Zakończenie wizyty w Polsce
parlamentarzystów Meksyku
15 bm. dobiegła końca wizyta w Polsce delegacji Kongresu
Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, na czele której stal
przewodniczący Wielkiej Komisji Senatu, senator Joaęuin Gamboa Pascoe.
Podczas 5-dnlowej wizyty, której celem było dalsze zacieśnie
nie współpracy pomiędzy Sejmem PRL i Kongresem Meksyku,
delegacja przeprowadziła rozmowy z czołowymi osobistościami
naszego życia politycznego oraz posłami. Goście zapoznali się
też ze społeczno-gospodarczym rozwojem woj. szczecińskiego
i krakowskiego.

O niedopuszczenie do nawrotu zimnej wojny
prezydium SRP
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MOSKWA. Prezydium Światowej Rady Pokoju na swym mo
skiewskim posiedzeniu uchwaliło apel, aby w związku z nowy
mi planami najbardziej agresywnych sił imperialistycznych
wzmożenia wyścigu zbrojeń nie dopuścić do nawrotu zimnej
wojny.
Uczestnicy sesji prezydium SRP stwierdzają, iż mimo prote
stów światowej opinii publicznej siły militarystyczne nie re
zygnują z zamiaru podjęcia produkcji bomby neutronowej oraz
hamują postępy rozmów na temat zapewnienia odprężenia mi
litarnego.
Rada wzywa do zapewnienia praktycznej realizacji zaleceń
Sesji Rozbrojeniowej Zgromadzenia Ogólnego NZ i doprowadze
nia do szybkiego zwołania światowej konferencji rozbrojeniowej,
która powinna podjąć konkretne kroki w kierunku osiągnięcia
całkowitego i powszechnego rozbrojenia.

Najwyższe uznanie dla twórców dzieł służących

Wizyta Jimmy Cartera w RFN

Gratulacje I sekretarza KC M dla laureatów

BONN. W drugim dniu oficjalnej wizyty w Niemczech za
chodnich nrezydent USA. Jimmy Carter, oraz towarzyszący mu
kanclerz RFN, Helmut Schmidt, dokonali na lotnisku wojsko
wym Erbenheim kolo Wiesbadenu przeglądu znajdujących się
w RFN amerykańskich sil zbrojnych Bundeswehry.
Carter i Schmidt udali się następnie do Frankfurtu nad Me
nem. Prezydent wygłosił tam przemówienie, w którym pod
kreślił „partnerstwo militarne” USA i RFN.
W tym samym dniu do Berlina Zachodniego, gdzie na mocy
porozumień międzysojuszniczych stacjonują jednostki wojsk USA,
przybył Jimmy Carter. Aczkolwiek na mocy czterostronnego po
rozumienia Berlin Zachodni nie stanowi części RFN, towarzy
szyli mu kanclerz Helmut Schmidt i minister snraw zagr—licz
nych, Hans Dietrich Genscher. (Dalsze informacje — str. 6).

Rozmowy y.istnamzko-chinskie wdał bez rezultatu
HANOI. Na 14 spotkaniu w Hanoi przedstawicieli wydziału
konsularnego MSZ SRW i ambasady ChRL w Hanoi strona
chińska ponownie wystąpiła z wymyślonymi twierdzeniami jako
by v/ Wietnamie byli „prześladowani emigranci chińscy”. Odrzu
cając to oszczerstwo przedstawiciel SRW podkreślił, że właśnie
Chiny zmobilizowały swój aparat propagandowy, aby obudzić
nastroje szowinistyczne u osób pochodzenia chińskiego, zamiesz
kałych w Wietnamie. Władze chińskie masowo przerzucały przez
granicę „specjalistów w dziedzinie oddziaływania psychologicz-•
nego” w celu przeniknięcia do środowiska osób narodowości
chińskiej i zmuszenia ich do repatriacji. Tego rodzaju poczy
nania władz chińskich stanowią poważne naruszenie- praw obo
wiązujących w SRW i jawną ingerencję w sprawy wewnętrzne
Wietnamu, podkreśla MSZ SRW. Jednocześnie stronh chińska
nadal hamuje rozmowy nie udzielając odpowiedzi na propozycje
wysunięte przez stronę wietnamską i odmawiając ich rozwa
żania.

Coraz więcej ofiar katastrofy w „los Alfaques”
MADRYT. W sobotę zmarlo w szpitalu w Walencji dalszych
5 osób, które zostały ciężko ranne w wyniku eksplozji cysterny
z płynnym propanem na campingu „Los Alfaąues” w Hiszpanii.
Zwiększyło to liczbę ofiar śmiertelnych tej tragicznej katastro
fy do 150. W szpitalu przebywa jeszcze 80 rannych, z których
19 znajduje się w stanie bardzo ciężkim.
Brytyjski ekspert Harold Stinton stwierdził, że w istniejącej
obecnie sytuacji podobna katastrofa może wydarzyć się w każ
dym kraju na świecie.
Patolodzy z RFN usiłują nadal zidentyfikować ponad 80 pra
wie całkowicie zwęglonych zwłok. Wydaje się jednak pewne, że
Wiele zwłok zostanie pochowanych bez identyfikacji.

Damonsfrada Basków
• —------
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sprawie rozwoju Ojczyzny i pomyślności narodu

Edward Gierek, Henryk Jabłoński i Piotr Jaroszewicz
na uroczystości wręczenia Nagród Państwowych 1978
(A) Nagrody państwowe — najwyższy wyraz uznania ojczyz
ny dla tych, którzy wnieśli wybitny wkład w jej dorobek gos
podarczy, naukowy i kulturalny. W tym roku przyznano je po
raz piętnasty. W sobotę 15 bm. — z okazji zbliżającego się
Święta Odrodzenia — nagrody te wręczono wybitnym twórcom
nauki, techniki, kultury i sztuki. Uroczystość z udziałem człon
ków najwyższych władz odbyła się w Pałacu Rady Ministrów w
Warszawie. Gratulacje złożył laureatom I sekretarz KC PZPR
— Edward Gierek.

137 wniosków, zgłoszonych
ze wszystkich regionów kraju
o przyznanie nagród poddał
szczegółowej analizie Komitet
Nagród Państwowych, w któ
rego skład wchodzą wybitni
przedstawiciele świata nauki,
działacze gospodarczy. Wyra
żoną przez nich ostateczną opinię poprzedziły recenzje po
szczególnych dzieł, a także
wizje lokalne w placówkach
badawczych i zakładach produkcyjnych.

W efekcie wyłoniono 43 dzieł,
którym przyznano nagrody pań
stwowe. Ich laureatami zostało
263 uczonych, inżynierów i tech
ników, ludzi pióra i artystów.
Przyznano 24 nagrody I stopnia,
21 nagród — II stopnia oraz 1
nagrodę specjalną. 16 nagroda
mi wyróżniono indywidualnych
twórców osiągnięć nauki, tech
niki i kultury, 30 nagrodami u.
honorowano zbiorowy wysiłek

Międzynarodowy turniej
mistrzów zawodu w Szczecinie

W Szczecinie odbył się 15 i IG bm. międzynarodowy turniej
młodych mistrzów zawodu — tokarzy. Oprócz najlepszych spe
cjalistów z miejscowych przedsiębiorstw — zakładów chemicz
nych „Police”, fabryk — mechanizmów samochodowych „Polmo”,
6nrzetu clcktrolcehniczncgo „Sclfa” oraz urządzeń budowlanych
„Hydroma” wzięli także udział ich koledzy z Burgas w Bułgarii,
Rygi z Łotewskiej SRR oraz Rostocku w NRD. Na program tur
nieju złożył się egzamin praktyczny oraz sprawdzian ustny.
Zwyciężył Aleksander Siłow z Rygi przed Piotrem Nowickim
■ zakładów chemicznych w Policach 1 Wiesławem Milewskim
z fabryki mechanizmów samochodowych „Polmo”. Czwarte miej
sce zajął Anastis Sztcrew z Burgas, a piąte — Leszek Gachówski z fabryki urządzeń budowlanych „Hydroma1

zespołów naukowo-badawczych
i gospodarczych.
W dziedzinie nauki nagrody
państwowe przypadły zarówno
twórcom prac w zakresie ba
dań podstawowych jak i auto
rom opracowań mających roz
ległe zastosowanie praktyczne.
Wśród wyróżnionych są huma.
niści, biolodzy, lekarze, fizycy,
matematycy, górnicy.
Wiele nagród przypadlo twór
com cryginalnych rozwiązań
technicznych — konstruktorom
maszyn, aparatów i technologii,
a także całościowych koncepcji
dotyczących wielkich organiz
mów gospodarczych jak np. hu
ta „Katowice”. Nagrodzono pra.
ce z zakresu rolnictwa i sa
downictwa. Praktyczne znacze
nie ogromnej większości wszy
stkich tych dzieł zostało już
sprawdzone i potwierdzone kon
kretnymi efektami.
W dziedzinie literatury i sztu
ki nagrody przypadły ludziom
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Kultywując szlachetne naro
dowe tradycje Polaków, trady
cje walki o wolność waszą i
naszą, komitety FJN wraz z
organizacjami zrzeszonymi we
Froncie kształtowały serdeczną,
braterską, internacjonalistyczną
postawę społeczeństwa polskie
go wobec sprawiedliwej walki
narodu wietnamskiego, rozwija
jąc nieprzerwany, szeroki i ma
sowy ruch poparcia. Wniosło to
— podkreślił ambasador — god(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Srebrny jubileusz warszawskiej Starówki. Warszawskie Stare Miasto — jeden z najpięk
niejszych zakątków stolicy. Zniszczone, podobnie jak cala Warszawa w czasie wojny, swój
stylowy wygląd odzyskało po gruntownej odbudowie. Przed 25 laty, 22 lipca 1953 r. zaczęło żyć
Fot. CAF “ Rybczyński

Żołnierska przysięga na Polach Grunwaldu
w 35 rocznicę przysięgi Kościuszkowców
(A) Przed 35 laty 15 lipca
1943 r. —w 533 rocznicę zwy
cięstwa oręża polskiego nad
Zakonem Krzyżackim pod
Grunwaldem — w obozie sieleckim nad Oką na ziemi ra
dzieckiej żołnierze 1 Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Koś
ciuszki złożyli przysięgę woj
skową. Podczas uroczystości
dywizja otrzymała sztandar,
pod którym przeszła walcząc
z hitlerowskim najeźdźcą,
chlubny szlak bojowy od Le
nino do Berlina.
Z okazji tych historycznych
-rocznic, 15 i 16 bm. odbyły się
•na Polach Grunwaldu dwudnio
we uroczystości. Ich szczególną
rangę podkreśla fakt, że zwią
zane są one z obchodami 35-le■cia Ludowego Wojska Polskie
go.
..
’
W niedzielę 16 bm. w 35-lecie
historycznego wydarzenia w
Sielcach na Polach Grunwaldu
przysięgę na wierność ojczyźnie
złożyli najmłodsi kontynuatorzy
frontowych tradycji Kościuszko
wców spod Lenino, Warszawy
i Berlina — żołnierze 1 War
szawskiej Dywizji Zmechanizo
wanej im. Tadeusza Kościuszki.
Niedzielny ranek 16 bm., obok
pomnika^ wzniesionego ku czci
zwycięzców nad Zakonem Krzy
żackim — zwarte szeregi pod
oddziałów: są kombatanci, ucze
stnicy walk nad Miereją, Wisłą
i Odrą. Przybyły delegacje śro
dowisk kombatanckich, zakła-

INNA WIEŚ
dr med. Michałem llczyszpsm
lekćrzem Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Skulsku
_______ lat
Od ____
pięćdziesięciu
pracuje Pan jako lekarz na wsi.
Wszystkie te lata spędził Pan w
jednej miejscowości, w Skulsku,
w obecnym województwie ko
nińskim. Ogrom doświadczeń,
doskonała znajomość środowiska
pozwala Panu na porównania,
u obiektywne stwierdzenie, co
się w dziedzinie opieki zdrowot
nej, higieny i profilaktyki na
wsi zmieniło?
— Przyjechałem do Skulska
w r. 1928. Mój rejon obejmował
wtedy ok. 20 tysięcy pacjentów
— rolników zamieszkujących
ponad 20 wsi. Niewielki szpital
w pobliskim Koninie wybudo
wano jeszcze przed I wojną
światową. Okolica była trudna.
Tuż obok Skulska, przez: wiele
dziesiątków lat, przebiegała gra
nica dwu zaborów; rosyjskiego
i niemieckiego.
Stan sanitarny
ówczesnych
wsi był wręcz straszny. Najgo
rzej przedstawiała się sprawa
opieki nad małymi dziećmi.
Umierały na dyfteryt, ślepły od
jaglicy, wyniszczały je biegunki.
Kobiety rodziły na brudnych
workach lub na słomie. Czyste
go prześcieradła po prostu było
szkoda. Tak wtedy ludzie myśleli. Toteż gorączka połogowa
zabijała wiele młodych matek.
O właściwej pielęgnacji niemo
wląt kobiety wiejskie w tam-

(A) Ponad 500 osób przez 20
godzin poszukiwało w ostatnich
dniach zagubionej w lasach
gminy Gniew w woj. gdań
skim 2-letniej Bożeny Łuczak.
Bawiąc się w „chowanego" póź
nym wieczorem dziecko zabłą
dziło w rozległym, 50-hektarowym kompleksie leśnym w po
bliżu wsi Półwieś. Akcję po
szukiwawczą podjęli milicjanci,
członkowie ORMO i ochotni
czych straży pożarnych.
Po
kilkunastu
godzinach
dziewczynkę odnaleziono. Dzie
cko jest zdrowe. (PAP)
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tych czasach też nie miały po
jęcia. Pieluch się nie prało, su
szyło jedynie, a dzieci trzymano
w piernatach. Były przegrzewa
ne i niehigienicznie karmione,
normalną była praktyka usy
piania przy pomocy wywaru z
makowin. Wszystko to powodo
wało określone skutki zdrowot
ne. Gdy rano wchodziłem do
pierwszej chałupy na wsi, to
późnym wieczorem wychodzi
łem z ostatniej. Nie było do
mu, gdzie nie byłoby chorych.
— Co w takiej sytuacji mógł
zrobić lekarz?
— Zacząłem sam, niewzywany, odwiedzać okoliczne wioski.
Najpierw
przychodziłem
do
szkoły i prosiłem dzieci, aby
przyprowadziły wieczorem ro
dziców na pogawędkę o higie-

★

Mistrzostwo świata we florecie kobiet zdobyła w Hamburgu Walentyna Sidorowa (ZSRR),
wyprzedzając Catharinę Raczovą (CSRS), Cornelię Hanisch
(RFN) i Pascal Trinęuet (Fran
cja). Wszystkie te zawodniczki
wygrały w finale po 3 pojedyn
ki i o kolejności zadecydowały
walki barażowe.

★

Dwoma porażkami zakończył
swój udział w turnieju WCT w
Forest Hills nasz tenisista Woj-

Dziś 8 stron

dów pracy, młodzież, wśród niej
pionierzy i komsomolcy z Leni
no i Riazania, mieszkańcy regio
nu olsztyńskiego i rodziny żoł
nierzy. Łopocą narodowe flagi
i wojskowe sztandary.
Godzina 10 na plac przybywa
ją goście z sekretarzem KC
PZPR — Ryszardem Frelkiem.
Są gospodarze województwa z I
sekretarzem KW PZPR w Olsz
tynie — Edmundem Wojnowskim. Następuje kulminacyjny
moment uroczystości:
przed
frontem staje poczet z historycz
nym sztandarem ufundowanym
przed 35 laty 1 Dywizji Pie
choty przez Związek Patriotów
Polskich. Po obu jego stronach
— żołnierze wyróżnieni złoże
niem przysięgi na sztandar.
Rozlega się rota przysięgi Ko
ściuszkowców:
„Ja. obywatel
Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej stając w szeregach Wojska
Polskiego przysięgam narodowi
polskiemu być uczciwym, zdy
scyplinowanym i mężnym żoł
nierzem...”
Żołnierzom, którzy stanęli do
przysięgi w roku 35-lecia Ludo
wego Wojska Polskiego, złożył
gratulacje dowódca Warszaw
skiego Okręgu Wojskowego —
gen. dyw. Włodzimierz Oliwa.
Z okazji uroczystości odsłonię
to tablice pamiątkową.
Po defiladzie, gościom zapre
zentowano pokaz musztry pa
radnej oraz skoków spadochro
nowych i desantu, w wykonaniu
Czerwonych Beretów z 6 Po
morskiej Dywizji Powietrzno -Desantowej.

★
Tego samego dnia na polach
Grunwaldu zakończył się zlot
przodowników wyszkolenia, mi
strzów i nowatorów techniki
Warszawskiego Okręgu Wojsko(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Zamiast słońca
chłód i deszcz

It

nie. Początkowo niewielu miesz
kańców wioski interesowało się
tym co mówię. Ale z dnia na
dzień przychodziło więcej osób.
(B) DOKOŃCZENIE NA STtŁ 4

Henryk Charucki liderem
wyścigu dookoła Polski
(P) Nowym liderem kolarskie
go wyścigu dookoła Polski zo
stał Henryk Charucki. Czwarty
etap (Rzeszów — Krynica) wy
grał w sobotę Ireneusz Walczak,
zaś w niedziele na trudnej gór
skiej trasie z Krynicy do Zako
Krzysztof
zwyciężył
panego
Sujka.

Fot. CAF — Moros

Patriotyczna manifestacja * Apel poległych

Zabierając głos premier P,
Jaroszewicz powiedział:
Za chwilę liczne grono naj
wybitniejszych twórców nauki
i techniki, literatury i sztuki o•jtrzyma nagrody, jakimi Polska
Rzeczpospolita Ludowa wyróż
nia dzieła znaczące, służące
sprawie rozwoju ojczyzny i po
myślności narodu, potrzebne
gospodarce, nauce i kulturze
polskiej.
Poprzez dzisiejszą uroczystość
chcemy dać dowód, że społe.
czeństwo darzy uznaniem wasz
wysiłek i jego owoce. Nikomu
z nas Polaków nie jest i nie
może być obojętne, czym zaj
mują się jego najbardziej uta
lentowani obywatele, jakie sta
wiają przed sobą cele i zada
nia. Talent w socjalistycznym
ustroju stanowi dobro zobowią.
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Front Jedności Narodu odznaczony
wietnamskim Orderem Przyjaźni

W czasie spotkania, które upłynęło
serdecznej i brater
skiej atmosferze, przewodniczą
cy Prezydium Komitetu Cen
tralnego Frontu Ojczyźnianego
Iłoang Quoc Viet przekazał dla
Frontu Jedności Narodu — Or
der Przyjaźni, najwyższe od
znaczenie przyznawane towa
rzyszom i przyjaciołom narodu
wietnamskiego.
Odznaczenie to, nadane de
kretem prezydenta Socjalisty
cznej Republiki Wietnamu z
dnia 5 lipca br. przyznane zo
stało za wszechstronne poparcie
zjednoczonego w FJN narodu
polskiego dla sprawiedliwej
walki narodu wietnamskiego z
imperialistyczną agresją, dla
dzieła powojennej odbudowy i
obrony zjednoczonej socjalisty
cznej wietnamskiej ojczyzny.
Zabierając głos w czasie uro
czystości, ambasador SRW w
Polsce Nguyen Ngoc Uyen pod
kreślił, że zwycięstwo odniesio
ne przez naród wietnamski łą
czyło się nierozerwalnie z sym
patią, poparciem i pomocą kra
jów socjalistycznych, a wśród
nich bratniej Polski Ludowej.
W ciągu minionych lat partia,
rząd i naród polski były zaw
sze razem z walczącym ludem
Wietnamu

(P) Na Polach Grunwaldzkich.

Przemówienie
Piotra Jaroszewicza

Po 20 godzinach odnaleziono
zaginione dziecko

na nowo.

pióra, teatru, muzyki — za dzie.
la i derobek artystyczny o naj
wyższych
walorach, mające
istotny wpływ na rozwój du
chowy i kulturalny narodu oraz
dla polskiego wkładu w rozwój
kultury światowej.
Sprawozdawcy PAP relacjo
nują:
Pałac Rady Ministrów przy
Krakowskim Przedmieściu w
Warszawie. Przybywają: I se
kretarz KC PZPR — Edward
Gierek, przewodniczący Rady
Państwa — Henryk Jabłoński,
prezes Rady Ministrów — Piotr
Jaroszewicz, członkowie Biura
Politycznego i Sekretariatu KC
PZPR: Edward Babiuch, Mie.
czysław Jagielski, Wojciech Ja
ruzelski, Stanisław Kania, Józef
Kępa, Władysław Kruczek, Ste
fan Olszowski, Jan Szydlak, Jó
zef Tejchma, Jerzy Łukasze
wicz, Tadeusz Wrzaszczyk, Ry.
szard Frelek, Józef Pińkowski,
Andrzej Werblan,
Zdzisław
Żar.darowski, Zdzisław Kurow
ski, Zbigniew Zieliński: prezes
NK ZSL — Stanisław Gucwa,
przewodniczący CK SD — Ta
deusz W. Młyńczak.
Obecni
są przedstawiciele
świata nauki i kultury, mini
strowie, członkowie kierow
nictw organizacji społecznych.
W imieniu Komitetu Nagród
Państwowych przybyłych powi.
tał jego przewodniczący prof.
Janusz Groszkowski.

Lista laureatów

(A) 15 bm. odbyło się w Bel
wederze spotkanie przewodni
czącego Rady Państwa, prze
wodniczącego Ogólnopolskie
go Komitetu Frontu Jedności
Narodu Henryka Jabłońskie
go z przebywającą w Polsce
z oficjalną wizytą przyjaźni
delegacją Frontu Ojczyźnia
nego Wietnamu.

(P) 15 bm w miejscowości Rcntaria w Hiszpanii odbyła się
demonstracja Basków przeciwko ekscesom policji, która 13
bm. ostrzelała ulice miasta zabijając 2 osoby i niszcząc wiele
Obiektów handlowych.
Fot. CAF — Photofax

CENA 1 ZŁ

ciech Fibak. Polak przegrał ostatni mecz eliminacyjny z Amerykaninem Johnem McEnroe’em 2:6, 3:6 oraz pojedynek
półfinałowy z innym reprezen
tantem UŚA, Vitasem Gerulaitisem 2:6, 3:6.

★

Podczas regat kajakowych w
Poznaniu odbyło się siedem wy
ścigów. W silnej konkurencji
Polacy zdobyli pięć medali.
Najlepiej spisała się czwórka
mężczyzn, która odniosła zwy
cięstwo.

W sobotę wyłoniono pierw
szych medalistów w strzelec
kich mistrzostwach Europy,
które odbywają się w Suhl
(NRD). W strzelaniu do sylwet
ki biegnącego dzika drużyno
wo triumfowała ekipa ZSRR —
1516 pkt., a Polak zajął czwarte
miejsce — 1472 pkt. W strzela
niu trap kobiet i juniorów tak
że zwyciężyły reprezentacje
ZSRR.
(Informacje ze sportu — sir. 5)

Informacja własna
(P) Niestety i tym razem po
goda podczas weekendu zawiod
ła, było chłodno i dżdżysto.
Sprawił to układ niżowy znad
Finlandii, pod którego wpływem
znalazł się niemal cały obszar
Polski.
W niedzielne południe termo
metry wskazywały: od 11 st. w
Olsztynie, 12 st. w Toruniu do
15 st. w Przemyślu. W Warsza
wie było również 15 st. Jeszcze
chłodniej jest w górach: na
Kasprowym Wierchu zaledwie
2 st., na Śnieżce 1 st.
Nadal chłodna jest woda w
Bałtyku: w Świnoujściu, Koło
brzegu, Ustce, Gdyni i na Helu
— po 15 st., w Tolkmicku 17 st.
Tymczasem w Morzu C-arnym
— w Burgas 25 st.; w Balato
nie, w Siofok 22 st.
•Do 19 bm. synoptycy zapowia
dają zachmurzenie umiarkowa
ne, okresami duże z opadami
deszczu. Możliwe lokalne burze.
Temneratura maksymalna od 15
do 18 st. na północy kraju i od
17 do 22 st. na pozostałym obszarze. (lat.)

Prognoza pogody
(P) Jak przewiduje IMiGW,
w Warszawie będzie zachmu
rzenie duże z większymi prze
jaśnieniami i przelotnymi opa
dami. Temneratura maksymal
na 15 st. Wiatry słabe i umiar
kowane z kierunków zachod
nich i północno-zachodnich.
(PAP)

KALENDARIUM
• Poniedziałek jest 198 dniem
1978 r. Do końca roku pozostało 167 dni, w tym 139 dni
roboczych.
9 Słońce wzeszło o godz. 4.34,
a zajdzie o godz. 20.49. Wschód
Księżyca godz. 17.52, zachód
godz. 2.01. Poniedziałek będzie
krótszy od najdłuższego dnia w
roku o 33 minuty.
9 Imieniny obchodzą: Aneta,
Aleksy i Bogdan.
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Front Jedności Narodu odznaczony
wietnamskim Orderem Przyjaźni

Uroczystość wręczenia nagród
(A) DOKOŃCZENIE ze stu. 1
zujące do wykorzystywania go
aa pożytek ogółu.
Za wypełnienie tego patrio
tycznego nakazu gorąco wam
dziękują. Przyjmijcie wyrazy
wysokiego uznania i szacunku
oraz gratulacje połączone z naj
lepszymi życzeniami. Oby lista
waszych osiągnięć stawała się
coraz obfitsza, a płynącej z nich
satysfakcji niezmiennie towa
rzyszyła pomyślność osobista,
zdrowie i szczęście.
Pozwólcie, drodzy laureaci, że w
tej uroczystej chwili zatrzymam
się nad sprawą bardziej ogólną.
Ambicje współczesnych pokoleń
Polaków są ogromne. Osiągnię.
cia w budowie socjalizmu nie
złomna przynależność do wspól
noty państw socjalistycznych
zasadniczo zmieniły oblicze na
szego kraju, dźwignęły w górę
wspólnie budowany dom ojczy
sty, zapewniły warunki, w któ.
rych uzdolnienia ludzkie znaj,
dują pełne zastosowanie.
Dzięki owocnemu współdzia
łaniu z ZSRR sięgamy już w
kosmos. Wykorzystujemy dla
dobra człowieka coraz więcej
zasobów przyrody. Przystępuje
my do wielkiego,, historycznego
dzieła zagospodarowania Wisły.
Tworzymy podstawy dostatku
społecznego, kształtujemy nowe
możliwości rozwoju osobowości
ludzkiej i nowe stosunki spo
łeczne.
Stawiamy sobie ambitne ce
le, ze swej istoty trudne, wy.
macające wytężonej pracy, a
często i wielu wyrzeczeń. Mo
bilizujemy do Ich realizacji —
pcd przewodem partii — ener
gię i wszystkie talenty naszego
narodu. Chcemy bowiem, by
Polska rosła w siłę, a ludzie
żyli dostatniej, by w pokoju
mogli cieszyć się życiem i wy
nikami swej twórczej pracy.
Chcemy umacniać siłę i auto,
rytet ojczyzny i z pewnością
spoglądać w przyszłość.
Jednym z warunków osiąg,
nlęcia takich celów Jest to, by
wszyscy Polacy obdarzeni twór,
czym niepokojem I bogaci ta
lentem. kierującym ich na trud
na, ale jakże fascynującą dro
gę wielkich oshenięć, tworze
nia dzieł prawdziwie nowvch,
zdolni natleniej służyć narodo
wi, zesoalali swe wysiłki, by
godzili rvtm własnych poszuki
wań z dążeniami I potrzebami
nar-du.
W czasach, w których nauka
i technika czyni tak wielkie po
stępy. rzadko się zdarza, by
oderwany wysiłek jednostki po
zwolił na dokonanie wielkiego
*ela.
dz
Przytłaczająca większość no
wych odkryć, wynalazków, kon
strukcji i technologii wymaga
wspólnego wysiłku uczonych i
techników wielu specjalności.
Każdy z nich godzien jest po
dziwu. ale przecież dopiero ze
spolenie ich wysiłków, ■ podpo

rządkowane wspólnemu dla
wszystkich celowi, pozwala ro
dzić się dziełom bezspornie
wielkim.
XII Plenum Komitetu Cen
tralnego PZPR poświęcone było
omówieniu problemów, które
stają dziś przed polską nauką
i techniką, wyznaczaniu priory
tetów w ich rozwoju, konkre
tyzacji zadań. Na plenum tym
dano wyraz głębokiemu szacun
kowi, jaki żywimy dla uczonych i techników, dla całej pol
skiej inteligencji, a zarazem
nadziejom, jaki w nich z uzasadnieniem pokładamy.
Nauka polska powinna dyna
mizować nasz rozwój społecznogospodarczy i coraz bardziej
wiązać się z potrzebami naro
du i państwa. Właśnie łączenie
jej siły twórczej z walorami
społecznymi socjalizmu otwiera
nowe horyzonty, pozwala na
stawianie coraz ambitniejszych,
coraz trudniejszych zadań.
Chodzi nam o to, aby wypra
cować i ukształtować autentycz
nie polskie specjalności w nauce
i technice, które powinny prowa
dzić do przełamania barier tech
nologicznych, jakie nas jeszcze
dzielą od krajów najbardziej
rozwiniętych. Potrzeba nam oryginalnych polskich technologii
na najwyższym światowym po
ziomie, które posłużą zwiększa
niu możliwości eksportowych
naszej gospodarki i zmniejsza
niu kosztownego Importu.
Działaniom tym powinno to
warzyszyć dalsze usprawnianie
procesów wdrażania do prakty
ki gospodarczej i społecznej oslągnięĆ naszej nauki i techni
ki. Jest to jeden z podstawo
wych warunków podnoszenia
efektywności gospodarowania, a
w tym również efektywności
badań naukowych.
Osiągnięcia naukowo-badaw
cze i techniczne, szybkie wdra
żanie innowacji dających wiel
kie korzyści społeczeństwu i go
spodarce nie mogą mieć charak
teru anonimowego. Czynimy
coraz więcej, by ich autorzy by
li znani społeczeństwu, by stali
się wzorcem prestiżu społeczne
go. O rozwoju kraju decydują
przecież ludzie, ich postawy i
kwalifikacje, ich siła przeko
nań i wytrwałość w zdążaniu
do celu.
Równie wielką wartość jak
dokonania w sferze nauki i
techniki mają osiągnięcia w
dziedzinie literatury i sztuki.
Wzbogacają one życie duchowe
narodu. Rozwój gospodarczy i
rozwój intelektualny, awans
materialny i duchowy narodu
są bowiem nierozłączne, wza
jemnie się uzupełniają i warun.
kują. Twórczość w dziedzinie li.
teratury i sztuki jest dla dal
szych przeobrażeń socjalistycz
nych, dla pomyślności człowie
ka 1 postępu narodowego tak
samo niezbędna, jak zasobność
będąca wynikiem postępu nau
kowo-technicznego.

Dzieła zrodzone w tej twór
czości kształtują bowiem świa
domość i wyobraźnię, rozbudza
ją wrażliwość i poczucie pię
kna, kształtują postawą czło
wieka wobec innych ludzi. Są
więc ziarnem, które obficie plo
nuje, przyczyniając się do roz
woju duchowego i kulturalne
go narodu, a także do naszego
polskiego wkładu w rozwój kul
tury światowej.
Pragną — oświadczył premier
na zakończenie — przekazać
słowa uznania i podziękowania
członkom Komitetu
Nagród
Państwowych. Ich wiedzy i do
świadczeniu, rozwadze i poczu
ciu obiektywizmu, znajomości
zjawisk nauki, techniki i kultu
ry oraz rozumieniu potrzeb spo
łecznych i gospodarczych za
wdzięczamy, że z wielu prac,
jakie powstały w ostatnich la
tach w naszym kraju, wybrano
— drogą rzetelnej analizy —
najlepsze, których twórcy o.
trzymują dziś jakże zasłużone
nagrody.
Raz jeszcze przekazuję wyra
zy głębokiego szacunku, serdecz
ne pozdrowienia i najlepsze ży
czenia bohaterom dzisiejszego
spotkania — laureatom Nagród
Państwowych 1978 roku.

Wręczenie nagród
Następuje uroczysty moment
wręczenia laureatom ozdobnych
dyplomów ze złotym godłem
państwowym na czerwonych
okładkach wraz ze złotymi i
srebrnymi odznakami nagród
państwowych I i II stopnia. Na
odznakach wokół wizerunku
Białego Orła widnieje napis:
Nagroda Państwowa. (Listę lau
reatów zamieszczamy poniżej).
Serdecznie gratulując laurea
tom — dyplomy i odznaki wrę
czają: premier Piotr Jarosze
wicz oraz członkowie Prezy
dium Komitetu Nagród Pań
stwowych: profesorowie Witold
Nowacki, Jan Szczepański, Jan
Kaczmarek i Dionizy Smoleński.

Gratulacje
Edwarda Gierka
Laureatom Nagród Państwo
wych serdecznie pogratulował
I sekretarz KC PZPR —
Edward Gierek. Przekazał on
na ich ręce życzenia zdrowia i
pomyślności osobistej podkre
ślając istotną wagę tego wszy
stkiego co twórcze w życiu na
szego narodu, co sprzyja jego
jedncści, jego sile, co umacnia
naszą socjalistyczną ojczyznę.

W imieniu laureatów za na
grody podziękował Wojciech
Żukrowski. Nagrody Państwo
we — powiedział — to najwyż
szy laur jakim wieńczy się
szczytowe osiągnięcia w dzie
dzinach nauki, w twórczości
artystycznej. Wielu z nas ze

branych tutaj nie jest pierw
szej młodości i nie są to osiąg
nięcia z ostatnich dwóch lat,
ale z dziesiątków — a czasem
i z całego życia. I dlatego ten
dzień liczy się szczególnie i za
pisuje jako wyjątkowy — bo
oto dokonało się jakby podsu
mowanie naszego dorobku.
Je3t to umocnienie dla nas,
jest to nowe rozniecenie w nas
ogni zapału. To, co tworzyli
śmy wynikało z naszej szczerej
pasji poznawczej, z naszej wie
dzy, z naszych talentów, a tak
że i z szans, jakie dawał nam
ten cza3. To co uzyskaliśmy —
nie uzyskaliśmy dla siebie: to
jest dla narodu, dla wielkości
Polski, dla naszej siły i nasze
go znaczenia w świecie.
Życie każdego z nas I twór
czość są kontynuacją, o tym
pamiętamy. Często udało nam
się spełnić marzenia tych, któ
rzy byli przed nami zrealizo
wać ich myśli i plany. I my
dajemy tę cząstkę dobra, wiel
kości, szlachetności w naszych
dziełach piękna, wiedzy. To
wartości, którymi sami się kar
miliśmy wstępując na szczeble
nauki i sztuki.
Chcielibyśmy
żeby po nas został ślad świetli
sty przyczynionego dla tego
kraju dobra. Żeby po nas zo
stało również i dobre wspomienienie — żeśmy budzili
serca, sumienia, uczyli kochać
ojczyznę.
Ta nagroda jaką dziś z wa
szych rąk otrzymaliśmy jest po
twierdzeniem, że nasza praca,
nasz trud, nasze dzieło zostało
zauważone,
docenione i jego
użyteczność społeczna tutaj zo
stała potwierdzona. Oto zosta
liśmy wpisani między
trzy
wielkie fakty. Dwa z nich —
to jakby ława fundamentowa
naszej ekonomii: z jednej stro
ny — zakończenie budowy hu
ty „Katowice”, z drugiej
—
otwarcie wielkiego Lubelskiego
Zagłębia Węglowego. Trzeci
wielki fakt — wydarzenie zapi
sane w dziejach naszego naro
du — wskazuje wysokość wzlo
tu: to — dzięki współpracy z
uczonymi radzieckimi — nasz
udział w badaniach kosmicz
nych, to dowód serdecznej ży
czliwości i braterstwa — lot
Rosjanina i Polaka w stalowej
kapsule wokół globu.
Towarzyszu I sekretarzu, po
stawiliście teraz przed narodem
nowe zadanie: ujarzmienie Wi
sły. Ta najbardziej kapryśna z
rzek, która latem zanika w pia
szczystych łachach albo staje
się niszczącym żywiołem — po
winna nam służyć,
powinna
stać się wielką arterią komu
nikacyjną, nieść galary i bindugi, posłusznie obracać turbi
ny i dawać nam energię elek
tryczną.
Będziemy więc nada! działać
1 tworzyć, rysować sylwetki
bohaterów, szukać ' najlepszych

rozwiązań. Bo nasze miejsce,
nasze lata liczą się tylko po
przez nasze dokonania i pracę
Wraz z partią chcemy wiernie
służyć wielkości naszego naro
du, umacniać w kraju socja
lizm i obwarowywać nasz spo
kojny byt
Po uroczystości wręczenia na
gród nastąpiła tradycyjna lam
pka wina.
W rozmowach z laureatami
członkowie najwyższych władz
partyjnych
i
państwowych
składali
osobiste,
serdeczne
gratulacje. Podkreślano, że reaalizacja dynamicznego rozwoju
Polski wymagać będzie dalsze
go pełnego zaangażowania w
twórczą pracę dla dobra kraju.
Szczególne zadania i szczegól
na odpowiedzialność przypada
tu w udziale wybitnym twór
com postępu w dziedzinie na
uki i techniki,
gospodarki i
kultury.
Rozmawiając z członkami ze
społu naukowców, kierowane
go przez prof. Szczepana Pie
niążka — laureatami Nagrody
Państwowej I stopnia w dzie
dzinie nauk biologicznych —
Edward Gierek interesował się
m. in. dalszym
*
możliwościami
intensyfikacji produkcji owo
ców i innych płodów rolnych.
W rozmowie I sekretarza KC
PZPR z laureatami nagrody II
stopnia w zakresie
chemii
przemysłowej — przyznanej za
opracowanie nowoczesnych śro
dków ochrony dróg oddecho
wych — poruszano m. in. moż
liwość praktycznego wykorzy
stania wyników badań nauko
wych do ochrony pracowników
tych zakładów przemysłowych,
gdzie występuje szczególnie du
że zagrożenie szkodliwymi wy
ziewami, pyłami i dymami —
a więc m. in. w kopalniach,
kombinatach chemicznych, nie
których zakładach przemysłu
lekkiego itp.
Podkreślano przy tym możli
wość szybkiego wprowadzenia
tanich i przede wszystkim wy
godnych
dla
pracowników
środków ochronnych jednorazo
wego użycia.
I sekretarz KC PZPR Inte
resował się także m. in. pra
cą konstruktorów i wykonaw
ców wielkich przemysłowych
chłodni, w budowie których uzyskaliśmy specjalizację w ra
mach RWPG. Warto podkreślić,
że w budowie tych chłodni nasi
specjaliści osiągnęli wysoki po
ziom światowy, budzący duże
zainteresowanie za granicą i le
żący u podstaw interesujących
kontraktów na budowę tego ty
pu obiektów poza granicami
naszego kraju. Bez chłodni nie
ma rozwoju energetyki ani
wielkiego nowoczesnego prze
mysłu — to słowa, które w
przyjacielskiej rozmowie pod
kreśliły rangę dokonań zespołu
nagrodzonych specjalistów.
(PAP)

(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ny wkład w nasze zwycięstwo,
umacniało i rozwijało więzy
przyjaźni, braterstwa i bojowej
solidarności obu naszych kra
jów.
Partia, rząd i naród wietnam
ski na zawsze zapisały w pa
mięci braterskie uczucia partii,
rządu i narodu polskiego, ich
wielki wkład w zwycięstwo na
szej rewolucyjnej sprawy. Pra
gniemy również serdecznie po
dziękować partii, rządowi i na
rodowi polskiemu za niesła
bnące poparcie i pomoc dla na
szego narodu w powojennym
dziele odbudowy i obrony zjed
noczonej socjalistycznej ojczyz
ny.
Serdecznie dziękując za ten
wysoki dowód uznania, Henryk
Jabłoński podkreślił, że od
znaczenie FJN jest jeszcze Jed
nym świadectwem braterskich
związków polsko-wietnamskich.
Byliśmy razem z wami —
stwierdził — w latach ciężkiej
walki, wierni swym najlepszym
narodowym tradycjom, wierni
idei, która kieruje
naszym
współczesnym życiem.
Wasza wieloletnia walka by
ła przykładem dla wszystkich
narodów świata. Przykładem
jak należy miłować swój naród,
jak trzeba być wierny własnym
ideałom. Była ona jednocześnie
dowodem, że nie ma tak wiel
kich ofiar, jakie komunista
może 1 potrafi złożyć w ofierze
swej idei.
Znajomość waszej walki —zaakcentował H. Jabłoński —
była jednocześnie potężnym in
strumentem wychowywania mas
na całym świecie, w tym rów
nież i narodu polskiego. Wielki
jest wasz wkład w rozwój mię
dzynarodowego ruchu robotni
czego, w dzieło walki narodo
wowyzwoleńczej na świecie.
Z serdecznymi braterskimi uczuciami śledził naród polski
bohaterskie
zmagania
ludu
wietnamskiego. Do najbardziej
znanych postaci w naszym kra
ju należał niezapomniany pre
zydent Ho Chi Minh, przykład
gorącego patrioty, a zarazem
wielkiego bojownika międzyna
rodowego proletariatu.
Chciałbym was zapewnić —
powiedział na zakończenie H.
Jabłoński — że, tak jak w la
tach waszej bohaterskiej walki,
również i obecnie czujemy się
z wami związani nadal najser
deczniejszymi więzami przyja
źni i braterstwa.
Po zakończeniu tej uroczystej
części spotkania, w której uczestniczyli członkowie delega
cji wietnamskiej oraz członko
wie Sekretariatu OK FJN, od
była się rozmowa między prze
wodniczącym Rady Państwa,
Henrykiem Jabłońskim i prze
wodniczącym Prezydium KC
Frontu Ojczyźnianego Wietna
mu Hoang Quoc Viet. W roz
mowie wzięli udział: wiceprze- 1

wodniczący OK FJN — Wit
Drapich i ambasador SRW w
Polsce Nguyen Ngoc Uyen.
(PAP)

Ponrnik Bolesława Bieruta
staeiie w Lublinie
(A) W Lublinie powołano
Społeczny Komitet Budowy po
mnika Bolesława Bieruta, wy
bitnego działacza ruchu robot
niczego,
współorganizatora
PPR, pierwszego przewodniczą
cego KRN a następnie pierw
szego prezydenta Polski Ludo
wej.
Pomnik zostanie ustawiony W
modernizowanej i rozbudowy
wanej obecnie dzielnicy robot
niczej przy zbiegu ulic Bieruta
i Kalinowszczyzna.
Nad przygotowaniem projek
tu pomnika pracuje 5 rzeźbia
rzy zaproszonych imiennie przez
komitet budowy pomnika.
(PAP)

Dar Polonii francuskiej
dla Muzeum Narodowego
(A) Członkowie przebywają
cego w Zielonej Górze na II
polonijnych spotkaniach z pol
ską piosenką zespołu „Rewelersi” z Francji przekazali na rę
ce przedstawicieli Towarzystwa
„Polonia” zabytkowy sztandar
bractwa kurkowego w miejsco
wości Oignies Chapelle. jako
dar dla poznańskiego Muzeum
Narodowego.
Z załączonego listu sekreta
rza generalnego związku bractw
kurkowych we Francji — Wi
tolda Nowaka wynika, że jest
to już dziesiąty sztandar roz
wiązanych bractw, jaki prze
kazuje się poznańskiej placów
ce muzealnej, która gromadzi
tego rodzaju pamiątki. (PAP)

Czechosłowackie
wyróżnienie

prof. Jana Kwoczyńskiego
(P) Jan Kwoczyński — znany
polski kardiolog, prezes Polskie
go Towarzystwa Kardiologiczne
go, kierownik kliniki kardiologii
Centrum Medycznego Kształce
nia Podyplomowego w Warsza
wie — wyróżniony został przez
Czechosłowackie
Towarzystwo
Lekarskie Medalem Purkyniego
za wybitne osiągnięcia naukowe.
Do dorobku uczonego należy
m.in. wyodrębnienie wraź ze
znanym amerykańskim specjali
stą — kardiologiem Myrónem
Prinz-Metalem nowej jednostki
chorobowej — odmiany anginy
pećtoris. (PAP)'

LAUREACI NAGRÓD PAŃSTWOWYCH 1978
W ZAKRESIE
NAUK SPOŁECZNYCH

Nagrody I stopnia otrzy
mali:
Prof. dr Jan Białostocki —
za dzieła: „Pięć wieków myśli
o sztuce” oras „The Art of the
Renaissance in Eastern Euro
pę. Hungary — Bohcmia —
Poland”.
Prof. dr Stefan Kieniewicz
— za prace z zakresu historii
Polski, a zwłaszcza za dzieło:
„Warszawa w latach 1795—
1914”.
Zespół w składzie: prof. dr
hab. Jerzy Topolski, prof. dr
Antoni Czubiński. doc. dr hab.
Antoni Gąsiorowski, prof. dr
Benoa Miśkiewisz, prof. dr
Lech Trzeciakowski, prof. dr
Jan Wąsicki, prof. dr uan Żak
— za dzieło „Dzieje Polski”.

W ZAKRESIE NAUK
BIOLOGICZNYCH

Nagrody I stopnia otrzy
mali:
Prof. dr Witold Drabikowski
— za osiągnięcia w badaniu
bufowy i funkcji elementów
kurczliwych mięśni.
Zes-zól w składzie: prof. dr
Szczepan Pieniążek, prof. dr
Zbigniaw Borecki, inź. Stanis
ław Maciej Cegłowski, dr Zdzi
sław Cianciara, dr Alojzy Czynczyk, dr Eberhard Makosz,
prof. dr Aleksander Rejman,
prof. dr Kazimierz Słowik, dr
Kazimierz Smolarz, prof. dr
Zygmunt Soczek, prof. dr Zbi
gniew W. Suski, prof. dr Stani
sław W. Zagaja — za opraco
wanie i wdrożenie do praktyki
nowo-zesnych metod produkcji
owoców
Ze3tół w składzie: prof. dr
inż. Przemysław Szafrański, dr
Jadwiga Chroboczek, dr Witold
Filipowicz, mgr Anna Szkopińska, dr Aleksandra Wodnar-Filipowi-z, dr Ludwika Zagórska,
doc. dr hab. Włodzimierz Za
górski — za prace nad relacją
między strukturą i funkcją ba
kteriofaga F2.

W ZAKRESIE NAUK
MEDYCZNYCH

Nagrody II stopnia otrzy
mali:
Prof dr med. Mirosław Kańtoch — za osiągnięcia w bada
niach nad immunoprofilaktyką
zakażeń wirusowych.
Zespśł w składzie: prof. dr
med. Witold Rudowski, doc. dr
hab. Wiesław Nasiłowski, dr
med. Konrad Zienkiewicz, dr
*.
me
Witold Zictkie—icr — za
badania nad patofizjologią i
leczeniem oparzeń.

W ZAKRESIE NAUK
MATEMATYCZNO.
-FIZYCZNYCH
CHEMICZNYCH 1 NAUK
O ZIEMI

Nagrody I stopnia otrzy
mali:
Zespół w składzie: prof. dr
Jerzy Kołodziejczak, prof. dr
Jerzy Mycielski, prof. dr Leo
nard Sosnowski, dr Wanda Szy
mańska, prof. dr Włodzimierz
Zawadzki — za wybitne osiąg
nięcia w dziedzinie rozwoju ogólnej teorii transportu elek
tronowego w półprzewodnikach.
Prof. dr Jan Michalski — za
osiągnięcia naukowe w dzie
dzinie syntezy nowych struk
tur i przemian związków orga
nicznych.
Prof. dr Kazimierz Urbanik
— za prace dotyczące twier
dzeń granicznych i nieskończe
nie podzielnych rozkładów pra
wdopodobieństwa.
W ZAKRESIE NAUK
TECHNICZNYCH

Nagrodę I stopnia otrzymał:

śmiertnie), dr inż. arch. Zbig
niew Belof, mgr Mieczysław
Borecki, inż. Ryszard Borycz
ka, doc. dr inż. Kazimierz Franasik, mgr inż. Władysław Luboch, mgr inż. Wiesław Teleszyński, mgr inż. Wojciech Mie
czysław Wróbel — za opraco
wanie 1 twórcze rozwinięcie
projektu Zakładów Górniczych
„Rudna".

Nagrodę II stopnia otrzy
mał:
Zespół w składzie: mgr inż.
Jan Pęciak, inż. Ireneusz Bra
tek. mgr inż. Tadeusz Glazór,
mgr inż. Henryk Hłond, mgr
inż. Tadeusz Jastrzębski, inż.
Jerzy Lcngas, mgr inż. Jerzy
Lintner, mgr inż. Janus-. Matuszyk, mgr inż. Piotr Nowa
kowski — za kombajn do głę
bienia szybów w górotworze
zamrożonym.
W ZAKRESIE METALURGII

Nagrodę I stopnia otrzymał:
Zespół w składzie: prof. dr
inż. Roman Wusatowski, techn.
mech. Adam Godyń, dr inż.
Bogdan Golis, dr inż. Rajmund
Nowak, prof. dr inż. Zygmunt
Polek, mgr inż. Tadeusz Prajsnar, inż. Józef Ruliński, mgr
inż. Andrzej Ruszkarski, inż.
Aleksander Szczepanik,
mgr
inż. Edward Zgłobicki — za opracowanie nowych konstrukcji
ciągadeł ciśnieniowych i ich
wdrażanie w przemyśle krajo
wym oraz za granicą.

Zespół w składzie: prof. dr
inż. Sylwester Kaliski, dr inż.
Jan Bagrowski, dr inż. Henryk
Derentowicz, dr inż. Marek
Fruczek, mgr fizyki Stefan Ko
walski, dr inż. Krzysztof Kulicki, mgr inż. Robert Świerczyński, mgr Zbigniew Kazi
mierz Ziółkowski — za opra
Nagrodę II stopnia otrzy
cowanie metody wybuchowej ■
realizacji mikrosyntezy termo- I mał:
jądrowej.
Zespół w składzie: inż. Jan
Nagrody II stopnia otrzy Ciurlok, inż. Zbigniew Katra,
inż. Józef Klepek, doc dr hab.
mali:
Józef Kozielski, inż. Marian
Bonifacy Loska
Zespół w składzie: prof. dr Koźma, mgr prof.
dr inż. Ka
inż. Leszek Filipczyński, dr inż. 1 (pośmiertnie),
zimierz
Mamro,
mgr inż. Sta
Jeny Etienne, dr inż. Je
nisław
Moczulski,
inż.
Zygmunt
rzy Kopeć, dr inż. Grażyna
mgr inż. Tadeusz
Łypacewlcz, dr inż. Andrzej Szendera,
Torz — za opracowanie i wdro
Nowicki, dr inż. Tadeusz Pożenie ciągłej metody produkcji
wałowski — za prace nad roz
krzemomanganu w łukowoopowojem ultradźwiękowych me
rowych piecach elektrycznych.
tod i aparatury badawczej dla
diagnostyki medycznej.
W ZAKRESIE BUDOWY
MASZYN
Zespół w składzie: prof. dr
Zdzisław Pawlak, prof. dr An
drzej Blikle, dr Piotr Dembiń
Nagrodę I stopnia otrzymał:
ski, dr Jan Matuszyński, doc.
dr bab. Antoni Mazurkiewicz,
Zespół w składzie: mgr inż.
doc. dr hab. Józef Winkowski
Eugeniusz Budny, mgr inż. Wi
— za prace nad rozwojem ma
ktor Bałaś, prof. dr Stanisław
tematycznych podstaw informa
Oziemski, mgr inż. Cezary Szy
tyki.
mański, mgr inż. Ryszard Wal
czewski, inż. Mieczysław Wójt,
mgr inż. Edward Zwolak — za
W ZAKRESIE GEOLOGII
opracowanie konstrukcji typo
(SUROWCÓW)
szeregu koparek hydraulicznych
GÓRNICTWA
jednonaczyniowych.
I ENERGETYKI

Nagrodę I stopnia otrzymał:

Nagrody II stopnia otrzy
mali:

Zespół w składzie: prof. dr
inż. Roman Bromowicz (po

Zespół w składzie: mgr inż.
Tadeusz Buczkowski, inż. Mi

chał Cękała, mgr inż. Bolesław
Grzybowski, inż. Roman Kali
nowski, mgr inż. Marian Maj,
inż. Waldemar Pepliński, mgr
inż. Andrzej Zólć, inż. Jan Zuk
— za zaprojektowanie i wyko
nanie doku pływającego o noś
ności 55 000 ton.
Zespół w składzie: dr inż.
Leszek Parys (pośmiertnie), mgr
inż. Kamil Czwiertnia, mgr inż.
Zdzisław Ferdyn, mgr inż. Ma
rian Frajkopf, mer inż. Ma
rian Kocząb, inż. Zdzisław Miszczuk, mgr inż. Wacław Nadziakiewicz, mgr inż. Benedykt
Nowodworski, mgr inż. Tadeusz
Orzeł,, mgr inż. Andrzej Pie
chota — za opracowanie kon
strukcji parowych turbin cie
płowniczych o mocach 30 do
150 MW.
Zespól w składzie: mgr inż.
Jerzy Pustówka, inż. Józef Duźniak, mgr inż. Jerzy Galas,
inż. Alfred Giertler, mgr inż.
Edward Hyrlik, mgr inż. An
drzej Jastrzębski, mgr inż.
Franciszek Mirkowski, mgr inż.
Stanisław Młynarczyk, mgr inż.
Piotr Morawski, inż. Stanisław
Skoczylas, mgr inż. Edward
Sosna, inż. Andrzej Zemanek —
za opracowanie i uruchomienie
produkcji rodziny żurawi hy
draulicznych
na podwoziach
samochodowych.

W ZAKRESIE
CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

Saciuk, ppłk mgr chemii Adam
Saratowicz, inż. Jan Seheń, mgr
chemii Halina Spiczak — za opracowanie nowoczesnych środ
ków ochrony dróg oddecho
wych.
Zespół w składzie: mgr inż.
Zbigniew
Szczypiński,
mgr
chemii Józef Baj, inż. Tadeusz
Białas, techn. Wacław Czeszyk,
mgr inż. Stanisław Padlewski,
mgr Inż. Władysław Prokop, mgr
inż. Wiesław Sosnowski, mgr
chemii Marian Wróbel — za no
we rozwiązania technologii nie
pełnego spalania metanu do ace
tylenu i gazu syntezowego.

Szałajda,
inż.
Włodzimierz
Śmietana, mgr inż. Wincenty
Waga, mgr inż. Zygmunt Zacharski, mgr inż. Henryk Za
ręba — za wybitne osiągnięcia
w budowie i u-uchomfeniu
pierwszego etapu Huty Kato
wice.

Nagrodę II stopnia otrzy
mał:

Nagrody II stopnia
mali:

Zespól w składzie: prof. dr
inż. Jerzy Gaździcki, mgr inż.
Ryszard Chruściel, mgr inż. Ta
deusz Dzikiewicz, mgr inż. An
drzej Jaroński, mgr inż. Lubomir
Konstanty, mgr inż. Henryk
Kwiatkowski, prof. dr inż. Hen
ryk Leśniok, mgr inż. Ryszard
Pażus, prof. dr inż. Julian Szczęsław Radecki, mgr inż. Lech
Zygmunt Staniszewski, mgr inż.
Jerzy Wysocki — za opracowa
nie i wdrożenie nowych metod
przy zakładaniu podstawowych
‘ osnów geodezyjnych.

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI,
ELEKTROTECHNIKI
I TELEKOMUNIKACJI

Nagrodę I stopnia otrzymał:
Zespól w składzie: inż. Jan
Procliazka, mgr inż. Jan Duj,
techn. Andrzej Ehrenkreutz, inż.
Leopold Frydrych, inż. Ryszard
Frydrych, Wiesław Kordowski,
inż. Stanisław Milczarek, inż.
Ryszard Pęszkal, mgr inż. Ry
szard Wolczyński — za opraco
wanie zunifikowanej rodziny na
dajników telewizyjnych III ge
neracji.

W ZAKRESIE INŻYNIERII,
BUDOWNICTWA
I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

Nagrody II stopnia otrzy
mali:

Zespól w składzie: pik prof. dr
inż. Tadeusz Kątcki, mjr dr inż.
Andrzej Grzesiak, pik doc. dr
inż. Stanisław Karol Jankę, kpt.
Zespół w składzie: prof. dr mgr inż. Wojciech Kocańda, pik
inż. Zbigniew Jedliński, dr Ewa mgr inż. Stanisław Kozimor, mjr
Fabrycy-Zagajewska, mgr inż.
mgr inż. Stanisław Masternak,
Stanisław Jedliński, mgr inż.
kpt mgr inż. Tomasz Rapacki,
Zygmunt Kołek, płk mgr inż. ppłk mgr inż. Marian Roszak,
Tadeusz Lepiąrski, płk mgr inż. ppłk mgr inż. Jan Solowicz, kpt
Wiktor Mazurkiewicz, ppłk mgr mgr inż. Sławomir Szymański —
inż. Stanisław Rumiński, mgr I za opracowanie i przekazanie do
inż. Jan Terlikiewicz, mgr Mie produkcji rodziny imitatorów.
czysław Walkowicz, mgr inż.
Zespół w składzie: doc. dr inż.
Wojciech Woźniak — za opra
Juliusz Wróblewski, mgr inż. Jó
cowanie technologii 1 wdrożenie . zef
Bajor, doc. dr inż. Stanisław
do produkcji nowych chemo- i
termoodpornych tworzyw poli Dominko, mgr inż. Krzysztof
Grabowski, mgr inż. Adam Klimestrowych.
pel, mgr inż. Lesław KomendeZespół w składne: inż. Lud
ra, dr inż. Janusz Księżopolski,
wik Jura, prof. dr inż. Edward
doc. dr inż. Marian NamiotkieBuntner, mgr inż. Stanisław wicz, mgr inż. Zdzisław StefanDudek, mgr inż. Czesława Gakiewicz, mgr inż. Olga Stelmach,
bała, mgr inż. Piotr Hassa, doc.
dr inż. Sylwia Wróblewska —
dr inż. Maria Klimek, inż. A- za opracowanie i uruchomienie
dam Kubarek, mgr inż. Mie produkcji nowoczesnych układów
czysław Lewandowski, mgr inż. i automatyki
zabezpieczeniowej
Tadeusz Mikołajczyk, dr Jerzy dla elektroenergetycznych urzą
Najda, mgr inż. Jan Woźnia
wytwórczych, przesyłowych
kowski — za opracowanie i dzeń
i rozdzielczych.
wdrożenie technologii kwasu fo
sforowego.
W ZAKRESIE
Zespól w składzie: gen. bryg,
ARCHITEKTURY
dr inż. Czesław Krzyszowski,
I PLANOWANIA
pik doc. dr inż. Zdzisław Filipo
PRZESTRZENNEGO
wicz, prof. mgr inż. Kazimierz
Holowiecki, doc. mgr chemii Jan
Nagrodę I stopnia otrzymał:
Jaroszewski, inż. lotnictwa Ed
mund Kowalewski, doc. mgr inż.
Zespół w składzie: mgr inż.
Ludwik Lipiński, mgr inż. Ha
Bronisław Wasylewicz, mgr inż.
lina Mrożewska, mgr inż. Jerzy
Zbigniew Antoszewski, dr inż.
Olszewski, pik dr Mieczysław

Nagrody II stopnia otrzy
mali:

Stanisław Bednarczyk, mgr inż.
Zdzisław Bonenberg, mgr inż.
Stanisław Czerski, inż. Stani
sław Gabryś, mgr inż. Zdzisław
Jarzębski, mgr inż. Kazimierz
Kania, mgr inż. Jan KirszenStein, mgr inż. Władysław Przystawa, mgr inż. Władysław Rolski, dr inż. arch. Stefan Żemła
— za opracowanie planu general
nego i związanych z nim kon
cepcji realizacji Huty Katowice.

Nagrody II stopnia
mali:

i
;
I

,

otrzy

Zespól w składzie: mgr inż.
Czesław Ryszewski, mgr inż.
Marian Dadej, mgr inż. Franci
szek Gierczak, dr inż. Marian
Golczyk, mgr inż. Wojciech Łabuś, inż. Jan Mistur, mgr prawa
Eugeniusz Olszewski, inż. Jan
Pawelec, inż. Jerzy Podkański,
mgr inż. Stanisław Rycaj — za
zaprojektowanie i wdrożenie oryginalnej technologii wznosze
nia chłodni hiperboloidalnych
dużych wydajności.
Zespół w składzie: mgr inż.
Janusz Wachowiak, dr inż. Ja
dwiga Bernacka, inż. Mirosław
Beym, mgr inż. Andrzej Boruc
ki, mgr inż. Wiesław Drabowicz, dr inż. Wojciech Króli
kowski, inż. Henryk Kuśnierek.
mgr inż. Marzenna Podgórniak,
doc. dr inż. Marek Roman, mgr
inż. Edward Stachowiak, mgr
inż. Jan Tabernacki — za za
projektowanie i wdrożenie urządzeń oczyszczalni ścieków
typu „Bioblok”.

Ponadto Prezydium Komite
tu Nagród Państwowych po

stanowiło przyznać w zakre
sie inżynierii, budownictwa i
materiałów budowlanych na
grodę specjaną:

Zespołowi w składzie: mgr
inż. Adam Glazur, mgr inż. Ro
muald Kozakiewicz, mgr inż.
Edward Barszcz, inż. Władysław
Dubiel, mgr inż. Stefan Koź
miński,
mgr inż. Bolesław
Kramkowski, inż.- Mieczysław
Patrzałek, mgr inż. Zbigniew

W ZAKRESIE ROLNICTWA,
LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO

otrzy

Zespół w składzie: prof. dr
Zdzisław Śliwa, mgr inż. Adam
Gut, doc. dr hab. Edmund Kozal — za wyhodowanie nowej
wełnistomięsnej owcy wielko
polskiej.
Zespół w składzie: prof. dr
Władysław Węgorek, dr inż.
Walenty Babilas, dr inż. Fran
ciszek Kagan, doc. dr hab.
Krzysztof Piekarczyk, dr Wła
dysław Rondomański — za opracowanie systemu prognoz i
sygnalizacji w ochronie roślin.

W ZAKRESIE LITERATURY

Nagrodę 1
mał:

stopnia otrzy

Arkady Fiedler — za cało
kształt twórczości literackiej.
Edmund Jan Osmańczyk —
za całokształt twórczości publi
cystycznej ze szczególnym uwzględnieniem książki „Rzecz
pospolita Polaków”.
Wojciech Żukrowski — za
całokształt twórczości literac
kiej.

Nagrodę II stopnia otrzy
mał:
Zygmunt Łanowski — ta
przekłady z literatur skandy
nawskich.

W ZAKRESIE SZTUKI:

Nagrody I stopnia otrzymali:
Henryk Czyż — za cało
kształt twórczości w zakresie
dyrygentury.
doc. Gustaw Holoubek — za
wybitne
kreacje
aktorskie:
skrzypka w „Rzeźni" S. Mroż
ka oraz króla Leara w drama
cie W. Shakespeare’a.
Alfon Karny — za całokształt
twórczości w dziedzinie rzeźby.
Witold Lutosławski — za
„Preludia i fugę na 13 instru
mentów smyczkowych” oraz
„Mi-partii na orkiestrę symfo
niczną".
prof. Tadeusz Łomnicki — za
wybitne kreacje aktorskie: Goyi
w „Gdy rozum śpi" A. B. Vallejo i Prysypkina w „Pluskwie”
Wł. Majakowskiego.
prof. Stanisław Telsseyre —
za całokształt osiągnięć twór
czych w dziedzinie malarstwa.
(PAP)
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0 szczęśliwe dzieciństwo
w świecie pokoju"

I

prezydentów wymó
KILKU
wiło się od rozmowy na ten

RYSZARDA MOSZCZEŃSKA

mendant «Ma!ty», hm. Janusz
Tatera — ok. 18 tys. polskich
harcerzy miało możliwość za
poznać się ze swoimi rówieśni
kami z innych krajów. W wy
chowaniu
internacjonalistycznym to bardzo ważne, jest ono
przecież integralną częścią ogól
nego wychowania naszej mło
dzieży. W bezpośrednich, przy
jacielskich kontaktach z człon
kami innych organizacji do
wiaduje się ona o ich życiu,
ich problemach i ideałach, a
tym samym staje się auten
tycznym rzecznikiem postępo
wych dążeń młodzieży całego
świata”. I to jest chyba naj
ważniejszym celem organizowa
nej już po raz 27 w Polsce
„Malty” i następujących
po
centralnym obozie międzynaro
dowym wizyt przyjaźni w nie
których województwach.

Podczas Dziecięcego Forum Przyjaźni mówili o tym, jaki powinien być świat dziecka

fN ZIECIĘCE Forum Pokoju.
Przedstawicielka
komisji
do spraw wypoczynku dzieci,
mała Rosjanka, pioniarka, od
czytuje postulaty zgłoszone
przez różnojęzycznych człon
ków swojej komisji:
or
ganizować więcej międzyna
rodowych obozów, żeby dzie
ci mogły lepiej poznać jak
źyją ich rówieśnicy z innych
krajów — organizować jak
najwięcej koncertów, zabaw,
jarmarków, takie jakie były
u nas — utworzyć Fundusz
Pokoju, aby pomagać organi
zacjom potrzebującym tych
funduszy — urządzać więcej
klubów sportowych, kółek za
interesowań, aby dzieci miały
gdzie wesoło spędzać czas,
więcej wycieczek, by pozna
wały swój kraj i miło odpo
czywały.” I na koniec: „—
proponujemy, aby wszystkie
dzieci da lat 16 w ogóle nie
pracowały, aby ich dzieciń
stwo było pełne uśmiechu i
radości.”
m

Dziecięcego Forum Przyjaźni,
w skład którego
wchodzili
przedstawiciele wszystkich de
legacji i którzy podczas dwu
dniowych. bardzo poważnych
obrad, mówili o swoim dzie
cięcym świecie. o tym, jakim

zentować naszym gościom dzia
łalność organizacji harcerskiej,
lecz także wyjaśnić wiele kwe
stii i pojęć, jakie przywożą o
naszym kraju. 2e spotkania te
były interesujące i przyjazne
dowodzi choćby to. że ciągnęły

MM ■ WiB.
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Wakacje dziecięcych dele
gacji zagranicznych w Polsce
zakończy kilkudniowy pobyt
w Warszawie, pełen atrakcji,
spotkań i wycieczek po naj
piękniejszych zakątkach sto
licy. Polscy harcerze dołożyli
wszelkich starań by ich tego
roczni goście wrócili do do
mów bogatsi o nowe przyjaź
nie, wrażenia i wspomnienia.
Niejeden z nich wywiezie ze
sobą harcerską odznakę „Am
basadora Przyjaźni”.
Od 1952 r., kiedy to w Cie
plicach Śląskich odbył się
pierwszy międzynarodowy obóz dzieci z Polski, Czecho
słowacji, NRD. Węgier i prze
bywających wówczas w Pol
sce dzieci koreańskich,

A

„MALTA-78” TO OBÓZ SZCZEGÓLNY
Pełen uśmiechów i radości
był na pewno pobyt kilkuset
dzieci ze wszystkich kontynen
tów w Polsce na „Malcie-78”.
„Malta”, czyli Centralny Mię
dzynarodowy Obóz Pokoju i
•z
Przyjaźni Związku Harcerstwa
Polskiego, odbyła się w dniach
W drodze do chorzowskiego parku — za chwilę odbędzie się bieg na milę olimpijską
1-12 lipca, w słynnym z urody
Fot. Ryszard Przedworskl
Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie. Przez niespełna
się długo w noc, mimo że roz
on powinien być. Jedni mówili
„Malcie” uczestniczyło ponad
dwa tygodnie wypoczywały tu
o * nim,. .przeżywszy
_
_ __
już wiele
mówców czekał kolejny, wy
3 tys. dzieci i wychowawców
dzieci z Belgii, Chile, Cypru i
smutnych
chwil,
inni,
szczęśli

czerpujący
dzień
pracy
ze
swo

— członków postępowych or
Danii, z Finlandii, Francji, Ju
imi
podopiecznymi.
mówili
o
nim
z
chęcią
uwsi,
gosławii i Kuby, z Norwegii,
ganizacji dziecięcych z 32
czynienia radosnymi wszystkie
RFN, Syrii, Włoch i Wietnamu,
BOGATSI
krajów świata. Wielu spośród
dzieci świata. To bardzo ważne,
z Ludowej Republiki Konga, ze
nich wyrosło na aktywnych
O NOWE WRAŻENIA
to daje nadzieję, że gdy doros
wszystkich krajów wspólnoty
działaczy krajowych i mię
ną będą postępować według
socjalistycznej. Około 350 dziew I swoich
Ostatni
dzień
„Malty
”
(11
bm)
dzisiejszych żrezeń.
dzynarodowych
organizacji
cząt i chłopców reprezentowało
zakończył się wspólnymi zaba
młodzieżowych, wielu spotka
30 organizacji pionierskich i
wami, dyskoteką i uroczystym
FESTIWAL POKOJU
się już niedługo w Hawanie.
ąkautowskich oraz oryanizacfę
apelem wieczornym. Nazajutrz,
I PRZYJAŹNI
CIAV (międzynarodowe letnie
delegacje zagraniczne żegnane
Ich młodsi koledzy, i być
Wioski dziecięce). Towarzyszyło
serdecznie przez polskich har
Forum było tylko jedną z
może następcy, za rok znowu
im ponad 300 harcerzy polskich,
imprez Festiwalu Pakoju i
cerzy wyjechały w gościnę na
przyjadą do Chorzowa. Bę
tych
najlepszych, laureatów
Przyjaźni, który wypełnił aż: 3
międzynarodowe obozy, urzą
dzie to rok szczególny —
chorągwianych eliminacji tegodzane przez 11 Chorągwi ZHP.
obozowe dni.
nawiązując
<
. .. do
rocznego Turnieju Wiedzy ObyMiędzynarodowy Rok Dziecka.
„Dzięki temu — jak mówi ko
zbliżającego się spo'.‘.__
1_ m.c:ania
watel3klej pn. „Socjalizm przcdzieży całego świata w Hawa
obraża świat”, laureatów ko.anie. Odbył się więc pełen tań
kursu „Świata Młodych” pn.
_...
ców i piosenek Karnawał Ku„Kraj moich przyjaciół’’ oraz I bański, kiermasz solidarności,
działaczy Harcerskich Klubów
na którym sprzedawano przy
Przyjaźni ze szkół ponadpodsta
wiezione przez delegacje upowowych.
I minki, i z którego zysk — 6
I jak to między dziećmi i na
tys. zł uczestnicy „Malty” prze
stolatkami, nie istnieją żadne
kazali na fundusz Centrum
bariery językowe, społeczne,
Zdrowia Dziecka. Odbyły się
JERZY STRZAŁKOWSKI
polityczne.
Dogadywały
się
uroczyste apele festiwalowe,
znakomicie, bawiły się od rana
mityngi solidarnościowe, wystado wieczora r.a niezliczonych
wy na których poszczególne de
A LBERT Wylęgowski lat 49, chcę wiedzieć, co myślą inni i
imprezach.
Bo rzeczywiście,
legacje prezentoy/ały swoje krarolnik, hodowca bydła, po
dlaczego myślą tak samo jak
trudno je nawet wyliczyć, co I je. Był festiwalorzy dzień spor chodzi
ze starego rodu mazurs ja, albo inaczej. Czasami ludzie
dzień odbywało się ich kilka
tu z biegiem na symboliczną,
kiego, mieszka wraz z rodziną
pytają „do czego ci to Albert
równocześnie, każdy więc ucze
rzecz jasna, milę olimpijską,
we wsi Borowy Młyn, S kilo
potrzebne”, a ja im mówię, że
stniczył w tych, które go naj
co przypomniało wszystkim o
bardziej interesowały. A do
metrów od Nidzicy.
najbliższej olimpiadzie sporto
do życia, żeby się ono nie po
wyboru były konkursy rysun
wej vz Moskwie, niosącej z so
Spotkani po drodze ludzie
plątało i żeby człowiek nie zo
kowe. konkursy wiedzy o Pol
bą również ideę pokoju i przy
powiedzieli: To jest człowiek,
stał sam ze swoją mądrością
sce, wiedzy o świecie, wystawy,
jaźni. Był wreszcie bankiet na
któremu
wszystko
w
życiu
na własny użytek, Na własny
koncert’' zespołów artystycz
600 osób wydany dla uczestni
musi się udać. On ma takie
użytek wystarczy zagon karnych, filmy o Polsce, spotkania
ków obozu przez Romana Sta
szczęście, że tym szczęściem
tofli i zagon żyta, ale u mnie
dzieci z poszczególnych delega
chonia, wiceprezesa Wojewódz
cji, bale, dyskoteka, gry i za
można by obdzielić kilku na gospodarstwo jest duże.
kiej Rady Związków Zawodo
jęcia sportowe. Prócz tego pra
wych.
raz i jeszcze trochę zostanie.
— Rok temu starszy syn
cowały kluby: 'wiedzy o Pol
Obozowy dzień kończył się o
Albert Wylęgowski przez
wymówił mi pracę: Rzucam
sce, wiedzy o ZHP. piosenek i
godz. 21.30. Pół godziny póź
wiele lat furmanił. Woził dre
to wszystko, idę na państwo
tańców, sportowy. regionalny i
niej zaczynały się zajęcia dla
wno i kamienie, szło mu jak
wą posadę. Wie ojciec dlacze
astronomiczny, którego uczest
kadry. Polscy instruktorzy spo
po grudzie, a rolą zajmował
go? Wiem — mówię — nie
nicy chodzili na zajęcia do Pla
tykali się z opiekunami delega
netarium.
będziesz u ojca parobkiem i
cji zagranicznych, działaczami się tyle co inni: trochę po
organizacji dziecięcych i mło
siał, trochę zasadził i dwa
nie będziesz harował od świ
Nie zabrakło i wycieczek do
dzieżowych. Tu już niezbędni
ok. 20 zakład.óy/ przemysłowych
tu do nocy. Masz, zapal pa
razy trochę zbierał.
byli tłumacze — (34), władają
Śląska i Zagłębia, oczywiście —
Spotkani po drodze ludzie
pierosa, a matka poda kawę.
cy 18 językami. Trzeba było
do Huty Katowice, do Oświęci
powiedzieli: To jest człowiek,
„Mnie ojciec na kawę nie
bardzo dokładnie tłumaczyć
mia. gdzie odbyła się manife
który strasznie szybko myśli. weźmie”. Dobra, dobra — my
stacja antywojenna... Bo „Mal
wszystkie pytania i odpowie
Jak kto z nim rozmawia, to ślę, bo sprawę już dawno udzi o Polsce, o Polakach, o
ta” jest szczególnym obozem,
związkach młodzieżowych, o
dopiero potem zaczyna rozu
łożyłem, wiem, że chłop ma
takim na którym się wypoczy
celach i metodach pracy ZHP,
wa i bawi, lecz także obozem,
rację i że trzeba te obie ra
mieć o czym była mowa.
którego mali uczestnicy dają
o naszym systemie oświaty, o
Albert Wylęgowski nie wy
cje, moją i jego pogodzić. Wi
wyraz marzeniom wszystkich
prawnych zasadach ochrony in
dział pan Borowy Młyn?
stawił sobie nowego domu,
swoich rówieśników o „szczęśli
teresów rodziny, o opiece zdro
Miejsca tu tyle, że wystarczy
tylko wyremontował stary, z
wotnej itd. Na spotkaniach tych
wym dzieciństwie w świecie
dla wszystkich Wylęgowskich,
podcieniami i facjatami. Wy
pokoju". Nie zawsze umieją te bywali często przedstawiciele
marzenia wyrazić w słowach,
władz partyjnych i administra
budował natomiast oborę z Więc dokupiliśmy ziemi, sprzę
cyjnych woi. katowickiego, lek
mówią prosto: „żeby wszystkie
tu, maszyn i on ma teraz
całym mechanicznym urządze
torzy KW PZPR, kierownictwo
dzieci były zdrowe, żeby mo
swoje gospodarstwo, ale pra
niem i z rurociągiem, którym
ZHP. W kameralnej atmosfe
gły się bawić i uczyć, żeby nie
cujemy razem i nie od świ
płynie
100
tys.
litrów
mleka
rze, przy kawie i słodyczach,
musiały pracować”. Wiedzą jed
tu do nocy, ale według har
rocznie
toczyły się rozmowy młodych
nak doskonale, że możliwe to
monogramu. Rano narada:
Spotkani po drodze tud2ie
ludzi, ciekawych jak określone
jest jedynie w atmosferze po
problemy wychowawcze i opowiedzieli: To jest takt rozdzielam robotę, kto, co,
koju. Wiedzą zwłaszcza te dzie
piekuńcze rozwiązano u nas w
ci, których kraje nie tak dawczłowiek, który na jednym nie gdzie — po południu fajrant, a
no wywalczyły pokój, lub któ- | kraju, jak pracować dla dobra
jeden dyżuruje do wieczora.
poprzestanie i krowich ogo
dzieci we wszystkich innych.
re wciąż leszcze walczą o swoChłopcy biorą samochód i ja
nów w kółko liczyć nie będzie.
Owa
wymiana
doświadczeń,
ją niepodległość polityczną i
dą z siostrami do miasta. TaPana Alberta takie opinie
wrażeń i uwag jest kolejnym
społeczną.
kte jest życie i nie trzeba się
nie dziwią i nie zaskakują.
celem „Malty”, bardzo ważnvm,
I dlatego nie należy traktodo niego tyłem odwracać.
— Ja, proszę pana, zawsze
pozwalającym nie tylko zapręWać jak Jeszcze jednej zabawy
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temat. W dwóch przypadkach
wyrażono zgodę warunkowo:
„Jeśli wojewoda nie zgłosi
zastrzeżeń'-, co jednak nie ro
kowało już otwartej wymia
ny zdań. Z inż. Antonim Sokalskim, prezydentem Piotr
kowa Trybunalskiego, poro
zumiałem się całkiem łatwo.
Ale nie tylko to zadecydowa
ło o wyborze rozmówcy.
Powszechną w naszym kraju
w ostatnich latach metodą dzia
łania władz administracyjnych
jest wciąganie największej li
czby obywateli do czynnego udziału w procesie zarządzania.
Piotrków Trybunalski należy
do tych miast, gdzie udaje się
to nieźle. We wszystkich waż
niejszych zamierzeniach Urząd
Miejski zasięga porady u mie
szkańców. Konsultacji nie wy
myślono w Piotrkowie, ale w
pełni doceniono tu wartość sze
rokiej dyskusji o istotnych
sprawach i programach lokal
nych — zanim zapadną decy
zje. Zobowiązuje to konsulto
wanych do czynnego włączania
się w każde działanie na rzecz
swego miasta.
Właśnie rozwijanie tej więzi
z mieszkańcami sprzyja szybkim i kompleksowym przeob
rażeniom zachodzącym w mieś
cie.
Piotrków Trybunalski — je
śli chodzi o rodowód historycz
ny — nu zą sabą osiem wieków, elekcję pięciu królów palskieb, trzydzieści osiem sejmów, kilkadziesiąt zjazdów rycerskich, wreszcie 214 lat dzia
łalności Trybunału Koronnego,
ustanowionego z woli Stefana
Batorego.
Stara stolica młodego woje
wództwa ma przed sobą dobre,
a nawet bardzo dobre widoki.
Między innymi n3 dalszą roz
budowę i modernizację prze
mysłu, reprezentowanego
przez ponad trzydzieści
nych rodzajów zakładów, że
wymienię chociażby znana Hu
tę Szkła „Hortensja”, Fabrykę
Maszyn Górniczych „Pioma”,
Zakłady Odzieżowe „Sigmatex”.
Piotrków ma też perspektywy
na rozwój szkolnictwa wyższe
go. to jest filii i punktów kon
sultacyjnych, głównie łódzkich
uczelni. Już teraz szybko wzra
sta liczba młodych piotrkowian
z cenzusem naukowym, którzy
swoje obiecujące projekty, pla
ny i zamierzenia wiażą ze
swoim miastem, dziś 68-trsięcZnvm, w latach dziewięćdziesią
tych — jak zakładają plany —
12?-tysięcznym.
Skoro planu ie się wzrost mia
sta. i zna obowiązujące normy
w poszczególnych działach go
spodarki miejskiej, przypada
jące na jednego mieszkańca —
nietrudno wyliczyć ile czego w
danym mieście być powinno.
Także w Piotrkowie opracowa
no taki program działania (tak
że porządkowania miasta) do
roku 1990. Przekonsultowano
te projekty. Uzgodniono. Za
twierdzono. Wiadomo więc do
kładnie, co należy robić w po
szczególnych latach, i w ca
łych pięciolatkach, aby miesz
kańcom stworzyć odpowiednie
warunki życia. Jednak każdy
dzień bieżący uiawnia nieprze
widziane. dodatkowe potrzeby;
więc zadania jeszcze wzrasta
ją. I to w sytuacji w której już
ną samym starcie do realizacji
programów i planów miejskich
występowały ostre dysproporcje pomiędzy tym. co zakładano zrobić, a możliwościami w
zakresie wykonawstwa. Ileż
wiec treści zawiera pozornie
tylko lakoniczne stwierdzenio
prezydenta Sokalskiego: „Bar-

przystosowany
— Rodzinę moją już pan
zna: żona, trzech synów, trzy
córki, wnuczka. Nie wiem, jak
to powiedzieć, żeby nikt nie
myślał, że jestem człowiekiem
miękkim, dlatego powiem ty
le, że u nas może być albo
dobrze, albo źle, ale nie mo
że być byle jak. Ja mam taką
naturę, że urazy za pazuchą
nie chowam i ze swoimi ża
lami po kątach nie chodzę.
Oni to wiedzą i też nie chodzą
po kątach, więc czasami pod
tym dachem jest nawet trochę
za głośno.
— Zastanawiam się, co będzie jak zechcą pójść na
swoje, a ten dom zacznie robić się pusty i przez to jesz
cze większy. Moja żona mó
wi, żebym się nie martwił, bo
od spokoju nikt jeszcze nie osiwiał, ale ja myślę, że taki
spokój, w którym już nic się
nie stanie, to jest chyba naj
gorsze, co może spotkać czło
wieka. Ja zresztą nie umiem
się martwić, bo charakter
mam do tego źle przystosowa
ny i zamiast się martwić, za
raz szukam, co by zrobić, że
by szło ku lepszemu.
— Teraz będę budował
chlewnię największą w tej okolicy i tą chlewnią zajmie się
moja córka. Pełna mechaniza
cja i roboty mniej niż przy
krowach, c. o paszę, powie
działem w gminie, proszę się
nie martwić, ja to sobie załat
wię.
— Ja zupełnie nie mam
głowy do małych interesów
i z jakąś małą sprawą jestem
od razu przegrany. Ż małej

dze liczymy ną świadczenia na
szych zakładów pracy”.
Zilustrujmy to chociażby ta
kim przy Kładem: W związKu
z obchodami 4U0-lecia ustano
wienia Trybunału Koronnego,
wyłoniła się konieczność odno
wienia elewacji śródmiejskich
kamienic. W budżecie nie było
na ten cel grosza. Nie było też
komu tej pracochłonnej roboty
wyKonać. Tymczasem każdy
większy zakład przemysłowy
ma zazwyczaj własną, tak zwa
ną grupę remontową, bądź
przynajmniej zatrudnia kilku
robotników, znających się na
budownictwie I w tym przy
padku (podobnych można by
przytoczyć bez liku!), prezy
dent Sokalski nie zawiódł się w
swoich rachubach. Przydzielono
więc poszczególne budynki da
nym fabrykom, a efekt pracy
zakładowych
ekip remonto
wych przyciąga dziś oczy, lica
domów prezentują się bowiem
odświętnie.
Może nie powtórzę całkiem
dokładnie słów mego rozmówcy. ale sens wypowiedzi był
mniej więcej taki: Ani samo
miasto, ani sam zakład prze
mysłowy nie mogą działać w
odosobnieniu od siebie.
To fakt! W kompetencji mia
sta są przecież wszystkie dzia
ły administracji państwowej,
więc kiedy chodzi na przykład
o lokalizację pod budynek mie
szkalny dla załogi danej fab
ryki, czy chociażby w spra
wach zatrudnienia — Urząd
Miejski z kolei świadczy usłu
gi swoim partnerom z przemy
słu. Proste? Tylko pozornie. Jak
w przypadku ogółu przepisów
i zarządzeń. W całym kraju obowiazuja jednakowe, a prze
cież ich interpretacja, no i efekty stosowania i wykona
nia bywają — jak wiemy —
bardzo różne.
Inżynier Antoni Sokalski po
dyktował mi długą listę wypeł
nionych świadczeń miejscowych
zakładów
przemysłowych
względem miasta, iak również
urzędu względem fabryk. Myślę
jednak, że w tym przypadku
ciekawsze byłoby — chociaż to
sprawa nieraz delikatna — do
kładne omówienie funkcji pre
zydenta i koordynatora w jed
nej
osobie.
porządkującego
współdziałanie urzędu miasta i
fabryk piotrkowskich. Inaczej
mówiąc: ujawnienie mechaniz
mów istniejącej, pożytecznej
symbiozy. Jednak nie znalazłem
tego w zapiskach z naszej roz
mowy...

Przede wszystkim ludzie
Budżet miasta na bieżący rok
opiewa na 104 miliony 550 ty
sięcy złotych. Grube pieniądze,
zważywszy, że w roku ubieg
łym w województwie tym tyl
ko Koluszki wyprzedziły — pod
względem dochodów własnych
— Piotrków Trybunalski.
Nie będę się tu rozwodził nad
zasadami konstrukcji i funkcjo
nowania budżetu miasta Piotr
kowa, W każdym razie z tego
co mi powiedział prezydent Sokalski wnoszę. że na pokrycie
zadań. których
_
_się_ urząd
. podej_
.
muje. brak mu często gotówki.
I to mimo dotacji wyrównaw
czych z budżetu centralnego;
wygospodarowywania tzw. środ
ków dodatkowych, jako że w
tej dziedzinie pole dla inicjaty
wy terenowej jest niemałe; osiągania przez miasto ponad
planowych dochodów, a to m.
in. z działalności usługowej, to
znów ze świadczeń na PKO. uzależnionych
od
wysokości
wkładów oszczędnościowych obywateli itd.
Jak więc radzi sobie prezy
dent Piotrkowa, kiedy na coś
zupełnie niezbędnego dla mia
sta nie ma pieniędzy?

sprawy nie może być dużego
pożytku i dlatego tak to
człowieka zniechęca, że mu w
końcu ten drobiazg zaczyna
przez palce przeciekać, dzień
po dniu, aż nic nie zostanie.
Oczy, proszę pana, to ja
mam dobre, człowieka poz
nam na kilometr, ale najważ
niejsze jest widzieć z bliska
co jest do zrobienia. Inni cza
sami patrzą — nie widzą,
przechodzą obok, potrącają i
nie widzą. Albo odkładają ro
botę do jutra.
— Przyjechali drogę równać,
od szosy do stawów, dwa ki
lometry. Maszyna i pięciu lu
dzi. Stoją, siedzą, gadają, pi
wo piją.‘ Idę do nich: „cześć
chłopy zapracowane, kiedy to
będzie?" „Co nas pan Albert
o takie rzeczy pyta, popracu
jemy, zobaczymy”. Więc ja do
nich tak: „Za trzy dni będzie
u mnie premia. Zdążycie
przyjechać?” Zdążyli i jeszcze
im czasu zostało.
— Każdy człowiek ma ja
kieś cele. Jeden myśli o pie
niądzach, inny o tym, żeby
sprawa była załatwiona. Ja, na
przykład, myślę teraz o hodo
wli ryb. Nie o pieniądzach,
ale o dużej hodowli karpi.
Ten staw jest teraz mały i
prawie pusty, a może być du
ży i pełny, mam rację? Dla
tego ten staw będzie duży i
pełny. Jak pan przyjedzie do
mnie za rok i zobaczy z dale
ka dużą chlewnię i duże sta
wy to będzie znaczyło, że Wy
lęgowski z życia nie rezygnu
je.
Spotkani w drodze powrot
nej ludzie powiedzieli: Wylę
gowski co postanowi, to zro
bi. On jest takim człowiekiem,
który szybko myśli i tak sa
mo szybko pracuje.

3
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Konkretny przykład dający
do myślenia: — Stan ulic i
iezdni w mieście był nie naj
lepszy — wspomniał mój roz
mówca. — Miałem pieniądze na
ten cel. ale była to suma
skromna, która wydatkowałem
w ciągu pierwszych 4 miesięcy,
to jest do końca kwietnia. Cóż
było począć w tej sytuacji?
Zwolnić przedsiębiorstwo z re
alizacji dalszych zadań w mieś
cie? Nonsens!
Budowaliśmy
więc dalej Kiedy roboty były
iuż na ukończeniu. no’z»d’em
do wojewody, i powiedziałem:
..Towarzyszu wojewodo, robota
iest zrobiona la zaś nie mam
czym za nią zapłacić...” No t
dostałem od wojewody 44 m'n
złotych nie wykorzystane na in
westycje drogowe gdzie Ind-iei.
Prócz tego otrzymałem 19 miń
zł. które wojewoda ..załatwił”
dla miasta w Warszawie. W su
mie 63 min dodatkowo.
Rozwodzę się o pieniądzach,
a w moich notatkach z rozmo
wy z prezydentem Sokalskim
jest zapisane. że w Piotrko
wie „najważniejsi są ludzie",
wszak wszystko od nich zale
ży, jeśli — oczywiście stwarza
się im po temu odpowiednie
warunki.
Wspomniałem już na wstępie,
jaką wagę przywiązuje się do
kształcenia młodych piotrkowian. Warto by jednak jeszcze
do tego coś niecoś dopisać.
Chociażby o tzw. kadrze re
zerwowej tworzonej w Urzę
dzie Miasta. Otóż w zestawie
niu z urzędem — zakłady prze
mysłowe są dla młodych ludzi,
podejmujących pracę, bardziej
atrakcyjne. Nie tylko zresztą
w Piotrkowie. Nie chodzi już
nawet o samą wysokdść zarob
ków. lecz także o krótsze termi
ny przydziału mieszkań, jak
również inne przywileje, że
wspomnę chociażby o zakłado
wych ośrodkach wypoczynko
wych. Cóż więc robi prezydent
miasta, który ma ambicje po
zyskania najwartościowszych obywateli do pracy na stanowiskach urzędników-spolecmików? W podległych sobie wvdziałach wybiera
__ _młodych
______ ludzi ze średnim wykształceniem,
zapowiadających się na dob
rych pracowników i kieruje
ich na zorganizowany kurs
orzygotowawczy na wyższe uczelnie. Obecnie na przykład
siedem osób przygotowuje się
do egzaminu na studia na wy
dziale administracji. Jeżeli wy
startują pomyślnie, za trzy lata
będą kandydatami na obiecie
każdego stanowiska w urzędzie
miejskim mają bowiem za sobą
kilkuletnia praktykę, zdobędą
zaś wykształcenie.

Takie sobie pytania
— Czr są potencjalna możlldawępi ,*
by..idębrże rządzić mia
stem?
....
Antoni Sokalski nie odpowie
dział ml wprost Twierdzi w
każdym razie.; że ma warunki
aby rozwijać własna inicjaty
wę, ba — nawet eksperymento
wać (oczywiście ‘ w granicach
rozsądku) i podejmować pewne
ryzyko.
’ ,
Wypowiedź prezydenta, którą
można by włączyć do tzw. zło
tych mvś!i: ..Wszystko -alety
od umiejętności działania”. ‘(To
m.in. ma tłumaczyć, dlaczego w
takiej np. Warce nad Pilica,
czy w krośnieńskim Brzozowie
rc^nodarzom wszystko „wycho
dzi”, a np. w kieleckim
Chmielniku — nie bardzo).
— Czy można kogoś zmusić
do dobrego rządzenia?
— Jeśli kogoś się zmusza, to
ten ktoś nie powinien być na
stanowisku — brzmiałą odpo
wiedź.
— Czy istnieją dostateczne
kontakty r>om'edzv gosoodarremi miast? Mam tu na myśli
wykształcenie wzorcowego. mo
delu naczelnika-preźydenta?
— Najlepiej w tym ■ celu
wsiąść w samochód. Pojechać
do sąsditóów. Zobaczyć. Po-ównać... Jak dostrzeże śię coś do
brego — przenieść ną swój
grunt. Sam to praktykuję. I na
przykład w przypadku pracy
przychodni lekarskich, dążąc do
ich usprawnienia, wiele sko
rzystałem z
sąsiedzkich doś
wiadczeń. Efekt: na naszych
osiedlach przeznaczamy dwa
mieszkania na urządzenie Przy
chodni. w której będą działali
lekarze domowi.
— Prezydent musi być chybt
dobrym dyplomatą?
— Nie użyłbym tego słowa.
Trzeba po prostu wiedzieć,
gdzie załatwić daną sprawę, z
kim. w jaki sposób. No i trze
ba uczciwie pracować. Równo;
bez zrywów. Umieć pracować.
Wówczas są realne możliwości
zrobienia znacznie więcej, niż
by to wynikało z samych pla
nów i budżetów.
*

W rozmowie z inż. Antonim
Sokalskim,
prezydentem
Piotrkowa Trybunalskiego, nie
wyczerpałem oczywiście te
matu. Chcielibyśmy więc kon
tynuować naszą rozmowę z
gospodarzami miast małych,
średnich i wielkich. O uno
wocześnieniu i doskonaleniu
administracji miejskiej. Jakie
napotykają oni trudności w
realizacji własnych koncepcji;
inaczej mówiąc: co krępuje
ich działania? Czy akcie pra
sowe typu naszego Ogólnopol
skiego Banku Doświadczeń
Miast dają jednorazowy efekt,
czy też stanowią — jeśli są udane — zaczyn dobrej roboty? I tak dalej.
Powitamy z satysfakcją
gospodarzy
każdy
odzew
miast, którzy wyrażą gotówość do takiej właśni
*
otwar
tej rozmowy.

NR 167, 17 LIPCA 197t R.

Mazeam Hymaa Narodowego
utworzono w Będominie
(P) W lipcu tc%o roku —
roku 34-lecia powstania Pol
ski Ludowej i 60-lecia odzy
skania niepodległości — przy
pada 181 rocznica prawyko
nania polskiego hymnu naro
dowego.
Dzieje „Mazurka Dąbrowskie
go” i życie jego twórcy — Jó
zefa Wybickiego upamiętnia je
dyny w swoim rodzaju pomnik
— Muzeum Hymnu Narodowe
go. Utworzono jc w Fędoirinie
na ziemi kościerskłei — w
dworku, w którym w 1747 roku
urodził się Józef Wybicki,
Z domem tym i ziemią ka
szubską związana jest młodość
wielkiego polityka,
senatora,
prawnlkA, pisarza, twórcy Le
gionów Polskich i hymnu naro
dowego. Nauki szkolne Józef
Wybicki pobierał w Gdańsku,
do zawodu prawnika sposobił
się w sądzie pobliskich Bę ’cmłnowi Skarszew, w rodowej wsi
i jej okolicach uczył się gospo
darowania na ziemi.
75-letn's życie Józefa Wybi
ckiego, jak to obrazuje biogra
ficzna wystawa w nowym mu
zeum — to okres aktywnego ud2ia)u w sorawach politycznych
Polski u jej przedrozbiorowe"^
kresu i w latach dramatycznych
starań o odrodzenie ukochanej
ojczyzny. Józef Wybicki był
wielkim zwolennikiem reform,
w swoich listach patriotycznych
dał szeroki orogram naprawy
Rzeczypospolitej. Walczył też z
bronią o jej odrodzenie — w
powstaniu na ziemi wielkopol
skiej uzyskał stopień generała.
Potem formował z Dąbrowskim
polskie legiony we Włoszech.
Swoim żołnierzom nar.tsał la
tem 179? roku nieśń orotC3tującą przeciwko skaraniu ojezrn
*
na śmierć. „Pieśń Legionów”
wkrótce zdystansowała ponularnością wszrst-rfo inne nols’'.’e
utwory patriotyczne, stalr.e się
ulubiona pieśnią Po-aków na
polu walki i w czasie pokohi.
Niosąca wielki ło.-iunek cmocionalnr, has’a walki o niepodle
głość 1 postęn reołeczny — wyg
nieciona została z c"asem do
najwyższej dla nieśni roli —
hymnu narn^nwreo. f'c’o',f*. <’o
której Józef Wybicki napisał sło
wa. wywodzi sie ze r-.nncao
Wówczas we w-zvstk'ch dziewi
cach kraju ludowego mazurka.
Bogate w fakty dzieje
zurka Dąbrowskiego” szczegóło
wo obrazuje barwna eksoczycja
muzealna, roświęcona hymnozzl
ne-odowemu.
W rodzinnym domu Wybickie
go mieściła się w ostatnich la-

Coraz więcej sHni^w
z „Celmy” na ekspert
(P) Zakłady elektromaszyno
we „Celma” w Cieszynie, pro
ducent światowej klasy silni
ków
elektrycznych,
prawie
dwukrotnie w ostatnich cieciu
latach zwiększyły produkcję
eksportową.
Wśród nowo pozyskanych od
biorców na liście 50 zagranicz
nych krntrahentów są kraje o
wysokiej kulturze przemysło
wej, tr„in. Japonio. Szwecja,
Francja, Stany Zjednoczone i
Kanada, w których wyroby
„Celmy” cieszą się
' uznaniem.
Przedmiotom *leks
ort
są sil
*
niki klatkowe 1 pierścieniowe
w specjalnym wykonaniu oraz
przeciwwybuchowe dla wielkiej
chemii i górnictwa. „Celma"
eksportuje także wysokiej ja
kości silniki ci~hobieżne i *- i-lobicgowe do r.apędu wirówek
cukrowniczych i dla przemysłu
okrętowego. (PAP)

tach szkoła podstawo
*.
’*.
Jej
kierownik — Tadeusz Zieliński
przez wiele'lat z ogromną pasją
i cierpliwością gromadził pa
miątki i dokumenty, które do
trwały do naszych czasów, a
związane były z hymnem i Jó
zefem Wybickim. Uczniowie
szkoły urządzili z tej kolekcji
izbę pamięci. Zbiory — dziś uzupełnione eksponetami wypo
życzonymi z muzeów w całym
kraju: dziełami sztuki, pamiąt
kami narodowymi, dawną bro
nią — tworzą ekspozycję o wiel
kiej wartości patriotycznej.
(PAP)

Wakacje w Polsce
coraz modniejsze

Czołowe zderzenie
autobnsów pod Legnicą
Informacja wtasna
(A) Kroniki milicyjne znów
odnotowały serię tragicznych
wypadków na naszych drogach.
Są zabici i ranni.
Na trasie Lubin — Legnica
autobus marki „Jelcz” PKS w
Legnicy prowadzony przez Wi
ktora H. na ostrym zakręcie
zjechał na lewą stronę szosy i
zderzył się z nadjeżdżającym z
przeciwnego kierunku autobu
sem marki .Autosan”, którym
jeeheła grupa pracowników po
bliskiej kopalni. W’ rozbitych
autobusach 10 osób zostało ran
nych.
W Sońsku, wcj. gorzowskie
motocykl WSK prowadzony
przez Bogdana S. zawadził o
krawężnik chodnika, kierowca
stracd panowanie nad kierow
nicą i uderzył w betonowy stup
ponosząc śmierć na

W sobotę w godzinach połu
dniowych do potowego zgrupo
wania żołnierzy 1 WDZ im. T.
Kościuszki na polu grunwaldz
kim przybyła kilkudziesięcio
osobowa grupa weteranów II
wojny światowej, byłych żołnie
rzy Ludowego Wojska Polskie
go. Reprezentanci najstarszego
pokolenia Kościuszkowców z uznaniem mówili o osiągnięciach
swoich następców — najmłod
szych żołnierzy 1 WDZ — w
służbie, szkoleniu i pracy dla
kraju.
Kombatanci wzięli następnie
udział w spotkaniach z żołnie
rzami i młodzieżą harcerską
przebywającą
w
okolicach
Grunwaldu na wakacyjnych obozach.
Tego samego dnia pod Pom
nikiem Grunwaldzkim odbyła
się patriotyczna manitestacja
ludności połączona z zakończe
niem centralnego szkolr.o-harcerskiego rajdu turystycznego
.grunwald 78” zorganizowane
go dla uczczenia 35 rocznicy
Wojska
powstania Ludowego
Polskiego.
Grupa działaczy — bcjowników o polskość Warmii i Ma
zur w okresie międzywojennym
udekorowana została cdznacze-

Informacja własna
(P) Od czterech już lat polskie
promy zawijają do YstadL Z te
go małego portu południowej
Szwecji przybywa do Polski bli
sko nolowa skandynawskich tu
rystów. Wielu z nich wakacje w
Polsce spędza każdego lata. W
związku z dynamicznie rozwija
jącą sio turystyką do Polski —
tu w Ystad otwarta została fi
lia znanej już dobrze na rynku
szwedzkim rolsko-skandynawskiej spółki turystycznej Nortis Travel AB. Już w ubiegłym
sezonie zimowym dzięki aktyw
nej działalności informacyjno-reklamowej tei filii zimowe wa
kacje w Karpaczu spędziło kil
kuset Szwedów i Norwegów.
Ruch na promach wypływa
jących z Ystad do Świnoujścia
w ciągu pierwszych miesięcy
tego roku. v/ porównaniu z analagicznym okresem roku uMegłego. zwiększył się o ponad
57 procent. W tym roku filia
Norbhu w Ystad wyekspedio
wała do Polski ponad blisko 3
tys. turystów, osia^aiae dochód
w wysokości miliona koron,
który niemal rr całości zasilił
kasv rolskiei że"lu?i protrowel.
a także eolskich biur nodróżw
które na mocy dwustronnej
umowy zabezpieczała skandy
nawskim turystom pobyt w na
(P) Ponad 105 min ton wę
szym kraju, sprzedają bilety lot
gla wydobyli od początku br.
nicze i kolejowe itp.
*
Szczególnie dużym powodze polscy górnicy. Przypomnij
niem cieszą się. po raz pierwszy ' my, że w tib.r. właśnie w po
oferowane przez Norbis. wy łowie lipca obchodziliśmy uro
cieczki zwane tu „Package ar- czyście moment wydobycia to
rangement” tj. gotowe trasy dla ny stumilionowej. A więc ko
turystów zmotoryzowanych, oro- lejny, szybki wzrost produkcji
y/adzące przez naipięknieisze
teęo paliwa.
rolasti Pols‘*i. Na szlakach ch
t**
Polskie gćmictwo lat siedem
prowadzących cd wybrzeży Bał
dziesiątych wybitnie przyspie
tyku przez m. ia. Foznań, War sza kroku na drodze do nowe
*
szawę. Kraków i Zakopane —
czesncści. W ciągu minionych
zorganizowane sa noclegi, ą tak 7 lat uzyskaliśmy przyrost rocz
że zwiedzenie miast z udziałem
nej produkcji węgla o 46 min
przewodników.
ton. Takiej dynamiki nie noto
Chwyciła też. szeroko rozrek wał dotąd żaden górniczy kraj
lamowana przez filię Norbhu rz
na świecie. Stawiamy na wę
Ystad. oferta ro’ nazwa ..Wrgiel, jako na pierwsze nasze bo
kacje nad polskim morzem”.
gactwo naturalne, podstawowe
paliwo, główny towar w han
Naj—ięeej skierowań sprzedaje
dlu zagranicznym, a w ntedasi-* do Sonot.
lskicj perspektywie — wra2 z
Promy odrływaiace ze_ skan_ .
rozwojem przetwórstwa — ja
dvnaws’'in
*i
turystami do Polsvi
ko
na ważny surowiec polskiej
notu<a komplety nesażerów. W
chemii.
najbliższe! przeszłości
trz.eba
Ludzie węgla, wspierani no
N-a-ia nomvśleć o zasileniu ,oi
linii nowymi jednostkami, (j.l.)
woczesną, wysokowydajną tech
*

W pierwszą roezaieę śmierci

W itolda Małcużyńskiego

Spotkanie młcdych rolników
z rój. radomskiego

10 osób rannych

(A) dokończenie ze ste. 1
wego. Najlepsi żołnierz
*
otrzy
mali nagrody i wyróżnienia.
Podczas zlotu 5 zakładom pra
cy w woj. olsztyńskim wręczo
no medale „Zasłużony dla War
szawskiego Okręgu Wojskowego •
Dwudniowe uroczyztoścl
ns
Polach Grunwaldu zakończyło
ognisko żołnierskie. Wzięła vz
nim udział wielotysięczna rzesza
Kościuszkowców, młodzieży i
miejscowego społeczeństwa. W
programie artystycznym ogni
ska w wykonaniu zespołu estra
dowego WOW „Desant” przy
pomniano rodowód, tradycje i
dzień współczesny Ludowego
Wojska Polskiego. (PAP)

Spotkanie pokoleń

Przed żniwami

Informacja własna
(P) 15 bm. w spółdzielczym
klubie „Relaks” w Radomiu od
było się spotkanie wicewojewody
radomskiego Wawrzyńca Pie
truszki z Bil-osobową grupą mło
dzieży pracującej
spółdziel
czości rcłniczcj województwa ra
domskiego.
Głównym tematem spotkania
była sprawa przygotowań do
żniw, udziału młodzieży w akcji
„Każdy kłos na wagę złota”. W
dyskusji zwracano uwagę mię
dzy innymi na sprawę zaopatrze
nia placówek handlowych w okresie żniw itp.
Następnie młodzi rolnicy wy
jechali dó Toporni, gdzie odby
ło się wspólne ognisko, (bw)

Żołnierska przysięga na Polach Grunwaldu

(A) To właśnie przed rokiem,
17 lipca, przyszła ta tragiczna
i zaskakująca wiadomość, że
zmarł nagle Witold Małcużyński. Miał tylko sześćdziesiąt
trzy lata 1 wszystkim, którzy
go znali, serdecznego, dobrego
i pełnego zawsze energii, wy
dawało się, że ma przed sobą
jeszcze długi szmat życia, Wie
le występów, wiele sukcesów.„
Ta śmierć wybrała najgorszy
moment: Witold Małcużyński
był właśnie w trakcie przygo
towań do nagrań płytowych,
które miały być największym
sukcesem jego życia; nagrań,
które miały pozostać jako wiel
ka spuścizna po tym Wielkim
Pianiście.
Pianiście i Wielkim Polaku.
Pamiętamy przecież starania
Małcużyńskiego o zwrot skar
bów wawelskich; pamiętamy
jak swoim autorytetem artysty
popierał wysiłki rządu polskie
go, aby to, co dla narodowej
kult-j-y cenne przestało się błą
kać po zagranicznych sejfach i
ulokowane na Zamku Krakow
skim królów polskich udostęp
nione zostało nowym, młodym
pokoleniom.
Każdy Jego przyjazd do kra
ju na występy był wielkim
świętem dla melomanów; zaw
sze wtedy sale, w których grał,
wypełniane były do ostatniego
miejsca tłumami słuchaczy, go
rąco, żywo reagującymi na Je
go sztukę, serdecznie Go przyj
mującymi za każdą kolejną wi
zytą. A mimo napiętych termi-

nów Jego koncertowego kalen
darza bywał w rodzinnym kra
ju bardzo często. I zawsze prze
jeżdżał przez wiele miast kra
ju, aby wszystkim dać szanse
posłuchania twej gry. Wspania
lej gry.
Byl uczniem prof. Jerzego
Lefelda w warszawskim kon
serwatorium; uczył się również
u prof. Jerzego Turczyńskiego,
a w latach 1936/3? pracował w
Szwajcarii pod kierunkiem wiel
kiego Ignacego Paderewskiego.
Studiował również prawo i fi
lozofię na Uniwersytecie War
szawskim, ale sukcesy odnoszo
ne w konkursach pianistycz
nych — najpierw w Wiedniu
(1938), a następnie w Warsza
wie (1937) na Konkursie Cho
pinowskim przeznaczyły go już
bez reszty dla muzyki.
Wielka światowa kariera Wi
tolda Małcużyńskiego zaczyn
*
się wojenną zimą IMd roku,
kiedy to występuje w Paryżu,
kreowany z miejsca przez fran
cuską krytykę na wielkiego
wirtuoza. Potem Portugalia,
Północna i Południowa Ame
ryka i przez resztę życia t* sta
ła wędrówka przez wieikia I
sławne estrady, przez wyrtępy
z wielkimi
dyrygentami —
Kousseritzkym, Mltropoulosem,
Reinerem. Rodzińskim, Sellem,
Fitelbergiem i in. — i z rów
ną stawą cieszącymi się orkie
strami. Występował na wszy
stkich kontynentach, wielokro
tnie robiąc długie tournóes po
świecie. Zawsze na tej trasie
była Polska.
Witold Małcużyński zostaje
trwale w naszej żywej pamię
ci. Zbyt wiele otrzymaliśmy od
niego, z Jego sztuki aby łatwo
zapomnieć. Będziemy wracać
pamięcią do Wielkiego Artysty
zawsze, ni
*
tylko w dniach
smutnych rocznic, jak dzlsiej*.
sz

81EMP.

Dzisiaj, w pierwszą rocznicą
śmierci Witolda Malcużyńskłego na starym cmentarzu Po
wązkowskim, w Alei Zasłużo
nych o godz. U nastąpi uro
czyste złożenie kwiatów na gro
bie Muzyka. Wieczorem o 20.15
recital Janusza Olejniczaka w
Towarzystwie im. F. Chopina
na wieczorze poświęconym pa
mięci Artysty. Natomiast rano
o godz. 10 otwarcie w salonie
Polskich -Nagrań (Nowy Świat
68) retrospektywnej wystawy
p.n. Witold Małcużyński 1914—
1977.

niami państwowymi. Krzyże Oficerskle Orderu Odrodzenia
Polski otrzymali: Łucja K:yget
i Augustyn Popławski, • osób
otrzymało Krzyże Kawalerskie
Orderu Odrodzenia Polski.
Kilkunastoma trasami pieszy
mi, kolarskimi i kajakowymi
wędrowało na metę rajdu har
cerskiego ok. 2,5 tys. młodzieży,
wśród niej grupa pionierów z
NRD i Węgier. W uroczystości
wzięli także udział uczestnicy
zakończonych w sobotę VI Cen
tralnych Manewrów Techniczno-Obronnych ZHP, których fi
nały odbyły się na terenie jed
nego z największych tegorocz
nych harcerskich zgrupowań
wakacyjnych — w Muszakach
koło Nidzicy.
W manewrach stanowiących
jedną z form popularyzacji
wśród młodzieży wiedzy o Lu-

dowym Wojaku Polskim I za
gadnieniach obronności kraju,
uczestniczyło ogółem 8W ty
,
*
harcerzy z całego kraju.
Pierwsze miejsce oraz Puchar
Ministra Oświaty i Wychowa
nia zdobyła Chorągiew Byd
goska ZHP, drugie miejsce i
Puchar Szefa Głównego Zarzą
du Politycznego WP wywalczy
ła Chorągiew Katowicka Z?iP
im. Bohaterów Pracy Socjali
stycznej, natomiast trzecie miej
sce i Puchar Naczelnika ZHP
— Chorągiew Stołeczna im. Bo
haterów Warszawy.
Sobotnie uroczystości na Po
lu Grunwaldzkim zakończył apcl poległych. Przed pomnikiem
upamiętniającym
zwycięstwo
oręża polskiego nad Zakonem
Krzyżackim kwiaty złożyły de
legacje wojska, młodzieży ś
kombatantów. (PAP)
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• Problemy budownictwa mień.
kantowego i inwestycji towarzyszącyeh były ił bm. przedmiotem
obrad plenum KW PZPR w OstroKe«.
Ambitny program budownictwa
I mieszkaniowego 1 inwestycji to
*
I war syczących w woj. ostrołęckim
I zakłada wybudowanie w te) plę.
I ciolatee 1Ś.7W mlcsikaA w budów
*
I nictwie uspołecznionym i jtadnoI rodzinnym. Osiągnięte wyniki
I chociaż na ogól pornyżln
*.
nie
I mogą jednak zadowalać. Jak
I stwierdzono w trakelc obrad, któI rym przewodniczył I sekretarz
I KW PZPR Jerzy Smyezyftskl. w
| pierwszej połowie obecnej (.łatki
I w budownictwie wielorodzinnym
I oddano do użytku 1 Mi mieszkań
I osiągając zaawansowanie planu
|
m<—M w <M proc. Dobrze rozwl
*
Od naszego specjalnego wysłannika
ia się budownictwo Jednorodzinne,
PIOTRA BORKOWSKIEGO
:tóre stanowi tu ok. M proc, caI łotel zadań. Ale potrzeby mleszI
kantowe
są nadal bardzo duże,
(?) Obóz u> Sielcach nad Oką.
do ud walczącemu o wolnoić i
Do końca 19M r. trzeba wybudo.
Miejsce formowania się 1 Dy
nlepodlegtotć. Przyrzekali zgo iI wać
jeszeze
łącznie prawic ł,»
wizji Piechoty im. Tadeusza
tować hitlerowskiemu najeźdźcy I tys. mieszkań.
Koiciuszki. Słoneczny dzień 15
drugi Grunwald.
I W obradach plenum uezestnł
*
lipca 1943 r. Ne placu apelo
kierownik Wrdziohi Pracy,
Przysięgi dotrzymał. Świad II czyi
Radia
1
Telewizji
KC
PZPR
—
wym przed budynkiem sztabu
czy a tym chlubny szlak bojo I Kazimierz Rokoszewskl.
ustawiały się od rana, oddziały:
wy
1
Dywizji
Piechoty
'im,
Ta

• Konlespolskte Zakład
*
Płvt
trzy pułki piechoty, pułk arty
deusza Kościuszki, która wal 1 PBśniowych w woj. częstoehowlerii, ezotgiici, eskadra totnicza,
czyła u boku Armii Radzieckiej I zklm należą do czołówki krajowej
saperzy, dziewczęta z batalionu
*y
począwszy od bitwy pod Leni I w orzemjriie drzewnym. Za!tl»<
fizt/licrek.
I wytwarzają rocznie ok. có min
no aź do szturmu Berlina.
Na trybunie przedstawiciele
I m kw. płyt porowatych 1 twar.
Po 31 tatach 11 lipca br. na I dych lakierowanych: dostarerają
Prezydium Związku Patriotów
Polach Grunwaldu młodzi Koi- I js dla potrzeb przemysłu mebiarPolskich na czele z Wandą Wa
ciaszkowcy z 1 Warszawskie) I sklcgo. budownictwa i transportu.
silewską, pułkownik Zygmunt
Dywizji Zmechanizowanej skła I W minionych latach aaltlady by.
Berting dowódca 1 Dywizji Pie
wyróżniana
za
dali
przysięgi. Inaczej nieco I lv wielokrotnie
choty, przedstawiciele Armii
jakość produkcji i wysoki
brzmią jej iłowa, ale sens jest II dobrą
Rad-leckiej, attaehć wo-skowi
eksport. Ok. to proc, wytwarzaStanów Zjednoczonych, Wielkiej nadal ten sam. Wlernoić sztan | pych wyrobów sprzedawanych jest
darowi, pod którym stają do I do 50 krajów świata. W ciągu Żł
Brytanii, Francji. Następują
słaźby, aby brorrić niezawisłości I Bt fabryka wyprodukowała tn
najdórtioilejtzn moment. Przy.
*
kraju, zdobyczy narodu polskie, I min m l:w. otvt. Załoga koniec
sięga. Jedenaście tysięcy odkry
polskich zakładów przoduje we
go, socjalizmu i pokoju. Doehotych głów, uniesione do góry
współzawodnictwie
praey
1
osiaga
wanie braterstwa broni.
dwa palce.
| najlepsze wyniki
ekonomieznoPrzysięgali ziemi polskiej,
i
gosnodareze,
W
rvwali-ncji
cgóL
Do tali historii odeszły legen
nekrajowd
zdobyła za ub. r,
umęczonej i skrwawionej, naro
darne „pepeszo" i „maksymy". i: s-t-pdar
przechodni ow-esą Pady
Dzii pododdziały 1 WDZ bły
Ministrów 1 Crntr.-l"aj
Rady
skawicznie pokonują przestrzeń
Związków Zawodowych.
na kolach transporterów opan
Wreczenta szta-daru
dokonali
bm. minister leśnictwa 1 Prze
cerzonych, na gąsienicach naj
mysłu drzewnego T.-dn”s* S.>-winowszych typów czołgów. Raią
rzyńskl.
I sekretarz KW P”PP. w
eele takietami. Szybkoić i xi’a
Częstochowie Józef Grygiel ! wf
*
ognia dzisiejszych pododdzia
onnr-cwodnieząey CR2Z
Roman
łów kilkakrotnie przewyisza
S’-ehoń.
szybkoić i siłę tamtych z łat
<Ś Ił bm. odbyta się
kolejna
niką, wnoszą coraz większy
promocja absolwentów Akademii
wojny,
wkład w, rozwój społeczno-gcPatabu Generalnego Wolska Pol
Koiciutzkowcy. Następcy tych
spodarczy kraju. Budukmy ko
skiego — ttczelnl zasłużonej dla
ca przed laty zgłosili się do
lejne kcpalnie paliwa koksowe,
sił rbro1nveh. kształcących kadry
Wojska Polskiego by wygnać
dowódczo-sztabowe
I.tidow<'"a
go najwyższej jakości (w Ryb
Wols'-a Polskiego.
Warto przy
hitlerowskiego wroga, by nieść
nickim Okręgu Węglowym); od
pomnieć.
że
absolwentami
tej uwolnoić ojczyźnie. Następcy
pedstaw powstaje nowe zagłę
czelni sa: ''osmonauta-bad-ez m<r
tych, co w walce uczyli się bra.
bie lubelskie, którego zasoby
Mirosław Hermaszewski I konsul
teretwa broni z iołnierzaml Ar- i tant
również wykazują duże walory
kierownica lotu oołk Zenon
mil Radzieckiej. Ch'rrpcy w 361kalcryczncści. Intensywnie mo
Jankowski. Aktu promocji do’-ctych otokach, młodzi obrońcy ! nat wieeminlste- ob-onz narodo
dernizujemy także czynne zakraju.
<pb) i wej gen. broni Józef Urbanowicz.
kledy wydobywcze Górnego
Slaska I Zagłębia.
Postęp techniczny, jaki prze
żywa polskie górnictwo węglo
we, wyraża zlę m.in. w syste
matycznej koncentracji wydo
bycia. W ciągu ostatnich 10 lat
średnia produkcja z jednej ko
Pamiętam taką machorką s
m dokończenie ze sir. i
palni wzrosła niemal dwukrot
Drążna kolo Kleczewa. „Leczy
nie, przekraczając już 94 tys.
Po tygodniu okazało się, że
ła” zaklęciami. Okoliczna lud
ton na dobę, natomiast przecięt
ne wydobycie z jednej ściany przed szkołą, po prelekcji, czeka
ność wierzyła świece, *c tylko
na mnie wóz konny. Cospodarze
ona może odczynić urok i uzwiększyła się w tym czasie po
zaczęli
odwozić
i
przywozić
nad 3-krotnie (wynosi obecnie
strzec od kołtuna czy ślepoty.
mnie z domu na te lekcje o
ok. 830 ton w ciągu doby).
Inna znachorka, ze Słupcy,
podstawach
zdrowia.
Ludzie
zro

W’ięcej niż poćowa węglowych
przykładała pacjentowi do obo
zumieli,
że
b
W
mówię,
jest
przodków wyposażona jest w
lałych miejsc ścinki włosów.
dla ich dobra. I tak prowadzi
kompleksowe obudowy zmecha
Zaopatrywała się w nie n oko
nizowane, których coraz więcej łem kursy, miesiąc w Jednej
licznych
fryzjerów. Sprawą nor
wiosce,
miesiąc
w
drugiej.
produkujemy w krajowych fa
malną w tamtych czasach było
Byl
to
najtrudniejszy,
ale
1
brykach, Najnowszym dziełem
wzywanie „babek” do porodów,
najpiękniejszy okres pracy w
konstruktorów z gliwickiego
korzystanie z ich „pomocy” przy
moim życiu. Gdy w Gawronach,
„Komagu” jest wyprodukowana
pozbywaniu się dąży. Zazwy
najbardziej zaniedbanej wsi, w
w zakładach „Fazcs” w Tar
czaj taka wizyta kończyła się
ciągu roku nie umarło ani jed
nowskich Górach — nowocaesdla młodej kobiety tragicznie.
no dziecko, byłem po prostu
na obudowa osłonowa, której
Znachorki i babki szybko jed
szczęśliwy. Czyż może być wię
konstrukcja zapewnia nie tylko
nak musialy zakończyć swą
ksza satysfakcja dla lekarza niż
wysoką wydajność, ale także
działalność. Walczyłem z nimi
świadomość, że jego praca daj
*
maksymalny stopień bezpieczeń
bezpardonowo. Nieraz c tego
efekty, że ludzie są zdrowsi?
stwa górniczej pracy. Cd 2 mie
powodu chciałr mnie pobić.
W każdej wiosce powstały po
sięcy pierwsza z tych obudów
Rzucały na mnie uroki i zaklę
sterunki PCK, wyposażone w
pracuje w sosnowieckiej kopal
cia. Jakoś jednak nie dały ra
apteczki z zestawem środków oni „Czerwone Zagłębie”, ura
cy. Klątwy nie poskutkowały,
patrunkowych 1 dezynfekują
biając ok. 2 tys. ton węgla u*
natomiast rnachoratwo w moim
cych, w zastrzyki, w nosze. Sam
dobę. (PAP)
rejonie zanikło zupełnie.
szkoliłem dziewczęta, przyszłe
— Praca lekarza wiejskiego,
siostry PCK, uczyłem je. Jak uw tak trudnych warcniteeh,
dzielać pierwszej pomocy. Kadzi,
przv takiej licabie pacjentów,
ły sobie doskonale. Przykłado
odbierała ehybs możliwości dal
*
wo, przywożono mi z odległej
ezego kształcenia »łę?
wioski pacjenta. Złamana noga
była Jut unieruchomiona, a cho
ry podawał ml karteczkę od
(P) W licznych miejscowoś
Warszawski koncert
ciach
wczasowo-turrsiycznyeb tamtejszej siostry PKC, któ
ra informowała, że rana na
gości urlopowych i wakacyj
złamanej nodze Jest zanieczysz
nych jest obecnie dwa i trzy
laureatów Xm i XIV
czona ziemią i że w związku z
razy wiccet aniżeli sUłych mie
szkańców. Odpowiednio zwięk tym trzeba dać pacjentowi za
szył się więc ruth w handlu I strzyk przeciwtężcowy.
gastronomii, a także zapotrze
*
— Osy korcystał Pan w esaate
bowanie na dodatkowych pra
swajej praktyki lekarskiej •
cowników do sklepów, kawiarń
doświaÓcMń snedyeyay ludo
barów itp. WSS Jako gospodarz
weJt
w większości ośrodków wczaso
(P) W Domu Radzieckiej Nau
— Zawsze, nawet w tych la
wo-turystycznych sprowadzają
ki i Kultury w Warszawie od
tach, gdy ziołolecznictwa wy
do swych placówek część perso
był się lś bm. koncert laurea
raźnie nie doceniano. Nie Jestem
nelu z innych miast, w których
tów XIII I XIV Festiwali Pio
zwolennikiem nadmiernego sza
latem ruch bywa mniejszy.
senki Radzieckiej w Zielonej
fowania antybiotykami. Nie da
Czyni się też starania, aby
Górze.
lej Jak w ubiegłym roku ukoń
stali pracownicy handlu wyko
W przeddzień wyjazdu na
czyłem w Warszawie kurs ziorzystywali urlopy wypoczynko łolecMiictwa, aby być Jak to się
dwutygodniowe
toumće
po
we przed lub po sezonie. Te za
Związku Radzieckim zdobywcy
mówi „na bieżąco . Teraz czę
biegi jednak tylko częściowe
Złołwch,
Srebrnych
i
Brązo

sto lekarz ehce, aby pacjent po
rozwiązują problem dodatkowe
wych Samowarów oraz wyróż
2—
J
zastrzykach
był
już
zdrów.
to personelu na sezon. General
nień, soliści i zespoły — przy
Chory zresztą również uważa, że
nie przyczynia się do złagodzę
pomnieli warszawskiej publicz
dobry
lekarz
to
ten,
który
szyb

nta trudności w tym zakreslr
ności utwory, których Interpre
ko leczy. Efekty takiego postę
*
współprac
„Społem" z Ochot
tacją zasłużyli na uznanie juro
powania nie zawsze są najle
niczymi Hufcami Pracy. W e
rów.
psze.
rtatnich 2 latach liczba dziew
Z estrady sabrtmiały śpiewa
—
Cs?
*
esaete
swej
praktyki
cząt i chłopców ż OHP zatrud
ne w językach polskim I rosyj
lekarskiej
selknął
etę
Pan
ae
nianych
w placówkach gpółskim piosenki nawiązujące swą
aoeeharwtwem?
dzieleroścl spożywców wzro
*ł»
treścią do przyjaźni narodów
—
Oczywiście.
Brak
było
w
prawie 5-krotnie. W tym roku
Polski i ZSRR, do współpracy
latach 26-łych na wsiach leka
będzie ich w „społemowskim”
obu bratnich krajów. W boga
rzy I felczerów, natomiast na
handlu, zakładach przetwórstwa
tym, różnorodnym programie
i gastronomii ok. 24 ty
*.,
w brak znachorów i różnego trpu
koncertu znalazły się także
„babek
odczyniających
”
cho

znacznej większości sa to ucz
piosenki nawiązując
*
do lotu
roby
*
ni
można
było
narzekać.
niowie szkół ponadpodstawo
międzynarodowej załogi JSojuwych. 7 tr
.
*
— to studenci.
za-SO"; „W wielkiej kosmicz
Obok zarobku zapewni
*
się
nej rodzinie” i „Pierwszy Polak
im zakwaterowanie i wyżywie
na orbicie”. (PAP)
nie. a ponadto WSS staraj
*
się
zadbać a stworzenie możliwości
wypoczynku i rekreacji pracu
jącej
młodzieży.
..Społem"
CZSS 1 Komenda Główna OHP
współpracujące z« roba
dość
ściśle dąż
*
do ulepszania * ro
(P) W mlnl-skansenie na Woli
ku na rok zasad zatrudniani
*
Justowsklej w Krakowie spło
młodych i wykorzystywania wynął
zabytkowy, drewniany koójuwanych przez nich postulatów
elołek pochodzący z I połowy
i uwsg.
XVII w. Ogień powstał przypu
W ostatnich 2 latach łiufe
*
szczalnie w
* wnętrzu kościółka
junaczek i junaków zatrudnio
nych w „Społem" zajęły czoło i gwałtownie się rozprzestrzenił.
we miejsca we współzawodnic Przybyłe ekipy straży pożarnej
twie wśród pracowników han nie zdołały praktycznie już nic
ocalić. (PAP)
dlu. (P)
_ ___ ------- -

Kościuszkowcy

tś bm. odbyta się także proma.
eja w inne) usłużonej uczelni —
Wojskowej Akademii Technicznej.
Aktu promocji dokonał wicemini
ster obrony narodowej gen. broni
WMslmlert Sawczuk,
Podczas uroczystości w ASO 1
WAT, przodBjący ebaolwcnci atrsymau awanae. oazaaesenia 1
nagrody.
• lł bm. * Przemyitu odbyło
ale przygraniczne spotkanie przy
jaźni mieszkańców województwa
przemyskiego i społeczeństwa ob
wodu lwowskiego. Uczestmezyto
er nim ponad 14 tys. przodują
cych rolników, robotników » naj.
większych zakładów pracy, kom
batantów I przedstawicieli młode
*
go pokolenia obu zaprzyjaźnio
nych przygranicznych reglenów.
Delegacje polskich 1 radzieckich
uczestników spotkania złożyły
kwiaty przed Pomnikiem Wdzięcz
ności.
• tł bm. w Loda zakończył Hę
pierwszy konkurs na najciekawsze

architektonicznie 1 najlepiej wy
konane budynki. Tytuł „mister"
przyznano w dziale obiektów uży
teczności publiczne! — Państwo
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz
nych (autorzy projektu
*
dr Inż.
Bolesław Kardaszewski
I
mgr
inż. sreh. Włodzimierz Nowakow
ski), w grupie budownictwa prze
mysłowego' —
nowym obiektom
Zakładów Przemyciu Odzieżowe,
go Im. Próchnika (autor projektu
mgr Inż. areh. Jerzy Kurmanowiez), w dziale budownictwa mie
szkaniowego — budynkowi przy
ni. Łukasińskiego •'! (autorka pro
jektu
mgr. Inż. arch. Danuta
Walterowa).
• 16 bm. w Zamku Książąt Po
morskich w Szczecinie, nastąpiło
otwarcie IX Festiwalu Polskiego
Malarstwa Współczesnego. ..Grand
Prlz” festiwalu przyznano Rys-nr.
dowt Kicltycc ze Szczecina. Na
grodę wojewody sze.-oclńs'-'e"o ,otraymal. Grzegorz Sztablńskl ■
Lodzi, a nagroda im. Ziemowita
3zv.me.na przypadła Jerzemu Pio
trowiczowi z Poznania. Nagrodę
prezydenta miasta Szczecina otrzymala Dobrochna Jurczak-Svitka z Poznania.
Ś9 W Krakowie roznocząt sle I
harcerski międzynarodowy festi
wal organizacji d-iedecycb l mło
dzieżowych miast zaprzyjaźnio
nych
z podwawelskim grodem.
Członkowie chorągwi krakowskiej
ZHP Im. Tadeusza Kościuszki go
szczą swych rówieśników z Kijo
wa. Bratysławy, Wielkiego Tyrnowa 1 Lipska.
a także grupy
młodzieży z Budapesztu. Paryża.
Dijon. O rangę i Orleanu.
• W Kalwarii Zebrzydowskiej
w wol. bielskim, otwarto łł bm.
XXXIV rzemieślnicze targi mebli.
Na targach, które potrwają do J®
bm., 4S wystawców zaprezentowa
ło ponad śo kompletów mebli.

INNA WIEŚ

Junacy z OHP

w placówkach „Społem"

Festiwali Piosenki
Radzieckiej

Spłonął zabytkowi
kościółek
na Woli JastowskieJ

— Nic podobnego. Rok rocz
nic, do 1939 r. włącznie, swój
nie,
miesięczny urlop spędzałem na
kursach w szpitalach poznań
skich i to zawsze na Innym od
dziale. Jestem przecież leka
rzem ogólnym, wiejskim omni
busem, jak to się dawniej mó
wiło, muslalem zawsze liczyć
przede wszystkim na siebie. Nie
miałem się z kim konsultować,
nie mogłem odsyłać do specjali
sty. Toteż aby r.ie popełniać
błędów, muslalem się stale uczyfc
R«smawiałat EWA DVX

Zaaaeh — i proces
Informacja własna
(P) Dobiegają końca przygoto
wania do realizacji dwuczęścio
wego filmu fabularnego pt:
„Zamach stena”. Tematem częś
ci pierwszej jest przewrót ma
jowy w 1926 roku, a części dru
giej — największy proces poli
tyczny Drugiej RzeczypospoliUj,
zwany procesm brzeskim.
Autorem sce»a rlusza jest Ryszar Gontarz, reźysarem — Ry
szard Filioski. W filmie wystąpi
ok. ISO aktorów i 20.098 staty
stów. Zdjęcia będą kręcone w
Warszawie, Krakowie, Kaliszu,
Lublinie, Łodzi i innych mia
stach i wsiach polskich. Zakoń
czenie realizacji „Zamachu sta
nu” przewidziane jest na maj
przyszłego roku, (akt)

Zmarł poseł

Shnisław Sznajder
(A) 15 bm. zmart w wieku 62
lat poseł na Sejm PRL Stani
sław Sznajder. Zmarły był wi
ceprzewodniczącym WK ZSŁ
w Nowym Sączu, przewodni
czącym ZW ZBoWiD. Od 1930
r. pełnił funkcję dyrektora
Podhalańskich Zakładów Prze
mysłu
Owocowo-Warzywnego
w Nowym Sączu.
S. Sznajder w latach przed
wojennych był działaczem ZMW
„Wici”. W latach drugiej woj
ny światowej — organizatorem
Chłopskiego ruchu opóru, a od
tś42 r. — komendantem Bata
lionów Cliłopakich na terenie
po w. nowosądeckiego. Odzna
czony Krzyżem Virtut! Militari V klasy, Krzyżem Kawaler
skim Orcleru Odrodzenia Pol
ski, Krzyżem Partyzanckim.
(PAP)
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Wyścig dookoła Polski

Zwartkruis trenerem

piłkarzy Holandii

Henryk Charucki objął prowadzenie
ci, którzy nie wytrzymaSaali
; tempa. Na metę w Zakopa

nem kolarze dojeżdżali w ma
łych
grupkach.
Zwyciężył
Krzysztof Sujka przed Józefem
Kolopajłą i Włochem Giusep
pe Morim.
Na V etapie wycofało się 6
kolarzy: Ryszard Szurkowski,
Marek KluJ. Witold Plutecki,
Witold
Obiegała,
Wiesław
Bielski i Stanisław BonleckL

lidera w XXXV Tour de Pologne: Tadeusz Woj
tas (z lewej) musial oddać żólt.i koszulką Henrykowi Chaniekiemu.
FoU CAF — Hawalej

(P) Zmiana

<F) Znów zmieni! się lider
XXXV kolarskiego wyścigu
dookoła Polski. W Zakopa
nem żółtą koszulkę odebrał
Tadeuszowi Wojtasowi kole
ga a pierwszej reprezentacji
Polski — Henryk Charucki.
Przetasowania w klasyfika
cjach nastąpiły w niedzielę,
po trudnym górskim etapie,
zakończonym
zwycięstwem
Krzysztofa SujkL

Dzień wcześniej, w sobotę
odbył się IV etap (161 km z
Rzeszowa do Krynicy). W po
łowie trasy zaatakowało 6 ko
larzy: Jan Synowiecki, Zbig
niew Pięta, Mieczysław Piotiowicz, Jerzy Bednarek, Luciano Longo (Włochy) i Henlk
Boom (Holandia). Później do
liczyli do nich Ireneusz Wal
czak, Henryk Charucki, Jan
Majchrowski, Henryk Santysiak, Stanisław Kirpsza oraz
lider wyścigu, Tadeusz Woj
tas.
Czołówka zyskiwała coraz
większą przewagę, dochodzącą
chwilami do 3 min. 6 km przed
metą znajdowała się premia
górska, którą wygrał Charucki.
Uatomiast na metę w Krynicy
Jako pierwszy cotarl Walczak,

który wyprzedził Kirpśzę :
Majchrowskiego.
Zasadnicza
grupa przyjechała 30 sek. po
c solówce.
W niedzielę 101 kolarzy wy
startowało do V etapu (154 km
z Krynicy do Zakopanego). Od
pierwszych kilometrów trasy,
na której znajdowały się trzy
górskie premie oraz cztery lot
ne finisze, następowały liczne
ataki. Jednak dopiero ucieczka
13 kolarzy na 60 kilometrze (po
lotnej premii w Limanowej)
przyniosła powodzenie. W czo
łówce znaleźli się m.in. Kazi
mierz Wąsaty, Henryk Charuc
ki, Jan Brzeżny, Florian An
drzejewski, Tadeusz Mytnik,
Tadeusz Zawada, dwóch Wło
chów Giuseppe Mori i Luciano Longo oraz Gottfried Preising (NRD) 1 Walter Eibegger
(Austria).
Gdy zawodnicy ci zyskali
1:20 min. przewagi — utwo
rzyła się 4-osobowa grupka po
ścigowa. Byli w niej później
szy zwycięzca etapu Krzysztof
Sajka oraz Jan Krawczyk,
Mieczysław Piotrowicz i Erich
Jagsch (Austria). Na 110 km
dopędzili oni prowadzącą trzy
nastkę. Przewaga czołówki wy
nosiła wtedy ponad 3 min.
Długi podjazd na ostatnią
górską premię w Obidowej
spowodował, że z czołówki od-

Karpow czy Korczrsoj ?
Jut dziś, 17 lipca w miej
scowości Eaglo na Filipinach
rozpoczyna się IffSćf o
chowe mistrzostwo świata
między Anatolim Karpowem i
Wiktorem Korcznojem. Obal
przeciwnicy już drugi tydzień
przebywają w Ecgio — miej
scowości letniskowej, po’ożor.ej o £00 km od stolicy kraju
— Manili, p-zygotowując śię
do turnieju. Większość facho
wców ze faworyta uważa A.
Kar-cowa — rn’o 'ego utalen
towanego szachistę.
Anatolii Karpow urodził się
21 maja 1351 r. w mieście Złatouste. Majac 7 lat nauczył sie
p-ać w szachy, wykazujcc nie
przeciętna zdolności. W 1933 r..
raając 15 lat zdobył tytuł mist-zowski o w inV) r. *
ost't mis
trzem świata juniorów i mistrzem
międzynarodowym, w 1970 r.
— er?ym'strzem. Pr red zdoby
łem tytułu mistrza świata zwy
ciężył w 4 wi-lkich m'edzvna*?
rodowyc
turniejach (Moskwa.
T’astin',s. Sm Antonio i Madryt).
1'tyek-ł nafmr-y w hlitn-i’,
obmoiad s-nehowych wynik,
rrająe na p^rws-ni szachowrtcy zdobył 12 z 14 moż’iwvćh
do zdobycia punktów (Nicea
1934 r.).
W elirrinacicch do mistrzostw
świata w 1973 r. rająl e:: aeęuo
1—2 mielsze w turnTo,-> miedzystrefowym, a w 1974 r. w
moc-ąch rr-tand-^tów p*-nn~t
T.wa Poługajewskiego. Borysa
Soasskiego i Wiktora Ko-cmotn. W z—’—ku z tym. o p
b?rt
*
Fischer (USA) zrezygnował z obronr tytułu mistr-owskiego w
kwietniu 1975 r. Karpow ogło
szony został 12 w historii snortu
szachowego mk trzem śv.’iata.
Od tamtei pory startował w
18 turniejach, z których 13 wy
grał. Rozegrał w sumie 137 par
tii turniejowych, odnosząc 83
zwycięstw. 93 remisując i tylko
6 przegrywając. Od 5 lat uzna
wany jest najlepszym szachistą
świata otrzymując co roku
: Szachowe Oscary” przyznawa
ne pr’e’ Międzynarodowy Zwiaz-k D-l-nn’karzv. zajmujących
sie problematyka szachową.
W tvm roku A. Karpow uko^^yl <-tvd’a ekonom'-’-"’ na
Uniwersytecie Lcningradzkim.

DUŻY LOTEK
I lasowanie:
J — 11 — 20 — 29 — 38 — 17
dod. 12
K losowanie:
li — u — 21 — 23 — 42 —
— 4S.
Końcówka banderoli: 0941.

DUŻA SYRENKA
20 — 21 — 30 — 43 — 45.
Końcówka banderoli: 582908.

MAŁA SYRENXA
I loaowazie:
4 — 5 — 22 — 23 — 24 — 26.
II losowanie:
7 — 13 — 15 — 18 — 22 — 23.
UWAGA! tv twiąikn te Świę

tem Odrodzenia Polski, przypa
dającym w sobotę n lipca, zojtaje skrócony termin składania
kuponów do piątku Z1 lipca włą
cznie. tV sobotę IŻ lipca wszy
stkie punkty oabioru będą nie
czynne. u iipca (nie 1-Ieia) C’>n.
ne będą punkty dyżurujące w
goda. od 1 do 10.

Z udziałem ponad 70 zawod
ników i. zawodniczek z 11 kra4ów rozpoczął sie w Nałęczowie
14 międzynarodowy festiwal sza
chowy im. PKW’N. Jest to naj
poważniejsza impreza szacho
wa w kraju, znajdująca się w
kalendarzyku FIDE. W ramach
tęeorocznegó festiwalu, który
potrwa do 31.VII. rozegrane zo
staną 3 turnieje — turniej
główny mężczyzn z udziałem 16
zawodników, turnieju kobiet —
11 zawodniczek i turniej otwar
ty mężczyzn.
♦
Dobiega końca międzynarodo
wy turniej szachowy juniorek, w
którym bardzo dobrze spisuje
sie młoda polska szachistka —
Agnieszka Brustman. W dwóch
zaległych, a dokończonych par
tach. Brustman zdobyła 1.5 pkt.
Odniosła ona zwycięstwo nad
tyęgłerka Zegen oraz zremiso
wała z bardzo dobrą Rumunką
Pogorevici.
Przed ostatnią kolejką turnie
ju pierwsza miejsce zapewniła
jnż sobie reprezentantka CSRS
Klimoro — 10,5 pkt, która wy
przedza Węgierkę Csonki os i
Pogorreyici — po 9 pkt. Na
czwartej pozycji jest Agnieszka
Brustman — 8,5 pkt.
*
Po trzech rundach szachowe
go turnieju w Wilnie prowadzi
Tukmakow (ZSRR) — 2.5 pkt.
W trzeciej rundzie wygrał on
ze swym rodakiem Pieszinem.

WYNIKI:
IV etap indywidualnie:
1, Ireneusz Walczak (Polska
HI) — 4:04:17 (15 sek. bon.)
2. Stanisław Kirpsza (Legia
U) — 4;04:23 (10 sek. bon.)
3. Jan Majchrowski (LZS ID
— 4:04:35 (5 sek. bon.)
4. Jan Synowiecki (LZS II)
— 4;04:40
5. Tadeusz Wojtas (Polska D
— 4;04:40
6. Henryk Santyslak (Legia
D — 4:40:40
V etap indywidualnie:
1. Krzysztof Sujka (Polska
III) — 3:35:26 (15 sek. bon.)
2. Józef Kołoeajła (LZS ID
— 3;55:33 (10 sek. bon.)
3. Giuseppe Mori (Włochy) —
3:55:33 (5 sek. bon.)
4. Jan Brzeżny (Polska I) —
3:55:43
5. Tadeusz Zawada (Komu
nalni) — 3:55:43
6. Tadeusz Mytnik (Polska I)
— 3;55:43

Po V etapach
indywidualnie:
1. Henryk Charucki (Polska
I) — 18:14:37
2. Janusz Bieniek (Polska II)
— 18:15:16
3. Roman Cieślak (Legia II)
— 18:15:33
4. Tadeusz Skrzypek (Legia
I) — 18:15:50
5. Tadeusz Wojtas (Pohka I)
— 18:16:04
6. Józef Kołopajło (LZS n)
— 18;16:12.
Po V etapach
drużynowo:
1. Polska I — 54:25:42
2. Polska III — 54;37:2«
3. Legia I — 54:37:50
4. Komunalni — 54:39:02
5. LZS II — 54:41:03
6. LZS I — 54;42:28
Klasyfikacja aktywnych:
1. Grzegorz Fajkowski (dru
żyna międzynarodowa) — 13
pkt
Z Janusz Bieniek (Pohka II)
— 8 okt.
3. Kazimierz Wąsaty (LZS I)
— 8 pkt.

(A) Jan Zwartkruis został
trenerem drużyny wicemistrzów
świata, piłkarskiej reprezenta
cji Holandii. Kontrakt Zwartkruisa z Holenderskim Związ
kiem Piłkarskim został zawar
ty na 4 lata i obejmuje mis
trzostwa świata, które odbędą
się w Hiszpanii w 1982 r.
Zwartkruis był asystentem
austriackiego trenera, Ernesta
Happela, który prowadził re
prezentację Holandii podczas
mistrzostw świata w Argenty
nie. Warto przypomnieć, że Ho
landia jest jednym z rywali
polskich piłKarzy w mistrzo
stwach Europy.

W Forest Hills

(A) W sobotnich pojedynkach o wejście do finału floretu ko
biet nie powiodło się naszej jedynej reprezentantce Barbarze
Wysoczańskiej. Pełka przegrała 6:8 z Węgierką Editą Kovacs.
W Ć3emce uajlcpszych zawodniczek znalazły się po dwie florecistki ZSRR i Wioch oraz po jednej z CSRS, Rumunii, RFN
i Francji. Awans z tej ósemki-wywalczyły: Catliarina Raczoya
(CSRS), Walentyna Sidcrcwa (ZSRR) — ubiegłoroczna mistrzyni
świata z Buenos Aires, Pascal Trinąuet (Francja) i Consulata
Collino (Włochy), oraz Cornelia Hanisch (RFN) i Yiorica Turcan (Rumunia).
Eliminacje rozpoczęli także 1 miejsca w swoich grupach za
jęli: Edward Korfanty wyprze
szabliści. Piątka Polaków —
Jacek Gierkowski, Edward Kor dzając Grangera-Veyrona (Fran
cja) i Marina Mustatę (Rumufanty, Tadeusz Piguła, Leszek
Jabłonowski i Sylwester Kró j nia) i Jacek Bierkowski, który
likowski bez trudu awansowała ; uplasował się przed Marinem
Iwanowem (Bułgaria) i Bobem
do drugiej rundy. Pierwsze
! Westbrookiem (USA). Pozostali:
| Leszek Jabłonowski, Tadeusz
I Piguła i Sylwester Królikow* ski przeszli do dalszych walk
i na drugich miejscach.
W drugiej rundzie z turniei jem pożegnali się Leszek JabłoI nowski i Sylwester Króllkow! ski. W gronie 24 najlepszych
świata znalazła się
trzecie miejsce Wanda Rybar- Ii szablistów
trójka biało-czerwonych:
czyk-Diłaj (Arka Gdynia) wy i więc
Edward
Korfanty
— trzeci w
grała z tenisistką Czechosłowa . grupie „B” za Ferencem
Hamcji Haną Huebneroyą 7:5. Po
mangiem (Węgry) i Marinem
tym secie Huebnerova skreczo(Rumunia), Jacek Bierkowski,
wała.
który także zajął trzecie miejW czterech miastach europej ’ sce premiowane awansem w
skich rozgrywane są półfinały ! grupie „D” za Palem Gerestrefy europejskiej Pucharu I yichem (Węgry) i Phllippe
Davisa. -W Paryżu w meczu i Bena (Francja) oraz Tadeusz
Francja — W. Brytania wynik ; Piguła. Wywalczył on drugie
jest 1:2. W grze podwójnej I miejsce w grupie „C” za Ma
no Montano (Włochy), a przed
Francuzi
zdobyli
pierwszy
punkt. Francois Jauffret i Yan- I Ioanem Popem (Rumunia).
|
Wśród 16 najlepszych, którzy
nick Noah pokonali Johna Lloy
stoczą między sobą bczpoiredda i Christophera Mottrarna
: nie eliminacje o wejście do fi
(WB) 6:3, 6:1, 7:5.
nału znalazło się dwóch PolaReprezentacja Czechosłowacji j ków: Tadeusz Piguła i Jacek
zapewniła sobie awans do fi i Bierkowski. Obok nich do czo
nału grupy „A”, prowadząp w
łowej 16 zakwalifikowało się
Pradze z Rumunią 3:0. W do
czterech szablistów ZSRR, czte
grywce singla Tomas Smid
rech Węgrów, trzech Włochów,
(CSRS) pokonał Dumitru Haradwóch Rumunów i jeden Fran
dau (R) 7:5, 6:1, 6:8, 6:1. W
cuz.
grze podwójnej Tomas Smid I
Tadeusz Piguła, '26-letnl za
Pavel Slozil (CSRS) zwyciężyli
wodnik Zagłębia Konin — w
Andreia Dirzu i Florina Segarpierwszym swoim pojedynku
ceanu (R) 6:4, 6:2, 6:4.
walk bezpośrednich o wejście
do finału zwyciężył Cornela
Drużyna Szwecji w meczu z
Marina (Rumunia) 10:4, nie po
Hiszpanią gra w najsilniejszym
wiodło się Jackowi Bieńkow
zestawieniu z mistrzem Wimskiemu.
Przegrał on pierwszą
bledonu Bjoernem Borgiem. Po
walkę
z aktualnym mistrzem
dwóch dniach spotkania roz
świata, Węgrem Palem Gegrywanego w Baastad Szwecja
revichem 7:10 i stanął do reprowadzi 2:1. Borg pokonał w
pesażowej walki z Włochem
czterech setach Manuela OranMontamo, który przegrał z
tesa 6:2, 5:7, 6:3, 6:3. W grze
Krowopuskowem 4:10.
podwójnej Bjoern Borg 1 Ove
Bengtsson (S) zwyciężyli Ma
nuela Orantesa i Jose Higureasa (H) 3:6, 6:2, 6:2, 6:4.
W Budapeszcie Węgry prowa
dzą z Włochami 2:1. W grze
podwójnej Petter Szoeke i Ba
(A) Na strzeleckich mistrzo
lazs Taroczy odnieśli sensacyj stwach Europy w Suhl wyłoniono
ne zwycięstwo nad Włochami
w sobotę pierwszych medalistów.
Paolo Bertoluccim 1 Adriann W strzelaniu do sylwetki biegną
Panattą w trzech setach 6:3, cego dzika w konkurencji dru
6:2, 6:4.
żynowej seniorów zwyciężyła

Fibak przegra! w półfinale
(P) Wojciech Fjbak, choć
przegrał ostatni eliminacyjny
pojedynek z Amerykaninem
Johnem McEnroe’em 2:6, 3:3,
awansował do półfinału tur
nieju WCT, odbywaja.cego się
na kortach w Forest Hills.
Niestety, w półfinale nasz te
nisista też poniósł porażkę: po
konany został przez Ameryka
nina Vitasa Gerulaitisa 6:2. 6:3.
W drugim meczu Rumun Ilie
Nastase zwyciężył McEnroe’a
6:3, 7:6.
★

W przedostatnim dniu mię
dzynarodowego turnieju teni
sowego o Puchar Bałtyku roze
grano finał kobiet. Spotkały
się Danuta Szwaj (Piast Gliwi
ce) i Earbara Olsza (GKS Ka
towice). Wygrała mistrzyni Pol
ski Danuta Szwaj 3:6, 6:2, 6:1 i
tym samym powtórzyła sukces
z ub. roku. W pojedynku o

Puchar Kijowa
Mistrzowie olimpijscy, piłka
rze ręczni pierwszej reprezen
tacji ZSRR wygrali międzyna
rodowy turniej o Puchar Kijo
wa. W ostatnim meczu turnie
ju w Kijowie drużyna ZSRR
pokonała Polskę 24:22 (8:10). W
drugim sobotnim meczu repre
zentacja Armii Radzieckiej wy
grała z RFN 22:20 (12:9). W
turnieju ZSRR I zgromadzi)
— 8 pkt. i wyprzedził repre
zentację Armii Radzieckiej —
5 pkt., Polskę — 4 pkt., ZSRR
II — 3 pkt. 1 RFN — 0 pkt.
W drużynie polskiej najlep
szym zawodnikiem został uzna
ny Alfred Kałuziński. Najsku
teczniejszym piłkarzem turnieju
został Oleg Gagin (ZSRR) —
23 bramki.

Zmiana lidera
w Tour de France
(P) XVI etan kolarskiego wy
ścigu Tour de France przy
niósł zmianę lidera. Na czoło
klasyfikacji wyszedł Belg Mi
chel Pollentier. który był naj
szybszy na 240-kilometrowej,
wiodącej przez góry trasie z
Sa'nt-Et’enne do L’Alpe d’Huez.
Beleilskj kolarz uzyskał czas
7:23:07 i wyprzedził o 38 sek.
Henniego Kuipera (Holandia) 1
o 46 sek. Bernarda Hinaulta
(Francja).
Sobotni XV etap (195 km z
Saint-Dfer d’Auvergne do SaintEtienne) wygrał Hinault Drzed
Seanem Kellym (Irlandia) i
Freddym Maertensem. Wszyscy
uzyskali czas 5:49:48.
Pollentier po XVI etanach
wyprzedza o 4 sek. Joopa Zoetemelka (Holandia) i o 18 sek.
Hinaulta.
Poprzedni
lider.
Belg Josenh Bruyere zajmuje
szóste miejsca — 9:36 min.
straty.

Trenerzy czterech drużyn — Holandii, Argentyny, Włoch i
Brazylii, które zajęły czołowe pązycje w „MundiaIu-78”, wypo
wiedzieli się na temat mistrzostw. Każdemu z trenerów dzien
nikarze zadali te samo pytania.
— Co powie Pan o poziomie „Mundialu-78”?

(P) W czasie turnieju o Puchar Kijowa odbyt się też mecz ZSRP>. — reszta świata, wygrany
przez szczypiornistów radzieckich 23:18. Na zdjęciu: strzela Duńczyk Berg.
Fot. caf — tass

raz na 10 lat. Ponadto wyrów
nały sie umiejętności poszcze
gólnych drużyn, a przy wyrów
nanym poziomie trudno o Po
pisy wielkich indywidualności.
Menottl — Nie narzekamy na
brak wielkich piłkarzy. Druży
na Argentyny miała w swych
szeregach Kempesa. Ardilesa.
Luoue. Pasarelle. Nie było je
dnak na ..Mundialu” żadnej dru
żyny. którą by tak zdominowa
li poszczególni piłkarze, jak
Beckenbauer w 1974 r. zespół
RFN. czy Cruyff zespół Holan
dii.
Bcarzot — Wielka generacja
piłkarzy odeszła przed cztere
ma laty po mistrzostwach
świata. Obecnie przyszłość ma
gra kolektywna i upłynie spo
ro lat zanim coś się zmieni czy
li zanim pojawi sie nowa wiel
ka gwiazda. To normalny cykl.
Coutinho — Gracze trpu
Beckenbauera, Cryffa czy Ger
da Muellera nie objawiają się
na co dzień.
— Łatwiej było w Argenty
nie czy w RFN przebić się do
finału?
Happel — Lżej na pewno nie
było, a dla nas Holendrów by
ła to bardzo trudna droga. A że
do finału mogą sie dostać tvlko dwa zespoły, było bardzo
ciężko walczyć o te lokaty.
Menottl — Argentyna miała
trudniejsze zadanie obecnie niż

przed 4 laty. W’ówczas mieliś
my wprawdzie za przeciwnika
drużynę Polski, która zajęła
trzecie miejsce, a także Włoch
i Hąiti. W Mundialu 78 nasza
grupa była silniejsza, składają
ca sie z zespołów Francji. Włoch
i Węgier.
Bearzot — Według mnie by
ło to lżejsze niż przed 4 laty.
Przede wszystkim dlatego, że
ciężar gry w drużynie spoczy
wał na wszystkich piłkarzach,
a nie na kilku indywidualnoś
ciach.
Coutinho — Chyba nie da się
tego porównać. Dla nas było np.
przed 4 laty bardzo trudno
przedostać się do czołowej
czwórki.
— Czy sądzi Pan, że wiele
remisów czy minimalnych zwy
cięstw było wynikiem domina
cji defensywnego stylu gry?
Happel — Kto chce wygrać
musi atakować, a nie grać de
fensywnie.
Menotti — Nie. Najlepszym
przykładem nasi rywale w gru
pie: Węgrzy,: Francuzi, Włosi,
także Peru i Holandia demon
strowali ofensywny styl gry.
Bearzot — To tylko tak wy
gląda na pierwszy rzut oka.
Umiejętności drużyn były bar
dziej wyrównane niż kiedykol
wiek. zespoły były doskonale
przygotowane pod względem
fizycznym. Mecze były zacietd,
nie było łatwych przeciwników.
Stad też tak mało bramek.
Coutinho — Mówić o defen
sywnej grze byłoby błędem.
Według mnie na całym święcie
nJe gra sie defensywnego fut
bolu. Jednakże trudno dziś po-

Już wcześniej w trzeciej eli
minacji grupowej Bierkowski
walczył z Włochem i po zacię‘.ym pojedynku przegrał jed
nym trafieniem Szybko więc
doszło do rewanżu Tym razem
lepszy był Polak. Włoch nie
wytrzymał turnieju kondycyj
nie i przegrał z Bierkowskim
3:10.
Pechowy układ sprawił, że
w niedzielę spotkają się dwaj
Polacy w pojedynku repesażowym i jeden z nich będzie
walczył o awans do finału mi
strzostw świata.

Europejskie mistrzostwa
młodych zapaśników
(A) W trzeciej rundzie roz
grywanych w Oulu V zapaśni
czych
mistrzostw
Europy
juniorów w stylu klasy^zn^m
reprezentanci Polski odnieśli
cztery zwycięstwa i ponieśli
cztery porażki. Walki swoje
wygrali:
Roman Kierpacz w
wadze 48 kg, kładąc na łopatki
w 2.06 min. Onni Luokkanena
(Finlandia), eliminując go z
turnieju.
Krzysztof Pięta (62 kg) przez
dyskwalifikację
z
Karelem
Capkiem (CSRS) w 7.55 min.
Jerzy Kałużny (68 kg) na
punkty z Taplo Sipile (Finlan
dia),
Czesław Ceynowa (74 kg),
kładąc na łopatki w 5.49 min.
Franza Ransmayera (Austria).
Nie powiodło się w trzeciej
rundzie Wiesławowi Joszczykowi (100 kg) i Bogdanowi Sko
wrońskiemu (powyżej 100 kg).
Po przegranych walkach obaj
wyeliminowani zostali z turnie
ju. Wiesław Joszczyk przegrał
na łopatki już w 47 sek. pier
wszej minuty walki z Wikto
rem Letowem (ZSRR), a Bog
dan Skowroński został zdy
skwalifikowany w 2.59 min. w
walce z Angelłem Guerowskim
(Bułgaria).
Pierwszych porażek w tur
nieju doznali: Józef Raczek
(57 kg), przegrywając na łopat
ki w 5.15 min. z Gleorgi Donowem (Bułgaria) I Andrzej Ma
lina (82 kg), który został poło
żony na łopatki w 1.53 min.
przez Piotra Winiczenkę (ZSSR).

Strzelcy ZSRR najlepsi w Suhl

Klasyfikacjo górska:
1. Henryk Charucki (Polska
I) — 15 pkt.
2. Tadeusz Wojtas (Polska I)
— 9 okt.
3. Stanisław Kirpsza (Legia
II) — 9 pkt.

Czwórglos trenerów o MMundialn-78”
ERNEST HAPPEL — trener
wicemistrzów świata Holandii:
Jak na każdych mistrzostwach,
tak i teraz objawiły się pozyty
wy 1 negatywy, kilka zespołów
wyraźnie zwiększyło swoje umiejetności. jnne cofnęły się w
rozwoju”.
CESAR LUIS MENOTTI —
trener reprezentacji mistrzów
świata Argentyny: Według mnie
poziom mistrzostw bvł dobry,
r.le nie tak wysoki jak na mi
strzostwach świata w RFN w
1974 roku.
ENZO BEARZOT — trener
reprezentacji Włoch (FV ’ miej
sce) : Był on typowy, tak jak
poprzedni turniej o mistrzost
wo świata. Różnica? W 1974 by
ło wiele indywidualności pił
karskich obecnie gra się inny
futbol, nad poczynaniami dru
żyny zapanowały względy takty
czne.
CLAUDIO COUTINHO — któ
ry doprowadził niłkarzy Brazy
lii do III miejsca: Sadzę, że po
ziom ostatnich mistrzostw świa
ta w porównaniu z rokiem 1970
i 1974 znacznie sie obniżył. Zał'rak,o indywidualności takich
jak P»ckenbauer. Cruyff i inni.
— Dlaczego zabrakło wielindywidualności?
Happel — Cruyfl czy Beckenbauer nie rodzą sie co roku.
Gracz tego formatu pojawia się

Szermierze imdal bez sukcesów

wiedzieć, by grano tylko ofen
sywnie. zapominając o obronie.
— Czy odpowiada Panom
formuła mistrzostw? Czy nie
lepiej rozgrywać mecze w run
dzie jednocześnie?
Happel — Dobrze by było
zmienić formułę.
Menottl — Tak. jestem za
zmiana. Oszczędziłoby to pił
karzom zbytecznych nerwów,
gdyby wszystkie mecze odbywa
ły się jednego dnia.
Bearzot — Wszyscy powinni
mieć jednakowe szanse, a to
sprawiłby fakt, gdyby wszystkie
mecze zostały rozegrane jed
nego dnia.
Coutinho — Jestem również
za zmiana.
— Czy jest Pan za zmianą
okresu trwania turnieju fina
łowego?
Happel — Dla widzów było
by lepiej, gdyby przerwy mię
dzy meczami były krótsze. Dla
nas. zespołów europejskich by
łoby to jednak kłopotliwe, po
nieważ mamy za sobą bardzo
meczące rozgrywki ligowe.
Menottl — Powinny być za
chowane przerwy między po
szczególnymi
meczami.
Dla
przykładu Argentyna, gdyby
turniej był rozgrywany z wię
ksza częstotliwością kilku na
szych kontuzjowanych graczy
nie doszłoby do siebie i nie
mielibyśmy ich kim zastąpić.
Bearzot — Sądzę, że turniej
powinien trwać dłużej. Przer
wy miedzy poszczególnymi me
czami sa zbyt krótkie na regeneracie sił.
Coutinho — Na pewno dłuż
sze przerwy miedzy meczami
wyszłyby na dobre piłkarzom.
Ale nie można zapominać rów
nież o widzach.
— Co powiecie P.-nowIe o
projekcie zwiększenia liczby u-

czestników finałów do 20 lub 24
drużyn?
Happel — Według mnie 16 ze
społów
zupełnie
wystarczy.
Zwiększenie liczby finalistów
na pewno wpłynie na obniże
nie poziomu mistrzostw, a tak
że przedłuży czas trwania im
prezy.
Menottl — 16 drużyn zupełnie
wystarczy.
Bcarzot — Rozszerzenie licz
by finalistów spowoduje wiele
dodatkowych zabiegów organi
zacyjnych. a poziom imprezy
obniży sie.
Coutinho — Jestem takiego
samego zdania.
— Co powie Pan o sędzio
waniu?
Happel — Jestem zadowolony.
Sędziowie spisywali sie dobrze.
Menottl — Nigdy nie wypo
wiadam opinii o sędziach.
Bearzot — Było różnie, byli
sędziowie dobrzy i słabi.
Coutinho — Z wyjątkiem na
szego meczu ze Szwecją, kiedy
Walilczyk Thomas nie uznał
nam bramki zdobytej w ostat
niej sekundzie — na sędziów
nie mogę narzekać.
— Co było największym za
skoczeniem dla Pana w Mun
dialu?
Happel — To, że w rozgryw
kach grupowych, by awansować,
musieliśmy skorzystać z pomocy
piłkarzy Iranu.
Menotti — Dobra postawa tzw.
outsiderów.
Eearzot — Dla mnie postawa
drużyny włoskiej. Reprezentacja
Włoch uczyniła znaczne postepv. Przed czterema laty odoadliśmy w I rundzie, teraz zna*mv
leżli
saę w czwórce najlep
szych drużyn świata
Coi-finho — 6:0 Argentyny w
meczu z Peru.

ekipa ZSRR — 1518 pkt. przed
Węgrami — 1496 pkt. RFN —
1484 pkt i Polską — 1472 pkt.
Dalsze miejsca zajęła Finlandia
— 1464 pkt i Szwecja — 1460
pkt. Wśród juniorów w tej kon
kurencji zwyciężył ZSRR —
1145 pkt przed Węgrami — 1098
pkt i NRD — 1087 pkt.
W dwu innych konkurencjach
drużynowych także triumfowali
'repreaerftaićf ZSRR. W strze
laniu „trap” kobiet ZSRR zgro
madził 272 pkt i wyprzedzi!
Włochy — 249 pkt i RFN — 244
pkt. natomiast w strzelaniu
„trap” juniorów ZSRR — 281 pkt
wyprzedził Włochy — 278 pkt
i NRD — 277 pkt.
Po dwóch dniach rywalizacji
indywidualnej w strzelaniu do
sylwetki biegnącego dzika pro
wadzi Thomas Pfeffer (NRD) —
388 pkt przed Aleksandrem Kediarowem (ZSRR) — 381 pkt i
Węgrem Tiborem Bodnarem —
380 pkt. Polacy zajmują miejsca:
9. Jerzy Greszkiewicz — 375
pkt
10. Czesław Podleżańskl •—
— 374 pkt 28. Zygmunt Bogdziewicz — 382 pkt.
29. Roman Kuziur — 361 pkt.
W konkurencji drużyfwej
w strzelaniu „trap” Polacy
zajęli
szóste
miejsce
558
pkt. Wygrał zespół Włoch
577 pkt przed NRD — 572 pkt,
Hiszpanią — 565 pkt, Francją
— 565 pkt 1 ZSRR — 562 pkt.
Po sobotnim strzelaniu w kon
kurencji indywidualnej Grzegorz
Strouhal zajmuje trzacie miej
sce (145 pkt) za Silvano Basagnim (Włochy) — 147 pkt i Juergenem Heymem (NRD) — 148
pkt. Dalsi polscy zawodnicy
zajmują miejsca: 23. Leszek Ko
pro wicz — 140 okt, 21. Andrzej
Szymański — 140 pkt i 43. Adam
Smelczyński — 133 pkt.
Zacięta walka o medale trwa
ła w rywalizacji juniorów. Po
dodatkowych str”lani”h zwvciężył Jean Paul Gros (Francja)
przśd
Volkerem
Escherem
(NRD), A Jose Sansegunde
(Hiszpania). Fredem Hofmannem (NRD) i Jewgienijem
Ores^kin-m 'ZSRR1 — ws”zsoy
po 141 pkt. Złoty medalista mi
strzostw został wyłoniony po
dwu dogrywkach, brązowy — po
jednej dogrywce. Polak Janusz
Lato zajął 25 miejsce — 125 pkt.
W konkurenci'
nie „trap” wygrała Julia Klekowa (ZSRR' - ’37 pkt
swymi rodaczkami — Larysą
Tjuszkiną — 136 nkt. i Walentiną Sergeta — 134 pkt.

Rajd folkloru polskiego
Zlotem
gwiaździstym
pod
poznańską cytadelą rozpoczął
się 15. VII. w stolicy Wiel :opolski X samochodowy rajd folk
loru polskiego. Jest to kolejna
impreza, zorganizowana z oka
zji Święta Odro lżenia przez
Polski Komitat Ol!m-ijsl:i. to
warzystwo Polonia i PZMot.
dla Polaków mieszkających po
za granicami kraju.
W rajdzie bierze udział pra
wie 200 osób z Francji, Eelgii.
RFN, Szwecji i Berlina Zachod
niego. Przez pierwsce trzy dni
gościć będą oni na ziemi wiel
kopolskiej, gdzie ro~egrane zosterą testy st:----- e oraz
jazda na czas. Następnie ucze
stnicy imprezy ’’ca i.l) się na
dwia grupy. Pierwsza z nich
uda się na ró’nce kraju, w kie
runku Gdańska, druga nato
miast na rołudrle do Faa
ca. Wszyscy rajdowcy spotka
ją się ponowrie w
-awie,
gdzie wezmą udział w obcho
dach święta 22 lipca.

e m
Niewygodne
słowa
(P) Gniewne i zakłopotane
milczenie zachowują wysocy
urzędnicy administracji ame
rykańskiej wobec ostatniego
wystąpienia ambasadora USA
w OŃZ, Andrewa Younga. Ten
pierwszy, tak wysoki rangą
murzyński polityk w USA w
wywiadzie dla francuskiego
dziennika „Le Malin” oświad
czył między innymi, iż ..setki,
a być może nawet tysiące łu
dzi, których nazwałbym więź
niami politycznymi, znajduje
się w więzieniach amerykań
skich". Young powiedział po
prostu publieżnie znaną praw
dę. Zapewne niezbyt wygodną
dla kół kreujących się na
obrońcę „prato człowieka” w
innych krajach, a nie dostrze
gających rzeczywistości spo
łeczno-politycznych wokół sie
bie.
Andrew Young, polityk nie
banalny i kontrowersyjny, nic
ma w zwyczaju wyważać stów,
bawić się w zawiłości dyplo
matycznych niuansów i poli
tycznych podtekstów. Mówi na
ogól to, co dyktuje mu włas
na świadomość polityczna i
odczucia moralne. Sam przy
znał kiedyś, iż nie potrafi
spojrzeć innemu człowiekowi
w oczy, mówiąc „no comment"
— „żadnych komentarzy”. Bez
kompromisową szczerość po
glądów i śmiałość sądów wy
baczano mu dotąd, t-aktumc
go nieco jako „eńfant terrible”
dyplomacji i ograniczając jego
wpływ na formułowanie i
realizowanie
amerykańskiej
polityki zagranicznej.
Ostatniej wypowiedzi koła
amerykańskiej prawicy nie
megą mu jednak łatwo zapo
mnieć. Również i z tego wzglę
du, że w tym samym niemal
czasie przedstawiciele admini
stracji próbowali wydawać są
dy na temat rzekomego naru
szania praw człowieka w kra
jach socjalistycznych i prze
mawiać z wysokości czystych
moralnie arbitrów światowej
sprawiedliwości. Sekretarz sta
nu USA, udzielić miał też ja
koby ostrej reprymendy Youngowl, mając mu szczególnie za
złe niewłaściwy czas szczerej
wypowiedzi. Tak jakby istniał
oddzielnie czas milczenia i
czas mówienia prawdy.
Podważanie wiary w morałność i szczerość władzy w Sta
nach Zjednoczonych jest —
zdaniem amerykańskiej prawi
cy — niewybaczalnym wykro
czeniem, za które domaga się
ona rezygnacji bądź dymisji
Younga. Murzyński polityk
zapewne pozostanie jeszcze na
swym stanowisku. Będzie jed
nak musial znacznie ograni
czyć i wyciszyć swe szczere
i jakże niewygodne dla Bia
łego Domu słowa.
FRANCISZEK NIETZ

Zielona
przyszłość
(P) Zieleń robi furorę poli
tyczną w RFN. Przed kilkoma
tygodniami „zielone listy", bo
taką nazwę przyjął ruch na
rzecz ochrony środowiska,
zbliżyły się w wyborach w
Dolnej Saksonii i Hamburgu
do granicy 5 proc, głosów, da
jących prawo wstępu do par
lamentu. V/ tych dniach znów
powstała r.owa partia politycz
na „Zielona Akcja dla Przy
szłości", która z tym l:o’orcm
wtąśe nadzieje na wejście do
Bundestagu.
Zieleń nie ma być, w za
myśle rzłożycie'.'. nowe' par
tii, konkurencją dla tradycyj
nych „kolorów partyjnych",
takich jak czerwień czy czerń,
kojarzących się z sympatiami
ideologicznymi i politycznymi.
Zieleń to kolor naturalnego
środowiska, przeciwstawiony
szarej cywilizacji wielkoprze
mysłowej. Ta opozycja, formu
łowana często jako clternaty- ■
wa wici — miasto, przewija
ła się od dawna w literaturze.
Jeśli dziś pojawia się w po
lityce, to dlatego, że wyraża
się w niej coś więcej niż
„zmęczenie cywilizacją”, a
mianowicie: poczucie niepew
ności i niepokój o własną
przyszło 'ć w społeczeństwie.
Żądanie zahamowania wzro
stu gospodarczego i rezygnacji
z elektrowni atomowych tra
fiłoby jeszcze kilka lat temu
w próżnię. Dziś te właśnie
hasła mają przysporzyć nowej
partii tylu zwolenników, aby
mogła ona wejść do Bundes
tagu. „Zielona Akcja” przed
stawia program zupełnie od
mienny od tego, co oferowały
dotychczas
wielkie
partie.
Slogan, z którym wystąpiła,
„uprościć wszystko", mieści w
sobie rzeczywiście wszystko:
reakcję na biurokratyzację,
sprzeciw wobec rosnącej prze
stępczości, bunt przeciwko
technicyzacji, potrzebę spra
wiedliwości itp. Jest w tym
programie miejsce na żądanie
rezygnacji z broni neutrono
we] i postulat zreformowania
podatków.
Nikt nie natrafi powiedzieć,
jaką wartość polityczną będzie
miał ten programowy idealizm.
Na razie „Zielona Akcja" wy
brała sobie wycinek rzeczy
wistości, po którym porusza
się najpewniej.
JANUSZ REITER
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Zakończył się marsz
protestacyjny Indian

Na pokładzie „Saluta-6" eksperymenty
nad uzyskiwaniem nowyck materiałów optycznych
MO3KWA (PAP). Korespon
dent PAP, Władysław Knycpel
pisze:
„W dole pod nami burza. Wi
dzimy
błyskawice.
Wprost
zwartą lawina ognia. Wstrząsa
jący widok”. — Podobne rela
cje dość często można ostatnio
usłyszeć z orbity podczas kolej
nych seansów łączności radio
wej między podmoskiewskim
Centrum Kierowania Lotem a
załogą zespołu
kosmicznego
„Salut-6” — „Sojuz-29" —„Progress-2”, Władimirem Kowalonkiem i Aleksandrem Iwanczenkowem.
„Fotony” dość często obser
wują przez iluminatory po
wierzchnię naszej planety. Jest
to bardzo interesujące, a zara
zem pomaga kosmonautom od
prężyć się po wytężonej pracy,
na którą składa się obecnie
głównie przenoszenie bagażu
dostarczonego przez stątek to
warowy „Progress-2”.
Umieszczając w przewidzia
nych
miejscach
kontenery,
skrzynki, aparaturę, przyrządy
— W. Kowalonok i A. Iwanczenkow systematyzują też ma
teriały z przeprowadzonych już
eksperymentów i badań nauT
kowych. Są wśród nich m.in.
specjalne ampuły, na które z
wielkim zainteresowaniem ocze
kują fizycy-optycy.
Pod kierunkiem członka-korcs~ondenta Akademii Nark
ZSRR
Guriji
Pietrowskiego
„Fotony” przeprowadziły intere
sujące doświadczenie. W histo
rii szkła — jednego z najbar
dziej rozpowszechnionych wyro
bów naszego stulecia — rozpo
czął się. nowy, kosmiczny roz
dział. Wśród ładunków dostar
czonych na stację orbitalną
„Salut-6” przez statek towaro
wy „Progress-2” znalazł się
piec, w którym W. Kowalonok
i A. Iwancżeńkow dokonali na
zamówienie specjalistów pierw
szego wytopu szkła.
Jak informuje Curija Pietrowski, brak siły przyciągania
przy wytwarzeniu szkła intere
suje specjalistów, ponieważ uważają oni, ie vr ten soosó'} bę
dzie można, znaleźć drogę do uporządkowania
jego mikro
struktury, a także użvskania
takiego zewnętrznego kształtu
I

o wstrzymaniu pomocy
•r
chińskiej dla Albanii
HANOI (PAP). Władze chiń
skie ponownie dały wyraz swej
wyniosłości wobec małych kra
jów, pisze hanojski dziennik
„Nhad Dan” w artykule redak
cyjnym komentującym decyzję
Pekinu o wstrzymaniu pomocy
dla Albanii. Dziennik określił tę
decyzję jako „akt arbitralny i
niezwykle arogancki”. Decyzja
chińska w sprawie wstrzyma
nia pomocy dla Albanii jest
przejawem arogancji wielkiego
kraju, który wykorzystuje po
moc świadczoną innym jako na
rzędzie realizacji swych egois
tycznych interesów. Od pewne
go czasu, podkreśla „Nhan Daa”
Pekin traktuje pomoc dla in
nych krajów jako środek umoż
liwiający narzucenie im swego
dyktatu. Usiłuje on włączyć
kraje otrzymujące pomoc w or
bitę swej polityki, zmusić je do
odgrywania roli jego wspólni
ków, jak to miało miejsce z
rządem z Phnom Penh. Chiny
wstrzymały pomoc dla Wietna
mu i Albanii, lecz nasilają po
moc wojskową dla Kambodży,
administracji Mobutu w Zairze.
(P)

Szef radzieckiej
milicji drogowej

o sytuacji w transporcie
samochodowym
MOSKWA (PAP). Korespon
dent PAP, Jerzy Grzywa, pisze:
-ormalnie w Związku Kauzie.klm można jeździć w miastach
z prędkością 60 km/godz., a po
za miastami — 90 km. W prak
tyce jednakże często spotyka
się znaki ograniczające pręd
kość do 40 a nawet 30 km/zodz.
wskutek złego stanu nawierz
chni na wieiu odcinkach dróg.
W wypowiedzi zamieszczonej
na łamach „Prawdy” gen. W.
łukianow, szef radzieckiej mi
licji drogowej, wymieniając
główne przyczyny tego stanu
rzeczy podaje zarazem, jakie
przynosi to straty gospodarce
i co należy robić, by sytuację
zmienić.
Autor twierdzi, że ogranicze
nia prędkości pojazdów na dro
gach spowodowane są względami bezpieczeństwa wszędzie
tam, gdzie stan nawierzchni
jest zły. Zły jest dlatego, że
nie wszędzie
______ służba drogowa
_
wywiązuje się ze swych obo
wiązków.
Gen. W. Łukianow nadmie
nia, że zwiększenie prędkości
samochodów ciężarowych tylko
o 3—5 km/godz. przyniosłoby z
punktu widzenia ekonomiczne
go efekt równy produkcji du
żej fabryki samochodów i pra
cy wieluset tysięcy kierowców.
Najprościej byłoby zbudować
nowoczesne magistrale drogo
we. lecz wymaga to czasu i
znacznych nakładów. Nim do
tego dojdzie, należy polepszyć
stan istniejącej sieci dróg. Na
leży je także oznakować spe
cjalnymi farbami. Wypróbo
wano nowy ich rodzaj, ale nie
można podjąć masowej produk
cji farby, gdyż fabryka, która
ma ją wytwarzać buduje się
już od 10 lat i nic nie wskazu
je, że budowa dobiegnie wkrót
ce końca. Zbyt wolno — zda
niem szefa radzieckiej milicji
drogowej — rozwija się także
produkcja urządzeń regulacji
świetlnej ruchu drogowego i
innych urządzeń sygnalizacyj
nych stosowanych na drogach.
(A)

elementów optycznych, który
wyeliminuje potrzebę dalszej
obróbki ich powierzchni.
Podczas wytwarzania superczystego szkła w warunkach
ziemskich — powiedział nauko
wiec — powstają znaczne za
kłócenia, wynikające z tego, iż
stopiona masa styka się ze ścia
nami urządzenia. Na kosmicz
nej orbicie możliwy jest proces
topienia i twardnienia szkła bez
tygli, jak gdyby w zawieszo
nym stanie. Niektóre z tych za
dań naukowcy postanowili zre
alizować właśnie w trakcie ba
dań i eksperymentów prowa
dzonych na pokładzie „Saluta-6”. Kilka ampuł, których za
wartość poddano topieniu w
warunkach kosmicznych, umieszczonych zostało przez „Fotony” w miejscach, gdzie kompletowany jest naukowy bagaż
ekspedycji.
— Eksperyment ten — wyjaśnia G. Pietrowski — powinien
pomóc w rozstrzygnięciu bar
dzo istotnej kwestii — możli
wości uzyskiwania w kosmosie
nowych materiałów optycznych.
Nie trzeba przypominać, w ja
kim stopniu wzrosła w ostat
nim dziesięcioleciu rola ootvki.
Tymczasem możliwości dosko
nalenia materiałów optycznych
w warunkach ziemskich w nie
których przypadkach zostały
niemal całkowicie wyczerpane.
Realizacja bardzo szerokiego
programu badawczego przygo
towanego przez specjalistów w
dziedzinie optyki jest zadaniem
długofalowym. Jednakże pierw
sze kroki zostały już zrobione
— Kowalonok i Iwanczenkow
rozpoczęli pierwsze vz świato
wej praktyce eksperymenty
nad uzyskiwaniem na orbicie
nowych rodzajów szkieł optycz
nych.
Doświadczenie trwało ponad
dobę, a podczas niego inżynier
pokładowy przeżył kilka dener
wujących mihut. Zgodni: z po
leceniami specjalistów, kosmo
nauci dwukrotnie włączali piec:
najpierw dla rozgrzania szkła,
zaś następnie przy jego odprę
żeniu. Podczas drugiego włącze
nia temperatura podniosła się
ponad przewidziany poziom.
Kiedy zespół orbitalny przela
tywał nad rejonem, w którym
położone jest Centrum Kiero
wania Lotem, Iwanczenkow ncwlązał łączność ze specjalista
mi.
—
Przewidzieliśmy
taką
ewentualność — odpowiedziała
Ziemia — nie wywrze to wpły
wu na przebieg procesu. Sasza,
nie przejmuj się tym i konty
nuuj prace. Z niecierpliwością
czekamy na rezultaty. (A)

BONN (PAP) Korespondent
PAP, Jan Prejzner, plsze:
Zewnętrzne oznaki serdecz
ności, z jaką spotkał się prezy
dent Jimmy Carter w RFN w
czasie zakończonej oficjalnej
wizyty, nie mogą ukryć sprzecz
ności interesów, które szczegól
nie w rywalizacji ekonomicznej
nadal kształtują stosunki między
USA i RFN. rakt, że na zewnątrz
nie przeniknęła ani tematyka, ani
wyniki politycznych rozmów
Jimmy Cartera z Helmutem
Schmidtem ocenia się tu jako
chęć ukrycia przed opinią pubbliczną istniejących różnic zdań
i poglądów w stosunkach amcrykańsko-zachodnioniemleckich.
Prezydent Carter miał nato
miast okazję do wyrażenia
przyjaznych gestów pod adre
sem RFN na wielu spotkaniach
z ludnością w Eonn, w amery
kańskich bazach wojskowych,
we Frankfurcie nad Menem,
czy najbardziej spektakularnie
w Eerlinic Zachodnim podczas
4-godzinnego demonstracyjnego
pobytu w tym mieście. Wspól
ną cechą tych wszystkich wy
stąpień było ponowienie ameryrykańskich gwarancji dla bez
pieczeństwa RFN i Europy Za
chodniej. gwarancji dla Berlina
Zachodniego i poparcia dla dą
żeń w RFN do zjednoczenia Nie

„Koncert stulecia
w W. Brytanii

250 tys. słuchaczy
Boba Dylana
LONDYN (PAP). Występ •merykańskiego piosenkarza Bo
ba Dylana w W. Brytanii stał
się wydarzeniem, któremu szyb
ko nadano miano „koncertu
stulecia”. Na nieużywanym lot
nisku w Blackbuahe, w hrab
stwie Hampshire, zebrało się
prawie 250 tys. entuzjastów mu
zyki w stylu „rock”. Mimo b.
wysokich cen biletów — wstęp
na ogrodzony drutem teren
koncertu kosztował 7 funtów,
hic licząc wydatków na dojazd,
entuzjaści talentu Dylana za
częli napływać na lotnisko Już
w przededniu występu. Kolej
uruchomiła specjalne pociągi,
odchodzące z Londynu co
kwadrans, zaś radio podawało
komunikaty apelujące o niekorzystanie z samochodów, ponie
waż cala okolica Blackbushe
była od rana jednym wielkim
korkiem; ugrzęzło tu w tłoku
tysiące samochodów.
Dylan, który w latach sześć
dziesiątych był symbolem pro
testu amerykańskiej młodzieży
przeciwko wojnie wietnamskiej
oraz wynaturzeniom systemu
kapitalistycznego, cieszy się w
W. Brytanii ogromną popular
nością. Ogromny zjazd, prze
ważnie młodych ludzi, nie spo
wodował, wbrew obawom władz
porządkowych, żadnych kłopo
tów. Policja aresztowała kilka
dziesiąt osób, ale chodziło
głównie o osobników sprzeda
jących sfałszowane bilety. (P)

w USA

Japoński superekspras.

z maksymalną szybkością 200 km'godz. jeździć będzie nowy su
perekspres japoński kursujący na trasie Tokio—Osaka. Podczas jazdy pociąg emituje fale ra
diowe odbierane przez urządzenia odbiorcze umieszczone wzdłuż torów, które następnie sterują
pociągiem we właściwym kierunku,
Fot* CAF “ camera Press
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Szczyt zachodni

w Bonn

BONN (PAP). W niedzielę rozpoczęła się w Bonn konferencja
na szczycie 7 najsilniejszych gospodarczo państw świata kapi
talistycznego: USA, Japonii, RFN, Francji, W. Brytanii, Wlocli
i Kanady.

siebie ciężar recesji, panującej
na Zachodzie. Przyjęto nową
koncepcją, która zobowiązuje 7
wysoko rozwiniętych państw za
chodnich do wspólnego działa
nia na rzecz przyspieszenia tem
pa wzrostu gospodarczego, w
celu zahamowania bezrobocia.
Warto dodać, że poprzednie
konferencje na szccycie tvc’i
państw w Rambouillet (1975),
Puerto Rico (1976) i w Londy
nie (1377) nie doprowadziły do
rozwiązania trudności gospodar
czych na Zachodzie. (P)

Omawiane będą na nim spo
soby przezwyciężenia trudności
ekonomicznych, jakie przeży
wa cd dłuższego czasu Zachód.

Zamieszki w Barcelonie
MADRYT (PAP). Na ulicach
Barcelony wybuchły starcia mię
dzy policją a sympatykami miej
scowych ugrupowań lewackich,
które zorganizowały demonstra
cję na rzecz poparcia dla sepa
ratystów z Wysp Kanary.ia.nc i.
Policja użyła bomb łzawiących.
W związku z rozruchami, do
jakich doszło w ub. tygodniu w
stolicy prowincji Nawarra —
Pampelunie podczas tradycyjne
go festiwalu folklorystycznego,
rząd hiszpański zdymisjonował
gubernatora Nawarry, Ignacio
liano. (P)

miec. Prezydent Carter przy
każdej okazji powtarzał w róż
nych wariantach prawo do ży
cia narodu niemieckiego w jed
nym państwie, a szczególnie
podkreślał gwarancje USA dla
Berlina Zachodniego, w którym
to mieście prezydent Stanów
Zjednoczonych widzi przyszłą
stolicę Niemiec.
Fakt, że wybijanie na plan
pierwszy amerykańskiej soli
darności z RFN oraz niektóre
nieprzychylne wypowiedzi Car
tera pod adresem państw wspól
noty socjalistycznej spotkały się
z pozytywnym echem w społe
czeństwie zachodnioaiemieckim,
jest jeszcze jednym dowodem,
iż antyradziecka i antysocjali
styczna propaganda napotyka
tam podatny grunt Wynurze
nia prezydenta USA spotkały
się z nrzychylnym echem także
w kołach chadeckiej opozycji.
Przewodniczący CDU, Helmut
Kohl. wyraził wielkie uznanie
dla prezydenta Cartera. (P)

W wyniku rozmów 1 konsulta
cji przywódcy tych krajów uzna
li pilną potrzebę podjęcia uzgod
nionych kroków W calu zahamo
wania inflacji i bezrobocia, przy
spieszenia tempa wzrostu gospo
darczego, przywrócenia stabil
ności walut zachodnich a głów
nie
dolara
amerykańskiego,
zwalczania protekcjonizmu i udzielenia pomocy państwom roz
wijającym Się. Jednakże w za
chodnich kolach gospodarczych
panuje głęboki sceptycyzm co do
praktycznej realizacji tych za
i mierzeń, gdyż między poszcze
gólnymi uczestnikami bońskiego
sootkania nie ma zgodności ćo
do tego, jak wielki ma być
wkład ich krajów w proces uzdrawiania systemu gospodarcze
go, do którego należą.
Agencja Reutera pisze, iż
kanclerz RFN i prezydent Fran
cji • oczekują od
prezydenta
USA, Jimmy Cartera przezwy
ciężenia snrzeciwu Kongresu
amerykańskiego wobec jego pla
nu ograniczenia ’ importu ropy
naftowe), który rocznie kos-:tu?e
Stany Zjednoczone około 45 mi
liardów dolarów.
Zachodni partnerzy Japonii
będą naciskać premiera Takeo
Fukudę, aby Japonia zwiększyła
import z ich kraiów w celu
ograniczenia swych rosnących
nadwyżek handlowych, uważa
nych za główny element niesta
bilności v.’ międzynarodowych
stosunkach gospodarczych r.a
Zachodzie. Oblicza się, że dodat
ni bilans handlowy Japonii osiągnie za cały 1978 rok sumę
22 miliardów dolarów.
Natomiast pod adresem kanc
lerza Helmuta Schmidta wysu
wane są żądania, aby RFN ob
niżyła cło importowe, co umoż
liwiłoby zwiększenie napływu
towarów zagranicznych na ry
nek zachodnioniemiecki.
Agencja Reutera pisze, iż uczestnicy spotkania bońskiego
porzucili tzw. koncepcję loko
motywy, zgodnie z którą Niem
cy zachodnie i Japonia, jedyne
kraje mające dodatnie bilans?
handlowe, powinny przyjąć na

Dziennik „Prawda” o wyrokach

za szpiegostwo oraz działalność antyradziecką
MOSKWA (PAP). Jak już In
formowaliśmy, 14 bm. ogłoszo
ne zostały wyroki w sprawach
A. Fiłatowa i A. Szczarańskie
go, którzy zostali skazani za
szpiegostwo oraz za uprawianie
antyradzieckiej agitacji i pro
pagandy. Komentując te wyro
ki w artykule pt. „Według za
sług” dziennik „Prawda" pisze
15 bm.: „przestępcy — zdrajcy
ojczyzny i szpiedzy ukarani zo
stali według zasług".
„Prawda” podkreśla, iż roz
patrując sprawę agenta obcego
wywiadu Fiłatowa, sędziowie
rozpatrywali i badali nie tyl
ko popełnione przezeń przestęp
stwa, ale również przyczyny,
które doprowadziły tego czło
wieka do popełnienia najcięż
szego przestępstwa — zdrady
ojczyzny. W toku procesu —
czytamy — coraz wyraźniej za
rysowywał się portret moralny
Fiłatowa, jego nadmierna pewność siebie, pycha, zawiić, nleprawość moralna.
Podobne cechy charakteru,
jak pisze dziennik, właściwe
_______ są_
Szczarańskiemu, który począt
kowo pragnął zdobyć popular
ność wśród określonych kół na
Zachodzie, a następnie zaczął
produkować złośliwe paszkwile,
szkalując bez żenady ZSRR i
radziecki ustrój społeczny. Antykomuniici i przeciwnicy od
prężenia, których na Zachodzie
nie jest znów tak mało, ocho
czo podchwycili złośliwe insy
nuacje Szczarańskiego 1 szero
ko je w swej antyradzieckiej
propagandzie wykorzystywali,
starając się zarazem przedsta
wiać tego kłamcę i oszczercę
jako „bojownika o prawa uci
skanych ludzi radzieckich”.
„Prawda" pisze, iż Szczarańskl, który od dawna zamierzał
wyemigrować,
do momentu
aresztowania regularnie zbierał
i przekazywał na Zachód tajne
informacje, za co otrzymywał

od swych zachodnich chlebo
dawców wynagrodzenie.
W czasie procesu — konty
nuuje dziennik — w niektórych
krajach zachodnich wszczęta
zastała antyradziecka wrzawa.
Antykomuniści i wrogowie od
prężenia wykorzystali proces
przeciwko „spalonemu” szpiego
wi do tego, by siać wrogość do
ZSRR, siać waśnie między na
rodami i krajami. Teraz leją
oni obłudne łzy nad losem
przestępcy, któremu radziecki
sąd wymierzył sprawiedliwą
karę.
W innym artykule na łamach
„Prawdy” waszyngtoński kore
spondent tego dziennika, Giennadij Wasiliew pisze: formal
nie przyczyną kolejnej eksplo
zji antysowietyzmu w USA są
procesy odszczepieńeów i szpie
gów w Związku Radzieckim. W
rzeczywistości, jest to tylko
pretekst.
Nietrudno zauważyć, że przy
akompaniamencie
obłudnych
przemówień na temat „obrony
wolności” i „praw człowieka”
siły reakcji usiłują doprowa
dzić do tego, czego domagały
się przez cały ostatni okres, a
mianowicie do zatrucia klima
tu międzynarodowego i podwa
żenia polityki odprężenia. W ten
sposób chcą one rozwiązać rę
ce
generałom i producentom
broni pragnącym jeszcze bar
dziej nasilić wyścig zbrojeń.
Przy akompaniamencie antyradzleckch przemówień — nisze
dziennik — USA starają się utrudnić rozmowy radziecko-amerykańskie.
Jednostronnie
zamraża się kontakty naukowe
i kulturalne oraz podjemuje
się coraz uporczywsze próby
podważenia solidnego funda
mentu nowych realistycznych
stosunków między ZSRR i USA
fundamentu, który w wyniku
wytrwałych wysiłków udało
się położyć w latach 1972—74.
(A)

WASZYNGTON (PAP). W
Waszyngtonie zakończył się wie
lomiesięczny marsz protestu In
dian amerykańskich. Rozpoczął
się on 11 lutego br. w San Fran
cisco, na zachodnim wybrzeżu
Stanów Zjednoczonych. Pokonu
jąc odległość około 5 tys. km
rdzenni mieszkańcy Ameryki
przybyli do stolicy USA, aby
żądać od władz położenia kresu
naruszeniu obywatelskich praw
Indian, podjęcia kroków, mają
cych na celu poprawę Ich trud
nej sytuacji. Indianie domagają
się również natychmiastowej
zmiany przekazanych Kongreso
wi projektów ustaw, ostatecznie
pozbawiających Indian prawa do
ich ziem i bogactw naturalnych
na terenie rezerwatów.
Tysiące uczestników tego naj
dłuższego w historii USA po
chodu Indian obecnie zamierza
ją zorganizować w Waszyngto
nie masowe wiece i demonstra
cje. (P)

Zamknięcie radiostacji
brytyjskich sił zbrojnych
na Malcie
LONDYN (PAP). Według In
formacji, jakie napłynęły do
Londynu z La Valletty, rząd
Malty podjął decyzję o zam
knięciu radiostacji brytyjskich
sił zbrojnych, stacjonujących w
bazie znajdującej się na tere
nie tego kraju. Decyzja w tej
sprawie została podjęta w ty
dzień po wprowadzonym zaka
zie wjazdu na Maltę dzienni
karzy brytyjskich.
Jak oświadczył premier Mal
ty Dom Mintoff zakaz ten zos
tał wydany w związku z kam
panią oszczerstw rozpętanych
przeciwko Malcie vr ' brytyj
skich środkach masowego prze
kazu. (A)

Z myślą o przyszłości

Irak

kraiem orzem'an

(P) Nowoczesne śródmieście Bagdadu leży w jego części po
łudniowej, na lewym brzegu Tygrysu. Tu mieszczą się najważ
niejsze urzędy państicowe i instytucje handlowe oraz banki.
Najruchliwszą arterią jest ulica Harun ar-Raszido (na zdjęciu),
rot, CAF

(Inf. wł.) Irak należy do
rozwiązanie kwestii kurdyj
skiej.
tych krajów Bliskiego Wscho
du, które mogą poszczycić się
W wyniku przeprowadzonej
reformy rolnej zlikwidowano
niezwykle szybkim i wszech
całkowicie
feudalną własność
stronnym rozwojem gospodar
i pólfeudalne stosunki
czym. Jest jednocześnie kra I ziemską
na wsi. liozwój rolnictwa nale
jem głębokich, postępowych
ży do pierwszoplanowych za
przemian społecznych.
dań. Przeznaczono na to bli

Proces przemian w Iraku roz
począł się równo przed dwu
dziestu laty, kiedy to 11 lipca
1933 r. pocierana przez naród
armia obaliła, w wyniku za
machu stanu, skompromitowa
ną skorumpowaną monarchię i
proklamowała republikę. Jed
nakże dopiero po przejęciu wła
dzy (17 lipca 19G3 r.) przez So
cjalistyczną Partię Odrodzenia
Arabskiego (BAA3) Irak wkro
czył na drogę prawdziwie po
stępowych przemian wewnętrz
nych. Do najważniejszych osiąg
nięć rządów partii BA AS nale
żą niewątpliwie: zrealizowanie
reformy rolnej, podwyższenie
stopy życiowej ludności, zwy
cięska batalia o upaństwowie
nie cksploatatorskiego towarzy
stwa naftowego IPC. pokojowe

wżeraj na wiecie
Q Misja PIHZ przeprowadzka
w stolicy Ekwadoru — Quito owocne rozmowy z kierownictwem
tamtejszych Izb
Handlowej i
Przemysłowej oraz z kierownikiem
Ministerstwa Przemyślu Handlu i
Integracji.
a także w Minister
stwie Spraw Zagranicznych. Wy
miana poglądów dotyczyła rozwi.
lania przez obie strony różnych
form promocji gospodarczej.
O 1* bm. w Związku Radziec
kim obchodzono tradycyjny dzień
hutnika.
Obecnie ZSRR jest
światowym potent-tem w hutnic
twie żelaza i stali.
Tegoroczna
produkcja stali przekroczy
151
min ton. wynrodukultakże
ponad 111 min ton wyrobów wal
cowanych oraz
11 min ton rur
stalowych.
• Prasa grecka
i
cynryjska
wiatą wydalenie z Nikozji radcy
ambasady
zachodn^nieTrtcckiej
Paula Kurbjuhna ze skrajnie pra
wicowym spiskiem, który miał na
celu obalenie prezydenta Cvpru
Spirosa Kiprianu i utorowanie w
ten sposób drogi protureckiemu
rozwiązaniu
problemu
Cynru.
Równocześnie dzienniki greckie i
cypryjskie twierdzą wręcz, te po
plecznikami spisku prawicowego
są przewodniczący bawarskiej unii
ebrześeijańsko-spolecznej
(CSU)
Franz Josrf Strauss albo działacze
jego partii.
• Jak poinformowała agencja
Tanjug. 11 bm. do Jugosławii do.
tarły pierwsze metry sześcienne
radzieckiego gazu ziemnego prze
siane gazociągiem przebiegającym
przez granice miedzv Austria a
SFRJ w pobliżu miejscowości Ceraak. (PAP)

sko 33 pro:, budżetu. Obecnie
uprawia się w Iraku ponad 4,5
min ha ziemi. Dzięki temu na
początku lat oziemdrieslątych,
a więc w najbliższej przyszłoś
ci ten do niedawna pustynny
kraj (149 tys. km kw. pow.,
11 min mieszkańców) będzie nie
tylko samowystarczalny w dzie
dzinie wyżywienia, ple zgodnie
z zamierzeniami rządu w Bag
dadzie, będzie także eksporte
rem żywności.
Główną siłą napędową gospodarki irackiej jest ropa nafiowa — największy skarb tego kraju. Wydobycie tego surowca wyniosło w ub.r. 110
min t. W przeciwieństwie do
wielu krajó w tego regionu Irak
wszystkie pieniądze uzyskane
ze sprzedaży lokuje w rozwój
własnego przemys’v. szkolnic
twa, rolnictwa. Dzięki docho
dom z ropy naftowej możliwa
była np. realizacja ambitnego
programu oświatowego.
W momencie obalenia monarchii, w 1953 r. ponad 75
proc, ludności Iraku bvło anal
fabetami. Teraz w całym kra
ju nauka jest bezpłatna, a uchwaione niedawno ustawy wy
powiedziały walkę analfabe
tyzmowi — przewiduje się ob
jęcie nauką wszystkich obywa
teli w wieku od .1 do <5 lat.
W obeerie realizowanym 5letnim "lanie gospodarczym
(1973-1339) partia BA AR naj
większy nacisk położyła na
rozwój przemysłu. Widać już
wyraźny wzrost produkcji w
dziedzinach priorytetowych ta
kich jak: petrochemia, przemysł
stalowy, budowlany. Wszystko
wskazuje, że wzrost produkcji
w tveh dziedzinach wyniesie
Orawia 40 proc. Sektor pań
stwowy odgrywa cz.ołową rolę
w gosnodąrce Irackiej — Już w
tei chwili dostarcza on 70 oroc.
r-ałej produkcji przemysłowej
Iraku.

Irak m"śll o przyszłości.
Chcs rozwinąć i zróżn^ować
swoją gospodarkę t«k. by nie
była ona zależna tylko od ropy. A także, hv rozwój ekonomiczny sz.edł w parze z
przemianami
społecznymi,
sprawiedliwym podnoszeniem
poziomu żvcia wszystkich obywateli. (pm)
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(A) Rozmawiałem przed ro
kiem i rostotki mi portowcami
i dokerami ze stoczni „Nep
tun”, z przedstawicielami za
rządu nowego portu, przełado
wującego w 1« roku istnienia
przeszło 15 min ton różnych
towarów i surowców oraz oko
ło 8 min ton ropy naftowej
rocznie.
Teraz uzyskałem
możność
rozmowy z kierownikiem Cen
tralnego Zarządu Floty Han
dlowej przy Ministerstwie d/s
Komunikacji NRD, dr. Karolem
Distlerem. Interesowało mnie,
jaka jest morska NRD, w ja
kim kierunku zmierza i jakie
ma przed sobą perspektywy.

Z góry umówiliśmy się, że nie
będziemy wyszukiwać różnic
między sytuacją Polski i NRD.
Morze stoi przed wszystkimi
jednakowo otworem a jeśli chce
się ie zdobywać, to łatwiej ro
bić to wspólnie
Przy okazji
warto dodać, że I w Berlinie 1
w Rostocku nie ukrywa sie Po
dziwu dla rozmachu, z jakim
kiedyś Polska stawiała pierw-

Zakończył się najdłuższy
strajk w W. Brytanii

sze kroki na morzu, a dziś z
roku na rok utrwala w skali
świata swą opinie ruchliwego
przewoźnika.
doświadczonego
budowniczego statków i gospo
darza trzech partów, stanowią
cych ścisłą czołówkę na Bałty
ku pod względem wysokości ro
cznych przeładunków.
Na tym tle osiągnięcia NRD
rysują się nieco skromniej. Jej
flota. 200 jednostek o tonażu około 1,9 min DWT. zaczęła po
wstawać dopiero w 1950 roku.
Budową nowego portu w Ros
tocku zaczęto w 1957. a wstępny
etap ukończono w 1960 roku. To
znaczy z chwila. gdv przy świe
żym, cementem pachnącym na
brzeżu zacumował w przede
dniu majowego święta pierwszy
pełnomorski statek m/s „Schwcrin”.
W * lata później flota socjali
stycznych Niemie'- wzbogaciła
sie dzięki zakupom i własnej
produkcji o tyle iednostek. źe
można było obsługiwać jut 11
stałych linii, wobec 28 obecnie
i przewozić nią około 30 proc,
masy towarowej handlu zagra
nicznego NRD. wobec 67 proc,
w bieżącym roku czerwono - czarno - złota bandera z ry
sunkiem godła państwowego po
środku zdobywała stopniowo
porty Europy i Afryki, obydwu
Ameryk i Dalekiego Wschodu,
łopocząc na coraz to nowych
jednostkach morskich- pocho
dzących w połowie z zakupu, a
w połowie powstających
w
stoczniach Rostocku, Warnemuende i Wismaru.
Obecny główny port NRD
znajduje sie. iak już wspom
niałem o kilka kilometrów na
zachód od Rostocku. Dysponuje
4 nabrzeżami, w tym jednym do
przeładunków surowców luzem.

jednym kontenerowym i jed
nym do przepompowywania pa
liw płynnych. Port ten jest i
bodzie stopniowo powiększany
przede wszystkim o powierzch
nie magazynowo - składowe a
także modernizowany pod katem
zwiększenia i usprawnienia prze
ładunków. Jest to niezmiernie
ważne ze względu na wciąż ro
snące obroty handlu zagranicz
nego NRD a także na zaintere
sowanie obcych flot możliwoś
ciami przeładunkowymi w no
wym punkcie południowego wy
brzeża Bałtyku.

Nie przewiduje sie natomiast
rozbudowy portu pod katem
przyjmowania większych jedno
stek. Największe statki, jakie
będą mogły bez problemu cu
mować przy rostockich nabrze
żach to 30—35 tys. ton wypor
ności. Nie ma wiec mowy, a
może potrzeby
przyjmowania
gigantycznych masowców, czy
tankowców o wyporności wieluset tysięcy ton. Stawia się ra
czej na liczbę statków, szybkość
przeładunków.
jakość obsługi
klientów, ruchliwość i obrot
ność Rozwija sie system komu
nikacyjny typu ro-ro. zwiększa
przewozy w kontenerach, dąży
do zmniejszenia czasu wyładun
ku (obecnie 6 godzin) i załadun
ku (4 godziny) statków mogą
cych ze względu na swe rozmia
ry zawijać do rostockiego portu.
Transport kontenerowy stosuje
sie już masowo na liniach an
gielskich (Huil i Tilbury). do
Finlandii i Związku Radzieckie
go (Ryga), metoda ro-ro obowią
zuje także na liniach afrykań
skich przy towarach dostarcza
nych z Etiopii. Angoli. Mozam
biku. Transportem morskim
przewozi sie m in. większość
samochodów osobowch importo
wanych ze Związku Radziec
kiego. nrzv czvm -z trm roku
w ciągu 4 mtesfęcy sprowadzo
no w ten sposób 30 tys. sztuk.

W paryskim, karnecie

E spęczniej na drogach
Paryż, w llpcn
(A) Od potowy lipca Francu
zi też będą dmuchać w balo
nik, na każde życzenie żan
darmerii drogowej. Jeśli test
wykaże, że zawartość alkoho
lu przekracza 0,80 mmg, grozi
im kara 10 dni wiezienia. Jeśli
wypadek drogowy zdarzy się
kierowcy podchmielonemu, to
poza więzieniem grozi mu
także odebranie prawa jazdy
co najmniej na trzy lata.
Właściwie zakaz zasiadania za
kierownicą w stanic nietrzeź
wym widniał już od samego po
czątku w obowiązującym kodek
sie drogowym, ale test stosowa
no tylko w razie popełnienia
wypadku. Przez długi czas bło
gi liberalizm roztaczał opiekę
nad podchmielonymi kierowca
mi. Odwołując się do wznios
łych pryncypiów wolności utrzy
mywali oni, że przymusowe
dmuchanie równa się ogranicze
niu osobistych swobód. Najbar
dziej przy tym zagorzałymi obrońcami tej wolności okazywa
li się plantatorzy winorośli i
producenci wina.
Ale francuski parlament Wy
szedł z założenia, że prawo do
obrony życia ludzkiego ma war
tość nadrzędną. Ulegając jednak
przyzwyczajeniom Francuzów do
spożywania lampki wina przy
posiłku, ustawodawca francuski
zezwolił na ćwiartkę czerwone
go do obiadu. Próg trzeźwości
został w ten sposób określony
dość wysoko na poziomie 0,80
mmg.
Wybitny francuski specjalista
od wypadków dro”3.vvch. nopart te przepisy statystyką.
Wynika z niej, źe 43 proc, wy
padków śmiertelnych na fran
cuskich drogach jest wynikiem
nietrzeźwości kierowców, a cza
sem przechodniów.
Francuska telewizja t okazji
masowych wyjazdów Francuzów
na wakacje nadała kilkugodzin

ną audycję z udziałem wielu
speców od ruchu drogowego i od
przepisów drogowych.
W tej audycji francuski mini
ster sprawiedliwości, Alain Peyrefitte, ujawnił, że w ciągu 10
lat na francuskich drogach zgi
nęło 150 tys. ludzi, to jest tylu
ilu mieszkańców ma miasto
średniej wielkości. W tym sa
mym czasie z powodu bandy
tyzmu straciło życie 3 tys. osób.
Tymczasem prasa sensacyjna
nadaje tym zjawiskom rozgłos
odwrotnie proporcjonalny do ich
społecznej szkodliwości.
Do roku 1973 Francja wiodła
niezaprzeczalny prymat w wy
padkach drogowych, rejestrując
co roku wzrastającą tendencję.
W okresie szczególnego żniwa
śmierci na drogach czarna sta
tystyka dochodziła do 17 tys.
zabitych rocznie. W ciągu ostat
nich czterech lat udało się ją
obniżyć do 13 tys.
Było to możliwe dzięki pod
jęciu zdecydowanej walki o bez
pieczeństwo na jezdniach, w tym
dzięki ograniczeniu szybkości.
Podwyżka cen benzyny była w
tym wypadku pomocna. Kieru
jąc się względami oszczędnoś
ciowymi, a także troską o bez
pieczeństwo, od 1974 r. wprowa
dzono we Francji ograniczenie
szybkości. Na autostradach nie
wolno przekraczać 120 km/godz.,
na szosach 90.
Specjaliści twierdzą, źe co naj
mniej w 25 proc, ograniczenie
szybkości ma swój udział w
spadku ofiar śmiertelnych. W
dalszych 25 proc, liczba przy
padków śmiertelnych zmalała
dzięki wprowadzeniu obowiąz
ków pasów przy jeżdzie na dro
gach i autostradach oraz po
godz. 22 w miastach. Wystąpił
też z postulatem, aby pasy obo
wiązywały powszechnie i w każ
dych okolicznościach.
Inny ekspert od zagadnień ru
chu drogowego stwierdził, że tak
w przypadku testu alkoholowego
jak i w przypadku ograniczeń

szybkości francuskie przepisy
są bardziej liberalne niż amery
kańskie, brytyjskie czy skandy
nawskie, nie mówiąc już o prze
pisach istniejących w krajach
Europy centralnej i wschodniej.
Ale też tam, gdzie rygory są
ostrzejsze, liczba śmiertelnych
wypadków na drogach jest dużo
mniejsza. W Anglii nie przekra
cza ona 7 tys. rocznie.
Po co więc produkuje się sa
mochody o szybkościach prze
kraczających 200 km/godz.7 —
zapytali telewidzowie.
Przedstawiciel
ministerstwa
transportu odpowiedział, że od
paru lat charakterystyczną ten
dencją na salonach samochodo
wych jest prezentowanie mode
li małych i oszczędnych, za to
umożliwiających jazdę bezpiecz
ną. Uzyskują to konstruktorzy
przez wzmacnianie karoserii
zderzaków, przez udoskonalanie
systemów hamowania itp. Swo
ją drogą rezerwa mocy, którą
dysponują silniki, potrzebna jest
jednak w różnych okolicznoś
ciach występujących w czasie
jazdy jak np. do szybkiego wy
przedzania.
Ktoś inny zauważył, te o bez
pieczeństwie jazdy decyduje nie
tylko samochód, ale również
droga, po której jedzie. Na au
tostradach wo Francji jest 2,5
raza mniej wypadków niż na
szosach. Dostał na to odpo
wiedź, że od kilkunastu lat Fran
cja podjęła wielki wysiłek w
kierunku nadrobienia zacofania
w stosunku do krajów ościen
nych. W 1977 r. długość auto
strad wynosiła we Francji po
wyżej 3 tys. km czyli była rów
na dwóm trzecim sieci autostrad
w RFN i 3/4 we Włoszech. Pro
gram rozbudowy autostrad prze
widuje podwojenie ich długo
ści w ciągu 7 lat i osiągnięcie
w 1983 r. Ifi tys. km. Ale budo
wa autostrad jest bardzo dro
ga. 1 km kosztuje ok. 2 min
dolarów, wymaga 5 tys. m sześć,
betonu i usunięcia 150 tys. m
sześć, gleby.
Mimo to prace had rozbudo
wą autostrad trwają. Są one fi

Baltvk — „Goń mnie, aż cię
złapię”, prod. iranc., lat 1S, godz.
1.30 I 13.30. „Ulzana wódz Apa
czów", prod. NRD, lat 15, godz.
13.33.
„Nie zaznasz spokoju”,
prod. poi., lat 18, godz. 11.30, 17.30
i 19.30.
Przyjaźń — „Intryga rodzinna”,
prod. USA, lat 15. godz. 15.30, 17.30,
19.30.
1
Pokolenie — ..Dzień mojej mi
łości", prod. CSRS, lat 12, godz.
9, 11 i 13. „We władzy
ojca”
prod. wlosk., lat II. godz. 15, 17
1 19.
Odeon — „Czarny
korsarz”
prod. USA, lat 18. godz. 15.30,
17.30 i 19.30.
Het — „Żądło” prod. USA. lat
15, godz. 8, 10.30 1 13. „China
town”. prod. USA, lat 18, godz
15.30, 17.30 i 19.30.
Walter — kino nieczynne.

i
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tzn. mniej więcej 40 proc ogółu
przewidzianych dostaw.
W podobnym kierunku, tzn.
poprawienia sprawności i ruch
liwości pójdzie rozbudowa floty
handlowej NRD. Według planów
rozwoju tonaż tej floty wzroś
nie pod koniec bieżącej dekady
zaledwie o 200—300 tys. ton
Dokona się natomiast zasadni
czej kuracji odmładzającej i
unowocześniającej
posiadane
WYSTAWY
jednostki pod katem usprawnie
nia transportu morskiego i prze
Muzeum przy ul. Nowotki 12 —
ładunków. Praktyce tej podle
..Bogactwo głębin morskich i ocegać ma przynajmniej połowa
snów ze zbiorów Muzeum Gór.
nośląskiego 1 Muzeum Śląska
floty handlowej a na miejsce
Opolskiego
w Opolu”, ..Broń bic
wycofywanych iednostek spro
ia i palna” ze zbiorów własnych
wadzać się będzie nowe, przysto
..Medale
portretowe
ze zbiorów
sowane do nowych zadań, statki
własnych”. „Motyw przyrodniczy
z importu lub z własnych stocz
w sztuce ludowej”. ..Sport w
ni. M. in. statki chłodnie, kon sztuce ludowej” — wystawa po
tenerowce. drobnicowce Myśli
konkursowa.
Klub „Empik”: wystawa prac
się również nad nową technolo
plastycznych
dzieci — .słuchaczy
gia procesu przeładunkowego.
Państwowego Ogniska Plastyczne,
W tym zakresie managerowie
go
w
Radomiu.
NRD współpracują z naszymi
Witryny Plastyczne ..ARTU" —
fachowcami traktując ich jako ■ malarstwo
Krystyny Barańskiej.
starszych stażem i bardzie) do
świadczonych w zdobywaniu
DYŻURY APTEK
morza kolegów.
Oczywiście i stocznie dostoso
wują sie do owej strategii roz
Apteka nr 15 przy pi. Konstywoju. Maja dostarczać statki o I- tucjl
5 1 nr 18 przy pl. Zwycię
określonym, nie za wielkim to
stwa 7.
nażu. takie, które bez trudu bę
dą mogły korzystać z płytkiego
raczej nortu rostockiego. Pamię
tając również o tym, że gospo
darka morska NRD odczuwa
niedostatek doków remonto
wych. że istniejące pracownie
konstrukcyjne z trudem mogą
nadążyć z realizacją wciąż na
pływających zamówień.
Z obecnością NRD na morzu
związanych jest byt blisko 75 tys.
ludzi. 8,5 tys. marynarzy. 7,5 tys
Doraźna pomoc Internistyczna —
portowców a poza tvm ryba
ambulatorium Pogotowia Ratun
ków. stoczniowców i Innych.
kowego
przy ul. Tochtermana.
Wielka to armia w kraju. którv
Pogotowie Dentystyczna ezynr.e
na dobrą sprawę stanął twardo
codziennie w godz. 21—7 reno
na morski-h przestrzeniach do
nrzy Pogotowiu Ratunkowym. In
piero przed kilkunastu lr.tr.
formacja Służby Zdrowia <06-77.

LONDYN
(PAP). Po WO
dniach zakończył sie strajk w
zakładach obróbki materiałów
fotograficznych „Grunwick" w
północnym Londynie. Był to
najdłuższy strajk w histo-ll W.
Brytanii. Wraz z decyzją o za
kończeniu strajku sprzed rakladu zostały odwołane robotnicze
pikiety.
Strajk zakończył się porażką
części załogi „Grunwicką”, któ
rą
protestowała
przeciwko
złym warunkom pracy I wystą
piła wobec zarządu firmy z po
stulatem uznania nowo zorga
nizowanej komórki związków
zawodowych. Zarząd firmy od
rzucił ten postulat, ignorując
nawet skierowane pod jego adresem zalecenia rządowego ar
bitrażu w tej sprawie.
Ze strajkującymi solidaryzo
wały się załogi licznych zakta-_
dów pracy i rućttT!Twlążkówy.~
Jednakże zarząd firmy znalazł
pełne materialne i moralne po
parcie konserwatywnych ooli- '
tyków, prawicowych organiza
cji i kół wielkiego kapitału.
Ogłaszając decyzję o zakoń
czeniu strajku przewodnicząca
komitetu strajkowego, Jayaben
Desal skrytykowała rząd Partii
Pracy za powstrzymanie się
przed odpowiednią interwencją
w obronie załogi ..Grunwicką
*'.
Po fiasku strajku 55 jego -.icze- I
raiada wetsranów SZOS. Filadelfia (USA). Największym zainteresowaniem cieszył się mo
stników musi poszukać innej
pracy (A)
I del a lat 30-tych. między innymi dzięki oryginalnemu pokryciu karoserii
CAF “ UPI

Od stałego korespondenta
LESZKA KOŁODZIEJCZYKA

Telefony: apteka 38 izba po
rodowa 133.
poste: unck MO 7.
pogotowie ratunkowe 9. przycho
dnia rejonowa 270. ośrodek zdro
wia 21, restauracja „Turystycz
na” 93, stacja CPN 120.
stacja
PKS 12, stanica wodna PTTK
143
Muzeum
im.
Pułaskiego —
dzialków I dn: coświątecznvch u
godz. 9—15.30. Ekspozycja zmienna
— Kazimierz Pułaski i udziel Po
laków w życiu politycznym, kul
turalnym 1 społecznym stanów
Zjednoczonych.

KINA

FLOTA NA MIARĘ POTRZEB
Berlin w tipcw
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Pisane nad Sprewą
Od Kolego korespondenta
ANDRZEJA OSIECKIEGO

ZYCIE RADOMSKIE

nansowane albo z kredytów pu
blicznych, albo państwo zleca je
przedsiębiorstwom prywatnym.
Wtedy autostrady są płatne.
Przedsiębiorstwa drogowe pobie
rają swoje „kopytne”, celem
zwrotu poniesionych kosztów i
zwiększenia zysków. Przy okazji
więc informujemy naszych pol
skich czytelników wybierających
się samochodami do Francji, że
opłaty te bywają niekiedy bar
dzo wysokie i mogą narazić nie
świadomych turystów na zakłó
cenie wakacyjnego spokoju.
Konkluzja audycji telewizyj
nej, o której wspominamy, by
ła dość optymistyczna. Dzięki
kompleksowemu podejściu do
bezpieczeństwa na jezdni współ
czynnik bezpieczeństwa polep
szył się w ciągu czterech lat o
40 proc., uwzględniając zwięk
szoną ilość samochodów na fran
cuskich szosach.
Ktoś jednak przypomniał, te
mimo to każdego dnia ginie
przeciętnie na francuskich dro
gach po 35 osób, a po tysiąc od
nosi rany, przy czym w jednej
trzeciej pozostawiają one trwa
le ślady. Nie jest to wciąż sy
tuacja, którą można by uznać
za zadowalającą.
Kiedy
francuski
minister •
sprawiedliwości przypomniał, że
w tej sprawie obowiązują wy
tyczne prezydenta, by w ciągu
najbliższych lat liczbę wypad
ków śmiertelnych na francus
kich drogach sprowadzić do po
niżej 10 tys. rocznie, wszyst
kie środki muszą być wzięte
pod uwagę oraz zastosowane, by
to osiągnąć. Z balonikiem włącz
nie.
PS. Niezależnie od wniosków,
które polscy turyści udający się
do Francji mogą wyciągnąć z
tego felietonu, pozwolimy tu so
bie na ich użytek podać kilka
praktycznych wskazówek. Po
pierwsze, w miastach we Francji
nie ma ulic głównych i podpo
rządkowanych, obowiązuje więc
pierwszeństwo z prawej stro
ny. Ta jednolita zasada obejmu
je także pierwszeństwo dla wy
przedzającego z prawej strony
oraz pierwszeństwo wjazdu na
plac w ruchu okrężnym. Po
drugie, czerwone światło w
semaforze ulicznym wstrzymuje
wszelki ruch i nie upoważnia do
skrętu na prawo. Po trzecie —
każdy turysta wyjeżdżający do
Francji powinien ubezpieczyć się
na wypadek choroby, aby nie
narazić się na poważne wydatki
w leczeniu prywatnym.
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PRZYTYK
Telefony: apteka 29, posteru
nek MO 97. ośrodek zdrowia 63. I
i
straż pożarna 83.
I
WIERZBICA
Telefony: apteka 1. Izba poro
dowa 11. posterunek MO 7. ośro
dek zdrowia 19. pogotowie ener i
getyczne 21. restauracja ..Niespo
dzianka” 24. urząd gminy - na '
czelnik 15. żłobek 2. przedszkole l
25.
i
SZYDŁOWIEC
i
Kino „Górnik” — „Każdy umie
ra w samotności”, prod. RFN. lat ■
18, godz. 16, 18 i 20.
Telefony: apteka 56. dom kul
tury 246, posterunek MO 07, straż {
pożarna 08. pogotowie ratunko
we 09, przychodnia
rejonowa
i
363, stacja CPN 166. PKP 59.
Muzeum Ludowycn instrumen
tów Muzycznych - Polskie In
strumenty Muzyczne 1 wnętrza
zamkowe
czynne
codziennie
oprócz poniedziałków i dni poSwiątecznych w godz od 10—19
w soboty od 9—15-30
PRZYSUCHA
Kino „Zachęta” — „Człowiek
klanu” prod. USA, lat 18, godz. 17
i 19.
Telefony: posterunek MO ci.
pogotowie
ratunkowe 09. straż
pożarna 03. apteka 229 dęm kul
tury <73. urząd mlssta i emlny
427. ośrodek zdrowia 26, izba po
rodowa 317

ZWOLEŃ.
Kino „Świt” — „Sprawa Gcrgonowej”. prod. pcl„ cz. I 1 II. lat
19, godz. 17 1 19.
Telefony: Pogotowie ratunkowe
959. posterunek MO 637. straż po
żarna 998, apteka 24-19. postój tak
sówek 27-03, szpital 20-37.
Muzeum im Jana Kochanow
skiego w Czarnolesie — wysta
wa „Wielcy pisarze i poeci w
rzeźbie ludowe!” ze zblotow Muzeum Etnografirznego w Torunlu. Punkt wystawowy w Zwo
leniu — „Owady polskie”.

TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999. straż
pożarna 998. posterunek MO 997
oogotowle ratunkowe kolejowe
296-15 pogotowie gazowe w godz.
7—15 (317-17). w godz 23 -7 (224-30)
w niedziele I lwięta 409-97 pogo
towie kanalizacyjne 400-65. Infor
macja usługowa 267-8.‘ postoi tak
sówek przy pi Konstytucji 223-SŻ.
przy dworcu PKP 268-68. przy
Żwirki I Wigury 413-20. pomoc
drogowa 901
informacja PKP
II 299-50. PKS 267-78.
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DRZEWICA
Telefony:
anteką 25. dtyorzcr
PKP 47. ośrodek zdrowia 23 postój taksówek 53 posterunek MO
07. restauracja ..Zamkowa" 77

IŁŻA
Telefony: apteka 91, biblioteka
293, pogotowie cnc . -et-conc I”,
dom kultury 10', c’-orzec PKP
27". straż pożarna ?">. I:’r>o 77.

Regionalny pregram
radiowy

BIAŁOBRZEGI

GRÓJEC
Program lokalny nadawany jest
Telefony- Pogotowie rat->nkowr
na falach średnich 183, 230, 233 m
Kino
„Odra” —
„Odpowiedź
zna
703.
pogotowie
milicyjne
999,latstraż
oraz na UKF 70,49 MHz w -godz.
' tylko
wi3tr",
prod.
RFN,
15,
pożarna
993. pogoinyie

S.I5-6łfM J013X0—17.00 — :naCsm!a»
• godz.
19.15.
, taksówekenergety
530
nostól
123 931
za , w 'gadki--7,30—7.40 1 17.00—18.99 —
) ' czne
Telefony:
pogotowie
MO'
jazd
myśliwski
411.
sklep
„Da

tylko ńa UKF 70,49 MHż.
■•
; Pogotowie
ratunkowe 999 straż
cia” 142 998,
> pożarna
biblioteka
23-69,
poniedziałek, 17 bm.
> dworzec
PKS
24-51
dom
kultury
GARBATKA
6.45 1 16.40 — Aktualności dnia
24-97
kino 21-62 ośrodek zdro
16.90 — ..Gospodarskie rozmowy”
wia Kino
23-24 „Las
postój
taksówek
23-r
”
„Auto, skrzyńaud. Z. Wlerciak 17.C0 — Muzyka
rejcnowa
22-88 ZSRR,
CPN
1 przychodnia
ce 1 pies Kleks
”, prod.
17.05 — „Figury pana Jana” —
iI 25-52.
b,'o. godz. 17 i 19.
powt.-rep. A. Maćkowskiego 17 25
;
Telefony, apteka 23 dworzec
— Muzyka 17.33 — ..P-srre-ire
i KOZIENICE
PKP 47 posterunek MÓ 07 ośre” — fel. B. Henia 17.45
' dek
zdrowia pogotowie
23 oos'O| ratunkowe
taksówek 1 dziesiątki
Telefony:
— Propozycje do kieleckiej listy
* 999.
53. urząd
gminyMO
91 997
straż
pożar
posterunek
straż
po
przebojów.
na 8 998 ooeotowie energetyceżarna
Uwaga:
ne 23-11, kino 23-54. muzeum re
19.30—20.15 — Ogólnopolski mu
gionalne 33-72. ,urząd miasta I
zyczny program sle.-ecionlozny
1 gminy 2t-23, przychodnia rejono(UKF 70,49 MHz).
j wa 22-94.
8.0C—13.50 — przerwa konto.wecyjna na foli średniej 260 m.
I JEDLIŃSK
3 Telefony: kierunkowy 101, apteIka 29 posterunek MO 77. ośro
dek zdrowia 17 straż poda'na 83
zakład energetyczny 60. restaura- I
Proiiram I
cja .Turysta" 14. urząd gminy
— naczelnik 80
Wlać.: 6.CO 7.CO 8.CO 9X9 12X5 15.00
19.00 2UX0 21X0 12.69 23X0
5.03—6X0 Zielone bludio C.CC—0.55
Sygnały dnia 8.55 Huta Katowice
ma głos 9.CJ—11.40 Lato z Radiem
11.40 TU Radio Kierowców 12X3 Z
kraju i ze świata 12.25 Mozaika
polskich melodii 12.45 Roln. Kwad
rans
13.00
Rytmy
młodych
13.20 Na
życzenie
słucha
czy 13.40 Kącik melomana 14.00
Studio „Garna" (ok. godz 14.05 In
formacje dla kierowców) 14.23 Stu
JEDt.NIA LETNISKO
dio „Relaks" 14.25 Studio „Gama”
Telefony: apteka 48. Izba poro
15.05 Korcspor.d z zagranicy 15.10
dowa 38 posterunek MO 7 Ośro
Studio „Gama” (ok. godz. 15.45 In
dek zdrowia 23 restaure-la ..Le
formacje dla kierowców) 16.00—13.25
śna” 110. straż pożarna 8. urząd
Tu Jedynka 17.30—13X0 P.adiokugminy 56
rier 18.25 Nie tylko dla kierowców
18.33 Konc. życzeń 19.15 Gwiazdy
NOWE MIASTO
polskich estrad 19.40 Zespoły jaz
Kino „Pilica” — „AttcJa Sala- ' zowe 20.05 Siadem naszycli inter
wencji 20.10 Konc. .muzyki popu
mandra” — nrod. rum.-wlosk. lat
larnej 20.35 Mel. lat 70-tych 21.05
15. godz. 18 1 20.
Kronika sportowa 21.13 Przeboje
Telefony: anteka 38, biblioteka
trzech pokoleń 22.00 Z kraju i ze
42. dworzec 97 gospoda 46 ka
świata
22.20 Tu Radio Kierowców
wiarnia 160. kino 67 straż nożarna
22.23 Kraków na muz. antenie 23.00
9. szpital 55 nostól taksówek 83.
Wita Was Polska
■ przychodnia rejonowa 46.

Program nocny

Telefonyspółdzielnia
zdrowia 11
stada PKP
naczelnik
przychodnia

0.00 Początek programu
apteka 18. gminna
0.07 Kalendarz Kultury Polskiej
8. kino 44. ośrodek 1
Wiad. 1 informacje dla kierow
posterunek MO 7
ców: 0.01 2.00 3.00
50. straż nożarna 89
Wiad.: 1.00 4.00 5.00
8.12 1.05 2.06 3.06 — Noc z melo
149
księgarnia 81.
relonowa 80.
dią i piosenką z Białegostoku 4X0
Sygnały dnia — pierwszej zmianie

LIPSKO
Telefony: apteka 62 dom kul
Program 11
tury 131 kawiarnia 95 kino !8«
Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
dworżee PKS 206 t-om!s’-'al Mn j 13.30 18.30 21.30 23.30
07, pogotowie ratunkowe 09. przy
4.35 Poradnik domowy 5.00 Muz.
chodnia relonowa 194. straż po
5.39 Obserwacje 1 propozycje 5.49
żarna 108 szpital — dział pomo
Muz. 0.00 W kilku taktach, w kil
cy doraźnej 09.
ku słowach 6.10 Kalendarz 6.19
Mel. przyjaciół 6.35 Gimnastyka
PIONKI
6.45—7.10 Dzień dobry Warszawo
7.15 „Wojsko lubi śpiewać" 7.35 Ma
Kino „Chemik” — „Miłość w
łe muzykowanie 8.00 Dialogi 1 zbli
deszczu",
prod. franc. lat 15,
żenia 9.30 My 73 9.40 Tu Radio —
godz. 17 1 19.
Moskwa 10X0 Zabytki Warszawy
Telefony: pogotowia MO
307
10.30 Clark Terry z triem Oscara
pogotowie ratunkowe 309. straż
Petersona 10.40 Sprawy codzienne
pożarna 308. apteka 310. księgar
11.C0 Wakacje melomana 11.35 Po
nia 511. nogotowle energetvczre
stęp, dom, nowoczesność 11.45 Mu
306. postój taksówek 288. przy
zyka 12.05 Wakacje melomana (II)
chodnia rejonowa 323 restaurs12.25 „Już niedaleko” 12.45 Tańce
da „Adria" 552. Izba porodowa
kompozytorów polskich 13X0 Syl
548. urząd gminy — naczelnik
wetka 13.10 Muzyka Instrumental
513. kierunkowy 12.
na 13.35 Ze wsi i o wsi 13.50 Konc.
z nagrań Chóru PR1TV 14.10 Wię
SKARYSZEW
cej,
lepiej, nowocześniej 14.29 MuTelefony: apteka U posterunek
MO 77. ośrodek zdrowia 11. straż !
pożarna 28, urząd miasta i gml- i
ny 89.

Program III
Wltd.: 5.00 6X0 7X0 6X9 1CJ0 12X0
15.00 17.CO 19.30 22X0
5.05—3.09 Między snem a dniem
5.30 Gimnastyka ok. 6.30 Polityka
dla wszystkich ok. 7.30 Dlaczego
nie strzeliłem 6X5 Co kto lubi
9X0 ..Studnie przodków” 9.10 Herbatka przy samowarze 9X0 Kwad
rans akademicki 9.45 Dyskoteka
pod gruszą 10.33 Z nagrań Stana
Hasselgard 11X0 Zycie rodzinne
11X0 Uyskoteka pod gruszą 12.25
Za kierownicą 13X0 Powtórka z
rozrywki 13.50 „Każdemu co mu
się należy... od mafii" 14.00 VIII
Wicków muzyki polskiej 15.05 Wa
kacje ze swingiem 15.49 Na wło
skim rynku płytowym 15.00 ...Mi
rek” 16.20 Muzyitohranle 16.45 Nasz
rok 73-my 17X3 Muz. poczta UKF
17X0 Odkurzone przeboje 18.10 Po
lityka dla wszystkich 18.25 Czaś
relaksu 19X0 codziennie powieść
„Długo i szczęśliwie” — ode. 19.35
Opera tygodnia — „Orfeusz" 19 50
„Studnie przodków” 20X0 60 mlnut r.a gedzinę 21X0 Wielki pianista SrF.achmanlr.ow 21,<0 Gra Czesław Nle Ą.-ą 22.03 Wanda Warska
22.15 Trzy kvradrar.se jazzu 23X0
„Biała godzina” — wiersze 23.05
Między dniem a snem

Program IV
Wiądł: CX0 12X0 15X0 16.00 18.00
22-55
6.10 r.ytm i piosenka 6.45—7.40
Dzień dobry, Warszawo 7X0 Radio
dedykuje 8.00 Zespół Arp Life 1.10
Muzyka baletowa 8.35 Szkota Mistrzów 9X0 Lato z Radiem 11.40
Charles Gounod: — Sceny finało
we z V aktu opery „Faust" (stereo lok.) 12.05—12.23 Glos Mazowsza, Kurpi, i Podlasia 12.25 Giełda
płyt — ..Eor.cy M" (stereo lokal
ne) 13X0 Piosenki W. Kolznkowskiego 13.15 Tańce ludowe 13.30
Tu Studio Stereo (stereo ogólno
polskie) 14X0 Naukowcy — rolni
kom 14.15 Tu Studio Stereo (ste
reo ogólnopolskie) 14.35 Muzyczny
świat McCoy Ty nera ( terco ogól
nopolskie) 15X0 W Jezioranach
15.43 Książki, Co których wracamy
„Disneyland" 16.05 Polskie kapele
regionalne 16.23 Aud. informacyj
na o kursach języka łacińskiego
16X.0—18.20 Program WORT 16.40 Na
Warszawskiej Fali 17X0 Słuchaj
nas .13.23 Kalejdoskop nauki 19X0
SCS dla biosfery 19.15 Jęz. angiel
ski 19.30 Jam Session (stereo ogól
nopolskie) 20.15 Odtworzenie kon
certu Ork. PRiTV (stereo ogólno
polskie) 2'.55 Nowe nagrania ra
diowe 22 15 ..Studio Kosmos PR"
22.35 Bon-ton lat 70-tych 22.50
Pieśni F. Chopina

Polskie Radió zastrzega sobie
możr/n ? rmień w pregrrn-Ie.
3

i
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RADIO

MOGIELNICA

zyka F. Couperina 15.38 Radioferie 16.10 Muzyka polska 16.40 Na
Warszawskiej Fali 17X9 Blaski
i cienie, muzyki jazz-rock 17X0
Notatnik kulturalny 17.30 Rzecz o
twórczości St. Lema 13.00 ..III
Włocławski Tydzień Muzyczny”
18.20 E. Elgąr: Elegia na smyczki
op. 56 13.Ł1 Plebiscyt Studia „Gama” 13.40 „Jak węgiel, jak miedź”
19X0 Recital z nagrań W. Malcuźyńskiego 19.40 Dźwiękowy Plakat
Reklamowy, 19.55 Przezorny zawLze ubezpieczony 20.60 Saldo, Panie dyrektorze 20.22 Kontrapunkty
21.40 Madrygały Claudia Montevcrdiego z VIII księgi 52X0 „Jak
zostać żurnalistą radiowym” 23.09
„Sąd
rozstajny”
— magazyn
23.35 Co siycaać w świecie 23.<9
Muzyka

i

i
i

TELEWIZJA

14X0 Wakacyjne Kino Mlcdych —
Sprawy Młodych — „Świat się
otworzy w niedzielę”. Film fab.
prod. bułgarskiej
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16X0 Telefcile „Na
Indiańskiej
ścieżce" c raz kolejny odcinek
filmu f?b. orod. francuskiej
„Thieny śmialsk" — „Pierścień
delfina" (kolor)
17.30 „Dom i my”
17X5 „Nasi kochani tllżnl” — ode.
IX (ostatni) pL „Cioteczna bab
cia". Film fab. prod. IV NRD
(kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19X0 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20X0 Teatr Telewizji - A. Fredro — „Damy i huzary” reż.
O. Lipińska (.:olor)
22.03 Carnerata — magazyn muzy
czny (kolor)
22.30 Dziennik (kolor)
22X3 Spotkanie z Afganistanem
(kolor)

Pr igram !I
STUDIO BIS
I . 14.30 Studio Bis — omówienie pro
gramu
I 14.35 Śpiewa Helena Vondraćkova
I 14X0 z archiwum Studia 2
15.10 Relacja z Turnieju Tenisowe
go o Puchar Studia 2
15.33 Śpiewa Bajm „Piechotą do
lot?" i muzyczne rowtórki
15.55 Wyścigi s.muchodowe Formu
ły 1 — Szwecja
16.25 Telefon Studia Bis
16 30 Poradnik
zmotoryzowanego
turysty
16.40 Halo na łączach
17X0 Telefon Studia Bis
17.05 „Zatrzymane w kadrze” —
R. Wójcik przedstawia Fono-foto
17.20 Wimbiedon 73
17.55 Telefon Studia Bis
18.00 Z archiwum Studia 2
18.20 „Jedyna" rep o rejsie Kry
styny Chojnowsklej-Liskiew.cz
13.50 Piosenki i melodie Studia 2
19.00 Telefon Studia Bis
19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 Z archiwum Studia 2
21.00 Z cyklu: Gwiazdy, gwiazdki,
gwiazdeczki
— spotkanie r
Urszulą Slnińską
21.30 Studio Bis
21.35 21 godziny
21.45 Tylko dla odważnych
—
program sportowy
22.05 Przedstawiamy Helenę Vondrackovą
22X0 O programie dnia muzyczne
go Studia 2
22.45 10 minut relaksu
22.55 Zakończenie programu

Ogłoszenia drobne
Spawarki transformatorowe 3-letnla gwarancja aprzedajemy. Lu
blin. Pawia 60, Próchniak.
R-652231-0

Odnawianie, tapetowanie miesz
kań. Radom,, tel. 285-15, 224-39.
R-202-1

ŻYCIE RADOMSKIE

PRACOWNiCY POSZUKIWANI

„Zycie Radomskie” 88-108, Ra

dom, ul. Żeromskiego 81 Tele
WARKA
TRANSPORTOWO - MOTORYZACYJNA
SPÓŁDZIELNIA
fony:
211-49. 234
*58 ” — Przyjmo

Kino ogłoszeń
„Przyjaźńw
wanie
godr.„Wyprawa
8X0
— 12, | PRACY SPTM w Radomiu, ul. Bydgoska 2 POSZUKUJE PRA
po17.30.
złoto
”, terminowy
prod. ZSRR,
lat
Za
drak
ogło

godz.
1 1».
szeń 17 redakcja
nie odpowla- . i COWNIKÓW NA STANOWISKA:

da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa” Al. Jerozolimskle 129/127. Rękopisów
ale tamawianych redakcja nie
zwraca. Drak: Prasowe Zakla.
dy Graficzne RSW „PrasaKsiążka-Ruch” Warszawa, ul.
Marszałkowska ł'Ł

1. Kierownika Oddziału Transportowego w Radomiu
I 2. St. Inspektora Kontroli Wewnętrznej

’
i

Wymagane wykształcanie wyższe lub średnie samochodowe
oraz kilkuletnia praktyka.
Podania prosimy składać do Działu Spraw Praco /.niczych
Radom, ul. Bydgoska 2 tel. 211-G1 w. 2.
R 205 -1

8

ŻYCIE RADOMSKIE

NR 167, 17 LIPCA 1978 R.

Wakacyjne remonty szkól
Jak zawsze w okresie wa
kacji — Jerzy Dworak z Zes
połu Remontów, Inwestycji i
Administracji Wydziału Oś
wiaty i Wychowania ma peł
ne ręce roboty. Trzeba prze
cież nadzorować wszystkie
placówki, gdzie obecnie trwa
ją prace remontowe, zadbać o
materiały budowlane, monito
wać przedsiębiorstwa, które
podjęły prace i czekają na os
tatnią chwilę z zakończeniem
robót. Porozmawiać mogliśmy
w czasie lustracji jednej ze
szkół...

W 22 placówkach
W bieżącym
roku do re
montów kapitalnych i bieżą
cych zakwalifikowano 22 pla
cówki oświatowo-wychowaw
cze. Przede wszystkim szkoły
podstawowe, ale w tej liczbie
znalazły się także licea ogól
nokształcące i przedszkola.
Koszt prac oblicza się na około 10 min zł.
Zakres robót remontowych
obejmuje przede wszystkim
odświeżenie pomieszczeń (ma
lowanie), wymianę i napra
wę instalacji elektrycznej, sa
nitarnej, centralnego ogrzewa
nia, wymianę stolarki okien
nej, naprawę dachów i usunię
cie tych wszystkich usterek,
które zauważono w czasie ro
ku szkolnego.

Największy remont prowa
dzony jest w Szkole Podsta
wowej nr 26. Główny wyko
nawca Wojewódzka Spółdziel
nia Pracy „Domont” wymie
nia piece kaflowe na instala
cję centralnego ogrzewania, co
łączy się również z budową
kotłowni, remontuje dach,
wymienia stolarkę okienną
itp. Tylko w tej placówce ko
sztorys prac remontowych ob
liczany jest na 2,5 min zł.

22 placówki, w których pod
jęto prace remontowe — to
dużo. A przecież czasu nie po
zostało zbyt wiele. 15 sierpnia
ogłoszono tzw. dniem goto
wości, co oznacza, że właśnie
w tym dniu wszystkie szko
ły winny być w pełni gotowe
do rozpoczęcia lekcyjnych za
jęć. Czy tak będzie?
Trzeba wzmocnić tempo

W tej chwili nie ma jeszcze
powodu do niepokoju — mówi
Jerzy Dworak, chociaż budo
wlani muszą wzmocnić tem
po prac, nie mogą pozwolić
sobie na żaden dzień postoju.
Przyznać trzeba jednak, że
na nieterminowe wykonanie
prac remontowych wpływa
również brak niektórych ma
teriałów budowlanych. Na
przykład, do zakończenia re
montu w Szkole Podstawowej

Zimne smakołyki
W sprzedaży 15 ton miesięcznie
Największa radomska wy
twórnia lodów prowadzona
przez WSS wyprodukowała w
czerwcu br. na rynek miasta
wojewódzkiego ponad 4 tony
lodów. Handlowcy z WSS li
cząc się z poorawą pogody w
lipcu i sie-pniu przygotowują
swą wytwórnię do zwiększo
nej produkcji lodów — 5 ton
a nawet 6 ton w Jiocu i sierp
niu. br. Lody z WSS w sma
kach truskawkowym, bakaliowym. pomarańczowym i
cytrynowym sprzedawane są
we wszystkich kawiarniach
WSS i w niektórych restaura
cjach — nn. w „Smakołyku"
i „Zagłobie”.
Inne gatunki lodów, w onakownnir"**'. sn-zedaja również
kioski V/F'S; część lodów ó*
trzymuie Radami z dcstaw ze
wnętrznych — sz^.ctmk-nyo
radomianie spożywają w każ
dym z letnich miesięcy po 15
ton indów.
WSS zapowiada, że wzboga
cać bedz'e asortyment produ
kowanych lodów. Następować
to będzie w m’are doirzewa-

Lato w mieście

W świetlicy „Kącik"
W
najbliższych
dniach
świetlica „Kącik” Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nasz Dom”
przy ul. Sadkowskiej 7/2 w
ramach akcji „Lato w mieś
cie” proponuje dla dzieci i
młodzieży kilka atrakcyjnych
imprez.
Dziś, 17 bm. o godzinie 10
wszyscy chętni udadzą się na
basen „Radomiaka”, gdzie od
będzie się nauka pływania
pod okiem instruktora. Na
stępnego dnia także o godzi
nie 10 w świetlicy przepro
wadzony zostanie turniej te
nisa stołowego o tytuł, mis
trza Lato-78. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.
W środę 19 bm. odbędzie się
wycieczka do Muzeum Regio
nalnego (początek godzina 10).
W tym samym dniu nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu ry
sunkowego związanego z Lip
cowym Świętem, (bw)

Beży wybór
w zielenfokach
warzyw i owoców
Poprawiło się zaopatrzenie
miasta w owoce i warzywa. W
sklepach i ulicznych „zieleniakach” szczególna obfitość
czarnej i czerwonej porzeczki,
malin i ogórków. Dzienne do
stawy porzeczek z WSO wyno
szą cd 2 do 3 ton, malin od
1 do 1,5 t, a ogórków prawie
10 ton.
W najbliższych dniach poja
wią się w sprzedaży bułgars
kie pomidory. Dwa wagony z
importową przesyłką są już w
drodze do Radomia. Niedługo
powinny znaleźć się także w
stofcizach owocowo-warzyw
nych pierwsze jabłka. Bodą
to odmiany: kłosa, biały na
lew i papierówka. Po nieuro
dzaju czereśni sadownicy za
powiadają nieco lepsze zbio
ry wiśni sokowej. Szczyt do
staw tsgo owocu pr-yosdnie
na koniec lipca i pierwsze
dni sierpnia, (am)
u „

nia nowych owoców — jagód
leśnych, wiśni, porzeczek itp.
Również pod koniec lata br.
ukażą się w sprzedaży pierw
sze w Radomiu lody „Casate”.
Produkować je będzie po za
instalowaniu
odpowiedniego
urządzenia kawiarnia „Deli
cja”. Tak bowiem nazywać się
będzie po modernizacji i re
moncie dotychczasowa „Stylo
wa”. be-de

Nad Zalewem Barki
imprezy dla najmłodszy'h
We wtorek, 18 bm. sztab
nieobozowej akcji letniej Huf
ca ZHP Radom-Miasto wspól
nie z Wojewódzkim Ośrod
kiem Sportu i Rekreacji or
ganizuje nad zalewem Borki
imprezę
pn.
„Urodzinowe
spotkanie” z okazji Lipcowe
go Święta. W programie prze
widziano naukę pływania,
zdobywanie kart pływackich,
rowerowych, wesołe konkursy
(przeciąganie liny itp.), siat
kówkę, biegi przełajowe na
ścieżce zdrowia, konkursy
sprawnościowe.
Impreza odbędzie się w go
dzinach 10—14. Organizatorzy
zapraszają dzieci i młodzież.
Zbiórka w ogródku jordano
wskim nad zalewem, (bw)

Zagraniczna podróż
zakończy sip w... sadzie
Zagraniczne wyjazdy mają
czasem smutny finał. Przeko
nała się o tym jedna z miesz
kanek Radomia — Mirosła
wa O., która wyjechała do
Poczdamu raczej w prozaicz
nym celu — z zamiarem zro
bienia zakupów...
W pociągu poznała mężczyz
nę o imieniu Piotr, który za
proponował dalszą wspólną
podróż. Udali się więc razem
do Poczdamu, razem też poszli
do domu towarowego „Kon
sument”. Mirosława O. miała
ze sobą torbę gospodarczą, jej
znajomy wziął natomiast z pół
ki towarowego sklepu koszy
czek. Przechodząc obok stoisk
szybko włożyli do torby dwie
butelki spirytusu oraz dziesięć
tabliczek czekolady 1 Mirosła
wa O. postanowiła opuścić
„Konsument” nie mając za
miaru płacić za spirytus i cze
koladę. Zauważyła to kasjerka
domu towarowego 1 zatrzyma
ła Mirosławę O. Następnie
sprawą zajęły się organa ści
gania NRD.
O tym fakcie została zawia
domiona Prokuratura Rejono
wa w Radomiu. Z przesłanych
akt wynikało, że sprawa doty
czy jednak innej mieszkanki
Radomia — Ewy Z. W toku
dochodzenia wyszło na jaw, że
Mirosława O. posługiwała się
w NRD dowodem osobistym
swej koleżanki Ewy Z., która
miała być matką chrzestną jej
dziecka. Własny dowód osobi
sty przekazała jej, aby załat
wić formalności w związku z
chrztem. Ten dokument został
jednak użyty w zupełnie in
nym celu.
Oszustwo wyszło na jaw.
Akt oskarżenia został sporzą
dzony przez Prokuraturę i
przesłany do Sądu Rejonowe
go. Mirosława O. będzie od
powiadała przed sądem. Może
ten przykład ostudzi zapędy
niektórych „turystów”, którzy
uważają, że poza granicami
kraju uda się „zdobyć” towary
bez wydawania dewiz. (bw)

Wystawa

Porcja ciekawej lektury

Za miesiąc dzień gotowości

nr 16 potrzebny jest gips, któ
rego akurat w tej chwili nie
ma. Brakuje również szkła,
armatury sanitarnej, osprzętu
elektrycznego -- gniazdek, pu
szek, wyłączników i przełącz
ników. Powinniśmy jednak
zdążyć na czas. Zresztą w nie
których placówkach remonty
są całkowicie zakończone...
Tak jest w Szkole Podsta
wowej nr 3. 5 j 29. To efekt
wcześniejszego
rozpoczęcia
prac, gdy dzieci i młodzież nie
wyjechały jeszcze na wakacje.
Trzeba
podkreślić, że doś
wiadczenia z poprzednich łat
zaowocowały. Tam, gdzie to
oczywiście możliwe, ekipy bu
dowlanych przystępują do re
montu jeszcze w czasie trwa
nia nauki. Dlatego też, w naj
bardziej
gorącym okresie,
czyli w czasie wakacji nie na
stępuję spiętrzenie wszelkich
prac.
Pewne obawy budzą prace
remontowe w II Liceum Ogól
nokształcącym im. Marii Ko
nopnickiej. W trakcie remontu
okazało się, że zakres robót
jest o wiele większy niż prze
widywał wcześniej sporządzo
ny kosztorys. Konkretnie cho
dzi o wymianę płytek PCV w
szkolnym budynku. Wyko
nawcą jest Wojewódzka Spół
dzielnia Pracy „Dcmont”.
Przykład
„Domont-u"

Spółdzielnia „Domont” przy
jęła zresztą w br. większość
prac remontowych na sumę
blisko 5 min zł. Wywiązuje
się również z podjętych zobo
wiązań. Jak dotychczas wa
kacyjne remonty s*kół i pla
cówek oświatowo-wychowaw
czych przebiegają sprawnie.
Chciałoby się dodać — oby
było tak dalej, bowiem zano
towany „dzień gotowości” nie
zawsze oznaczał pełne przygo
towanie obiektów do rozpo
częcia nauki, a dzieci rozooczynające nowy rok szkolny
spotykały nierzadko na ko
rytarzach drabiny malarskie i
puszki z farbą.
Możliwe (i cby tak było),
że w roku bieżącym wszystkie
remonty zakończone zo-taną
w przewidzianym terminie.
BOGDAN WYCIS7KIEWICZ

Odpowiadając na naszą kry
tyczną notatkę pt. „Nudne wa
kacje w osiedlach mieszkanio
wych” Zarząd Spółdzielni Mie
szkaniowej „Nasz Dom” prze
siał obszerne wyjaśnienie, z
którego wy notowaliśmy najis
totniejsze fragmenty.
„Akcja «Laio-78» — czyta
my w piśmie Spółdzielni —
prowadzona jest przez dwie
świetlice: »Kącik» przy ul.
Sadkowskiej i «Skrzat» przy
ul. 1 Maja. Realizację progra
mu rozpoczęto w obydwu pla
cówkach 30 maja br. (tu wy
mieniono kilka konkurencji
sportowych i konkursów jakie
odbyły się w ramach festynu).
18 czerwca — czytamy dalej
w korespondencji — zorgani
zowana została wycieczka do
Chorzowa, w której uczestni
czyło 35 dzieci. W dni cie
ple i pogodne organizowane
są zajęcia na świeżym powie
trzu, w tym także wycieczki
za miasto. W nawiązaniu do
krytycznego artykułu należy
wyjaśnić, że luki między po
szczególnymi dniami wykaza
ne w programie, to zajęcia i
gry w świetlicy. Klub 'Kwa
*,
drat
pełniący rolę klubu osiedlowego,
nie
posiadał
właściwych pomieszczeń 1 za
plecza przewidzianego dla te
go typu placówek. W związku
z powyższym Zarząd Spół
dzielni podjął decyzję wyko
nania adaptacji wnętrza. Ze
względu na brak wykonawcy
roboty podjęto we własnym
zakresie. Uroczyste otwarcie
klubu przewidziano na 15
sierpnia br.”
W piśmie Spółdzielni nie ma
ani słowa o tym, że w dniu

KRONIKA DNIA
Na ul. Krakowskiej w Przysu
sze Stanisław Tomczyk.
jadący
motocyklem marki „WSK”
nr
rej. CS-16S9, potrącił przechodzą
cą przez jezdnię 78-letmą Manę
Grymulską, która wysila nagle
zza stojącej furmanki. Kobietę
przewieziono do szpitala w Opocznie.

★

Na trasie Chynów — Budziszynek samochód marki „Zuk” nr
rej. RAD-027J kierowany przez
Wiesława Krześniaka zderzył się
z motocyklem „WSK” nr rej.
4063-TI, który prowadził
Jacek
Borkowski. Motocyklista doznał
złamania nogi i przebywa w szpi
talu. Przyczyną wypadku była
nieostrożność motocyklisty, który
wyjeżdżał a drogi podporządko
wanej.

★

Na ul. Kieleckiej
samochód
marki „Star” nr rej. CIE-004H
kierowany przez Stanisława Popiełarskiego, potrącił 45-le:niego
Kazimierza Jedlewskiego. który
przechodził przez jezdnię. Pieszy
poniósł śmierć na miejscu, (bw)

przestroga

WIK nam się rozwija
Obłożnie chorzy nie lubią
Wojewódzki
Informator I
czytać romansów, ale po taką
Kulturalny z kolejnym nume
lekturę sięgają powracający
rem 9/10 ukazał się na lipiec
do zdrowia pacjenci — pisze
i sierpień w podwójnej obję
o swych doświadczeniach bi
tości. Toż to robi się już nie
małe wydawnictwo, które z
bliotekarskich Halina Stróżewska kierowniczka bibliote
każdym następnym numerem
ki lekarskiej przy Wojewódz
daje czytelnikom porcję coraz
kim Szpitalu w Radomiu z
ciekawszej lektury .
Do czasów prasłowiańskich
okazji 20-lecia istnienia tej
nawiązuje artykuł Wojciecha
placówki.
Twardowskiego pt. „Uroczys
Do zbliżającego się praco
ko bosych oszczepów”. W Otawitego okresu żniwnego na
wiązuje opracowanie Stefana
lążce nad skromną rzeczką
Mogilanką znaleziono pod
Rosińskiego pt. „Ludowe zwy
czaje żniwne”. Jest tam mowa
grubą warstwą torfu pozosta
łości ośrodka kultowego. Au
i o wiankach, które wiły żni
tor nie tyle mówi o wynikach
wiarki i o pięknych zwycza
badań, które częściowo zosta
jach dożynkowych.
ły już opublikowane ile roz
Na dalszych stronach część
tacza fantastyczny choć prze
informacyjna, kalendarz im
konujący obraz wydarzeń
Przechodnie spacerujący uli
prez, kronika. W numerze ry
sprzed wielu wieków.
cą Traugutta w pobliżu Klubu
sunki Andrzeja Minajewa i
Czesław T. Zwołski, zajmu
Międzynarodowej Książki i
Witolda Kowalskiego. WIK
jąc się problemami sztuki,
Prasy, z uwagą oglądają wy
kosztuje 8 zł i jest w sprze
wysuwa koncepcję urządzenia daży kioskowej, (n)
stawę poświęconą sprawie
ośrodka sztuk plastycznych w
wyremontowanych i połączo
nych kamieniczkach Esterki
• Postęp techniczny • Lepsza jakość
i Gąski.
Władysław Reymont, który
był wytrawnym znawcą sztu
• Poprawa zaopatrzenia w narzędzia
ki kulinarnej odwiedził kiedyś
w Radomiu słynną restaura
cję Wierzbickiego. Zaczerp
nięte z różnych źródeł opinie
o znanej radomskiej osterii
W 4 zakładach podległych
rządzeń transportu wewnątrz
przytacza Marek Bielski w ar
radomskiemu „Techmatransozakładowego i magazynów
tykule
„Laureat
Nobla...
w
wi” odbyły się już małe wysokiego składowania
w Radomiu”.
bielsko-tyskiej Fabryce Sa
KSR-y. Wnioski i propozycje
Marek Niwiński zajmuje się
mochodów Małolitrażowych, a
z filii dzierżoniowskiej, wolkulturą... da łat 16-tu czyli
bromskiej, w Opolu Lubel
w Radomiu — podobnych uplacówkami Działu Społecz
skim i w Iławie rozpatrywa
rządzeń, w rozbudowującej
no-Kulturalnego Woj. Spół
się fabryce domów.
ne
są
obecnie
przez
komisje
dzielni Mieszkaniowej działa
problemowe powołane w za
Dyskusja przed ogólnoza
jącymi w osiedlach radom
kładzie
macierzystym
„Techkładową
sesją KSR „Techmaskich.
matransu”, jak również przez
tran.su” koncentruje się w te
O „Contrze” mówi WIK w
Ośrodek Badawczo-Rozwojo
renowych filiach zakładu i
dziale „ruch amatorski", choć
wy Zakładu. Będą one upodczas zebrań wydziałowych
na każdy wystęa kabaretu lu
względnione w materiałach
na zagadnieniach postępu te
dzie przychadzą tłumnie, ku
przygotowywanych na sesję
chnicznego, na przedsięwzię
pują bilety jak da jakiego te
KSR całego kombinatu, któ
ciach służących poprawie ja
atru i... świetnie się bawią.
ra obradować będzie w III
kości produkcji i zaopatrze
Warta przeczytać co o „Condekadzie lipca tego roku.
nia w narzędzia i materiały
trza” myśli Jerzv Madajski.
Radomski „Techmatrans” 1
pomocni'•'O.
63. lat istnieje w Warce
podległe mu zakłady wykona
Wnios. w tych sprawach
miejska orkiestra dęta, która
ły zadania produkcyjne pier
napływają do organizatorów
nrzez cały ten czas nierozer
wszego półrocza br. Główne
sesji KSR i komisji proble
walnie związana jest z życiem
zadania w II półroczu to wy
mowych zarówno od kadry
kulturalnym mia-ta. Za swoją
konanie
kompleksowych
uinżynieryjno-technicznej, pro
społeczną działalność otrzy
jektantów z OBR jak i od
mała wielokrotnie dyplomy
robotników z wydziałów pro
i nagrodv. Szeroką biografi
dukcji podstawowej. Ślusarz
czna notkę tej orkiestry w
Jan Woźniak wykazał, że ra
strażackich mundurach daje
ZAASFALTOWANA
cjonalizacja pracownicza jest
Aleksander Gajewski.
STUDZIENKA
najtańszym i najbardziej sku
— Czym jest dla Pana matecznym instrumentem postę
low?n’e — nyta Jerzy Kapu technicznego. Ściślejsze
Na Glinicach, u zbiegu ulic
m;ński n^^dstawia.iac czytelpowiązanie pracowni OBR z
Kwiatkowskiego i Białej mo
nikom WIK-u sylwetkę za
wynalazczością i racjonaliza
dernizowano nawierzchnię. Na
służonego dzi',łpcza społeczne
cją pracowniczą przynieść
poprzednią zniszczoną i nie
go Wacława Telu-a.
może lepsze efekty, szczegól
nadającą się praktycznie do
nie dotyczy to projektowania
użytku położono asfalt. Pra
wdziwe partactwo towarzy
i wykonania wielu deficyto
wych narzędzi.
szyło tym pracom, w wyniku
Na ich brak narzekał rów
których przez nadgorliwość
nież tokarz — Wacław Szczę
zalano asfaltem studzienkę
burzową. W porze deszczowej sny. Niedobór noży tokarskich,
i długo po niej na ulicy stoją wierteł i podstawowych przy
ogromne kałuże wody, a prze rządów pomiarowych próbuje
naszej wizyty w „Skrzacie”,
się w „Techmatransie” łago
jeżdżające
samochody nie
czyli 21 bm. świetlica była do
ske.nią przechodniom kąpieli dzić przez nieustanne poszu
południa nieczynna. I o tym,
kiwanie narzędzi w magazy
gratis.
dlaczego zamknięta. Poznaliś
nach całego kraju. Czynione
my tajemnicę dopiero w kilka
są starania, aby w zakładzie
ZNAKOMITA POWIEŚĆ
dni później. Okazało się, że
podjąć własną produkcję na
kierowniczka korzystała w
rzędzi, co dopiero w połącze
Wśród nowości warto zwró
tych dniach z urlopu szkol
niu z uaktywnieniem służb
cić uwag? na dwie bardzo
nego, a osoba zatrudniona na
rozwiązać
interesująca pozycje. Wydaw zaopatrzeniowych
1/2 etatu pracowała po po nictwa Artystyczne i Filmowe
może ostatecznie ten niedo
łudniu. Dodajmy — pełnienie
statek.
wydały w bardzo ładnej ofunkcji organizatora wolnego
Pracownik działu kontroli
prawie kolejną pozj’cję z cy
czasu dzieci było szczególnie
technicznej — Antoni Koło
klu: „Artystyczne regiony
trudne, bowiem w tym samj-m
dziej wskazał na luki wystę
świata”. Tym razem jest to
czasie z podobnych powodów
dwutomowa „Sztuka Włoska” pujące w zakładowym syste
nieczynna była świetlica „Ką
mie kontroli jakości. Tylko
pióra znawcy problemu Andre
cik” w osiedlu „Nad Poto
Ćhastela. Książka jest bogato kontrola kompleksowa — po
kiem” i wielu milusińskich
czynając od projektu przez
ilustrowana, kosztuje 120 zł.
przychodziło bawić się do
poszczególne operacje do oce
Państwowy Instytut Wyda
„Skrzata”.
ny jakości wyrobu finalnego
wniczy w serii „Współczesna
gwarantuje wysoką jaCo się tyczy Klubu „Kwa
proza świata” wydał znako —
kość produkowanych urządrat” uważamy, iż pozosta
mitą powieść jednego z naj
dzeń.
wianie placówki przez trzy popularniejszych pisarzy hisz
miesiące ■własnemu losowi i
Wszystkie wnioski rozpapańskich Juana Marce pt.
zabranie się do remontu do
trzone przez komisje proble„Jeśli powiedzą ci, że papiero w okresie wakacji też
mowę i uznane za możliwe do
dłem”. Książka w 1973 r. onie wystawia organizatorom
trzymała
cenioną nagrodę •wdrożenia — a tych jest wię
wakacji w osiedlu dobrej no
Premio Internacional de No- kszość — zostaną przedłożone
sesji KSR do zatwierdzenia.
vela „Maxic”. Cena 55 zł.
ty.

Węzłowe tematy w „Teclimatransie”

Z miasta

(am)

(m.s.)

Jaki ruch w... „Ruchu”
Uliczne kioski „Ruchu” wy
dają się być przepastne. Ktoś
powiedział, że po wyjęciu ca
łej zawartości z kiosku nie ma
takiego człowieka, który był
by w stanie z powrotem to
wszystko do niego poukładać.
Takie wrażenie rzeczywiście
robią kioski na pierwszy rzut
oka: gazety, czasopisma, przybory do pisania, zeszyty, kos
metyki, środki do prania, za
bawki, rajtuzy.
Od niedawna „Ruch" Od
działowi Rejonowemu w Ra
domiu podlega 5 oddziałów
w Lipsku, Zwoleniu, Kozieni
cach, Przysusze i Grójcu.

Kupując gazetę w kiosku
rzadko zastanawiamy się jak
też pracuje „Ruch”, a ■właści
wie kiedy pracuje? Przed
siębiorstwo to prowadzi nie
jako
trojaką
działalność:
1) kolportażową. 2) handlową,
3) kulturalno-oświatową, obej
mującą kluby książki i prasy.
Dostawy prasy są podzielone
czasowo. Praca rozpoczyna się
po godzinie 21 i przystępuje
do niej 6—8 pracowników,
oczekując pierwszej partii
periodyków. Około godziny 22
pierwsze czasopisma przycho
dzą z centrali kolportażu.
Pracownicy odbierają czaso
pisma, przeliczają je i roz
dzielają na poszczególne rejo
ny dostaw.
, . ,.

Rozdział odbywa się jakby
w trzech kierunkach. Najważ
niejsza pozostaje sprzedaż
egzemplarzowa. Obejmuje ona
15 rejonów i 130 punktów. Jest
to sprzedaż wyłączna dla
kiosków i klubów. Następny
kierunek obejmuje prenume
ratę tzw. pozapocztową. W su
mie około 1000 zakładów
i fabryk zgrupowanych w pię
ciu rejonach. Ostatni rozdział
obejmuje prenumeratę pocz
tową i wchodzą w skład niej
trzy rejony i 71 urzędów pocz
towych.
Około godziny 1 w nocy zja
wiają się dalsi pracownicy.
Przed 2 koleją dowożone
są czasopisma z Krakowa,
Katowic, Wrocławia i Byd
goszczy a więc czasopisma re
gionalne. Następuje znowu
przeliczanie i rozdział dla po
szczególnych punktów sprze
daży. O godzinie 2.30 dwoma
samochodami „Łączności” z
Kielc dowożone jest „Słowo
Ludu", natomiast o 3.15 i 3.30
również dwoma samochodami
dzienniki centralne: „Trybuna
Ludu”, „Życie Warszawy"
i nasze „Życie Radomskie”. Na
godzinę 5 natomiast przygoto
wywane są porcje dla punk
tów sprzedaży. Prenumeraty
dla zakładów pracy przekazy
wane są razem z prasą do
sprzedaży dla odoowiednich
punktów kolportażu. Jednak

be-de

nie zawsze ten harmonogram
może być zachowany, ze
względu na opóźnione dosta
wy głównie dzienników cen
tralnych. Wówczas to poranni
nabywcy gazet przed pójściem
do pracy nie mogą się zaopa
trzyć w codzienną lekturę.
Największą
popularnością
wśród czasopism cieszy się:
miejscowa prasa, w tym oczy
wiście „Życie Radomskie” i
tygodniki „Kobieta i Życie”,
„Polityka”, „Forum” i „Pers
*
pektywy
’.
— Jakie główne bolączki
napotyka „Ruch” w swojej
pracy — pytamy dyrektora
Franciszka Wollowicza. ,

— Przede wszystkim mamy
trudne warunki- lokalowe. Po
mieszczenia na jednym pię
trze są za ciasne a prowadzo
na obecnie nadbudowa choć
w przyszłości poprawi sytua
cję, teraz nie ułatwia pracy.
Za mało mamy też „Żuków”,
i aby móc zaopatrywać pra
widłowo wszystkie rejony
miejskie brakuje nam 2 samo
chodów. Za mało jest jeszcze
kiosków, choć liczba rozpro
wadzanych egzemplarzy stale
rośnie. Mimo tych trudności
plany wykonujemy, a nawet
minimalnie przekraczamy.
Rano kończy się dzień pra
cy w „Ruchu", a właściwie na
jego najbardziej gorącym od
cinku. Teraz przychodzi nastęona zmiana. Niedługo na
dejdą „popoludniówki”™
MAREK SZYJKO
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bezpieczeństwa na drogach.
Staraniem Wojewódzkiego Wy
działu Państwowego Zakładu
Ubezpieczeń oraz Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej MO — organi
zatorów wystawy, zgromadzo
no
kilkanaście
barwnych
plansz, wykresów i fotografii
obrazujących skutki nieostroż
nej jazdy, najczęściej notowa
nych
przyczyn wypadków
drogowych itp.
Uliczna ekspozycja zmusza
do refleksji — tak pieszych
jak i kierowców. Warto ją zo
baczyć. (bw)
fot. A. Żuchowski

Idziemy do kina

Japoński dramat
obyczajowy
„Nietrwałe szczęście” to ty
tuł japońskiego filmu z tzw.
puli specjalnej, granego od 18
do 21 lipca w „Pokoiemu” w
ramach „Dni studyjnych”.
Jest to wyprodukowany
w
1975 r. dramat psychologiczno-obyczajowy w reżyserii
Toshiya Fujita. Akcja filmu
toczy się na przedmieściach
Tokio w środowisku lurnpen-proletariackim.
Bohaterem
jest młody człowiek, który po
przypadkowym ożenku zakła
da rodzinę i nie potrafi uło
żyć sobie życia. Mimo że re
żyserowi brak polotu, charakterystycznego dla Nagisy
Oshimy Fujita, jest jednak
bystrym obserwatorem ota
czającej
go rzeczywistości
„cudu japońskiego”, oglądane
go oczyma tych, którzy swoją
pracą przyczynili się do niego
a niewiele z tego korzystali.
Film ma znakomite zdjęcia i
muzykę, (m.s.)

Usługi kowalskie
i... chorzy
W głębi podwórka na ul.
Wałowej 7 mieści się prywat
ny zakład. Tablica obok bra
my informuje: „Kucie koni i
inne usługi kowalskie”. Za
kładów tych jest niewiele
więc ruch na podwórzu duży.
Z komina, należącego do za
kładu niemal codziennie uno
szą się kłęby dymu i trafia
ją do okien, niedawno wybu
dowanej Wojewódzkiej Przy
chodni i Poradni Specjalis
tycznej gdzie trzeba zamykać
okna. Szczególnie cierpi na
tym pracownia stomatologicz
na, gdzie temperatury w po
mieszczeniach są zawsze wy
sokie. Z drugiej strony należy
pamiętać o tym, że przychod
nia została wybudowana nie
dawno. kowal natomiast eg
zystuje tu od dawna. Przy
chodnia była miastu potrzeb
na. potrzebna właśnie bHsko
głównego budynku szpitala.
Jakie więc znaleźć wyjście z
tej sytuacji? Czy kuźni nie
można po prostu przenieść?
(m. «.)

ZAPISKI REPORTERA
PROKURATURA
WOJE
WÓDZKA INFORMUJE. Oso
by przebywające w nocy z
dnia 2 na 3~ czerwca br. na
poczekalni stacji PKP w
Warce, a zwłaszcza młody
mężczyzna
zamieszkały
w
Radomiu oraz mężczyznai w
średnim wieku zaopatrzony w
sprzęt wędkarski, proszone są
o zgłoszenie się w Prokuratu
rze Wojewódzkiej to Radomiu
przy ul. Żeromskiego 33 (po
kój nr 1) celem złożenia zez
nań.
KOMITET OSIEDLOWY NR
20 na Poticanourie w imieniu
mieszkańców osiedla składa
— za naszym pośrednictwem
— serdeczne podziękowanie
dla junaków z Ochotniczego
Hufca Pracy w Radomiu —
Potkanowie przy ul. Tokar
skiej 3 za ofiarną akcję rato
wania mienia i udział w ga
szeniu pożaru przy ul. Żelaz
nej.
(bw)

Oddanie krwi
dla ratowania
życia ludzkiego
jest najwyższym
czynem humanitarnym

