespół
427. ośrodek zdrowia 406, izba po
kupów i magazynować surowce,
Ths Stylisties. 22.15 Trzy kwad
rodowa 317.
ranse jazzu — problemy — ma
materiały i części dla usług i
gazyn.
23.00
Wiersze
recytuje
Mie
produkcji rynkowej. Tą formą
ZWOLEŃ
czysław Voit. 23.05 MięcUy
"
dniem
objęte zostaną przede wszyst
a snem.
Kino „Świt” — „Wojenny pre
kim branże: odzieżowa, dzie
zent”. prod. ZSRR, lat 12, godz.
wiarska,
chemiczna, skórzana i
17 1 19.
Prcgram IV
budowlana. Zorganizowana zo
Telefony: posterunek MO 997,
stanie też baza remontowa ma
straż pożarna 998, pogotowie ra
Wiad.: 6.40 12.00 15.00 16.00
szyn, sprzętu i pojazdów przez
tunkowe 999, apteka 24-19, postój
22.55
taksówek 27-08, restauracja „Gc“
Zakład Sprzętu i Transportu.
20-37,
tardzianka” 2S-52, szpital
Spółdzielcze inwestycje i mo
6.00 Biuro listów odpowiada. 6.10
zakład energetyczny 20-61.
Rośliny tropików — Palma kodernizacje
opracowywane 1 wy
Muzeum im. Jana Kochanow
kosowa. 6.30 Rytm .i ,
piosenka.
_______ 6.40
__
konywane będą w dużej mierze
skiego w Czarnolesie — wysta
Wiadomości. 6.45—7.40 Dzień dob
przez Spółdzielcze Biuro Stu
wa „Wielcy pisarze i poeci w
ry, Warszawo. 7.40 Radio dedyku
diów i Projektów „Bak” oraz
rzeźbie ludowej” ze zbiorów Mu-• je. 8.00. Śpiewa zespół Aura. 8.10
zrzeszone w SZSP spółdzielnie
zeum Etnograficznego w Toru
Ptaki 1 ptaszki w muzyce. 8.27
niu. Pu<nkt Wystawowy w Zwole
remontowo-budowlane.
Utwory fortepianowe Dvoraka (ste
niu — „Owady polskie”. „Ziemia
reo lok.). 9.00 Lato z Radiem. 11.40
Podstawowy jednak cel I za
kryje tajemnice przeszłości — wy
Primador.na — Leontyne Price
dania nowego związku to —
stawa archeologiczna.
(stereo lok.). 12.05—12.25 Głos Ma
obok zwiększenia produkcji i
zowsza, Kurpi 1 Podlasia, 12.25
usług — dostosowywanie ich do
DRZEWICA
Giełda płyt (stereo lok.). 13.00
potrzeb i wymogów stołecznych
Piosenki na wakacje. 13.15 Tań
Telefony:
apteka 25, dworzec
ce Hiszpanii (stereo lok.). 13.30 Tu
odbiorców. Udział wyrobów
PKP 47. ośrodek zdrowia 26. po
Studio Stereo (stereo ogólnopol
stój taksówek 53. posterunek MO
rynkowych wynosi 62 proc.

JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy 101 apte
ka 29. potserunek MO 77. ośro
dek zdrowia 17 straż pożarna 88.
zakład energetyczny 60. restaura
cja „Turysta” 14. urząd gminy
— naczelnik 80

MOGIELNICA
Telefony:
apteka 10. gminna
spółdzielnia 8, kino 44, ośrodek
zdrowia
11. posterunek MO 7.
stacja PKP 50. straż pożarna 83.
naczelnik
148. księgarnia 61,
przychodnia rejonowa 80.

Dla poprawy produkcji i usług

GD ZIE

1

ZYCIE RADOMSKIE

wartości sprzedaży, resztę sta
nowią usługi dla instytucji oraz
produkcja
zaopatrzeniowo-inwestycyjna. W przysiłyjn ro
ku SZSP zakłada wzrost do
staw rynkowych o ok. S proc.,
zaś usług dla ludności — ok.
14 proc, rocznie. Do końca 1980
r. produkcja towarów ma się
zwiększyć o 10—12 proc.
,
Można to osiągnąć zwiększając
liczbę placówek prowadzących
usługi dla ludności, jak też po
prawiając ich rozmieszczenie.
Możliwość poprawy spółdziel
czość widzi w lepszym wyko
rzystaniu istniejącego potencja
łu. Przede wszystkim poprzez
modernizację zaplecza, wprowa
dzenie pracy na zmiany wszę
dzie tam, gdzie to możliwe oraz
szybszy rozwój nowoczesnej ba
zy dla usług, z równoczesnym
rozmieszczeniem punktów ob
sługi klientów na terenie całego i
województwa. Szczególnie istot
na będzie tu koordynacja współ
pracy ze spółdzielczością mie
szkaniową i tworzenie sieci
usługowej w osiedlach, (alr)

Liceum dla pracujących

przyjmuje zaisy
Są jeszcze wolne miejsca w I
LO Zaocznym dla Pracujących,
przy ul. Siemiradzkiego 2. Za
pisy do L II, III i IV klasy
przyjmuje kancelaria szkoły w
poniedziałki i piątki, w godz.
16—18. Warto dodać, że nauka w
liceum odbywa się co drugi ty
dzień w soboty, od godz. 15 i w
niedzielę, od godz. 9. Oprócz
tradycyjnych klas są tu również
organizowane zespoły przedmio
towe, umożliwiające pracującym
ukończenie pełnej szkoły śred
niej w ciągu trzech lat. Nauka
w zespołach obejmuje co roku
Inne grupy przedmiotowe na po
ziomie maturalnym. Każdy rok
nauki kończy się egzaminem.
Tym sposobem egzaminy doj
rzałości składane są sukcesyw
nie, nie zaś pod koniec nauki
w szkole. Jest to znane udogod
nienie szczególnie dla osób star
szych, mających długą przerwę
w nauce, (an)

• butelki grubościenne 1/2 na kapsel 1 z gwintem
• butelki po winie 0.75 1

w następujących punktach skupu:
P.l Radom ul. Nowogrodzka 18
P.2 Radom ul. Struga 33
P.3 Radom ul. Żurawia 27
P.4 Radom uL Świerczewskiego 73
P.5 Radom ul. Dąbrowskiego 46
P.6 Radom uL Staroopatowska 21
P.7 Radom uL Różana 19
P.10 Radom uL Witolda 1
P.ll Radom ul. Daleka 11/13
P.13 Radom ul. Topiel 12
P.14 Radom uL Gęsia 5
P.l 5 Radom uL Kelles-Krauza 17
P.l 6 Radom ul. Idalińska 17
P.17 Radom ul. Kononna 11
Sklep nr. 10 Radom ul. Wałowa 21
Sklep nr 20 Radom ul. 1-go Maja 85
Sklep nr 23 Radom ul. Chłodna 56
Sklep nr 26 Radom ul. Solskiego 7
ul. Żeromskiego 67
Sklep nr 40
“ Radom
‘
Sklep nr 44 Radom ul. Słowackiego 14
Sklep nr 63 Radom uL Kwiatkowskiego 42
Sklep nr 80 Radom ul. Słowackiego 86
Sklep nr 112 Radom ul.Osiowa-Masztowa
Skleo nr 140 Radom ul. Śniadeckich
Sklep nr 151 Radom ut. Katowicka 15
Skleo nr 168 Radom ul. Obrońców 24
Skleo nr 180 Radom ul. Młodzianowska 9
Sklep nr 182 Radom ul. Chrobrego 7/9
Sklep nr 185 Radom ul. Wałowa 15
Skleo nr 214 Radom ul. Główna 5
Skleo nr 219 Radom ui. Waltera 1
Sklep nr 128 Radom ul. Wierzbicka 38

oraz od dnia 20 maja 1978 r. słoiki po musztardzie widr
S-401 w cenie zł 0.50 za sztukę w punktach przy ulicy:
”.4 Radom ul. Świerczewskiego 73
P.6 Radom ul. Staroooatowska 21
P.10 Radom ul. Witolda 1
P.l 5 Radom ul. Kelles-Krauza 17
R-197-1

KOMUNIKA!
REJON ENERGETYCZNY RADOM
zawiadamia o przerwach
W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA ODBIORCÓW
dn. 3—5.07 w gcdz. 7—15 Mniszek I
dn. 4.07. w gcdz. 7—15 Radom uL Żeromskiego 116 i 116A,

Dzielna, Szeregowa, Odechowska, Ludwikowska i przyległe;
Huta Mazowszańska I.
dn. 5.07. w godz. 7—15 Huta Mazowszańska I, Radom ul. Przo
downików, Dekarska, Murarska, Letniskowa, Budowlanych.
dn. 6.07. w godz. 7—15 Huta Mazowszańska II, Radom bloki
przy ul. Jastrzębiej i Cichej.
STANISŁAW Z. Posiadam
dn. 7.07. w godz. 7—15 Huta Mazowszańska II, Radom ul. Grzy
wykupione od ‘ państwa przed
bowska 3 i 7, Olsztyńska 8, 11, 13, Kierzkowska, Nizinna,
kilku laty mieszkanie, w któ |!
Wstępna,
Marglowa.
rym do chwili wykupu miesz
kałem jako najemca kwaterun
dn. 10.07. w godz. 7—15 Huta Mazowszańska II, Radom ul.
kowy. Obecnie — i uwagi na
Wiejska od Łanowej do Drzymały, Opolska.
powiększenie się rodziny chcialbym zamienić to własnościo
dn. 10—12.07. Mniszek II. bez załączania na noc.
we
mieszkanie na większe
dn. 11.07. w godz. 7—15 Studzienice”-Iy Radom ul. Cicha 2Z4
kwaterunkowe. Czy istnieje
8'10, Chałubińskiego 4, 6/8, 10, 5/11 oraz Pawilony; Warsz
możliwość przeniesienia uprze
dnio wniesionego przeze mnie
tatowa, “
Potokowa, “Potkanowska
od Warsztatowej do Okrężwkładu na wykup tego miesz I
nej.
kania, którego obecny najem
dn. 12.07. w godz. 7—15 Studzienice II, Radom — Pruszaków,
ca kwaterunkowy wyraża chęć
zamiany. Mieszkanie to jest
dn.
13.07. w godz. 7—15 Chronów, Radom ul. Sadkowska 15,
większe od mojego i posiada
17, żłobek przy Szklanej.
lepsze wyposażenie techniczne,
liczę się więc z koniecznością
dn. 14.07. w godz. 7—15 Chronów II.
dopłaty różnicy w cenie.
RED.: W opisanej przez na
dn. 15.07. w godz. 7—15 Chronów III.
szego Czytelnika sytuacji nie
jest możliwe przeprowadzenie dn. 17.07 w godz. 7—15 Chronów III, Wola Goryńska _II.
transakcji zamiany mieszkań —
wykupionego na własność od dn. 18.07. w godz. 7—15 Chronówek, Wolska Dąbrowa.
państwa na kwaterunkowe nie
dn. 19.07. w godz. 7—15 Brody, Wola Bierwiecka I i II.
wykupione dotychczas — z Jed
noczesnym przekazaniem kwo
dn. 20.07 w godz. 7—15 Brody II, Wola Bierwiecka III.
ty za wykup mieszkania zaj
21.07. w godz. 7—15 Brody II, Wola Blerwiecka III.
mowanego na poczet ceny mie
szkania drugiego. Transakcja
dn. 24.07. Wola Bierwiecka IV, Legenzów, Owadów I i II, Ra
taka byłaby bowiem równo
dom ul. Kusocińskiego 2, 4, 6, 3 i 5.
znaczna z wykupieniem od
skarbu państwa drugiego mie dn. 25.07. Legenzów, Wola Owadowska I i II, Radom ul. Mal
szkania przez jedną i tę samą
czewskiego od Poczty do Potoku, Tybla, Grochowa, Kościu
osobę.
szki 10, 12A, 14, 16, Narutowicza 1A i IB, Jaracza 1, 3, Bo
Przeszkodą w realizacji tej
gusławskiego 6, 7, 9.
transakcji w opisanym stanie
są. pofaktycznym I prawnym
.
.
.
dn. 26.07. Olszowa I i II, Owadów II, Wola Owadowska 1 i II,
stanowienia przepisów ustawy
Radom ul. Traugutta strona parzysta nr 2 do 20, str. niepa
z 14 lipca 1961 r o gospodarce
rzysta nr 7—15.
terenami w miastach i osied
lach — z późniejszymi zmiana dn. 27.07. Olszowa II, Wola Owadowska II i III, Radom ul.
mi (ustawa z 6 lipca 1972 r. o
Solskiego 1—5, Hotel „Iskra”, Bogusławskiego 3, 4.
zmianie ustawy o gospodarce

Wykup od państwa

Tylko jedno mieszkanie

terenami w miastach i osied
lach oraz ustawy o wyłączeniu
spod publicznej gospodarki lo
kalami domów jednorodzinnych
oraz lokali w domach spół
dzielni mieszkaniowych).
Wyżej wymienione postano
wienia stwierdzają wyraźnie,
że osoba fizyczna może nabyć
od skarbu państwa tylko jeden
lokal na podstawie tej ustawy.
(B.Ł.)

dn. 28.07. Wola Goryńska I i II, Wola Owadowska III, Dąb
rowa Kozłowska I i II, Radom ul. Traugutta 15—27, Sol
skiego 5—11 i 8.
dn. 29.07. Wola Goryńska I i II, Dąbrowa Kozłowska I i n,
Radom ili. Giserska, Promyka, Żurawia, Okrzei.

dn. 04.08 w „godz. 7—15 Wierzbica Osiedle i Wieś.
PRZERWY SPOWODOWANE BĘDĄ REMONTEM URZĄ
DZEŃ ENERGETYCZNYCH.
R-196-1

USŁUGI DLA LUDNOŚCI

USŁUGI DLA LUDNOŚCI

USŁUGI

USŁUGI DLA LUDNOŚCI
W ZAKRESIE POLIGRAFII

KIE DRUKI
jak
zaproszenia, dyplomy, bilety wizytowe,
ulotki reklamowe wielokolorowe
ODBITKI KSEROGRAFICZNE
doknmentów, instrukcji, świadectw, prac dypl., zaświadczeń itp.

Wykonuje ekspresowo:
DRUKARNIA RSP „OPAKOWANIE" w RADOMIU
ul. Żeromskiego 28
Tel. 262-15
Zakład czynny:

codziennie w godz. od 7.00—14.00
w soboty w godz. od 7.00—12 00
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Raport z Kozienic

Lato w mieście

W świetlicy „Skrzat”

na miarę polsKi
n tys. ton stalowej konstrukcji, 1700 km rurociągów w kot
le o ciężarze 12 tys. ton, 65 tys. spawów, każdy dokładnie spra
wdzony, prześwietlony. Tyle najbardziej charakterystycznych,
* jednocześnie wymownych danych o kozienicklej „pięćsetce".
Trudno zapamiętać resztę niezwykle skomplikowanych sfor
mułowań technicznych, parametrów i zawiłych pojęć dotyczą
cych budowy pierwszego w kraju bloku energetycznego o moey 500 megawatów.

Obok realizacji bloku, prze
biega więc wielki proces edu
kacji zawodowej, nabieranie
mimo zbytniej już rutyny,
tak potrzebnej odporności na
wszystkie przeciwności w
procesie inwestycyjno-ekspioatacyjnym.
Mówi się o ludziach z Ko
zienic „ekstra kadra”. Tych
z placu budowy i tych z ru
chu. Znakomity to rzeczywiś
cie i w pełni rozumiejący się
kolektyw, przed którym naj
ważniejsze zadanie urucho
mienie pierwszej „pięćsetki”.
ANDRZEJ MĘDRZYCKI
Zdjęcie BRONISŁAW DUDA

W ramach akcji „Lato w
mieście” świetlica „Skrzat”
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Nasz Dom” przy ul. 1-go Ma
ja 59 organizuje w najbliż
szych dniach kilka atrakcyj
nych imprez.
Dziś 5 bm. przed południem
odbędzie się wycieczka plene
rowa w okolice Radomia, w
•programie której znajduje się
również „Zgadywanka tereno
wa”. Po południu o godz. 15
dzieci udadzą się na basen
„Radomiaka”.
Następnego
dnia przewidziano wycieczkę
krajoznawczą , do
jaskini
„Raj”, Jędrzejowa i Szydłow
ca, 7 bm. odbędzie się wy
cieczka do Warki (w progra
mie zwiedzanie muzeum), na
tomiast w sobotę 8 brn. za
planowano rajd pieszy na tra
sie Rajec — Jedlnia Letnisko.
Wszystkie imprezy rozpo
czynają się o godzinie 9.
(bw)

Start po studencki indeks

Egzaminy w Wyższej Szkole Inżynierskiej
Termometr tego nie wyka
zuje, ale pewne jest, że w egzaminacyjnych salach tem
peratura jest o wiele wyższa
niż na uczelnianym dziedziń
cu, gdzie przygrzewa lipcowe
słońce. Egzaminy — to słowo
tłumaczy wszystko.
Rozpoczęty się gorączkowe
dni egzaminów wstępnych na
wyższe uczelnie. Do wszyst
kich
instytutów
Wyższej
Szkoły Inżynierskiej w Rado
miu wpłynęło blisko 700 po
dań od maturzystów, którzy
ubiegają się o studencki in
deks. Tyle też osób zasiadło
w salach. Kto otrzyma in
deks? Na to pytanie odpo
wiedź będzie znana dopiero
po kolejnej turze egzaminów
— sprawdzianie ustnym.
W Wyższej Szkole Inżynier
skiej w Radomiu reporterską

Przyczepa o 224 kołach

Zakład Tiwrtu EiisWi raotawiis sie
do gigantycznych przewozów
Wielkie,
gigantyczne
to
przedsięwzięcie na miarę am
bicji polskiej energetyki oraz
rosnących potrzeb w pobo
rze mocy. Tej energii elek
trycznej dla przemysłu, no
wych dzielnic, osiedli mamy
w tym roku dostarczyć wię
cej aż o 2470 megawatów,
1/5 pochodzić będzie z Ko
zienic.
Do końca roku tylko po
zornie daleko. Dla budowni
czych kozienickiej „pięćsetki”
ostatni dzień grudnia wydaje
się prawie w zasięgu ręki. A
roboty wiele. Mimo ustalonych
priorytetów, obowiązujących
dat i tu są zaległości.
Ten budovzany blok jest
kolejnym, dziewiątym. Ale
dyrektorzy: Adam Biały i
Stanisław Zieliński traktują
go jak pierwszy. Taka jest
ranga zadania. Nowego, trud
nego, pełnego niespodzianek.
Dane z raportu mówią, że
zakończono już montaż tur
biny z wycentrowaniem osi.
Niepokój pojawił się przy kot
le, Choć dobrze idą roboty
termoizolacyjne, nie można
zrobić próby z podgrzewacza
mi pary. Kto mógł przewi
dzieć, że puszczą spawy. Ciąg
węglowy bez zagrożeń, w 80
proc, wykonane
instalacje
mazutowe. Woda też „poko
nana”. Pozornie zaawansowa
nie niezłe, a naprawdę, gdy
wyliczyć newralgiczne, zagro
żone punkty, dni brakuje.

Dyrektor Zieliński znalazł
wyjście. Od lipca do wrżeśnia
pójdzie robota na półtorej
zmiany. Zgoda? — zapytał lu
dzi. — Nie było oponentów.
Choć pora zbiorów truskawek
i sianokosów, a 30 proc, za
łogi to mieszkańcy okolicz
nych wsi. Przypomnieli sobie
wszyscy czas, kiedy szedł
wyścig o „dwusetki”. Zagra
ła ambicja. I tym razem pokażemy jak w Kozienicach
się pracuje.

Będzie więc miesiąc zapa
su. Tak potrzebny to czas bo
naprawdę nikt z budowni
czych elektrowni nad Wisłą
nie wie, ile jeszcze niespo
dziewanych problemów przyj
dzie rozwiązać.
Niezależnie
od
stałego
„podkręcania” tempa inwes
tycji, cementuje się kadra do
obsługi nowego bloku. Prototypowość narzuciła tu swmje
prawa. Ta nowa kadra nie
odpowiada już staremu mo
delowi. Muszą cechować ją
znacznie większe zdolności
prognozowania i błyskawicz
nego podejmowania najlep
szych, najsłuszniejszych de
cyzji. Takie są potrzeby zwią
zane ze stosowaniem przy bu
dowie „pięćsetki” nowych,
nieznanych materiałów i tech
nologii, szerokiej automatyza
cji sterujących wielomaszynowymi układami w procesie
produkcyjnym.

Porządkowanie targowisk

Place ze sprzedażą koszykowa
Ważną rolę w zaopatrzeniu
ludności Radomia w artykuły
rolne, wyroby rzemieślnicze
spełniają targowiska admini
strowane, modernizowane i
rozbudowywane przez GS.
Jest ich sporo — przy ul.
Wernera, Traugutta, Buźniczej, Struga, Głównej, Sło
wackiego, Nowogrodzkiej i
tzw. „Koniówka” — targowis
ko zwierząt hodowlanych.
W ubiegłym roku Gminna
Spółdzielnia rozpoczęła prace
modernizacyjne tych obiek
tów. Uporządkowano najbar
dziej widocznie, również i Uciążliwe targowisko przy
dworcowe, utwardzono na
wierzchnię, regularniej sprzą
ta się place targowe, choć nie
są one ozdobą miasta.
Owoce i warzywa nabywa
ne na targowiskach są śwież-

♦ze sportu
*
Okręgowy Związek Teniso
wy w Radomiu dokonał we
ryfikacji rozgrywek drużyno
wych mistrzostw Polski ju
niorów i seniorów na szczeblu
OZT.
Wśród seniorów zwyciężyła
Broń przed kielecką Tęczą i
te właśnie zespoły będą re
prezentowały okręg w grach
o wejście do II ligi. Broń w
dniach 19—20 sierpnia br. sto
czy pierwszy pojedynek ze
Stalą Stalowa Wola. W przy
padku zwycięstwa radomianie
zmierzą sie w decydującym
o awansie meczu z AZS
Słupsk lub ŁKS.
Wśród juniorów pierwsze
miejsce zajęli Budowlani Ra
dom wyprzedzając Tęczę Kiel
ce. Obie drużyny walczyć bę
dą w dalszych turniejach stre
fowych o mistrzostwo Polski.
Budowlani wyznaczeni zostali
jako gospodarz strefy w
dniach 27—28 sierpnia br. Na
korfach w Radomiu spotkają
się: mistrz OZT Zielona Góra
ze zwycięzcą eliminacji: SKT
Gdańsk — Gwardia Wrocław
oraz Olsza Kraków’ z Budow
lanymi. (atn)

sze, a wybór jest często więk
szy niż w handlu detalicznym.
Niektóre owoce — przede
wszystkim leśne — jagody,
poziomki, borówki, świeże
grzyby są do nabycia niemal
wyłącznie na targowiskach.
Jest wreszcie i nawyk naby
wania produktów rolnych i
wyrobów rzemieślniczych bez
pośrednio od producentów i
wykonawców, w utrzymaniu
którego zainteresowane są obydwie strony — sprzedający
i kupujący. Dlatego też „Tar
gowisko” usprawnia działal
ność już jako tako zorganizo
wanego handlu koszykowego
w interesie sprzedawców 1
klientów. Przed rozpoczęciem
dnia handlowego GS otrzy
muje informacje z Wojewódz
kiej Spółdzielni Ogrodniczej
o aktualnych cenach owoców
i warzyw. Te właśnie ceny ustalane codziennie obowiązu
ją w sprzedaży na bazarach.
Obecnie GS przystępuje do
urządzania jeszcze jednego
targowiska — tym razem przy
ul. Śląskiej. Jest to plac po
usuniętych
już
barakach
„Waltera”. Na 3/4 jego po
wierzchni powstaje parking
samochodowy, na pozostałej
części to właśnie nowe, postu
lowane przez mieszkańców
targowisko. Będzie ono otwarte jeszcze tego lata, le
piej zorganizowane i podzie
lone na różne działy sprzeda
ży, zaopatrzone w trwałe lady
sprzedaży z lastriko i kamie
nia marmuropodobnego.
Następny plac zorganizowa
ny zostanie na osiedlu Borki.
Nadal kłopotliwe jest targo
wisko przydworcowe, urządzo
ne w bardzo ruchliwej dziel
nicy i na terenach przygoto
wywanych do rekreacji miej
skiej. Zostanie ono przeniesio
ne w okolice Ustronia. Chy
ba słusznie — ponieważ jak
dotąd targowiska powstawały
w naszym mieście żywiołowo,
miejsca ich lokalizacji ustala
li- sprzedawcy, często wbrew
interesom dużej aglomeracji
miejskiej i nie zawsze zgod
nie z planowaniem sieci han
dlowej.'
be-de

Przygotowania do przewo
zu ciężkich urząizeń energe
tycznych transformatorów i
generatorów dla polskich elek
trowni — w radomskim Za
kładzie Transportu Energety
ki nie bez racji porównuje
się do tych, jakie poprzedza
ją słynne wyprawy alpinis
tów w Himalaje.
Przed monopolistą super
ciężkiego transportu energe
tycznego, którym jest ZTE,
stawia się bardzo odpowie
dzialne zadania: dokładnego
przeglądu i atestu sprawności
sprzętu, w tym i unikalnej
przyczepy „Cometto” o zała
dunku 300 ton, sporządzenia
dokładnej mapy trasy prze
wozu, współdziałanie z dys
ponentami dróg. Często temu
superciężkiemu
przewozowi
towarzyszy budowa obwod
nic, nowych utwardzonych od
cinków dróg czy nawet usu
wanie niektórych budynków
— „zawalidróg” na trasie.
Przyczepa bowiem posiada
224 koła i 67 m długości —
ten nietypowy środek trans
portu nie wszędzie może
przejechać i ma bardzo utrudnione możliwości mane
wru.
Z reguły przygotowania po
łączone z dokładnym zwiadem
trasy trwają znacznie dłużej
aniżeli sam transport. Jednak
w opinii superprzewoźnika
trudny okres przygotowań,
wiele tygodni sumiennej pra
cy opłaca się. Każda bowiem
nie przewidziana 1 nie usu
nięta wcześniej przeszkoda
na długiej i bardzo pov,’ołnej
drodze zaoszczędza straty cza
su i wysiłku, pochłaniających
wszelkie improwizowane dzia
łania podczas samego trans
portu.
Ważny jest również trafny
wybór czasu wykonania usłu
gi. Najlepiej nadaje się do
tego okres drugiej połowy la
ta ze względu na sprzyjające
warunki atmosferyczne. Dla
tego też specjaliści z Zakła
du Transportu Energetyki już
obecnie przygotowują się de
dwóch wielkich tegorocznych
zadań — transportu na prze
łomie sierpnia i września br.
transformatora o ciężarze 220
ton i mocy 400 MVA dla elek
trowni w Połańcu oraz trans
portu podobnego transforma
tora dla Warszawskiego Za
kładu Energetyki Terenowej.
Będą to zadania niezwy
kle trudne i odpowiedzialne
a ich efekty można przyrów
nać do wszystkich pozosta
łych zadań transportowych
realizowanych w br. przez
Oddanie krwi
jest najwyższym
czynem
humanitarnym

zakład i 10 jego filii w wo
jewództwach w zakresie cięż
kiego transportu.
Realizacja tych dwóch wiel
kich przewozów wląże się z

Świetlna informacja
na dworai kolejowym
Po remoncie budynku djworca PKP oraz uporządkowaniu
terenów
przydworcowych
wprowadzone będą dalsze usprawnienia związane z infor
macją dotyczącą biegu pocią
gów. Dotychczasowa informa
cja przez mikrofony zostanie
wsparta
automatycznymi
świetlnymi urządzeniami zwanymi pragotronami. Są to "in
formatory czeskiej produkcji
zainstalowane już na wielu
stacjach, otrzyma je również
radomski dworzec.
Zostaną one umieszczone
na peronach tak, aby z każ
dego punktu były widoczne
oraz przy wejściach na pero
ny. Tablice dodatkowe obej
mujące przyjazdy i odjazdy
pociągów zostały też zainsta
lowane w starym budynku
dworca. W tym wypadku nie
zbyt może fortunnie, gdyż
niezbyt często docierają tam
pasażerowie. Lepsze byłobjuruchomienie ich przy wej
ściu do tunelu.
Wykonawca tych instalacji
— Zakłady Zabezpieczenia
Ruchu Łączności w Lublinie
starają się, aby nowa infor
macja świetlna była czynna
przed 22 lipca.
(M. SZYJKO)

W „Spoiwie”

bieżnikowanie opon
i produkcja rynkowa
W Chemicznej Spółdzielni
Pracy „Spoiwo” gorący sezon
przy bieżnikowaniu opon. Mi
mo 3-zmiar.owej pracy, czę
sto podejmowanej również w
niedzielą, okres wyczekiwania
na bieżnikowanie opony wy
dłużał się do 3, a nawet 4
tygodni. Choć tegoroczny plan
jest wysoki i zakłada >regene
rację opon o ogólnej wartości
8—9 min zł, radomskie „Spoi
wo” twierdzi, że mogłoby
zwiększyć i to znacznie efek
ty prowadzonej działalności
usługowej. Warunek — odpo
wiedni park maszynowy.
Niezależnie od działalności
usługowej „Spoiwo" realizuje
zadania produkcji rynkowej.
Podstawowe wyroby, to płat
ki mydlane (w br. 350 t), ma
ty gumowe, czyli popularne
wycieraczki oraz poszukiwane
dywaniki do dużego i małego
„Fiata”.

Na radomskiej scenie

Wesele Fonsia
Wodewil retro Bysnard. Innkowskiego w adaptacji i z pio
senkami Jerzego Jnrandoła i
z muzyk
*
Jerzego Wadow
skiego. Reżyseria: Lech Woj
ciechowski. Scenografia: An
drzej Sadowski. Dyrektor i
kierownik artystyczny: Olg
*
Lipińska.

Nota informacyjna, umiesz
czona w programie przedsta
wienia, (szkoda, że niedbała
pod względem językowym),
sugeruje,
że
nasi
wujo
wie i ciotki, nasi dziadko
wie i babki, którzy bawili
się na „Weselu Fonsia”, nieopatrzonym w przyśpiewki i
przytupy, byli kretynami. Czy
ni to bez względu na fakt, iż
ci wujowie i ciotki, dziadko
wie i babki w pewnej liczbie
żyją do dzisiaj, a niektórzy z
nich piszą nawet sprawozda
nia teatralne.

No cóż! Prawdą jest, że
„Wesele Fonsia” protoplasty
dynastii aktorskiej Ruszkow
skich, było ulubioną krotochwilą kilku pokoleń, iyjących w końcu wieku ubie
głego i w pierwszych dzie
siątkach lat wieku bieżącego.
Prawdą jest, że „Wesele” na
pisane jest ze znajomością
sceny, że operuje przednim i
pogłębionym humorem sytua
cyjnym. że ma kilka świet
nych ról z For.słem i M-rozikiem na czele. Prawdą jest,
że Antoni Fertner zrobił t ro
li Antoniego Mrozika małe
arcydzieło aktorskie. Prawdą
jest, że gromadnie chodzono
do teatru „na Fertnera”, żeby
go zobaczyć i żeby usłyszeć,
jak mówi rwoim skrzypco
wym falsetem: „Kapela moja,

istotną innowacją techniczną.
Remontowej’ z Zakładu Tran
sportu Energetyki dokonali
bowiem
podziału
wielkiej
przyczepy na kilka części.
Ten podział „Cometty” pody towany
był zleceniami
eolskiej energetyki dla prze
wozu lżejszych urządzeń energetycznych o wadze ok.
100 ton
*
każda. Rzecz zrozu
miała, że wykorzystanie w
każdym takim przypadku zna
cznie cięższej przj-czepy o za
ładunku 300 ton nie byłoby
ekonomiczne, ponadto podzie
lone części przyczepy — gi
ganta można było częściej
wykorzystać do transportu
mniejszych transformatorów i
generatorów.
Tym razem więc przygoto
wania do transportu wiel
kich transformatorów o mocy
400 MVA obejmują również
złączone segmenty podzielo
nej przyczepy i sprawdzenia
jej sprawności po montażu.
be-de

wizytę złożyliśmy w pierw
szym dniu egzaminu, kiedy
nad arkuszami papieru po
chylały się głowy dziewcząt
i chłopców rozwiązujących
zadania z matematyki. Byli
to kandydaci na kierunek ekonómiczny, który od lat cie
szy się zawsze największą
frekwencją.
Ze względu na szczupłość
pomieszczeń egzamin wstęp
ny prowadzony jest w dwóch
turach. Przed południem w
budynku uczelni przy uL Mal
czewskiego, w hali sportowej
na ul. Dalekiej, a także ko
rzystając gościnnie z pomiesz
czeń Technikum Skórzanego
zdają przyszli ekonomiści.
Kandydaci na kierunki tech
niczne przystąpią do egzami
nu dopiero po południu.
Na korytarzach cisza i spo
kój. Nawet rodzice oraz ko
leżanki i koledzy, którzj’ jak
co roku oczekują na zakoń
czenie egzaminu i denerwują
się wcale nie mniej niż zda
jący — przez okres trwania
egzaminu mogą czekać tylko
obok budynku.
Chodzi nam o to — mówi
prorektor doc. dr inż. Kazi
mierz Janczak, który zara
zem pełni funkcję przewodni
czącego Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej dla Wyższej
Szkoły Inżynierskiej W ilaclO7
rniu, aby zapewnić zdającym
dobre warunki do pisania
pracy, a także wykluczyć ja
kiekolwiek podejrzenie, że
ktoś z zewnątrz może poma
gać. Natomiast egzaminy są
anonimowe.
— Na czym polezą ta ano
nimowość?
— Każdy ze zdających otrzymuje ostemplowane arku
sze papieru, na których roz
wiązuje zadania oraz koper
tę, do której wkłada kartecz
kę ze swoimi danymi. Po za
kończeniu egzaminu oddaje
arkusz wraz z zaklejoną ko
pertą. Wtedy czj’stopis i brudnopis pracy oznacza się
specjalnym numerem kodo
wym, takim samym nume
rem ‘oznacza się kopertę z
nazwiskiem kandydata. Spec
jaliści od przedmiotów, a
każde zadanie sprawdzane
jest przez innych członków
komisji
* egzaminacyjnej,
sprawdzają więc prace ozna-

Śladem naszych artykułów

* Artykułów mleczarskich nie brakuje
★ W trosce o nawierzchnię ulic
Odpowiadając na naszą no
tatkę pt. „Eksperyment „Bie
siady” —Kłopoty z przetwo
rami mlecznymi — Wiejska
gastronomia przed sezonem",
pisze Zarząd Wojewódzkiej
Spółdzielni Mleczarskiej w
Radomiu:
„Wyjaśniamy, że nie ma ograniczeń sprzedaży artyku
łów mleczarskich takich jak:
sery dojrzewające, topione,
twarogi, mleko spożywcze, na
poje mleczne, lodj’ i inne.
Rozdzielnikami objęte jest je
dynie masło, pewne ograni
czenia dotyczą również sprze
daży śmietany 18 proc. Po
działu masła na poszczególne
gminne spółdzielnie dokonuje
WZSR, Zakład Obrotu Arty
kułami Przemysłowymi i Spo
żywczymi.
W’ związku t tym Zarząd
WUSMI. nie widzi przeszkód,
aby gastronomia wiejska mo
gła otrzymać potrzebne ilości
artykułów mleczarskich”.
W odpowiedzi na notatkę
„Życia” pt. „Dziury w asfal
cie”, Miejski Zarząd Dróg i
Mostów wyjaśnia:
Zniszczone nawierzchnie na
skutek wiosennych przeło
mów zostały naprawione do
końca maja br. Intensywność
tych prac nie pozwoliła na
jednoczesne usuwanie drob
nych uszkodzeń w jezdni. Pra
ce te są kontynuowane już od
początku br. urządzeniem ty
pu „Remonter”, o którym mo

W Zwoleniu, na gorącym uczynku kradzieży ujęty został
67-letni mieszkaniec Radomia
— Stefan M. pseudonim „Pro
fesor”. Uprzednio był on już
10-krotnie karany za popeł
nianie kradzieży kieszonko
wych oraz innych przestępstw
kryminalnych.
Stefan M. — recydywista —
postanowieniem prokuratora
rejonowego został aresztowa
ny i oczekuje na rozprawę
sądową.
(bw)

za mną!” — albo: „Benzina!
Trajedia w mojem fraku!” I
prawdą jest, że sztuka szła
bez pomocy piosenek i tań
ców. Czy więc prawdą jest
również, że na ■widowni sie
dzieli sami kretyni i że my,
dzisiaj, mamy delikatniejsze
podniebienie? A może (podaję to pod rozwagę autora no
ty) — nasi widzowie mieli
kiedyś żywsze poczucie humo
ru?
Tym niemniej „Wesele Fon
sia” z piosenkami Jurandota,
których chyba nie trzeba za
chwalać i ze zręczną muzyką
Wasowskiego oraz w wyko
naniu dobrego zespołu Teatru
„Komedia”, jest widowiskiem
przyjemnym, zabawnym, mo
gącym liczyć na długie powo
dzenie. W licznej gromadzie
aktorów uwagę moją przycią
gnęły dwie postaci. Pierwszą
jest
pokojówka
Małgosia,
grana przez Elżbietę Dmocho
wską, znaną nam dobrze z
okienka telewizyjnego. Spiker
kę o wesołym spojrzeniu.

Jest i tutaj wesoła, swobod
na, rozbawiona, a jednocześ
nie finezyjna i zdyscyplino
wana. Za drugą godną uwa
gi postać uważam Mrozika w
interpretacji Bogumiła Kłodkowskiega
Najprostszym:
środkami, bez szarży i dezynwoltury i bez sposobów, i
sposobików Fertnera osiąga
pełny efekt prawdj’ psycholo
gicznej i humoru.
Scenograf Andrzej Sadow
ski ukazuje dwór zubożałej i
zadłużonej pani Kurnickiej
bardzo idealistjrcznie. Tak
świetnie nie wyglądały nie
tylko zwykłe dwory ziemiań
skie, ale nawet niektóre tak
zwane pałace.
Publiczność bawiła się na
sobotniej premierze dosko
nale, obdarzając uwagą i
poklaskiem nie tylko Ju
randota i Wasowskiego ale
nawet autora sztuki — Ry
szarda- Ruszkowskiego — co
jej na plus zapisujęl
Aleksander Czaplicki

wa w artykule i który pra
cuje praktycznie 12 godzin na
dobę. Opanowanie sytuacji w
sposób idealny nie jest możli
we wobec braku sprzętu oraz
własnej wytwórni mas bitu
micznych. MZDiM czyni usil
ne starania w rozwiązaniu te
go problemu i dołoży wysiłku
abj' nasze ulice były równe
i bezpieczne”.
Mamy nadzieję, że obok je
zdni uda się też wyrównać
chodniki, które w wielu przy
padkach chociaż nowe (dół ul.
Żeromskiego, czy Niedział
kowskiego między ul. ul. Curie-Skłodowskiej, a KellesKrauza) są nierówne.
lam)

Kieszonkowiec recydywista
w areszcie

czone wyłącznie numerem nie
znając nazwiska. Dopiero po
wystawieniu ocen nazwiska
zostają ujawnione.
— Trudno w tej chwili
przypuszczać jakie będą wy
niki, ale jak określić można
skalę trudności zadań, które
rozwiązują kandydaci na stu
dentów?
— Uważam, że skala trud
ności jest przeciętna. Nawet
średnio przygotowany kan
dydat powinien sobie pora
dzić. Wszyscy mają do wy
boru cztery z pięciu poda
nych zadań. To też w jakimś
stopniu ułatwienie...
Nie wiadomo czy z tą opi
nią zgadzają się zdający. Do
piero wyniki pokażą czy
istotnie zadania nie należały
do najtrudniejszych.

★

Obecnie kandydaci do ra
domskiej Wyższej Szkoły In
żynierskiej. mają już za sobą
pisemny egzamin z matema
tyki i języka obcego. Dziś
przeprowadzony- zostanie egzamin z fizyki (dla kandy
datów na kierunki technicz
ne) oraz geografii lub historii
(do wyboru) dla przyszłych
ekonomistów.
Wyniki z pierwszej tury egzaminów komisja egzamina
cyjna ogłosi 7 bm. W ponie
działek, 10 bm. rozpocznie się
kolejny sprawdzian — egza
miny ustne.
BOGDAN WYCISZKIEWICZ

KRONIKA DNIA
W ciągu ostatnich dni w woj. ra
domskim doszło do kilkunastu
wypadków, z których wiele spo
wodowali motocykliści.

★

W miejscowości Rawica, gmina
Tczów
kierująca
motocyklem
marki WSK nr CR-9569 Krystyna
Mucha, lat 34. nie
posiadając
prawa jazdy i będąca pod wpły
wem alkoholu, zjechała na lewą
stronę i zderzyła się z motocy
klem WSK, kierowanym
przez
Zygmunta Kupidurę. Kierowcy a
także pasażerowie: Marian Adach,
zam. w Drożdźankach, i Krzysz
tof Krzyżanowski, lat 33. z Ra
domia. doznali obrażeń ciała.

★

W Garbatce motocyklista Ed
ward Draganek. zam. w Kozie
nicach,
wjechał na zamkniętą
zaporę na przejeździć PKP. Kie
rowca i jego brat doznali obra
żeń ciała i przewiezieni zostali
do szpitala w Kozienicach.

★

W Grabo wie na drodze do Stu
dzianek samochód 1 lat lżSp nr
rej, TX-00J3, kierowany
przez
Cezarego Plotka, zam. w Warszaj wie, wjechał na płot metalowy.
Kierowca i dwaj jego pasażero
wie zbiegli z miejsca wypadku.

★

W miejscowości Łąorany, gmi
na Wieraoica, Kierujący motocy
klem Ubk nr rej. Ur-tftu/ Ma
rian Roia, zam. w zalesiu, me
posiadając prawa jazdy, najechał
na idących po prawym poboczu:
Jolantę Maj.arsKg i Kazimierza
Zawiszę. Kierowca i piesi doznali
obrażeń ciała.

★

W Łagowie,
gmina
Przyłęk,
Henry»
Kraje .»sni, z Łagowa,
kierując
motocyklem WS
*
na
prostym odcinku jezdni wywró
cił się. Jadący z nim pasażer
Ryszard Kosmala uoznai oorazeń
ciała a motocyklista zbiegi z miej
sca wypadku.

★

W Borkowica^. gmina Rzuców,
wsautea nieostrożnej jazdy mo
tocyklem Stanisław Dziwirek. za
mieszkały w Pawłowie,
gmina
Chlewiska.
uderzył w budynek
remizy strażackiej. Pasażer, Woj
ciech Ł ud czak lat 16 oraz kie
rowca doznali obrażeń ciała i
przewiezieni zostali do szpitala,

★

W Karolinie, gmina
Promna,
kierujący motocyklem „Mz” nr
rej. tG-Wib Tadeusz Walczak,
zam. w Domano wicach wyprze
dzając bez należytej ostrożności
furmankę, uderzył w woz kon
ny. Kierowca doznał złamania
podstawy czaszki a jadący razem
z nim Józef Papiernik, zam. w
Pasłękach, doznał złamania no
gi. Jadący byli bez kasków i pod
wpływem alkoholu.

★

Na drodze E-7 w Suchej, gmi
na Białobrzegi, samochód
Fiat
126p nr rej. WSA-0536, kierowa
ny przez Stanisława Jeżewskie
go zam. w Otwocku, zderzył się
z samochodem
Skoda nr rej.
SZA-ZfeOk, prowadzonym przez Ja
na
Zienkiewicza.
mieszkańca
Szczecina. W wyniku wypadku
spowodowanego
niezachowaniem
należytej odległości od jadącego
przed nim pojazdu, obrażeń cia
ła doznał
kierowca Fiata oraz
jadący z nim syn. Również
w
drugim samochodzie obrażeń do
znali kierowca i czterech pasa
żerów.

☆

W Sulgostowie, gmina Tczów,
wybuchł pożar w zabudowaniach
należących do Wawrzyńca Pają
ka. Spaliła się stodoła i obora
kryte słomą. Wysokość strat oraz
przyczyny pożaru ustala komisja.
W Kamiennej Woli, gmina Od
rzywół, spaliła się stodoła drew
niana kryta blachą, będąca włas
nością Jadwigi Pilach. Straty wy
noszą 70 tys. zł. Przyczyny poża
ru ustala komisja, (bw)

ZAPISKI REPORTERA
POSIEDZENIE PLENARNE.
Dziś 5 bm. w sali konferen
cyjnej przedsiębiorstwa „Sa
dochem” odbędzie się plenar
ne posiedzenie Zarządu Wo
jewódzkiego ZSMP. Obrady
rozpoczynają się o godzinie 10.
ZGUBA. W redakcji znaj
duje się do odebrania legity
macja
studencka
wydana
przez Wydział Elektroniki Po
litechniki Wrocławskiej na
nazwisko — Dariusz Kulawik.
(bw)

