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Dziś pierwsze posiedzenie
Polskiego Komitetu
Obchodów Międzynarodowego
Roku Dziecka 1979

Wykonali bydgoscy budowlani

Centrum astronomiczne na Siekierkach

(P) 6 bm. odbędzie się w War
szawie pierwsze posiedzenie
Polskiego Komitetu Obchodów
Międzynarodowego Roku Dzie
cka 1979.
Międzynarodowy Rok Dziecka
proklamowany został specjal
ną rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczo
nych. Odpowiadając na apel
Zgromadzenia Ogólnego ŃZ,
prezydium Ogólnopolskiego Ko
mitetu Frontu Jedności Naro
du powołało 16 lutego br. Pol
ski Komitet Obchodów Między
narodowego Roku Dziecka, na
którego czele stanął przewodni
czący Rady Państwa, członek
Biura Politycznego KC PZPR,
przewodniczący OK FJN —
Henryk Jabłoński. (Skład Ko
mitetu — na str. 2).
Pokój na świecie jest funda
mentalną
gwarancją
prawa
dzieci do życia. Troska o do
bro dziecka i młodego pokole
nia była zawsze i nadal znajdu
je się w centrum zainteresowa
nia władzy ludowej, kierowni
ctwa partii i rządu. Wychowa
nie młodego pokolenia jest jed
nym z podstawowych zadań po
lityki społecznej, oświatowej i
ekonomicznej.
Na pierwszym posiedzeniu
Komitet przyjmie ramowy pro
gram obchodów w Polsce.
(PAP)

pierwszy obiekt Warszawskiego Zgrupowania Naukowego już gotów

(P) Budynki Centrum Astrononiii im. Mikołaja Kopernika PAN.

Informacja własna
(P) W ostatnim dniu marca pierwszy nowy obiekt War
szawskiego Zgrupowania Naukowego na Siekierkach został
przekazany głównemu użytkownikowi — Centrum Astronomii
im. Mikołaja Kopernika PAN.
Centrum to jest ośrodkiem kowców zajmujących się tymi
badań teoretycznych głównie problemami.
Nowy obiekt na Siekierkach
w zakresie fizyki teoretycznej.
Stanie się miejscem między składa się z trzech budynków.
W głównym gmachu znajduje
narodowej współpracy nau- się
spore pomieszczenie dla e-

Powstaje nowa siedziba
Biblioteki Narodowej
Powołano honorowy
komitet budowy
(P) Budowa zespołu gma
chów Biblioteki Narodowej w
Warszawie jest naszą naj
większą inwestycją w dziedzi
nie kultury. Obecna siedziba
narodowej książnicy nie może
pomieścić wciąż rosnących
zbiorów, a dopiero wznoszo
ny obecnie zespół nowoczes
nych gmachów, będzie mógł
w pełni sprostać tym zada
niom.

W najbliższej przyszłości — już
w 1980 r. — zbudowany będzie
podstawowy 11-piętrowy gmach
biblioteki. Przekazanie społe
czeństwu całego zespołu nastąpi
w 1983 r.
W uznaniu rangi budowy i jej
znaczenia dla kultury polskiej,
Ogólnopolski Komitet Frontu Je(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Piotr Jaroszewicz
przyjął

wicepremiera Bułgarii
(P) 5 bm. Prezes Rady Mini
strów Piotr Jaroszewicz przyjął
zastępcę członka Biura Polity
cznego KC BPK, wiceprezesa
Rady Ministrów, przewodniczą
cego
Bułgarskiego Komitetu
Kontroli Państwowej i Ludowej
— Krystju Tticzkowa oraz za
stępcę przewodniczącego Bułgar
skiego Komitetu Kontroli Państ
wowej i Ludowej — Stojana
Stojanowa.
W czasie spotkania, w którym
wziął udział prezes Najwyższej
Izby Kontroli — Mieczysław Mo
czar, wymieniono poglądy i do
świadczenia w działalności or
ganów kontroli państwowej i
społecznej Polski i Bułgarii oraz
omówiono
problemy
dalszej
współpracy między tymi orga
nami.
Obecny był ambasador Buł
garii w Polsce — Iwan Nedew.
(PAP)

lektronicznej maszyny cyfro
wej, biblioteka, sala konferen
cyjna, biura i pracownie nau
kowe. W dw’óch pozostałych bę
dą: sala wykładowa dla 170 słu
chaczy oraz mały hotelik.
Reprezentacyjny front od ul.
Bartyckiej tworzy umieszczony
na wysokości pierwszej kondyg
nacji ogromny taras i dopiero
z niego wchodzi się do środka.
Pod tarasem znajduje się par
king dla samochodów. W sumie
obiekt nie jest duży, a jego ka
meralny charakter podkreślają

Premier oraz sekretarz KC
PZPR Zdzisław Żandarowski,
spotkali się z aktywem partyj
nym województwa. Omówiono
problemy związane z rozwojem
gospodarki żywnościowej w re
gionie. Dyrektor największego
w woj. koszalińskim kombinatu
PGR Redło — Jan Kamiński —
poinformował o całkowitym za
kończeniu siewów wiosennych
oraz zaawansowanych pracach
Polowych przy sadzeniu ziem
niaków i uprawie innych roślin.
Następnie goście w towarzy
stwie gospodarzy województwa
— I sekretarza KW PZPR Wła
dysława Kozdry i wojewody —
Jana Urbanowicza zwiedzili In
stytut Ziemniaka w Boninie ko-

Święto Etiopii

Depesza z Polski
(P) Z okazji święta, narodo
wego Socjalistycznej Etiopii,
przypadającego w dniu 6 bm.,
przewodniczący Rady Państwa
Henryk Jabłoński wystosował
depeszę gratulacyjną do prze
wodniczącego
tymczasowego
rządu wojskowego Etiopii Mengistu Haile Mariama. (PAP)

Informacja własna

W numerze

„Życie i Nowoczesność”

Komitet Centralny
Włoskiej
Partii Komunistycznej
Na ręce
Sekretarza Generalnego
tow. Enrico Berlinguera
Rzym

Szanowni Towarzysze
Komitet Centralny Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej
pragnie wyrazić Wam uczucia
głębokiej solidarności w walce
jaką prowadzicie o zachowanie
demokracji we Włoszech. Pol
ska opinia publiczna potępia
akty prowokacji, bezprawia i
terroru dokonywane przez ele
menty awanturnicze i ekstremi
styczne w Waszym kraju. Akty
te godzą w zasady humanizmu,
zmierzają do wytwarzenia cha
osu i napięcia, do-, ułatwienia
ataku reakcji na wszystkićh de
mokratów, a zwłaszcza na ko
munistów. Jesteśmy przekonani,
że zdecydowana postawa klasy
robotniczej i większości społe
czeństwa włoskiego postawi
skuteczną tamę awanturniczym
dążeniom wewnętrznej i mię
dzynarodowej reakcii. W tych
trudnych dniach komuniści i lu
dzie pracy Polski sercem i my
ślą są z Wami, z wszystkimi,
którym droga jest sprawa demokratycznych Włoch.
Za

—.•

Szybkie tempo siewów zbóż

Dziś 12 stron

Depesza KC PZPR
do KC WIPK

Premier Piotr Jaroszewicz
gościem woj. koszalińskiego

Pracowita wiosna na polach
(P) O tym, że rolnictwo wy
maga dużej precyzji działania
•V
wie tylko niewielu mieszkań
ców miast. Przestrzeganie ter
minów agrotechnicznych jest
przy pracach polowych jed
nym z podstawowych warun
ków powodzenia. Spóźnienie
o kilka dni siewu zbóż daje
w rezultacie straty często się
gające kilku kwintali z hek
tara. Dlatego też tak ważne
jest, by tegoroczne siewy zbóż

Fot. Zbigniew Furman

wnętrza, do których wystroju
zostały użyte drzewo dębowe i
cegła klinkierowa.
Trwają tam obecnie ostatnie
prace kosmetyczne — ustawia
się meble, zawiesza zasłony itp.
Nie ma jeszcze zieleni wokół,
ale lada dzień posadzi się pierw
sze drzewa. W połowie kwiet
nia zainstalowany zostanie kom
puter i ośrodek ruszy pełną
parą.
Centrum Astronomii powstało
dzięki pracy Bydgoskiego Przed
siębiorstwa Budownictwa Ogólnęgo. Realizacja całego obiektu
trwała dość długo — prawie czte
ry lata. Złożyło się na to wie
le przyczyn. Mówi dyrektor
przedsiębiorstwa, Witold Jaszewski: ,
„Na początku mieliśmy sporo
komplikacji z organizacją robót.
Musieliśmy przywieźć ze sobą
cały swój sprzęt, łącznie z
dźwigami i spychaczami. Praw
dziwy jednak kłopot zaczął się
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Problemy rozwoju gospodarki żywnościowej
(P) 5 bm. członek Biura Po
litycznego KC PZPR, prezes
Rady Ministrów Piotr Jaro
szewicz przebywał w woj. ko
szalińskim.

jarych przeprowadzić
najszybciej.

jak

Nie bez powodu od kilkuna
stu dni pisze się i mówi o wy
ścigu z czasem, o szybkim tem
pie prac polowych, o koniecz
ności
wykorzystania
każdej
chwili, by zasiać zboża. Jeśli,
jak mówią plany, rolnicy mają
w tym roku zebrać blisko 3
miliony ton zbóż więcej niż w
roku ubiegłym, trzeba nadrabiać
szybko zaległości, które zosta
ły spowodowane przez pogodę.
Ze są one spore świadczyć
może fakt, iż do końca marca
zasiano cztery razy mniej zbóż
jarych niż w roku ubiegłym.
Tempo prac polowych, mimo nie
najlepszej w ostatnich dniach
pogody, jest coraz szybsze, co
dzień przybywa ponad 100 ty
sięcy hektarów pól obsianych
zbożami.
•
Najbardziej zaawansowane są
prace połowę w zachodnich re
jonach kraju, tam też terminy

(D) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

ro

ło Koszalina, interesując się
osiągnięciami naukowymi pla
cówki.
W czasie spotkania z kadrą
naukową instytutu omówiono
problemy wiążące się z intensy
fikacją produkcji ziemniaków w
kraju, bez powiększania powie
rzchni ziemi pod ich uprawę.
Stwierdzono, że główną rezer(O DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Komitet Centralny
Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej
Edward Gierek
I sekretarz KC

Warszawa, dnia 4.04.1978 r.

(P) Cały świat protestuje przeciwko broni neutronowej.
wydany przez Turecki Komitet Pokoju.

W Turcii też mówią „NIE"
z Ryszardem Tyrlukiem
ZjIUUł

(R) Prosto z lotniska, po
powrocie z Turcji przybył na
telefoniczne spotkanie z Czy
telnikami „Życia” mgr Ry
szard Tyrluk, zastępca sekre
tarza generalnego Ogólnopol
skiego Komitetu Pokoju, któ-

na rzecz pełnego zatrudnienia
w najbliższej przyszłości, udały
się do siedziby parlamentu,
gdzie zostały przyjęte przez de
putowanych
komunistycznych.
Zapewnili oni delegacje pracow
ników, że będą bronić interesów

Akcja ta była wyrazem za
niepokojenia związków zawo
dowych wzrostem liczby bez
robotnych i perspektywami
dalszego pogorszenia się sy
tuacji na rynku pracy. Za
chodnioeuropejskie
związki
zawodowe pragnęły za pomo
cą tej jednoczesnej akcji w
wielu krajach Europy zachod
niej wywrzeć nacisk na rządy
i pracodawców, w kierunku
podjęcia konkretnych kroków
gwarantujących pełne zatrud
nienie.

Polska—Grecja 5:2

PARYŻ
Bezrobocie stanowi jeden z
najpoważniejszych
problemów
społecznych Francji i wokół tej
sprawy toczyła się m. in. nie
dawna kampania przed wybo
rami parlamentarnymi. Wszyst
kie główne francuskie centrale
związkowe wzięły udział w
międzynarodowym dniu akcji
na rzecz pełnego zatrudnienia.
Przed południem odbyła się
konferencja prasowa sekretarza
generalnego CFDT, Edmonda
Maire’a, który przypomniał, że
we Francji jest co najmniej
1030 tys. bezrobotnych, co sta
nowi 4,9 proc, ogółu ludności
czynnej zawodowo.
Wspólne wiece związkowców
francuskich i belgijskich odbyły
się m. in. w Lille, a w Nicei
wspólny wiec zwołali związkow
cy francuscy i włoscy. Już we
wtorek delegacje zakładów pra
cy, w których zwolniono ostat
nio część personelu bądź też
które zagrożone są bezrobociem

1

(P) Piłkarska reprezentacja
Polski w ramach przygotowań
do finałów mistrzostw świata
(początek 1 czerwca w Buenos
Aires) spotkała się w środę 5.IV
w Poznaniu z Grecją. Nasi pił
karze wygrali 5:2, zdobywając
gole ze strzałów Deyny — Dey
na 2, Laty, Żmudy i Bońka.
Znacznie lepiej grała nasza
reprezentacja przed przerwą,
Pierwsza połowa zakończyła się
rezultatem 4:0. Grali wtedy:
Kostrzewa w bramce, A. Szy
manowski, Zmuda, Szewczyk i
Justek w obronie, Nawałka,
Deyna i Boniek w drugiej li
nii, a atak złożony był z Laty,
Szarmacha i Kusty.
Po pauzie wyszli na boisko
Kwaśniewski (zastąpił Deynę)
i Gził (Łatę), a później jesz
cze Mazur (Szarmacha). Z
rozpędu zdobyła nasza drużyna
piątą bramkę (w 48 min Bo
niek) i od tego momentu nic
właściwie się w naszym zes
pole nie kleiło. Dość dobrzy w
towarzystwie bardziej doświad
czonych kolegów Kusto, Nawał
ka i Boniek — nie czuli się za
pewnie, gdy na boisko wyszli
Kwaśniewski, Gził i Mazur.
Mecz oglądało 30 tysięcy wi
dzów. Sędziował Rumun Comstantin Dimulescu.

zastępcą sekretarza generalnego
Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju

ry uczestniczył w naszej wtor
kowej konsultacji pod hasłem
„POLSKIE NIE dla bomby
„N”! Ludzie mają prawo do
pokoju!”.

Międzynarodowy dzień akcji w Europie zachodniej
PARYŻ, LONDYN, GENEWA, MADRYT (PAP). Środa,
5 kwietnia, była międzynarodowym dniem akcji na rzecz po
lityki pełnego zatrudnienia, zorganizowanym przez 31 central
związkowych wchodzących w skład zachodnioeuropejskiej Kon
federacji Związków Zawodowych.

Oto plakat przeciwko bombie „N”,

ludzi pracy na forum Zgroma
dzenia Narodowego.

LONDYN
Środowe gazety brytyjskie
Informowały szeroko, o demon
stracjach i wiecach w ramach
„Dnia akcji” jakie odbyły się w
całej Europie zachodniej, do
dając, że ponad 7 min osób w
krajach
zachodnioeuropejskich
pozostaje bez pracy. W W. Bryta
nii demonstracje na rzecz po
lityki pełnego zatrudnienia mają
się odbyć dopiero 1 maja.
Oficjalne dane, dotyczące bez
robocia mówiące o 1,5 min po(DOKONCZENIE NA STR. 5)

Protest przeciwko broni neu
tronowej i eskalacji
zbrojeń
jest ogólnoświatowy — mówi
Ryszard Tyrluk.
— O tych samych sprawach
i problemach co w Warszawie,
dyskutowaliśmy w Istambule na
międzynarodowym sympozjum,
oraz podczas wielkiej manife
stacji zorganizowanej z inicja
tywy tureckiego Komitetu Po
koju. Będąc gościem tureckich
obrońców pokoju, miałem moż
ność udziału w obu tych waż
nych wydarzeniach, które od
biły się szerokim echem w tu
reckiej opinii publicznej
Turecki ruch pokoju,
choć
istnieje stosunkowo niedawno,
rozwija bardzo szeroką działal
ność, grupując wokół haseł wal
ki o trwałe odprężenie, pokój
i bezpieczeństwo międzynarodo
we — przede wszystkim liczne
kręgi inteligencji tureckiej, o-

Leonid Breżniew
w Chabarowsku
MOSKWA (PAP) Kontynuu
jąc podróż po Syberii i Dalekim
Wschodzie, sekretarz general
ny KC KPZR, przewodniczący
Prezydium
Rady Najwyższej
ZSRR, Leonid Breżniew, przy
był w środę do Chabarowska,
gdzie został serdecznie powita
ny przez miejscowe kierowni
ctwo partyjne i administracyj
ne oraz przez ludność.
W środę w rejonie Chabaro
wska odbyły się ogólnowojskowe ćwiczenia taktyczne. Na
ćwiczeniach obecni byli: sekre
tarz generalńy KC KPZR, prze
wodniczący Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR, przewodni
czący Rady Obrony ZSRR,
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Po wizycie ministra Genschera w USA

Bonn pod ciężarem bomby „N”
Od stałego korespondenta
ZBIGNIEWA RAMOTOWSKIEGO
Bonn, 5 kwietnia zagranicznych RFN Genschera
(P) Niepełne, skąpo dawko do Waszyngtonu wzbogaciły tu
wane informacje oficjalne, tejszą dyskusję o nowe znaki
wykluczające się wzajemnie zapytania.
Tuż po powrocie z USA Hans
spekulacje, nadzieja jednych, Dietrich
udał się w
irytacja drugich, ogromne za środę na Genscher
posiedzenie gabinetu,
interesowanie opinii publicz by poinformować rząd o wyni
nej. Oto najkrótsza charakte kach swych rozmów z prezy
rystyka sytuacji i nastrojów dentem Carterem, sekretarzem
w Bonn wokół tematu: broń stanu Vancem i min. obrony
Brownem. Szczegółów nie po
neutronowa.
Utrzymująca się od kilku dni
niejasność co do
stanowiska
RFN w tej kwestii, wywołana
wyraźną zmianą tonacji w trak
cie niedawnej wizyty w RFN
amerykańskiego
wiceministra
spraw zagranicznych Christophera, enuncjacje „New York
Timesa” i podróż min, spraw

dano. Po południu odbyła się
konferencja prasowa z rzeczni
kiem rządu sekretarzem stanu
Boellingem i ona jednak nie
wniosła nowych elementów.
Krótkie oświadczenie i nie
zwykle ostrożnie formułowane
odpowiedzi na kilkadziesiąt po-

(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

raz działaczy związków zawodo
wych.
Na międzynarodowym sym
pozjum, poświęconym najbar
dziej aktualnym problemom
związanym z bronią neutrono
wą— usłyszeliśmy w Istambu
le wiele niezmiernie interesu
jących i trafnych
wystąpień,
(E) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Henryk Jabłoński
przyjął ambasadora CSRS
(P)
Przewodniczący
Rady
Państwa
Henryk
Jabłoński
przyjął 5 bm. na audiencji po
żegnalnej ambasadora Czecho
słowackiej Republiki Socjali
stycznej Jana Muszala. (PAP)

Poselska wizyta
w radomskim ZREMB ie
Informacja własna
(R) 5 bm. przebywała w
kombinacie napraw maszyn bu
dowlanych ZREMB w Radomiu
grupa posłów, członków sejmo
wej komisji budownictwa i
przemysłu materiałów budo
wlanych pod przewodnictwem
posła Mariana Matery. Goście
zwiedzili nowoczesne, radom
skie przedsiębiorstwo oraz za
poznali się z problemami pozo
stałych zakładów w Ciechano
wie,
Krakowie,
Paczkowie.
Krasnymstawie, Katowicach i
Jeleniej Górze, które wchodzą
w składa kombinatu. Radomski
ZREMB specjalizuje się w na
prawach spycharek, ładowarek,
koparek i żurawi budowlanych
przede wszystkim na potrzeby
krajowego budownictwa.
Tego dnia grupa posłów zwie
dziła ponadto przedsiębiorstwo
gospodarki maszynami w Dyminach koło Kielc oraz plac
budowy elektrowni „Kozieniec”
w Świerżach Górnych, tmz

Ośrodek usług budowlanych
otwarto .w Radomiu
Informacja własna
(R) 5 bm. z inicjatywy Wo
je wódzkie j Budowlanej Spół
dzielni Pracy „Domont” otwar
to w Radomiu ośrodek infor
macyjno - ekspozycyjny
usług
budowlanych. Jes't to jedna z
trzech tego typu placówek w
kraju o charakterze wojewódz
kim, w której można uzyskać
szczegółowe informacje odnoś
nie zakresu różnorodnych usług
świadczonych przez spółdzielnie
na terenie Radomia i woj. ra
domskiego.
Ośrodek dysponuje pełnym
zestawem adresów spółdzielni
oraz cennikiem na wszelkie
prace, które wykonuje dana
spółdzielnia — remontowe, bu
dowlane, hydrauliczne itp. co
w dużym stopniu ułatwi miesz
kańcom woj. radomskiego ko
rzystanie z usług spółdzielczo
ści pracy.

a

życic
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Po posiedzeniu Biura Politycznego

Komitetu Centralnego PZPR

Mamy prawo do życia i pracy w pokoju
Społeczeństwo polskie protestuje

Rola i znaczenie inwestycji modernizacyjnych przeciwko broni neutronowej
(P) Ogromny wysiłek inwe

stycyjny państwa w okresie
ostatnich kilku lat doprowa
dził do znacznego unowocze
śnienia i rozwoju bazy pro
dukcyjnej naszego przemysłu.
Nieomal połowa
środków
trwałych (mierzonych warto
ścią) w większości resortów
przemysłowych pochodzi z ok
resu po roku 1970. Stworzone
więc zostały warunki do szyb
szej adaptacji najnowszych
osiągnięć współczesnej myśli
technicznej, do stałego unowo
cześniania procesów wytwór
czych.
Ten stan rzeczy, zwłaszcza w
sytuacji kiedy podejmujemy
wszechstronne wysiłki w celu
poprawy gospodarności, porząd
kując m.in. działalność inwesty
cyjną, wyznacza coraz ważniej
szą role przedsięwzięciom mo
dernizacyjnym. Poprzez wymia
nę maszyn i urządzeń na nowo
cześniejsze, osiągnąć można,
mniejszym niż budowanie no
wych fabryk wysiłkiem, wzrost
produkcji i poprawę jakości
wyrobów.
W wielu rozwiniętych krajach
świata udział inwestycji moder
nizacyjnych sięga 60 proc, ogółu
nakładów. W naszym kraju udział ten — mimo widocznego
postępu — nie jest jeszcze za
dowalający.
Z danych komisji d/s inwe
stycji modernizacyjnych wyni1-a, że w latach 1971—75 ich udział w ogólnych nakładach na
inwestycje wynosił (dane doty
czą 14 głównych resortów) 25,7
proc. W programach przedsię
wzięć przewidzianych przez te
resorty na bieżące 5-lecie prze
ładuje się. że udział prac mo
dernizacyjnych w całości inwe
stycji powiększy się do 30.2
proc. Oznacza to. że przyrost
nakładów na modernizację w
porównaniu z minionym 5-leciem sięgnie 75 proc., przy ogól
nym wzroście nakładów inwe
stycyjnych o 49 proc.
Aby zamierzenia te mogły
być realizowane, a zakres in
westycji modernizacyjnych wię
kszy, niezbędne jest podjęcie
wszechstronnych i wielokierun-

W dniach 10-15 bm.
obrady PUGWASH
w Warszawie i Zakopanem
(P) 10—15 bm. w Warszawie
i Zakopanem będą obradowali
przedstawiciele światowego ru
chu uczonych zaangażowanych
w dzieło odprężenia, rozbroje
nia i rozwoju współpracy mię
dzynarodowej — Pugwash. Po
XVI konferencji Pugwash, któ
ra odbyła się w naszym kraju
w r. 1966 w Sopocie oraz sym
pozjach — VII w r. 1969 w
Radziejowicach i XIX — w r.
1974 w Krakowie Polska będzie
gościć ozłonków ruchu Pugwash
po raz czwarty.
Na obecne obrady złożą się:
posiedzenie Komitetu Wykona
wczego Pugwash, które odbę
dzie się w dniach 10—11 bm. w
stolicy oraz — w dniach 12—15
bm. w Zakopanem — XXIX
sympozjum Pugwash nt. „Bez
pieczeństwo i współpraca w
Europie — problemy i perspek
tywy po Belgradzie”.
Od początków działalności ru
chu czynny udział biorą w nim
również uczeni polscy. Grupują
cy przedstawicieli nauk ścisłych,
technicznych i społecznych Pol
ski Komitet Pugwash powstał w
r. 1964.

Powstaje nowa siedziba
Biblioteki Narodowej
(B) DOKOŃCZENIE ze str. 1
dności Narodu pod przewodnict
wem prof. Henryka Jabłońskie
go powołał honorowy Komitet
Budowy Biblioteki Narodowej,
na którego czele stanął prezes
Związku Literatów Polskich Ja
rosław Iwaszkiewicz. Komitet
sprawować będzie społeczny pa
tronat nad realizacją doniosłego
przedsięwzięcia.
5 bm., z udziałem zastępcy
członka Biura Politycznego, se
kretarza KC PZPR Jerzego Łu
kaszewicza oraz sekretarza KC,
I sekretarza Komitetu Warszaw
skiego PZPR Alojzego Karkosz
ki odbyło się na terenie budowy
zespołu gmachów Biblioteki Na
rodowej spotkanie poświęcone
realizacji tej inwestycji. W spo
tkaniu, któremu przewodniczył
wicepremier Kazimierz Secomski, uczestniczyli: kierownik
Wydziału Kultury KC PZPR —
Bogdan Gawroński, ministrowie:
kultury i sztuki — Jan Mietkowski oraz budownictwa i prze
mysłu materiałów budowlanych
— Adam Glazur, zastępca prze
wodniczącego Komisji Planowa
nia przy Radzie Ministrów —
Andrzej Karpiński, projektanci,
realizatorzy i kierownictwo bu
dowy oraz przedstawiciele przy
szłych użytkowników.
W toku spotkania pozytywnie
oceniono dotychczasowy stan i
jakość prac budowlano-montażo
wych. Równocześnie podjęto
istotne dla budowy decyzje.
Przyspieszona zostanie realizacja
pierwszego etapu budowy obej
mującego gmach książnicy —
przestronny, nowoczesny maga
zyn gromadzący książki. Po
szczególne cykle budowy rów
nież przyspieszy się — średnio
o 8—10 miesięcy.
Uczestnicy spotkania podkreś
lili konieczność wysokiej jako
ści prac budowlanych. Kierow
nictwo resortu budownictwa zo
bowiązało się otoczyć szczególną
troską budowę Biblioteki Na
rodowej, zapewniając na ten cel
odpowiednie, dodatkowe środki.
(PAP)

kowych działań. Jest bowiem
sprawą bezsporną, że inwesty
cje modernizacyjne są tańsze,
szybciej przynoszą pożądane
efekty produkcyjne, angażują
mniej
potencjału
przedsię
biorstw
budowlano - montażo
wych, który można wykorzystać
np. do budowy osiedli mieszka
niowych. Opłaca się więc mniej
inwestować w „mury”, a więcej
w nowoczesne maszyny i urzą
dzenia.
Z analizy efektów inwestycji
modernizacyjnych w roku ub.
wynika np., że w przemyśle
uspołecznionym uzyskano w ten
sposób przyrost zdolności pro
dukcyjnych wynoszący 35,7 mld
złotych.
Skala przedsięwzięć moderni
zacyjnych przewidzianych na tę
5-latke, a zawartych w progra
mach 14 resortów gospodarczych
znacznie się rozszerza. Przewi
duje się. że w efekcie nakładów
na modernizacje, wynoszących
w latach 1976—80 ok. 628 mld
zł uzyska się przyrost wartości
produkcji i usług o ok. 409 mld
zł. W kilku resortach, takich jak
przemysł maszynowy, chemicz
ny i lekki, oczekiwany przyrost
produkcji wynikający z moder
nizacji przewyższy kwotę pla
nowanych na ten cel nakładów,
co świadczy o wysokiej efektywraści tych inwestycji.
Prawidłowa realizacja resor
towych programów inwestycji
modernizacyjnych i zwiększenie
ich udziału w ogólnych nakła
dach inwestycyjnych zależy
jednak w dużym stopniu od
produkcji maszyn i urządzeń
niezbędnych dla realizacji tych
przedsięwzięć, a także od stwo
rzenia — w odpowiednich roz
miarach — własnego potencjału
wykonawczego przez inwesto
rów. W praktyce bowiem wy
stępuję jeszcze sporo kłopotów
i trudności związanych z pro
wadzeniem robót modernizacyj
nych.
Inwestycje tego typu wyma
gają wymiany maszyn i urzą
dzeń na nowocześniejsze — a
więc rozwój ich produkcji w
krajowych zakładach stanowi
jeden z podstawowych warun
ków zwiększenia zakresu inwe
stycji modernizacyjnych. Wyko
nywane sa one ponadto najczę
ściej równolegle z bieżącą pro
dukcja w zakładzie, co nie tylko
utrudnia prace, ale także znie
chęca budowlanych do podej
mowania się realizacji takich
robót.
Dążąc do zapewnienia inwe
stycjom modernizacyjnym nale
żytej rangi uzupełniono m.in.
rozwiązania systemu ekonomicz
no - finansowego wpływającego
na ich rozwój. Np. resort, który
z pomocą własnego potencjału
wykonawczego zamierza prowa
dzić takie właśnie inwestycje,
nie" milsi uzyskiwać specjalnej
zgody na ich rozpoczynanie.
Powstały więc sprzyjające
warunki techniczno-organizacyj
ne i finansowe do rozszerzenia
zakresu przedsięwzięć moderni
zacyjnych. Rzecz teraz w tym,
aby jak najpełniej wykorzysta
li je inwestorzy.
HANNA GRZEGORCZYK
(PAP)

(P) Nie słabnie głos protestu społeczeństwa polskiego prze
ciwko pianom produkcji broni neutronowej i rozmieszczenia
jej w arsenałach NATO. W podejmowanych rezolucjach prote
stacyjnych podkreśla się, że uruchomienie produkcji bomby
neutronowej stanowiłoby naruszenie podstawowego prawa czło
wieka, którym jest prawo do życia i pracy w pokoju.
Naród polski tak okrutnie cji i rozpowszechniania broni
dotknięty przez wojnę i oku- neutronowej. Apelujemy do
środowisk akademic
paeję hitlerowską jest szcze wszystkich
kich całego świata, do naukow
gólnie moralnie upoważniony ców
i techników o zdecydowa
do zdecydowanego przeciw ne przeciwstawienie się wyko
stawiania się wyścigowi zbro rzystywania osiągnięć nauki do
jeń i tworzeniu nowych anty budowy nowych środków ma
humanitarnych broni masowej sowej zagłady”.
zagłady.
W Wyższej Szkole Pedagogicz
5 bm. kolejny protest prze
ciwko dążeniom militarystów i
głębokie zaniepokojenie narasta
jącą groźbą naruszenia podsta
wowego prawa człowieka wy
razili przedstawiciele łódzkiego
świata nauki. Na wspólnym ze
braniu senatów 7 wyższych uczelni Łodzi, prezydium oddzia
łu Polskiej Akademii Nauk oraz
łódzkich instytutów naukowo-badawczych uchwalono rezolu
cję, w której czytamy m.in.:
„Protestujemy
przeciwko
wszelkim działaniom, które za
kłócają tendencje odprężenia
międzynarodowego. Solidaryzu
jemy się z rezolucjami społe
czeństwa polskiego i wszystkich
sił postępowych w Europie do
magających się zakazu produk-

Czwarty blok
elektrowni „Jaworzno III”
osiągnął pełną moc
(P) Na miesiąc przed plano
wanym terminem osiągnął peł
na moc prądotwórczą czwarty
blok energetyczny elektrowni
„Jaworzno III”. W marcu br.
ten 200-megawatowy turbozespół
dostarczył do sieci krajowej
108,57 min kWh, a od momentu
przekazania do eksploatacji w
końcu grudnia ub.r. — już ok.
ćwierć miliarda kWh energii
elektrycznej.
Jest to tym większe osiągnię
cie ekip rozruchowych i załogi
eksploatacyjnej, że jaworznicka
siłownia wyposażona jest w
wiele urządzeń prototypowych,
pełniących rolę pilotażowa dla
przyszłych polskich turbozespo
łów o mocy 360 i 500 MW.
Jednocześnie w elektrowni
„Jaworzno III” trwa wytężona
praca przy wznoszeniu ostatnich
dwóch „200 - megawatówek”,
które mają być uruchomione
jeszcze w br. Budowniczowie
bloku nr 5 robią wszystko, aby
w końcu kwietnia doprowadzić
do próby wodnej kotła. Rozpo- _
częto również montaż kotła
bloku nr 6.
Po pełnym uruchomieniu elek
trownia „Jaworzno III” dyspo
nować będzie mocą 1200 MW,
umożliwiająca
produkowanie
rocznie 7,8 mld kWh energii
elektrycznej. (PAP)

nej w Słupsku odbyły się tego
dnia otwarte wydziałowe zebra
nia podstawowych organizacji
PZPR, w czasie których zgro
madzona rzesza prawie 1500 stu
dentów podjęła rezolucję soli
daryzującą się ze światowym
ruchem przeciwko bombie neu-

Piotr Jaroszewicz
w woj. koszalińskim
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
wą, której wykorzystanie poz
woliłoby zwiększyć plony ziem
niaków w Polsce z ok. 50 min
do 70 min ton rocznie, jest
zwiększenie produkcji nowych
wysoko wydajnych rodów o wy
sokiej zawartości skrobi i biał
ka. Hodowlą sadzeniaków pod
kreślono — winny zająć się
specjalistyczne
gospodarstwa
państwowe. Zwrócono uwagę na
konieczność podniesienia pozio
mu zabiegów agrotechnicznych.
Do dalszej intensyfikacji pro
dukcji ziemniaka przyczynią się
produkowane od niedawna w
Polsce nowoczesne kombajny
ziemniaczane. Rolnictwo odczu
wa -natomiast brak dobrych sadzarek, opryskiwaczy przeciwko
szkodnikom, niektórych typów’
opon do traktorów i innych ma
szyn.
Instytutowi Ziemniaka z kolei
brak odpowiednich urządzeń la
boratoryjnych.
Dyrektor placówki doc. dr
Edward Kapsa poinformował,
że Instytut Ziemniaka z roku
na rok przyspiesza hodowle no
wych wysokowydajnych rodów
ziemniaka. W latach 1971—1978
dostarczył rolnikom 30 nowych
odmian, a wśród odmiany o wy
sokiej zawartości białka ń skro
bi. Wyhodowano także nowe ro
dzaje ziemniaków jadalnych,
przemysłowych i paszowych.
Naukowcy z Bonina pracują
obecnie nad 10 nowymi rodami.
Na zakończenie spotkania pre
mier podziękował kadrze nau
kowej za dotychczasowy wkład
W - rozwój hodowli nowych ro
dów ziemniaków, z którymi w
kraju wiaże się nadzieje na in
tensyfikację uprawy ziemnia
ków.
P. Jaroszewicz życzył pracow
nikom instytutu dalszych po
myślnych wyników w pracy
naukowo-badawczej. (PAP)

Polski Komitet Obchodów

Międzynarodowego Roku Dziecka 1979 r.
Przewodniczący Polskiego Ko
mitetu Obchodów Międzynaro
dowego Roku Dziecka Henryk
Jabłoński — przewodniczący
Rady Państwa, członek Biura
Politycznego KC PZPR, prze
wodniczący OK FJN.
Genowefa Adamczewska — se
kretarz KŁ PZPR w Łodzi;
Wiesław Adamski — sekretarz
generalny Towarzystwa Łącz
ności z Polonią zagraniczną
„Polonia”; Halina Auderska —
literatka — wiceprezes ZG
ZLP; ks prof. dr hab. Witold
Benedyktowicz — prezes Pol
skiej Rady Ekumenicznej; Hen
ryk Białczyński — wicemin.
pracy, plac i spraw socjalnych;
Zofia Białowąs — lekarka, pre
zes Zarządu Miejskiego TPD w
Rabce; Stanisław Bielecki —
pierwszy wiceprezydent miasta
stołecznego Warszawy; Jadwiga
Biernat — członek sekretariatu
NK ZSL, przewodnicząca Rady
KGW; Tadeusz Biliński —
mistrz produkcji w zakładach
„Hydral” Wrocław; Regina Bo
chnia — sędzia Sądu Rejono
wego w Koszalinie; Krystyna
Borowska — I sekretarz KZ
PZPR w Zakładach Wytwór
czych Lamp Elektrycznych im.
R. Luksemburg; prof. dr hab.
Krystyna Bożkowa — dyrektor
Instytutu Matki i Dziecka; Da
nuta Brzosko-Mędryk — lekar
ka. była więźniarka Maidanka;
Wiesław K. Celebias — hut
nik w Hucie im. Bieruta w Czę
stochowie; Czesław Centkiewicz
— literat; Maria Cierpikowska
— rolniczka ze wsi Rejmonty,
woj. płockie; Wiktoria Czechowska-Antoniewska
—
artysta
rzeźbiarz; Alicja DanielewskaGabryś — ordynator oddziału
dziecięcego w Szpitalu Miej
skim w Chorzowie; Janusz Do
magalik — redaktor naczelny
redakcji programów dla dzieci i
młodzieży PR; Weronika Dowlasz — założycielka pierwszego
w kraju rodzinnego domu dziec
ka w Szczecinie; Wit Drapich
— wiceprzewodniczący OK FJN;
Marla Falkowska — pedagog,
członek prezydium komitetu
obchodów 100 rocznicy urodzin
Janusza Korczaka; prof. dr hab.
Maria Goncerzewicz — dyrek
tor Centrum Zdrowia Dziecka;
prof. dr hab. Józef Grenda —
pierwszy
zastępca
ministra
zdrowia i opieki społecznej:
Krystyna Gromek — sekretarz
Krajowej Rady Kobiet Polskich:
Bolesław Grześ — prezes ZG
ZNP; Zofia Hajduk — działacz
ka społeczna ze Śląska Opol
skiego; Jerzy Hańbowski — dy
rektor generalny Komitetu d/s

Radia i Telewizji; gen. dyw.
Zygmunt Huszcza — wicemini
ster oświaty i wychowania
członek prezydium ZG ZBoWiD;
doc. dr hab. Ferdynand Iniewski
— dyrektor Instytutu Badań nad
Młodzieżą; płk Henryk Janusz
wiceprzewodniczący ZG ZS>IP;
Eugenia Kempara — przewod
nicząca Krajowej Rady Kobiet
Polskich; Andrzej Kieruzalski —
kierownik Harcerskiego Zespo
łu „Gawęda”; Zofia Klinger —
działaczka TPD z Wrocławia;
Zygmunt Konopka — naczelny
redaktor Młodzieżowej Agencji
Wydawniczej; prof. dr med. Ha
lina Kożniewska — członek Ra
dy Państwa; prof. dr med. Bo
gusław Kożusznik — przewod
niczący
Polskiego
Komitetu
Współpracy z UNICEF; Barbara
Koziej-Żukowa — sekretarz sto
łecznego Komitetu SD; Adela
Kubala — emerytowana nauczy
cielka z Zamościa; Jerzy Ku
berski — minister oświaty i
wychowania; Eugeniusz Kulaga
— wiceminister spraw zagra
nicznych; doc dr. Szczepan Larecki — rektor Wyższej Szkoły
Pedagogiki Specjalnej; Cezary
Leżeński — przewodniczący ka
pituły’ „Orderu Uśmiechu”, re
daktor naczelny „Kuriera Pol
skiego”; Halina Lipińska-Koperska — inicjatorka młodzie
żowego ruchu współzawodni
ctwa pracy w Lodzi; dr Ma
ria Łopatkowa — dyrektor Pań
stwowego Zespołu Ognisk Wy
chowawczych: Elżbieta Majew
ska — działaczka samorządu
mieszkańców w Nasielsku woj.
Ciechanów: ks. Tadeusz Ma
jewski — biskup naczelny Koś
cioła
Polsko-Katolickiego
w
PRL; Juliusz Malewski — dzia
łacz społeczny z Warmii i Ma
zur;
Jarema Maciszewski — kie
rownik Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR: Karolina Mar
sza! sekretarz OK FJN; Włady
sław Nehrebecki — reżyser filmo
wy; Zofia Nowicka-Grzebisz —
wojewoda siedlecki; Teresa No
wak — wicedyrektor Krakow
skiego Domu Kultury; Jaromir
Ochęduszko — sekretarz gene
ralny Polskiego Komitetu d/s
UNESCO; Janina Olszewska —
rolniczka, działaczka KGW z
woj. suwalskiego: Henryka Pel
czar — przewodnicząca ZW Li
gi Kobiet w Rzeszowie; Zofia
Piątkowska — rolniczka b. żoł
nierz I Armii WP Kobiecego
Batalionu im. E. Plater; Irena
Piotrowska-Wesołowska — sę
dzia Sądu dla Nieletnich
w
Krakowie: Michalina Piszczek
— przedstawicielka matek ro-

dżin wielodzietnych z Chorzo
wa; mjr Alina Pokora — in
spektor d/s nieletnich
Biura
Prewencji KG MO; Wojciech
Pokora — wiceprezes ZG TPD;
ks. Franciszek Pytel — wice
prezes Rady Naczelnej Towa
rzystwa Łączności z
Polonią
zagraniczną „Polonia”; Janusz
Hrzymanowski — literat; Ro
muald Rusinek —
wieloletni
pracownik Pogotowia Opiekuń
czego w Warszawie;
Eugenia
Skorupska — działaczka KGW
z Białostockiego; Irena Sroczyń
ska — sekretarz CRZZ; ks. dr
biskup Jerzy Stroba — ordyna
riusz diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; prof. Stefan Stuli
grosz — dyrektor chóru „Po
znańskie Słowiki”; Lidia Sucharzewska — społeczny kurator
sądowy
w Białej Podlaskiej;
Marian Śliwiński — minister
zdrowia i opieki
społecznej;
Ewa Szelburg-Zarembina — lite
ratka; Irena Szewińska — lekkoatletka; Teresa Szlachta —
matka rodzinnego Domu Dzie
cka w Lublinie;
Seweryna
Szmaglewska — literatka; Ja
dwiga Szmid — wicedyrektor
Pałacu Młodzieży w Warszawie;
Halina Tarnacka — wychowaw’czyni Domu Dziecka im.
J.
Korczaka w Warszawie;
Ja
dwiga Tkacz — z-ca kierownika
Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR; Ryszard
Tyrluk — sekretarz generalny
Ogólnopolskiego Komitetu Po
koju;
Danuta Walas-Kobylińska —
kapitan 2eglugi Wielkiej; Zo
fia Wasilkowska — sędzia Sądu
Najwyższego; Janusz Wieczorek
— minister,
przewodniczący
Społecznego Komitetu Budo
wy Pomnika Szpitala — CZD,
przewodniczący Rady Ochro
ny Pomników Walki i Mę
czeństwa; prof dr med. Ma
rian Weiss — dyrektor Sto
łecznego Zespołu Rehabilitacji w
Konstancinie; Waldemar Winkiel — prezes ZG TPD; Janina
Wierzchowska — robotnica w
Zakładach Włókien Sztucznych
„Elana” w Toruniu; Maria
Wojtkiewicz — z-ca kierownika
Wydziału Organizacji Społecz
nych, Sportu
i
Turystyki
KC PZPR; Lucjan Wolniewicz
— sekretarz generalny Polskie
go Komitetu Współpracy z
UNICEF; Jerzy Wojciechowski
— naczelnik ZHP; Stanisław
Wożniak — wiceprezes Central
nego Związku Spółdzielni Bu
downictwa Mieszkaniowego.

(PAP)

tronowej. Zakazu produkcji bro
ni neutronowej domagają się
w rezolucji podjętej 5 bm. peda
godzy i słuchacze Politechniki
Częstochowskiej i Wyższej Szko
ły Pedagogicznej w Częstocho
wie.
Uczestnicy konferencji nau
czycieli woj. poznańskiego pod
jęli apel wyrażający protest
przeciwko działaniom zakłócają
cym proces pokojowego współ
istnienia i sprzyjającym wyści
gowi zbrojeń.
Zdecydowany protest przeciw
ko planom produkcji bomby
neutronowej wyrazili w imie
niu młodzieży woj. wrocław
skiego w podjętej rezolucji uczestnicy plenum Rady Woje
wódzkiej FSZMP we Wrocławiu.
Rezolucję wyrażającą protest
przeciwko konstruowaniu no
wych środków masowej zagłady
oraz aktywizacji sił antyodprężeniowych i zimnowojennych
uchwaliło w środę plenum Rady
Warszawskiej FSZMP. „Apelu
jemy do młodzieży całego świa
ta o zjednoczenie wysiłków w
walce przeciwko wszystkim
działaniom godzącym w pokój.
Uważamy, że prawo do życia w
pokoju jest podstawowym pra
wem każdego człowieka, które
nie może zostać mu odebrane” —
głosi rezolucja.
Apel o utrwalenie pokoju na
świecie. o bezwzględne przest
rzeganie praw każdego człowie
ka do życia bez wojen, głodu,
masowej zagłady — uchwalili
uczestnicy plenarnego posiedze
nia RW FSZMP w Jeleniej Gó
rze.

KRONIKA DYPLOMATYCZNA
(P) S bm. wiceprezes Rady Mi | Muszala w związku z zakończe
nistrów Franciszek Kaim przyjął
niem misji dyplomatycznej.
ambasadora CSRS w Polsce Jana
(PAFj

PAP DONOSI
• W latach 70-tycn najstarsza
polska wyższa uczelnia — Uniwer
sytet Jagielloński rozszerzył swo
ją działalność. Podwoiła się liczba
samodzielnych pracowników nau
ki. Z 10 do 16 tys. wzrosła liczba
studentów. Znacznie wzrosły na
kłady na prace badawcze, pow
stały nowe filie UJ w Kielcach,
Jaworznie i Tarnowie. Zgodnie ze
społecznym zapotrzebowaniem —
utworzono nowe kierunki studiów
oraz studiów podyplomowych.
Ten szybki rozwój dokonany zo
stał w zasadzie w starych murach
uczelni, co stworzyło jej szereg
poważnych problemów. Wiele tru
dności wynika z niezadowalające
go przebiegu realizacji opracowa
nego w 1974 r. programu rozbudo
wy UJ. Sprawy te były 5 bm. te
matem spotkania władz UJ z z-cą
członka Biura Politycznego KC,
I sekretarzem KK PZPR Kazi
mierzem Barcikowskim.

• Nad problemami podnoszenia
efektywności kształcenia i wy
chowania młodzieży w świetle
reformy systemu edukacji naro
dowej obradowało 5 bm. plenum
KW PZPR w Białymstoku.
Główną silą w procesie wdra
żania nowego systemu oświaty
i wychowania — jak podkreślano
— powinna być aktywność nau
czycieli — członków partii oraz
organizacji partyjnych w szko
łach i placówkach oświatowo-wy
chowawczych.
W obradach plenum uczestni
czył kierownik Wydziału Nauki
1 Oświaty KC PZPR — Jarema
Maciszewski.
• Formy i metody pracy par
tyjnej bvłv 3 bm. przedmiotem
plenum KW PZPR w Pile. W
toku obrad — którym przewod
niczył 1 sekretarz KW PZPR —
Alfred Kowalski — podkreślano,
iż jednym z najważniejszych za
dań v/ zakresie dalszego dyna
micznego rozwoju społeczno-go
spodarczego regionu
jest
peł
na realizacja programu budow-

nlctwa mieszkaniowego 1 Inwe
stycji z nim związanych.
• Problemy
poprawy warun
ków
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy były 5 bm. głównym tema
tem obrad plenum Zarządu Głów
nego Zw. zaw. Energetyków.
Podczas plenum grupie najbar
dziej
aktywnych
uczestników
czynu, podjętego dla uczczenia
60-lecia Rewolucji Październiko
wej, a także uczestników kon
kursu
racjonalizacji
gospodarki
paliwami i energią oraz konkur
su „Stać nas na lepiej i więcej”
— wręczono odznaki, nagrody i
dyplomy.
• Udział młodzieży w realiza
cji
zadań
społeczno-gospodar
czych
największych
przedsię
biorstw przemysłowych kraju byl
tematem
trzydniowej
narady
przedstawicieli 200 zarządów za
kładów zsmp, która 3 bm. za
kończyła się w Płocku.
Podkreślano m.
in. potrzebę
bardziej aktywnego włączania się
młodych w całokształt życia swo
ich
zakładów.
W obradach wziął udział prze
wodniczący ZG ZSMP — Krzy
sztof Trębaczklewicz.
• Na Uniwersytecie im. A. Mic
kiewicza w Poznaniu odbyło się
spotkanie
przedstawicieli
władz
uczelni z jej emerytowanym pro
fesorem,
obchodzącym
70-lecle
pracy naukowej i »o-lecie uro
dzin — prof. dr. Alfredem Ohanowiczem.
Prof. A. Ohanowicz jest wy
bitnym prawnikiem od 1B19 r.
związanym pracą naukową 1 dy
daktyczną z poznańską uczelnią,
na której byl współorganizatorem
wydziału prawa i gdzie przez kil
kadziesiąt lat kierował katedrą
prawa cywilnego. Uczony jest au
torem ponad 200 prac naukowych
m.in. pierwszych w języku pol
skim podręczników o niemieckim
prawie cywilnym.
prof. Ohanowicz jest doktorem
honoris
causa
UAM,
posiada
wiele odznaczeń państwowych.

W Turcji też mówią „NIE"
(E) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
zarówno
ze strony tureckich
gospodarzy, jak i zaproszonych
delegatów z Iraku, Grecji. Ru
munii, Węgier i Światowej Ra
dy Pokoju. Z dużym zaintere
sowaniem i aplauzem powitane
zostało
również
wystąpienie
przedstawiciela polskiego ruchu
pokoju, który cieszy się w Tur
cji ogromnym autorytetem, ze
względu na dużą polską aktyw
ność międzynarodową.
— Na jakie sprawy i proble
my zwracano w tej dyskusji
szczególną uwagę?
— Mówiliśmy przede wszyst
kim o konsekwencjach,
jakie może wywołać
decyzja
prezydenta Cartera o podjęciu
produkcji broni neutronowej,
oraz o skutkach ewentualnego
rozmieszczenia tej broni na te
renie Europy. Są to zarówno
konsekwencje militarne, jak i
polityczne, moralne i etyczne,
pod każdym względem bardzo
niebezpieczne.
— Jakie stanowisko zajmuje
tutaj turecka opinia publiczna?
— Zdecydowanie negatywne.
Znajduje to bardzo dobitny wy
raz w masowych akcjach pro
testacyjnych przeciwko bombie
„N”. Trwa w całym kraju ak
cja zbierania podpisów nod ape
lem o zaniechanie produkcji tej
broni masowej zagłady. Podpi
sy pod tym apelem
składają
czołowi przedstawiciele kultu
ry, nauki, sztuki, wybitni arty
ści i twórcy, publicyści i dzia
łacze. W dniu 3 kwietnia, anel
ten podpisało ponad czterdzieści
tysięcy osób.
— A jak przebiegła antyneutronowa manifestacja w Istam
bule, której był Pan świad
kiem?
— Manifestacja odbyła się w
największej hali sportowej Is
tambułu. Uczestniczyło w niej
ponad trzy tysiące osób. De
monstrowano pod hasłem ,,N I E
dla broni neutronowej”. Był to
bardzo wymowny przejaw spo
łecznych nastrojów i ogólnego
protestu przeciwko zbrojeniom
neutronowym i zbrojeniom w
ogóle.

— Jakie wnioski i spostrze
żenia sumujące przywiózł Pan
jeszcze z tego pobytu w Turcji?
— Pokojowa manifestacja oraz
sympozjum w Istambule
po
twierdzają w pełni tezę o ogólnoświatowym i ogólnoeuro
pejskim charakterze akcji pro
testacyjnej przeciwko
broni
neutronowej i wyścigowi zbro
jeń. Jest to odpowiedź na we
zwanie Światowej Rady Poko
ju, a także innych organizacji,
instytucji i wybitnych osobisto
ści. sprzeciwiających się — w
interesie ludzkości — poczyna
niom kół antyodprężeniowych.
Opinia publiczna zarówno
wr
Turcji, jak i u nas w Polsce a
także w innych krajach i na
innych kontynentach działa w

Droga do awansu zawodowego i materialnego

Związkowa pomoc jedynym żywicielom rodzin
(P) Nasze prawo rodzinne i . ma wykształcenie podstawowe
lub zasadnicze zawodowe, a
tradycje sprawiają, że w ra
prawie 15 proc, nawet nie uzie rozbicia rodziny lub w in
kończyło szkoły podstawowej.
nych przypadkach losowych
Najlepszym zatem rozwiąza
cały ciężar .utrzymania i wy
niem pozwalającym na trwałą
chowania dzieci niemal z re
poprawę warunków egzystenguły spoczywa na matce.
cj. tych rodzin jest pomoc je
dynym żywicielkom w uzyska
Dlatego kierownictwo CRZZ,
niu awansu zawodowego i ma
które 5 bm. rozpatrywało mo
terialnego, a więc w podnosze
żliwości bardziej skutecznej
niu kwalifikacji w macierzys
pomocy rodzinom jedynych
tym zakładzie. Prezydium CRZZ
żywicieli, szczególną uwagę
powierzyło tę sprawę jako bar
poświęciło matkom samotnym.
dzo ważną wszystkim instan
Ojcowie samotnie wychowują
cjom związkowym.
ca’ dzieci — a jest ich prze
Drugim czynnikiem pogarsza
jącym kondycję materialną wie
szło 53 tys. — stanowią nie
lu rodzin niepełnych jest brak
spełna 10 proc, jedynych ży
świadczeń alimentacyjnych ze
wicieli rodzin niepełnych.
strony ojców. W 60 proc, rodzin
O konieczności wyodrębnienia
jedynych żywicieli jako polity
ki społecznej przesądza na ogół
gorsza niż przeciętnie sytuacja
materialna tych
gospodarstw.
Wynika to w znacznym stopniu
z niższego poziomu wykształce
nia i kwalifikacji zawodowych
matek samotnych, a co za tym
idzie — mniejszych zarobków.
Niespełna 60 proc, pracownic
samotnie wychowujących dzieci

Centrum Astronomiczne na Siekierkach
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
z ludźmi. Nie wszyscy chcieli
wyjeżdżać tak daleko i na tak
długo z Bydgoszczy, to zrozu
miałe. Gdy uporaliśmy się z
tym, okazało się, że warszaw-

Pracowita wiosna
na polach
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
agrotechniczne są bardzo na
pięte. Kończą siewy gospodar
stwa w województwach opol
skim, zielonogórskim, poznań
skim. W wroj. leszczyńskim ob
siano już zbożami jarymi trzy
czwarte planowanej powierzchni
pól. Trwają też prace przygo
towujące pola pod uprawę bu
raków cukrowych, ziemniaków
i kukurydzy.
Na Kujawach i Pomorzu, w
rejonie występowania bardzo urodzajach gleb, siewy minęły
już półmetek. Pracuje się tam,
podobnie zresztą jak w wielu
innych rejonach kraju, od świ
tu do nocy, maksymalnie wy
korzystując maszyny, W woj.
bydgoskim rozpoczęto sadzenie
wczesnych odmian ziemniaków.
Mniej zaawansowane są prace
połowę w województwach pół
nocno-wschodnich i wschod
nich. Jednak wiosna przychodzi
tam później i terminy siewów
też są w związku z tym prze
sunięte. Tam, gdzie występują
lekkie piaszczyste gleby i pola
są już odpowiednio suche, by
można było rozpocząć na nich
prace, zaczęto już siewy. Do
rolników
docierają
ostatnie
partie ziarna siewnego.
(mp)

przeświadczeniu iż jej stanow
cze „N I E” wobec
eskalacji
zbrojeń w ogóle, a produkcji
broni neutronowej w szczegól
ności — wzięte będzie poważnie
pod uwagę przez administracją
prezydenta
Jimmy
Cartera,
przed podjęciem decyzji,
tak
brzemiennej w skutki.
Świat i ludzie powitają z ra
dością i zadowoleniem wśzystko, co oddala groźba zbrojnej
konfrontacji, wszystko co słu
ży utrwaleniu pokoju, a nie je
go zagrożeniu, poprzez tworze
nie coraz to nowych i bardziej
strasznych broni.
Stąd nasze,
wspólna i stanowcze „NIE” wo
bec neutronowej śmierci.
Rozmawiał: A. W. WYSOCKI

pozbawionych tych świadczeń
dochód na osobę nie przekracza
1000 zł miesięcznie.
Rodzin takich było oczywiście
znacznie więcej przed utworze
niem funduszu alimentacyjnego,
ale nadal z tej formy pomocy
socjalnej państwa nie korzysta
ją jeszcze wszyscy do tego uprawnieni. (w ubr. niespełna 84
tys. rodzin). Stąd potrzeba szer
szej informacji o tych możliwo
ściach oraz pomocy rad zakłado
wych matkom samotnym w za
łatwianiu niezbędnych formalnoości.
Konieczna jest także, w opini kierownictwa CRZZ, skutecz
niejsza pomoc z zakładowych
funduszów mieszkaniowych w
polepszaniu warunków lokalo
wych rodzin niepełnych, zwłasz
cza wielodzietnych.

skie fabryki odmówiły nam do
staw prefabrykatów, które wcze
śniej obiecały. Podobno przeli
czyły się z mocami...
Wolnych mocy szukaliśmy
wszędzie, ale w sumie wyszło
na to, że tylko w Bydgoszczy
mogą wykonać żądane elemen
ty. Zresztą i tam nie obyło się
bez oporów. Centrum jest bo
wiem budową nietypową, więc
wszystkie prefabrykaty były
wielkie i niewymiarowe, w
związku z czym robiono na spe
Informacja własna
cjalne zamówienie, czyli wtedy,
(A) Sto osiem unikalnych za
gdy nasz bydgoski kooperant
bytków z Rumunii zgromadzono
miał czas i możliwości.
w salach Państwowego Muzeum
Jednocześnie pojawił się ko Archeologicznego w Arsenale.
lejny kłopot — transport. Naj z Jest to jedna z najciekaw
prościej prefabrykaty byłoby szych i najbogatszych wystaw
załadować na barki i przeciąg ostatnich miesięcy. Prezentuje
nąć je w górę Wisły. Ale zno
polskiemu widzowi obszar kul
wu w żerańskim porcie nie ma
turowy stosunkowo mało znany,
urządzeń zdolnych przeładować a ciekawy, gdyż powstały na
tak ogromne i ciężkie konstruk styku oddziaływań dwóch po
cje. Pozostały więc tylko sa tężnych centrów kulturotwór
mochody. Nasze własne zaple
czych — Wschodu i Zachodu.
cze przewozowe mamy dość
Wśród przedstawionych eks
małe, dlatego gdyby nie pomoc
ponatów dominują zabytki sztu
warszawskiego Transbudu, pew ki sakralnej — a więc ikony
nie te prefabrykaty przyszłoby
(ok. 20. z czasów od XV—XVIII
nam nosić na plecach.
w.), tkaniny i naczynia litur
Uporaliśmy się jednak z kło
giczne oraz części szat — Wszy
potami. Centrum Astronomiczne stkie niezwykle bogato zdo
jest już gotowe. Trudności, z
bione.
którymi borykaliśmy się były
Z zabytków o charakterze
dla nas srogą lekcją, zwłaszcza
świeckim — rzeźbione odrzwia
w zakresie organizacji pracy
drewniane, a także skrzynie i
Ponadto zdobyte doświadcze
przedmioty metalowe, srebrne i
nie pozwoli nam w przyszłości
pozłacane.
już skuteczniej prowadzić inne
Godne uwagi sa 3 księgi —
budowy. Opodal „naszego” Cen ewangelie, spisane na pergami
trum lada dzień ma ruszyć rea nie. Niezwykle efektownym za
lizacja kolejnego obiektu, WZN bytkiem iest wspaniała korona— Centrum Badań Kosmicznych.
mitra z XVII wieku (kształtem
Gdyby jego - wykonawca ’ był
przypomina taca papieską tiarę)
spoza Warszawy, chętnie służy
— zdobiona kamieniami, per
my radą.” (jm)
łami i haftami.
(GOD)

Zabytki z Rumunii
w Arsenale
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W Puszczy Kozienickiej
kalendarza z datą
KARTKA
2 kwietnia br.: „Z okazji
z

Dnia Leśnika i Drzewiarza
zadowolenia z pracy, sukce
sów, radości i szczęścia w ży
ciu osobistym życzy „KiW”
(Książka i Wiedza).
Zwłaszcza dla leśników nie
tylko pierwsza niedziela kwie
tnia, ale cały ten miesiąc jest
bardzo ważny — jako okres
zalesień, zakładania funda
mentów pod nowe lasy.
Dosłownie w przeddzień
święta odwiedziłem leśników
i-drzewiarzy w Pionkach, w
centrum Puszczy Kozienic
kiej, gdzie mieści się Nadleś
nictwo Kozienickie i jedyny
w Puszczy duży państwowy
tartak, który nazywa się teraz
zakładem przemysłu drzewne
go (parę prywatnych traków
ma niewielkie znaczenie).

Zacząłem od wizyty w tarta
ku, aby widok pił tnących pnie
drzew na deski i wagonów za
ładowanych świeżą tarcicą nie
był ostatnim akordem spotka
nia z Puszczą. Chociaż oczywi
ście każdy rozumie, że las mu
si dawać drewno.
Pytanie tylko, czy nie daje go
za dużo, czy nie zmniejszają się
zasoby leśne, czy to, co w lesie
przybywa, wyrównuje straty. Z
pewnym niepokojem notuję da
ne przytaczane przez dyrekto
ra zakładu w Pionkach, Stani
sława Barszcza — w 1976 r.

przerób prawie 33 tys. m sześć.,
w 1977 — ok. 43 tys. m sześć.,
plan na rok bieżący — blisko 46
tys. m sześć.
Dwa nowe traki umożliwiły
zwiększony przerób drewna w
Pionkach.

DOKĄD IDZIE DREWNO
Z tych 46 tysięcy raptem 5
tys. m pójdzie na eksport —
przede wszystkim do Anglii,
następnie do Francji i RFN. Pu
szcza Kozienicka pracuje głów
nie dla kraju, pokrywa część
rosnącego stale zapotrzebowania
na drewno. Pionki produkują
opakowania dla miejscowych
zakładów chemicznych, palety
ładunkowe (częściowo na eks
port), elementy budynków in
wentarskich dla rolnictwa (ra
czej przejściowo, rolnicy wolą
bowiem duże budynki z cegły
lub pustaków), podkłady kole
jowe, zaopatrują fabryki mebli
w Kozienicach i Zamościu, fab
ryki płyt spilśnionych i Ostro
łęckie Zakłady Celulozowo-Pa
piernicze, zakłady stolarki bu
dowlanej we Włoszczowej, a po
przez składy handlowe GS w
wielu miejscowościach — od
biorców prywatnych i jednostki
państwowe.
Zmniejszyć wyrąb drzew w
Puszczy Kozienickiej, to znaczy
wydłużyć oczekiwanie na meble
czy materiały budowlane nie
zbędne w budownictwie miesz
kaniowym czy inwentarskim.
Jest to klasyczna racja ogólna.

Stres okiełznany (2)
Nawiązując do felietonu Woj
ciecha Markiewicza pt. „Stres
okiełznany” zamieszczonego w
numerze 53 „Życia Warszawy”
z dnia 3 marca 1978 r., a doty
czącego między innymi złej pra
cy naszej restauracji „Malino
wa” — informuję, że:
1) przeprowadziłem postępo
wanie wyjaśniające, mające na
celu ustalenie daty opisanego
zajścia — a zatem i osób odpo
wiedzialnych w tym dniu za
obsługę konsumentów;
2) w wyniku dalszego działa
nia — zdecydowałem wypowie
dzieć umowy o pracę dwóm
kelnerkom, które w tym dniu
miały służbę, a kierownikowi
restauracji Ob. Majcher Henry
ce udzieliłem ustnego upomnie
nia oraz zobowiązałem do
wzmożenia nadzoru nad pracą
personelu obsługi;
3) wydałem też stosowne po
lecenie w sprawie przepisywa
nia kart - jadłospisów.
Za przykrości, które spotkały
Obywatela Wojciecha Markiewi
cza w imieniu załogi restauracji
i własnym — przepraszam.
Jednocześnie polecam nasze, na
pewno jeż lepsze, usługi gastro
nomiczne.

ZBIGNIEW RUDNICKI
Prezes Zarządu
Gminnej Snółdzielni „SCH”
w Tarczynie

★
Jeszcze raz sprawdziło sle sta
re: kowal zawinił, cygana po
wiesili. Za zaszyfrowanie menu
(SUPZKISZKAP.
PTFCZWOŁ
ZIEMKRASZ OG KW itd.), za
brak notraw (WATRWIFPRZ,
PLACZIEM. SCHAB PIECZKARK itd.). za brak surowców
w kuchni (jajek, śmietany, mar
chwi itd.). za handlowanie nie
świeżymi rybami i przetrzymy
wanie zmrożonej na kość wąt
roby wieprzowej, a także za nie
nailepszy układ tzw. stosunków
międzyludzkich na zapleczu
(..marchewki z groszkiem za
brakło, bo w kuchni, jak się

pierwsza zmiana zmienia z dru
ga, to sobie robią na złość”),
otóż za wszystko to obwiniono
kelnerki i wymówiono im pra
ce.
Pragnę jednak przypomnieć
Panu Prezesowi, że obsługiwała
mnie JEDNA kelnerka, że od
mawiała, ale uprzejmie, że była
zakłopotana, gdyż uparcie do
pytywałem się „dlaczego nie
ma?” Pragnę również przypom
nieć, że w naszej gastronomii
nie doszliśmy jeszcze do tego,
aby kelnerzy przychodzili do
pracy zaopatrzeni w surowce
własne — nie licząc oczywiście
wysokoprocentowych napoi al
koholowych — i w ten sposób
minimalizowali stresy klientów
i własne.
„Jednocześnie polecam nasze,
na pewno już lepsze, usługi ga
stronomiczne...”
Pojechałem
wiec, chciałem skorzystać. Pani
kelnerka wykreśliła przy mnie
kilka pozycji z karty. Z dań
„na zamówienie” (a nie był to
dzień bezmięsny) zostały do wy
boru: 1) omlet, 2) placki ziem
niaczane (nie żadne PLACZIEM — wyraźna poprawa!).
Okazało się jednak, że na placki
trzeba bv czekać 20 minut. Zre
zygnowałem. Zaprzyjaźniona go
spodyni domowa dowiedziała
mi, że starcie trzech ziemnia
ków i usmażenie trzech plac
ków to kwestia 5 minut. Góra
pięciu, jeśli zważyć, że w „Ma
linowej” było prawie pusto.
Piszę tę słowa z niemałym za
kłopotaniem i pewną obawą Z
treści listu Pana Prezesa wyni
ka. że nie udało mi się zastoso
wać w praktyce „filozofii har
monijnego współżycia z otocze
niem” Hansa Sely‘ego. I czy
aby ta moja pisanina, „w wyni
ku dalszego działania” nie stanie
się powodem kolejnych decyzji.
Tym razem można np. wymó
wić pracę konserwatorowi in
stalacji H,O. babci od WC, albo
palaczowi CO. A tego bym sobie
nie darował.

WOJCIECH MARKIEWICZ

Książki
tygodnia

Bo czy zwiększone potrzeby rozkłada się odpowiednio na wszystkie kompleksy leśne w Polsce?
Czy wykorzystuje się w pełni
leśny surowiec, drzewo od korzeni aż po najcieńsze gałązki?
Odpowiedzi na te pytania na
leży jednak szukać nie w Pion
kach i nie w tartaku, który
otrzymuje ściśle określone za
dania i odpowiada za ich jak
najstaranniejsze wykonanie. W
tym celu unowocześnia się, uru
chomił dwa wspomniane nowe
traki, teraz buduje magazyn go
towych wyrobów i halę elemen
tów klejonych dla fabryk meb
li. Postęp jest potrzebny, zape
wnia lepsze wykorzystanie drew
na, jego uszlachetnienie — ale
jest to oczywiście postęp w gra
nicach, wytyczonych produkcją
tartaczną. Pełniejsze zagospoda
rowanie odpadów leśnych i tar
tacznych chociażby przez fabry
ki płyt spilśnionych, bez wąt
pienia zmniejszyłoby nacisk na
wyrąb drzew.

GŁÓWNI
SPRZYMIERZEŃCY
A co dzieje się na drugim
krańcu życia w Puszczy, gdzie
drzewa rodzą się i rosną?
— Puszcza żyje — odpowiada
na nasze pytanie nadleśniczy
Edmund Fabiański. — Dają znać
teraz o tym przede wszystkim
ptaki, przeżywające właśnie ok
res godowy Pełno kaczek na
wszystkich jeziorkach leśnych.
Choć do 15 kwietnia wolno po
lować na kaczory, miejscowe
koło myśliwskie
„Rosomak”
zrezygnowało z tego, aby nie
niepokoić ptaków na stanowis
kach lęgowych w Puszczy.
Ożywiły się sikorki i dzięcio
ły, przyleciały szpaki, ziemby,
dzwońce, dzierlatki, sójki i bo
ciany — jest też jedna para
czarnych bocianów.
Z największą sympatią mówi
nadleśniczy o sikorkach: — To
nasz główny sprzymierzeniec w
walce ze szkodnikami.
Przede wszystkim dla sikorek
służba leśna zawiesiła na drze
wach w Puszczy Kozienickiej
około 2500 budek lęgowych —
w tym roku około 300 nowych.
W lesie nie wycina się pojedyn
czych starych drzew z dziuplami.
Najczęściej są to osiki o mięk
kim drewnie, bywa w nich po
5—6 dziupli.
A inna zwierzyna? Nie odgry
wa ona tak ważnej roli dla
zachowania równowagi biologi
cznej jak ptaki, ale bez zwie
rząt Puszcza nie byłaby pusz
czą. Są już młode marcowe za
jączki — zresztą zajęcy w Pusz
czy Kozienickiej jest stosunko
wo mało. Również lisów — ni
szczy je występująca co pewien
czas wścieklizna. Lisy żywią się
padliną i są na nią szczególnie
narażone. Jest dużo saren —
około 800. Jest też około 60 je
leni, były trzy wędrowne łosie
— jeden zginął po zderzeniu z
samochodem. Dzików naliczyli
leśnicy około 250. Z dzikami są
teraz pewne kłopoty — nie tyle
w lesie, co na polach — w ubiegłym roku słabo obrodziły
żołędzie i dziki dokarmiają się
na zasiewach zbóż.
4 MILIONY DRZEWEK
W kwietniu budzą się też
drzewa, dla służby leśnej nad
szedł go ący okres zalesień.
Sieje się sosnę, rozsadza ze
szkółek sadzonki jodły, dębu,
buku, brzozy, grabu. Jest to w
Puszczy praca ogromna — w tym
roku trzeba zalesić około 150
hektarów, a więc wysadzić oko
ło 4 min młodych drzewek! A
rąk do roboty w lasach brak,
warunki pracy i płacy nie są
widocznie dostatecznie silnym
magnesem.
zwłaszcza wobec
rozwoju przemysłu i budownic
twa w okolicy.
Nie po raz pierwszy spoty
kam się ze stwierdzeniem, że

BEATA SOWIŃSKA

Spotkanie z Boyem
— i niejako
Najnowsza
jubileuszowa, bo dwudzie

jednoznacznym, nie można go
zakwalifikować
do
jednej
sta w dorobku Wojciecha Naszufladki, jego twórczość, tak
tansona książka — zniknęła już
różnorodna, wymaga osobne
pewnie z półek księgarskich.
go wejrzenia w każdą dzie
Byłoby to zresztą całkowicie
dzinę. Mamy tu wszak do czy
usprawiedliwione, bowiem i
nienia z krytyką teatralną i
sam temat i forma jego po
literacką, z publicystyką i sa
dania są dostatecznie frapują
tyrą, z pracą przekładową,
wreszcie z działalnością społe
ce, by zwrócić na siebie uwa
gę czytelnika. Rzecz jest o
czną. Każda z tych dziedzin
Boyu-Zeleńskim (swoją drogą, zyskuje w książce wszech
trudno o lepszego autora dla stronne oświetlenie, składając
tej pozycji — Natanson z ra
się w sumie na możliwie peł
ny obraz życia i dzieła Boya.
cji swych profesjonalnych za
interesowań i głębokiej zna
W jego świat wprowadza
jomości przedmiotu był szcze nas autor począwszy od śro
gólnie chyba predestynowany dowiska rodzinnego pisarza
do zajęcia się osobą Boya).
(mnóstwo ciekawych informa
W podtytule owej publika cji o rodzinie Żeleńskich,
cji czytamy, iż jest to opo zwłaszcza zaś o ojcu pisarza,
wieść biograficzna. Dodajmy kompozytorze Władysławie Że
jednak od razu, iż nosi ona leńskim), poprzez Kraków z
charakter odmienny od tego, lat młodości Boya z jego świa
jaki zazwyczaj reprezentują tem naukowym i artystycz
takie publikacje. Autor książ nym (szczególną uwagą darzy
ki nie relacjonuje dzień po Natanson Wyspiańskiego, Tet
dniu czy miesiąc po miesiącu majera i Przybyszewskiego,
faktów z życia pisarza, lecz którzy odegrali w ówczesnej
proponuje ujęcie bardziej syn fazie życia pisarza pamiętną
tetyczne, koncentruje się mia rolę), Paryż — pierwsza wizyta
nowicie na ważniejszych eta w tym mieście miała ogrom
pach biografii Boya wyznacza ne znaczenie dla rozwoju za
jących kierunki jego zaintere interesowań Boya literaturą
sowań twórczych. Pisanie o francuską i znowu Kraków,
Boyu nie jest sprawą prostą. już w okresie „Zielonego ba
Żeleński wymyka się ocenom lonika”, W tym czasie zała-

mała się kariera lekarska Że
leńskiego, a on sam przeobra
ził się w twórcę kabaretowych
kupletów.
Okoliczności
towarzyszące
owym narodzinom satyryka
znajdują w książce wyraziste
odzwierciedlenie. Jak wiado
mo, Boy zaczął od medycyny,
wspomniał zresztą kiedyś, że
„przed młodym człowiekiem,
który skończył gimnazjum w
Krakowie otwierały się właś
ciwie trzy drogi: filozofia,
prawo i medycyna. Wygląda
to wspaniale: 1/3 ma zgłębiać
tajemnice bytu, 1/3 stanowić
prawa, a 1/3 leczyć tamte dwie
trzecie". Gdy Boy związał się
z „Zielonym' balonikiem", był
jeszcze asystentem pediatrii.
Szanowanemu lekarzowi nie
wypadało jednak występować
w kabarecie pod własnym naz
wiskiem. Jak mówił potem
Boy w swoim odczycie parys
kim (cytuję za Natansonem)
— „trzeba było znaleźć pseu
donim. Nie mogłem przecież
podpisywać tym samym naz
wiskiem — recept i kupletów.
Obrałem sobie słowo „Boy”,
które szybko stało się popu
larniejsze, niż mógłbym przy
puścić, i którego już nigdy
potem nie mogłem porzucić".
Odsłania również Natanson

I brak rąk do pracy w leśnictwie.
I Praca w lesie ma swoje walo
I ry, oceniane jednak jedno
stronnie
przez
mieszkańców
I miast, którzy jadą do lasu w
najpiękniejszą pogodę. Tymcza
sem służbę leśną trzeba pełnić
przez cały rok, w mrozy i plu
chy, które zamieniają drogi
leśne w grzęzawiska. Nic dziw
nego. że wielu leśników cierpi
na reumatyzm.
Podejmuje się też prace prze
ciwpożarowe. Uwaga turyści!
— kwiecień to dla lasów mie
siąc bardzo niebezpieczny. Las
jest pełen suchych liści, traw’,
gałęzi, których w tym roku
szczególnie dużo nałamał mar
cowy śnieg — a nie ma
jeszcze zielonej murawy, świe
żej trawy. Jeździć trzeba w
lesie tylko po drogach wyzna
czonych dla pojazdów. Jeśli
przed drogą nie ma znaku, to
znaczy, że nie wolno w nią
wjeżdżać. Znakiem zezwalają
cym jest np. drogowskaz do
Wólki.
Aby umożliwić turystom łat
wiejszy kontakt z lasem, or
ganizuje się w Puszczy kilka
dodatkowych miejsc postoju,
parkingi, ustawia daszki, ław
ki (które są zresztą regularnie
niszczone). Zbudowano 3 zbior
niki wodne, 3 dalsze są w bu
dowie — służą one 1 celom
przeciwpożarowym i zwierzy
nie, są też atrakcją dla tury
stów.
Rok ubiegły był dobry dla
lasów’. Lało, las był mokry jak
gąbka, nie było pożarów. Trud
no przewidzieć, co ten rok
przyniesie. Służba leśna oczysz
cza
pasy
przeciwpożarowe
wzdłuż dróg, uzupełnia sprzęt
gaśniczy. Od 1 kwietnia czu
wają patrole na 3 wieżach ob
serwacyjnych.

WALKA ZE SZKODNIKAMI
Trwa też walka ze szkodni
kami. Polega ona nie tylko na
ochronie ptactwa, zakładaniu
gniazd. Są też stosowane środ
ki chemiczne przeciw pędra
kom czy pułapki — drzewa
ścięte w lutym i pozostawione
w lesie. W maju zniszczy się
korę wraz z larwami. Kopie
się dołki izolacyjne przy szkół
kach przeciwko kornikom itd.
Trzeba
też
przeciwdziałać
szkodom wyrządzanym lasom
przez przemysł, a konkretnie
przez Elektrownię Kozienicką.
Gdy cała gospodarka czeka
niecierpliwie na uruchomienie
w Kozienicach nowych, niezna
nych dotychczas w kraju zespo
łów energetycznych o mocy
500 MW, leśnicy myślą o tym
z niepokojem. Siłą rzeczy bo
wiem wzrośnie ujemne oddzia
ływanie elektrowni na sąsied
nie lasy.
W promieniu 1,5 km od elek
trowni stwierdza się szkody w
drzewostanie. Przy czym we
dług leśników zapylanie z hałd
jest gorsze niż z kominów. Tak
więc budowa najwyższego w
Polsce komina dla 500-setek w
celu rozpraszania pyłów pomo
że tylko częściowo. Nadal będą
bowiem rosły hałdy odpadów
z elektrowni — już obecnie zaj
mują one 200 hektarów, a wzno
szą się na wysokość 15 m. Jak
zapobiec dalszemu rozrastaniu
się tych hąłd — oto ważny
problem, którego nie rozwiążą
leśnicy.

Natomiast oni sami robią
co mogą, by zmniejszyć straty
w rejonie elektrowni. Szcze
gólnie narażone są drzewa
iglaste, dlatego wprowadza
się tam gatunki bardziej od
porne — sosnę czarną i drze
wa liściaste.
Tak więc do życzeń KiW
pod adresem leśników można
by dodać jeszcze jedno: jak
najszerszego
współdziałania
ze strony tych wszystkich,
którzy mają wpływ na los
naszych lasów.
w swej książce inny ważki etap w biografii Boya, kiedy
to przypadkowy telefon z pro
śbą o zastąpienie stałego re
cenzenta „Czasu", który wy
jechał do Paryża — otworzył
Boyowi drogę do jednej z naj
ważniejszych funkcji, jakie
później pełnił: krytyki teatral
nej. Tej jego stronie działal
ności autor książki poświęca
wiele uwagi, przypomina bar
dziej znaczące recenzje Boya
i jego wystąpienia publicysty
czne w sprawach sceny w ok
resie całego dwudziestolecia
międzywojennego. Owa war
stwa książki pozwala przy okazji przyjrzeć się bliżej ów
czesnej rzeczywistości teatral
nej Krakowa i później —
Warszawy.
Rzuca
również
książka
światło na inny ważki nurt
pracy twórczej autora „Flir
tu z Melpomeną" — myślę tu
o jego przekładach z literatu
ry francuskiej obejmujących
sto kilkanaście tomów. Nawia
sem mówiąc, owa działalność
stawała się nieraz przyczyną
ostrych polemik ze światem
naukowym. — „Zdarzyło się
kiedyś — pisze Natanson —
że jeden z profesorów uniwer
sytetu nazwał Boya w salo
nie krakowskim — błaznem.
Boy zadał sobie trud, by
zbadać, ile pomyłek popełnił,
ile nieznajomości rzeczy wy
kazał ten humanista (i jego
koledzy) pisząc o wielkich pi
sarzach francuskich. „Czas”
zamieścił ów złośliwy ale po
party faktami felieton. Od tej
chwili zaczęła się wojna Boya
z polonistami..."

Rozbudowa szkoły o segment sal specjalnych i pracowni, segment sali gimnastycznej, segment
administracyjno-kulturalny i żywienia oraz segment przedszkola-

Programowanie i projektowanie
budownictwa szkolnego
w dobie reformy oświaty
KJ A łamach „Życia WarszaIN wy” w dniu 13 marca br.
ukazał się artykuł Haliny Zie
lińskiej. Jego tytuł: „Nowe a
już przestarzałe — Szkoły na
wyrost” oraz szereg sformu
łowań zawartych w treści —
niewątpliwie wywołały ref
leksje u czytelników.

Zanim postaram się odpowie
dzieć na pytanie, czy obecnie
budowane szkoły dobrze będą
służyły młodzieży i nauczycie
lom realizującym program zre
formowanej powszechnej szko
ły średniej — pragnę zaakcen
tować prawdę oczywistą, że ża
den reformator nie może pomi
jać w swych planach istnieją
cej rzeczywistości. Rzeczywisto
ścią taką w oświacie jest m.in.
fakt istnienia kilkudziesięciu
tysięcy obiektów szkolnych, po
siadających ponad 220 tys. izb
lekcyjnych i pracowni. Te w
przeważającej większości wznie
sione w Polsce Ludowej szkoły
posiadają typowe izby lekcyjne
o powierzchni 51 m‘ i pracow
nie o powierzchni 68 m*. Wiel
kość pomieszczeń szkolnych i
ich założenia funkcjonalne dos
tosowane są do systemu klaso
wo-lekcyjnego. System ten z
niewielkimi zmianami będzie obowiązywał w szkole zreformo
wanej. (Zainteresowanych tym
problemem odsyłam do wypo
wiedzi doc. dr. Stanisława Frycie zamieszczonej w „Trybunie
Ludu” z dnia 15 marca br).
Oznacza to, że istniejące obiekty można i należy w pełni
wykorzystać dla powszechnej
szkoły średniej. Dostosowanie
do nowych wymogów polega
głównie na zmniejszeniu liczby
uczniów w danym obiekcie. I
tak: budowane w latach minio
nych szkoły o 24 pomieszcze
niach do nauki przewidziane
były dla 960 uczniów — po re
formie wykorzystywane będą dla
około 600 młodzieży. Umożliwi to
uzyskanie odpowiednich pomie
szczeń np. na żywienie i zajęcia
pozalekcyjne. Stosowne wytycz
ne na ten temat przekazane zo
stały przez Ministerstwo Oświa
ty i Wychowania terenowym
organom administracji szkolnej
już w 1973 roku.
Jest rzeczą zrozumiałą, że ich
wdrażanie odbywać się będzie
etapami — stosownie do okre
sów wdrażania reformy szkol
nej. Obecnie znane są przypadki
przepełnienia szkół, zwłaszcza
w nowych osiedlach mieszka
niowych. Jest to następstwem
nienadążania budownictwa oświatowego za wznoszeniem no
wych mieszkań. Stojące do dys-

Książka Natansona oparta
na bogatym materiale fakto
graficznym (autor sięgnął do
wielu źródeł, m. in. także do
wspomnień własnych jak rów
nież do wypowiedzi samego
Boya) daje czytelnikowi duży
zasób wiedzy o pisarzu i je
go dziele, przybliża obraz lu
dzi i czasów mu współczes
nych. Znakomitym dobarwieniem owego obrazu są liczne
przyczynki, ciekawostki, ane
gdoty — zwłaszcza te, które
ukazują Boya niejako od ku
lis, prywatnie. Ot, choćby
owo zacytowane w tekście
wspomnienie jego syna, aktora
Stanisława Żeleńskiego, jak to
Boy zjawił się kiedyś w tea
trze w czasie jakiejś próby
generalnej: — „Stałem na ko
rytarzu z grupką kolegów, ucharakteryzowany na dostoj
nego starca. Ojciec podszedł
do nas, przywitał się z kole
gami, których znał, a mnie się
grzecznie przedstawił”. Nie
wątpliwie przyczyn tego roz
targnienia należy szukać w
niesłychanie aktywnym, mę
czącym trybie życia Boya. Je
go nieprawdopodobna praco
witość była powszechnie zna
na. Zresztą sam Boy, zapyta
ny o to kiedyś przez dzienni
karza, wyznał: — „Mój dzień
pracy! Ależ — właściwie ciąg
le pracuję! Po prostu dlatego,
że co innego mnie nie bawi.
Dość, że podzielam opinię owe
go filozofa, który powiedział,
że życie byłoby wcale znośne,
gdyby nie przyjemności!"
Wojciech Natanson — Boy-Że
leński. — LSW str. 384 cena 85

xł.

pozycji możliwości inwestycyj
ne ukształtowały znane i uznane
przez społeczeństwo priorytety,
dające pierwszeństwo budowni
ctwu mieszkaniowemu. Z każ
dym rokiem następować będzie
poprawa w urządzeniach towa
rzyszących, a w tym i obiektach
oświatowych.
Typowe czy indywidualne
Budownictwo szkolne jest na
dal realizowane w skal; maso
wej. Co roku oddaje się do użytku ponad 100 obiektów szkol
nych. Potrzeby na przyszłość
są jeszcze znaczne. Przykłado
wo dla unormowania sytuacji
lokalowej
zbiorczych
szkół
gminnych należy wybudować w
okresie
wdrażania
reformy
szkolnej około 600 nowych obiektów i rozbudować blisko
700 istniejących szkół Biorąc
to pod uwagę uznano, że indy
widualne projektowanie każdej
szkoły stanowiłoby istotny ha
mulec w realizacji inwestycji.
Równocześnie podjęto prace stu
dialne dążąc do osiągnięcia op
tymalnych rozwiązań.
Na szczęśliwy pomysł wpadli
Inżynierowie z Centralnego Oś
rodka Badawczo-Projektowego
Budownictwa Ogólnego w War
szawie. Zaproponowali oni seg
mentowy system projektowania
szkół. W głównych zarysach po
lega on na tym, że pomieszcze
nia szkolne grupuje się w zes
poły o zbliżonym przeznaczeniu
np. sale lekcyjne, pracownie
specjalistyczne, sale gimnastycz
ne z zapleczem, zespół admini
stracyjno-kulturalny i żywie
nia, przedszkole itp. Pomieszcze
nia te projektowane są jako od
dzielne segmenty budynku i
następnie dobierane w zależno
ści od stopnia organizacyjnego
i wielkości szkoły Segmenty
zestawia się w jeden obiekt
przy pomocy łączników komu
nikacyjnych. Przypomina to
znaną nam z dzieciństwa budo
wę z klocków.
System przyjął się zarówno
przy budowie szkół na wsi, jak
i w miastach. Może on być tak
że z powodzeniem wykorzysty
wany do rozbudowy istnieją
cych szkół. Ilustruje to załączo
ne zdjęcie. Dużym walorem sys
temu jest możliwość różnorod
nego kształtowania bryły obiek
tu szkolnego i urozmaiconego
wystroju
architektonicznego.
System umożliwia kompleksowe
zaprojektowanie obiektu, a nas
tępnie etapową jego realizację
w miarę potrzeb i możliwości
inwestycyjnych.
Dokumentację opracowaną w
systemie segmentowym dostoso
wano do różnych technologii
wykonawstwa Prace te wyko
nały miastoprojekty w Kiel
cach, Katowicach, Koszalinie,
Bydgoszczy, Poznaniu i Szczeci
nie. Dzięki temu istnieje moż
liwość dalszego upowszechnienia
systemu. Z tego co dotychczas
powiedziano o systemie projek
towania segmentowego szkół
wynika, że harmonijnie łączy
on cechy projektu typowego i
indywidualnego. Czy jest to ostatnie słowo w tej dziedzinie?
Niewątpliwie nie. Z zadowole
niem i uznaniem zostaną przy
jęte dalsze koncepcje i projek
ty. Uzyskaniu takich rozwiązań
służą konkursy architektoniczne
i eksperymentalne realizacje.
W każdym jednak przypadku
pamiętać należy o tym, że bu
downictwo szkolne, jako inwes
tycja masowa może opierać się
tylko na projektach wykorzystu
jących dostępne w kraju mate
riały budowlane i opanowane
technologie wykonawstwa.

Wyposażenie sikół
Z każdym rokiem przybywa
w szkołach pomocy naukowych
i sprzętu. Narasta więc prob
lem nie tylko ich racjonalnego
wykorzystania w procesie dy
daktyczno-wychowawczym, ale
także właściwego przechowywa
nia. W tej sytuacji coraz więk
szego znaczenia dla funkcjonal
ności pomieszczeń szkolnych na
bierają meble — szafy i stoliki
uczniowskie.
Na przestrzeni ostatnich lat
dokonano weryfikacji dotych
czas
produkowanych
mebli
szkolnych oraz przygotowano
szereg nowych wzorów Swarzędzkie fabryki mebli wypro
dukowały m.in jednoosobowe
stanowiska pracy ucznia, stoliki
uczniowskie w kształcie trape
zu itp. Wykorzystując te meble
można typową izbę lekcyjną
różnie aranżować a więc nie
tylko w klasycznym układzie
ławek uczniowskich ustawio

nych frontem do tablicy, ale
również w zespołach po 6—8
uczniów, amfiteatralnie itp. Fab
ryka Pomocy Naukowych w
Koszalinie produkuje kompletne
wyposażenie pracowni klas na
uczania początkowego, a więc
zarówno meble jak i odpowied
nie zestawy pomocy naukowych.
Prace zmierzają w kierunku
konstruowania tzw. poliwalentnych pomocy naukowych, słu
żących do wykonywania wielu
ćwiczeń i pokazów.
Wszystkie te przedsięwzięcia
mają na celu tworzenie opty
malnych warunków kształcenia
i wychowania w istniejących i
nowo budowanych szkołach.
mgr CZESŁAW SZYMANEK
Dyrektor Departamentu
Inwestycji
I Wyposażenia Szkół
w Ministerstwie Oświaty
i Wychowania

Kwestia
wyobraźni...
dpowiedź mgr. Czesława
Szymanka na mój artykuł
pt. „Szkoły na wyrost” nasunę
ła mi kilka uwag.
Autor pisze m.in., te refor
mator musi brać pod uwagę obiektywną rzeczywistość, a jest
nią ponad 220 tys. typowych
izb lekcyjnych Trudno się z
tym stwierdzeniem nie zgodzić,
gdyby tej rzeczywistości nie
brać pod uwagę — reforma by
łaby utopią. Ale jest to teraź
niejszość, mnie zaś interesuje
przyszłość, którą trudno, moim
zdaniem kształtować według
systemów obowiązujących w tej
chwili. Tak więc stwierdzenie,
że system klasowo-lekcyjny bę
dzie jeszcze obowiązywał w
dziesięciolatce, nie zmienia fak
tu, że za dwadzieścia-trzydzieści lat może on być nieaktual
ny. Trudno jest też przewidzieć,
jakimi metodami będzie się pos
ługiwał nauczycie’ w roku 2000.
To miałam właśnie na myśli
pisząc o „programie otwartym”
— architekturze, która nie po
winna w żaden sposób krępo
wać jej obecnych — 1 przysz
łych użytkowników.
Mam też wrażenie, że walka
z przepełnieniem nie powinna
absorbować inwestora do tego
stopnia, by zapominał o walce
o nowoczesność. Jeżeli będziemy
teraz budować dużo złych
szkół, w przyszłości będziemy
musieli dużo zmieniać i mo
dernizować. System segmentowy
zaś pozwala wprawdzie na dos
tosowywanie szkoły do potrzeb
„demograficznych”, nie wnosi
jednak nic nowego do progra
mowych. Nie uważam też, by
jego zaletą był fakt, że „przy
jął się on zarówno przy budo
wie szkół na wsi, jak i w mieś
cie”. Inna powinna być archi
tektura w mieście, inna na wsi,
czy w małym miasteczku. Nie
można więc różnych potrzeb opędzać projektem typowym,
którego jedyną cechą indywidu
alną jest możliwość zwiększania
ilości segmentów.
Autor pisze: „Z zadowoleniem
1 uznaniem zostaną przyjęte
dalsze koncepcje i projekty. Uzyskaniu tych rozwiązań służą
konkursy architektoniczne i
eksperymentalne realizacje”.
Mogę tylko jeszcze raz przy
pomnieć, że wspomniany przeze
mnie konkurs „Szkoła 2000”
skończył się fiaskiem jeżeli
weźmie się pod uwagę fakt, że
ani jeden projekt nie został zre
alizowany. A przecież współini
cjatorem tego konkursu było Mi
nisterstwo Oświaty i Wychowa
nia. które także współuczestni
czyło w opracowywaniu jego
warunków. Wydaje mi się, że
postęp w dziedzinie architektu
ry szkolnej musi się łączyć z
podjęciem przez inwestora ry
zyka realizacji projektów indy
widualnych. I jak pisałam, ko
nieczności wyciągnięcia z tych
eksperymentów wniosków, któ
re powinny być uwzględniane
w katalogach typowych Tnaczej
szkoły będziemy budować ciąg
le od nowa.
I na koniec sprawa wyposa
żenia. Może jednoosobowe ław
ki w kształcie tranezu są ostat
nim krzykiem szkolnej mody,
co nie zmienia faktu że można
je ustawiać tylko tak, jak poz
woli architektura budynku —
jednostronne oświetlenie klas.
Trzeba sobie zdać sprawę że
szkoły XXI wieku budujemy
teraz, musimy więc mieć trochę
więcej wyobraźn,.
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(P) Zapewne każdy z doświad
czonych publicystów zastanawia
się długo i waha, zanim podej
mie temat walki z alkoholiz
mem. Nie dlatego, że nie widzi
i nie docenia wielkiej szkodli
wości tej plagi społecznej. Nie
chce być Don Kichotem, oba
wia się, że wdaje' się w bez
nadziejną walkę z wiatrakami.
Od czasu do czasu przeżywa
my nasilenie kampanii antyalko
holowej, potem jej fala opada —
a spożycie alkoholu nadal roś
nie.
Można by pocieszać się tym,
że alkoholizm jest chyba rów
nie tak stary, jak ludzkość, to
warzyszy jej wiernie przez
wszystkie epoki historyczne,
występuje we wszystkich ustro
jach. Albo i statystyką —
wbrew dość rozpowszechnionej
i niesłusznej opinii, że co Po
lak — to pijak — figurujemy
na światowych listach spożycia
alkoholu w przeliczeniu na jed
nego mieszkańca gdzieś na dwu
dziestym drugim miejscu,
miejscu. W
czołówce są Francuzi, Włosi,
popijający wino przy każdym
posiłku.
Ale nie pocieszajmy się ani
tymi historyczno-filozofipznymi
dywagacjami ani jednostronną
wymową statystyki, przy któ
rej pomocy można też dojść do
odmiennych wniosków, o czym
jeszcze będzie mowa. Trzeba po
wiedzieć krótko i jednoznacznie:
sytuacja jest zła, alkoholizm w
naszym kraju zwiększa się, po
woduje znaczne szkody i nie
można się temu przyglądać z
założonymi rękami. Tej pladze
trzeba przeciwdziałać. Nie jest
ona nieunikniona, nie jest z gó
ry przesądzone jej nieustanne
potęgowanie. W naszej historii
mieliśmy okresy wielkiego pi
jaństwa, potem następowało pe
wne otrzeźwienie. Nie jesteśmy
skazani na pogłębianie się alko
holizmu, przeciwdziałanie nie
jest bez szans.
Wracając do statystyki — wykazeje ona, te Polacy. PiJą
mniej, niż np. narody romań
skie, ale piją trunki znacznie
mocniejsze, przede wszystkim
wódkę. Powoduje to widoczne
skutki, upijanie się — z różno
rodnymi konsekwencjami.
Najgroźniejsze jest to, że spo
życie alkoholu w Polsce syste
matycznie rośnie. W ciągu 8
lat, między rokiem 1958 a 1976
zwiększyło się ono a 5 do 7,8
litra stuprocentowego spirytusu
na jednego mieszkańca.
Statystyka rozkłada to picie
na całą ludność kraju, od najmłodszych do najstarszych obywateli. Oczywiście nie odpowia
da to rzeczywistości. Cała lud
ność nie pije, nie piją też wszy
scy dorośli. Najwięcej alkoho
lu spożywają młodzi ludzie w
wieku od 18 do 24 lat. Są gru
py, w których spożycie alkoho
lu Jest wyjątkowo wysokie, są
wreszcie nałogowi alkoholicy.
Ujemne skutki nadmiernego
spożycia alkoholu są dobrze zna
ne — przestępczość, utrata zdro
wia, wypadki przy pracy wzrost
nieobecności w pracy, obniżenie
wydajności i jakości pracy, wy
padki drogowe. Alkohol jest
źródłem wielu tragedii rodzin
nych, rozbicia rodzin, wykole
jania się dzieci.
Przy czym — co jest szcze
gólnie groźne — wokół pijań
stwa wytworzyła się aura po
błażania. Nie dostrzega się w
nim powszechnie wielkiego nie
bezpieczeństwa, hamulca nasze
go rozwoju. Zwyczaj popijania
rozszerza się coraz bardziej.
Najgorsze jest to, że obniża się
wiek, w którrm młodzi ludzie
roznorzynaja picie. Wyrywkowe
badania wykazują, że kilkuna
stoletni młodzież szkolna się
ga po kieliszek — na dodatek
wcale nie rzadko za namową
swoich rodziców.
Przeciwdzia’anie tej narasta
jącej pladze jest słabe. Istnieje
ustawa antyalkoholowa z 1959 r.,
nastawiona
jednak
przede
wszystkim
na likwidowanie
skutków alkoholizmu, a nie na
profilaktykę, która jest chyba
najważniejsza.
Front antyalkoholowy jest
wątły.
Powołano wprawdzie komisje
społeezno-lekarskie do zwalazania alkoholizmu, ale już z ich
-tworzeniem są trudności, brak
'skarży wyspecjalizowanych w
‘cj dziedzinie, szczególne trud-

ności przysparza obsadzenie sta
nowiska kierownika takiej ko
misji. Może dzieje się tak dla
tego, że komisje z reguły wi
dzą bardzo ograniczone możli
wości działania, przede wszyst
kim brak miejsc dla dobrowol
nego czy przymusowego lecze
nia alkoholików. Z konieczności
zwalnia się z kuracji „na włas
ne żądanie” pacjentów po 4 mie
siącach, aby dać miejsce innym
— podczas gdy zgodnie z po
trzebą i przepisami pobyt w za
kładzie powinien trwać mini
mum 6 miesięcy. M.in. wskutek
takiego skracania kuracji wy
niki leczenia alkoholików są nie
wielkie, tylko nieznaczna część
pozbywa się tego nałogu.
Powszechnie zwraca się uwa
gę na wielką, wyjątkową do
stępność alkoholu. W tej czy
innej formie można go nabyć
niemal w każdym sklepie spo
żywczym. Przy czym często nieprzestrzegany jest zakaz sprze
daży alkoholu nietrzeźwym i
młodzieży.
Kontrargumentem przeciwko
ograniczeniu punktów sprzeda
ży alkoholu i regulowaniu je
go ceny jest rzekoma groźba
wzrostu liczby melin sprzeda
jących nielegalnie wódkę — 1
niebezpieczeństwo
rozwinięcia
na większą skalę pędzenia sa
mogonu. Trudno jednak z tego
typu kontrargumentami godzić
się. Po to mamy dostatecznie
wyspecjalizowane służbv, by
skutecznie zwalczać meliny i
samogon.
Bardzo słabe jest społeczne
przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Społeczny Komitet Przeciwal
koholowy działa niemal w po
jedynkę, w odosobnieniu — *
przecież powinien być wspiera
ny stale i skutecznie przez jak
że liczne u nas organizacje, na
samorządzie mieszkańców koń
cząc czy może właśnie od nie
go zaczynając.
Alkoholizmowi w naszym kra
ju musi być wydana bezwzględ
na i stanowcza walka. Przy
czym nie chodzi ani o prohibi
cję ani o abstynencję. Chodzi o
zachowanie umiaru, rozsądku,
godności ludzkiej, o wyelimino
wanie strat, szkód, krzywd i
nieszczęść, jakie niesie ze so
bą nadużywanie alkoholu.
Trzeba zacząć od młodzieży.
Szkoła i dom — zwłaszcza dom,
bo to rodzice a nie nauczyciele
podają
dzieciom kieliszek —
mają tu wiele do odrobienia.
2adnych dalszych błędów, żad
nego liberalizmu — nawet pi
wo czy wino to nie napoje dla
dzieci i młodzieży.
Wódka i koniaki muszą rze
czywiście zniknąć z zakładów
pracy. Są w tej mierze wyda
ne odpowiednie przepisy, ale
powszechnie omijane. Być może
trzeba będzie uciec się do
przykładowych kar, aby skoń
czyć z traktowaniem zakazów
z przymrużeniem oka.
Trzeba skończyć z tolerowa
niem ludzi nietrzeźwych w
miejscu pracy — tolerowaniem
przez kolegów i zwierzchników
(w myśl zasady „dziś ty, jutro
może ja”). Pijany niech kuruje się w domu, tracąc ew. część
zarobku. Zresztą przepisy są —
nie ma tylko ich rzetelnego eg
zekwowania, po prostu zwyczaju.
Trudna sprawa — to leczni
ctwo odwykowe, jego rozwinię
cie. Wiąźe się to bowiem z od
powiednimi inwestycjami. Jed
nakże wydatków tych nie unik
niemy, jeśli chcemy serio trak
tować walkę z alkoholizmem. A
musimy traktować ją jak naj
bardziej poważnie.
Jeszcze trudniejszy problem
— to osiągnięcie tzw. kultury
picia, wyeliminowania prymity
wnego, odrażającego upijania
się w krzakach, bramach — i
w ogóle upijania się. Z tym h
wiąźe się sprawa zmiany sto
sunku do nicią, do pijaków, zer
wanie z liberalizmem i niemal
aprobującym pobłażaniem.
Walka z alkoholizmem — to i
nasza sprawa ogólnonarodowa.
Nie możemy godzić sie z tą pla
gą, ciągnącą nas w dół, hamują
cą postęp.
Tu siłą rzeczy dotknęliśmy
tylko naskórkowo _____
,__
niektórych
stron tego bardzo trudnego 1
skomplikowanego,
bolrsnego
problemu, jakim jest _____
alkoholizm. Do sprawy tej powrócimy
jeszcze niejednokrotnie.

Postęp w obradach komitetu rozbrojeniowego w Genewie
GENEWA (PAP). Korespondent PAP, Jerzy Wańkowicz pisze:
Rzecznicy szeregu delegacji uczestniczących w pracach genew
skiego komitetu rozbrojeniowego 30 państw poinformowali w
środę o dotychczasowych wynikach negocjacji.
Kolejne posiedzenie plenar
ne komitetu odbędzie się 25
kwietnia br. Ponad 2-tygodniowa przerwa w obradach
genewskich została uzgodnio
na w celu umożliwienia dele
gacjom wzięcia bezpośrednie
go udziału w końcowej fazie
prac komitetu przygotowaw
czego specjalnej sesji Zgroma
dzenia Ogólnego NZ, poświę
conej sprawom rozbrojenia.

Jak poinformowano, dotych
czasowe prace bieżącej sesji ko
mitetu rozbrojeniowego kon
centrowały się na trzech te
matach: zakazie badań i pro
dukcji nowych rodzajów i sy
stemów broni masowej zagłady,
w tym zwłaszcza broni neutro
nowej, całkowitym i powszech-

Leonid Breżniew
w Chabarowsku
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Leonid Breżniew i członek Biu
ra Politycznego KC KPZR, mi
nister obrony ZSRR
Dmitrij
Ustinow.
W ćwiczeniach uczestniczyły
oddziały i pododdziały różnych
rodzajów wojsk.
Leonid Breżniew wysoko oce
nił przebieg ćwiczeń. Podkreś
lił dobre współdziałanie piecho
ty zmotoryzowanej, czołgistów,
artylerzystów, oddziałów arty
lerii przeciwlotniczej i lotni
ków, jak też dobre opanowanie
nowoczesnej techniki bojowej
i
mistrzowskie
prowadzenie
ognia ze wszystkich rodzajów
broni.
Leonid Breżniew podziękował
żołnierzom i oficerom za dobre
wyszkolenie i opanowanie sztu
ki wojskowej oraz wezwał ich
do dalszego doskonalenia szko
lenia bojowego i politycznego,
do godnego wypełniania obo
wiązku żołnierskiego.
Uczestnicy ćwiczeń serdecz
nie podziękowali narodowi ra
dzieckiemu i osobiście sekreta
rzowi generalnemu KC KPZR
za otoczenie wielką troską żoł
nierzy pełniących służbę na Da
lekim Wschodzie. Wyrazili oni
poparcie dla polityki wewnętrz
nej i zagranicznej partii komu
nistycznej i państwa radzieckie
go, zapewnili Leonida Breżnie
wa, że będą nadal podnosić go
towość bojową oddziałów 1 pod
oddziałów, czujnie stać na stra
ży socjalistycznej ojczyzny. (P)

nym zakazie prób z bronią jąd

rową oraz zakazie broni che
micznej. Podjęto szeroką dysku
sję nad przedłożonym przez
ZSRR, Polskę i inne kraje so
cjalistyczne projektem między
narodowej konwencji o zakazie
produkcji, gromadzenia, rozmie
szczania i stosowania broni ne
utronowej. Liczne delegacje udzieliły już tej propozycji peł
nego poparcia, widząc w jej re
alizacji istotny krok na drodze
do wyeliminowania groźby woj
ny nuklearnej.
Rzecznicy podkreślili, że istot
ny wkład w prace komitetu roz
brojeniowego nad porozumie
niem o całkowitym i powszech
nym zakazie prób z bronią jąd
rową wniosły trójstronne roko
wania w tej sorawie między
ZSRR, USA i W. Brytanią.
Przedstawione przez rzecznika
W. Brytanii wspólne oświadcze
nie tych mocarstw stwierdza, iż
osiągnęły one istotny postęp w
zakresie uzgodnienia postano
wień przyszłego układu. Wspól
ne oświadczenie dodaje, iż istot
ny postęp osiągnięto również w
redagowaniu tekstu protokołu
dotyczącego eksplozji jądrowych
w celach pokojowych, który
będzie stanowił integralną część
Układu o całkowitym i powsze
chnym zakazie doświadczeń z
bronią jądrową.
Rzecznicy podkreślili także po
zytywny wpływ, jaki na prace
komitetu rozbrojeniowego wy
wierają radziecko-amerykańskie
rokowania w sprawie zakazu
broni radiologicznych. Rzeczni
cy ZSRR i USA potwierdzili
gotowość obu mocarstw do mo
żliwie jak najszybszego wypra
cowania odpowiedniego projek
tu konwencji międzynarodowej,
który ma być wkrótce — jak
się przewiduje — przedłożony
pod obrady komitetu rozbroje
niowego.

Zależności lekowe

oficjalne dementi Białego Do
mu, odrzucające informacje
„New York Timesa” o rzeko
mej rezygnacji prezydenta Car
tera z broni neutronowej.
3. Rozmowy ministra Gen
schera w Waszyngtonie były
poufne, trudno więc publicznie
wypowiadać się na temat ewentualnych zamiarów admini
stracji waszyngtońskiej. Zamia
ry te zostaną sprecyzowane i ujawnione w „dającym się prze
widzieć czasie”.
4. Kanclerz Schmidt poinfor
muje o stanowisku rządu fede
ralnego przewodniczących po
szczególnych partii i frakcji w
Bundestagu.
Odbył już taką
rozmowę z przywódcą opozycji
Kohlem.
Słowem: nic nowego. Postawa
rządu — jak wielokrotnie pod
kreślał Boelling — pozostała
niezmienna.
Innego zdania są obserwato
rzy bońskiej sceny. Wskazują
oni na szereg sprzeczności po
jawiających się w tej być może
najważniejszej fazie kształtowa
nia się decyzji o kapitalnym zna
czeniu dla odprężenia w Euro
pie i na świecie. Traktowanie
sprawy produkcji bomby „N”
jako suwerennej decyzji USA
— stwierdza m. in. część ko
mentatorów — nie brzmi wia
rygodnie. Decyzja w sprawie umiejscowienia nowej broni w
Europie, a więc stanowisko
głównego zainteresowanego —
RFN, określa sens całego przed
sięwzięcia. Jeśli rząd federalny
zająłby na przykład taką po
stawę, jak jego partner holen
derski, to produkcja bomby mi
jałaby się z celem.
Powszechną uwagę wzbudziła
także rozbieżność między ocze
kiwanym „jasnym tak” dla bro
ni neutronowej, zapowiadanym
przez koła oficjalne tuż przed
przyjazdem Christophera
do
RFŃ i obecną powściągliwością
w tej sprawie.
Część komentatorów skłania
się wręcz do poglądu, iż broń
neutronowa pod ciężarem któ
rej znalazło się Bonn, jest jed
nym z nowych elementów wzra
stającego napięcia między RFN
i USA. „Przez dziesięciolecia —
pisze np. „Frankfurter Rundschau” — Bonn było wzorowym
uczniem i najbardziej przeko
nywającym partnerem USA w
Europie. To się zmieniło. Gdy
dzisiaj pyta ktoś oficjalne czyn
niki nad Renem o stan sto
sunków z Ameryką, otrzymuje
bezradną i zdawkową
odpowiedź”.
Oczywiście, gdy mowa o tych
spekulacjach, nie można pominąć innego, kapitalnego
elemen tu określającego skompliko
wany charakter decyzji zarówno amerykańskiej, ’jak i
zachodnioniemieckiej.
Chodzi
o
międzynarodowe
skutki
wprowadzenia nowego rodzaju broni masowej zaglady,
stąd tak wielka uwaga, z jaką
notuje się w Bonn głosy opinii
światowej w tej sprawie.
W
środę w szeregu
dziennikach
radiowych i telewizyjnych po
informowano np.
o różnych
formach protestu społeczeństwa
polskiego i apelu Zgromadzenia
Narodowego CSRS. Wydaje się,
że tutejsi realistycznie myślący
politycy nie lekceważą tych głosów i przestróg.

(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
stawionych pytań dotyczących
broni „N” sprowadzały się do
następujących stwierdzeń:
1. Rząd federalny stoi nie
zmiennie na stanowisku, iż de
cyzji o produkcji broni neutro
nowej należy yyyłącznie do pre
zydenta USA.
2. Decyzja taka jeszcze nie
zapadła. Potwierdza to m. in.

Wokół czwartego M Aldo Moru
Trwają przesłuchania domniemanych
sympatyków „czerwonych brygad”

(P) Zażywanie leków bez u- i kowe” prowadził prof. dr Ta
'isadnionej potrzeby stało się
deusz Chruściel. (KL)
■jawiskiem bardzo powszechlym. Szczególny niepokój buChoroby roślin
’zi zażywanie leków bez wska
zań lekarskich. Leki chętnie
(P) W swoim kolejnym wy
brane spełniają pewne warun
kładzie poświęconym podstawo
ki. Przede wszystkim mają
wym zagadnieniom nauki o
wpływ na czynności psychicz chorobach roślin członek kore
ne, powodując uczucie przyjem spondent PAN Karol Mańka
ności. Po pewnym czasie zaży
podkreślił, że na problemy te
wania tvch leków występuje
należy patrzeć z dwojakiego
-ależność
psychiczna,
którą punktu widzenia.
'wistowa Organizacja Zdrowia
Po pierwsze — określone
iefi”i”je jako stan przymusowy,
efekty może przynosić zastoso
w którym konieczne jest ok^e- wanie hodowli odpornościowej
'■re lub ciągłe zażywanie le(wytwarzanie odmian odpor
:ów dla osiągnięcia przyjem nych na czynniki chorobotwór
nych doznań.
cze aktualnie dominujące). Po
W przypadku zażywania nie drugie — kształtowanie środo
wiska roślin uprawowych pod
których leków, takich jak nn.
-norfina, morfinopodobne, bar kątem widzenia dobrych wa
runków rozwojowych dla roślin
biturany występu ie także zja
wisko zależności fizycznej. Jest użytkowych a złych dla rozwo
to stan patologiczny ujawniają ju organizmów chorobotwór
czych.
cy się wystąpieniem
zespołu
Referent ukazał potrzebę pre
abstyrencji w wyniku przerwa
ferowania przytoczonych kie
nia zażywania tych leków.
Gdv mowa o z'’e*ne«ei leko runków działań m. in. na pod
stawie analizy historii rozwoju
wej. słowo lek jest tu poje
niem szerszym. Pozumie się nauki o chorobach roślin, wy
różniając tu szczególnie doko
nrzez to substancję. która po
nania i zasługi położone dla fisiada działanie biologiczne na
topatologii już ponad sto lat
ustrój, a nie je<t potrzebna dla
prawidłowego jego funkcjono temu przez Antoniego de Bary’ego.
_
wania. w trm znaczeniu lekiem
Wśród grona jego uczniów
jest alkohol i narkotyki.
znajdował się również Polak
Pierwszy bardzo interesujący
wykład z cyklu „Zależności le- I Józef Rostafiński.

(P) Porywacze Aldo Moro przesłali do władz włoskich jego list,
w którym zwraca się do rządu o uwolnienie członków „czer
wonych brygad” przebywających w więzieniu, w zamian za jego
uwolnienie. Do listu porywacze dołączyli ultimatum żądające
wypuszczenia z więzienia 150 członków „czerwonych brygad”.
Fot. CAF — Unltax

RZYM (PAP). Korespondent
PAP, Waldemar Kedaj pisze:
opinię publiczną i cały włoski
świat polityczny ponownie
zelektryzował kolejny, czwar
ty . od ubiegłej środy „list”,
AIao Moro, przekazany — jak
już podawaliśmy — 4 bm. wie
czorem przez terrorystów’.
List adresowany był do sekre
tarza politycznego partii demo
kracji chrześcijańskiej Benigno
Zaccagniniego oraz do innych
czołowych działaczy tej partii.
List, przypisywany przez terro
rystów Aldo Moro, zwraca się
również do Włoskiej Partii Ko
munistycznej. stwierdzając, iż
W1PK „nie powinna zapominać”,
że porwanie nastąpiło „w mo
mencie gdy parlament przystę
pował do zatwierdzenia rządu”,
powołanego „tak wielkim sta
raniem” Moro.
Zdaniem włoskich władz śled
czych. ostatni „list” Moro, po
dobnie jak poprzednie, pisany
był wprawdzie jego ręką, ale z
całą pewnością — pod przymu
sem. Opinie taką wyraziły tak
że wszystkie demokratyczne
partie włoskie, których organy
prasowe cytują 5 bm. zdanie z
wtorkowego przemówienia pre
miera Andreottiego. iż ..niedo
puszczalne jest paktowanie z
ludźmi, których ręcp ociekają
krwią”.
Dziennik WIPK „Unita" pi
sze. że celem terrorystów jest
zdyskredytowanie i upokorzenia

Jak poinformowano, komitet
rozbrojeniowy podejmie rów
nież pracę nad przedłożoną
przez ZSRR, Polskę i inne kra
je socjalistyczne propozycją w
sprawie ustanowienia komplek
sowego programu rozbrojenia na
najbliższe lata.
Wśród posunięć rozbrojenio
wych, które powinny stać się
częścią składową kompleksowe
go programu rozbrojenia doku
ment krajów socjalistycznych
proponuje m.in. zaprzestanie
wyścigu zbrojeń jądrowych oraz
rozbrojenie jądrowe. Stwierdza
on, że istnieje obecnie koniecz
ność zawarcia porozumienia o
jednoczesnym zaprzestaniu przez
wszystkie państwa produkcji
wszelkich rodzajów broni jądrowej-atomowej, wodorowej i
neutronowej oraz stopniowej re
dukcji już nagromadzonych za
pasów tej broni, aż do jej cał
kowitej likwidacji.
Państwa socjalistyczne propo
nują zarazem podjęcie szeregu
przedsięwzięć mających na ce
lu zapobieżenie możliwości woj
ny nuklearnej, w tym zawar
cia porozumienia o całkowitym
i powszechnym zakazie doświad
czeń z bronią jądrową. Propo
nują one również podjęcie ak
tywnych starań o dalsze umoc
nienie i uniwersalizację układu
o nierozprzestrzenianiu broni
nuklearnej.
Dokument zawiera też propo
zycje międzynarodowego poro
zumienia o zakazie produkcji 1
przechowywania broni chemicz
nej oraz zniszczeniu jej zapa
sów. Proponuje on także włą
czenie do kompleksowego programu rozbrojenia sprawy zawarcia międzyna rodowej konwencji o zakazie badań 1 proaukcji nowych rodzajów i systemów broni masowej zagłady.
Dokument wyraża zarazem
propozycje państw socjalistycz
nych w sprawie redukcji sił
zbrojnych i uzbrojenia konwen
cjonalnego, redukcji budżetów
wojskowych oraz całkowitej demilitsryzacji dna mórz i ocea
nów. (P)

30 rocznica podpisania układu ZSRR - Finlandia
Uroczysta akademia w Helsinkach
Przemówienia Urho Kekkonena i Andrieja Gromyki
HELSINKI (PAP). Z okazji
30 rocznicy podpisania układu
o przyjaźni, współpracy i po
mocy wzajemnej między ZSRR
a Finlandią, w pałacu „Fin
landia” w Helsinkach odbyła
się uroczysta akademia, pod
czas której wygłosili przemó
wienia prezydent Urho Kekkonen i przewodniczący ra
dzieckiej delegacji rządowej
na obchody rocznicy, członek
Biura Politycznego KC KPZR,
minister spraw zagranicznych
ZSRR, Andriej Gromyko.
Prezydent Kekkonen podkreś
lił. że dzięki układowi z ZSRR
rola Finlandii we współpracy
międzynarodowej stała się zna
cznie bardziej aktywna niż 30
lat temu. Dał on wyraz dążeniu
swojego kraju przyczyniania się
do zapewnienia bezpieczeństwa
i współpracy na kontynencie eu
ropejskim i wskazał na poważ
ne zagrożenie, jakim dla przy
szłości całej ludzkości jest wyś
cig zbrojeń. Finlandia — powie
dział on — gotowa jest uczynić
wszystko, co w jej mocy by
przyczynić się do rozbrojenia.
Urho Kekkonen podkreślił ogromne znaczenie współpracy z
krajami
socjalistycznymi.
a
zwłaszcza ze Związkiem Radzie
ckim.

Ambasador PRL
u premiera Szwecji
SZTOKHOLM (PAP). 5 bm.
premier Szwecji, Thorbjoern
Faelldin przyjął ambasadora
PRL w tym kraju, Pawła Cieś
lara.
W kontekście zbliżającej się
wizyty premiera Faelidina w
Polsce poruszono w rozmowie
aktualne problemy stosunków
dwustronnych między Polska a
Szwecją, zwłaszcza w dziedzi
nie gospodarczej. (P)

Bonn pod ciężarem bomby „N”

E.W.

WSZECHNICA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

iin

Ważkie inicjatywy krajów socjalistycznych

przywódcy demokracji chrześcijańskiej. cieszącego się dotąd
największym autorytetem, a z
drugiej zaś strony zmuszenie sil
demokratycznych do ustępstw,
które miałyby „nieobliczalne
konsekwencje”.
Władze śledcze ujawniły, że
5 bm. oryginał _„listu” Aldo
Moro trafił do rąk Zaccagniniego. nie podano jednak, w jaki
sposób i jakimi kanałami to na
stąpiło.
W środę policja •przesłuchiwa
ła 30-letniego Ugo Bevilacqua i
29-letnią Oriettę Poggi. zatrzy
manych w Rzymie podczas ostat
niej akcji przeciwko domniema
nym sympatykom „czerwonych
brygad”. Oboje należeli do ultralewackiej grupy „Władza ro
botnicza”, nie istniejącej jednak
•
już od kilku lat.
W areszcie przebywa także
aresztowany 4 bm. w Genui
filozofii,
27-letni
absolwent
Gior gio Moroni. k w którego
mieszkaniu znaleziono broszury
i ulotki, nawiązujące do akcji
..czerwonych brygad”. (P)

Uwolnienie
Danieli Mastromauro

RZYM (PAP). Porywacze uwolnili w środę 20-letnią Da
nielą Mastromauro, córkę bo
gatego włoskiego przemysłowca,
uprowadzoną 29 stycznia br.
Jak informują źródła policyj
ne, za zwolnienie dziewczyny
żądano okupu w wys. 2,3 min
dolarów. (PAP)

Echa wypowiedzi
Andrieja Gromyki

I

WASZYNGTON, BONN (PAP).
Zachodnie środki masowego
przekazu z uwagą odnotowały
wypowiedzi ministra spraw za
granicznych ZSRR,
Andrieja
Gromyki, złożone we wtorek w
Helsinkach. Doniesieni* na te-

mat możliwości zgody RFN na
stacjonowanie na jej terytorium
tak barbarzyńskiej broni, okreś
lił on jako bardzo alarmujące.
W szczególności podkreśla się te
słowa min. Gromyki, w których
wyraził oczekiwanie ZSRR, iż
USA i ich sojusznicy w sposób
odpowiedzialny
podejdą
do
radzieckiej propozycji zakazu
rozwijania produkcji, magazy
nowania i użycia broni neutro
nowej.

Apel czechosłowackich
parlamentarzystów
Od stałego koresDondenta
LESZKA WYRWICZA
Praga, 5 kwietnia
(P) Czechosłowaccy parlamen
tarzyści wystosowali apel do
narodowych grup międzyparla
mentarnych
unii
wszystkich
krajów Europy zachodniej, USA
i Kanady, aby rozważyły swe
stanowiska i całą siłą swego
autorytetu wystąpiły o zakaz
produkcji bomby neutronowej,
a także rozwinęły maksymalne
starania o wzajemne wyrzecze
nie się przez wszystkie kraje
produkcji i posiadania tej naj
straszliwszej
broni
masowej
zagłady.
Posłowie obu izb Zgromadze
nia Federalnego, obradującego
na swym plenarnym, wiosen
nym posiedzeniu nad wynika
mi realizacji programu rządo
wego, w dniach 4 i 5 kwietnia
br. wyrazili we wspomnianym
apelu przekonanie, iż realiza
cja zamiaru rozpoczęcia pro
dukcji bomby neutronowej i uzbrojenia w nią niektórych
armii członków Paktu Północ
noatlantyckiego doprowadziłaby
do naruszenia obecnej polity
cznej i strategicznej sytuacji w
świecie,
przeszkodziłaby
w
rozmowach rozbrojeniowych i
przybliżyłaby niebezpieczeństwo
katastrofy atomowej, rozpo
czynając nową spiralę gorącz
kowego zbrojenia, którego wy
niki trudne byłyby do przewi
dzenia.

Świat protestują
LONDYN, PARYŻ (PAP). Nie
milkną protesty przeciwko za
miarom przystąpienia ao pro
dukcji barbarzyńskiej broni ne
utronowej.
Ponad 50 parlamentarzystów
brytyjskich pod pisało przedsta
wiony w Izbie Gmin projekt re
zolucji, wzywającej r.-ąd Caliaghana do rezygnacji z popie
rania planów Pentagonu w
sprawie produkcji i dyslokacji
broni neutronowej. Deputowani
wskazują zwłaszcza, że poja
wienie się broni neutronowej w
arsenale NATO pociągnęłoby za
sobą zwiększenie prawdopodo
bieństwa wybuchu broni nu
klearnej.
Belgradzki dziennik „Politika” pisze w komentarzu z 5 bm.
że w tym lub przyszłym mie
siącu zapadnie jedna z najbar
dziej odpowiedzialnych decyzji
w okresie powojennym, od któ
rej zależeć będzie albo począ
tek skutecznych kroków rozbro
jeniowych, albo też oparty o
broń neutronową wyścig zbro
jeń. Gazeta podkreśla, że na Re
publikę Federalną, która praw
dopodobnie odniosła najwięcej
korzyści z europejskiego odprę
żenia, spada odpowiedzialność
za tę decyzję, przy czym „tak”
ze strony Bonn oznaczałoby po
wrót do zimnej wojny ze Związ
kiem Radzieckim i podminowa
nie stosunków z drugim pań
stwem niemieckim.
Dziennik wskazuje przy tym
na zapowiedzianą wizytę Leoni
da Breżniewa w Bonn i nacisk
USA na wprowadzenie broni ne
utronowej ■ do Europy przez
„bońskia kuchenne drzwi”. (P) i

Minister A. Gromyko podkreś
li m.in., że kierownictwo ra
dzieckie niezmiennie troszczy się
o umacnianie przyjacielskiej
współpracy z Finlandią we
wszystkich dziedzinach. Jest to
kurs KPZR i wola całego naro
du radzieckiego. Wiemy, że po
lityka współpracy ze Związkiem
Radzieckim ma trwale popar
cie narodu fińskiego.
Ważną dziedziną stosunków
radziecko-fińskich
stało
się
współdziałanie
w
sprawach
międzynarodowych, zmierzające
do zapewnienia pokoju i bezpie
czeństwa narodu.
Podkreślając niebezpieczeństwo
nowego etapu wyścigu zbrojeń
w związku z planami produkcji
broni neutronowej — wyjątko
wo barbarzyńskiego środka ma
sowego zabijania ludzi — mini
ster Gromyko oświadczył, że
Związek Radziecki zaproponował
Stanom Zjednoczonym proste i
jasne rozwiązanie zagadnienia:
porozumieć się co do wzajem
nej rezygnacji z produkcji bro
ni neutronowej. Razem z naszy
mi socjalistycznymi przyjaciół
mi i sojusznikami wystąpiliśmy
w komitecie rozbrojeniowym z
nową ważną inicjatywą —
przedstawiliśmy projekt kon
wencji o zakazie produkcji, gro
madzenia, rozwoju i użycia bro
ni neutronowej.
Chcielibyśmy mieć nadzieję,
że USA i inni partnerzy roz
mów z całą odpowiedzialnością
podejtą do propozycji. W Wa
szyngtonie i stolicach
innych
krajów — powiedział A. Gromy
ko — powinni zdawać sobie
sprawę z tego, że decyzja o
produkcji broni neutronowej nie
jest prywatną sprawą jednego
państwa, lecz chodzi o losy ca
łej ludzkości. (P)

Zamieszki w Hajdarabadzie
DELHI (P AP). Oddziały woj
skowe nadal patrolują ulice
Hajdarabadu — stolicy indyjSkiego stanu Andhra Pradesz.
W środę podano do wiadomo
ści, że wprowadzona w ponie
działek w tym liczącym 1,6 min
mieszkańców mieście
godzina
policyjna zostaje przedłużona
do czwartku, gdyż podejmowa
ne były nowe próby podpale
nia budynków rządowych. Li
czba śmiertelnych ofiar ponie
działkowych starć między de
monstrantami a policją wzro
sła do 12, we wtorek bowiem
3 osoby zmarły w szpitalu.
3 bm. na ulicach Hajdaraba
du doszło do gwałtownych de
monstracji, gdy rozeszła się
wiadomość, że policjanci zgwał
cili pewną kobietę oraz zamor
dowali jej męża. W sprawie tej
toczy się śledztwo. Tłum zaata
kował autobusy, banki, urzędy
pocztowe oraz posterunki po
licji. Premier rządu stanowego,
Chenna Raddy oświadczył, że
zamieszki zostały
wywołane
przez ekstremistów, którzy pragną
pogorszenia
stosunków
między ludnością hinduską a
muzułmańską. (P)

Powolne tempo procesu
oprawców z Majdanka
BONN (PAP).
Sąd przysię
głych w Duesseldorfie zebrał
się na 243 posiedzenie w proce
sie oprawców z Majdanka.
F.ozprawa została jednali zno
wu odroczona ze względu na
„c.io-robę dwóch uczestników
procesu”. 14 członków komen
dantury obozowej Majdanka,
którzy stanęli przed sądem
duesseldorfskim,
oskarżonych
jest o zamordowanie co naj
mniej ćwierć miliona ludzi.
Postępowa opinia publiczna
od dawna domaga się przyspie
szenia procesu i ukarania win
nych potwornych zbrodni.
Protokoły z zeznań świadków
poważnie obarczają oskarżo
nych. Jak informuje „Westfaelische Rundsch.au”, polska lekar
ka obozowa swoimi zeznaniami
potwierdziła zbrodnie dwóch
kobiet oskarżonych w tym pro
cesie — Hermin Ryan-Braunsteiner oraz Hildegard Laecher,
zwanej „krwawą Brigidą”. Od
znaczały się one szczególnym
okrucieństwem. W czasie selek
cji przeprowadzanych podczas
apeli porannych, kiedy lekarze
ss wyciągali z szeregów cho
rych i szczególnie wynędznia
łych ludzi, obie nadzorczynie
obozowe znęcały się nad usta
wionymi do arielu kobietami, bi
ły je i popychały.
W czasie masowej egzekucji
co najmniej 17.000 więźniów w
dniu 3 listopada 1943 r. polska
lekarka była świadkiem jak jej
wsnółtowarzyszka niedoli, rów
nież lekarka, dobrowolnie po
szła na śmierć ze swoim mę
żem, mimo że — ze względu
na zawód — była zwolniona od
selekcji. Stanęła ona w jednym
szeregu z ofiarami, które za
bijano strzałami z karabinów.

• Organ radzieckich związków
zawodowych, dziennik „Trud” opuollkowal 5 bm. artykuł człon
ka Biura Politycznego KC PZPR,
przewodniczącego Centralnej Ra
dy Związków Zawodowych, Wła
dysława Kruczka, pt. „zacieśniać
szeregi ludzi pracy”. Artykuł po
święcony
jest
przygotowaniom
Światowego
Kongresu
do
IX
Związków
Zawodowych
oraz
współpracy związkowców.
• Prezydent USA Jlmmy Car
ter mianował S6-lctnIcgo gen. Davida Jonesa nowym przewodni
czącym kolegium szefów sztabów
na
miejsce
dotychczasowego
przewodniczącego
gen.
Georga
Browna, odchodzącego 1 lipca w
stan spoczynku ze względów zdro
wotnych.
• Minęła 10 rocznica zabójstwa
wybitnego przywódcy Murzynów
amerykańskich
pastora Martina
Luthera Kinga. W wielu miastach
amerykańskich odbyły się wiece
i okolicznościowe pochody. (PAP)
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Rozpoczęcie budowy kompleksu
hydroenergetycznego nu Dunaju

GRAMATYKA ZBROJEŃ
JANUSZ REITER

Od stałego korespondenta
BOHDANA KOSTECKIEGO

Sofia, 5 kwietnia
(P) Kompleks hydroenergetyczny „Nikopol — Turm Magurele”, którego budowę roz
poczęto uroczyście w środę, 5
bm. w obecności przywódców
Bułgarii i Rumunii, Todora
Żiwkowa i Nicolae Ceauses
cu, będzie największym tego
rodzaju obiektem na Dunaju.
Jego projekt jest dziełem in
stytutów
naukowobadawczych z dziedziny budownict
wa energetycznego obu kra
jów.
Został on opracowany przy udziale przedstawicieli wielu in
nych specjalności m.in. ekolo
gów, jako że budowa tego ro
dzaju i takich rozmiarów musi
wywrzeć wpływ na środowisko
naturalne rozległego regionu w
dolinie rzeki.
Zgodnie z tym projektem Du
naj po raz pierwszy w swoim
dolnym biegu przegrodzony zo
stanie szeroką tamą zaporową z
betonu i ziemi o długości 2100
m. Spiętrzy ona wody rzeki na
średnią wysokość 10 m. W
betonowej, tzw. przelewowej
części zapory znajdzie się 14
przepustów o szerokości 21 m
każdy, umożliwiających prze
pływ wody podczas powodzio
wego stanu na Dunaju.
Po obu stronach koryta rzeki
przy brzegu bułgarskim i ru
muńskim zbudowane zostaną
centrale hydroenergetyczne i
śluzy żeglugowe. Przewidziano
również budowę specjalnego
przepustu dla cennych ryb jesiotrowatych, które co roku wę
drują z Morza Czarnego w górę

Nowy rząd we Francji
Od stałego korespondenta
iFę7KA
KOŁODZIEJCZYKA
Paryż, 5 kwietnia
(P) Listę członków nowego ga
binetu przedstawił prezydentowi
w środę wieczorem premier
Raymond Barre — i nowy rząd
zbiorze się w czwartek na swo
je pierwsze posiedzenie. Najwi
doczniej, wychodząc ze sporto
wego założenia, że nie zmienia
się ekipy, która zwyciężyła,
premier Raymond Barre zacho
wał w składzie swego rządu
większość ministrów ze starego.
Kontynuacja zwyciężyła nad
otwarciem.
Pozostali w rządzie zachowu
jąc swe dawne resorty tacy mi
nistrowie z poprzedniego gabi
netu, jak de Guiringaud (spra
wy zagraniczne). Peyrefitte (Mi
nisterstwo
Sprawiedliwości),
Bonnet (sprawy wewnętrzne),
pani Simone Veil (zdrowie 1 ro
dzina) oraz Bourges (Minister
stwo Obrony Narodowej).
Pozostali w rządzie, choć zmie
nili resorty, następujący człon
kowie poprzedniego gabinetu:
Michel d’Ornano, który uzyskał
tekę ministra ochrony środowi
ska. a jego miejsce w kulturze
zajął J. Philipe Lecat — były
rzecznik prasowy Pałacu Elizej
skiego. Pozostał także w rzą
dzie, choć zmienił resort, mini
ster Monory, poprzednio mini
ster przemysłu, a w nowym
rządzie minister gospodarki. Za
stąpił on na tym stanowisku
Boulin. który w nowej ekipie
obiał tekę ministra pracy. Wró
cił na swoje stare stanowisko
ministra młodzieży i sportu J.
B. Soisson, który przed wybo
rami był na czele prezydenc
kiej partii republikańskiej i
montował blok Unii na Rzecz
Demokracji Francuskiej. No
wym ministrem handlu zagra
nicznego został J. F. Daniau.

Dramatyczne zakończenie
ekspedycji Heyerdahla
LONDYN (PAP). Jak już po
dawaliśmy, słynny norweski po
dróżnik Thor Heyerdahl i jego
załoga zakończyli swój kilku
miesięczny rejs po wodach Oce
anu Indyjskiego i spalili swój
trzcinowy statek „Tygrys”.
Początkowo Heyerdahl zamie
rzą! zakończyć ekspedycję w
porcie jednego z państw w re
jonie Morza Czerwonego, ale
bezskutecznie zabiegał o zgodę
na wejście na wody terytorial
ne kilku państw. W tej sytu
acji kontynuowanie ekspedycji
stanęło pod znakiem zapytania,
wreszcie międzynarodowa zało
ga żeglarzy postanowiła demon
stracyjnie spalić trzcinowy sta
tek, by zaprotestować w ten
snosób przeciwko wojnom i do
stawom broni do zapalnych re
jonów świata.
Thor Heyerdahl wystosował
list do sekretarza generalnego
ONZ, pod której flagą żeglo
wał. Pisze w nim. że cala za
łoga z żalem opuściła morze,
gdzie — w przeciwieństwie do
lądu — nie ma wyścigu zbro
jeń. „Nasza planeta — stwier
dza Heyerdahl — jest większa
niż trzcinowa tratwa, która
niosła nas przez oceany, lecz
przy tym wystarczająco mała,
by groziło jej to samo ryzyko,
co „Tygrysowi”, jeżeli żyjący
na niej ludzie nie zrozumieją
rozpaczliwej potrzeby rozumnej
współpracy, by uchronić naszą
cywilizację od przekształcenia
jej w płonący statek”.
Z drugiej strony Heyerdahl
podkreśla, że ekspedycja osiąg
nęła właściwie swoje cele nau
kowe. „Tygrys”, zbudowany na
wzór najstarszych łodzi zna
nych
człowiekowi,
żeglował
dzielnie na otwartym oceanie
i pokonał ponad 4000 mil.

,,Któryż rozsądny człowiek nie chciałby, aby olbrzymie wy
datki przeznaczane w Europie na cele wojskowe, spożytkować
na cele pokojowe’*. Te słowa to nie westchnienia pacyfisty, lecz
rzeki i jej górskich dopływów,
wyznanie feldmarszałka Helmuta von Moltke, jednego z twór
gdzie składają ikrę. Przepust
ców pruskiej i niemieckiej potęgi wojskowej. Wypowiedziane
ten poza okresem wiosennej mi
w 1868 roku na posiedzeniu Reichstagu, miały usprawiedliwić
gracji ryb zostanie wykorzy
nowe nakłady na zbrojenia, które już dwa lata później zaowo
stany do śluzowania małych
cowały wojną prusko-francuską.
szybkich jednostek flotylii pa
sażerskiej kursujących po Du
Po 110 latach i doświadcze myślenia jest najlepszym źród
naju.
niach dwóch wojen świato łem bezpieczeństwa, ma dziś od
Każda z dwóch elektrowni
działanie: wywołuje po
mieć będzie moc 330 megawa
wych a także kilkudziesięciu wrotne nieustającego
zagrożenia.
tów i dostarczy rocznie około
mniejszych, lokalnych, zbroje czucie
Każdy nowy rodzaj broni, któ
1,8 mld kWh energii. Zamonto
nia osiągnęły takie rozmiary, ry pojawia się po jednej stro
wane w nich zostaną radzieckie
o jakich nie śnił nawet pru nie, zmusza drugą stronę do
turbiny wodne o poziomym uski feldmarszałek. Przekona nadrobienia „zaległości”, tak aby
stawieniu — najlepiej nadające
nie o absurdalności tego sta utrzymał się stan równowagi,
się do wykorzystania na rze
nu jest równie silne jak po lecz już na wyższym, bardziej
kach nizinnych.
poziomie. Tak
czucie bezradności wobec nie niebezpiecznym
Budowa kompleksu hydro
było wtedy, gdy Stany Zjedno
go. Czyżby zbrojenia były czone
energetycznego „Nikopol —
weszły w posiadanie bom
Turnu Magurele” obliczona jest
rzeczywiście fatum, które mu- by wodorowej i tak musiałoby
na 8 lat. Bułgarscy i rumuńscy
simy tolerować tak długo, aż się stać i teraz, gdyby przy
projektanci są jednak zdania, że
doprowadzą nas do unicest wódcy NATO nie zrezygnowali
możliwe będzie skrócenie tego
z bomby neutronowej.
wienia?
terminu przy sprawnej i wy
Nikt nie potrafi, rzecz jasna,
dajnej organizacji robót.
334 miliardy dolarów wydał
czy istnieje granica
świat na obronę (lub atak) w powiedzieć,
„nasycenia bronią”, ale co do
ubiegłym roku. Rekordowa su jednego
nie
ma przecież wątpli
Wybuch bomby
ma, ale doświadczenie uczy, że wości: im więcej środków zni
w tej dziedzinie rekordy u- szczenia, tym większe prawdo
trzymują się zwykle nie dłu podobieństwo ich użycia. Czy
w siedzibie
żej niż rok. 334 miliardy to, byłaby to przemyślana decyzja
dla porównania, dochód na czy też tylko tragiczna pomył
KP W. Brytanii
a może zamach terrorystycz
rodowy bogatego państwa ka,
— ostateczny wynik pozoprzemysłowego liczącego 50 ny
Od stałego korespondenta
staje i tak ten sam.
min
mieszkańców.
Przelicza

ANDRZEJA BAJORKA
Nie są to wymyślone niebez
nie tej sumy na liczbę szpi pieczeństwa.
Tak jak wojna ma
tali, szkół, czy ton żywności swą własną „gramatyką", tak
Londyn, 5 kwietnia
dla
głodujących
i
niedożywio

i wyścig zbrojeń wymyka się
(P) Bomba, która eksplodo
nych, możemy sobie darować. kontroli polityków, stając się
wała 4 bm. w siedzibie Komu
swego
rodzaju perpetuum mo
Być może bardziej przema
nistycznej Partii Wielkiej Bry
wia do wyobraźni fakt, że bile. Nad nowymi rodzajami
tanii, to kolejna, poważna pro
wokacja, której sprawcami są zgromadzony na całym świę broni pracuje jedna czwarta
brytyjscy faszyści. Dowodzi ona cie potencjał atomowy wy naukowców na całym świecie,
to wielki przemysł I
ich rosnącego rozzuchwalenia.
starczyłby, aby kilkakrotnie zbrojenia
wielki interes. Lockheed, Boeing,
Dozorca kwater partii komu
zniszczyć
całą
ludzkość.
Same
Generał Electric w Stanach
nistycznej w Londynie, rozkła
Stany Zjednoczone posiadają Zjednoczonych, czy Messerschdając poranną pocztę, zauważył
broń atomową o sile wybuchu mitt Boelkow Blohm, AEG, Temałą paczkę. Chcąc sprawdzić
odpowiadającej 8 mld TNT lefunken, Daimler Benz w Re
zawartość
rozpakował ją i
wówczas .nastąpiła eksplozja.
(mieszanki wybuchowej), czy publice Federalnej — te wiel
Materiał wybuchowy umieszczo
tyle co 500 000 bomb takich kie firmy znane z produkcji sa
samolotów, czy mag
ny był w małej butelce po le
jak
ta, która została zrzucona mochodów,
netofonów, zawdzięczają
swe
karstwach. Dozorca, Wally Earna
Hiroszimę.
Gdyby
obdzie

kolosalne zyski przede wszyst
nes odwieziony został do szpi
lić
tym
ładunkiem
wszystkich
kim zamówieniom wojskowym.
tala z ranami na twarzy i rę
mieszkańców Ziemi, na każ Zbrojenia są dla potężnych kon
kach.
dego przypadłoby po dwie cernów zachodnich nigdy nie
Druga, podobnie skonstruo
wysychającym źródłem zysków,
tony.
wana bomba wysłana została
pocztą do siedziby Związku Za
wodowego Pracowników Pu
blicznych (NUPE)
w okręgu
Lambeth w Londynie. Tam,
szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności,
uniknięto
eksplozji.
Sprawdzając przesyłkę jeden z
pracowników NUPE zauważył
podejrzane uzwojenie i z miej
sca zaalarmował policję. Eks
perci rozbroili bombę.
Do redakcji dwóch londyń
skich gazet zadzwonił anonimo
wy rozmówca stwierdzając, iż
bomby podłożone zostały przez
„kolumnę 88” — tajną, neofa
szystowską organizację. Dzien
nik „The Guardian” podał, iż
do dokonania zamachów przy
znała się później jeszcze jedna
tajna organizacja
brytyjskiej
ultraprawicy — tzw. Godzina
11.
Policja prowadzi śledztwo.
Choć nie ustalono imiennych
sprawców zamachu, nietrudno
odgadnąć jaki jest ich rodowód
polityczny. Jeden z tych, któ
rzy dzwonili do gazet, butnie
przyznając się do autorstwa za
machu, podał jako swój pseu
donim „Mussolini”.
NUPE — związek zawodowy
do którego wysłana
została
bomba w przesyłce pocztowej
znany jest m. in. ze swych ostrych deklaracji przeciwko
rasizmowi i przeciwko neofa
szystom z organizacji Front Na
rodowy.

Czy siedząc na kilku tonach
trotylu, można się czuć bezpie
cznie? Wprawdzie przez trzy
dzieści lat udawało się uniknąć
eksplozji, ale nie jest to jeszcze
gwarancja spokojnej przyszłoś
ci. Wizja atomowej apokalipsy
skutecznie powstrzymuje ewen
tualnych śmiałków. Jaki sens
miałaby bowiem wojna, w któ
rej nie byłoby zwycięzców, a
tylko sami zwyciężeni? Ale po
kusa zdobycia takiej broni, któ
ra umożliwiłaby zwycięstwo, a
przynajmniej pozwoliła na szan
tażowanie przeciwnika, nie wy
gasła. Bomba neutronowa pobu
dziła
wyobraźnie niektórych
„teoretyków” właśnie dlatego,
że ma uprawdopodobnić to, co
wydawało się dotychczas i jest
nadal niemożliwe: ograniczenie
konfliktu nuklearnego do nie
wielkiego terytorium, bez ryzy
ka rozpętania wielkiej wojny.
To nic, że nadzieje te są bez
podstawne. Słynny filozof i fi
zyk Weizsaecker powiedział kie
dyś, że trzecia wojna światowa
wybuchnie wtedy, gdy będzie
można ją wygrać. Ten warunek
nie zostanie nigdy spełniony,
ale wystarczy przecież sama urojona myśl o możliwości zwy
cięstwa, a nawet, jak przyznał
prezydent Carter, obawa, że
przeciwnik może pierwszy pod
jąć decyzję.
Siła militarna, która według
ustalonej od wieków tradycji

daiac jednocześnie zatrudnienie
milionom ludzi.
Nic dziwnego, że powstała na
tym tle cała mitologia. Przemysł
zbrojeniowy zyskał miano siły
napędowej postępu techniczne
go, a zarazem najlepszej gwa
rancji utrzymania koniunktury
gospodarczej. Wielki krach, bez
robocie, szalejąca inflancja —
oto czym groziłoby, jak twier
dzi się niekiedy na Zachodzie,
rozbrojenie.
Dla koncernów zbrojeniowych
Jest to rzeczywiście wizja prze
rażająca. Broń to towar, na któ
ry nigdy nie brak popytu. Jeśli
nawet rynek wewnętrzny oka
załby się nie dość chłonny, pozostaje przecież eksport. Same
tylko kraje rozwijające się, wy
dające na zbrojenia przeciętnie
cztery razy więcej niż na oś
wiatę, składają coraz to nowe
zamówienia.
Czy odcięcie tego źródła do
chodów równałoby się rzeczywi
ście katastrofie gospodarczej?
Kiedy prezydent Carter posta
nowił wstrzymać
produkcję
bombowca B-l, trzy tysiące pra
cowników jednej z firm ame
rykańskich utraciło pracę. Gdy
zaś Republika Federalna zawar
ła wielki kontrakt na budowę
kilku okrętów wojennych, czter
dzieści tysięcy pracowników
stoczni mogło odetchnąć z ulgą.
Nawet
zachodnioniemieckie
związki zawodowe, programowo

Druga podróż Carfera

Realia i ogólniki
FRANCISZEK NIETZ

I IBERIA, państwo założone
*- przez wyzwolonych nie
wolników murzyńskich z USA,
którzy powrócili tu przed 130
laty, gorąco i serdecznie wi
tała amerykańskiego prezy
denta. Z okazji wizyty dostoj
nego gościa poniedziałek, 3
kwietnia ogłoszono świętem
narodowym. Należało się ono
Liberyjeżykom, albowiem ty
siące ich — jak doniosły nie
dyskretne agencje prasowe
ciężko pracowały całą nie
dzielę przy wyrównywaniu
dróg, budowie łuków trium
falnych i rozwieszaniu powi
talnych transparentów. Czte
rogodzinnej zaledwie wizycie
Jimmy Cartera w Monrovii
nadano uroczystą oprawę, słu
żącą między innymi podkreśle
niu specjalnych więzów łączą
cych oba kraje.
Nie wszędzie jednak na tra
sie siedmiodniowej podróży, obejmującej poza Liberią. We
nezuelę, Brazylię 1 Nigerię,
przyjmowano prezydenta Carte
ra równie serdecznie. W Cara
cas nie było owacji tłumów ale
też obyło się bez demonstracji
antyamerykańskich, które po
przedziły przyjazd prezydenta
do Brazylii. W Lagos przyjęto
przybysza z USA godnie acz
powściągliwie.
Niewątpliwie
miał rację Jimmy Carter gdy
stwierdził zmianę stosunku kra
jów Trzeciego Świata do Sta
nów Zjednoczonych.
„Czasy”
odrażającego Amerykanina mi
nęły i nikt nie wyobraża sobie,
by dziś amerykański gość (jak
to zdarzyło się ongiś Nixonowi

R.

w Wenezueli) został opluty
przez demonstrujące na lotnisku
tłumy.

Ukształtowanie
nowego,
„bardziej przyjaznego” wize
runku Ameryki stanowiło
niewątpliwie jeden z istot
nych celów drugiej, a właści
wie trzeciej, wliczając ubieg
łoroczną wyprawę do Londy
nu na szczyt NATO, zagra
nicznej podróży prezydenta
USA. Nie był to jednak cel
jedyny. Chodziło w niej o
zademonstrowanie wzrastają
cego zainteresowania Wa
szyngtonu przyszłością kra
jów rozwijających się, o spra
wy międzynarodowej współ
pracy gospodarczej, o tak ży
wotne dla Stanów Zjednoczo
nych kwestie energetyczne (z
Nigerii i Wenezueli pochodzi
łącznie 25 proc, importowanej
przez USA ropy naftowej), o
przyszłość reżimów mniejszoś
ciowych w Południowej Afry
ce i Rodezji, wreszcie o kam
panię dotyczącą praw czło
wieka.
Zdaniem obserwatorów, ta
mnogość celów musiała rzuto
wać na raczej mierne efekty
całej podróży- Zwrócono też
uwagę, że dbając o pozytyw
ny wydźwięk swych rozmów
i spotkań z przywódcami od
wiedzanych krajów, prezydent
dość starannie unikał szcze
gólnie kontrowersyjnych pro
blemów. Na konferencji pra-

sowej w Brasilii np. Carter
starał się zbagatelizować, dość
istotne w końcu, różnice mię
dzy Stanami Zjednoczonymi i
Brazylią, jeśli idzie o sprawę
reaktorów nuklearnych im
portowanych z RFN, oraz
praw człowieka. „Różnice te
stwierdził prezydent — rzeczy
wiście istnieją, ale dużo wię
ksze znaczenie mają tradycyj
ne więzy między obydwoma
krajami”.

Z rozczarowaniem przyjęte
zostało przez wiele stolic afry
kańskich wystąpienie amery
kańskiego przywódcy w Lagos.
Według szumnych zapowiedzi
miało ono zawierać pełny prze
gląd polityki Stanów Zjednoczo
nych wobec Czarnej Afryki oraz propozycje normalizacji sto
sunków politycznych w tej czę
ści świata. Przemówienie Car
tera w nigeryjskim Instytucie
Spraw Międzynarodowych
—
ogólnikowe acz wzniosłe — nie
zawierało konkretnych
infor
macji na temat kroków, jakie
Waszyngton gotów jest podjąć
w celu likwidacji rasizmu, apartheidu i rządów białej
mniejszości na południu Afryki.
Jednoznaczne potępienie przez
Cartera tzw. wewnętrznego po
rozumienia rasistowskiego rządu
Smitha z trzema ugodowymi
działaczami murzyńskimi osła
bione zostało odmową zastoso
wania całkowitego embarga ekonomicznego wobec Republiki
Południowej Afryki.
Afrykański etap podróży pre
zydenta USA — mimo pewnych
nowych akcentów — wykazał,
iż między Waszyngtonem a po
stępowymi krajami
Czarnego
Lądu utrzymują się zasadnicze
rozbieżności na temat przyszło
ści tego kontynentu. Polityka
nowej
administracji
wobec

przychylne rozbrojeniu, powita ka przeszkody nie tylko ekono
ły ten kontrakt z zadowoleniem.
miczne, lecz i polityczne, a na
wet psychologiczne. Tam, gdzie
Czyżby więc istniał rzeczywi
w grę wchodzą interesy bezpie
sty konflikt interesów?
czeństwa, konieczne jest zaufa
W tej samej Republice Fede
nie do drugiej strony, pewność,
ralnej ukazała się niedawno cie
że dąży ona do zmniejszenia
kawa informacja: według usta
niebezpieczeństwa, a nie osiąg
leń specjalistów całą produkcję
nięcia
przewagi. Tymczasem cią
czołgów „Leopard” można by
gle jeszcze w wielu krajach za
przestawić, bez strat, na wy
chodnich panuje przekonanie,
twarzanie urządzeń do wyko
że rokowania rozbrojeniowe to
rzystania energii słonecznej. W
licytacja, którą wygrywa ten,
Stanach Zjednoczonych z kolei
jeden z największych banków, kto dysponuje silniejszymi atu
tami. Taką rolę ma przecież
First National City Bank, udo
wodnił, że zbrojenia są najpo odegrać bomba neutronowa.
I znowu efekt jest wręcz od
ważniejszą przeszkodą w osiąg
wrotny. Trudno oczekiwać po
nięciu trzech głównych celów
stępów
rokowań rozbrojenio
ekonomicznych: wzrostu gospo
wych, gdy sam przedmiot ro
darczego, poprawy standardu
kowań zmienia się nieomal z
życiowego i stabilizacji cen. Na
dnia na dzień. Wyścig zbrojeń
kręcanie w ten sposób koniun
nabiera takiego tempa, że ne
ktury przynosi wynik odwrotny
gocjatorzy nie nadążają nawet
do oczekiwanego — przyśpiesza
za nowościami przemysłu zbro
inflację i obciąża miliony lu
jeniowego. Porozumienia zawar
dzi zwiększonymi podatkami.
te dziś, mogą się już jutro oka
Gdyby te same pieniądze, twier
zać
bezużyteczne.
ponieważ
dzi amerykański bank, które
dzięki nowoczesnej technice upaństwo ściąga na pokrycie ko
dało się ominąć zakazy.
sztów zbrojeń, pozostały w rę
„Najbliższe
dziesięciolecia
kach podatników, mogłyby po
wstać tysiące drobnych, prywat .będą niezwykle niebezpieczną
nych przedsiębiorstw. Tyle tyl
fazą w historii ludzkości” —
ko, że wiele gigantycznych kon
ostrzegą dr Frank Barnaby,
cernów straciłoby w ten sposób
dyrektor Sztokholmskiego In
stałe źródło zysków. I one wła
stytutu Badań nad Pokojem
śnie są najbardziej zaintereso
(SIPRI). Przestrogi i złe pro
wane utrzymaniem mitu o
„wyższej użyteczności” przemy roctwa dochodzą ze wszystkich
stron. Warto ich słuchać. Nie
słu zbrojeniowego.
po to, by popaść w fatalizm,
Nie wszystko oczywiście moż
lecz po to, aby zapobiec ato
na wyjaśnić interesami wielkich
koncernów. Rozbrojenie napotymowej apokalipsie.

Międzynarodowy dzień akcji w Europie zachodniej
(DOKOŃCZENIE ZF. STR. 1)
szukujących pracy, jak się pow
szechnie utrzymuje, są zaniżo
ne, zaś rzeczywista liczba osób
bezrobotnych wynosi ok. 2 min.
W br. bezrobocie w W. Brytanii
ma się zwiększyć o ok. 100 tys.
osób.

MADRYT
5 min Hiszpanów przerwało
pracę na jedną godzinę odpo
wiadając na wezwanie lewico
wych związków zawodowych?

Trybunał Russella
oskarża RFN
o naruszanie praw człowieka
BONN (PAP). Trzeci między
narodowy Trybunał Russella
oskarżył Republikę Federalną
Niemiec o to, że „poważnie”
narusza prawa człowieka sto
sując praktyki „Berufsyerbot”.
W tymczasowym sprawozda
niu, które zostało opublikowa
ne po pierwszej sesji trybuna
łu we Frankfurcie n/Menem,
Trybunał Russella stwierdza,
że tzw. uchwała o „elementach
radykalnych” premierów kra
jów RFN jest sprzeczna z kon
stytucyjną gwarancją prawa
swobodnego dostępu do zawo
du. do wypowiadania opinii i
zrzeszenia się.
• Trybunał — jak wiadomo —
rozpatrzył w ubiegłym tygod
niu 12 konkretnych przypad
ków pozbawienia, bądź uniemo
żliwienia pracy w służbie pu
blicznej ludziom o postępowych
przekonaniach na mocy uchwa
ły o „elementach radykalnych”.
(P)

Przywódcy komisji
robotni
czych i Generalnej Unii Pracu
jących, Marcelino Camacho i
Nicolas Redondo wręczyli prze
wodniczącemu Kortezów wspól
ny memoriał tych obu najwięk
szych central związkowych, w
którym podają rzeczywista licz
bę bezrobotnych w Hiszpanii:
przekroczyła ona 1200 tyś.
osób. Poprzedniego dnia w śród
mieściu Madrytu demonstrowało
100 tys. metalowców.

S

O prawo

do pracy
(P) Wśród, źródeł napięć
społecznych w świecie za
chodnim na pierwszym miej
scu niewątpliwie plasuje Się
bezrobocie. Liczby mówiące
o bezrobotnych w rozwinię
tych krajach kapitalistycz
nych idą w miliony, jeszcze
bardziej przerażająco rysuje
się jednak przyszłość. Opinie
ekspertów mówią o dalszym
wzroście bezrobocia na Zacho
dzie, przy czym najbardziej
alatmującą jest sytuacja mło
dzieży.
Na wezwanie 31 centrali
związkowych, należących do
zachodnioeuropejskiej konfe
deracji związków zawodo
wych, w 18 krajach Europy
Zachodniej
obchodzono
5
kwietnia „dzień akcji na rzecz
pełnego zatrudnienia”. Związ
ki zawodowe pragną w ten
sposób wywrzeć nacisk na
rządy i pracodawców w kie
runku podjęcia kroków lik
widujących bezrobocie.
'Warto przypomnieć w tym
kontekście, że Polska wystą
piła na forum Międzynarodo
wej Organizacji Pracy z ini
cjatywą zawarcia międzynaro
dowej konwencji o powszech
nym prawie do pracy. Inicja
tywa ta spotyka się z dużym
zainteresowaniem wielu poli
tyków i działaczy społecznych
na Zachodzie. Jest to inicja
tywa tym cenniejsza, że obok
zagwarantowania konwencją
powszechnego prawa do pracy
w
krajach
członkowskich
MOP, polski projekt zakłada
I ścisłe powiązanie celów poli
tyki zatrudnienia z całokształ
tem zasad i zadań poli
tyki społecznej — słowem
mówi o warunkach, jakie po
winny zostać spełnione, aby
powszechne prawo do pracy
było realizowane w praktyce.

Szukając przykładów i moż
liwości rozwiązania problemu
bezrobocia, oficjalne doku
Belgijska klasa robotnicza
wzięła czynny udział w środo
menty MOP nawiązują do
wym „dniu akcji”. W tym. sto
funkcjonowania polskiego Ko
sunkowo małym kraju liczącym
deksu Pracy i podkreślają, że
10 min mieszkańców, ponad 230
potwierdza on konstytucyjnie
tys. osób pozbawionych jest zagwarantowane prawo do
pracy.
pracy dla wszystkich obywa
W środę rano u wejść do bel
teli w naszym kraju.
gijskich zakładów pracy rozda
Tak więc Polska może się
wano odezwy protestujące prze
ciwko bierności władz w dzie słusznie szczycić swoim dziadzinie
polityki zatrudnienia. I laniem na rzecz likwidacji
Odbyły sie wiece i zebrania oraz
bezrobocia na całym świecie:
krótkie strajki ostrzegawcze. W
jej inicjatywy na forum MOP
centrum Brukseli zorganizowano
poparte są konkretnym przy
wiec, na którym działacze wspól
kładem, jakim służy nasz kraj
nego frontu związków zawodo
w zagwarantowaniu jednego
wych odczytali protestacyjne oredzie. Wystosowano szereg tele
z podstawowych praw czło
gramów i listów do premiera
wieka — prawa do pracy.

BRUKSELA

Tindemansa i jego ministrów,
jak również do komisji EWG i
organizacji przeds’"’'''

GENEWk
Akcje protestacyjne przeciw
ko wadliwej polityce zatrudnie
nia i klęsce masowego bezrobo
cia w krajach kapitalistycznych
objęły również w środę liczne
zakłady pracy w Szwajcarii.
Sekretarz centrali szwajcarskich
związków zawodowych Jean
Clivaz stwierdził, że w ciągu
ostatnich 3 lat zlikwidowano w
przemyśle szwajcarskim 349 tys.
miejsc pracy. Dotknęło to prze
de wszystkim robotników cudzo
ziemskich. (P)

Komentarz — obok

pod przewodnictwem Tanzanii
stanowić miałyby podpory owego sojuszu.
Stąd zapewne
komplementy
pod
adresem
władz w Lagos oraz zapewnie
nia Cartera, iz stosunki między
Nigerią i Stanami Zjednoczony
mi „są lepsze niż kiedykolwiek”
oraz, że obydwa kraje „osiąg
nęły
zasadnicze porozumienie
co do sytuacji w rejonach ogarniętych wstrząsami w Afry
ce”.
Tym pobożnym życzeniom
przeczył tekst wspólnego komu
★
nikatu
amerykańsko-nigeryjSwego rodzaju motywem skiego. A i sam Jimmy Carter
przewodnim rozmów Cartera przyznał na pokładzie samolotu
przede wszystkim w Wene w drodze z Nigerii do Liberii:
zueli i Nigerii, były kwestie „mamy różne podejścia na te
sytuacji na południu Afry
importu ropy naftowej. Oby mat
ki”. Również jeśli chodzi o t>dwa te kraje, eksportujące do cenę
w „rogu” Afryici
USA — jak już wspomnieli różnicesytuacji
te były dość wyraźnie
śmy — znaczne ilości ropy, o- widoczne. Szczególnie krępujący
powiadają się za podniesie i niewygodny jest dla Waszyng
niem cen tego produktu. Z tonu nacisk jaki kładzie się w
jednej strony byłby to „akt Lagos na zerwanie kontaktów
sprawiedliwości i zwiększenie handlowych z rasistowskimi
Afryki. A
pomocy amerykańskiej na rządami naże południu
Stany Zjednoczone
rzecz krajów rozwijających wiadomo,
mają w RPA i Rodezji rozgałę
się” (stanowisko rządu w Ca zione interesy gospodarcze.
racas). Z drugiej natomiast
Głównym celem podróży pre
wyrównałoby to straty pono zydenta Cartera do czterech
szone przez obydwa kraje z krajów Ameryki Łacińskiej i
powodu spadku wartości do Afryki było „wykazanie, że
lara. Ewentualna podwyżka Stany Zjednoczone są zdolne w
konstruktywny i twór
mogłaby naruszyć delikatną Sposób
działać dla dobra zróżnico
równowagę gospodarki amery czy
wanego świata, w którym żyje
kańskiej i tak już obciążonej obecnie ludzkość”. To ogólniko
rosnącymi co roku kosztami we, filozoficzne prawie sfor
importu ropy naftowej. Pró mułowanie celu długiej wypra
bował o tym przekonać swych wy niewiele mówi o jej real
rozmówców — prezydenta Pe- nych wymiarach i efektach. W
mierze była ona zapew
reza oraz generała Obasanjo jakiejś
ne sukcesem — jeśli nawet nie
— Jimmy Carter. Z jakim dyplomacji
to
skutkiem — trudno w tej osobistym —amerykańskiej,
prezydenta. Za
chwili powiedzieć.
sygnalizowała ona też zaintere
Już dziś natomiast wiadomo r sowanie Białego Domu nowymi
(tak w każdym razie sądzą nie wymiarami i zaniedbywanymi
przez poprzednie administracje
którzy komentatorzy), iż fias
regionami geograficznymi. Jako
kiem zakończyła się mniej re
klamowana, bardziej poufna mi taka, podróż ta traktowana mo
że być jako rozwinięcie polity
sja amerykańskiego prezyden
ki zagranicznej administracji
ta — próba zmontowania wokół
Stanów Zjednoczonych wspólne Cartera, swego rodzaju przegląd
go „antykomunistycznego” fron spraw, którymi trzeba będzie
się zająć — już bez owacji tłu
tu krajów Czarnej Afryki. Ni
geria oraz tzw. kraje frontowa mów i łuków triumfalnych.

Afryki znajduje się — jak moż
na sądzić — wciąż na etapie
konceptualizacji. Interesy gos
podarcze zdają się nadal prze
ważać nad racjami polityczny
mi, zaś obawa przed dojściem
do władzy w Rodezji radykal
nych ugrupowań murzyńskich
uniemożliwia Amerykanom odegranie roli obiektywnego me
diatora
między białym reżi
mem Smitha, organizacjami mu
rzyńskich ugodowców i Fron
tem Patriotycznym.

STO

ANNA PIASECKA

Pierwsza liga
(P) Wyprzedzając o dwa
miesiące swego Konkurenta
„Fortunę”, tygodnik amery
kański „Business Week” opubllkował gospodarcze i fi| nansowe wyniki 1 200 „plerH wszoligowych" przedsiębiorstw
| działających w 48 najważniejI szych gałęziach przemysłu i
usług Stanów Zjednoczonych.
Ta czołowa grupa korpo
racji zanotowała w 1977 roku
łączne obroty w wysokości
1 615 miliardów dolarów, czy
li o 13 procent więcej niż'w
roku poprzedni..i. „Business
| Week” zauważa, iż świadczy
2 to o zdrowej tendencji wzros
ty tow-j. Jednakże, rzecz cha?| raktery styczna — tylko 25
p największych korporacji
tj uczestniczyło w tych c rotach
$ sutną 486 miliardów. Innymi
H słowy, r.a dwa procent ogó’ łu przedsiębiorstw fig. rująIcych na liście „Business We
ek" przypada ponad trzy
dzieści procent ich global
nych obrotów. Jest to wy
mowna ilustracja koncentracji
kapitalistycznej, która w 1977
roku osiągnęła w Stanach
Zjednoczonych kolejny re
kord.
Leaderem pierwszej ligi amerykańskich przedsiębiorstw
jest znowu Generał Motors.
Przez trzy leta jego miejsce
zajmował Exxon. Było to spo
wodowane pamiętną zwyżką
cen ropy naftowej w 1973 ro
ku i, co zatem idzie zwyżką
nominalnych obrotów tej fir
my. Teraz Generał Motors od
zyskuje pozycję największego
przedsiębiorstwa USA (i naj
większego
przedsiębiorstwa
światowego).
Obroty amerykańskiego gi
ganta przemysłu motoryzacyj
nego wyniosły w 1977 r. 54 961
milionów dolarów. Aby zdać
sobie sprawę z wielkości tej
sumy, wystarczy wspomnieć,
że nie więcej niż dziewiętnaś
cie państw, na blisko 150
zrzeszonych w ONZ, ma do
chód narodowy wyższy od tej
sumy!
Mimo jednak, że Generał
Motors odebrał z powrotem
firmie Exxon palmę pierw
szeństwa, towarzystwa nafto
we stanowią , nadal najlicz
niejszą grupę branżową wśród
pierwszych 25 korporacji. Obok Exxon, znajdujemy tu
Mobil, Texaco, Socal, Gulf
Oil itd — razem 10 firm.
Lista „Business Week” nie
daje oczywiście pełnego ob
razu gospodarki amerykań
skiej, dowodzi jednak wyraź
nie, że mimo pewnych prze
sunięć w skali międzynarodo
wej, jest to wciąż najsilniej
sza gospodarka świata kapi
talistycznego.
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Nasi piłkarze pokonali w Poznaniu Greków 5:2
„Dublerzy” nie zdali jeszcze egzaminu
(P) Na stadionie im. 22 Lipca w Poznaniu rozegrano między
państwowy towarzyski mecz piłkarski Polska — Grecja. Mecz
zakończył się zwycięstwem Polski 5:2 (4:0)- Bramki zdobyli:
dla Polski — Lato w 11 min., Deyna w 18 i 32 min., Boniek
w 48 min., Zmuda w 20 min., dla Grecji — Orfanos w 55 min.
(x karnego) oraz Mavros w 78 min. Drużyny wystąpiły w
składach:
28 min. — płynna akcja Lato
POLSKA — Zdzisław Ko
strzewa, Antoni Szymanowski, — Szarmach — Boniek, strzał
łodzianina
minimalnie niecelny.
Władysław Zmuda, Józef Sze
30 min. — rajd Mavrosa i owczyk, Mirosław Justek, Ainterwencja Justka wy
dam Nawalka, Kazimierz Dey fiarna
sytuację pod bramką Ko
na, Zbigniew Baniek, Grze jaśnia
strzewy.
gorz Lato, Andrzej Szarmach
32 min. — akcja Justka lewą
i Marek Kusto.
stroną. Nieporadna interwencja
GRECJA — Zafiris Kaka- obrońców greckich i Deyna zdo
ris, Giannis Kyrastas, Kostas bywa 4 bramkę dla zespołu pol
lossifidis. Petros Ravousis, skiego.
George Firos, Christos Terza32 min. — dwóch piłkarzy
nidis i Christos Aridizoglu, greckich przed bramką Kostrze
wy.
Jednak udana interwencja
Angelos Anastasiadis, Michel
Galakos, Mimis Papaioannoy bramkarza sosnowieckiego Za
głębia wyjaśnia sytuację.
i Thomas Mavros.
Sędziował Rumun — Con38 min. — kolejny rajd Mavstantin Dimulescu, widzów rosa w kierunku polskięj bram
ki, wyjaśnia Kostrzewa.
około 30 tysięcy.
A oto skrót wydarzeń na boi
sku:
I min. — piękna akcja Miro
sława Justka, który próbuje za
skoczyć bramkarza. W chwilę
później dwa rzuty rożne, nieste
ty nie wykorzystane przez Po
laków.
6 min. — pierwszy atak Gre
ków zakończony rzutem roż
nym.
II min. — strzał z dystansu
Kusty obronił grecki bramkarz
Kakaris.
12 min. — akcja Deyna — Ku
sto. Piłka po strzale Deyny ociera sie o Ravousisa i wycho
dzi na rog. Chwilę potem po po
daniu Szewczyka Lato strzałem
z 20 m zdobywa pierwszą bram
kę.
13 min. — z 20 metrów na
bramkę Kostrzewy oddał strzał
Mavros. Strzał obroniony.
14 min. — akcja Nawałka —
Lato i piąty rzut rożny dla Pol
ski.
17 min. — kolejna akcja pol
skiego zespołu, sprytne zagranie
piętą Szarmacha i Deyna cel
nym strzałem zdobywa drugą
bramkę dla polskiego zespołu.
20 min. — po rzucie rożnym
Kusty, Boniek podaje do Żmu
dy i Polacy prowadzą 3:0.
21 min. — akcja Deyna —
Szarmach, strzał napastnika
mieleckiej Stali broni bramkarz
Kakaris.
26 min. — długie podanie Dey
ny do Laty. Strzał piłkarza
mieleckiego z 20 m przeleciał
obok bramki greckiej.

Zmiany w związku
gimnastycznym
(P) W Polskim Związku Gim
nastycznym nastąpiły zmiany.
Sekretarzem generalnym Związ
ku został Jerzy Jakubiak, funk
cję
kierownika
wyszkolenia
objął Zbigniew Szot. Został on
oddelegowany do pracy w
PZG z Wyższej Szkoły Wy
chowania Fizycznego w Gdań
sku na okres przygotowań do
Igrzysk Olimpijskich w Mos
kwie.

40 min. — po zagraniu ręką
Ravousisa rzut wolny z 25 m,
strzela Justek, piłka trafia w
słupek.
43 min. — po błędzie polskich
obrońców kolejny strzał Mavrosa, znów niecelny.
47 min. — po błędzie obroń
ców greckich Eoniek z podania
Kusty zdobył 5 bramkę dla ze
społu polskiego.
49 min. — piękna akcja Żmu
dy, Kusty i Szarmacha, ale głó
wka Szarmacha mija bramkę.
50 min. — niecelne podanie
Szewczyka przejął Orfano3. ale
w sytuacji sam na sam lepszy
okazał się Kostrzewa.
53 min. — faul Szewczyka na
Mavrosie i z rzutu karnego Karvitis zdobywa pierwszą bramkę
dla Grecji.
58 min. — strzał Anastasiadisa z dystansu mija bramkę Ko
strzewy. Minutę później udana
interwencja Kostrzewy po strza
le Mavrosa.
65 min. — sprawna akcja
Szymanowskiego, Kusty i Gziła,
strzał piłkarza Górnika Zabrze
przechodzi ponad bramką.
66 min. — dwie indywidualne
akcje Justka zostają nie wyko
rzystane przez naszych napast
ników.

Z angie’skich boisk
(P) W środę wieczorem roze
grano kilka zaległych spotkań
o mistrzostwo angielskich lig
piłkarskich. Oto wyniki:
I LIGA
Coventry City — Newcastle
United 0:0
Middlesbrough — Chelsea 2:0

73 min. — koronkowa akcja
Kusty z Kwaśniewskim pod
bramką grecką, strzał broni Ka
karis.
75 min. — po rzucie wol
nym pośrednim ostry strzał Galakosa broni Kostrzewa.
84 min. — indywidualna akcja
Karvitisa i podanie do MaVrosa, który lokuje piłkę w bram
ce Kostrzewy.
85 min. — strzał Anastasiadisa
z dystansu obroniony przez pol
skiego bramkarza. W następnej
minucie strzał Galakosa mini
malnie mija polską bramkę.
88 min. — szanse zdobycia ko
lejnej bramki dla zespołu pol
skiego miał Kusto, ale piłka wy
chodzi na rzut rożny. Również
w następnej, przedostatniej mi
nucie meczu Kusto oddał strzał
w stronę bramki greckiej, także
niecelny.

Młodzież Anglii
remisuje z Włochami
(P) W rewanżowym, ćwierćfi
nałowym meczu młodzieżowych
mistrzostw’ Europy w piłce noż
nej (do 21 lat) Wiochy zremi
sowały z Anglią 0:0. Pierwszy
mecz wygrali Anglicy 2:1 — oni
zakwalifikowali się do półfina
łu.

Eliminacje koszykarzy
W Czechosłowacji rozpoczął
się kolejny, eliminacyjny turniej
(grupa „C”) do mistrzostw Eu
ropy w koszykówce juniorów,
finałowe rozgrywki odbędą się
w sierpniu we Włoszech.

Oto rezultaty meczów:
116:75,
Bułgaria — Maroko
112:72,
CSRS — Dania
Finlandia — Holandia 76:68.

Kontrolne spotkania finalistów „Mundialu"
wynika z wypowiedzi praso
wych — zostały przeprowadzo
ne wstępne rozmowy z urug
wajskim
trenerem
Juanem
Eduardo Hoberem, w którym
upatruje się ewentualnego na
stępcy trenera Calderona.
Po meczu w Limie z Bułga
rią 23 tys. widzów domagało
się dymisji Calderona. Dzienni
karze w pomeczowych sprawo
zdaniach ostro skrytykowali
pracę selekcjonera reprezenta
cji piłkarskiej Peru i domaga
ją się zmian w kadrze narodo
wej. Oto kilka prasowych tytu
łów: „Żenująca gra piłkarskiej
reprezentacji”,
„Potrzebujemy
gry godnej finalisty piłkarskich
W Peru niezadowolenie
mistrzostw świata”.
Krytyczną sytuację pogłębia
Wyniki piłkarzy peruwiańskich
fakt odwołania Kwietniowego
w ostatnich meczach między
tournće drużyny Peru po Euro
państwowych (z Argentyną 1:2
pie (m. in. nie dojdzie z tego
i 1:3. z Bułgarią 1:1) sprawiły,
powodu do meczu Polska —
że prasa w tym kraju domaga
Peru). Drużyna peruwiańska w
się zmiany trenera reprezentacji,
bieżącym miesiącu będzie treno
Marcosa Calderona. Federacja
wała w jednym z krajów Ame
piłkarska Peru nie zabrała gło
ryki Płd. Surowej ocenie pod
su na ten temat, ale — jak
dana została także forma pił
karzy peruwiańskich. Z zawod
ników pozytywną opinię otrzy
mał jedynie bramkarz Ramon
Quiroga — z pochodzenia Ar
gentyńczyk. Kibice peruwiańscy
pocieszają się jednak tym, że
reprezentacja nie grała w naj
silniejszym składzie, bo bez
trzech
czołowych
piłkarzy.
Teofilo Cubillas leczy kontuzję.
Juana Jose Munante („Jęta”)
nie zwolnił na mecze między
trudnych technicznie warian
państwowe jego meksykański
tach trasa, sprawia, że kierow
klub. Kontuzjowany jest także
cy muszą się tam wykazać wy
sokimi
umiejętnościami
jeź
Hugo Sotil, ale jego udział w
finałach „Mundialu-78” stoi pod
dzieckimi i świetnym przygoto
znakiem zapytania.
waniem sprzętu. Długość toru
wynosi prawie trzy tysiące me
Meksyk — Bułgaria 3:0
trów, a różnica poziomów —
(P) Piłkarska reprezentacja
72 metry. Start odbywa się tuż
Meksyku pokonała Bułgarię 3:0
przed wzniesieniem, którego
(2:0) w towarzyskim spotkaniu,
wysokość wynosi 60 metrów.
jakie rozegrane zostało na sta
W Cieszynie, oprócz elimina
dionie Jalisco w Guadalajarze.
cji motocrossowych do Mi
Bramki zdobyli: Cristobal Ortestrzostw Polski, odbywają się
ga (6 min.), Guillermo Menditakże tradycyjne, urządzane tam
zabal
(31 min.), Gerardo Lugo
z okazji Dnia Wojska Polskie
(87 min.). Mecz obserwowało
go — wyścigi motocyklowe o
65 tys. widzów. Sędzią spotka
„Puchar Przyjaźni” z udziałem
nia był Gino Deipolito (USA).
zawodników krajów socjalistycz
Bułgarzy, którzy przegrali unych. Nasza reprezentacja na
przednio 1:3 z Argentyną i
rodowa zdobyła w ub. roku
zdołali
zremisować 1:1 z Peru —
ten puchar po raz pierwszy. W
byli w meczu z reprezentacją
tym roku Główna Komisja
Meksyku zespołem wyraźnie
Sportowa Motocyklowa PZMot
słabszym. Brakowało im szyb
postanowiła wzorem motocroskości i skuteczności, czego nie
sów przeprowadzić rozgrywki o
można powiedzieć o ich prze
„Puchar Przyjaźni” w rajdach
ciwnikach.
Jedenastka Meksy
szosowo-terenowych i wyści
ku raz jeszcze potwierdziła, że
gach drogowych.
jest zespołem bardzo groźnym
Zawody motocrossowe o „Pu
i z pewnością będzie trudna do
char Przyjaźni” rozegrane zo
pokonania w finałach piłkar
staną w bieżącym sezonie —
30 kwietnia w Olsztynie, 14 ma
skich mistrzostw świata w Ar
gentynie.
ja w Witebsku (ZSRR). 7 czerw
ca w CSRS, 6 sierpnia na Wę
grzech (Budaneszt) i 27 sierpnia
w Merkres (NRD). (i)
(P) W Teheranie odbył 6ię w
środę towarzyski, międzypań
stwowy mecz piłkarskich repre
zentacji Iranu i Jugosławii.
Spotkanie zakończyło się wy
nikiem remisowym 0:0.
Meczem z Jugosławią druży
na Iranu zapoczątkowała serię
kontrolnych spotkań w okresie
przygotowań do występów w
finałach mistrzostw świata w
Argentynie. Iran po raz pier
wszy zakwalifikował się do fi
nałów piłkarskich mistrzostw
świata i w Argentynie grać bę
dzie w IV grupie eliminacyj
nej z Holandią. Peru i Szkocją.

Cieszyn propaguje nowy sport

Samochody na crossowym torze
(P) W dniach 15—16 kwietnia odbędą się w Cieszynie II
eliminacje Motocrossowych Mistrzostw Polski w klasach — 125
i 250/500 cm. Impreza ta zorganizowana zostanie na jednym
z najładniejszych w kraju torów motocrossowych — w Boguszowicach. Połączona ona zestala z wyścigami samochodów
crossowych. Wystartują na nich zawodnicy CSRS, Austrii
i Polski.
O ile do terenowych wyści
gów motocyklowych, które są
nader widowiskową dyscypli
ną sportu motorowego, zdąży
liśmy się już przyzwyczaić,
co bynajmniej nie obniża ich
atrakcyjności, o tyle autocross, mimo że cieszynianie
organizują takie zawody po
raz chyba piąty — ciągle ma
w sobie dla publiczności pe
wien posmak sensacji. Tym
większej, że oficjalnie, tereno
we wyścigi samochodowe nie
są u nas rozgrywane.
Działacze
Automobilklubu
Cieszyńskiego, korzystając z
przyjaznych stosunków łączą
cych ich z kolegami z Czecho
słowackiego Svazarmu — odpo
wiednika naszej Ligi Obrony
Kraju, zapraszają na towarzy
skie zawody kierowców samo
chodowych. Startują oni na spe
cjalnie skonstruowanych po-

jazdach, nie zawsze — poza
czterema kolami i kierownicą —
podobnych do powszechnie zna
nych samochodów. Wyposażone
w najrozmaitsze silniki —
„Wartburga”, „Skody”, a nawet
„Forda”, wzmocnione stalowymi
konstrukcjami z rur — małe
wózki, w obłokach kurzu, czę
sto potrącając się na trasie,
walczą zawzięcie o zwycięstwo.
Szerokie, nisko osadzone pod
wozie, typowe terenowe opony,
chronią skutecznie samochodziki
przed wywrotkami — choć i to
się czasem zdarza. Na wyboi
stym torze, nieustannie pracu
ją amortyzatory. Niektórzy kon
struktorzy zapewniają tym ele
mentom dodatkowe chłodzenie,
chroniąc je tym samym przed
zatarciem.

Wyścigi motocrossowe 1 autocrossowe gromadzą w Cieszynie
wielotysięczne rzesze entuzja
stów sportu motorowego. Do
skonała. ale zarazem o bardzo

II LIGA
Charlton Athletic — Cardiff
City 0:0
Notts County — Fulham 1:1
Oldham Athletic — Bristol
Rovers 4:1
Orient — Blackbum Rovers
0:0
Sheffield United — Brighton
2:0
Sunderland — Stocke City 1:0

WIKTORIA KLIMASZEWSKA
działaczka harcerska, żołnierz AK, b. więzień
Pawiaka,
Oświęcimia i Bergen-Belsen, współorganizatorka Ruchu Oporu
w Oświęcimiu, członek Rady Naczelnej ZBoWiD, wieloletni pra
cownik ZUS, wielki przyjaciel ludzi, człowiek wielkiego, czu
łego Serca, niestrudzony działacz społeczny, odznaczona Krzy
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem
Zasługi z Mieczami oraz wieloma innymi odznaczeniami.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 7 kwietnia br. o godz.
13 w kościele św. Józefata, po którym nastąpi pożegnanie w Do
mu Przedpogrzebowym i odprowadzenie do grobu.
Kochaną naszą Wikunię żegnają
współwięźniowie Pawlaka 1 Oświęcimia

zmarł śmiercią

tragiczną

w

S. t P.

Fot. J. Koszycki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 kwiet
nia 1978 r. po krótkich lecz ciężkich cierpieniach
zasnęła w Bogu

TADEUSZ AUGUSTYNIAK

WŁADYSŁAWA CĘDROWSKA

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele
murowanym św. Wincentego na Bródnie w dniu
6 kwietnia o godz 10.30, po którym nastąpi wy
prowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu ro
dzinnego o czym zawiadamiają z uczuciem głębo
kiego żalu

b. kasjerka „Galluxu"
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 7 kwiet
nia 1978 r. o godz. 9.00 w kościele cmentarnym
drewnianym) na Bródnie, po którym nastąpi wy
prowadzenie ZwIok do grobu rodzinnego.
mąż i rodzina
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
■W-70C0385-1

W-700310-1

tona, dzieci, wnuczki 1 rodzina

Dnia 1 kwietnia zmarł śmiercią tragiczną w wie
ku 37 lat
S. t P.

Dnia 4 kwietnia br. opatrzona św. sakramentami
zmarła
8. f P.

HALINA ŁOZIŃSKA
z domu Dobrzyniecka

TADEUSZ GAJOWNICZEK
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele
parafialnym w Mińsku Mazowieckim w dniu 6
kwietnia o godz. 14, po którym nastąpi wyprowa
dzenie na cmentarz miejscowy, o czym zawiada
miają z uczuciem głębokiego żalu
tona, matka, dzieci i rodzina

Eksportacja Zwłok odbędzie się ze szpitala przy
ul. Garwolińskiej 15 w Warszawie o godz. 13.
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
W-700011-1
W dniu 4 kwietnia 1978 r. w wieku lat 43 zmarł
nagle
mgr int. bud. wodnego

STEFAN MIKULIK
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, meda
lem 30-lecia PRL, Srebrną i Złotą Odznaką Hono
rową SITWM, Srebrną Odznaką Honorową NOT.
Długoletni i aktywny działacz Stowarzyszenia In
żynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.
Członek Prezydium Polskiego Komitetu NaukowoTechnicznego NOT ds Gospodarki Wodnej, Czło
nek Prezydium Komisji Gł. Ochrony Środowiska
i Zasobów Wodnych SITWM, serdeczny nasz Ko
lega o wielkiej prawości charakteru i serca. W
Zmarłym straciliśmy wybitnego fachowca, nie
strudzonego 1 ofiarnego działacza, cenionego Kole
gę, całe życie oddanego sprawie rozwoju gospo
darki wodnej.
Zegnamy Go z głębokim żalem składając Rodzi
nie wyrazy serdecznego współczucia.
Cześć Jego pamięci! _
Zarząd Główny Stowarzyszenia Inż.
i Techn. Wodnych i Melioracyjnych
TN-1004-1

Nabożeństw’o żałobne odbędzie się dnia 7 kwiet
nia br. o godz. 13 w kościele św Karola Boromcusza na Powązkach, po którym nastąpi złoże
nie Zwłok do
grobu rodzinnego
na cmentarzu
miejscowym, o czym zawiadamiają
córka, zięć, wnuki,
siostra z mężem i rodzina
W-646680-1

Dnia 2 kwietnia 1978 r. zmarł, przeżywszy 87 lat

S. f P.

FELIKS ZUŃ
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 7 kwiet
nia br. o godz. 9 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po którym nastąpi wprowadze
nie Zwłok do grobu rodzinnego. O smutnych tych
obrzędach zawiadamiają
W-646679-1

bracia, bratowa i rodzina

Z wielkim bólem zawiadamiamy, że dnia 3
kwietnia 1978 roku po ciężkich cierpieniach zmarł
nasz najukochańszy M|ż i Ojciec

STEFAN RYCIAK
mgr inż. dróg i mostów'
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 7 kwiet
nia 1973 r. o godz. 11.40 w kościele św. Wincen
tego na Cmentarzu Bródnowskim, po czym na
stąpi wyprowadzenie 1 złożenie drogich nam Zwłok
w grobie rodzinnym v
żona, syn, synowa, siostrzenica z mężem
i rodzina
W-700314-1

Dnia 3 kwietnia 1978 r. po długich 1
cierpieniach zasnęła w Bogu

Zmęczeni Austriacy
Austria wygrała 1:0 ze Szwaj
carią. Było to w sumie niezbyt
ciekawe spotkanie. Austriacy
kontrolowali przebieg gry od po
czątku do końca spotkania, ala
raz jeszcze okazało się, że bra
kuje zawodnikom umiejętności
strzeleckich.
W wywiadzie udzielonym po
meczu
selekcjoner
drużyny
austriackiej Helmut Senekowitsch powiedział: „Nasi gracza
są bardzo zmęczeni meczami li
gowymi, ale i tak moja druży
na zagrała dużo lepiej niż w
meczu z Belgią, kiedy przegra
liśmy 0:1. Podobał mi się mój
zespół w pierwszych 30 min.
meczu. Potem zmęczenie dało o
sobie znać”.
W meczu z Hiszpania — *
czerwca w Buenos Aires — dru
żyna Austrii odstąpi od swych
tradycyjnych ubiorów. Austriacy
grać będą w białych koszulkach,
białych spodenkach i czerwo
nych skarpetach, Hiszpanie na
tomiast będą mieli odpowiednio
barwy: czerwoną — niebieską —
czarną.
„Tradycyjne” barwy
Austriacy będą mieli w kolej
nych spotkaniach — ze Szwe
cją (7 czerwca w Buenos Aires)
i Brazylią 11 czerwca w Mar
del Plata.
„Cudzoziemcy”
zdecydowali
Na końcowy sukces Szwedów
w meczu z NRD (1:0) duży
wpływ miała postawa zawodni
ków występujących w zagra
nicznych drużynach klubowych.
Linderoth, Wendt, Borg, Larsson, Johansson należeli do naj
lepszych graczy na boisku. God
na podkreślenia Jest nienagan
nie układająca się współpraca
tych graczy z pozostałymi człon
kami drużyny, która ostatnie
10 dni spędziła na obozie szko
leniowym w Hiszpanii. W wy
powiedzi pomeczowej Ericsson
podkreślił, że jest to dopiero
pierwszy mecz jego jedenastki
i że nie ma zastrzeżeń do po
stawy swych podopiecznych.

Turniej bekssrs^ich juniorów
w Holi Gwardii

Dnia 3 kwietnia 1978 r. zmarła w wieku 87 lat
6. t P.

Dnia 1 kwietnia
wieku 54 lat

Zwycięstwo
nad
zespołem
Bułgarii było już piątym ko
lejno z odniesionych w ostat
nim czasie przez reprezentacyj
ną jedenastkę Meksyku. Było
to zarazem ostatnie międzypań
stwowe spotkanie, jakie roze
grała reprezentacja Meksyku
na swoim terenie.
Przed udaniem sie 22.IV. na
europejskie tournee piłkarz®
Meksyku spotkają się w Los
Angeles z reprezentacja Peru.

ciężkich

WIKTORIA KLIMASZEWSKA
wieloletnia pracownica Ubezpieczalni
Społecznej
ZUS 1 Samopomocy Chłopskiej, uczestniczka ru
chu oporu, więzień obozów’
koncentracyjnych
w* Oświęcimiu i Bergen Belsen, pseudo ..Wika”,
„Znicz”, „Michalina”, członek ZBoWiD, odznaczo
na Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i wieloma
innymi odznaczeniami.
Msza św. o spokój Jej duszy zostanie odprawio
na dnia 7.04.1978 r. o godz. 13 w kościele św. Józefata na Powązkach, po której nastąpi wyprowa
dzenie Zwłok na Cmentarz Komunalny na Powąz
kach, o czym zawiadamia z głębokim żalem
rodzina
W-646681-1
3 kwietnia 1978 roku zmarł
w Katowicach po
ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami,
przeżywszy lat 63 nasz najukochańszy

S. t P.

ZDZISŁAW OSTYK-NARBUTT
absolwent Szkoły Głównej Handlow*ej w Warsza
wie, zasłużony organizator i pracownik przedsię
biorstw przemysłu węglowego, Elektroprojeiktu i
innych instytucji na Śląsku.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu
7 kwietnia br. o godz. 12.15 w kościele św. Józefata
przy ul. Powązkowskiej 90 w Warszawie, po czym
nastąpi wyprowadzenie Zwłok do grobu rodzin
nego na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach.
żona, dzieci, brat, wnuki, rodzina

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2
kwietnia 1978 r. zmarła

JANINASORZELSKA

(P) Bokserzy stołecznej Gwar-:
dii od lat należą do najlepszych
w kraju. Wielokrotnie zdobywa
li indywidualnie i drużynowo
tytuły mistrzów Polski. W
Gwardii występowali: dwukrot
ny mistrz olimpijski (z Tokio
i Meksyku) Jerzy Kulej oraz
Jerzy Rybicki — mistrz z Mon
trealu. Jeden z najlepszych pięś
ciarzy 30-lecia, zdobywca srebr
nego medalu na olimpiadzie w
Rzymie — Tadeusz Walasek (też
gwardzista) prowadzi obecnie z
Michałem Szczepanem zespół
seniorów.
Prawidłowe szkolenie młodzie
ży daje gwarancję stałego utrzymywania się na szczycie
krajowej hierarchii. Co roku po
jawiają się w Gwardii nowe
talenty. Przed dwoma laty fu
rorę zrobili bracia Paweł i
Grzegorz Skrzeczowie. Obecnie
duże nadzieje wiąże się z Ro
manem Misiewiczem (21 lat, wi
cemistrz Polski seniorów i Cze
sławem Sławińskim (20 lat, mło
dzieżowy wicemistrz
kraju).
Obaj ci zawodnicy przebywają
obecnie na zgrupowaniu kadry
seniorów w Zakopanem.
Za szkolenie młodzieży w sto
łecznej Gwardii odpowiedzialny

Dnia 3 kwietnia 1978 roku w przeddzień
leuszu 50-lecia pracy aktorskiej zmarł

CZESŁAW ROSZKOWSKI

Koleżance

Zofii Demiańczulc

ur. 3 października 1908 r.
przed wojną aktor scen we Lwowie, Krakowie,
Katowicach i Białymstoku, po wojnie teatrów
warszawskich, odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Serdeczny
Kolega,
twórca niezapomnianych, pełnych ciepła i humo
ru postaci.
Pogrzeb odbędzie się 7 kwietnia br. o godz.
14.30 na Cmentarzu Bródnowskim, o czym zawiadamiają
Dyrekcja 1 Zespól Teatru Rozmaitości STS
W-700321-1

wyrazy głębokiego współczu
cia z powodu zgonu
OJCA
składają
koleżanki 1 koledzy z
CHZ „Ciech”
W-705359-1

W dniu 4 kwietnia 1978 r. zmarł nagle

wyrazy
najgłębszego współ
czucia z powodu śmierci
OJCA
składają
dyrekcja. Rada Pedagogicz
na, pracownicy administra
cji, Rada Zakładowa ZNP
Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1
N-1000-1__________________________

ANTONI KOZDĘBA
emerytowany naczelnik wydziału w Ministerstwie
Gospodarki Komunalnej, odznaczony Krzyżem Ka
walerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Zło
tym Krzyżem Zasługi. .
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu
8.IV.1978 r. o godz. 10 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po której nastąpi wypro
wadzenie Zwłok na cmentarz miejscowy, o czym
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
żona i rodzina
W-770421 -1

Dnia 3 kwietnia 1978 r. po ciężkich cierpieniach,
opatrzona Świętymi Sakramentami zmarła

IRENA CZAJKOWSKA
z domu Zakrzewska
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 7
_________ __o godz.
___ ,_14.. w__________
kwietnia
kościele___
św Karola Boromeusza, po którym nastąpi wyprowadzenie Zwłok
do grobu rodzinnego na Cmentarzu Powązkow
skim.
Pogrążeni w żałobie
brat, bratowa, rodzina, przyjaciele,
W-646678-1

z domu Lewandowska
uczestniczka obrony Warszawy 1939 roku, żołnierz
ruchu oporu, sanitariuszka szpitala polowego w
Powstaniu Warszawskim, członek ZBbWiD dzielni
ca Śródmieście, odznaczona Krzyżem Partyzanc
kim, Odznaką Grunwaldu, Medalem za Warszawę,
Medalem Zwycięstwa i Wolności.
Wyprowadzenie Zwłok odbędzie się w dniu 6
kwietnia 1973 r. o godz. 13.30 z kościoła parafial
nego św. Stanisława Kostki przy ul. A. Feliń
skiego na Cmentarz Komunalny Powązkowski,
o czym zawiadamiają pogrążeni
w
głębokim
smutku
mąż, synowie, synowe i wnuczki
W-70031S-1

jubi

jest
trener
Wiktor
Szulc.
Współpracują z nim: Mieczy
sław Pastuszak, Jerzy Dubisz,
Andrzej Skowroński i Wieńczy
sław Kosinow. Każdy z wymie
nionych ma pod sobą 2 grupy
po około 40 chłopców. Grupa
juniorów biorąca udział w roz
grywkach pionu gwardyjskiego
liczy 20 zawodników. Do tego
rocznego finału krajowego tych
rozgrywek, który odbędzie się
w dn. 21—23 kwietnia zakwali
fikowało się siedmiu juniorów
stołecznej Gwardii. Do wybija
jących się należą: Andrzej Do
bosz, Sylwester Królak, Zenon
Trojan. Zbigniew Banakiewicz,
Krzysztof Czubaczyński.
Jak walczą najmłodsi gwar
dziści przkonać się będą mogli
sympatycy boksu w najbliższym
czasie. W sobotę i niedzielę (8—
9 kwietnia) w Hali Gwardii od
będzie się turniej bokserski ju
niorów z okazji XXX-lecia
istnienia klubu. Wystąpią w nim
oprócz zawodników gospodarzy
młodzi bokserzy z Dynama Ber
lin. Gwardii Łódź i Gwardii
Białystok. Początek zawodów w
sobotę o godz. 17 w niedzielę
o 10-tej. Wstęp bezpłatny.
(Z)

Koleżankom

JADWIDZE SYKUCKIEJ
HALINIE KOŻAKOWSKIEJ
serdeczne
śmierci

wyrazy

współczucia

z

powodu nagłej

Brata — Szwagra

Ryszarda Kozakowskiego
składają:
N-985-1

Dyrekcja, Rada Zakładowa, koleżanki
i koledzy z CZSP-SPZiH w Warszawie

Koleżance

Marii
Rakowskiej

Koledze

Andrzejowi
Grzegorzekowi
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają
Komitet do Spraw Radia
i Telewizji „Polskie Radio
i Telewizja”. Rada Zakła
dowa oraz koleżanki i ko
ledzy z Biura Administra
cji. Remontów i Konser
wacji
N-1003-1_______________________ __
Koleżance

Annie
Wawszczak
wyrazy głębokiego współczu
cia z powodu śmierci
OJCA
składają
Komitet do Spraw Radia
i Telewizji „Polskie Radio
i Telewizja”. Rada Zakła
dowa oraz koleżanki i ko-'
ledzy « Naczelnej Redakcji
Programów Oświatowych
TV
N-1001-1
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rCMówia..2ychL,
Chór Maeieia Jaśkiewicza

Chór kameralny „Ars Antigua” i jego szef — Maciej Jaśkiewicz

Fot. Stefan Zubczewski

— Zdaje się. że niełatwą dro
gę odbył Pan, zanim zdał sobie
sprawę, że chór — to jest to,
co Pana najbardziej zaintere
suje?
— To prawda. ale to chyba
normalne. Zacząłem studia u
Bohdana Wodiczki. kończyłem
je u Bogusława Madeya, a kie
dy miałem już dyplom w kie
szeni, łapałem się za różne spra
wy: prowadziłem zaspo) instru
mentalny w teatrze „Ateneum”,
potem byłem społecznym ins
pektorem Ognisk Muzycznych
Warszawskiego Tow. Muzyczne
go; i znowu teatr — tym ra
zem „Klasyczny” gdzie byłem
kierownikiem muzycznym.
— A kiedy wreszcie zabrał się
Pan za pracę z chórem?
— Właśnie po „Klasycznym".
W 1969 roku dostałem Chór Uni
wersytetu Warszawskiego i nag
le zdałem sobie sprawę, że to
jest to właśnie, co mnie pasjo
nuje. Chociaż na początku, ścią
gnięty do zespołu przez Miro
sława Perza, mocno byłem
przestraszony, czy dam sobie
rade. Byłem przecież wychowa
ny w szkole na dyrygenta or
kiestrowego — a z chórem, to
wcale nie to samo.
— Ale jakoś poszło! I to wca
le nie tak najgorzej, jeśli zaczę
liście nawet na międzynarodo
wych
festiwalach zdobywać
pierwsze miejsca — na przykład
w Anglii. Występowaliście rów
nież w wielu krajach. I tak
wchodząc w ruch studencki,
wkrótce zaczął Pan pracę jesz
cze z chórem warszawskiego
SGPiS.
— Ale w połowie 1972 r. wy
jechałem do Francji, aby popra
cować tam przez dwa lata z
zespołem — bardzo zresztą cie
kawym — „Les Rosignolette”.
— Po powrocie zaczął Pan
stałą współpracę z Warszawską
Operą Kameralną?
— Tak. Tam było wiele i róż
nych spraw, którymi mogłem
się zajmować: opiekowałem się
zespołem instrumentalnym, gra
ntem na klawesynie, brałem
udział w koncertach w Kościele
Ewangelickim, zajmowałem się
ponadto wszystkim, co w takim
różnorodnym zespole z różnych
„agend muzycznych” złożonym,
było do roboty.
— Ale odszedł Pan od swojej
głównej pasji — chóru?
— Nie, wprost przeciwnie.
Właśnie tutaj w WOK zaczęło
za mną chodzić to, co dawno
już mi się marzyło: założenie
chóru, ale nie ze śpiewaków,
tylko muzyków, instrumentali

stów. I tak powstała „Ars Antiqua.„”
— Dlaczego właśnie upierał się
Pan przy takim składzie osobo
wym?
— Oni posiadają kontakt z
muzyka, z racji swojego zawo
du, studiów na różnych wydzia
łach niewokalnych. W tej sy
tuacji uznali śpiew chóralny za
ulubioną formę czynnego muzy
kowania I tutaj starają się łą
czyć pasję muzyków-amatorów
z rzetelnością profesjonalistów.
— Stosunkowo niedługo istnie
jecie (od 1974 r.), a już macie na
swoim koncie nagrody i to za
wykonanie zarówno muzyki da
wnej, jak i współczesnej; macie
również za sobą sporo nagrań
dla Polskiego Radia i Polskich
Nagrań. Gratulujemy Panu, ja
ko szefowi zespołu, i życzymy
wszystkim w zespole wiele sa
tysfakcji artystycznej z pracy
w chórze...
Rozmawiał (SIERP)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
ZAKŁADÓW METALOWYCH
IM. GEN. WALTERA
w Radomiu, ul. 22 Lipca 37 — teł. 287-88

PRZYJMUJE ZAPISY
na rok szkolny 1978/79
Do klas I Zasadniczej Szkoły zawodowej w zawodach:
• FREZER
TOKARZ

:

Ślusarz narzędziowy
• Ślusarz mechanik
• mechanik maszyn i urządzeń
wych

WYSTAWY
Muzeum przy ul Nowotki 12 —
Wystawa pt. „Malarstwo
polskie
dwudziestolecia międzywojennego”
ze zbiorów Muzeum Sztuki w Lo
dzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn „Grafika i fotogra
fia Jerzego Wernera”.
Wojewódzka Biblioteka publicz
na — Witryny plastyczne — ma
larstwo Haliny Krysińskiej.
Klub
..Relaks": lit Wystawa
Klubu Plastyka Amatora.

DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 1 nr 10 przy pl Zwycię
stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomo
cy doraźnej pediatrycznej
ul.
Struga 57a
Doraźna pomoc in
ternistyczna ambulatorium Pogo
towia Ratunkowego przy ul Tochterma na
Pogotowie Dentystycz
ne codziennie w god2 21—7 rano
przy
Pogotowiu
Ratunkowym
Informacja Służby Zdrowia 406-77.
TELEFONY’

Pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 998, posterunek MO 997
pogotowie
ratunkowe
kolejowe
296-15. komenda MO 291-91, pogo
towie energetyczne 991 pogotowie
kanalizacyjne
400-65,
pogotowie
cieplne WPEC 993, pogotowie ga
zowe
czynne
w
godz
7—13
(317-17) w godz 23—7 rano (224-30)
w niedziele i święta 400-97, in
formacja usługowa 267-85, postój
taksówek przy pl. Konstytucji

przemysło

Nauka trwa 3 lata. Wiek kandydata 15—17 lat.
Warunkiem przyjęcia jest:
1. Świadectwo za I półrocze 8 klasy lub świadectwo ukoń
czenia Szkoły Podstawowej,
2. Karta zdrowia.
3. Podanie ze wskazaniem wybranego zawodu.
4. Własnoręcznie napisany życiorys,
___
5. 7 fotografii.
6. Zaświadczenie z zakładu pracy rodziców.
Uczniom podejmującym naukę w naszej szkole zapewnia
się Wynagrodzenie zgodnie z przewidzianą tabelą płac dla
Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.
Uczniowie mają zapewnione świadczenia socjalne, jak
wycieczki, obozy, zimowiska itp.
Absolwentom naszej szkoły okres nauki wlicza się do sta
żu pracy w zakładzie.
Zespół naszych szkół posiadać będzie od 1 stycznia 1979 r.
komfortowo urządzoną halę widowiskową (basen, sala gim
nastyczna), stadion „Broń” do dyspozycji.
Absolwenci ZSZ mają zapewnioną pracę i mogą podjąć
| naukę w naszym Technikum dla Pracujących.
R-101-1

CO I GDZIE

KINA
Bałtyk — „Port lotniczy” prod.
USA, lat 15 godz 1130. 17.30 i
19.30
„Skrzydełko czy nóżka”,
prod franc., b.o. godz 9.30. 13.30
i 15.30
Przyjaźń: „Diabli mnie biotą”,
prod. franc. łat 15, godz. 15.30,
17.30 i 19.30.
Pokolenie: „Zapomniana melo
dia”, prod. poi. lat 12, godz. 9,
11 1 13. „Największe wydarzenie
od czasów kiedy człowiek stanął
na Księżycu”, prod. franc., lat 13,
godz. 15, 17 i 19.
Odeon: „Jak rozpętałem II woj
nę światową”, prod. poi. lat 12,
godz.
15.30.
, Dupont
Lajole”,
prod. franc. lat 18, godz. 17.30 i
19.30.
Hel: „Piraci
na
Pacyfiku”,
prod. rum.-franc. b.o., godz. 11.
„Drzwi w drzwi”, prod.
franc.
lat 12, godz. 9 i 13.30. „Niemoc”,
prod. seneg. lat 15, godz. 15.30,
17.45 I 20.
Walter — „Czterej muszkietero
wie". prod. panam, lat 12, godz.
16 i 18.
Mewa: „Człowiek z karabinem”,
prod.
ZSRR, b.o.,
godz.
15.30.
..Romantyczna
Angielka”, prod.
ang. lat 18, godz. 17.30 1 19.45.

W kwietniu, a dokładnie 9 bm„
minie dziesięć lat od uchwale
nia Ustaw-y o bibliotekach. Ten
ważny i podstawowy dla rozwo
ju bibliotek 1 bibliotekarstwa
dokument poprzedził pierwszy
po wyzwoleniu akt prawny,
Dekret o Bibliotekach z roku
1946, określający rangę książki
w życiu społecznym. Trzecim
wielkiej wagi dokumentem, ja
ki pojawia się obecnie w dzie
sięciolecie Ustawy, jest Program
Rozwoju Bibliotekarstwa Pol
skiego do roku 1990, opracowa
ny na wniosek Państwowej Ra
dy Bibliotecznej przez zespół
ekspertów Biblioteki Narodowej.
Zarówno Dekret i Ustawa, jak
i wynikające z nich działania
doprowadziły do zaistnienia fak
tu powszechności czytelnictwa
w Polsce. Według stanu z roku
1976 liczba bibliotek w Polsce
wynosiła 45.512. Gromadziły one
257 milionów woluminów, z któ
rych korzystało ponad 18 milio
nów czytelników. Największy
wzrost księgozbioru zaznaczył się
w ostatnim dwudziestoleciu, w
roku 1956 liczba książek we
wszystkich bibliotekach krajo
wych wynosiła 115 milionów
woluminów. W bibliotekach pu
blicznych, których wraz z fi
liami jest obecnie 9128, stan
księgozbiorów wzrósł od 2,6
miliona egzemplarzy w 1947 r„
poprzez ponad 71 milionów eg
zemplarzy w roku 1976 do po
nad 81 milionów egzemplarzy
w roku 1977.
Powszechność czytelnictwa i
dostępu do bibliotek to osiąg
nięcia bezsporne, natomiast wa
runki bytowania wielu jeszcze
bibliotek nie zadowalają. Przed
miotem szczególnej troski są obecnie te placówki, do których
właśnie winien mieć najszerszy
dostęp czytelnik, czyli bibliote
ki publiczne a ściślej gminne i
małomiasteczkowe, także punkty
biblioteczne. Możliwości ich pra
cy i rozwoju warunkują często
warunki lokalowe i szczupłość
kadry pracowniczej. Wprawdzie

228-52, przy dworcu PKP 268-88.
przy Żwirki 1 Wigury 418-10, In
formacja PKP 299-50, PKS 267-76.

BIAŁOBRZEGI

Kino „Pilica” — „Sam na sam”,
prod. poi., lat 15. godz. 16.30,
18.30.
Telefony: Pogotowie ratunkowe
70S. pogotowie milicyjne 907, straż
pożarna 998. pogotowie energety
czne 530, posterunek energetyczny
536. postój taksówek 725. zajazd
myśliwski 411, sklep „Dacia” 742.
GARBATKA
Kino „Las” — „Ptaki ptakom”
prod. poi., lat 12, godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 25, dworzec
PKP 47 posterunek MO 07, ośro
dek zdrowia 25, postój taksówek
53. urząd gminy 91, straż pożar
na 8
Z
GRÓJEC
Kino „Odra”
—
„Granica”
prod. poi. lat 15, godz. 15. 17 i 19.
Telefony: pogotowie MO 997. po
gotowie ratunkowe 999. straż po
żarna 998, apteka 21-05 lub 21-64,
lub 21-94. biblioteka 23-56, dworzec
PKS 24-61, dom kultury 24-97,
kino 21-62. ośrodek zdrowia 22-24,
postój taksówek 23-11. przychod
nia rejonowa 22-88. CPN 24-52.
KOZIENICE
Kino
„Znicz” — „Akcja
pod
Arsenałem”, prod. pol„ lat 12,
godz. 17 | 19.15.
Tctefony: pogotowie ratunkowe
999. posterunek MO 997, straż po
żarna 998 pogotowie energetyczne
23-41 apteka 23-32 i 37-01. kino
23-44. Muzeum Regionalne 33-72.
przychodnia rejonowa 22-94 1 22-86
urząd miasta i gminy 21-23. szpi
tal 36-36, żłobek 30-41.
•TEDŁNIA LETNISKO
Telefony: apteka 48. izba poro
dowa 38, posterunek MO 7. ośro
dek zdrowia 23. restauracja „Le
śna” 110. straż pożarna 8, urząd
gminy S6. dworzec PKP 5.
JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy: 101. ap
teka 29. posterunek MO 77. ośro
dek zdrowia 17, straż pożarna 88,
urząd gminy — naczelnik 89. za
kład energetyczny 60, restauracja
..Turysta” 14.

NOWE MIASTO
Kino „Pilica” — „Wyprawa po
złoto", prod ZSRR, lat 12, godz.
15.30, 17.30 i 19.30.
Telefony: apteka 46. biblioteka
miejska 32 dworzec PKS 97 gos
poda 46, kawiarnia IW. kino 97,
posterunek MO 7. stacja kolejowa
PKP 5. straż pożarna 8, szpital
rejonowy 35 posterunek energety
czny 27. postój taksówek 88, przy
chodnia rejonowa 45.

MOGIELNICA
Kino „Zwycięstwo” — nieczynne.
Telefony: apteka 10, gminna
spółdzielnia 8. kino 44. ośrodek
zdrowia 11. posterunek MO 7. sta
cja PKP 50. straż pożarna 88. urzad gminy — naczelnik 149. księ
garnia 61. przychodnia rejonowa
80.

LIPSKO
Kino „Szarotka”: „Omen” prod.
USA, 18 godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 62. dom kultu
ry 131. kawiarnia 95. kino 184. ko
misariat MO — alarmowy 07, dwo
rzec PKS 206. pogotowie ratunko
we 09. posterunek energetyczny
161, postój taksówek 136. przycho
dnia obwodowa 194. straż pożarna
08. szpital — dział pomocy doraź
nej 09.
PIONKI
Kino „Chemik” — „Transamerlcan express”, prod. USA, lat 15,
godz. 17 i 19.
Telefony: pogotowie MO 367. pa.
gotowie ratunkowe 309. straż po
żarna 308. apteka 310. biblioteka
562. księgarnia 511. posterunek energetyczny 306. postój taksówek
.268, przychodnia rejonowa 323, re
stauracja „Adria” 532, stacja PKP
315 CPN 346, izba porodowa 548,
urząd gminy — naczelnik 513. kie
runkowy 12.
SKARYSZEW
Telefony: apteka 13. posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 11. straż
pożarna 29. urząd miasta i gmi
ny 89
WARKA

Kino „Przyjaźń” — „Strach nad
miastem”, prod. franc., lat 18.
godz. 17 i 19
Telefony; apteka 58. Izba poro
dowa 133. kawiarnia 266, posteru
nek MO 7 Muzeum im. Pułaskiego
267, ośrodek zdrowia 21. pogoto
wie ratunkowe 9. przychodnia re
jonowa 270, restauracja „Turysty
czna" 93 stacja CPN 120. stacja
PKP 12 stanica wodna PTTK 143
Muzeum im Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków 1 dni poświatecznych w godz.
od 10—17. Ekspozycja zmienna —
Kazimierz Pułaski i udział Pola
ków w życiu politycznym, kultu
ralnym 1 społecznym Stanów Zjed
noczonych.
PRZYTYK
Telefony: apteka 24. posterunek
MO 77. ośrodek zdrowia 63. straż
oożarna 88.
WIERZBICA
Telefony: apteka 1. izba poro
dowa 11, posterunek MO 7. ośro
dek zdrowia t9. pogotowie ener
getyczne 21, restauracja „Niespo
dzianka” 34 urząd gminy - na
czelnik 15. żłobek 2. przedszkole
25.
SZYDŁOWIEC
Kino „Górnik” — „Rebus”, prod
poi. lat 15, godz. 16, 18 1 20.
Telefony: apteka 55 lub 102, dom
kultury 246. posterunek MO 07,
pogotowie ratunkowe 09, straż po

w 15 uczelniach kraju są obec
nie studia bibliotekarskie i bibliotekoznawcze kształcące spe
cjalistów, jednak małe prowincjo
nalne placówki korzystają prze
ważnie z personelu przyuczone
go. nierzadko są to ludzie pra
cujący społecznie. Z tym problemęm wiąże się ściśle sprawa
uposażeń.
Problemem bardzo istotnym
dla rozwoju bibliotek jest spra
wa ujednolicenia ich systemu
organizacyjnego.
Opracowanie
takiego systemu stanowi jedno
z podstawowych zadań, jakie
określa Program Rozwoju Bib
liotekarstwa Polskiego. Doku
ment ten, który zostanie przed
stawiony sejmowej Komisji Kul
tury i Sztuki, stanowi podstawę
do działań na rzecz rozbudowy
systemu bibliotek, w którym
liczy się nie tylko ich wzrost
liczebny i wyposażenie, lecz ró
wnież i przede wszystkim taki
model organizacyjny, który przy
zastosowaniu
nowoczesnych
środków technicznych usprawni
ich działanie zgodnie z postula
tem powszechności.
W tym systemie organizacyj
nym rolę szczególną zajmuje
Biblioteka Narodowa, która ja
ko centralna biblioteka państwa
dysponując całokształtem do
kumentów polskich i o Polsce i
będąc głównym ośrodkiem in
formacji, pełni funkcję wiodą
cą. Zaszczycona tak poważnymi
obowiązkami Narodowa wyma
ga szczególnych warunków, cią
gle ich nie ma, chociaż na Po
lu Mokotowskim zaczęła już
świtać nadzieja. Wśród uroczy
stości związanych z dziesięcio
leciem Ustawy o Bibliotekach
przewidziane jest wmurowanie
aktu erekcyjnego pod gmach
Narodowej Może ten akt roz
świetli nadzieję. Dla wszystkich
bibliotek, (md)

Dla lud;i niepełnosprawnych
Regionalny Związek Spół
dzielni Inwalidów podjął się
niełatwego
zadania
rozwoju
usług ułatwiających pracę i
życie inwalidom — głównie
przez adaptację mieszkań i
sprzętu użytku domowego do
potrzeb ludzi niepełnospraw
nych, zwiększenia ilości produ
kowanego sprzętu rehabilita
cyjnego.
Wystąpił też z inicjatywą
wybudowania w stolicy Ośrod
ka
Handlowo-Usługowego
Sprzętu Rehabilitacyjnego, któ
ry będzie spełniał funkcję salo
nu wystawowego tego rodzaju
sprzętu, typowych urządzeń i
wyposażenia mieszkań, stano
wisk pracy wraz ze specjalnym
oprzyrządowaniem oraz punktu
poradnictwa fachowego użytko
wania sprzętu rehabilitacyjne
go, likwidacji barier architek
tonicznych, ” wykonywania
i
wykorzystania stanowisk pracy
dla inwalidów.
Dla sprzedaży wymienionego
sprzętu i urządzeń RZSI prze
widuje wybudowanie zakładu
usługowo-handlowego, dla któ
rego najlepszym miejscem by
łoby z pewnością sąsiedztwo
pawilonów handlowych spół
dzielczości inwalidzkiej przy ul.
Marchlewskiego, (alr)
żarna 08, przych. rej. 333 stacja
CPN 186 PKP 95 Muzeum 233
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie Instru
menty muzyczne i wnętrza zam
kowe czynne codziennie w godż.
od 9—15.30, w soboty od 10—19.
poniedziałki i dni poświąteczne —
nieczynne.
PRZYSUCHA
Kino „Zachęta” — „Omen”
prod. ang„ lat 18, godz 15.30. 17.30
i 19.30.
Telefony: posterunek MO 07. po
gotowie ratunkowe 09. straż po
żarna 08, apteka 229. biblioteka
220. dom kultury 473. dworzec
PKS 62. izba porodowa 317. kino
447. ośrodek zdrowia 313 pogoto
wie energetyczne 311. przychod
nia rejonowa 406. stacja PKP 244,
CPN 316. urząd miasta i gminy —
naczelnik 427.
ZWOLEŃ
Kino „Świt” — „Maratończyk”
prod. USA, lat 18, godz. 17 i 19.
Telefony: posterunek MO 997,
straż pożarna 998. pogotowie ra
tunkowe 999. apteka 24-19, postój
taksówek 27-08. restauracja „Gotardzianka” 25-52, szpital 20-37. za
kład energetyczny 20-61.
Muzeum im. Jana Kochanows
kiego w Czarnolesie — „.Tan Ko
chanowski — życie 1 twórczość”.
Punkt Muzeum Okręgowego — tra
dycje rewolucyjne ziemi radom
skiej w dokumencie.
IŁŻA
Kino „Zamek” — nieczynne
Telefony: apteka 51 biblioteka
206. dom kultury 108. dworzec
PKP 271, komisariat MO 7. pogo
towie energetyczne 31, pogotowie
ratunkowe 9. postój taksówek 95.
straż pożarna 213, apteka 76 szpi
tal — chirurgia 29. kino 77. urząd
aminy 136. restauracja „Zamko
wa” 22
Uwaga: Kalendarzyk sporządzono na podstawie Informacji zain
teresowanych instytucji
Kiero
wnictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany programu.

REGIONALNY
PROGRAM RADIOWY
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 183, 230 i 238 m
oraz na UKF 70. 49 MhZ w
godz. 6.45 — 7.30 i 16.40 — 17.00.
Natomiast w godz. 7.30 — 7.40 1
17.00 — 18.00 tylko na UKF 70,49
Mhz.
6.45 i 16.40 — aktualności dnia
16.50 — audycja ekonomiczna —
Cz. Kussala
17.00 — koncert życzeń
17.45 — muzyka
w programie ogólnopolskim
22.23 — Kielce na muzyczne antę,
nie (pr. 1)
Uwaga
13.30 — 15.00 — ogólnopolski mu
zyczny program
stereofoniczny
(UKF 70,49 Mhz).
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Dyplomy dla sprzedawców ♦ Patronaty nad szkołami
1

H RADRV

W Domach „Centrum" praktyki odbywa ponad 200 uczennic i uczniów szkol handlowych. Dorocie Bednarczyk i Jadwidze Ożarowskiej wskazówek udziela ich starsza koleżanka — Anna
Fot. Zdzisław Kwilecki
Stefaniak.
W wielu sklepach, a zwłasz
cza w większych domach han
dlowych i towarowych obok
sprzedawców można ^aotkać za
ladą dziewczęta, czalziej chłop
ców, ze znaczkiem „uczeń”. Po
magają obsługiwać klientów,
uzupełniają brakujący na pół
kach towar, pakują.
Są to młodzi ludzie którzy
uczęszczają do szkół zawodo
wych handlowych i ekonomicz
nych, przygotowujących ich teo
retycznie do przyszłego zawodu
natomiast kilka razy w tygod
niu odbywają praktyczne zaję
cia, w placówkach handlowych
pod okiem instruktorów.
Obecnie w WSS „Społem" jest
na praktykach blisko 2200 ucz
niów szkół zasadniczych i pra
wie 1200 — liceów* zawodowych:
głównie można ich spotkać w
dużych obiektach jak .Sezam”
„Supersam" czy Delikatesy. Nad
prawidłowym przebiegiem prak
tyk czuwa ponad 1000 Instruk
torów.
Niestety, nie wszyscy absol
wenci pozostałą potem w han
dlu na stałe. W ub. roku np,
WSS zatrudniła tylko ok. iOO
osób. Podobna sytuacja jest
również w innych przedsiębior
stwach handlowych. Tylko ok
60—70 proc, uczniów podejmuje
potem pracę sprzedawcy. Ok 5
proc, kontynuuje naukę w szko
łach wyższych, reszta zmienia
zawód.

Odpowiedzi redakcji
JÓZEF S. Z WARSZAWY: W
przypadku darowania przez Pa
na samochodu siostrze istnieje
obowiązek zapłacenia nodatku
od spadku i darowizn. Wniesie
nie opłat spoczywa zarówno na
darowującym jak i obdarowa
nym. W Pańskim przypadku
podatek zostanie ustalony we
dług drugiej grupy podatkowej.
Przepisy o podatku od spad
ków i darowizn zawiera usta
wa z 19 grudnia 1975 r. ogło
szona w Dzienniku Ustaw nr
45, poz. 228 z 1975 r. W sprawie
bliższych informacji na powyż
szy temat powinien Pan zwró
cić się do wydziału finansowe
go urzędu administracji państ
wowej. właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania, (j)

RADIO
Program I
Wiad: 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
12.05 15.00 19.00 20. 21. 22. 23.
5.05—6.00 Zielbne Studio 6.00—
—9.00
Sygnały
dnia
9.05—11.40
Cztery pory roku 11.25 Niezapom
niane stronice „Diogenes w kontuszu” 11.40 Tu Radio Kierow
ców 12.05 Z kraju i ?e świata 12.25
Melodie 12.45 Koln. Kwadrans 13.00
Dla kl. II (wych. muzyczne) 13.20
Spotkanie z folklorem 13.40 Kącik
melomana 14.00 Studio „Gama”
14.20 Studio „Relaks” 14.25 Studio
„Gama” 15.05 Korespondencja z
zagranicy 15.10 Studio. „Gama”
15.55 Człowiek i środowisko 16.00—
—18.25 Tu
Jedynka
17.30—18.00
Radiokurier 18.25 Nie tylko dla
kierowców 18.33 Konc. życzeń
19.15 Panorama polskiej piosenki
19.40 „Swing session” 20.05 Repor
taż na zamówienie 20.20 Wybitni
soliści w rep. popularnym 21.05
Kronika sportowa 21.15 Przeboje
z Interstudia 22.00 Z kraju i ze
świata 22.20 Tu Radio Kierowców
22.23 Kielce na muz. antenie 23.00
Wita Was Polska

Program nocny
0.00 Początek programu
0.07 Kalendarz Kultury Polskiej
Wiad. i informacje dla kierow
ców: 0.01 2.00 3.00
Wiad: 1.00
0.12 1.05 2.06 3.06 Noc z melodią
i piosenką z Koszalina
4.00 Sygnały dnia — pierwszej
zmianie

Program II
Wiad: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 18.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik domowy 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje i propozycje 5.45
Muz. 6.10 W kilku taktach, w kil
ku słowach 6.10 Kalendarz 6.15
Mel. przyjaciół 6.35 Gimnastyka
8.45—7.10 Dzień dobry. Warszawo
7.15 Przeboje bez słów 7.35 Konc.
poranny 8.00 Dialogi i zbliżenia
9.30 Problemy kultury fizycznej
9.40 Tu Radio-Moskwa 10.00 Z tea
tralnego afisza 10.15 Wiersze 10.30
Gra Hornce Dlaz i jego Dixie
Noves 10.40 Nie ma marginesu
11.00 Grają artyści węgierscy 11.35
Poradnia Rodzinna 11.40 Muzyka
12.05 Nowe nagrania radiowe 12.25
„Mamo, czy Jest kraj bez nieba”
12.45 Od poloneza do mazurka 13.00
Ludżle ze społecznym mandatem
13.10 Pleśni
Cypriana Bazylika
13.35 Ze wsi i o wsi 13.50 Aram
Chaczaturian „Maskarada” — sui
ta 14.10 Więcej, lepiej, nowocześ
niej 14.25 Muzyka Telemanna 15.20
Bela Bartók: Mikrokosmos 15.30
Studio Plus 16.10 Muzyka polska
16.40 Na Warszawskiej Fali 17.00
„Impresje Jazzowe” 17.20 „Buda
peszt” 17.40 „2yciorysy pionie
rów” 18.00 „Stołeczne aktualności
muzyczne" 18.25 Plebiscyt Studia
„Gama” 18.40 Siadem inwestowa
nych miliardów 19.00 Po VII Mię
dzynarodowym Konkursie Skrzyp
cowym im. H. Wieniawskiego

WSS „Społem” stara się więc
różnymi sposobami zachęcić mło
dzież do pozostania w spółdziel
ni. M.in. obejmując patronat
nad kilkoma szkołami — ozy
ul Ratuszowej. Żeromskiego >
Szczęśliwickiej. pomagając im
finansowo, wyposażając w odpo
wiednie pomoce naukowe.
Szkoły chwalą sobie tę współ
pracę. która ma głównie na ce
lu stworzenie uczn om 1? szych
warunków nauki a nawet wy
poczynku, a w konsekwencji i
bliższe powiązanie ich z przed
siębiorstwem, w którym przez
2 czy 3 lata odbywają praktykę
Np. większość uczniów z zespo
łu szkół przy Szczęśliwickiej ma
praktyczne zajęcia w sklepach
WSS „Społem”

Przedsiębiorstwa handlowe, aby
zdobyć nową kadrę, zatrudnia,
ją też ludzi bez zawodu, dla

których organizuje się potem
naukę systemem wieczorowym
czy zaocznym. M.in. po to zor
ganizowano niedawno wieczoro
wą i zaoczną szkołę sprzedaw
ców w zespole przy Szcręśtiwickiej. WSS ma również wła
sny ośrodek szkoleniowy w Pa
lenicy, gdzie podnoszą kwali
fikacje już pracujący w han
dlu, ucząc się m. in. towarozna
wstwa. rozliczeń, pakowania. Na
tomiast w ośrodku na Ochocie
przygotowuje się do zawodu ka
sjerki.
Wszyscy ci. którzy zdobyli
dostateczną wiedzę i umiejętno
ści i złożą odpowiedni egzamin
— cd niedawna otrzymują dy
plom. nadający tytuł: wykwalifi
kowany sprzedawca lub mistrz
w zawodzie sprzedawcy. W WSS
..Społem” tytuł tw ■>• -d:f kowa
nego sprzedawcy ma iuz 200
osoo tan)

fELEWIZJA
I 11.05 Dla szkół:
Język polski kl. VII—VIII
! 12.25 Dla młodych widzów:
14.55 Program dnia
Decyzje piętnastolatków
15.00 Melodie
12.55 Dla szkol:
„Popularne arie operowe”
Język
polski kl. III—IV lic.
15.30 Bilet do kina
13.25 RTSS
— program o aktualnych pro
Matematyka, sem. II
blemach kina światowego (kolor)
13.55 RTSS
16.00 Dziennik (kolor)
Fizyka, sem. II
16.10 Obiektyw
16.30 D’a młodych widzów:
Program II
Ekran z bratkiem a w nim
m. in. „Mianuję cię wnuczką”
15.55
Program
dnia
cz. I filmu fab. prod. ZSRR
16.00 Dla młodych widzów:
(kolor)
Co
dalej
maturzysto
17.55 Poligon (kolor)
16.30 Kino miniatur
13.20 Sonda
Se — ma — for (kolor)
— Powietrze — (kolor)
17.05
Kosmos a gospodarka
18.50 Kadzimy rolnikom (kolor)
(kolor)
19.00 Dobranoc (kolor)
17.35
Morskie
ogniwa — NRD
19.10 Siódemka
18.00 Paryscy mohikanie
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
Ode. I filmu TV CSRS (kolor)
20.30 Powiedz prawdę
19.00 Program lokalny
Film kryminalny prof. franc.
19.20 Dobranoc (kolor)
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
21.50 Pegaz
20.30 NURT
— Aktualna publicystyka kul
Pedagogika — cz. I
turalna (kolor)
— Dydaktyczne problemy ucze
22.35 W minutę po premierze
nia sic 1 przeżywania
— W programie film Martena
21.00
NURT
Bekajły pt.: „Praska wiosna”
Pedagogika
(kolor)
—
Dyda?
iyczne problemy ucze
23.05 Dziennik (kolor)
nia sie 1 przeżywania — cz. II
21.30 NURT
Programy oświatowe
Nauczanie początkowe
— Środowisko
społeczno-przy
6.00 RTSS
rodnicze (kolor)
Język polski, sem. IV
22.00 24 godziny (kolor)
6.30 RTSS
22.10 Film latarni czarnoksięskiej
Matematyka, sem. IV
— Noc —
10.00 Dla szkól:
Film obyczajowy prod. wloskoJęzyk polski kl. II lic. (kolor)
-franc.

Program 1

19.40 Dźwiękowy Plakat Reklamo
wy 19.35 Katalog Wydawniczy
20.00 Studio Relaks 20.20 Konc.
z
nagrań Kwartetu
„Tatraia"
21.40 Muzyka 22.00 Promenada
22.30 „Okno" wiersze 22.40 „Trzy
opowieści z tatarskiego sz alet: '
23.10 Motety Orlanda di Lasso
23.35 Co słychać w świecie 23.40
Muzyka

Program III
Wiad: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 12.00
15.0J 17.00 19.00 22.00
5.05 Między snem a dniem 5.30
Gimnastyka 6.05—8.00 Miedzy snem
a dniem 6.30 Polityka dla wszyst
kich 8.05 Co kto lubi 9.00 „Życie
przed sobą” 9.10 W stylu „hot”
9.30 Nasz rok 78-my 9.45 Dawne
tańce i melodie 10.35 Kiermasz
płyt 11.GO Codziennie
powieść
„Królowie przeklęci” ode. 11.30—
— 12.25 W tonacji Trójki 12.23 Za
kierownicą 13.00 Powtórka z roz
rywki 13.50 ..Aecjusz ostatni Rzy
mianin” 14.00 Sonaty fortepianowe
Schuberta
15.05
Zespół
Santa
Esmeralda 15.15 Horace Silver w
stylu Funky 15.40 Rozszyfrowuje
my piosenki 16.00 Ostatnia z
Pietraszów
16.20
Muzykobranie
16.45 Nasz rok 78-mv 17.05 Muzycz
na poczta UKF 17.40 Wszystkie
drogi prowadza do Nashv;l’-> ’V0
Polityka dla wszystkich 18.25 Czas
relaksu 19.00 Książka tygodnia —
Endrć Ady ..Złoto i krew" 19.15
Aktual. muzyczne 19.35 Opera
tygodnia: Otto Nicolai „Wesołe
kumoszki z Windsoru” 19.50 „Lal
ka w bańce” 1 ode. 20.00 Mini-max 20.35 Fotoplastykon 21.00 No
wa francuska płyta 22.08 Interradio — aktualności 23.00 „Mapa
pogody” 23.05 Między dniem a
snem — ok. 23.15 Sierpniowe Sza
leństwo

Program IV
Wiad: 6.40 12.00 15.00 16.00 18.00
22.35
6.00 Vademecum rolnika 6.15 Dla
nauczycieli „Radio — Szkole”
6.30 Rytm i piosenka 6.45—7.40
Dzień dobry Warszawo 7.40 Radio
dedykuje 8.00 Z nowych nagrań
Orkiestry „Studio 11” 8.10 Radiowo-TV Szkoła Średnia dla Pracu
jących Biologia 8.25 ZoltAn Kodóly: Adagio na skrzypce i forte
pian (stereo lok.) 8.35 W kręgu
spraw rodzinnych 9.00 Dla kl. III
i IV (Jęz. polski) 9.20 Kwartety
smyczkowe Haydna (stereo lok.)
10.00 Dla kl. VIII (historia) 10.30
Estrada przyjaźni 11.00 Dla kl.
IV lic. (propedeutyka nauki o spo
łeczeństwie) 11.30 Mozart — sce
ny z opery „Cosi fan tutte” (ste

reo lok.) 12.05—12.23 Głos Mazow
sza, Kurpi i Podlasia 12.25 Gie da płyt 13.00 Jęz. hiszpański 13.15
Hiszpańskie canto — flamenco
13.30 Tu Studio stereo... (stereo
ogólnopolskie)
15.05 Teatr PR
Studio Współczesne „Stenogram z
podróży” — „Puste oczy” 16.05
Nauka i teehn5ka w krajach so
cjalistycznych 16.25 Jęz. niemiecki
18.40—1<3.20 Program WORT 16.40
Na Warszawskiej Fali 17.00 Słu
chaj nas 17.40 Tu Studio (stereo
lok;) 18.00 Dziennik „6 po połud
niu” 18.10 c.d. Słuchaj r.as 18.25
Klub
pod
znakiem
zapytania
„Hałas” 19.15 Jęz. rosyjski 19.30
Wiedeńskie echa muzyczne —
(stereo lok.) 20.10 Muzyka Claudia
Monteverdiego
20.50
„Muzyka
słuchana zza konsolety” (stereo
lok.) 2’.50 Gitarzysta John Williams (stereo lok.) 22.15 Postawy
i wzory 22.35 Radiowo-TV Szkoła
Średnia dla Pracująćvoh Metody
ka 22.50 Transkrypcje Liszta

Ogłoszenia drobne
riat 126p 650 S nowy — sprzedam
Oferty Życie Radomskie nr 726417
R-726417-1

Kupię perkusję. Wiadomość: Ży
cie Radomskie nr 726420.
R-7264-20-1
Sprzedam mieszkanie własnościo
we 3 pokoje z kuchnią w cen
trum 64 m kw tel. 278-22, po 19.
R-726415-1

Sprzedam
części
samochodowe
Wołgi M-21. Radom. Batalionów
Chłopskich 14 (Borki). R-726416-1

I ŻYCIE RADOMSKIE
„Zycie Radomskie" w łon. Ra
dom. nl. Żeromskiego 81 Tele.
fony: 811 49 834-39 Przyjmo
wanie ogloszeA w godz 8.30—
13.30 Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe HSW ..Prasa” Al Je
rozolimski. 185'187 Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
-.wraca Druk: Prasowe Zakla.
dv Graficzne RSW „PrasaKslążka-Ruch” Warszawa. ul.
marszałkowska 3/1.

REJON ENERGETYCZNY RADOM ZAWIADAMIA o przer
wie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców z miej
scowości:
dn. 12.04.73 r. w godz, 9.00—16.00 w miejsc Kuczki Wieś,
Kuczki Kolonia, Kieciska, Klonów Borowice, Klonów I i II,
Kłonówek I, Wojsławice I, II, III, IV.
Przerwa spodowana będzie remontem urządzeń energetycz
nych.
R-100-1
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Od tego zależą tegoroczne zbiory

Teatr z Ochoty

Wiosenny czas wypełniony pracą

W najbliższą niedzielę 9
bm. w ramach Robotniczego
Studium Kultury Socjalistycz
nej w sali klubowej „empiku”
wystąpi Teatr Machulskich z
Ochoty (Warszawa). Autorzy
zaprezentują sztukę pt. „Egza
min”. Po spektaklu odbędzie
się dyskusja.
Impreza rozpoczyna się o
godz. 11.00. Organizatorzy —
Zarząd Wojewódzki TKKS i
Zarząd Wojewódzki ZSMP za
praszają wszystkich chętnych.
(bw)

wystąpi w „empiku”

na Wplach i w zagrodach
cej zboża jarego aniżeli w
latach ubiegłych. Daje to wy
obrażenie,
jakie
wskutek
ubiegłorocznej klęski żywio
łowej należało tej wiosny po
nieść dodatkowe rzeczowe i
finansowe nakłady, (bd)

Laureaci konkursu „Zawsze do usług”

Puchar wojewody dla załogi
pralni z ul. Staromiejskiej
Na polach w pełni wiosna.
Jak okiem sięgnąć po jednej
i drugiej stronie szosy „zwoleńskiej”, którą jedziemy —
rolnicy orzą, sieją i rozsypują
nawozy... niestety z płachty.
Wąskie poletka ciągną się aż
pod las sosnowy, karłowaty
jak ten w Goździe. Traktorów
niewiele bo i jak tu wjechać
w te wąskie poletka. I co tu
mówić o towarowości gospo
darstw, zasobności rolników.
Ale ziemia musi rodzić. Ta
w rejonie Czarnolasu i Jadź
winowa jest lepsza. Zboże
wprawdzie tu marne, ale
ziemniaki w ubiegłym roku
obrodziły. 250 q z ha zebrał
Ryszard Zawadzki z Jadżwinowa, a w 1976 r. nawet
400 q. Zawadzki to dobry go
spodarz jak zresztą wszyscy
w Jadźwinowie. Potwierdza
to Henryk Jarosz, kierownik
rejonu uprawy ziemniaków
sadzeniaków CN. Wizytujący
ten teren zastępca dyrektora
Centrali Nasiennej, Henryk
Markowski stwierdza, że wy
brano do uprawy ziemniaków
dobry teren. Bo i gospodar
stwa większe — np. Zawadz
ki gospodaruje na 13 ha i
specjalizuje się w uprawie
ziemniaków kontraktowanych.
Własnym traktorem wyje
chał właśnie z opłotków swe
go gospodarstwa kierując się
do kopców, gdzie pracuje ca
ła rodzina. Zona, brat, szwa
gier sortują ziemniaki, ważą,
workują a każdą porcję ety
kietują karteczkami CN. Ro
dzinę Zawadzkiego można uznać jako zespół rolniczy cho
ciaż nie jest on w gminie

zarejestrowany. Ale czy o pa
piery chodzi? Najważniejsze,
żeby ziemię dobrze uprawić,
obrobić a ona sama odwdzię
czy się dobrym plonem. A
właśnie Centrali Nasiennej
chodzi o ten dobry plon —
najwyższej jakości. Bo jeśli
do ziemi wsieje się dobre
ziarno, wyda ona dorodny
plon.
Dlatego też instruktorzy CN
namawiają rolników na tę
nowoczesną agrotechnikę. I to
się udało, właśnie w rejonie
Czarnolasu
i Jadźwinowa.
Jest to tzw. teren zamknięty
dla produkcji sadzeniaków.
W Łuczynowie, Świetlikowej
Woli, Władysławowie i Wil
czej Woli ziemniaki rosną do
rodne, udają się każdego ro
ku. Składa się na to instruk
taż CN, wysokiej jakości sa
dzeniaki i doświadczenie rol
ników tej klasy co Jana Jas
kólskiego ze Świetlikowej
Woli lub Tadeusza Wrochny
z Jadźwinowa. Teraz szyku
ją dostawy ziemniaków do
CN — pracują przy kopcach,
sortują bulwy, wybierają te
najlepsze na wiosenne sa
dzenie.
— W ubiegłym roku, mie
liśmy czas deszczowy — mó
wi zastępca dyrektora Cen
trali Nasiennej Oddział w Ra
domiu Henryk Markowski.
Na wielkich obszarach ziem
niaki wygniły, ą te które zo
stały wykopane źle się prze
chowały. Teraz te tereny ob
jęte klęską żywiołową, nale
ży zabezpieczyć w dobrą od
mianę ziemniaków. 400 ton
dostarczymy właśnie z na-

szych magazynów z okolic
Jadźwinowa. Ale nasze wo
jewództwo nie jest samowy
starczalne jeśli chodzi o sa
dzeniaki. Toteż z północnych
rejonów kraju sprowadzamy
na pokrycie zapotrzebowania
rolników około 4 tys. ton
ziemniaków.
A więc w tym roku, zgod
nie z planami wojewódzkimi,
w 26 gminach dokona się
znacznej odmiany plantacji
ziemniaczanej co pozwoli na
uzyskanie nie tylko wyższych
plonów ale odmian zdrowych
wolnych od chorób wiruso
wych i grzybowych. Wiosną
CN zakupi 2.500 ton ziemnia
ków sadzeniaków z przezna
czeniem na zaopatrzenie kon
traktacji sadzeniakowej.
Od jakości posadzonych
ziemniaków i posianego ziar
na zależeć będą tegoroczne
plony. Ważne więc miejsce
w tym procesie spoczywa na
Centrali Nasiennej w Rado
miu. Tym bardziej, że mo
kry rok ubiegły, powodzie
spowodowały wylęganie i po
rastanie zbóż. Zaszła więc po
trzeba wymiany zbóż w 52
gminach oraz dostarczenie w
44 gminach w ramach pomo
cy dla gospodarstw dotknię
tych klęskami żywiołowymi,
dodatkowych
ilości owsa,
jęczmienia i pszenicy jarej.
Centrala Nasienna na wiosen
ny siew przekazała do dys
pozycji rolników 2 razy wńe-

Podsumowane zostały wy
niki rywalizacji w Konkur
sie „Zawsze do usług”, który
organizowany jest przez Mi
nisterstwo Handlu Wewnę
trznego i Usług przy współ
pracy z redakcjami „Kurie
ra Polskiego” i „Dziennika
Ludowego”. W woj. radom
skim w Konkursie wzięło udział 514 zakładów usługo
wych, spośród których 21 zo
stało nagrodzonych lub wy
różnionych.
Pierwsze miejsce i puchar
przechodni wojewody radom
skiego zdobyła załoga pralni
WUSP przy ul. Staromiej
skiej 7 w Radomiu. Drugie
miejsca przypadły w udziale
załodze zakładu krawieckiego
spółdzielni „Wspólnymi siła
mi” przy ul. Żeromskiego 61
w Radomiu i Wiesławowi Utkowskiemu prowadzącemu za
kład mechaniki samochodowej
w Lipsku. Trzecie miejsce
zdobyły, załogi zakładu ra
diowo-telewizyjnego WPHW
przy ul. Nowotki 19 i zakła
du fryzjerskiego przy ul. Że
romskiego 57 oraz Edward
Dobrzański prowadzący za
kład elektromechaniczny przy
ul. Nowej 12 j załoga zakładu
zegarmistrzowskiego spółdziel
ni „Radomet” przy ul. Żerom
skiego 29 w Radomiu.
Ponadto przyznano 12 wy
różnień, które otrzymały za
łogi: zakładu krawieckiego
spółdzielni „Przodownik” przy
ul. Waryńskiego 8 w Rado
miu, zakładu mechaniki po

Konkurs fotograficzny

DIA-FOL-78 Edward Kruk
ul. PCK 9 m 30
26-600 Radom

Kronika dnia
W Białobrzegach samochód mar
ki „2uk” nr rej. CB-S325 kiero
wany przez Romana Standerskiego wyjeżdżając z ulicy podpo
rządkowanej zderzył się z samo
chodem marki „Ził” nr rej. KN7424, który prowadził Jan Czeblec.
W wyniku zderzenia ciężkich ob
rażeń ciała doznał pasażer „Zu
ka” Aleksander
Michalczewski
zam. w Mazowszanach i został
przewieziony do szpitala w Grój
cu.

★

W Białobrzegach gm. Chotcza
wybuchł pożar w zabudowaniach
Marianny Czapki. Spłonął dom
drewniany a następnie
ogień
przerzucił się na zabudowania
Antoniego Czapki, gdzie spłonęła
stodoła. Straty wynoszą około W
tys. zł. Przyczyny pożaru ustala
komisja.

★

W Bronowie gm. Chlewiska wy
buchł pożar w zabudowaniach
Frar.cis‘ka Banasika. Spaliła się
stodoła drewniana, straty wy
noszą około 93 tys. zł. Przyczynę
pożaru ustala komisja, (bw)

Trzeci Salon
Barwnych
Przeźroczy organizowany jest
przy współudziale Wydziałów
Kultury i Sztuki Urzędu Wo
jewódzkiego i Miejskiego w
Radomiu, Wojewódzkiej Ra
dy Związków Zawodowych,
Wojewódzkiego Domu Kultu
ry, Zarządu Wojewódzkiego
ZSMP i Biura Wystaw Arty
stycznych. (bw)

Maszynistki z 7 krajów w sobotę w hali ZREMB

Zapraszamy na konkurs mistrzyń klawiatury

Cfełda samochodowa czynna
od najbliższej niedzieli
Po zimowej przerwie, w
najbliższą niedzielę, 9 bm.
wznawia dzielalność giełda
samochodowa w Radomiu,
która w ub. roku cieszyła się
dużym powodzeniem wśród
mieszkańców woj. radomskie
go. Giełda mieścić się będzie
na placu targowym przy ul.
Wernera a jej gospodarzem
będą handlowcy wiejscy z GS
„Samopomoc Chłopska”, gos
podarze terenów targowych.
Giełda samochodowa czynna
będzie w godz. 8—14. Bufet z
herbatą i napojami oraz gorą
cymi daniami barowymi pro
wadzić będzie WSS „Społem”.
Jeżeli tylko będą chętni, ra
domska giełda samochodowa
przy ul. Wernera czynna bę
dzie odtąd w każdą niedzielę
aż do późnej jesieni. (mz)

DIA-POL-78
Już po raz trzeci Radom
skie Towarzystwo Fotografi
czne organizuje Salon Barw
nych Przezroczy DIA-POL-78
Biennale Ogólnopolskie z udziałem fotografików z kra
jów socjalistycznych.
Udział w Salonie dostępny
jest dla wszystkich fotografujących a każdy autor może
nadesłać do czterech pojedynczych barwnych przezro
czy o dowolnej tematyce, wy
konanych dowolną techniką.
W skład jury wejdą wybitni
znawcy fotografii — przed
stawiciele Federacji Amator
skich Stowarzyszeń Fotogra
ficznych w Polsce, Związku
Polskich Artystów Fotogra
fików, a także goście zagra
niczni. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody.
Organizatorzy otrzymali już
sporo zgłoszeń z całego kra
ju. Informujemy jednak, że
termin nadsyłania prac wraz
z kartą zgłoszenia upływa 15
bm. Wszystkich zainteresowa
nych, którzy chcą jeszcze wziąć
udział w konkursie, Radomskie
Towarzystwo
Fotograficzne
zaprasza w piątki o godz. 18.00
na'' zebranie członków RTF
w Domu Esterki uL Rynek 5.
Tam też można uzyskać bliż
sze informacje.
Prace wraz z kartą zgłosze
nia należy przesłać na adres

jazdowej WUSP przy ul. P.
Skargi, w Grójcu, zakładu
usług ślusarskich Regional
nego Związku Spółdzielni In
walidów przy ul. Radomskiej
22 w Kozienicach, zakładu ra
diowo-telewizyjnego
WZSR
„Samopomoc Chłopska” przy
ul. Radomskiej w Kozieni
cach oraz rzemieślnicy: Zdzi
sław Trawiński prowadzący
zakład ślusarski w Radomiu,
Józef Kostrzewski — zakład
mechaniki pojazdowej w Ra
domiu, Edward Cupniak —
zakład ślusarski w Przysu
sze, Komafel Winiarski —
zakład mechaniki pojazdowej
w Grójcu, Marian Rupniewicz — zakład elektromecha
niczny w Grójcu, Zygmunt
Bilewski — zakład fotogra
ficzny w Białobrzegach, Ry
szard Walkiewicz — zakład
mechaniki pojazdowej w Ko
zienicach oraz załoga zakła
du napraw zmechanizowanego
sprzętu gospodarstwa domo
wego WPHW w Pionkach
przy ul. 15 Stycznia 21.
Wszystkim nagrodzonym i
wyróżnionym .
gratulujemy
laurów a klientom dobrej ja
kości usług we wszystkich
państwowych, spółdzielczych
i rzemieślniczych zakładach
usługowych w woj. radom
skim. TMZ

Tak piszą najlepsze maszy
nistki. Swe umiejętności zdo
były długotrwałą, systema
tyczną pracą, ciągłym dosko
naleniem sprawności palców.
Pomagają im zresztą fachow
cy, organizacje zawodowe, za
kłady pracy. W Polsce Sto
warzyszenie Stenografów i
Maszynistek reprezentuje na
sze maszynistki, spieszy im z
pomocą, a wyróżniające się —
zaprasza do kadry maszyni
stek, z której powoływane . są
zawodniczki
na konkursy
krajowe i międzynarodowe. A
ponieważ polskie Stowarzy
szenie jest członkiem Między
narodowej Federacji Steno
grafii i Pisania na Maszynie
„Intersteno”, maszynistki pol
skie mają możność próbowa
nia swych sił z najlepszymi
koleżankami ze świata.
W konkursch najważniejsze
nie są jednak wyniki. Choć są
one notowane, a konkursowe
laureatki otrzymują — oprócz

nagród — odpowiednie dyplo
my liczące się w miejscu pra
cy — nie wyniki decydują o
wartości konkursów. Chodzi
o to, że udział w każdym,
szkolnym czy międzynarodo
wym konkursie, wymaga du
żego wkładu pracy. Po pro
stu trzeba się przygotować
doskonaląc umiejętności. I
choć nielicznie tylko nazwis
ka znajdują się na listach
laureatek, setki dziewcząt i
nieco starszych już — pań,
przechodzą mozolną drogę
przedkonkursową, czerpiąc z
tej pracy całkiem wymierną
korzyść — wyższą sprawność
zawodową.
Przeciętna, dobra maszy
nistka pisze w biurze z szyb
kością od 120 do 300 uderzeń
na minutę. Może to robić
dwoma, czterema czy dzie
sięcioma palcami. Jej szefom
jest to w gruncie rzeczy obo
jętne, byle maszynopisy były
przygotowane na czas, a tekst

W dniu 8 kwietnia br„ a więc w najbliższą sobotę odbędzie
się w radomskiej hali ZREMBU międzynarodowy konkurs pi
sania na maszynie o mistrzostwo „Łucznika”. Udział w tym
konkursie zgłosiły maszynistki z 7 krajów: Bułgarii, Czecho
słowacji (Bratysława i Praga), Jugosławii, NRD, RFN, Węgier
i Polski. Polska ekipa składać się będzie z przeszło 20 mistrzyń
w pisaniu na maszynie z 10 miast polskich.
Organizatorami konkursu radomskiego są Zakłady Metalo
we „Predom-Łucznik” im. gen. Waltera oraz Stowarzyszenie
Stenografów i Maszynistek w Polsce, zaś patronuje konkurso
wi nasza redakcja „Życie Radomskie”.
Konkursy pisania na ma nie potrafiące stukać w kla
szynie nie są znane na na wisze dziesięcioma palcami.
szym terenie. Ale w Polsce
I jakże mogłoby być ina
mają one już wieloletnią tra czej?
Wyniki najlepszych ma
dycję. Organizowaniem ich szynistek
uzykiwane na kon
po wyzwoleniu zajęło się Sto
międzynarodowych,
warzyszenie, początkowo ma kursach
mistrzyń świata tej
jące swą siedzibę w Łodzi, wyniki
sięgają 700—800
a później w Warszawie. W umiejętności
uderzeń w klawisze maszyny
tamtych latach owa organiza w
ciągu jednej minuty, pisa
cja społeczna walczyła przede
A jest to już często re
wszystkim o pisanie na ma nia!
zultat po odliczeniu punktów
szynie wszystkimi palcami. karnych
za błędy w maszy
Temu celowi podporządkowa nopisie. Oto
na przykład mi
ne były pierwsze konkursy
świata z 1975 roku
szkolne, międzyszkolne, woje strzyni
wódzkie i ogólnopolskie. Ma (mistrzostwa odbywały się w
Austriaczka Joszyn nie mieliśmy wtedy w Budapeszcie)
Proksch-Steinhauser
kraju wiele, a jut szybkie pi hanna
sanie, czyli posługiwanie się wykonała w ciągu trzydzie
dziesięcioma palcami — było stu minut pisania 21572 ude
nieczęsto spotykaną umiejęt rzenia w klawisze, czyli pra
nością. I dziś zresztą nie jest wie 720 w ciągu minuty
(łącznie z uderzeniami błęd
umiejętnością powszechną.
nymi)! W 1977 roku mistrzy
Ale choć są jeszcze w biu nią była Węgierka Ulbrichne
rach panie „typiące” dwoma Varga Erzsebet. Jej wynik w
czy czterema palcami, młode
19765 uderzeń
kobiety wstępujące do zawo Rotterdamie:
w ciągu trzydziestu minut.
du, jak i wysoko kwalifikowane
maszynistki muszą umieć po
Polskie maszynistki nie usługiwać się wszystkimi pal zyskują jeszcze tak dużych
cami rąk. Konkursy, których szybkości, ale najlepsze: Tere
każdego roku jest w Polsce sa Barańczyk z Katowic, Aure
przynajmniej kilkanaście, tym lia Siwczak z Poznania, Ur
się już nie zajmują. Minimal szula Kowaczek również z
ne szybkości pisania wyma Katowic, czy Alina Obłucka z
gane od kandydatek do kon Warszawy sięgają 500 i nieco Jedna z najlepszych polskich maszynistek (w środku), katowikursu eliminują słabsze, czyli więcej uderzeń na minutę.
czanka Teresa Barańczyk.

Temat dnia

Pod znakiem radzieckiej piosenki
Dziś rozpoczynają się w Radomiu Centralne Eliminacje
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej, w
których weźmie udział ponad stu młodych piosenkarzy —
amatorów z 17 województw tzw. środkowego pasa Polski.
Młodzi piosenkarze ubiegać się będą o prawo występowania
podczas koncertów XVII Konkursu Piosenki Radzieckiej w
Zielonej Górze gdzie wystąpią także laureaci podobnych jak
w Radomiu, Centralnych Eliminacji w Tarnowie i Inowroc
ławiu.
Rozpoczynające się dziś „Radomskie spotkania z piosenką
radziecką” od kilku dni anonsowały niebieskie plakaty z
charakterystycznym znakiem graficznym imprezy. Dziś w
wielu punktach miasta widać także afisze z programem kon
certów kwalifikacyjnych oraz pozostałych imprez VIII Dni
Kultury, Nauki i Techniki Radzieckiej, w ramach których
odbywa się także piosenkarska impreza.
Dla radomian przygotowano wiele ciekawych propozycji.
Największe zainteresowanie budzą, co jest zrozumiale, prze
słuchania uczestników eliminacji, które do soboty wlącznia
odbywać się będą wieczorami w sali Teatru Powszechnego
przy ul. Żeromskiego 53. Jesteśmy przekonani, że uczestni
ków nie zabraknie także na innych imprezach, które odbędą
się w radomskich klubach i domach kultury.
„Zycie” na co dzień informować będzie o przebiegu Eli
minacji oraz VIII Dni Kultury. Nauki i Techniki Radziec
kiej i zapowiadać najciekawsze, naszym zdaniem, imprezy
przeznaczone dla radomian. Wspólnie postarajmy się wszyst
kim naszym gościom stworzyć ciepły klimat i okazać gościn
ność, którą tak chwalono w dwóch poprzednich latach.
Dziś, w czwartek w koncercie eliminacyjnym na estra
dzie Teatru Powszechnego wystąpią reprezentanci z sześciu
województw: Chełma, Piotrkowa Trybunalskiego, Ostrołęki,
Ciechanowa, Kalisza i Radomia. Przypominamy, że naszych
barw bronić będą na estradzie: Marek Stołowski z ZDK „Radoskóru”, Rajmund Kowalczyk z WDK w Radomiu oraz ter
cet wokalny Grażyna Kibil, Izabella Cieślińska i Katarzyna
Adamczyk z DK w Kozienicach. TMZ

Dni Studyjne w „Helu”

Rlw
Dziś

i SgswoslH. lugosSawii i Syrii

rozpoczynają się w
kinie „Hel”, comiesięczne Dni
Studyjne. Tym razem wy
świetlone zostaną cztery, bar
dzo interesujące filmy, które
szczególnie zainteresują do
świadczonych kinomanów.
Kwietniowy przegląd za
inauguruje słynny film pro
dukcji senegalskiej „Niemoc”,
według scenariusza i reżyserii
Ousmane Sembene, najwybit
niejszego pisarza i filmowca z
Senegalu. Film został wyróż
niony „Nagrodą specjalną”
podczas XX MFF w Karlovych Varach w 197S r. i był
już prezentowany w naszym
kraju podczas „Konfrontacji”.
Drugą pozycją będzie film
produkcji
jugosłowiańskiej
„Pasja według Mateusza” reż.
Lordana Zafranonića, nagro
dzony przez krytyków filmo
wych podczas Festiwalu w Pu
li w 1975 r. a u nas przezna
czony do rozpowszechniania
tylko w Dyskusyjnych Klu
bach Filmowych i kinach stu
dyjnych. Film podejmuje te
mat wynikający z migracji si
ły roboczej ze wsi do miasta.
Trzecią pozycją kwietnio
wych „Dni” będzie film pro
dukcji syryjskiej „Oszukani”
według scenariusza i reżyserii
Tawfiąa Saleha. Film ten zo
stał laureatem I nagrody pod
czas IV Festiwalu Filmów
Afrykańskich i Arabskiego
Wschodu w Kartaginie w
1972 r. Ten pierwszy na pol
skich ekranach film syryjski
podejmuje wciąż aktualny
problem uchodźców palestyń
skich. Tych, którzy szczególnie
interesują się tym problemem
z pewnością zaciekawi analiza

względnie czysty. W zasadzie
nikt większości maszynistek
nie liczy pracujących palów.
Ale niektóre z nich liczą sa
me. Te wiedzą, że wszystkimi
palcami pisze się lżej i wy
dajniej. A już najdobitniej
potwierdzą tę prawdę zawod
niczki konkursowe. Warto zo
baczyć je przy pracy.

tła społecznego i sytuacji po
litycznej narodu palestyńskie
go, który stracił swą ziemię i
status polityczny.
Kwietniowy przegląd zakoń
czy polski film „Tańczący
jastrząb” według scenariusza i
w reżyserii Grzegorza Królikie
wicza, zrealizowany na pod
stawie powieści Juliana Ka
walca pod identycznym tytu
łem. W roli głównej Michała
Topornego — Franciszek Trze
ciak a obok niego także Bea
ta Tyszkiewicz, Tadeusz Łom
nicki i inni, (mz)

Dzieci z Zamłynia
przyjmowane czasowo
w nowej przychodni
na Borkach
Od 4 kwietnia do 5 maja
br. przewidziany jest remont
w pomieszczeniach Poradni
Dziecięcej przy ul. Świerczew
skiego 9. Z powodu prowadzo
nych tam prac dzieci chore i
zdrowe obsługiwane przez tę
poradnię będą przyjmowane
w tym czasie w nowej przy
chodni na osiedlu Borki przy
ul. Wroniej, (n)

Dziś spotkanie
użytkowników
„małego Fiata”
Dziś, tj. w czwartek 6 bm.
w siedzibie Automobilklubu
Świętokrzyskiego w Radomiu
przy ul. Warszawskiej 17/21
odbędzie się kolejne spotkanie
członków „Koła użytkowni
ków „Fiatów 126p".
Z właścicielami „maluchów”
spotka się tym razem inż.
Wojciech Bilewski z Politech
niki Świętokrzyskiej w Rado
miu, który mówić będzie nt:
„Zasady prawidłowej eksplo
atacji
samochodów
„Fiat
126p".
Dewizą wszystkich
spotkań organizowanych dla
użytkowników poszczególnych
marek samochodów jest „Le
piej poznasz swój samochód”.
Początek sootkania o godz.
18.
(mz)

★
Konkursy pisania na ma
szynie organizowane są obec
nie w dwóch konkurencjach:
biegłościowej i poprawnościo
wej. Odrębnie kwalifikowane
Zapiski reportera
są zawodniczki piszące na
maszynach
elektrycznych i
POSIEDZENIE PLENARNE.
mechanicznych. W konkuren 7 bm. w sali konferencyjnej
cji biegłościowej maszynistki Domu Rzemiosła przy ul. Ki
przepisują ten sam tekst w lińskiego 15 odbędzie się ple
narne posiedzenie prezydium
ciągu trzydziestu minut. Obli Zarządu
Wojewódzkiego Związ
cza się im liczbę uderzeń pal ku Ochotniczych Straży Po
cami w klawisze; jeden błąd żarnych. W trakcie obrad zo
„kosztuje” 100 odliczonych u- staną omówione zadania dla
Straży Pożarnych
derzeń. W konkurencji popraw Ochotniczych
w działalności na rzecz ochro
nościowej przepisują tekst w ny p.poż. w bieżącym roku.
ciągu dziesięciu minut, a za Obrady rozpoczną się o godz.
każdy błąd odlicza się 500 u- 14.00.
KURS RATOWNIKÓW. 7
derzeń. Tak też będzie w na
szym, radomskim konkursie. bm. na pływalni KS Czarni
się pierwsze zajęcia
Panie, które opanowały pi odbędą
szkoleniowe dla wszystkich
sanie na maszynie elektrycz osób,
którzy chcą uzyskać unej są szybsze. Tak jest w prawnienia
młodszego ratow
zdecydowanej
większości nika lub ratownika
wodnego.
przypadków. Nie można ich Dalsze zajęcia prowadzone
bę
porównywać z zawodniczka dą w soboty i niedziele. Orga
mi posługującymi się maszy nizatorem kursu jest Zarząd
nami mechanicznymi. Są więc Wojewódzki Wodnego Ochot
dwie listy wyników. Warto niczego
Pogotowia Ratunko
zwrócić również uwagę, że
Spotkanie rozpocznie się
wśród maszyn elektrycznych owego.
godz. 18.00. (bw)
są mało jeszcze u nas znane
maszyny IBM z głowicami piszącymi. Te pozwalają podob
Oddanie krwi
no pisać najszybciej. Ale na
jest
najwyższym
konkursach różnie bywa...
Zapraszamy w sobotę, 8
czynem
kwietnia do hali ZREMBU
przy ul. Mokrej 2 o godz. 17.
humanitarnym
(ja)

