Premier Thorbjoern Faelldin
z oficjalną wizytą w Polsce
Polsko-szwedzkie rozmowy plenarne
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Z okazji Dnia Włókniarza

Specjalność - biżuteria ze srebra

Nowa fabryka „Warmetu”

Edward Gierek spotkał się

Informacja własna

W spotkaniu uczestniczył
członek Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR — Ste
fan Olszowski,
W skład delegacji pracowni
ków przemysłu lekkiego wcho
dzili: Barbara Błaszczyk —
mistrz w zakładach ZP Poń
czoszniczego „Sandra” w Alek
sandrowie, Łucja Cieślak —
pracownica fabryki „Runotex”
w Kaliszu, Danuta Ciuk —
mistrz w ZP Bawełnianego w
Częstochowie, Maria Drążkiewicz — z zakładów „Intermoda” we Wrocławiu,
Marek
Dworniczak — pracownik Za
kładów Eawełnianych im. J.
Marchlewskiego w Łodzi, Kry
styna Fraj — dziewiarka z za
kładów dziewiarskich „Iwona”
w Łodzi, Andrzej Gorzelańczyk
-> sekretarz KZ PZPR w za
kładach „Igal” w Inowrocła
wiu, Maria Ignaczak — dzie
wiarka w zakładach dziewiar
skich „Milana” w Legnicy, An
na Jakubiec — prządka w za
kładach wełnianych „Wega” w
Bielsku-Białej.
Irena Kaczmarek — przewod
nicząca rady zakładowej w za
kładach lniarskich „Lenpol” w

Społeczeństwo polskie
protestuje przeciwko
bombie „N”
(P) Tylko definitywne zre
zygnowanie z zamiarów pro
dukcji broni neutronowej mo
że zapewnić wszystkim naro
dom prawo do życia w poko
ju i bezpieczną przyszłość —
takie jest stanowisko całego
naszego społeczeństwa.
W rezolucjach i apelach po
dejmowanych na wiecach pro
testacyjnych f spotkaniach po
wszechnie podkreśla się, że
wprowadzenie do arsenałów
NATO i rozmieszczenie w za
chodniej Europie nowego rodza
ju ludobójczej broni, z czego
nie ęhcą zrezygnować siły zimnowojenne, zahamuje proces od
prężenia i stworzy realne za
grożenie dla całej ludzkości.
12 bm. mieszkańcy warszaw
skiej Woli: przedstawiciele za
łóg zakładów przemysłowych tej
dzielnicy, działacze FJN, radni,
aktywiści samorządów miesz
kańców oraz organizacji społe
cznych i młodzieżowych zebrani
w Domu Słowa Polskiego uchwalili rezolucję wyrażającą
stanowczy protest przeciwko
planom intensyfikacji zbrojeń,
produkcji, gromadzeniu i roz
powszechnianiu broni masowej
zagłady, w tym przede wszyst
kim neutronowej.
Do głosów protestu mieszkań
ców woj. stołecznego przyłączy
li się pracownicy zakładów elektrotechniki
motoryzacyjnej
„Zelmot” w Warszawie oraz za
łoga Fabryki Kabli im. Maria
na Buczka w Ożarowie Maz.
W rezolucji przyjętej w śro
dę nrzer za’oeę największego
przedsiębiorstwa woj. bialsko
podlaskiego — zakładów prze
mysłu wełni-nego „Biawena”
czytamy m. in.: nie uspokaja
nas i nigdy nie usnokoi obłoże
nie przez prezydenta USA de
cyzji o podjęciu produkcji bro
ni neutronowej. Żądamy całko
witego zaniechania produkcji tej
ludobójczej broni, bowiem tylko
w warunkach trwałego pokoju
możliwy jest dalszy rozwój lu
dzkości.
(D) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Bezpieczeństwo
i współpraca w Europie

XXIX sympozjum Pugwash
w Zakopanem
(P) „Bezpieczeństwo i współ
praca w Europie, problemy i
perspektywy po Eelgradzie”, to
temat XXIX sympozjum Pug
wash, jakie 12 bm., rozpoczęło
czterodniowe obrady w Zakopa
nem. Uczestniczy w nim ponad
30 naukowców. Są wśród nich
przedstawiciele kilkunastu kra
jów sygnatariuszy Aktu Końco
wego KBWE.
Przedmiotem referatów i dy
skusji jest szeroki zakres moż
liwych kierunków ogólnoeuro
pejskiej współpracy — gospo
darczej , naukowej, technicznej
i kulturalnej. Omawiane będą
(DOKOŃCZENIE NA STR. 5)

W numerze
,Życie i

Szczytnie, Marian Kozłowski
mistrz w zakładach „Gumownia” w Trzebini, Kazimierz
Lipczyk — dyrektor Zjednocze
nia Przemysłu Bawełnianego,
Krystyna Mazurkiewicz — kon
troler techniczny w zakładach
odzieżowych „Torpo” w Toru
niu, Michał Niedźwiedź — I
sekretarz KZ PZPR w Mini
sterstwie Przemysłu Lekkiego,
Ignacy Ozga — brakarz w Ża
gańskich Zakładach Przemysłu
Wełnianego, Władysław Piecho
ta — dyrektor śląskich zakła
dów
przemysłu
skórzanego
„Otmęt” w Krapkowicach, Kry
styna Prokop — szwaczka w
zakładach odzieżowych „Odra”
w Szczecinie, Barbara Przedlacka — mistrz w Białostoc
kich Zakładach Wyrobów Ga
lanteryjnych.
Romuald Skowroński — rek
tor Uniwersytetu Łódzkiego,
Barbara Skrzyńska — pracow
nica Centralnego Laboratorium
Przemysłu
Obuwniczego
w
Krakowie, Danuta Szkup —
tkaczka w zakładach wełnia
nych „Mazowia” w Tomaszo
wie, Janusz Szosland — prze
wodniczący
Stowarzyszenia
Włókienników Polskich, Halina
Smiałkowska-Ryker — dyrek
tor zakładów
dziewiarskich
„Wanda” w Sosnowcu, Marian
na Wawrzyn — przewodnicząca
rady zakładowej w zakładach
„Bieltex” w Bielawie, Zbigniew
Wawrzaszek — dyrektor Insty
tutu Włókiennictwa w Łodzi,
Jerzy Wojtkowski — dyrektor
przedsiębiorstwa handlu zagra
nicznego „Textilimpex”, Rena
ta Marczak-Wójcik — sekretarz

Wizyta premiera Szwecji jest
przejawem stale rozwijających
się dobrosąsiedzkich stosunków
między obu państwami. Współ
praca polsko-szwedzka przyno
si korzyści naszym narodom oraz przyczynia się do pogłębia
nia przyjaznej atmosfery, sprzy
jającej współdziałaniu wszyst
kich krajów strefy nadbałtyc
kiej; stanowi ważki wkład w
realizację polityki odprężenia,
w kompleksowe wcielanie w
życie postanowień Akt l Końco
wego KBWE.
Sprawozdawcy PAP relacjo
nują: Warszawskie lotnisko Okęcie udekorowane barwami
Szwecji i Polski. Na frontonie
dworca lotniczego godła naro
dowe obu państw. Transparent w
jeżykach polskim i szwedzkim
głosi:
„Witamy
serdecznie
szwedzkich gości w Polsce”. O
godz. 12.00 na płycie lotniska
ląduje samolot ze Sztokholmu.
Premiera Szwecji Thorbjoerna Faelldina i jego małżonkę
wita
prezes Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz z małżonka.
Harcerze wręczają gościom
bukiety kwiatów.
W uroczystości powitania biorą udział: wicepremier, mini
ster hutnictwa, Franciszek Ka
im, ministrowie: spraw zagra
nicznych — Emil Wojtaszek,
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4
górnictwa — Włodzimierz Lej-

KZ PZPR zakładów bawełnia
nych „Pamotex’‘ w Pabianicach,
Zofia Wawer — instruktor w
zakładach przemysłu wełniane
go „Biawena” oraz Zdzisław
Zaorski — dyrektor Zjednocze
nia Przedsiębiorstw Wełniarskich — Północ.
Obecni byli również minister
przemysłu lekkiego — Stani
sław Mach oraz przewodniczą
ca Zarządu Głównego Związku
Zawodowego
Pracowników
Przemysłu
Włókienniczego,
Odzieżowego i Skórzanego —
Barbara Natorska.
Jak podkreślano na spotka
niu, przemysł lekki, w którego
zakładach zatrudnionych jest
ok. 700 tys. pracowników, na
leży do głównych wytwórców
towarów rynkowych (ok. 22
proc, całej produkcji przezna
czonej na rynek). Jest on tak
że coraz bardziej liczącym się
dostawcą wyrobów dla zagranicznych odbiorców, a jego udział w krajowym eksporcie
wynosi obecnie ok. 12 proc.
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Od specjalnego wysłannika
HENRYKA JEZIERSKIEGO
(A) Na budowie walcowni dużej w hucie „Katowice” noce
i dnie są szczególnie pracowite. Bo niewiele ich pozostało do
chwili, kiedy powinny się rozpocząć pierwsze próby walcarek.
Ale czas nagli nie tylko walcowni czeka kraj. Przede
dlatego. Sprawą nadrzędną | wszystkim zaś budownictwo
jest to, że na wyroby tej i kolej. Ma się tu bowiem
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(A) Brygada Stefana Juszczaka z Mostostalu „Zabrze, oddział „Batory

O Polskę niepodległą
ADAM W. WYSOCKI

MINIE
dnie

w tym roku dokła
sześćdziesiąt lat od
czasu odzyskania przez Pols
kę niepodległości po ponad
stuletniej niewoli i zaborach.
Coraz mniej wśród nas ta
kich, którzy pamiętają, któ
rzy przeżyli i którzy uczest
niczyli w tych, jakże wzru
szających chwilach, gdy na
opuszczonych przez zaborców
gmachach wieszano biało-czer
wone chorągwie, a rozentuz
jazmowane tłumy nosiły na
rękach żołnierzy z polskim
orzełkiem, symbolem narodo
wego i państwowego odro
dzenia...
Niepodległość nie przyszła
sama i nie spadła nam z nie
ba. Trzeba ją było wywal
czyć i okupić krwią przele
waną — taka to już nasza,
polska dola — na wszystkich
frontach trwającej wówczas
wielkiej wojny, którą dzisiaj,
po latach, nazywamy pierwszą wojną światową.

Ta wojna, prowadzona :na ziemiach polskich z jednej strony
przez państwa centralne, czyli
przez Austrię i Niemcy, z dru
giej zaś przez carską Rosję,
przyniosła krajowi wiele cięż
kich strat i wiele ciężkich cier
pień, spotęgowanych tragicznym
faktem, iż setki tysięcy Pola
ków, wtłoczonych przymusowo
w obce mundury, walczyć i gi
nąć musiały za obcą sprawę,
strzelając przy tym nierzadko
do siebie wzajemnie, słuchając
wrogiej i obcej komendy.
O polskiego rekruta, znanego
z bitności i odwagi, zabiegały

O godz. 13 premier Szwecji
złożył, na płycie Grobu Niezna
nego Żołnierza, wieniec opasa
ny szarfą o barwach narodo
wych swego kraju.
W czasie uroczystości na pla
cu Zwycięstwa, Komrania Re(A)DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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w chwili dla siebie trudnej,
wszystkie trzy zaborcze mocar
stwa, schlebiając, każde po swo
jemu, narodowym polskim aspi
racjom, nie skąpiąc przy tym
na dziś wielu pięknych słów i
równie mglistych obietnic na
jutro. Obietnic, sprowadzają
cych się w gruncie rzeczy do
niczego więcej, jak do różnych
form autonomii, oraz perspek
tywy szczęśliwej przyszłości pod
miłościwym panowaniem domu
Habsburgów czy Hohenzoller
nów, bądź też domu Romanowych.
Mało jednak kto, poza gro
nem ugodowców, brał wówczas
w Polsce te obietnice poważnie.
Zbyt silne było, i zbyt szybko
narastało wszędzie, we wszyst
kich trzech zaborach dążenie do
odzyskania w pełni niepodległe
go i niezależnego bytu narodo
wego i państwowego Bez żad
nych ograniczeń i protekcji ten
byt warunkujących.
Idee niepodległościowe kieł
kowały we wszystkich środowi
skach polskich, najsilniej jed
nak w kręgach socjalistycznej
lewicy i związanych z nią ko
łach młodzieży inteligenckiej i
robotniczej, a także — zwłaszcza
w Galicji, wśród uświadamiane
go, radykalizującego chłopstwa.
Wszystkim marzyło się odro
dzenie Polski wolnej,
silnej,
sprawiedliwej, z tym że każdy
widział ów kształt upragnionej
niepodległości nieco inaczej, w
zależności od socjalnego pocho
dzenia i politycznego rodowodu.
Idea odzyskania niepodległości;
była jednak to idea najbardziej
spójna. jednocząca wszystkie
niemal, świadome siły politycz

ne narodu, od prawa do lewa.

wytwarzać duże kształtowniki
i szyny, przeznaczone dla
szybkich tras kolejowych.
Obecnie „pierwsze skrzyp
ce
grają”
mostostalowcy.
Pracuje ich tu sporo. Na ogól
ną liczbę 6 tys. pracowników
budowlanych — jest ich po
nad tysiąc.

— Jest to finalna faza — mó
wi zastępca dyrektora naczel
nego Mostostalu, mgr inż. Wła
dysław Rolski — która monta
żyści lubią, mimo że wymaga
ona niemałego wysiłku. Nie kre
powani i nie hamowani przez
czynniki zewnętrzne, jak budo
wa fundamentów czy dostawy
maszyn i urządzeń;' teraz-dopie
ro mogą pokazać swoja klasę
*,
swoją organizację i swoję tent
*
po.
Ale w tym wszystkim jedna
rzecz jest najtrudniejsza, a mia
nowicie ta, żeby firmy specja
listyczne. a więc poza Mosto
stalem także Instal i Energo
montaż zrobiły na czas to. co
maja do zrobienia, Musi być
pełna synchronizacja działania,
Niczego nie można przeoczyć,
niczego zaniedbać, bo nawet
pozorny drobiazg może spowo
dować opóźnienie.
Gdyby zadać pytanie, co prze
sadzi o sukcesie, to odpowiedź
(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Z-/ ' \

■

Uroczystość
na placu Zwycięstwa
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czak, przemysłu maszynowego
Aleksander Kopeć.
Obecni są ambasadorowie:
Polski w Szwecji — Paweł Cie
ślar oraz Szwecji w Polsce —
Carl Rappe.
Przybyli: dziekan korpusu
dyplomatycznego,
ambas :dor
ZSRR Stanisław Piłotowicz oraz
szefowie przedstawicielstw dy
plomatycznych państw nordyc
kich.
Premierowi Szwecji towarzy
szą: minister przemysłu — Nils
G. Aasling, sekretarz stanu,
szef urzędu premiera — Goesta
Gunnarson, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Przemysłu —
Gunnar Soeder, zastęnca pod
sekretarza stanu w MSZ —
Bengt Rabaeus.
Orkiestra gra hymny narodo
we Szwecji i Polski.
Premier T. Faelldin w towa
rzystwie premiera P. Jarosze
wicza odbiera raport dowódcy
Kompanii Reprezentacyjne: WP:
oddaje pokłon sztandarowi
pozdrawia żołnierzy.

Premier T. Faelldin udzielił
na lotnisku następującej wypo
wiedzi dla prasy, radia i tv: Z
największym zainteresowaniem
oczekiwałem na tę wizytę w
Polsce. Od wielu lat utrzymu
jemy bardzo dobre kontakty
między naszymi krajami. Można
odnotować znaczny wzrost obrotów
handlowych; zawar
liśmy wiele umów, które przy
czyniają się do ich rozszerzenia.
Nawiązaliśmy współpracę w
dziedzinie naukowo-technicznej,
mamy bardzo dobre kontakty
w dziedzinie kulturalnej. O
wszystkich tych sprawach będę
rozmawiać z przedstawicielami
rządu waszego kraju.
Uroczystość powitalna na lot
nisku kończy defilada Kompanii
Reprezentacyjnej WP.

W hucie „Katowice"
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W toku kilkudniowej wizy
ty szef rządu szwedzkiego spo
tka się i przeprowadzi rozmo
wy z reprezentantami naj
wyższych władz PRL; odbę
dzie również podróż po kraju.

(P) W Warszawie przy ul.
Jubilerskiej otwarto 12 bm. nowy zakład produkcyjny Fabry
ki Wyrobów z Metali Szlachet
nych „Warmet”. Budowa, któ
rej koszt wyniósł ok. 300 min
zł, trwała półtora roku — o 9
miesięcy krócej, niż przewidy
wał pierwotny harmonogram,
Dzięki tej inwestycji
y „Warmet”
— największy w Polsce zakład
jubilerski — w ciągu kilku
miesięcy podwoi produkcję biżuterii ze złota i srebra.
Na rozbudowę Fabryka Wyrobów z Metali Szlachetnych
czekała 25 lat. Warunki pracy
w barakach przy ul. Tytonio
wej dawno już przestały odpo
wiadać wymogom nowoczesnej
produkcji przemysłowej. Kilku
setosobowa załoga praktycznie
pozbawiona była zaplecza so
cjalnego — pierścionki, obrącz
ki, naszyjniki, wytwarzano w
ciasnych. prymitywnych po
mieszczeniach. Radykalna zmia
na tej sytuacji była niemożli
wa bez inwestycji. Zdawano
sobie z tego sprawę, jednak de
cyzja
inwestycyjna
musiała
mieć także uzasadnienie ekono
miczne.
Kiedy przystąpiliśmy w Pol
sce do eksploatacji bogatych
złóż miedzi okazało się, że jako

z grupa pracowników przemysłu lekkiego
(P) 12 bm. z okazji dorocznego Dnia Włókniarza — zawodo
wego święta kilkusettysięcznej rzeszy pracowników przemysłu
włókienniczego, odzieżowego i skórzanego, I sekretarz KC
PZPR — Edward Gierek spotkał się z grupą przedstawicieli
pracowników tego resortu.

(P) Na zaproszenie prezesa Rady Ministrów PRL — Piotra
Jaroszewicza do Polski przybył 12 bm. s oficjalną wizytą pre
mier Szwecji — Thorbjoern Faelldin.

z wyjątkiem wspomnianych już
ugodowców czy nielicznych, na
szczęście zaprzańców narodowej
sprawy.
Z tymi nastrojami społeczeń
stwa polskiego, wspartymi or
ganizacyjnym działaniem niepo
dległościowym, przybierającym
różne formy, tak w kraju, jak
i poza jego granicami, nie spo
sób było nie liczyć się i nie uwzględniać ich w politycznych
kalkulacjach, tak w odniesieniu
do losów wojny, jak i w pers
pektywie przyszłych losów Eu
ropy.
Dążenia i aspiracje niepodleg
łościowe Polaków były, powta
rzam, aż nadto dobrze znane
zarówno trzem mocarstwom za
borczym, jak i koalicji mocarstw
zachodnich, a zwłaszcza Fran
cji, w której kilka już polskich
pokoleń widziało szczególnego,
historycznego rzecznika idei od
zyskania niepodległości
przez
Polskę.
Jakie były jednak realne
warunki dla urzeczywistnienia
tych wszystkich marzeń i dążeń?
Jak i w jakim stopniu zdołali
śmy wykorzystać tę jedyną w
swoim rodzaju historyczną szan
sę?
Dzięki komu i dzięki czemu,
po tylu latach niewoli, po tylu
równie wspaniałych co tragicz
nych zrywach powstańczych,
nastąpić mogło upragnione Od
rodzenie. Polonia Restituta.

W SZKOLNYCH podręczni
kach historii, w latach
międzywojennych, odpowiedź
była tylko jedna: niepodleg
łość przyniósł Polsce czyn
zbrojny Legionów, pod wo
dzą komendanta Józefa Pił
sudskiego.
Nic nie ujmując ze szla
chetnego zapału i patrioty(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Polska - Irlandia 3:0
(P) W środę w Łodzi odbył
się trzeci z kolei mecz kontrol
ny naszej piłkarskiej repre
zentacji przygotowującej się do
mistrzostw świata w Argenty
nie. Tym razem przeciwnikiem
był zespół Irlandii.
Polacy od początku mieli dużą przewagę, ale w pierwszej
połowie nie zdołali umieścić
piłki w bramce gości. Strzały
minimalnie chybiały celu, dob
rze też bronił bramkarz Ir
landczyków — Gary Peyton.
W 6 min. no przerwie Peyton
wypuścił jednak piłkę po lek
kim strzale Bońka. Dobitka te
go samego zawodnika była już
celna. Drugiego bardzo efekto
wnego gola po indywidualnej
akcji zdobył w 60 minucie Ka
zimierz Deyna. Strzelił on z ok.
25 metrów pod poprzeczkę.
Również trzecia bramka (80
min.) zdobyta głową przez Wło
dzimierza Mazura, który zastą
pił 20 min. przed końcem meczu
Adama Nawałkę. była przed
niej marki. Irlandczycy ani ra
zu w ciągu meczu nie stworzyli
groźnej sytuacji pod bramką
polską.
(Szersza informacja

str.

8)

(P) Ptotr Jaroszewicz i Thorbjoern Faelldin podczas powitania
na warszawskim lotnisku Okęcie
caf — zagoździński

Kwietniowy atak zimy

Zamiecie śnieżne na południa
Deszcz ze śniegiem w Warszawie
Informacja własna
(P) Pogoda popsuła się. Cie
pła słoneczna wiosna ustąpiła
chłodnej, pochmurnej i deszczo
wej.
W Beskidach wiał w środę
halny. Silny wiatr uszkodził sieć
napowietrzna, sieć energetyczną
i telefoniczną. Przerwana została
m. in. łączność ze schroniskami
górskimi na Leskowcu. Przegibku Źywczańskim i Wielkiej
Rajczy. Po halnym temperatura
spadla i zaczął sypać śnieg,
który w kilka godzin pokrył
szczyty 10-centymetrową war
stwa białego puchu.
Silna śnieżyca wystąpiła rów
nież na krańcach południowozachodniej Polski. W woj. wroc
ławskim śnieżyca
utrudniała
ruch kołowy, m. in. w rejonie
Oleśnicy i Trzebini. W centrum
m.in. w 'Warszawie padał deszcz
ze śniegiem.
Mimo przejściowego ochłodze
nia — kwiecień ma być cieplej
szy niż zazwyczaj. Według
prognoz synoptyków — okres
od 11 kwietnia do 10 maja ma
być cieplejszy niż zwykle. Śre
dnia temperatura dla tego okre
su wyniesie 10,9 st.; a więc nie
co powyżej wieloletniej normy.
Do połowy kwietnia będzie na
ogół chłodno. Temperatura mak
symalna w dzień od 5 do 10
st.; minimalna w nocy od minus

Czwartek, 13 bm. godz. 16-17

(P) Dzisiaj, w czwartek 13 bm., w godz. 16—17, czekamy na
telefoniczne pytania uczniów ostatnich klas szkół podstawowych
i ich rodziców. Sporo młodzieży nie zdecydowało się jeszcze co
do wyboru dalszego kierunku swojej edukacji. A przecież od
właściwych odpowiedzi na pytania: jakiego uczyć się zawodu,
jaką wybrać szkołę i czym się kierować przy podejmowaniu
tej ważnej decyzji — zależy dalszy los uczniów. To, czy w
przyszłości łatwo znajdą miejsce pracy i czy zdobyta specjal
ność przyniesie im kiedyś osobitą satysfakcję. A zatem wszys
cy, którzy nie podjęli dotychczas ostatecznej decyzji, lub któ
rzy mają wątpliwości co do słuszności swojego wyboru, mogą
uzyskać poradę fachowców, których zaprosiliśmy do udziału w
naszej dzisiejszej konsultacji przy tel. 250-205.
Na pytania Czytelników będą odpowiadać:

• mgr Halina Litniewska, psycholog, dyrektor Wojewódzkiej
Poradni Wychowawczo-Zawodowej Stołecznego Woj. Warszaw
skiego,
• inż. Stefan Czyżewski, wicekurator oświaty i wychowania
do spraw kształcenia zawodowego w stołecznym woj. warszaw
skim,
• mgr Jan Karpiński, dyrektor departamentu kształcenia
zawodowego w Ministerstwie Oświaty i Wychowania.

2 do plus 3 st Zachmurzenie
duże z rozpogodzeniami. Wy
stąpią przelotne opady deszczu,
w górach deszcze ze śniegiem.
W drugiej połowie kwietnia i
w pierwszej dekadzie maja po
wrócą cieple, słoneczne dni.
Temperatura maksymalna w
dzień od 16 do 24 st.; minimal
na w nocy od 5 do 10 st Okre
sami wystąpią opady deszczu i
pierwsze wiosenne burze. Pod
koniec pierwszej dekady maja
możliwe przejściowe ochłodze
nie: w nocy i nad ranem mo
żliwe przygruntowne przymroz
ki.
Do 10 maja synoptycy zapo
wiadają 11 dni z temperaturą
maksymalną powyżej 20 st., a
tylko 3 dni z temperatura po
niżej zera, (lat.)

Prognoza pogody
(?) Jak informuje IMiGW
dziś w Warszawie zachmurzenie
będzie duże z większymi prze
jaśnieniami i przelotnymi opa
dami deszczu lub deszczu ze
śniegiem. Temp. maks, około
6 st Wiatry umiarkowane.
(PAP)

KALENDARIUM
• Czwartek jest 103 dniem
1978 r. Do końca roku pozosta
ły 262 dni, w tym 218 dni roboczych.
• Słońce wzeszło dzii o godz.
5.44, a zajdzie o _godz.
'
19.30.
Wschód Księżyca — godz. 9.24,
zachód — godz. 1.00. Czwartek
będzie dłuższy od najkrótszego
dnia w roku o 5 godzin i 53
minuty.
• Imieniny obchodzą: Ida i
Przemysław.
(j.l.)

V/ dniach 3-28 maja

Dni Kultury, Oświaty
Książki i Prasy
(P) Jak co roku, maj upłynie
w naszym kraju pod znakiem
święta kultury, oświaty, książ
ki i prasy. Tegoroczne „Dni”
trzydzieste drugie z kolei, trwać
będą od 3 do 28 maja, zaś w
ich obchodach dominować mają
dwa tematy.
Pierwszy — to „walka o pra
wo człowieka do pokojowego
życia”; drugi — „co uczyniliś
my i co czynić należy, aby Pol
ska rosła w siłę, a ludzie żyli
dostatniej”. (PAP)

a mc
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Po posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR

Zwiększenie produkcji zbóż i pasz
(P) Sprostanie rosnącemu
zapotrzebowaniu
społeczeń
stwa na produkty pochodze
nia zwierzęcego wymaga szyb
kiego rozwoju chowu zwie
rząt gospodarskich, a zwłasz
cza bydła i trzody chlewnej,
co uwarunkowane jest przede
wszystkim rozwiązaniem pro
blemu zbożowo-paszowego.

dzie rezerwą są trwale użytki
zielone, których mamy ponad
4 min ha, w tym ok. 2,7 min
ha odpowiadających wszelkim
wymogom intensywnej gospo
darki.
To najtańsze źródło pasz wła
snych w gospodarstwach nie
jest jednak przez wielu rolni
ków w pełni doceniane, o czym
świadczy fakt, że przy racjo
nalnej gospodarce na tych ob
Niedostatek pasz własnych
szarach, trzykrotnym koszeniu
powoduje bowiem z jednej
wszystkich nadających się do
strony duże wahania w pozio
tego łąk, można bez większych
mie produkcji zwierzęcej, z
nakładów powiększyć zbiory
drugiej zaś konieczność bardzo
siane o 2 min ton, a być może
kosztownego importu milionów
i więcej. Toteż rolnicy, służba
ton zbóż i innych ^urowców
rolna i nauka rolnicza powinny
paszowych.
tej sprawie poświęcić znacznie
Chcąc więc zapewnić stabil
więcej
uwagi niż dotychczas.
ność w rozwoju
produkcji
Nie mniejszej troski wymaga
zwierzęcej nie tylko bez dal
także pełne wykorzystanie mo
szego powiększania importu
żliwości kolejnego źródła ta
zbóż, ale przy dążeniu do jego
niej paszy jaką są poplony i
stopniowego zmniejszania, muśróaplony, które pozwalają usimy podjąć odpowiednie przed
zyskać dodatkową paszę, a
sięwzięcia i środki gwarantują
równocześnie zmniejszyć obszar
ce uzyskanie potrzebnych ilości
przeznaczony na produkcję pasz
pasz z produkcji krajowej.
w plonie głównym, na korzyść
Sprawy te były 11 bm. przed
rozszerzenia uprawy zbóż. Do
miotem obrad Biura Politycz
tychczas poplonami letnimi,
nego KC PZPR, które zatwier
ozimymi i wsiewkami obsiewa
dziło konkretne kierunki dzia
się
u nas nie więcej niż 2 300
łania zmierzające do osiągnię
tys. ha, a można i trzeba po
cia tego celu.
większyć ich uprawę do, co
Jest to zadanie niezwykle
najmniej, 3 min ha.
trudne, ale przy dużym wysił
Niebagatelną sprawą jest tak
ku rolników, nauki rolniczej,
że pełne wykorzystanie możli
służby rolnej oraz zapewnie
wości
ubocznej produkcji pasz
niu
rolnictwu
niezbędnych
zarówno w
rolnictwie jak i
przemysłowych środków pro
przemyśle rolno-spożywczym, a
dukcji — realne. Przy powię
m.in. liści buraków i warzyw,
kszaniu obszaru uprawy zbóż
wysłodków buraczanych, mela
przynajmniej do 8,5 min ha w
sy, wywaru, pulpy itp. Np. tyl
1980 r. oraz wydatnym podnie
ko wysłodków buraczanych i
sieniu plonów możemy zwięk
melasy przemysł rolno-spożyw
szyć ich zbiory o 6—7 min ton
czy będzie mógł dostarczyć rol
rocznie. Jest to osiągalne m.in.
nictwu w 1980 r. ok. 13 min
pod warunkiem powszechnego
ton.
przestrzegania przez wszystkich
Problem polega jednak nie
producentów nowoczesnych me
tylko na wyprodukowaniu do
tod agrotechniki, a zwłaszcza
statecznych ilości pasz włas
terminowego siewu i racjonal
nych, ale także — na co zwró
nego
nawożenia.
Zadaniem
cono szczególną uwagę na po
szczególnie ważnym jest też
siedzeniu Biura Politycznego —
zmiana struktury zasiewów na
na ich właściwym zagospoda
korzyść wyżej plonujących ga
rowaniu i spożytkowaniu. Do
tunków i odmian zbóż, a ■więc
świadczenia wykazują, że paro
przede wszystkim pszenicy i
wanie i kiszenie ziemniaków, a
jęczmienia.
także wprowadzane obecnie no
Resort rolnictwa dąży zatem
woczesne metody ich przecho
do tego, aby rozszerzyć po
wywania pod folią zmniejszają
wierzchnię uprawy bardziej
straty o 40 proc, w porównaniu
plennych gatunków zbóż, łącz
do tradycyjnego przechowywa
nie z mieszankami zbożowymi,
nia w stanie naturalnym — w
o 1,5 min ha w latach 1975—80.
kopcach. Jest to więc olbrzymia
Warunki ku temu stwarza
m.in. wprowadzenie w ostat rezerwa, której nie sposób zlek
ceważyć.
nich dwóch latach do uprawy
Nie
mniejsze
możliwości
5 nowych odmian zbóż; a do
zmniejszania strat tkwią także
1980 r. placówki naukowe przew
kiszeniu
innych
pasz, a
każą praktyce rolniczej dal
zwłaszcza zielonek i traw łą
szych 15 nowych, jeszcze plen
kowych, czemu sprzyjać będzie
niejszych odmian tych roślin.
rozbudowa silosów, zwiększone
Wzrastają też dostawy kombaj
dostawy folii oraz nowocze
nów zbożowych, których w 1980
snych chemicznych środków
r. rolnictwo posiadać już bę
konserwujących, jak również
dzie 31 tys. sztuk, co umożliwi
koncentratów i dodatków pa
szybszy sprzęt zbóż, a tym sa
szowych
pochodzenia przemy
mym ograniczy ich straty przy
słowego.
zbiorach.
Równocześnie trwają prace
Planowany wzrost produkcji
nad intensyfikacją produkcji' .1 dostaw przemysłowych pasz
zbóż w wybranych gminach/ mieć .będzie istotny wpływ na
które mają' największe możli poprawę efektywności wykorzy
wości zwiększenia ich produk
stania pasz własnych w gospo
cji.
darstwach pod warunkiem po
Duże, niewykorzystane moż
wszechnego przestrzegania ra
liwości zwiększenia produkcji
cjonalnego żywienia zwierząt.
pasz na gruntach ornych tkwią
Nie można tolerować beztro
w upowszechnieniu uprawy
skiego, nadmiernego, a więc
mieszanek roślin motylkowych
maloefektywnego
skarmiania
z trawami.
Obsiewanie tymi
pasz w ogóle, a zwłaszcza w
mieszankami przynajmniej ok.
sytuacji kiedy ich zasoby są
880 tys. ha, zamiast mniej wy
niedostateczne i limitują szyb
dajnymi roślinami pastewnymi
szy postęp w produkcji zwie
— co jest w pełni realne —
rzęcej.
zapewni zbiory, w przeliczeniu
Jest to sprawa nie tylko po
na siano, sięgające ponad 7
szczególnych producentów, ale
min ton rocznie wartościowej
całej gospodarki narodowej. Od
paszy.
jej rozwiązania zależeć bowiem
Jeszcze większe możliwości
będzie osiągnięcie planowanego
stwarza rozszerzenie obszaru
poziomu Drodukcji zwierzęcej,
uprawy kukurydzy do ponad 1
a tym samym lepsze zaopatrze
min ha w 1980 r. (w tym na
nie rynku w mięso i jego prze
ziarno do ok. 300 tys. ha), która
twory. a więc dalsza poprawa
daje wielokrotnie wyższe i bar
wyżywienia narodu, czemu par
dziej wartościowe plony niż in
tia i państwo nadają najwyższą
ne rośliny pastewne. Jest to
rangę.
jednak uwarunkowane zapew
FRANCISZEK BOBULA (PAP)
nieniem rolnictwu odpowied
nich do tego celu środków pro
dukcji, a zwłaszcza sprzętu do
siewu, zbioru i konserwacji tej
rośliny oraz nowych plennych,
wczesnych i średniowczesnych
tzw. mieszańców kukurydzy.
Spore rezerwy tkwią także
w powiększeniu produkcji ro
ślin okopowych, a zwłaszcza
ziemniaków i buraków pastew
nych. Przy powszechnym sto
sowaniu nowoczesnej agrotech
(P) Rośliny uprawne i zagra
niki oraz — co jest problemem żające ich zdrowotności czynni
bardzo istotnym — wysokopien ki chorobotwórcze (głównie mi
nych odmian można, jak wy
kroorganizmy) są wytworami
kazują doświadczenia naukowe środowiska w którym wspólnie
i praktyka rolnicza, z powo
występują: od tego środowiska
dzeniem podnieść plony ziem są uzależnione i na jego kształ
niaków do 200—220 q z’ ha. Po- towanie wpływają.
zwoliłoby to, przy zmniejsze
Na
poprzednim
wykładzie
niu obszaru ich uprawy, na Wszechnicy PAN omawiane by
powiększenie zbiorów przynaj ły zagadnienia odporności roślin
mniej do ponad 48 min ton, z uprawnych na ataki ze strony
czego można byłoby przeznaczyć ożywionych czynników .chorobo
na spasanie ok. 29 min ton. Nie twórczych. zwanych patogenami.
mniej ważnym zadaniem jest Wczoraiszy wykład prof. Ka-orozszerzenie obszaru uprawy — la Mańki poświecony był relaco najmniej do 240 tys. ba — cii miedzy środowiskiem ,xośburaków półcukrowych typu lina-gospodarz” i patogenem,
polly-orst. którymi można z oraz wynikających z tej relacji
Dow~dzcniem zastąpić ziemniak możliwości ochrony przed cho
w żywieniu trzody (dają one robami zakaźnymi.
przeszło dwukrotnie więcej pa
Początków naukowych poszu
szy z jednostki powierzchni
kiwań ąv tej dziedzinie można
aniżeli ziemniaki!.
Już te przykłady dowodzą
się dopatrywać w latach dwu
dużych możliwości zwiększenia dziestych XX wieku. Pojawiły
krajowej produkcji pasz, a
przecież olbrzymią, dalece nie sie wtedy także w Polsce liczne
prace badawcze tworzące pod
wykorzystywaną w tym wzglęstawy dla dzisiejszych pojęć o
tzw. biologicznym zwalczaniu
chorób roślin. U nas zajmował
sie tym prof. K. Zalewski ba
dając grzyby zasiedlające pol
skie gleby.
(P) Bardzo dobrze i rytmicz
Wynikiem powojennych pol
nie pracują górnicy z kopalni
skich badań jest opracowanie
węgla brunatnego ..Bełchatów”
tzw. metody szeregów biotycz
woj. piotrkowskie. Głównym za
nych, nad którą jeszcze się
daniem jest obecnie zbieranie
pracuje. Jest to metoda typu
nadkładu przykrywającego po
mikrobiologicznego umożliwiają
kłady' węgla brunatnego.
ca w znacznej mierze liczbowe
Od momentu rozpoczęcia pra
określenie wpływu całokształtu
cy I układu k-t-z (koparka-taśdanego
środowiska na aktywność
rnociag-zwalowarka) wydobyto
występującego w tym środowis
już blisko 20,6 min m sześć,
ku patogenu. W związku z tym
ziemi. W tym roku załogi gór
powstają nowe możliwości sztu
nicze przekroczyły, w ciągu
pierwszych trzech miesięcy,
cznego oddziaływania na środo
wisko roślin uprawnych z punk
planowane zadania wydobyw
cze o 706 tvs. m sześć, nadkła tu widzenia ich ochrony przed
chorobami.
du. (PAP)

W „Bełchatowie"
coraz bliżej węgla

Edward Gierek spotkał się
z grupą pracowników przemysłu lekkiego
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Osiągnięcie tych wyników by
ło możliwe przede wszystkim
dzięki
szybkiej
rozbudowie
przemysłu lekkiego. W ubieg
łym 5-leciu zbudowano ok. 70
dużych zakładów, a 60 starych
— zmodernizowano. Pozwoliło
to nie tylko wydatnie zwięk
szyć produkcję zakładów włó
kienniczych, skórzanych i odzieżowych, ale także znacznie
wzbogacić ich ofertę rynkową.
Dostawy z tego resortu na
rynek wewnętrzny były w ubiegłym roku o 9 proc, więk
sze niż w 1976 r. Dostawy na
eksport wzrosły w tym czasie
o 13 proc. W efekcie klienci
mogli znaleźć w sklepach wię
cej wyrobów dziewiarskich i
pończoszniczych, a także wy
robów dziecięcych i niemowlę
cych oraz firanek i wykładzin
dywanowych.
Popyt na te artykuły — glo
balnie — już zrównoważono,
nadal jednak w wielu grupach
towarów potrzeby ludności nie
są jeszcze w pełni zaspokaja-

ne. Dlatego też w bieżącym ro
ku szczególny nacisk kładzie
się na dalszy wzrost dostaw
rynkowych, które łącznie z im
portem uzupełniającym towa
rów przemysłu lekkiego powin
ny zwiększyć się o ponad 9
proc.
Realizując założenia mane
wru gospodarczego — stwier
dzano w dyskusji — wiele uwa
gi poświęca się również proble
mowi optymalnego dostosowa
nia rozmiarów i struktury pro
dukcji do potrzeb ludności. W
związku z tym coraz szerzej
stosowana jest też zasada usta
lania wspólnie z handlem listy
najbardziej
poszukiwanych
przez klientów towarów.
Więżę się to również z ko
niecznością dalszej poprawy ja
kości i atrakcyjności wyrobów
przemysłu lekkiego, co z kolei
zależy m. in. cd ścisłego prze
strzegania reżimów technolo
gicznych, dalszego usprawnia
nia organizacji pracy, podno
szenia kwalifikacji załóg, a
także od postępu technicznego.

Z PRASY KRAJOWEJ
Sposób na brak części
zamiennych
Wałbrzyszanie znaleźli sposób
na brak części zamiennych: za
miast na specjalnych prawach
robi się je wszędzie tam, gdzie
można.
Metalowcy z Dolnośląskiego
Przedsiębiorstwa Urządzeń Gór
niczych Przemysłu Węglowego
w Wałbrzychu — pisze GAZE
TA ROBOTNICZA — postano
wili wykorzystać każdą możli
wość
zwiększenia
produkcji
części zamiennych do maszyn i
urządzeń górniczych. Ubiegło
roczna ich produkcja wyniosła
1470 ton, wobec planowanych
1300 ton. Osobnego działu nie
uruchamiano. Części zamienne
wytwarza się wszędzie tam.
gdzie pracownicy są do tego
przygotowani i maja odpowied
nie wyposażenie techniczne.
Wałbrzyscy metalowcy wytwa
rzają części zamienne nie tylko
do maszyn i urządzeń własnej
produkcji, lecz także do innych.

Mieszkania
na poddaszach
W grudniu ub. roku GŁOS
POMORZA poinformował o ini
cjatywie szczecińskiej młodzie
ży, która w poszukiwaniu re
zerw mieszkaniowych trafiła
na strychy. Idąc za przykładem
dwóch kolegów, którzy urządzi
li sobie funkcjonalne, duże mie
szkanie na poddaszu, kierownic
two miejskiej organizacji ZSMP
podjęło'starania o uźyskanietym
sposobem większej liczby mie
szkań. W porozumieniu z wła
dzami miasta oraz dyrekcja
mi zainteresowanych przedsię
biorstw, powołano młodzieżowe
brygady remontowe oraz komi
sję inwentaryzacyjną. Wyszu
kano 19 pomieszczeń do przysz
łej adaptacji na mieszkania.

lec Krajeńskich milicja zare
kwirowała kłusownikowi kuszę
wykonaną z obitego blachą dę
bowego drewna, resoru samo
chodowego i stalowej linki. Me
talowe strzały z tej kuszy mo
gły razić śmiertelnie na odle
głość nawet 100 metrów. Za
kwestionowany został także w
okolicach Choszczna sztucer my
śliwski z lunetą, wyposażony
dodatkowo w reflektor, zasilany
bateriami.
Pisząc o akcji gorzowskiej mi
licji przeciwko kłusownikom,
GAZETA LUBUSKA stwierdza,
że w dalszym przeciwdziałaniu
skutkom kłusownictwa niezbęd
na jest daleko idąca pomoc
wszystkich ludzi, związanych z
lasem i żyjących z lasu.
(m.r.)

14 maja egzaminy
na pcmagisterskie dzienne
Studium Dziennikarstwa UW
(P) Wydział Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersyte
tu Warszawskiego informuje, że
do dnia 1 maja przyjmowane
będą dokumenty od kandydatów
na pomagisterskie dzienne Stu
dium Dziennikarstwa.
O przyjęcie na studia ubiegać
się mogą kandydaci, którzy po
siadają dyplom ukończenia stu
diów magisterskich, bądź uzy
skają go w bieżącym roku aka
demickim i nie przekroczyli 30
roku życia. Egzamin pisemny
odbędzie się w dniach 14—15
maja br. Szczegółowych informacji udziela
sekretariat Instytutu
Dziennikarstwa, Warszawa 00-046
Nowy Świat telefon 26-95-55 w
godzinach 10.00—13.00. (PAP)

Równocześnie — podkreślano
— należy pamiętać o koniecz
ności oszczędniejszego gospoda
rowania surowcami i materia
łami, których znaczna część
(ok. 56 proc.) pochodzi z im
portu. M. in. w tym celu nale
ży lepiej wykorzystywać róż
nego rodzaju surowce wtórne
i odpadowe.
Uczestnicy spotkania mówili
też o dokonującej się poprawie
warunków pracy oraz warun
ków socjalno-bytowych załóg,
wśród których większość sta
nowią kobiety. Dalszy postęp w
tej dziedzinie konieczny jest
zwłaszcza w najstarszych za
kładach, które w najbliższych
latach będą stopniowo moder
nizowane.
Mówiąc o dotychczasowym
dorobku i zadaniach przemy
słu lekkiego I sekretarz KC
PZPR podkreślił, iż w najbliż
szych
latach
kontynuowana
będzie dotychczasowa polityka
rozbudowy ęrzemysłu lekkiego.
Główmy nacisk należy jednak
położyć teraz na modernizację
istniejących fabryk. Jednocze
śnie warto rozważyć propozycję
budowy
małych zakładów o
zróżnicowanym
asortymencie
wyrobów, co pozwoliłoby ua
trakcyjnić i wzbogacić obecną
produkcję wielkoseryjną.
Przy
modernizacji fabryk
włókienniczych, odzieżowych i
skórzanych więcej uwagi nale
ży też poświęcić problemom
poprawy warunków bhp, a
zwłaszcza likwidacji zapylenia
i hałasu. W rozwiązaniu tych
kwestii powinny aktywnie uczestniczyć organizacje partyj
ne, związkowe i młodzieżowe.
Edward Gierek wskazał rów
nież na potrzebę intensywnego
rozwoju eksportu wyrobów —
zwłaszcza do ZSRR. Pozwoliło
by to wygospodarować więcej
środków na niezbędny dla tego
przemysłu import surowców i
materiałów.
Działaniom tym powinna to
warzyszyć większa troska o oszczędne i racjonalne gospoda
rowanie materiałami, a także
sprowadzanymi
z zagranicy
podzespołami i częściami. M.in.
należy dołożyć wszystkich sta
rań, aby nowe zakłady jak naj
szybciej dochodziły do pełnych
zdolności produkcyjnych i aby
stopniowo zastępować importo
wane części i podzespoły — urządzeniami krajowymi. Trze
ba też szukać nowych sposobów
wykorzystania tych surowców
i materiałów, którymi dysponu
jemy w kraju.
Z problemem surowców łą
czy się też sprawa jakości wy
robów
wytwarzanych
przez
przemysł lekki. Wiele już w
tej dziedzinie zrobiono, ale osiągnięty postęp nie może jesz
cze zadowalać.
Na zakończenie I sekretarz
KC PZPR Edward Gierek prze
kazał najlepsze życzenia ucze
stnikom spotkania a za ich po
średnictwem — życzenia wszy
stkim pracownikom przemysłu
lekkiego i ich rodzinom. (PAP)

PAP DONOSI W SKRÓCIE
fi WSK w Świdniku, w ramach
polsko - radzieckiej
kooperacji
przemysłów lotniczych
podjęła
ostatnio produkcję zespołów ste
rów wysokości 1 kierunku oraz
pewnych elementów skrzydeł do
Iła-86 — samolotu pasażerskiego
radzieckiej konstrukcji. W Świd
niku wytwarza się też śmigłowce
Mi-2 na licencji radzieckiej. Ak
tualne problemy tej produkcji i
zamierzenia na przyszłość a tak
że sprawy dotyczące wytwarza
nych w Świdniku motocykli były
12 bm. tematem narady aktywu
partyjno-gospodarczego
fabryki,
z udziałem członka Biura Poli
tycznego KC PZPR, wicepremie
ra Mieczysława Jagielskiego i ’
sekretarza KW PZPR w Lublinie
Władysława Kruka.
• 12 bm. w auli Collegium Novum UJ w Krakowie rozpoczę
ła się dwudniowa konferencja
rektorów .uczelni współpracują
cych PRL i ZSRR,
poświęcona
ocenie współpracy szkół wyższych
obu krajów i głównym kierun
kom jej dalszego rozwoju. Oma
wiane są też zagadnienia działal
ności naukpwo-badawczej uczelni
polskich i radzieckich na rzecz
rozwoju
gospodarki i kultury
narodowej w swych krajach.
Uczestników konferencji powi
tał zastępca członka Biura Poli
tycznego KC I sekretarz KK
PZPR — Kazimierz Barcikowski.
podkreślając znaczenie współpra
cy uczelni PRL i ZSRR dla po
głębienia ekonomicznej i społecz
nej integracji obu krajów oraz
ich dalszego rozwoju.
W przedstawionym wspólnym
referacie
ministerstw:
Nauki,
Szkolnictwa Wyższego 1 Techni
ki PRL oraz Szkolnictwa Wyż
szego i Średniego
Zawodowego
ZSRR przypomniano m. in. że
obecnie 35 uczelni
radzieckich
współpracuje z 23 Ich polskimi
partnerami.
fi 12 bm. odbyła się w Warsza
wie narada sekretarzy Komitetów
Wojewódzkich PZPR zajmujących
się rolnictwem 1 gospodarką ży
wnościową. której przewodniczył
sekretarz KC PZPR — Józef Pińkowski. Obrady poświęcone były
!l zadaniom
pracy partyjnej w
dziedzinie rolnictwa i gospodar
ki żywnościowej po XI Plenum
KC PZPR. Omówiono też proble
my wiosennych prac polowych.
W obradach uczestniczy! minister
rolnictwa — Leon Kłonica.
fi Wiceprezes Rady Ministrów
Kazimierz Secomski
przyjął 12
bm. delegację Polskiego Zrzesze
nia Inżynierów i Techników Sa
nitarnych z prezesem
Zarządu
Głównego prof. Witoldem Wasi
lewskim z okazji mającego się od
być w dniach 15—16 kwietnia br.
XIX zjazdu delegatów tego Zrze
szenia.
Omówione zostały główne kie
runki pracy Zrzeszenia.
które
skupia w swoich szeregach około
20 tys. członków działających w
21 oddziałach oraz 600 kołach za
kładowych i terenowych. Delega
cja poinformowała wicepremiera,
że Zrzeszenie rozwija
obecnie
swój udział w realizacji progra
mu budownictwa mieszkaniowe
go, zwłaszcza zaś w zakresie za
dań inżynierii sanitarnej.
K. Secomski podkreślił, że rząd
przykłada wielką wagę do dzia
łalności Polskiego Zrzeszenia In
żynierów i Techników Sanitar
nych. które
coraz skuteczniej
przyczynia się do wzrostu aktyw
ności zawodowej 1 społecznej in
żynierów i techników sanitarnych
w rozwoju społeczno-gospodar
czym kraju.
W spotkaniu uczestniczył I za
stępca ministra administracji, gor
spodarki
terenowej i ochrony
środowiska — Zdzisław Drozd.
fi 12 bm. w hucie ..Katowice”
odbyło się ogólnopolskie semina
rium TPP-R nt. wpływu środo
wiska wielkoprzemysłowego
r.a

Plaga kłusownictwa
Kłusownictwo w lasach woj.
gorzowskiego stało się cd pew
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR, 1
nego czasu plagą. Fachowcy oceniają, że w skali roku straty cznych zasług młodym strzel
sięgają kilku milionów złotych. com z pierwszej kompanii
Szeroką akcję przeciwko kłu kadrowej, która w sierpniu
sownikom prowadzi gorzowska
1914 roku wyruszyła na front
milicja. Obecnie np. toczy się z krakowskich Błoni, aby
dochodzenie przeciwko 16 oso walczyć o Polskę i niepod
bom, które w stosunkowo krót
kim okresie 3 miesięcy odstrze ległość — wiemy przecież dzi
liły nielegalnie 50 jeleni, 34 sar siaj dobrze, iż odzyskanie tej
ny, 6 lisów i 3 dziki. Straty z > niepodległości
uwarunkowa
tego tytułu szacuje się na około ne było i przyczynami i dzia
1190 tys. zł. W okolicach Strze- łaniem znacznie szerszym, niż

WSZECHNICA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Choroby roślin
a środowisko
Kolejny wykład Wszechnicy
PAN z tego cyklu odbędzie się'
19 bm. i będzie poświecony
kierunkom rozwoju metod zwal
czania chorób roślin. (mp).

Narkomania
i narkotyki
(P) Drugi wykład prof. dr.
Tadeusza Chruściela z cyklu
„Zależności lekowe” poświęco
ny był. w znacznym stopniu,
omówieniu przyczyn skłaniają
cych ludzi do nadużywania
narkotyków. Do najczęstszych
motywów należy
ciekawość
nowych przeżyć, jakie mogą
być wywołane działaniem sub
stancji farmakologicznych, chęć
zamanifestowania swej przyna
leżności grupowej lub protestu
przeciwko społeczeństwu, prag
nienie pobudzenia w sposób
sztuczny sił twórczych lub szu
kanie odprężenia.
Zjawisko narkomanii zależy
też od dostępności środków an
tydepresyjnych, pobudzających,
halucynogennych i in. oraz od
opinii i poglądów najbliższego
otoczenia.
Prof. Chruściel szczegółowo
omówił zjawiska towarzyszące
używaniu najbardziej popular
nych środków halucynogennych
— wytwarzanych z konopii in
dyjskich, a więc marihuany i
haszyszu.
W wykładzie przedstawione
zostały zagadnienia społeczne
związane z przemytem, produk
cją i rozpowszechnianiem tych
narkotyków, a także ich nisz
czącym działaniem na orga
nizm człowieka. Profesor omó
wił także dotychczasowe wyni
ki badań nad leczniczym wy
korzystaniem pewnych substan
cji znajdujących się w kono
piach indyjskich, (bacz)

owiany
legendą
wymarsz
garstki legionistów oraz ich
pierwsze potyczki pod Kiel
cami.

Dzisiaj, nie tylko historycy —
marksiści wiedzą i przyznają,
iż odzyskanie
niepodległości
przez Polskę stało się napraw
dę możliwe tylko w warunkach
narastającego we wszystkich
wojujących ze sobą państwach
zaborczych, przede wszystkim
jednak w carskie i Rosji — re
wolucyjnego wrzenia, które do
prowadziło do obalenia zniena
widzonych powszechnie dynastii,
mających na sumieniu polskie
tróirozbiory.
Jak długo trzej zaborczy mo
narchowie
dzierżyli
pewnie
berła, tak długo ani w głowie
było im rezygnować z zagra
bionych ziem polskich i nad
nimi panowania. Bez klęski,
która zgotowała im rewolucja,
o odrodzeniu się państwa pol
skiego mowy by nie było i być
nie mogło, mimo wszelkich do
raźnie dawanych obiecanek. Ta
kie sa fakty i nikt, poważny za
przeczyć im nie. może.
Historycznym faktem jest ró
wnież i to. że jako pierwsi
unieważnili i podarli akty roz
biorowe rewolucjoniści rosyj
scy, uchwalając, jako jeden z
pierwszych dokumentów praw
nych młodego państwa radzie
ckiego. słynny dekret o samo
stanowieniu narodów. Osobista
w tym wielka zasługa przy
wódcy
rosyjskiej
rewolucji,
Włodzimierza Uljanowa — Le
nina. który w sprawie prawa
do niepodległości Polski zaj
mował stanowisko równie bez
kompromisowe, iak w sprawie
wyzwolenia społecznego i na
rodowego ludów całego byłego
carskiego imperium.
Zwycięstwo rosyjskiej rewo
lucji październikowej, obalają
cej ostatecznie carat i jego posrrobowców. spod znaku Kieroń
skiego z ustami pełnymi pseudo
postępowych i demokratycznych
frazesów, ale w istocie nam
Polakom niewiele mniej przy
chylnych cd Romanowych czy
Stołypinów — to właśnie, w
połączeniu z działalnością re
wolucyjnych rad żołnierskich w
okopach austriackich 1 prus-

kich, była ta wielka, niepow
tarzalna szansa dla Polski.
Szansa, o której marzyło sześć
polskich pokoleń.
laczego
dzisiaj,
po

D

sześćdziesięciu latach się
gamy i powinniśmy siegać
narodową pamięcią do tam
tych wydarzeń?
Upłynęło dosyć czasu, aby
oddać sprawiedliwość ludziom
tej generacji, która walce o
odzyskanie niepodległości po
święciła życie, miłość i pra
cę. Myśląc o sześćdziesięcioleciu winniśmy należycie uczcić pamięć i okazać sza
cunek wysiłkom narodu, oraz
tym jego światłym synem,
którzy przelewali krew za
wolność i niepodległość kra
ju. a następnie, po iej odzy
skaniu, czynili co było w ich
mocy, by niepodległość tę
utrwalić ; obronić.

Jest historyczną zasługa tej
właśnie generacji, iż na gru
zach trzech zaborów, zaczęli
prace od podstaw, w warun
kach ogromnie skomplikowa
nych i trudnych. Państwo pol
skie i polska niepodległość w
kształcie usankcjonowanym po
przez słynny trzynasty punkt
Wilsona, widziana dzisiaj z per
spektywy
lat
sześćdziesięciu
była jakże niezwykłym feno
menem. nie tylko w skali euro
pejskiej przecież. Bvl to krei.
o płonących dokoła grariicach,
pozbawiony
niemal
zupełnie
własnej kadry, prawodawstwa,
pieniędzy.
skłócony
wewnę
trznie i cd pierwszej chwili
w tragicznym konflikcie z licz
nymi mniejszościami narodowy
mi. Jedrnwn spoiwem wewnę
trznym łączącym naród była
właśnie
idea
niepodległości
oraz pragnienie utrzymania jej
za wszelka cene.
Myśl o niepodległości nie wy
starczała jednak bynajmniej dla
rozwiązania coraz liczniejszych
problemów’ i spolecznvch zja
wisk. wobec których znalazł się
kraj.
Winniśmy oddać w tym miej
scu cały należny szacunek wy
siłkowi narodu i wielu świat
łym, mądrym jednostkom, któ
rych zasługą była budowa Gdy
ni czy Centralnego Okręgu Prze
mysłowego. które to dokonania
pozostaną w naszej świadomo
ści jako próba uosabiająca dą
żenie do Polski nie tylko nie
podległej, ale i nowoczesnej,
szybko odrabiającej skutki wie
kowego zacofania, ciemnoty i
nędzy. Na trwałe miejsce w
pamięci narodowej zasługuje
to wszystko, co uczyniono w

dwudziestoleciu, aby przezwy
ciężyć różnice i antagonizmy
dzielnicowe, aby stworzyć jed
nolity organizm państwowy,
zunifikować system prawny i
oświatowy, umocnić walutę i
rozpocząć budowę nowocześnie
już pomyślanej narodowej go
spodarki. Dążenia do integracji
wspierały swą patriotyczną po
stawą i zaangażowaniem środo
wiska twórczej inteligencji pol
skiej, naukowcy i technicy,
którzy reprezentowali i wysoki
poziom
i
wielkie
ambicje.
Ogromną rolę w tym integra
cyjnym procesie, odegrało woj- .
sko. ale przede wszystkim szko
ła, skutecznie nawiązująca w
procesie
wychowawczym
do
najbardziej patriotycznych tra
dycji. To wychowanie w duchu
umiłowania
Ojczyzny
zdało
najlepiej egzamin w chwilach
dla narodu najtrudniejszych,
które nadejść miały już nieba
wem u schyłku lat trzydzie
stych. Wszystko to były dąże
nia przeciwne pleniącemu się
niestety coraz bardziej warcholstwu, poiitykicrstwu i sobkostwu, zwłaszcza jednak prze
ciwstawne egoizmowi warstw
posiadających, przedkładających,
podobnie iak w okresie przedi rozłyorowym — własne, kla
sowe interesy ponad interesy
ogółu, oraz dobro państwa.
Mimo wszystkich, powtórzmy,
godnych szacunku
wysiłków,
była ta Polska lat międzywo
jennych krajem biednym. Da
leka peryferia tego świata, któ
rego chciala być przedmurzem
i w obronie którego nie raz na
przestrzeni wieków ginęły ty
siące nailepszych Polaków. Lu
dzie. sprawujący rządy w Pol
sce lat międzywojennych n'e
zdołali, jak wiemy, rozwiązać do
końca żadnego z największych
problemów, takich jak ziemia
dla chłopów, chleb i praca dla
robotników, twórcze perspekty
wy dla inteligencji, a spokój,
wewnętrzna spoistość i bezpie
czeństwo granic dla wszystkich.
Sojusze, pakty i gwarancje,
uzyskane przez ówczesne rzą
dy. sorawowane przez ludzi,
którzy wysiadając na przystan
ku
niepodległości zapomnieli
lub pamiętać nie chcieli o nie
zbędnych reformach społecz
nych — okazały sie tyle warte
w skutkach, co atrament i pa
pier na którym je spisano.

DWUDZIESTU zaledwie
POlatach
niepodległości,
a

były to lata, jak wiemy
pełne nieustannych wstrzą
sów, starć i kryzysów, znów
nastała nad Polską noc nie
woli, i to groźniejsza o wieie
od poprzedniej. Co było póź-

rozwój kultury ZSRR 1 Polski.
W obradach obok aktywu towa
rzystwa
wzięli udział również
naukowcy radzieccy.
Podczas seminarium 18 najbar
dziej zasłużonym członkom TPP-R
wręczono złote honorowe odzna
ki TPP-R, a 32 osobom — na
dano tytuły „Budowniczy huty
Katowice”.
• W drugim dniu obrad mię
dzynarodowego seminarium stu
denckiego „Handel Wschód — Za
chód”, kontynuowano w Warsza
wie dyskusję nad przygotowany
mi przez polskich i zagranicznych
studentów referatami w 6 gru
pach problemowych.
Uczestnicy seminarium, studenci
z Europy i Ameryki, spotkali się
także z przedstawicielami pol
skich instytucji i organizacji zaj
mującymi się problematyką wy
miany międzynarodowej. M. in.
w Ministerstwie Handlu Zagra
nicznego 1 Gospodarki Morskiej,
Polskiej Izbie Handlu Zagranicz
nego, Instytucie Koniunktur i Cen
oraz w Polskim Instytucie Spraw
Międzynarodowych.
fi W Katowicach odbyło się U
bm. plenarne posiedzenie Zarzą
du Głównego Związku Zawodowe
go Górników, poświęcone zada
niom związkowego aktywu ■ w
dziedzinie poprawy bezpieczeń
stwa 1 higieny pracy załóg gór
niczych. W podjętej
uchwale
sprecyzowano kierunki działania
dla rad zakładowych, społecznej
Inspekcji pracy i administracji
kopalń i zakładów górniczych. W
polskim górnictwie ma miejsce
stała poprawa warunków
bhp.
Pod tym względem nasze kopal
nie
znajdują się w czołówce
światowej.
fi Nagrodę Pen-Clubu funda
cji Roberta Grayesa, przyznawa
ną dorocznie za szczególnie godny
uwagi utwór lub tomik poezji
ogłoszony w ostatnim roku ka
lendarzowym przyznano Tomaszo
wi
Gluzińskiemu — za tomik
wierszy pt. „Przebieg wydarzeń"
(Wydawnictwo Literackie”).
fi Staraniem dyrekcji Państwo
wego
Muzeum w Oświęcimiu
otwarta została 12 bm. w BielskuBiałej wystawa pod nazwą ..Ni
gdy więcej wojny” poświęcona
twórczości artystycznej byłych
więźniów hitlerowskiego obozu
koncentracyjnego — „Auschwitz”.
fi W fabryce wagonów „Pafawag” we Wrocławiu zakończono
12 bm. budowę dwóch prototypo
wych. 6-osiowych lokomotyw ele
ktrycznych typu . 201 E-C” o mo
cy 3 tys. KW. Nowa lokomoty
wa wyposażona jest m. in. w
urządzenia umożliwiające stero
wanie z Jednego pulpitu dwie
ma sprzężonymi ze sobą lokomo
tywami.
©. Porty Trójmiasta realizują
duże
zadania
przeładunkowi e;
dzienna
„porcja" ekspedycyjna
przekracza każdej doby 1Ó0 tys.
ton. 12 bm. w basenach i na re
dzie cumowało blisko 70 statków.
Gdynia przyjęła 36 jednostek: dokerzy Gdańska obsługiwali 30
statków.
fi Po dwumiesięcznym pobycie
w Związku Radzieckim powróciła
do kraju ekipa realizatorów no
wego polskiego filmu pt.
„Do
krwi ostatniej”, którego tema
tem jest historia
utworzonej
przed 35 laty w ZSRR 1 Dywizji
Piechoty im. T. Kościuszki. Au
torem scenariusza jest Zbigniew
Safian
a
reżyserem — Jerzy
Hoffman.
fi Sukcesem polskiego
filmu
dokumentalnego
zakończył
się
IV Międzynarodowy Festiwal Fil
mów
Rolniczych w Sarkgoąslc.
SpośrW 89'Hdkłinient6w z 26 kra
jów. film produkcji Interpress-Film pt. „Zęby ziemia rodziła
więcej” reż. Witolda Zadrowsklego, zdjęcia Włodzimierza Leśkicwicza, otrzymał r-grodę — „Pre
mio Pcdro Cabeza”.

niej, debrze wiemy i długo
jeszcze parni tać będziemy,
*
gdyż zapomnieć tego nie spo
sób.
Są i były u nas rachunki
krzywd, jak pisał w jednym
ze swych wierszy, legionowy,
a później rewolucyjny poeta
i sanacyjny więzień Włady
sław Pronięwski — ob?a dłoń
ich też nie przekreśli. Ale
krwi — gdy -aszła potrzeba
— nie odmówił nikt...
Trzeba b’To. iak dobrze wie
my, ponad sześciu milionów
przekreślonych istnień ludzkich
i hekatomby zniszczeń u . nas w
Polsce, a pięćdziesięciu milio
nów poległych w Europie i' na
świenie aby zwycięsko i spra
wiedliwie zakończyć się mogła
druga wojna światowa, spowo
dowaną agresją na Polskę ze
strony hitlerowskiej III Rzeszy
rżemieekiei. Trzeba było sześciu
długi eh lat okupacji i walki r.a
wszystkich frontech, abv Pol
ska. wymazana przez ITtlera
..raz na zawsze” z mapy Euro
py. odrodziła sie znowu i za
jęła należne i°i miejsce w Euro
pie i na świacie.
U źródeł tej drugiej niepod
legło ici. która od początku sa
mego nabrała ludowego, a więc
ogól ze n z rod owe go.
powsżech nego kształtu, znalazły się znowu
te sAme patriotyczne i rowolucy.rne si'y. któro, jako pierw
sze. opowiedziały się jesienia
1918 rokit za Polską wolną i
niepodległa. Wyzwolenie, tym
razem i narodowe i społeczne,
związane było znów w sposób
bezpośredni ze zwycięstwem re
wolucji i postępu nad siłami
nienawiści, pogardy i reakcji.
Wizie Polski silnej, niepodleg
łej i społecznie sprawiedliwej,
nakreśloną w pamiętnej dekla
racji programowej Polskiej'Par
tii Robotniczej „O co walczy
my...'’ urzeczywistnili polscy
żołnierze, walczący u boku Ar
mii Radzieckiej. To oni urato
wali krai i naród cd biolo
gicznej zagłady, a na gruzach,
które pozostały po najstrasz
niejszej z .wojen, zaczęli bu
dowę zrębów i nowego życia i
nowej, socjalistycznej rzeczywi
stości. Ta budowa trwa do dzi
siaj, a w iej tworzeniu uczest
niczy cały naród.

Ma w tej budowie swój
niemały udział również i to
pokolenie, które wtedy, przed
sześćdziesięciu laty zaczynało
i tworzyło, wraz z narodem,
jego pierwszy po zaborach byt
niepodległy...
ADAM W. WYSOCKI
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NITARNYCH — Umowę zawie

EWA DUX

Meble kuchenne Z Wyszkowa.

Oddany do użytku pod koniec 19?6 roku zakład mebli kuchennych w Wyszkowie osiąg
nął już planowaną zdolność wytwórczą. Powstają w nim głównie szafki kuchenne pojedyncze i w zestawach — wiszące niskie
i wysokie, o zróżnicowanych wymiarach. Wytwarzane są w kilku kolorach — białym, brązowym, zielonym a także tu odcieniu
drewnopodobnym. W tym roku zakłady mebli kuchennych w Wyszkowie i Ostrowi Maz. (należące do tej samej fabryki) wy
konają około 900 tys. szafek. Na zdjęciu: przyjmowanie drzwicz ek z maszyny frezerskiej.
Fot- CAF — Sokołowski

Nadgorliwi?

|_____

LESZEK BĘDKOWSKI
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30 godzin na dobę
to relacja o lu
którym, gdyby zli
czyć etaty, półetaty, zlecenia,
rzeczoznawstwa to okazałoby
się, że pracują po 30 godzin
na dobę. Będzie też mowa o
przyczynach dorabiania się w
majestacie prawa i absolutnej
legalności. Nie będzie więc o
podejrzanych
milionach, o
półświatku i międzynarodo
wych interesach. Będzie o su
mach skromniejszych, po pro
stu 200—300 tysiącach zara
bianych rocznie, zgodnie
z przepisami, a właści
wie, uprzedzając fakty, zgo
dni e z lukami w para
grafach.
Będzie więc o ludziach, któ
rzy wiedzą, że człowiek z gło
wą na karku nie pyta o pen
sję, ale o boki.
Powie ktoś: wolno przecież
pracować więcej niż osiem go
dzin dziennie, jeśli się nie
ma nic lepszego do roboty.
Owszem, pod dwoma wa
runkami; że się tę pracę
rzeczywiście wykonuje, lub że
„boki” nie szkodzą
pracy
podstawowej; i że nie prze
czy to zdrowemu rozsądkowi:
chce kto, czy nie, doba- ma
tylko 24 godziny.
Będzie wreszcie mowa o
Wydziale
Zatrudniania--.-- i
Spraw Socjalnych Urzędu
Miasta st. Warszawy, o jego
mocy i niemocy.

BĘDZIE
dziach,

Dwie lub trzy prace
które mam...

PIERWSZY. Gdy pracował w
Dyrekcji Rozbudowy
Miasta
Warszawa Wschód (będąc nawet
dyrektorem) zarobił w 1976 r.
146,5 tys. zł — i nie o uposaże
nie podstawowe chodzi. Wziął
w owym roku prace zlecone ze
swej macierzystej instytucji na
sumę 30,4 tys. zł. W Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Mie
szkaniowej m. st. Warszawy był
rzeczoznawcą, co mu zaowoco
wało 133,7 tys. zł. Zlecenia z
bratniej Dyrekcji Rozbudowy
Miasta
Warszawa
Południe
przyniosły zysk 29,3 tys. zł, z
Dyrekcji Budowy Tras Komu
nikacyjnych 12.3 tys. zł. Reszta
to drobnica: SPEC — 5,9 tys.
zł, MZK — 4,8 tys. zł, Zarząd
Dróg i Mostów — 2,8 tys. zł.
Razem zlecenia: 224 tys. zł, ra
zem w roku: 370,9 tys. zł. Tyle
doliczył się Okręgowy Urząd
Kontroli w Warszawie.
DRUGI. Pracował w Zarzą
dzie Remontów Kapitalnych i
Inwestycji
Gospodarki Miej
skiej. Zarobił 94,4 tys. zł. Dru
gą posadę miał w Zakładzie Or
ganizacji Robót i Projektowa
nia — 51 tys. zł. Brał zlecenia
w 6 instytucjach: w Dyrekcji
Budowy Tras Komunikacyjnych
— 21 tys. zł, w Zarządzie Głów
nym PCK — 31,2 tys. zł, w Urzędzie Dzielnicowym Woli —
18,3 tys. zł, w Spółdzielni Pra
cy „Zjednoczenie” — 8,3 tys. zł,
w Urzędzie Miasta — 4,2 tys. zł,
w Instytucie Przemysłu Farma
ceutycznego — 4 tys. zł. Na
Zlecenia wziął więc 87 tys. zł,
zarobił w 1976 r. 233,1 tys. zł.
Umieszczeni oni zostali na li
ście nie dlatego, że dużo zaro
bili, tylko dlatego, że mnogość
prac zleconych, bardzo intrat
nych utrudniała im wykony
wanie obowiązków służbowych.
I tylko dlatego interesowały się
nimi organa kontrolne.
Teraz trochę o ssaniu kilku
matek.
TRZECI. Pracował w 4 in
stytucjach, w niepełnym wy
miarze godzin: w Politechnice
Warszawskiej, w KBM Północ,
w Miejskim Biurze Projektów
i w Pracowni Sztuk Plastycz
nych. Nie omijał też prac zleco
nych. Dzięki temu w ciągu 366
dni zarobił 372 tys. zł.
CZWARTY. Miał zaszczyt fi
gurować na listach płac 5 insty
tucji:
Warszawskiego
Biura
Projektowo-Badawczego Budo
wnictwa Przemysłowego „Sy
stem" (członek zespołu spraw
dzającego),
Biura Projektów
.Jnwestprojekt” (st. projektant
do spraw sanitarnych), Rolni
czej Spółdzielni Produkcyjnej w
Raszynie,
Biura
Projektów
„Naftoprojekt”
(rzeczoznawca)
i Wojewódzkiej Stacji San-Epid.
(radca prawcy). Zarobił 205,5 tys.
zł.
Nie myślmy, że . zapał do pracy
omijał osoby zajmujące kierow
nicze (patrz przykład PIERW

SZEGO) lub samodzielne stano
wiska.
PIĄTY. Dr inż. bud. ląd. za
trudniony był w pełnym wy
miarze czasu pracy w Biurze
Projektów „Energoprojekt” jako
główny specjalista do spraw
budownictwa. Przełożeni zezwo
lili mu na wykonywanie prac
dodatkowych, więc skorzystał:
w Instytucie Technologii Ciepl
nej, w Polskim Związku Inży
nierów i Techników Budowni
ctwa, Bydgoskim Stowarzysze
niu Elektryków w Bydgoszczy
oraz w Politechnice Warszaw
skiej.

dach, lub ze względu na praw
ne przyzwolenia (pracownicy
naukowo-badawczy i radcy pra
wni).
Zlikwidować należy przedkła
danie interesu materialnego nad
sumienność pracowniczą, świa
dome rozdrabnianie się. które
umożliwia niepostrzeżone na
kładanie się godzin pracy, wy
stawianie i branie fikcyjnych
zleceń, nawet bezprawne przy
padki zlecania podwładnym wy
konania w ramach obowiązków
służbowych pracy, na którą
wzięło się zlecenie.

Po nich przyjdą inni?

Siła złego

Pięciu spośród 61200 wyko
nujących w 1976 r. w stołecz
nym województwie dodatkowe
prace. Nie wystarczy ich tylko
zganić, bo nie w każdym wy
padku prace ich nie miały ra
cji. Istnieje duża grupa zawo
dów. w których dodatkowe za
trudnienie w niepełnym wy
miarze godzin jest społecznie
pożądane w sezonie, czy przy
nasileniu pracy w którejś porze
dnia: w handlu, usługach, na
poczcie, w szpitalach (personel
gospodarczy), bankach itp. Wy
dział Zatrudnienia stwarza na
wet bodźce w postaci niewliczania półetatów do limitu zatru
dnienia.
Nie wystarczy też zganić tych
od 30 godzin na dobę, ale po
szukać motywów ich zachowań.
Wiemy, że instytucje niechęt
nie szastają pieniędzmi „na ze
wnątrz”. Jeżeli więc mnożą się
półetaty i zlecenia, domniemy
wać trzeba, że ktoś uznał, że
do wykonania danej pracy nie
ma odpowiedniego pracownika.
Jeżeli kontrole podważają tę
hipotezę, podważają też kom
petencje kierowników instytu
cji.
Każą też zastanowić się nad
kompetencjami przełożonych opisanych osób. W przytłaczają
cej większości przypadków pra
ce dodatkowe podejmowane są
za zgodą przełożonych. Ci, ak
ceptując krok swych podwład
nych, muszą liczyć się z częś
ciowym przeniesieniem emocji
i zainteresowań z podstawowego
przedmiotu pracy na ten do
datkowy. W omawianym okre
sie kierownicy Ośrodka Badaw
czo-Rozwojowego Systemów Mi
nikomputerowych „Mera” udzielili takich zezwoleń 285 pra
cownikom, tj. 35 proc, załogi,
Instytutu Łączności 221 osobom
tj. 22 procentom załogi, Biura
Projektów Budownictwa „Warcent” 150 ludziom, tj. 28 proc,
załogi. W tym samym czasie in
stytucje te
występowały o
zwiększenie stanu zatrudnienia.
Wtedy właśnie do
pracy
przystąpiły: Okręgowy Urząd
Kontroli w Warszawie i Wy
dział Zatrudnienia i Spraw Soc
jalnych Urzędu Miasta st. War
szawy. Dyrektor tego drugiego,
Stanisław Czechowicz powie
dział: „Robiliśmy dawniej błąd.
Opiniując umowy braliśmy pod
uwagę tylko 1 wyłącznie intere
sy instytucji zatrudniającej. Umknął
nam z pola widzenia
problem zasadności
udzielania
zezwoleń na pracę”. Wszystkie

naruszenia zasad zatrudniania
w niepełnym wymiarze godzin
sprowadzić można do takich
grup: praca w dwóch lub wię
cej miejscach, branie prac zle
conych, w tym nawet często z
własnej instytucji, nakładanie
się czasu pracy, nieprzestrzega
nie obowiązujących godzin pra
cy, podejmowanie pracy bez ze
zwolenia.
Kierownikom dziesięciu naj
bardziej „zasłużonych” w tej
materii instytucji odebrano pra
wo udzielania zezwoleń na pod
jęcie dodatkowej pracy, odwo
łano niektóre osoby ze stano
wisk, sprawy skierowano do
Komisji Kontroli Partyjnej. Ostatnią rozmowę przeprowadzo
no w 1977 r. z władzami Poli
techniki Warszawskiej. Zaczęły
się bowiem mnożyć przypadki
kierowania do Instytutów wraz
z tematami do opracowania —
list osób, które miały być i by
ły zatrudniane na ten czas w
Instytucie. A także przypadki
zatrudniania się na pół etatu w
okresie pisania pracy doktor
skiej.
Można przyjąć (dokładnych
danych nie ma), że w 1977 r.
liczba dodatkowo zatrudnionych
zmniejszyła się o połowę w
stosunku do roku 1976. Zlikwi
dować zjawiska nie sposób zwa
żywszy na wspomniane już po
trzeby społeczne istnienia za
trudnionych w niepełnym wy
miarze czasu w pewnych zawo

Dyr. Czechowicz zapytany,
czy zjawiska takie będą się po
wtarzać, więc czy np. kierownicy
innych instytucji nie pójdą w
jakimś momencie w ślady tych,
którym odebrano prawo udzie
lania zezwoleń na podejmowa
nie dodatkowej pracy (co może
być kluczem do całej sprawy,
gdyż naprawdę tylko nieliczni
decydują się na samowolę), od
powiedział, że ma umowy dżen
telmeńskie ze wszystkimi dyre
ktorami i kierownikami, tzn. że
są to ludzie odpowiedzialni i ro
zumieją wagę sprawy.
Czy starczą te dżentelmeńskie
porozumienia gdy:
• Nie są wcale błahym po
wodem obecne zasady regulują
ce gospodarowanie finansami z
funduszu osobowego. Jest on
surowo reglamentowany. Mno
żą się więc półetaty. Zamiast
podpisać umowę o dzieło, czyli
o wykonanie konkretnej roboty
(umowa
taka jest skrzętnie
kontrolowana) podpisuje się umowę o pracę w niepełnym
wymiarze godzin (bo już póletat nie jest kontrolowany).
• Jeszcze poważniejszą przy
czyną powstawania nieprawi
dłowości jest sposób funkcjono
wania instytucji powalanych do
obsługi innych instytucji: do
konserwowania maszyn, telefo
nów, dozoru mienia, elektroni
cznego przetwarzania danych.
Esencjonalną zasadą działania
powinno
być
przyjmowanie
zleceń na wykonanie określone:
pracy i wysłanie pracownika.
Instytucje te coraz częściej od
mawiają przyjmowania zleceń
„podsyłając” ludzi, których za
trudnia się na pół etatu.
Drugą stroną tego medalu jest
brak współdziałania pokrew
nych firm potrzebujących ludzi
do wykonywania
podobnych
prac. Służba Zdrowia: każdy
szpital zamawia sobie speca od
np. naprawy urządzeń oferując
mu póletat. Stworzyć zaś by
można np. serwis konserwacji
urządzeń służby zdrowia.
Zwieńczeniem może być abso
lutny
rozgardiasz w biurach
projektowych, w tzw. zespołach

sprawdzających. Zasiadają w
nich specjaliści od np. pożarni
ctwa, warunków san-epid. itp.
i oceniają pod tym kątem każ
dy projekt. Zatrudnia się ich
zwykle na pół etatu, chociaż
roboty mają nie tak dużo. Mo
gliby zbierać się na posiedze
niach i za to mieć płacone (są
przepisy). Można by stworzyć
zespoły rzeczoznawców przy
specjalizujących się w określo
nej sprawie instytucjach (straży
pożarnej, stacji san-epid.). moż
na by wreszcie zorganizować
specjalny zespół rzeczoznawców
w Zjednoczeniu Biur Projekto
wych.

prezentowany przez jednego z
pracowników, oraz podwyko
nawcy robót — dyrektorzy bia
łostockich firm budowlanych, a
także przyszli pracownicy no
wego szpitala — lekarze kieru
jący służbą zdrowia na tym tere
nie.

„Z
ubolewaniem
muszę
stwierdzić, że budowa szpitala w
Grajewie w województwie łom
żyńskim prowadzona jest w
bardzo
opieszałym
tempie.
Zgodnie z normatywem cykli
realizacji inwestycji budowa ta
kiego obiektu powinna trwać 38
miesięcy. Budynek szpitala zo
stał rozpoczęty przez Ełckie
Przedsiębiorstwo Budowlane w
lipcu 1974 roku. Do końca 1977
r., tj. w ciągu 39 miesięcy wy
konano zaledwie około V4 cało
ści robót. (....) W listopadzie
1977 r. Ełckie Przedsiębiorstwo
przekazało budowę szpitala Piskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Budopol”. Nowy
wykonawca
zakwestionował
stan zaawansowania budowy
stwierdzając przefakturowanie
robót na sumę 2 min zł. (...)
Celem prawidłowej realizacji
budowy w roku 1978 przerób
powinien się kształtować w
wysokości około 30 min, wyko
nawca przyjął jednak roboty
o wartości 18 min złotych. Przy
utrzymaniu w dalszym ciągn
takiej decentralizacji nakładów
i przerobów zachodzi obawa, że
budowa szpitala w Grajewie
będzie realizowana dwukrotnie
dłużej niż to przewidziano w
obowiązujących cyklach nor
matywnych”.
(Z pisma r~
JN-123-1/79).

PIERWSZY ZABRAŁ GŁOS
INWESTOR — Zgodnie z umo

★
Punktualnie o godz. 11.00, po
obejrzeniu placu budowy, w sa
li konferencyjnej Urzędu Mia
sta i Gminy w Grajewie, za
długim zielonym stołem zasie
dli: wicewojewoda łomżyński,
sekretarz komitetu miejskiego
PZPR i naczelnik Grajewa, in
westor budowy szpitala — szef
Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbu
dowy Miasta i Osiedli Wiej
skich, obecny generalny wyko
nawca — dyrektor naczelny
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Ogólnego „Budopol” z Piszu i
jego władza zwierzchnia w oso
bie dyrektora Zjednoczenia Bu
dowy Obiektów Użyteczności
Publicznej „Budopol”, poprzed
ni wykonawca generalny —
Ełcki Zakład Budowlany, re-

Tak to przy absolutnym po
tępieniu udowodnionych przez
organy kontrolne nieuczciwo
ści pamiętać musimy, że zda
rzymy się one za przyzwole
niem przełożonych, że kon
kretne osoby podpisywały umowy o pracę i udzielały zle
ceń, <
lały ich wykonanie i
płacił, ;ieniądze.
Warto z tej lekcji wyciąggnąć nauki.

GENERALNY WYKONAWCA

— Nie możemy przejąć formal
nie budowy, gdyż po pierwsze
— na jego terenie mieszkają
już ludzie, po drugie — pod
wykonawcy nie wywiązali się
z zobowiązań, po trzecie — Ełk
nie wykonał zaległych robót i
nie przekazał nam jeszcze urzą
dzeń inwestorskich. Zle składo
wany sprzęt medyczny uległ
częściowej dewastacji. Wiata nie
zabezpieczyła przed śniegiem i
deszczem dużych pralnic, apa
ratury medycznej, wyposażenia
sal operacyjnych itd. Teren nie
został przez poprzedniego wy
konawcę ogrodzony. Nikt tam
niczego nie pilnuje, nie wiado
mo więc, czy czego nie rozkradziono.
POPRZEDNI

WYKONAWCA

— Nie mogliśmy zgodnie z
umową do 15 listopada ub. ro
ku
przekazać
„Budopolowi”
magazynów i urządzeń, ponie
waż nasz magazynier był na
zwolnieniu lekarskim aż do po
łowy marca.
WOJEWODA — Pół roku do
chodzimy. kto i kiedy ma prze
kazać te urządzenia. Nie po to
wydaliśmy 390 tys. złotych na
magazyny, aby stały niewyko
rzystane, aparatura niszczała.
Czas skończyć z tymi przepy
chankami. Do 31 marca sprzęt
medyczny musi znaleźć się w
magazynach.
„Budopol”
ma
nrzejąć całą budowę, w tym
Potowe już obiekty, zaplecze
socjalne i biurowe. A jak wi
dzieliśmy, w domu przeznaczo
nym na ten cel, od dwóch lat
nie działa kanalizacja. Piwnice
zalane sa fekaliami. W takich
warunkach trudno pracować, co
dopiero mieszkać, a od roku
mieszka tam kilka lekarskich
rodzin. Tych ludzi trzeba prze
kwaterować. Zajmie się tą
sprawą naczelnik Grajewa. 30
kwietnia zawiadomi mnie o
podjętych decyzjach.
GENERALNY WYKONAWCA

POPRZEDNI

Pasze z własnych areałów.

Na polach zakładów w Pęclawiu należących do Głogowskiego Kombinatu Rolne
go, montuje się od dwóch lat „Fregaty” znakomite ra
dzieckie deszczownie. W ten sposób powstaje pierwszy w kra
ju wielkoprzemysłowy kompleks nawadniający. Na zdjęciu:
pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego z
Międzyrzecza (woj. zielonogórskie) montują kolejną „Fregatę”
Fot. CAF — Janowski

i—

*—■
nymi w nie sylwetkami ludzi
teatru. Rzuca więc autor świa
tło na losy łódzkich scen, na
ważniejsze wydarzenia teatral
ne i wybitniejsze postaci zwią
zane z łódzką Melpomeną, a
także na widownię teatralną i
przeobrażenia, jakim podlega
ła w ciągu lat.
Materiały do owej publika
cji czerpał
Urbankiewicz z
wielu źródeł, sięgnął m. in. do
wspomnień,
pamiętników,
przekazów prasowych i istnie
jących już opracowań.
Dało
mu to możność
swobodnego
poruszania się w temacie. In
na jednak sprawa, iż ów te
mat potraktowany został dość
naskórkowo (żeby nie rzec —
zabawowa) — autor wychwycił
po prostu z dziejów teatrów
w Łodzi rzeczy
szczególnie
ciekawe, barwne, frapujące i
postanowił przekazać je w to
nacji żartobliwej, „z przymru
żeniem oka”. Owa jednolitość
formy nie zawsze jednak zo
stała zachowana, niektóre par
tie tekstu
wyłamują się ze
stylu całości, mają charakter
beznamiętnej,
kronikarskiej
relacji.

WYKONAWCA

— Z kanalizacją nie jest znowu
tak źle. Po prostu w jednym
miejscu utworzył się syfon i
dlatego fekalia nie spływają.
Sądzę, że do 10 kwietnia zreperujemy kolektor BB1, na
którym dwa lata temu nastą
piła awaria.
WOJEWODA
—
Trzymam
was za słowo, rozumiem, że 15
kwietnia, po oczyszczeniu piw
nic. budynek zostanie przeka
zany generalnemu wykonawcy.
Tę sprawę uważam za zała
twioną, Ustalmy teraz harmo
nogram prac dla poszczegól
nych podwykonawców.
BIAŁOSTOCKIE PRZEDSIĘ
BIORSTWO INSTALACJI SAprzy pomocy
lasek, parasoli
lub gołych pięści”.

BEATA SOWIŃSKA

Nie zaszkodzi...

ZIAŁO się to kiedyś podU czas spektaklu w łódzkim
Teatrze im. Jaracza. Suflerka
zafascynowana pięknym mo
nologiem płynącym ze sceny,
nie zauważyła, że wygłaszają
cy go aktor w pewnym mo
mencie utknął, zapominając co
ma mówić dalej. Zrobiła się
cisza. Delikwent zaczął dawać
suflerce rozpaczliwe znaki, se
kundowali mu w tym koledzy.
Na próżno. Dopiero po dłuż
szej chwili suflerka oprzytom
niała i krzyknęła tak, że było
ją słychać na widowni: „Je
zus, Maria! Na której to stro
nie?!”
To jedna z wielu anegdot,
jakie znajdują się w książce
Jerzego Urbankiewicza poświę
conej dziejom teatrów w Ło
dzi (czy też — jak to określa
autor — w
Kominogr odzie),
począwszy od połowy wieku
XIX, aż po czasy współczesne.
Wypada jednak od razu uprzedzić, iż jest to nie tyle opracowanie stricte historyczne,
ile ujęta w lekką, felietonową
formę opowieść, na którą skła
da się ciąg zdarzeń, obrazków,
scenek rodzajowych z wplecio-

wą, Ełcki Zakład Budowlany
powinien zejść z terenu budo
wy szpitala 15 listopada ub. ro
ku. Do dzisiaj jednak Przed
siębiorstwo Budownictwa Ogól
nego „Budopol” w Piszu for
malnie nie przejęło obiektu, po
nieważ jego poprzednik mimo
licznych interwencji nie popra
wił usterek budowlanych, nie
przekazał nowemu generalnemu
wykonawcy magazynów i urzą
dzeń
inwestorskich.
Szpital
miał być oddany do użytku 22
lipca br. Tymczasem w ciągu
4 lat Ełcki Zakład wykonał 29
proc, całości robót. Teraz za
ledwie w 2 lata musimy dopro
wadzić budowę szpitala do koń
ca. Jako inwestor uważam, że
wykonamy zadania I, II i III
kwartału br. Czy jednak gene
ralny wykonawca upora się z
zadaniami IV kwartału? Czy w
miesiącach jesiennych ruszy ko
tłownia? Szpital musi być
ogrzany, bez tego nie rozpoczniemy prac wykończeniowych
wewnątrz budynków.

— Nie będziemy się upierali
przy drobiazgach. Ale kanapzację Ełk naprawić musi sam
Nie przejmiemy budowy, dopó
ki szamba będą zalewały teren.

Książki
tygodnia
r\

D ODSEKRETARZ stanu w
' Ministerstwie Zdrowia i
Opieki Społecznej. Stanisław
Marcinkowski, do ministra
budownictwa i
przemysłu
materiałów budowlanych, Ada
ma Glazura:

Zaczyna się to wszystko od
roku 1844, kiedy w historii
Łodzi objawił się pierwszy,
sprowadzony naówczas z Łę
czycy, teatr. Była to wędrow
na, prowincjonalna trupa Marzantowicza. „Aktorzy zamiesz
kali w zajeździe na rogu pla
cu Kościelnego i ulicy Zgier
skiej i dali kilka przedstawień
w szopie (...) Widzowie żywo
reagowali. Kiedy aktor Fijał
kowski znęcał się nad Joanną
(główna
bohaterka
sztuki),
mieszczka jakaś rzuciła w nie
go kłębkiem wełny, przy apro
bacie widowni". W kilkanaście
lat później zjechała do Łodzi
trupa
Józefa
Barańskiego,
która wystawiła dramat Sankowskiego „Rinaldo Rinaldini”.
— „Kiedy w końcu pierwsze
go aktu wywiązała się walka
pomiędzy zbójnikami a żandar
mami, przerodziła się rychło w
autentyczną bijatykę,
którą,
według pewnych relacji, pod
niecał wychylony z budki su
fler. Udział
publiczności w
wydarzeniach był tak żywy,
że podzieliła się ona na dwa
obozy i demonstrowała sym
patie dla tej lub owej strony

Ukazując losy
teatrów to
Łodzi — aż po '-zasy nam blis
kie, prezentuje autor zarazem
galerię
kolorowych
postaci
scen łódzkich. „Kolorowych”
bo przedstawionych
głównie
za pośrednictwem
anegdoty.
Jest tych anegdot co niemiara.
Dzięki nim portretowane oso
by nabierają swoistego blasku,
ich rozmaite przygody sce
niczne,
wkomponowane
w
dzieje poszczególnych łódzkich
przybytków Melpomeny, przy
bliżają
czytelnikowi
świat
teatru,
widziany od
kulis.
Obok sylwetek aktorów i re
żyserów łódzkich spotkamy tu
nazwiska głośne w całej Pol
sce, jak: Solski, Jaracz, Osterwa,
Węgrzyn,
Rapacki,
Kamiński i wielu innych. Ale
każdy z nich w jakimś okresie
czasu był
związany z
tym
miastem i — jak pisze autor
— „nieobcy był mu pogląd, iż
„sezon w Łodzi nie zaszkodzi"
(stąd tytuł całej książki).

Publikacja
Urbankiewicza
pozwala też
przyjrzeć się z
grubsza warunkom, w jakich
egzystowały w różnych okre
sach czasu łódzkie teatry. Na
przełomie stuleci nazywano je
„przedsiębiorstwami samobój
czymi” — ceny biletów
nie
pokrywały kosztów utrzyma
nia zespołów, trupy rozpadały
się
z
powodu bankructwa.
Gnębiły też
Łódź w pierw-

raliśmy z Ełckim Zakładem Bu
dowlanym. Teraz domagamy
się jej zmiany, ponieważ nasze
obowiązki na budowie znacznie
wzrosły. Nasi pracownicy do
tychczas nie zrobili na terenie
szpitala nic, bo nie udostępnio
no nam zapleczy i magazynów.
Poza tym. jak mamy zainstalo
wać przewody c.o., skoro w
budynku nie ma otworów dla
rur. Możemy skierować do
Grajewa 8—9 ludzi, ale propo
nowana przez „Budopol-Pisz”
suma 7 min złotych nie wcho
dzi w rachubę. Nie zdołamy’ w
ciągu dwu lat zrobić tego, co
rozłożono na 4 lata.
BIAŁOSTOCKIE PRZEDSIĘ
BIORSTWO INSTALACJI ELE
KTRYCZNYCH — Otrzymaliśmy

limit — 3 miliony zł na pra
ce podtynkowe, na założenie in
stalacji elektrycznej, na ciąg
nięcie kabli itd. Od 3 lat cze
kamy na postawienie stacji
transformatorowej. Bez niej nie
ruszymy i w tej sytuacji wi
dzimy możliwość wykonania
prac na sumę 1.700 tys. zł. Je
żeli „Budopol” postawi stację,
to może i osiągniemy limit.
GENERALNY WYKONAWCA

— Plany przyszłego, ostatniego
roku budowy, uwzględniają tyl
ko prace wykończeniowe. Żostawiamy na ten cel 6 min zł.
Wszystkie inne roboty musimy
wykonać w tym roku, a prze
de wszystkim dachy łącznie z
obróbką blacharską. Poza tym
musi ruszyć kotłownia i stacja
transformatorowa. Cd 3 miesię
cy, mimo braku oficjalnego
przejęcia budowy, pracujemy
na terenie szpitala. Obecnie ro
bi się tam ścianki działowe w
budynkach A i E. Nie możemy
jednak przystąpić do tynkowa
nia, dopóki BPIS nie wykona
c.o. i nie sprawdzi jego szczel
ności. Przestańmy też mówić o
nowych umowach. Zmienił się
wykonawca, ale nie obiekt.
Umowy zawierane z Ełckim Za
kładem Budowlanym są ważne
nadal, chociaż szpital buduje
już „Budopol”.
SZEF WYDZIAŁU ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ W
ŁOMŻY — Stary szpital w Gra

jewie pracuje w bardzo cięż
kich warunkach. Nie ma dnia
bez awarii. Poza tym, zmusze
ni jesteśmy przyjmować sprzęt
medyczny napływający do no
wego szpitala. Część urządzeń
udało nam się odesłać, reszta
niszczeje na placu. Obecny szpi
tal nie może przyjąć aparatu
ry. bo nie ma jej gdzie skła
dować. Dlatego też proszę o ta
ką kolejność prac budowlanych,
aby grajewski ZOZ mógł z koń
cem roku przejąć co najmniej
przychodnię i budynek pralni
oraz kuchni. Stara pralnia po
prostu się wali. Co zna.-zy dla
szpitala brak czystej poście
li czy fartuchów’, nie muszę
chyba tłumaczyć. Jeszcze jed
na ważna sprawa: dokumenta
cję dla szpitala w Grajewie
wykonano w roku 1971. W cią
gu siedmiu lat w dziedzinie
produkcji sprzętu medycznego
zmieniło się bardzo wiele. Aby
więc nie powtórzyła się sytua
cja z Węgorzewa, gazie po wy
budowaniu „z poślizgiem” szpi
tala, wiele sal trzeba było
przeprojektować — proponuję,
by inwestor uaktualnił doku
mentację.
INWESTOR — Zobowiązuję
się do uściślenia planów, do
ich zaktualizowania. Nie stać
nas przecież przy takim opóź
nieniu na dodatkowe przeróbki.
WOJEWODA — Najważniej
szy jest bieżący rok. Jeżeli do
sierpnia nie zaawansujemy ro
bót. przegramy sprawę. Dlate
go wymagam od wszystkich
obecnych
pełnej mobilizacji.
Dość tego braku odpowiedzial
ności.
♦

Była to pierwsza TAKA
narada- Pierwsza w tak licz
nym gronie, pierwsza w cza
sie której zostały ustalone
konkretne terminy wykonania
zaległych prac. Szkoda, że
odbyła się dopiero teraz. Nie
do dziennikarza należy zna
lezienie odpowiedzi na pyta
nie, dlaczego zmarnowano
dwa lata i kilka milionów
złotych.
szych dziesiątkach tego wieku
pożary teatrów — sprawie tej
poświęca autor osobny
roz
dział.
(Ciekawostką jest
tu
sprawa
zelwerowiczowskiego
„kompleksu Nerona”). Przy okazji, rzecz jasna, mamy tak
że anegdoty. Jak choćby ta,
o strażaku z Opery Łódzkiej,
w jej najwcześniejszych dzie
jach. W czasie spektaklu ins
picjent dostrzegł nagle za ok
nem. teatru dym i płomienie.
Zawołał więc do dyżurującego
strażaka: „panie, pali się”, na
co ów strażak obrażony odpo
wiedział: — „kpiny pan sobie
robi. Ja tu na służbie jestem,
a pan się wygłupia!" Dopiero
interwencja maszynistów zapo
biegła katastrofie.

Mamy więc w tej książce —
uchwycony
na
migawkę —
obraz wczorajszej i dzisiejszej
rzeczywistości teatralnej Łodzi.
Obraz złożony głównie z aneg
dot, facecji, dykteryjek.
Nie
jest jednak nigdzie powiedzia
ne, że o sprawach Melpomeny
trzeba zawsze pisać w tonacji
dostojnej, poważnej, uroczy
stej. I chociaż książka
jest
nieco „rozwichrzona", chociaż
jej kompozycja niekiedy się
łamie, to jednak w sumie ów
cocktail przyrządzony przez
autora, niewątpliwie smako
wać będzie, a w każdym razie
nie zaszkodzi czytelnikom.

Jerzy Urbankiewicz — Sezon
w Łodzi nie zaszkodzi —■ Wyd,
Łódzkie, str. 310, cena 3i) zł.
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Społeczeństwo polskie
protestuje przeciwko
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Fot. Henryk Jezierski

(A) Jedna z klatek walcowniczych walcowni dużej.

(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

na to jest prosta: wszystko za
leży od brygady. Mówi się tu
nawet, że dla firmy jest ona
tym, czym rodzina dla społe
czeństwa.
— Bo iak jest dobra brygada,
to każda robota będzie dobrze
wykonana — mówi brygadzista
Stefan Juszczak, z Mostostalu
„Zabrze” oddział „Batory”. On
i lego sześciu ludzi: Alfred
Nalena. Henryk Mrowieć. An
drzej Perec. Jan Majewski,
Piotr Maciaszczyk i Jerzy Spik
mają ważne i pilne zadania:
zmontować urządzenie załadow
cze i wyładowcze pieca walcow
ni dużej. Stanowi ono początek
ciągu walcowniczego. Stąd duże
znaczenie ich pracy.

Z brygadzistą Stefanem
Juszczakiem idziemy przez
walcownię.
Każdą
klatkę
walcowniczą i jej najbliższe
otoczenie obsiedli, niczym
muchy, montażyści z Mosto
stalu „Zabrze”. Większość z
nich, mimo chłodu, jest dość
lekko ubrana.
— Kto wydajnie pracuje, ten
zimna nie czuje — komentuje
moja uwagę Stefan Juszczak.
Jego młoda brygada ma za sobą

już dość bogata historię. Robili
na walcowni zgniataczu, wal
cowni ciągłej kęsów. A teraz
przyszła kolej na dużą. Nie za
liczają się do najgorszych. Czte
rech pracowników brygady wy
słano na budowę zagraniczną
do Iraku. Sam Stefan Juszczak
budował wcześniej bazę pali
wowa pod Trypolisem.
Obecny odcinek ich pracy jest
szczególnie trudny. Tutaj bo
wiem łączy się wykańczalnia
walcowni zgniatacza, gdzie trwa
normalna produkcja, z począt
kiem walcowni dużej, gdzie od
bywają się roboty montażowe.
Na domiar brygada musi razem
z hutnikami korzystać ze wspól
nych suwnic. I to jest bardzo
kłopotliwe.
— Nie -wystarcza dobra orgaźnizącja pracy, w teT,,:śytuacji
potrzebną jest wręcz doskonała
— tłumaczy mi zastępca kie
rownika zespołu budów z Mo
stostalu „Zabrze”,
Kazimierz
Hapek. Wszyscy nas dopingują.
Najbardziej zaś szef całej bu
dowy huty „Katowice”, mini
ster Romuald Kozakiewicz. Jest
on w tym niestrudzony. Potrafi
z nami rozmawiać i nas mobi
lizować. I to nie z pozycji mi
l nistra i dyrektora generalnego

Nowa fabryka „Warmetu”
(U) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

produkt uboczny, uzyskujemy
również kilkaset ton srebra
rocznie. Srebro można sprzeda
wać w postaci surowej — jest
to wyjście najprostsze, ale i
najgorsze. Ten sam metal w
fermie biżuterii wart jest wie
lokrotnie więcej. Nasz krajowy
potencjał przetwórczy nie gwa
rantował jednak pełnego wy
korzystania nowego bogactwa
naturalnego.
Kolejnym argumentem za
budową fabryki jubilerskiej
była wysoka opłacalność tej
produkcji. Jeszcze przy li!.
Tytoniowej kilkaset osób wytwarzato W”roby wartości bli
sko 2 mld zł, więcej niż nieje
den potężny zakład przemysło
wy zatrudniający kilka tysięcy
pracowników. Oczywiście decy
dowała o tym cena surowca,
lecz również koszt roboty jubi!ersk;ej. Nigdzie na świecie bi
żuteria nie jest tania, wszędzie
jubilerstwo jest zawodem in
tratnym. ..Warmet” przynosił
ostatnio kilkaset min zl aku
mulacji rocznie.
I wreszcie motyw ostatni —
potrzeby rynku. Biżuterię trud
no uznać za artykuł pierwszej
potrzeby, niemniej ze wszyst
kich anaiiz ekonomicznych wy
nikało niezbicie. że ogólny
wzrost zamożności społeczeń
stwa powoduje zwiększone za
interesowanie
przedmiotami
zbytku. Kilkaset tysięcy obrą
czek i pierścionków z „War
metu” znikało błyskawicznie ze
sklepów „Jubilera” i „Pew’exu”. Systematycznie rosły za
mówienia handlu na tzw. wy
roby korpusowe ze srebra.
Realizacja inwestycji przy
padła w okresie szczególnych
preferencji dla rozwoju pro
dukcji rynkowej i eksportowej.
Rozbudowie „Warmetu” towa
rzyszyło od początku duże za
interesowanie władz resortu
hutnictwa, któremu nrzedsiębiorsrwo jest podporządkowane,
władz stołecznych i dzielnico
wych.
Generalny
wykonawca
—
Przedsiębiorstwo
Budcwlano-Montaźowe Hutnictwa oraz
podwykonawcy pracowali bez
zarzutu, co jest dość rzadkim
zjawiskiem w naszej praktyce
inwestycyjnej. Załoga „Warme
tu” przeprowadziła się do no
wych pomieszczeń przed termi
nem, od razu też przystąpiono
do produkcji. Oficjalne przecię
cie wstęgi było tylko symbo
lem — od wielu tygodni fabry
ka już pracuje. Jeszcze w tym
roku przewiduje się osiągnięcie
planowanych zdolności produk
cyjnych.

Nowy zakład przy ul. Jubi
lerskiej ma powierzchnię 6-krotnie większą od starego,
wyposażony jest w nowoczes
ne, przede wszystkim importo
wane. maszyny — załoga dy
sponuje znakomitym zapleczem
socjalnym.
Wytwarza się tu obecnie ok.
500 wyrobów w seriach 1,5—2
tys. sztuk kwartalnie. Prawie
40 proc, produkcji to artykuły
ze znakami jakości. Lepsze
warunki techniczne pozwolą
na znaczne wzbogacenie asor
tymentu.
W jednej z reprezentacyjnych
sal „Warmetu” zorganizowano
wystawę wyrobów — produko
wanych i projektowanych —
dzielą zakładowych plastyków
Zaprezentowane tam pierścion
ki. naszyjniki, bransolety, na
krycia stołowe i in. mogłyby
się znaleźć w katalogach naj
lepszych światowych firm ju
bilerskich. Nic dziwnego, że do
1980 roku zakłada się 5-krotny
wzrost eksportu.
Fabryka nastawiona jest na
maksymalne
wykorzystanie
krajowych surowców: srebra,
bursztynu.
kamieni
półszla
chetnych. Nowy „Warmet” już
wkrótce powinien stać się —
według zapewnień dyrekcji —
jednym z największych stołecz
nych producentów rynkowych
i eksporterów.
W uroczystości otwarcia fa
bryki udział wzięli: wicepre
zes Rady Ministrów, minister
hutnictwa Franciszek Kaim, mi
nister handlu wewnętrznego i
usług Adam Kowalik, sekretarz
Komitetu Warszawskiego PZPR
Witold Dryll. przedstawiciele
władz miasta i dzielnicy, (bacz)

budowy. Ale tak zwyczajnie, po
przyjacielsku. Nic dziwnego, że
wszyscy chca mu się odwza
jemnić.
HENRYK JEZIERSKI

(P) W tym roku nie zajdą
zasadnicze zmiany w trybie
przyjmowania kandydatów na
pierwszy rok studiów dziennych.
3 lipca br. w szkołach wyż
szych rozpoczną się egzaminy
wstępne.
Zgodnie z wytycznymi mini
stra nauki, szkolnictwa wyż
szego i techniki o przyjęciu na
studia decydować będzie przede
wszystkim wynik egzaminu
wstępnego. Na wszystkich kie
runkach składać się on będzie z
pracy pisemnej i egzaminu
ustnego, a na niektórych — do
datkowo ze sprawdzianu praktycznego lub sprawdzianu uzdolnien kierunkowych.
Nadal obowiązywać będzie
system punktowy. Kandydaci.
którzy na- egzaminach
------- 1---- h pisemnych otrzymają z dwóch przed
miotów oceny niedostateczne,
nie będą dopuszczeni do egza
minu ustnego. Ci wszyscy na
tomiast, którzy zdadzą egzamin
z oceną co najmniej 4,1 —
przyjmowani będą na studia
niezależnie od dodatkowych
kryteriów kwalifikacyjnych. W
przypadku dużej liczby zgłoszeń
na dany kierunek, rektor może
podnieść granicą średniej oceny.
Poza punktacją wyników egza
minów — w dalszym ciągu obo
wiązywać będą dodatkowe kry
teria kwalifikacyjne: dodatkowe
punkty otrzymają kandydaci po
chodzący z rodzin robotniczych
lub chłopskich, osoby, które
przepracowały co najmniej 2
lata przed przystąpieniem do
egzaminów wstępnych oraz kan
dydaci, którzy w dwóch ostat
nich latach szkoły średniej oraz
na świadectwie maturalnym otrzymali z przedmiotów egzami
nacyjnych na dany kierunek
studiów oceny co najmniej do
bre. Dodatkowe punkty przy
sługiwać też będą kandydatom
odbywającym zasadniczą służ
bę wojskową, którym
okres
służby kończy się jesienią br.
Prawo wstępu bez egzaminu
na uczelnię w roku akademic
kim 1978/79 będą nadal mieli
laureaci i finaliści olimpiad i
konkursów przedmiotowych oraz
turnieju
młodych
mistrzów
techniki, jak również najlepsi
absolwenci-prymusi skierowani
na studia przez s-woje szkoły —
rs dotychczasowych zasadach.
A oto kilka nowości:
Kandydaci na filologię wło
ską podczas tegorocznych egza
minów wstępnych będą mieli na
f.g? aminie wstępnym możliwość
wyboru spośród języków —
francuskiego, włoskiego lub an-
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Nowy budynek „Warmetu" przy ul. Jubilerskiej

Fot. Byszai

W podobny sposób wyrażają
swój protest górnicy zabrzań
skiej kopalni „Pstrowski” —
macierzystej kopalni inicjatora
socjalistycznego współzawodni
ctwa pracy. Z całą stanowczo
ścią — czytamy w rezolucji —
my, ludzie górniczego trudu do
magamy się ostatecznej rezyg
nacji z produkcji nowego, zbro
dniczego środka masowej zag
łady.
Solidarne żądanie zaniechania
produkcji i rozprzestrzeniania
środków masowej zagłady wy
raziła załoga lubuskich zakła
dów termotechnicznych „Alterna” w Świebodzinie. W spot
kaniu uczestniczyła przebywa
jąca w woj. zielonogórskim de
legacja partyjna z Witebska
(BSSR). My Polacy, podobnie
jak nasi bracia z radzieckiej
Biał< rusi — czytamy w rezo
lucji — mamy szczególne prawo
i obowiązek do określenia na
szego zdecydowanego stanowi
ska w sprawie zagrożenia poko
ju światowego. Prawo to wyni
ka z bolesnych doświadczeń naszych naródtw.
Przeciwko wykorzystywaniu
osiągnięć
nauki
do
celów
sprzecznych z pokojowym roz
wojem ludzkości protestowało
tego dnia środowisko nauczy
cielskie oraz uczniowie szkół
podstawowych i średnich z woj.
tarnobrzeskiego. W całej roz
ciągłości popieramy ponowioną
pizez Leonida Breżniewa na
spotkaniu we Władywostoku
propozycję w sprawie obustron
nej rezygnacji z produkcji bro
ni neut-oiiowej — głosi rezo
lucja załogi Huty Szkła Okien
nego w Sandomierzu.
Przeciwko planom produkcji
broni „N” protestowało w śro
dę społeczeństwo Zamojszczyzny. Podczas manifestacji w za
kładach mięsnych w Zamościu
przypomniano tragedię pomor
dowanych 110 tys. mieszkańców
tej ziemi w okresie okupacji
hitlerowskiej oraz pacyfikacji
zamojskich wsi. Kolejne wiece
protestacyjne odbyły się tego
dnia w zakładach pracy 'woje
wództw: lubelskiego, nowosą
deckiego, słupskiego, włocław
skiego i wałbrzyskiego. (PAP)

gielsk'ego Na kierunku kon
serwatorstwo i muzealnictwo
Drzedmiotem obowiązującym na
egzaminie pisemnym będzie lite
ratura polska z elementami wie
dzy o sztuce i kulturze, która
zastąpi obowiązujący dotych
czas przedmiot: wiadomości o
sztuce i kulturze.
Na kierunki: filologia romań
ska, włoska— i -iberystylca po
raz pierwszy w tym roku przy
jęci zostaną bez egzaminów
wstępnych laureaci ogólnopol
skiego konkursu języka francu
skiego, organizowanego przez
Komitet Współpracy z Alliance
Franca se. Zwj.n eni są oni z
egzaminu wstępnego z jęz.
fi ancuskiego; składają jedynie
egzamin ustny z literatury pol
skiej z e'emen’t mi historii po
wszechnej.

Wielki kontrakt na dostawę
odlewów żeliwnych
dla zakładów Perkinsa
(P) Wytwórnia Sprzętu Komu
nikacyjnego PZL w Rzeszowie
zawarła największy w swej hi
storii kontrakt na dostawę odlewów żeliwnych dla jednej
z najsłynniejszych firm — zakładów Perkinsa w Peters borcugh (Anglia).
Anglicy kupują u nas odle
wy do kół zamachowych dla
wysokoprężnych silników spali
nowych, głównie samochodo
wych i ciągnikowych. WSK
Rzeszów wysłała już do Anglii
10 tys. sztuk odlewów tego ro
dzaju; do końca roku wyeks
portuje się dalsze 10 tys. odle
wów. (PAP)

Premier Szwecji z wizytą w Polsce
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

prezentacyjna WP oddała hono
ry wojskowe, a orkiestra ode
grała hymny Szwecji i Polski.
Chwilą milczenia szef rządu
szwedzkiego oddał hołd pamięci
żołnierzy polskich poległych w
walkach o wyzwolenie naszej
ojczyzny. Premier wpisał się do
księgi pamiątkowej, a następnie
wysłuchał informacji o historii
Grobu Nieznanego Żołnierza.

Rozmowy
polsko-szwedzkie
Tego dnia premier Szwecji
Thorbjoern Faelldin złożył wi
zytę prezesowi Rady Ministrów
Piotrowi Jaroszewiczowi.
W rozmowie uczestniczyli am
basadorzy obu krajów — Paweł
Cieślar i Carl Rappe.
Następnie rozpoczęły sie pol
sko-szwedzkie rozmowy plenar
ne, które prowadzą premierzy
obu krajów. Uczestniczą w nich
ze strony polskiej — członkowie
kierownictw szeregu resortów,
a ze strony szwedzkiej — osoby
towarzyszące premierowi.
Komentując polsko-szwedzkie
rozmowy plenarne, prowadzone
pod przewodnictwem premierów
Piotra Jaroszewicza i Thorbjoerna Faelldina, należy wyjść
od stwierdzenia, że tradycyjnie
przyjazne dobrosąsiedzkie sto
sunki wzajemne uzyskały w la
tach siedemdziesiątych nowy
wymiar, bardziej adekwatny do
możliwości oraz roli, jaką Pol
ska i Szwecja odgrywają w Eu
ropie — oświadczył dziennika
rzowi PAP rzecznik prasowy
rządu PRL — Włodzimierz Janiurek.
Współpraca w płaszczyźnie po
litycznej i gospodarczej, a także
w kulturze i nauce, rozwijana
w duchu
Aktu Końcowego
KBWE i wspólnej
deklaracji
podpisanej w Sztokholmie, po
twierdza swoją trwałość i ży
wotność. Polsko-szwedzki dia
log polityczny charakteryzuje
rytmiczność kontaktów na naj
wyższym i wysokim szczeblu, a
także wzbogacanie merytorycz
nych treści.
We współpracy gospodarczej
lata siedemdziesiąte zapisały sie
postępem nie mającym prece
densu. W okresie 1971—1975 na
stąpił sześciokrotny wzrost wy
miany towarowej. Pewien spa
dek
obrotów
w
ostatnich
dwóch latach, związany z de
koniunkturą charakterystyczną
dla wielu krajów Zachodu oceniono jako zjawisko przejścio
we, któremu należy przeciw
działać. Dążenie Polski i Szwe
cji do zwiększania i lepszego
zbilansowania obrotów znajdzie
wyraz w nowej wieloletniej umowle handlowej, która będzie
podpisana w czwartek.
Premier P. Jaroszewicz pod
kreślił dziś w rozmowach, że z
punktu widzenia
całokształtu
wzajemnych stosunków- istotne
znaczenie miałoby podjęcie we
współpracy gospodarczej dużych,
tematów opartych na wielolet
nich porozumieniach. Nadają
one bowiem współpracy stabil
ny charakter, czynią ją mniej
podatną
na
koniunkturalne
trudności. Strona polska zgłosiła
w tej mierze szereg propozycji.
Dotyczą one m. in. spraw su
rowcowych. energetyki i współ
działania na rynkach trzecich.
Kolejną dziedziną o dużych
perspektywach jest kooperacja
przemysłowa. Wiele na tym po
lu już zrobiono. Niemniej, skala
zawieranych umów, a także udział kooperacji w ogólnych obrotach, zwłaszcza w polskim
eksporcie, jest za mały i nie pozostaje w logicznym stosunku
do silnie rozwijanego i moder
nizowanego potencjału polskiej
gospodarki.
Obaj szefowie rządów wyra
zili przekonanie, że również w
zmienionej sytuacji, w warun
kach utworzenia narodowych
stref
rybołówstwa morskiego,
istnieje potrzeba i przesłanki in
tensyfikacji współpracy na Bał
tyku. Może ona nadal rozwijać
sie z obopólną korzyścią szcze
gólnie w ochronie żywych za
sobów morza.
Sporo miejsca w rozmowach
zajęły sprawy związane z dal
szym rozwojem ■współpracy w
kulturze, nauce 1 technice, a
także z turystyką i innymi for
mami kontaktów obywateli i
środowisk społecznych obu kra
jów.

Glosy prasy szwedzkiej
Od stałego korespondenta
RUDOLFA HOFFMANA
Sztokholm, 12 kwietnia

(P) Prasa szwedzka poświęca
sporo uwagi wizycie premiera
Thorbioerna Faelldina w Polsce, podkreślając, że jest to
pierwsza oficjalna wizyta tego
premiera poza rejonem państw
nordyckich.
Największy dziennik poranny
Szwecji, liberalny „Dagens Nyheter” w artykule Oke Ekdahla
zajmuje się aktualnym stanem
stosunków
szwedzko-polskich
stwierdzając, że w latach 70-tych
stosunki między Polska i Szwe
cja stale się poprawiały, zwła
szcza w wyniku polskich inicja
tyw. Obydwa państwa wysyła
ły delegacie do Sztokholmu i
Warszawy. Poprzedni premier
Szwecii. Olof Palmę odwiedził
Polskę w 1974 r„ a Edward Gie
rek — Sztokholm. Zmiana rzą
dów w Szwecii nie zmieniła
dobrych stosunków — stwierdza
autor artykułu.
„Dagens Nyheter” daie też
kilka najświeższych przykładów
tych dobrych stosunków: w
marcu
minister
do
spraw
mieszkaniowych Szwecji odwie
dził Polskę, a rezultatem tej wi
zyty będzie szwedzko-polska
konferencja ekspertów poświę
cona oszczędności energii w do»
mach mieszkalnych. Dziennik
wspomina także, iż premierowi
Faelldinowi towarzyszy w Pol
sce minister przemysłu Nils
Asling, który z polskim minis-

trem przemysłu Aleksandrem
Kopciem zamierza przedyskuto
wać zagadnienia dalszego roz
woju współpracy przemysłowej,
ekonomicznej i technicznej mię
dzy obu państwami.
Dziennik sfer wielkiego bizne
su południowej Szwecji „Sydsvenska Dagbladet” w korespon
dencji swego specjalnego wy
słannika do Warszawy Ola Martenssona cytuje fragmenty z
wywiadu, jakiego premier Szwe
cji T. Faelldin przed swoim
wyjazdem udzielił koresponden
towi „2vcia Warszawy”. Martensson uwypukla w swojej ko
respondencji szczególnie słowa
premiera Szwecji odnoszące się
do możliwości współpracy mię
dzy małymi i wielkimi przedsię
biorstwami oraz rolnictwem obu
państw.
Zdaniem
dziennika
.,Sydsvenska Dagbladet” poważ
ne możliwości dla dalszego roz
woju wzajemnych stosunków ekonomicznych kryja się w ko
operacji przemysłowej i w pro
dukcji eksportowej do krajów
trzecich. W czasie wizyty ocze
kiwane jest także podpisanie
szeregu
dokumentów,
wśród
nich nowej polsko-szwedzkiej
urnowi- handlowej na okres na
stępnych 8 lat.
Korespondent dziennika ..Sydsvenska Dagbladet” podkreśla
także pozytywny obraz Szwecji
i stosunków szwedzko-polskich
kreślony przez polskie środki
masowego przekazu.

Omawiano również zagadnie
nia międzynarodowe, a zwłasz
cza problematykę
odprężenia
bezpieczeństwa i rozbrojenia.
Niepokój budzi — oświadczył
premier Jaroszewicz — wzm.aganie wyścigu zbrojeń, inicjo
wanie nowej jego fazy techno
logicznej
w dziedzinie broni
masowej zagłady. Może to bo
wiem — oprócz bezpośrednich
skutków w postaci wzmożenia
zbrojeń i zwiększenia groźby
konfliktu nuklearnego — dopro
wadzić do skomplikowania ro
kowań wiedeńskich i zaognienia
■ sytuacji w Europie. Rząd i spo
łeczeństwo polskie są zdania, że
w interesie wszystkich
leży
wzajemne wyrzeczenie się pro
dukcji broni neutronowej, zgo
dnie z propozycjami przedsta
wionymi
przez kraje socjali
styczne w Komitecie Rozbroje
niowym w Genewie.
Polska ze swej strony uczyni
wszystko, aby procesowi odprężenią nadać charakter nioodwracalny i rozciągnąć go na
sferę militarną. Tak jak dorealizować
tychczas, będziemy
.’
postanowienia Aktu Końcowego
z Helsinek w sposób komplek
sowy, widząc w nim długofalo
wy program budowy trwałego
pokoju, bezpieczeństwa i współ
pracy w Europie.
Rozmowy — zakończył rzecz
nik — przebiegały w dobrej,
przyjaznej atmosferze. W czwar
tek będą one kontynuowane, co
czym nastąpi podpisanie doku
mentów.

★

W środę min. przemysłu maszynowego A-leksander Kopeć
spotkał się z min. przemysłu
Nilsem G. Aaslingiem, który
towarzyszy premierowi Szwecji.
Przedmiotem
były
rozmowy
sprawy dalszego rozszerzania
współpracy przedsiębiorstw przemyślowych obu krajów.

★

Małżonk.a premiera Szwecji
Solveig Faelldin zwiedziła, w
towarzystwie Alicji Jaroszewiczowei. Centrum Zdrowia Dziec
ka. Przewodniczący Społeczne
go Komitetu Budowy Pomnika
Szpitala min. Janusz Wieccorak
poinformował, iż cały obiekt
przekazany zostanie do użytku
w styczniu 1979 roku, ogłoszo
nym przez ONZ międzynarodo
wym rokiem dziecka, również
niedługo ukończony zostanie ho
tel przeznaczony dla rodziców
dzieci przebywających w CZD
na leczeniu. Obiekt ten budują
ekipy szwedzkiego przedsiębior
stwa BPA.
Pani Faelldin zwiedziła rów
nież niektóre pracownie i poradnie polikliniki, które wyposażone sa w nowoczesny sprzet
krajowy oraz urządzenia medyczne, naoływaiace niemal z ca
łego świata, w tym także ze
Szwecii.
Małżonka
premiera
Szwecji obeirzała też pokoie
dzir-nnego nobvtu dzieci i wnisala się do księgi pamiątkowej
Centrum. (PAP)

★
★

★

(P) Na lotnisku Okęcie, obok
oficjalnych osobistości witających premiera Faelldina. duża
grupa dziennikarzy polskich i
zagranicznych. Czołowe dzien
niki szwedzkie wysłały do
Warszawy
swych
korespon
dentów, którzy nie odstępując
na krok od delegacji, będą na
bieżąco informowali o wizycie.
Ta silna obsada prasowa to też
znamienny fakt świadczący c
zainteresowaniu przebiegiem >
wynikami
rozmów
polsko-szwedzkich.
Powitanie na lotnisku uroczyste, choć skromne. Premier
przyjmuje defiladę kompanii
honorowej, wygłasza krótkie
oświadczenie — i już po chwili
kolumna samochodów odjeżdża
z lotniska, uciekając przed
deszczem. Ale tego dnia deszcz
będzie do końca stanoioił „na
turalną oprawę” wizyty.
Zła pogoda nie odstraszyła
przechodniów, którzy przypa-

Dobra praca
Eksport silników
elektrycznych
(P) Doskonale wywiązuje się
ze swoich kontraktów ekspor
towych załoga Fabryki Silni
ków Elektrycznych „Tamel” w
Tarnowie. W ciągu pierwszego
kwartału br. zrealizowała bli
sko 30 proc, tegorocznych za
mów <-ń.
12 bm. wysłano kolejny kon
tener silników wykonanych we
dług amerykańskich norm dla
odb:orcy z USA. Jak dotąd wy
słano z Tarnowa do USA 2500
siników — z zamówionych 4
tysięcy. Równie sprawnie prze
biega eksport silników do
Związku Radzieckiego; na za
mówionych w br. 100 tys. sil
ników — dostarczono już 30 ty
sięcy. (PAP)

Rzeszowskie tłumiki

drgań do „Vdvo"
(A) Jedna z najbardziej zna
nych
firm
samochodowych
świata — szwedzkie zakłady
„Volvo” — nawiązała ostatnio
kontakty handlowe z Wytwór
nia Sprzętu Komunikacyjnego
PZL w Rzeszowie.
W ub. roku „Volvo” zakupi
ła tu 2 tys. sztuk tzw. tłumików
drgań skrętnych, tj. urządzeń
instalowanych w wysokopręż
nych silnikach spalinowych, dla
tłumienia drgań powstających
na skutek nierównomiernej pra
cy cylindrów.
W br. „Volvo” zawarła dalszy
kontrakt — już w większości
zrealizowany — na dostawę po
dobnej liczby tłumików. (PAP)

trywali się uroczystości złoże
nia wieńców na Grobie Nie
znanego Żołnierza.
Premier
Faelldin podchodzi do płyty
Grobu, reszta delegacji zatrzy
muje się kilka kroków dalej.
Premier staje w
milczeniu,
sprawia wrażenie zamyślonego.
To już nie gest nakazany pro
tokołem dyplomatycznym, to,
jak można się tylko domyślać,
zaduma nad historią, która w
tym miejscu została w szcze.
gólny
sposób
upamiętniona,
ludzki odruch szacunku dla
bohaterstwa polskich żołnierzy.
To zarazem, już na samym po
czątku wizyty, pierwsze ze
tknięcie z polską historią pre
miera kraju, który oszczędziły
wojny. Stykając się tu w Pol
sce z pamiątkami z lat 1939--45,
Szwedzi tym lepiej potrafią
zrozumieć
nasze
szczególne
prawo do domagania się poko
ju.
Nie zabraknie tego tematu,
utrwalania pokoju, w oficjal
nych
rozmowach
polskoszwedzkich, które rozpoczęły
się już w pierwszym dniu wi
zyty. A ten wzniosły postulat
„utrwalanie pokoju” ma dziś
konkretną treść. Oznacza on
cierpliwe, konsekwentne umac
nianie odprężenia i sprzeciw
wobec tego wszystkiego, co za
graża pokojowemu ładowi, a
więc nade wszystko wobec wy
ścigu zbrojeń, Ten wspólny
interes łączy Polskę i Szwecję
równie silnie jak dwustronna
współpraca.
JANUSZ REITER

Wywiad premiera
Piotra Jaroszewicza

w prasie szwedzkiej
SZTOKHOLM (PAP). Kore
spondent PAP, Andrzej Nowic
ki, pisze: W związku z wizytą
premiera Szwecji, Thorbjoerna
Faelldina w Polsce — prasa, ra
dio i telewizja poświęcają wie
le miejsca Polsce i kontaktom
polsko-szwedzkim, które — jak
się powszechnie podkreśla —
rozwijają się pomyślnie i z ko
rzyścią dla obu stron.
Szczególne
zainteresowanie
wzbudził wywiad, jakiego udzielił prezes Rady Ministrów
Piort Jaroszewicz jednemu z
największych dzienników Szwe
cji „Goeteborgs-Posten” oma
wiając aktualne problemy spo
łeczno-gospodarcze naszego kra
ju, znaczenie współpracy mię
dzy Polską a Szwecją oraz nie
które zagadnienia polityki i sy
tuacji światowej.
P. Jaroszewicz bardzo wysoko
ocenił
całokształt stosunków
polsko-szwedzkich i ich szybki
rozwój w ostatnich latach, za
znaczając, że Szwecja i cała
Skandynawia niezmiennie od
grywają ważną rolę w polskie)
polityce «zagranicznej. W dzie
dzinie gospodarczej — jak
stwierdził premier — wyrazem
zacieśniającej się współpracy
jest m. in. sześciokrotny wzrost
obrotów między obu krajami w
latach 1971—75. Nasze stosunki
coraz bardziej odpowiadają ro
snącym możliwościom obu kra
jów, mają charakter trwały i
w przyszłości powinny być nie
zależne od wahań koniunktu
ralnych. Sprzyjałoby temu za
wieranie długofalowych porozu
mień gospodarczych.
Nawiązując do problematyki
międzynarodowej
premier
stwierdził m. in., że Polska ocenia pozytywnie rezultaty spo
tkania belgradzkiego i jest prze
konana, iż przyczynią się one
do pogłębienia procesu odpręże
nia w Europie. (P)

NA MARGINESIE
DNIA
MUSU NIE MA

KRAKÓW. Notka z rubry
ki „Gazety Południowej” —
„Kurierek”: „Emeryci i ren
ciści, którzy ukończyli 80
rok życia z dniem 7.IV."8,
mogą od wydawcy otrzymy
wać "Kurierka
*
gratisowo”.
,,IDEAL"(IZM)

GDAŃSK. Z porad, kuli
narnych „Dziennika Bałtyc
kiego”: „Proponujemy przy
gotowanie likieru. Nie wy
maga on wiele zachodu...
puszka mleka skondensowa
nego, szklanka cukru, jedna
porcja kawy — neski "In
...
*
stant
”.
Z BACÓWKI

ŁODZ. Próbka horoskopu
zamieszczonego w „Dzienni
ku Popularnym”: „Baran...
Po okresie dpskus.ii przy
szedł czas działania”.
MIKOŁAJE PRZYLECIAŁY?

POZN AN. „Gazeta Zacho
dnia" proponuje nuty i tekst
piosenki pt. „Idzie zima”.
TREŚCIOWY
POPRAWCZAK

KRAKÓW. Publicysta „Ga
zety Południowej” pisze:
,,... Andrzejek otrzymał ocenę niedostateczną... Tui
przy fatalnej cyfrze „2”
czerwieniała uwaga: „Treść
poprawna, ocena niedostate
czna za nagminne używanie
wyrażeń żargonowych"... Temat
zadania
domowego:
„Moja mama robi zakupy’’...
Pisało dziecię... był telefon
ze sklepu meblowego, że jest
lapczan, który ma być dla
mnie. Tata zapytał mami,
czy dała w łapę... W środę
mama śliniła się do kasjer
ki to sklepie z mięsem. W
sklepie z butami facet za
ladą zachachmęcił od mamy
paczkę amerykańskich pa
pierosów...”,
ZET-ES
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Nowa konstytucja
RFSRR

Od stałego korespondenta
JERZEGO SIERADZIŃSKIEGO

Moskwa, 12 kwietnia
(P) W środę w sali im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie od
Muzyki Polskiej
był się inauguracyjiy koncert III
' Festiwalu
“ ' ~~
w Związku Radzieckim.
Publiczność, którą do ostat
niego miejsca zaptlniła naj
większą salę koncertową sto
licy, zgotowała pdskim wy
konawcom gorące przyjęcie.

Na program pierwszego inau
guracyjnego koncertu złozyły
się: uwertura do o>ery „Paria”
Stanisława Moniuszki, „Tren”
Krzysztofa Penderekiego. kon
cert fortepianowy e-moll Fry
deryka Chopina solista Piotr
Paleczny). „Boguódzica” Woj
ciecha Kilara ora; „Stabat Mater” Karola S2yn»nowskiego w
wykonaniu solistów Teresy MayCzyżowskiej. Krytyny SzostekRadkowej i Andżeja Hiolskiego. Orkiestrą symfoniczną Fil
harmonii Łódzkei dyrygował
tego wieczora Henryk Czyż.
Przed południim w Minister
stwie Kultury 2SRR odbyła się
konferencja prąfówa, którą pro
wadził wicerpnister kultury
Związku Radeckiego Wasilij
Kucharski.
Poinfoc-mowd on. iż w ra
mach obecnegj festiwalu zapre
zentowane zoftaną dzieła pols
kiej muzyki cć XVIII wieku do
najbliższej nan współczesności.
Będzie to 40 utworów muzyki
kameralnej. Symfonicznej i onerowej. któfe usłyszy w wy
konaniu zespołów oraz solis
tów polskicłl i radzieckich pu
bliczność sal koncertowych w
15 miastach/ Federacji Rosyjs
kiej, Armdtii, Gruzji, Litwy,
Ukrainy i Estonii, Przewidzia-

(DOKOŃCZENIE

ZE

STR.

1)

też problfmy odprężenia i roz
brojenia »raz sprawy stosunków
między krajami rozwiniętymi a
rozwijającymi się.
ObradC otworzył przewodni
czący Rldy Pugwash i Polskie
go Komitetu Pugwash — pro
fesor Maciej Nałęcz.
Na społeczną i moralną odpo
wiedzialność uczonych zaanga
żowanych w walkę o utrwale
nie pokoju wskazała stojąca na
czele Pugwash laureatka Na
grody Nobla — prof. Dorothy
Hodgldn.

LODZIE

(WYDARZENI Al

Pugwash
(P) W Zakopanem rozpoczęło
się sympozjum ruchu Pugwash
na temat
bezpieczeństwa
i
współpracy w Europie po kon
ferencji w Belgradzie. Warto
przy tej okazji
przypomnieć
tistorię tego ruchu.
Pugwash jest międzynarodo
wym ruchem uczonych na rzecz
rozbrojenia atomowego i poko
ju. Idea jego powstania naro
dziła się w 1954 roku, kiedy to
rzucono hasło zwołania między
narodowej konferencji uczo
nych świata, która miała przed
stawić opinii publicznej skutki
ewentualnej wojny nuklearnej
i zaapelować o przeciwstawie
nie się temu niebezpieczeństwu.
Propozycję takiego spotkania
Wysunęli zupełnie oddzielnie
ińwczesny premier Indii Jawaliarlal Nehru oraz filozof bry
tyjski Bertrand Russell. Zna
lazła ona poparcie czołowych
naukowców świata, m. in. Al
berta Einsteina, F. Joliot-Curie
i innych, którzy złożyli swoje
podpisy pod manifestem, ogło
szonym uroczyście 9 lipca 1955
roku w Londynie.
Pierwsze spotkanie odbyło sio
w lipcu 1957 roku w posiadłości
amerykańskiego milionera Cy; rusa Eatona
w kanadyjskiej
i wiosce o nazwie Pugwash —
i stąd późnieisza nazwa ruchu.
Przewodniczył B. Russell, a uczestniczvło 22 wybitnych uczo
nych z Europy i Ameryki,
Po tym pierwszym snotkaniu,
które miało raczej charakter
klubowy, aczkolwiek poprzez udzfał w nim tak wybitnych nau
kowców nabierało ogólnoświato
wego znaczenia. postanowiono
snotykać sie regularnie w róż
nych zakątkach świata, aby dy
skutować wspomniane proble
my.
W 1962 roku ustalono oficjal
ną nazwę dla tych spotkań —
Konferencja Pugwash w spra
wach Nauki 1 Problemów Mię
dzynarodowych.
Ustalono także formy ruchu,
określając go jcko stowarzysze
nie pozarządowe o charakterze
naukowym, którego celem jest
dążenie do rozbrojenia, współ
pracy naukowej i trwałego po
koju. Na odbywających się 1—2
razy w roku konferencjach czy
sympozjach ruchu, każdy z aczestników zabiera głos tylko
we własnym imieniu. Obrsdy
toczą się albo plenarnie, albo w
niewielkich grupach roboczych.
Tradycyjnie już odbywaia się
one przy drzwiach zamkniętych.
Przygotowaniem konferencji
Pugwash zajmuje sie kiltunastoosobowy Komitet Wykonaw
czy. Ostatnia jego sesja miała
miejsce w Warszawie w dniach
10—u kwietnia br. Najbliższa
konferencja ruchu. któćej te
matem będą „Globalne isnektr
rozbrojenia i bezpieczeństwa”,
odbędzie się we wrześ.iiu
w
Warnie.
W 30 krajach istniej? narodo
we komitety Pugwash,
które
grupują setki wybitnych nau
kowców. W Polsce takf komi
tet Istnieje od 1969 roku (tk)

ne jest także sympozjum muzy
kologów na temat dróg rozwo
ju współczesnej muzyki i dal
szego zacieśniania współpracy
miedzy kompozytorami i orga
nizacjami
muzycznymi
obu
krajów.
Polski wiceminister kultury
A. Syczewski serdecznie dzię
kując gospodarzom za wspa
niałe przygotowanie podkieślił,
iż III Festiwal Muzyki Pols
kiej w Związku Radzieckim jest
nie tylko doniosłym wydarze-

niem artystycznym, lecz prze
de wszystkim symbolem przy
jaźni naszego narodu z bratni
mi narodami ZSRR oraz przy
kładem zacieśniającej się z
każdym
rokiem współpracy
kulturalnej
W czwartek zapowiadany jest
drugi koncert inauguracyjny,
również w sali im. Czajkow
skiego. Wykonawca będzie or
kiestra symfoniczna Filharmo
nii Łódzkiej, tym razem pod
dyrekcją Zdzisława Szostaka. W
programie poemat symfoniczny
„Odwieczne pieśni” Mieczysława Karłowicza, Concerto Lugubre na altówkę i orkiestrę Tadeusza Bairda (solista Stefan
Kacnasa) oraz suita
____ z_ baletu
_____
„Harnasie” Karola Szymanow
skiego (solista Andrzej Bachle
da).

Trwa nacisk terrorystów
na rodzinę Moro i chadecję
RZYM (PAP). Korespondent
PAP, Waldemar Kedaj pisze:
Nad dochodzeniami w sprawie
porwania Aldo Moro znowu
zapadła szczelna zasłona tajem
nicy. Z różnych fragmenta
rycznych informacji wynika
jednak, że w ostatnich dniach
śledztwo nie posunęło się zbyt
nio naprzód, co więcej, mówi
się nawet o pewnym „impasie”.
Według krążących w Rzymie
pogłosek, w ciągu ostatnich
dwóch tygodni oprócz listów do
ministra spraw wewnętrznych
i przywódcy chadecji Zaccagniniego, porywacze przekazali aż
trzy „listy” Aldo Moro, ad: eso-

Zgodnie z tradycją posiedzenie,
którego przewodnictwo objął
następnie
wiceprzewodniczący
Polskiego Komitetu Pugwash,
Instytutu
dyrektor Polskiego
Spraw Międzynarodowych —
prof. Marian Dobrosielski odby
wa się przy drzwiach zamknię
tych.
Do uczestników sympozjum
skierował list minister spraw
zagranicznych Emil Wojtaszek.
W zaszczytnej misji pokojo
wej — głosi tekst listu — wiel
ką rolę odgrywają przedstawi
ciele nauki i życia kulturalne
go. Wnoszenie wkładu w umac
nianie wzajemnego zaufania
ponad granicami państw jest
szczególnie potrzebne w okresie
kiedy nie ustał wyścig zbrojeń,
a rozważane są wciąż sposoby
doskonalenia
śmiercionośnych
brani masowej zagłady. Uczeni
i
intelektualiści
wszystkich
krajów mogą wnosić
jeszcze
większy wkład do dzieła wycho
wania, zwłaszcza młodych po
koleń
społeczeństw w duchu
przyjaźni i szacunku do budo
wania zaufania człowieka do
człowieka.
Cieszy nas szczególnie, że wy
bitni
uczeni i intelektualiści
zgrupowani w Pugwash właśnie
w Polsce zastanawiać się będą
nad podstawowymi problemami
bezpieczeństwa i współpracy na
kontynencie europejskim, anali
zując i oceniając rezultaty spot
kania belgradzkiego. Rząd pol
ski — stwierdza w liście min.
E. Wojtaszek — przywiązuje ogromne znaczenie do utrwala
nia i rozwijania pozytywnych
procesów zainicjowanych w
Helsinkach. (PAP)

Oszczerstwa Zachodu

na temat polityki

kubańskiej w Afryce

Oświadczenie

MSZ Kuby

NOWY JORK (PAP). Kubań
skie MSZ przekazało państwom
członkowskim ONZ deklarację,
w której kategorycznie demen
tuje rozpowszechniane na Za
chodzie oszczerstwa na temat
celów kubańskiej polityki w
Afryce. W deklaracji potępia się
zwłaszcza niedawne wystąpienie
brytyjskiego ministra
spraw
zagranicznych Davida Owena,
który rozmyślnie wypaczył po
litykę Kuby w stosunku do
problemów Rodezji i Namibii,
przypisując jej intencje „inter
wencji zbrojnej” na południu
Afryki.
Kuba — stwierdza deklaracja
- udziela legalnej, internacjonalistycznej pomocy demokraty
cznym, rewolucyjnym i ludo
wym rządom Angoli i Etiopii,
a jej polityka znajduje zrozu
mienie wśród innych narodów
Afryki, krajów rozwijających
się i niezaangażowanych. (P)

Sprawa zaginięcia
obywatela ZSRR w USA
NOWY JORK (PAP). Jak po
informowało stałe przedstawi
cielstwo ZSRR przy ONZ, oko
liczności, w jakich w tych
dniach zniknął radziecki oby
watel A. N. Szewczenko, który
pracował w Sekretariacie ONZ,
świadczą o tym, że chodzi o z
góry zamierzoną prowokację,
zorganizowaną przez amery
kańskie służby specjalne —
podaje 12 bm. agencja TASS,
Prowadzona w prasie amery
kańskiej kampania propagan
dowa wokół sprawy Szewczen
ki najwyraźniej ma na celu
zamaskowanie godnych potę
pienia poczynań tych zlużb.
(P)

wane do jego rodziny. Zdaniem
komentatorów, listy te zdra
dzają zamiar terrorystów wy
warcia presji na rodzinę Moro,
a za jej pośrednictwem także
na chadecję, aby nakłonić je do
rozpoczęcia pertraktacji w spra
wie uwolnienia Moro.
Ostatni „list” Aldo Moro,
przekazany w ubiegły ponie
działek przez terrorystów, jest
w dalszym ciągu przedmiotem
analiz władz śledczych i eks
pertów. Według znanego neu
rologa. prof. Alessandro Agnoli, list ten, podobnie jak po
przednie, świadczy, iż terrory
ści aplikują swojemu więźnio
wi środki odurzające. Po po
równaniu listu, pisanego przez
Moro kilką miesięcy przed por
waniem, z ostatnimi listami z
niewoli, prof. Agnoli doszedł
do wniosku, że obecny charak
ter pisma Moro jest „typowy
dla człowieka, zmuszonego do
zażywania silnych leków odu
rzających i obezwładniających,
w rodzaju tych, 'akie podaje
się np. schizofrenikom”.
12 bm. oddziały policji i woj
ska przeprowadziły kilka no
wych operacji w ramach oble
wy na terrorystów. O świcie
przeczesywana była strefa wo
kół Perugii. W ciągu dnia
przystąpiono do podobnej ope
racji na wysepkach leżących u
wybrzeży Toskanii.
Policja kontynuowała także
akcje zmierzające do rozbicia
„sieci
solidarności”
wokół
„czerwonych brygad” i innych
grup terrorystycznych. W śro
dę w Neapolu zatrzymano 24-letnią Claudię Bodretti, stu
dentkę filozofii, córkę znanego
chirurga. Bodretti. obracająca
się w środowiskach ultralewackich, jest podejrzana o kontakty
z terrorystyczną grupą „pierwsza
linia”, której czterech członków
zostało w ub. tygodniu zasko
czonych przez policję w willi
pod Neapolem, pełnej broni i
terrorystycznych ulotek.
Według ujawnionych w Rzy
mie informacji, w czasie prze
kazywania przez terrorystów
w ub. wtorek (4 bm.), „komu
nikatu nr 4” i kolejnego listu
Moro, nieznani sprawcy przez
godzinę blokowali linię telefo
niczną, służąca oolicji do pod
słuchu rozmów z redakcją
rzymskiego dziennika „II Messaggero”. Jak wiadomo terrory
ści powiadomili najpierw redak
tora „II Messaggero” o miejscu,
w którym ukryta była koperta z
komunikatem i listem. Potwier
dza to hipotezę, że „czerwone
brygady” zdołały wprowadzić
swoich ludzi do obsługi centrali
telefonicznej w Rzymie. Warto
przypomnieć, że również pod
czas krwawej akcji 16 ma; ca
przez kilkadziesiąt mir.ut mil
czały telefony w rzymskiej
dzielnicy Monte Mario, w któ
rej dokonano porwania Moro.
W związku z zawartymi w
ostatnim komunikacie „czer
wonych brjrgad”, a także „liś
cie" Aldo Moro, oskarżeniami
pod adresem znanego polityka
chadeckiego, byłego ministra
spraw wewnętrznych Emilio
Tavianego, policja postanowila przydzielić temu politykowi
specjalną eskortę, a
także
strzegące
wzmocnić
patrole,
jego mieszkania w Genui. (P)

MOSKWA (PAP). Korespon
dent PAP, Władysław Knycpel
informuje: W wyniku trzydnio
wych obrad. Rada Najwyższa
Federacji Rosyjskiej jednomyśl
nie uchwaliła 12 bm. nową kon
stytucję tej największej repu
bliki radzieckiej. Nowa ustawa
zasadnicza RFSRR wchodzi w
życie z dniem 12 kwietnia 1978
roku.
W pracach sesji uczestniczyli
Leonid Breżniew. Aleksiej Ko
sygin i inni przedstawiciele
najwyższych władz partyjnych
i państwowych.
Konstytucja Federacji Rosyj
skiej została opracowana na
podstawie nowej ustawy zasad
niczej ZSRR z 7 października
1977 r„ z uwzględnieniem spe
cyficznych cech tej republiki
związkowej.
Projekt konstytucji został opublikowany w łącznym nakła
dzie 40 min egzemplarzy, w 29
językach narodów i narodowoś
ci Federacji Rosyjkiej i pod
dany pod ogólnonarodowa dys
kusję. Na 330 tys. zebrań z udziałem 25 min osób wniesiono
poprawki i uzupełnienia do 32
artykułów projektu i wprowa
dzono jeden nowy artykuł.
Federacja Rosyjska jest pier
wsza republika, której parla
ment — po we jściu w życie no
wej konstytucji Związku Ra' dzieckiego — uchwalił nową
ustawę zasadniczą. W pozosta
łych republikach związkowych
trwa jeszcze dyskusja nad pro
jektami nowych konstytucji,
które obecnie sa m.in. przed
miotem obrad posiedzeń plenar
nych komitetów centralnych
partii komunistycznych poszcze
gólnych republik. (P)

Krzysztof Penderecki

laureatem nagrody
Arthura Honeggera
PARY2 (PAP). Korespondent
PAP, Robert Bielecki pisze: ju
ry znanej fundacji muzycznej
„Fondation de France”, posta
nowiło jednomyślnie przyznać
międzynarodową Nagrodę im.
Arthura Honeggera polskiemu
kompozytorowi
Krzysztofowi
Pendereckiemu. Nagrodę te otrzymał on za dzieło „Magnificat” na chór, orkiestrę i organy.
Nagroda im. Arthura Honeggera. jedna z najważniejszych na
gród międzynarodowych, przy
znawana jest co dwa lata od
1971 r. W tym roku do nagro
dy pretendowało 153 kompozy
torów z 30 krajów. W 1973 r.
nagrodę te otrzymał Tadeusz
Baird wraz z francuskim kom
pozytorem Claudem Ballifem.
(P)

czynnych wulkanów, co ma i*
*

(P) Jedna z najdłuższych de
bat w historii Senatu USA
zbliża się powoli do końca. Po
blisko 9 tygodniach gwałtow
nych sporów i przetargów, iz
ba wyższa Kongresu amery
kańskiego ma glosować 1S bm.
nad drugim z traktatów w
sprawie Kanału Panamskwgo
— omawiającym całokształt
spraw związanych z przeję
ciem do JOuO r. tego szlaku
wodnego przez Panamę.

Od stałego korespondenta
ANDRZEJA BAJORKA
Londyn, 12 kwietnia
nadciągającym głosowaniu pow
szechnym do Izby Gmin (ter
(P) Gdy kanclerz Healey omin prekluzyjny — jesień 1979).
twiera swój pakiet, Brytyjczy
Tym
tłumaczy się podwyżki
cy łapią się za portfele.
niektórych
zasiłków (np. dzie
Pakiet, o którym tu mowa, to
cinnych)
i „zastrzyki finanso
projekt budżetu W. Brytanii.
we” w niedoinwestowane od
Kanclerz skarbu Denis Healey
lat dziedziny jak służba zdro
przedstawił go w Izbie Gmin,
wia, oświata, ochrona środowi
otwierając jedną z zasadniczych
ska.
debat parlamentarnych w tyni
kraju. Brytyjczycy zaś wzięli
się do liczenia; kto ile zyska
lub straci, gdy propozycje kan
Gustav Husak
clerza wejdą w życie (rok fi
nansowy trwa tutaj od kwiet
zakończył wizytę
nia do kwietnia i taki też jest
okres obowiązywania poszcze
gólnych budżetów’).
w Bonn
Ustawa budżetowa to w bry
tyjskich warunkach podstawo
(P) W środę zakończył oficjal
wy instrument kształtowania ną 3-dniową wizytę w Bonn
polityki gospodarczej kraju i
sekretarz generalny KC KPCz,
stopy życiowej społeczeństwa.
prezydent CSRS, Custay Husak.
Określa ona m.in. opodatkowa
W ostatnim dniu wizyty gość
nie zarobków jak też wysokość
czechosłowacki dokonał wymia
świadczeń socjalnych, takich
ny poglądów z przewodniczący
jak emerytury i różne zasiłki
mi partii reprezentowanych w
(w tym także — zasiłek dla
zachodnioniemieckim
Bundes
bezrobotnych pobierany obec
tagu. Podczas spotkania z prze
wodniczącym
SPD,
Willy
nie przez 1.4 min o~6b). Po
Brandtem omówiono perspekty
przez opodatkowanie i inne de
wy dalszego rozwoju stosunków
cyzje natury finansowej (np.
między Czechosłowacją i RFN
stopa procentowa dla kredy
tów) budżet zasadniczo rzutuje
oraz współpracę komunistów,
socjalistów i wszystkich sił po
na działalność inwestycyjną i
może być bodźcem — lub anstępowych w walce o powszech
ne odprężenie, pokój i bezpie
tybodźcem — dla rozwoju pro
dukcji. Stąd też powszechne
czeństwo międzynarodowe.
zainteresowanie pakietem kan
(PAP)
clerza skarbu i debatą budże
tową w Izbie Gmin.
Dzięki dochodom z szybów
4,4 mld osób
naftowych na Morzu Północ
nym brytyjskie możliwości fi
nansowe
uległy zasadniczej
zam'eszkiwalo Ziemię
zmianie. W odróżnieniu od lat
poprzednich, kiedy Denis Healej ogłaszał „oszczędnościowe
w 1976 r.
budżety”, a pożyczkami z za
granicy wyrównywał ujemne
NOWY JORK (PAP). Opubli
saldo, tym razem jest co dzie
kowany w Nowym Jorku już
lić. Taka sytuacja, rzecz jasna, po raz 28 rocznik statystyczny
zaostrza apetyty.
ONZ informuje, że w 1976 r
Utrzymując
dotychczasowy,
świat zamieszkiwało 4,4 mld
ogólny poziom opodatkowania osób. Liczba mieszkańców Zie
(34 proc.) kanclerz obniżył po
mi wzrasta o 1,9 proc, rocznie,
datki w różnych kategoriach
czyli o 76 min, z czego wyni
wynagrodzeń, łącznie — o kwo
ka, że do 2013 r. ludność globu
tę 2,5 mld funtów. To jest, dla
ziemskiego wzrośnie dwukrot
większości Brytyjczyków, głów
nie i wyniesie 8,8 mld osób
ny plus tego pakietu. Nie za
W 25 najludniejszych krają :n
powiada on natomiast żywsze
świata żyje 8 z każdych 10 mie
go tempa w przemyśle (prze
szkańców naszego globu. W czo
widziany wzrost produkcji —
łówce znajdują się Chiny z 852
zaledwie o trzy czwarte pro
min mieszkańców i rocznym
centu) ani też zredukowania
przyrostem 14 min oraz Indie
armii bezrobotnych; czyli po
z 610 min mieszkańców i rocz
prawy
dwu
podstawowych
nym przyrostem mieszkańców
czynników, które w stagnacyj
13 min. Oba te kraje w przy
nych ryzach trzymają całą go
szłym stuleciu wejdą do „klu
spodarkę Brytanii.
bu miliarderów”. Związek Ra
Obecny
budżet
kanclerza
dziecki zamieszkuje 258 min
Healeya określa się jako w yosób, a Stany Zjednoczone 215
b o r c z y, ułożony z myślą o
min.
Ponad połowa (57 proc.) mieszkańców świata żyje na kon
tynencie azjatyckim (2.3 mld).
W Europie mieszka 412 min
esób (10,2 proc.), w Afryce 333
min (8,2 proc.), a w Ameryce
Łacińskiej 258 min (6,4 proc.).
(P)
Olszynie i Bogatyni. Niezależ
nie od regularnej komunikacji
lotniczej między stolicami na
szych krajów od kwietnia do
października można korzystać z
połączenia lotniczego między
Gdańskiem a Berlinem.
Możliwości kwaterunkowe są
dość ograniczone dla tych, któ
rzy w odpowiednim czasie nie
KAIR (PAP). Jak donoszą z
dokonali rezerwacji. Jest wpra
Mogadiszu w niedzielę, w czasie
wdzie wiele luksusowych, dob
nieudanego zamachu stanu zgi
rze wyposażonych tzw. interhonęło 20 osób a 34 odniosło rany.
teli. lecz , ceny miejsc mogą
Wg informacji ze źródeł oficjal
przekroczyć możliwości finan
nych większość uczestników spi
sowe przeciętnego turysty, (po
sku została ujęta, część jednak
koje od 45 marek). Praktycz
zbiegła.
niejsze jest korzystanie z sieci
hoteli miejskich, zarządzanych
Dowództwo armii somalijskiej
przez organizacje handlu wew
zdementowało informację o roz
nętrznego („HO”), posiadają
strzelaniu 24 oficerów podej
cych niższe kategorie, a więc i
rzanych o udział w zamachu.
dostępniejsze ceny (od 20 marek
(P)
za dobę). Do dyspozycji jest też
pewna liczba schronisk młodzie
żowych (Jugendherberge). cam
Łagodny wyrok
pingów i kwater prywatnych
(te ostatnie załatwiają znajdu
jące sie przeważnie na dworna zbrodniarza hitlercwskieao
w
cach kolejowych biura pod nazwa ..Zimmernachweis”).
BONN (PAP). Sąd w Hano
granicy____
dobPo przeiechaniu
_________________
werze skazał byłego gestapow
rze jest zaopatrzyć się w naj
ca i esesmana Friedricha Rathje
bliższej księgarni w przewodnik
(lat 64) na dwa lata więzienia z
hotelowy („Hotelfuehrer”) za
zawieszeniem za współudział w
wierający adresv i telefony
rozstrzeliwaniu ludności żydow
wszystkich ważniejszych hoteli,
skiej na terytorium okupowa
moteli, zajazdów, domów wy
nej Polski. Udowodniono mu ucieczkowych,
pensjonatów,
czestnictwo w zamordowaniu w
schronisk i restauracji, (cena
okresie
od początku 1942 r. do
2.80 MK. objaśn:enia również
końca 1943 r. 900 mężczyzn, ko
w języku polskim).
biet i dzieci. Nie jest to pierw
Cena 1 litra paliwa utrzymu
szy tak łagodny wyrok na
je się na dotychczasowym po
zbrodniarza hitlerowskiego, ja
ziomie: benzyna 79-oktanowa
ki wydano w RFN. (P)
kosztuje 1,40 marki. 88-oktamowa 1.50, 94-oktanowa — L65,
olei silnikowy — butelka 4,77.
olei nanędowy — 1,5 marki.
Posiadacze samochodów po
winni pamiętać, że od tego ro
• Cztery wystawy, u sympo
ku obowiązują w NRD nowe
zjów naukowo-technicznych, wy
przepisy drogowe, częściowo ró
stępy teatru „Studio” Józefa Szaj
żniące sie od polskich (np. za
ny ze sztuką „Replika", Zespołu
kaz skrętu w prawo przy czer
Pieśni i Tańca „Harnama” oraz ze
wonym świetle, absolutne pier
społu jazzowego „Crash”, a po
nadto projekcje filmów i spo
wszeństwo tramwajów oraz au
tkania
z dziennikarzami zapocząt
tobusów włączających sie do
kowane konferencją prasową w
ruchu, inny sposób zachowania
międzynarodowym klubie dzien
się na rondzie itp.), wprowadzo
nikarza, to Jedynie część imprez,
no też kilka nowych g.naków
które składają się na program
drogowych, dostosowanych do
„Dni Polskich” w Madrycie od
norm międzynarodowych.
bywających się od 12 do 22 kwie
tnia.
I jeszcze jedna praktyczna ra
Otwarcia „Dni” dokonał amba
da: turyści przekraczający gra
sador PRL, Eugeniusz Noworyta.
nice z NRD T
*>w-'nni
pamiętać
• Wiceminister spraw zagrani
o cofnięciu o godzinę wskazó
cznych, Eugeniusz Kułaga, spo
wek zegarka. W kraiu tym nie
tkał
się 12 bm. z szefami szere
wprowadzono bowiem czasu let
gu sekretariatów organizacji mię
niego. (P)
dzynarodowych. mających swoje

Pierwszy traktat — mówią
cy o zachowaniu neutralności
Kanału po 2000 r. — został
już ratyfikowany przez Senat
w ub. miesiącu. Ustępstwem
na rzecz opoaer.tow traktatu
— co umożliwiło zmobilizowa
nie większości 2/3 głosów —
poprawka,
wniesiona
byta
przez senatora DeConcini, glosząca, ze po przejęciu Kanału
przez Panamę Stany Zjednoczone uędą miały prawo obro
ny neutralności st.cjy Kanału
nawet drogą interwencji zbroj
nej, gdyby Sytuacja tego wy
magała.

Nic dziwnego, że tak sfor
mułowana
poprawka
wy
woła.a protesty ze strony Pa
namy i została uznana za „afront dla godności narodowej”.
Rząd Panamy rozesłał oświad
czenie
do
przedstawicieli
państw członkowskich ONZ,
które stwierdza, że omawiana
poprawka, dająca USA „pra
wo” interwencji w wewnętrz
ne sprawy Panamy, narusza
Kartę ONZ.
Nowe układy między USA a
Panamą zostały zaakceptowa
ne w ogólnonarodowym refe
rendum, przeprowadzonym w
Panamie w końcu ub. roku.
Obecnie nie wyklucza się mo
żliwości, że po wprowadzeniu
kontrowersyjnej
poprawki
rząd Panamy zechce przepro
wadzić powtórne referendum.
Wszystko to stawia pod zna
kiem
zapytania
możliwość
wejścia w życie nowych ukła
dów, tym bardziej, ze ratyfi
kacja drugiego układu przez
Senat USA wcale nie jest je
szcze przesądzona. Zaprzepa
szczenie wieloletnich wysił
ków, włożonych w kompromi
sowe rozwiązanie tej drażli
wej kwestii, położyłoby się
ciężkim brzemieniem na sto
sunki W aszyngtonu nie tylko
z Panamą, ale z całą Amery
ką Łacińską, gdzie dotychcza
sowy
neokolonialny
status
strefy Kanału Panamskiego
budzi gorące protesty.

Przed sezonem turystycznym

Jak podróżować i wypoczywać w NRD?
BERLIN (PAP). Korespondent
PAP, Julian Mikołajczak, pisze:
najwygodniejszą ■ formą zwie
dzenia NRD jest skorzystanie z
oferty niemieckiego biura pod
róży. którego placówki w Pol
sce zajmują się sprzedażą skie
rowań. na krótszy lub dłuższy
pobyt w NRD. Z zamówienia
mi trzeba się jednak zawsze
spieszyć, bowiem już teraz wię
kszość miejsc jest rozprowa
dzona. Jak poinformowało ber
lińskie „Reisebuero” istnieje je
szcze możliwość nabycia pew
nej ilości skierowań na pięcio
dniową wycieczkę Berlin —
Lipsk — Drezno, na 2-dniowy
pobyt w stolicy oraz na 2-dnio
wy pobyt w Dreźnie.
Dla większości pozostaje więc
konieczność organizowania so
bie wyjazdów indywidualnych.
W komunikacji kolejowej do
NRD nie zaszły żadne zasadni
cze zmiany. W ciągu doby ist
nieje kilka wygodnych bezpo
średnich połączeń, z których
największym wzięciem cieszy
się kursująca miedzy stolicami
naszych krajów „Berolina”. Wt
wszystkich pociągach z Polski
do NRD obowiązuje rezerwac’a
miejsc. Do ceny biletu dolicza
sin tzw. dopłatę turystyczną.
Turystów, wybierających się
za Odrę i Nysę własnymi pojarrdaimi informujemy, że mała
oni do dyspozycji kilka przejść
granicznych: w Kołbaskowie i
Lubieszynie k/Szczecina. w Słu
bicach. Świecku. Sieniawce.
Z^oi-zelcu, Krajniku Dolnym,

Badania fotograficzne Ziemi z kosmosu
Artykuł gen. G. Bieregowoja
MOSKWA (PAP). Dowódca ośrodka szkoleniowego kosmo
nautów w Gwiezdnym Miastecz
ku pod Moskwa gen. Gieorgij
Bieregowoj zamieścił na lamach
fachowego pisma „Lotnictwo i
Kosmonautyka” artykuł oma
wiający praktyczne znaczenie
jednego z aspektów badania
Ziemi z kosmosu — fotografo
wania powierzchni globu.
Aparat kosmiczny i kosmo
nauta przestali stanowić obiekt
badania i przekształcili się w
aktywny zespół badawczy. Apa
rat kosmiczny stal się doskona
le wyposażonym laboratorium
naukowym, a kosmonauta bada
czem i eksperymentatorem w
wielu dziedzinach. W trakcie
realizacji badań programów ba
dania Ziemi załogi radzieckich
stacji orbitalnych fotografują
powierzchnię Ziemi w różnych
zakresach widma za
pomocą
stacjonarnej i przenośnej apa
ratury naukowej. Sfotografowa
no już miliony km kw. tery
torium ZSRR w szacie zimowej
i letniej. Zdobyte w ten sposób
informacje pozwalają rozwiązy
wać poważne zadania gospodar
cze, a tym samym dają realny
efekt ekonomiczny.
Prowadzi
się
obserwację

Kon trowersyjna
poprawka

Wyborczy” projekt budżetu
Kanclerz Healey otworzył pakiet

stotne znaczenie dla prognozo
wania aktywności wulkanicznej.
Określa się też obszary objęte
powodziami.
Zdjęcia Ziemi dokonywane z
kosmosu okazały się niezastą
pionym środkiem do celów ochrony środowiska naturalnego.
W ZSRR zebrano wiele do
świadczeń w zakresie wykorzy
stania zdjęć kosmicznych w gos
podarce narodowej, opracowana
metody interpretacji obrazów za
pomocą techniki obliczeniowej i
elektronicznych środków optycz
nych, jak też zaczęto realizację
ważnych dla gospodarki naro
dowej programów opracowanych
na podstawie kosmicznych in
formacji fotograficznych.
W lutym ub. r. delegacja ra
dziecka w Podkomitecie Tech
nicznym ONZ poinformowała o
gotowości ZSRR oddania do dy
spozycji światowej społeczności
WASZYNGTON (PAP). Obser
osiągnięć radzieckiej nauki
i watorium sejsmograficzne w
techniki kosmicznej w dziedzi Palmer na Alasce zarejestrowa
nie sondowania Ziemi z kosmo ło trzęsienie ziemi o sile 6,3 st.
su. Związek Radziecki jest go w 9-stopniowej skali Richtera,
tów współpracować z zainte które wstrząsnęło wyspą Kodiak
resowanymi państwami w za u południowo-wschodnich wy
kresie fotografowania ich tery brzeży tego stanu.
toriów z kosmosu i przekazy
Nie napłynęły doniesienia o
wania im danych na podstawie ofiarach w ludziach czy stra
odpowiednich porozumień. (P) tach materialnych. (P)

Trzęsienie ziemi
na Alasce

siedziby w Genewie. Tematem
rozmów były zagadnienia współ
pracy Polski z organizacjami sy
stemu ONZ. W spotkaniu ucze
stniczyli m. in. L. Cottafayl —
dyrektor generalny Europejskie
go Biura ONZ, F. Blanchard —
dyrektor generalny Międzynaro
dowej Organizacji Pracy, J. Stanovnik — sekretarz wykonawczy
Europejskiej Komisji Gospodar
czej ONZ, O. Long — sekretarz
generalny GATT, H. Mahier —
dyrektor generalny
Światowej
Organizacji Zdrowia, G. Corea —
sekretarz generalny UNCTAD. W
spotkaniu uczestniczył takie sta
ły przedstawiciel PRL w genew
skiej siedzibie ONZ, amt>. Euge

niusz Wyzner.

(PAP)

ANNA PIASECKA

Ku wyborom
(P) W natłoku ważnych wy
to darzeń międzynarodowych nieB mai
niezauważona
przeszła
wiadomość o zapowiedzianych
na grudzień br. wyborach par
lamentarnych w Bangladeszu.
Będą to pierwsze od ponad
trzech lat, tj.od zamachu woj
skowego w sierpniu 1975 ro
ku, wybory do Zgromadzenia
Narodowego. IV ich wyniku
powołany zostać ma rząd cy
wilny, który przejmie władzę
w kraju. Według oczekiwań
sprawującego obecnie władzę
generała Ziaura Rahmana umożliwiłoby to ustabilizowanie
wciąż niepewnej sytuacji po| litycznej w Bangladeszu.

i

Ogłoszenie terminu wybo
rów było oczekiwane i w tym
sensie nie zaskoczyło obserwa
torów. Od pewnego już czasu
generał Ziaur usilnie starał się
doprowadzić do powstania ja
kiejś formy frontu jedności
narodowej, z którego z kolei
miałby wyłonić się rząd cy
wilny. Jednakże główne partie
polityczne
Bangladeszu
bez
zbytniego entuzjazmu odniosły
się do tej koncepcji. Wiadomo
bowiem było, iż rząd cywilny
podporządkowany byłby nie
mal całkowicie władzy prezy
denckiej, którą właśnie spra
wuje generał Ziaur.
Wiadomo również, że Ziaur
Rahman pragnie wprowadzić
w kraju silny system prezy
dencki. W ramach tego syste
mu władza ustawodawcza na
leżałaby do parlamentu, na
tomiast władza wykonawcza
przede wszystkim do prezy
denta, w mniejszym natomiast
stopniu do Rady Ministrów.
Tym celom między innymi słu
żyło utworzenie w lutym br.,
nacjonalistycznej Partii De
mokratycznej. Ma ona stano
wić szeroką bazę polityczną
prezydenta.

Manewry generała Ziaura
wywołują różne oceny i ko
mentarze. Nie brak też zarzu
tów o tworzeniu, pod przy
krywką formalnej demokracji,
podstaw władzy autokratycz
nej. Jednakże ambitnemu ge
nerałowi udało się — po burz
liwych i tragicznych wydarze
niach ubiegłych lat — wpro
wadzić względny spokój i lad
W tym nękanym ongiś zama
chami i kontrzamachami kra
ju. Bangladesz rzadko dziś
trafia na czołówki gazet. I
chyba dobrze. Przykład sąsie
dniego Pakistanu wskazuje, iż
burzliwa współczesność poli
tyczna nie służy raczej społe
czeństwom tego regionu.

FRANCISZEK NIETZ
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Polska

Irlandia 3:0

(P) W towarzyskim meczu piłkarskim Polska pokonała w Ło
dzi Irlandię 3:0 (0:0). Bramki zdobyli: Zbigniew Bonick w 51
min., Kazimierz Deyna w 60 min., Włodzmierz Mazur w 83 min.
Dla naszych reprezentantów był to kolejny, ważny sprawdzian
przed mistrzostwami świata.
Drużyny rozpoczęły spotkanie
w składach:
Polska: Jan Tomaszewski —
Antoni Szymanowski, Włady
sław 2muda, Roman Wójcicki,
Mirosław Justek — Adam Nawałka, Kazimierz Deyna, Zbig
niew Boniek — Grzegorz Lato,
Włodzimierz Lubański, Andrzej
Szarmach.
Irlandia: Garry Peyton —
Eammon Gregg, Jim Holmes,
Mark Lawrenson, Noesl Synnot
— Simon Braddish, Johny Giles,
Ashley Grimes — Carl Muckain,
Ray Treacy, Mauryce Dały.
Sędziował Klaus Schenrell
(NRD).
Żółte kartki: Adam Nawalka
i Ray Treacy.
Zmiany w składach: Polska:
w 65 min. Rudolf Wójtowicz za
Justka oraz w 72 min. Włodzi
mierz Mazur za Nawałkę. Ir
landia: w 79 min. Jeromet Ciar
kę za G ilesa.
Piętnasty mecz piłkarzy Pol
ski i Irlandii przyniósł 6iódme
zwycięstwo naszej reprezentacji.
Tym razem dla Polaków nie
tylko wynik był sprawą istotną.
Mecz z zespołem „Eire” stano
wił bowiem jeden z najważ
niejszych sprawdzianów przed
mistrzostwami świata.
Irlandczycy nie przyjechali
wprawdzie do Łodzi w najsil
niejszym składzie, ale okazali
się mimo to rywalami wyma
gającymi. niezbyt wygodnymi,
potrafiącymi ambitnie walczyć
o każdą piłkę.
Zmusili oni naszych kadrowiczów do dużego wysiłku. Sto
sowali bowiem dokładne kry
cie, momentami pressing, ata
kowali gospodarzy już w środ
kowej strefie boiska. Niełatwo
więc było Polakom rozgrywać
piłkę, swobody mieli bowiem
niewiele. Grę utrudniała śliska
murawa boiska — przed me
czem padał śnieg. Nasi piłkarze
w początkowej fazie spotkania
nie potrafili skutecznie radzić
sobie z agresywnym rywalem i
dopiero po przerwie przeprowa
dzili kilka efektownych akcji,
które przyniosły trzy bramki
i zwycięstwo.
Początek był obiecujący. Już
po jednej z pierwszych akcji
Lubański
strzelił celnie, ale
bramkarz Peyton wybił piłkę.
Moment później Grimes zatrzy
mał piłkę zmierzającą do pustej
bramki, a Szarmach strzelił obok słupka. Polacy przeważali.
Tomaszewski nudził się w bram
ce, ale wynik na tablicy brzmiał
wciąż 0:0. W 21 min. po ładnej
akcji naszego zesnołu Kazimierz
Deyna strzelił silnie, ale piłka
trafiła w poprzeczkę. Dopadł jej
jeszcze Szarmach, ale strzał był
niecelny. Okazję zdobycia pro
wadzenia miał też Boniek. Prze
grał jednak pojedynek sam na
sam z bramkarzem. Peyton wy
kazał też wysoką klasę przy
świetnym strzale Szymanowskie
go pod koniec pierwszej poło
wy.
Siedem minut po wznowieniu
gry Polacy prowadzili 1:0, ale
gol padł w dość szczęśliwych
dla nas okolicznościach. Peyton
interweniował opieszale i po
mocnik łódzkiego Widzewa —
Boniek odbitą do swoim strzale
piłkę skierował do siatki.
Nastąpił teraz popis Deyny,
najleoszego piłkarza na boisku.
Najnierw strzelił z daleka cel
nie i silnie, ale Peyton nie dał
się zaskoczyć. Irlandzki bram
karz był jednak bezsilny w 60
min. gdy kapitan naszej repre
zentacji oddał ws-aniały strzał
z 25 m. Silnie podkręcona piłką
szybowała wvso'.'o. hv tuż nrz<'J
bramką zatoczyć luk i trafić
niemal w „okienko” bram’-!.
Ueyna mógł nieco później n->

Komunikat Totalizatora
Totalizator Sportowy zawiadamia, że w zaklrdach Dużego
rotka z dnia 9.4.78 r. stwierzono:
Losowanie I
3 rozw. z 6 trafieniami — wy

grane po 299.745 zł
9 rozw. z 5 traf. prem. —
wygrane no 99.915 zł
223 rozw. t 6 traf, zwykl. —
wygrane jo 5376 zł
8888 rozw. z 4 traf. — wygrane
po 168 zl.
132.769 rozw. z 3 trafieniami
— wygrane do 11 zł.
Losowanie II

46 rozw. z 5 trafie-iami —
wrprzne do ok”!o 44.500 zł
3179 rozw. z 4 trafieniami —
wygrane do 967 zl
68.594 rozw. z 3 trafieniami —
wygrane do 74 zł.
Na końcówkę hande-ołi dla
kuponów — premie po 750 zl
losowania od 35 zł wzwyż
stwierdzono:
— czterocyfrowa n- 5498 —
75 kuponów — premie po 5000
zł
— trzycyfrowa nr 498 — 651
kuponów — eremie po 750 zl.
— dwucyfrową n~ 98 — 6834
A-V — —-rwie po 100 zł.

MAŁY LOTEK
T losowanie: 3. 12, 14, 15, 17
II losowanie: 4. 8. 17. 23. 32
Końcówka banderoli tylko dla
'••tponów opłaconych na dwa
■>«->wania kwota od 40 złotych:
<T70.

EXCRESS I.OTEK
6. 7, 26. 29. 31

Z BOISK ANGLII
(P) Rozegrano kolejne mecze
niłkarskie o mistrzostwa I i II
ligi Anglii Wyniki:
I liga:

Manchester Cty — Nottingham
Forest 0:0
Middlesbrr.ugh
Coventry
City 1:1
Queens Park Rangers — Ar
senał 2:1
Birmingham — Ipswich 0:0

n Hgas
Hull City — Southampton 0:3.

raz drugi wpisać się na l^tę
strzelców, ale piłka trafiła w
słupek. Idealnej pozycji nie wy
korzystał Lubański. Jubileuszo
Włodzimierza
wa 50 bramka
’ ’ ’ ’
Lubańskiego w barwach reprezentacji Polski jeszcze nie padła.
Wynik meczu ustalił w koń
cowym jego fragmencie Mazur,
gdy, po dośrodkowaniu Szyma
nowskiego, skierował piłkę do
siatki.
Jacek Gmoch sprawdził w
spotkaniu z Irlandią 13 piłkarzy.
Dwaj z nich to debiutanci, kan
dydaci
do
reprezentacyjnej
obrony. Mowa o Romanie Wój
cickim z Odry i Rudolfie Woj
towiczu z Szombierek. Pierwszy
grał całe spotkanie, ale poza
imponującym wzrostem nie
mógł niczym zaimponować. To
kandydat na olimpiadę, może
na mlstrzowstwa Europy, ale
jeszcze chyba nie na Argentynę.
Wojtowicz grał zbyt krótko, by
potwierdzić
reprezentacyjne
aspiracje.
Pozostali zawodnicy polskiego
zespołu z łódzkiego meczu to
niemal pewni kandydaci do
wyjazdu na mistrzostwa świata,
piłkarze stanowiący trzon na
szej reprezentacji.
Zawodnikiem nr 1 w naszej
drużynie był Kazimierz Deyna,
doskonały reżyser gry, skutecz
ny strzelec. Kilka jego zagrań
znamionowało najwyższą klasę.
Włodzimierz Lubański dzielnie
mu sekundował, będąc jednym
z lepszych polskich piłkarzy w
tym meczu. Celnie podawał
partnerom, rozumiał ich in
tencje, ale zabrakło mu szczę
ścia w sytuacjach podbramko
wych. Władysław Zmuda po
twierdził wysokie umiejętności,
pewność interwencji, skutecz
ność i opanowanie. Andrzej
Szarmach tym razem spisywał
się lepiej od kolegi klubowego
Grzegorza Laty, mniej widocz
nego w środę.
Gra polskiej drużyny na nie
spełna 50 dni przed inauguru
jącym finały „Mundial-78” me
czem z RFN nie mogła jeszcze

Zwycięstwo hokeistów ZSRR
(P) W Tampere odbył się drugi towarzyski mecz w hokeju
na lodzie między reprezentacja
mi Finlandii i ZSRR. Zwycięży
ła drużyna radziecka, tym razem 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
X

(P) Losowanie mistrzostw
świata w siatkówce było dla
polskiej drużyny, broniącej
zdobytego w Meksyku złotego
medalu, bardzo pomyślne. Ze
społy Meksyku i Finlandii to
przecież przeciwnicy co naj
mniej o klasę słabsi od Pola
ków. O repre en.atji Wenezue
li niewiele wiadomo, ale zde
cydowanie ustępuje ona pozio
mem Brazylii i Meksykowi,
nie może być więc groźna dla
światowej czołówki.
Pozornie są powody do zado
wolenia. Trener polskich siat
karzy Jerzy Welcz nie ukrywa
jednak, że jego drużynę czeka
bardzo trudne zadanie. Przebr
nięcie przez eliminacje nie spra
wi mistrzom świata najmniej
szych trudności, ale już w półfi
nale będą on mieli niezwykle
groźnych przeciwników.
Zgodnie z regulaminem mi
strzostw dwie drużyny z grupy,
w której g:ają Polacy, awansu
ją do półfinału, znajdą się tam
także do dwa pierwsze zespoły
z grupy „D” (najprawdopodob
niej Japon’a i Kuba) oraz „F”
(w której są CSRS. Rumunia,
Korea Płd USA). W półfinale
każda z drużyn rozegra cztery
mecze z zaliczeniem wyniku
spotkania z eliminacji.
W drugiej grupie półfinało
wej zdecydowanie
najsilniej
szym zespołem będzie ZSRR.
Obok siatkarzy radzieckich wy
stąpią w nim prawdopodobnie:
NRD. Bułgaria, ChRL, Włochy
i Brazylia
— Z pierwszej czwórki igrzysk
w Montrealu aż trzy zespoły znaj
dą się prawdopodobnie w jed
nym półfinale. Walka o medale
trwać więc będzie już od pierw
szego meczu półfinałowego —
mówi trener Welcz. — Czekają
nas cztery bardzo trudne mecze
i to dzień no dniu. Taki układ
grup półfinałowych stawia nas
w trudnej sytuacji. Jeśli wy
walczymy miejsce w finale,
przystąpimy do decydujących
meczów o wiele bardziej zmę
czeni niż zespoły z drugiego
półfinału.
— Od wielu już lat — kontynu
uje J. Wel.'z — w najważniej
szych imprezach w siatkówce
faworyzuje się gospodarzy. W
roli tej występują częstokroć

Wojaże tenisistów
(P) W Związku Radzieckim,
Grecji i Rumunii startować bę
dą w tym miesiącu ekipy na
szych tenisistów. W dniach 16—
29.IV rozegrany zostanie trady
cyjny turniej w Soczi (startują
zawodniczki i zawodnicy do lat
20). Polskę reprezentować będą
Iwona Kuczyńska, Dorota Dziekońska. Mirosław Najfeld i To
masz Garliński.
W międzynarodowych mistrzo
stwach Rumunii w dniach 17—
23.IV. w Bukareszcie wystąpią
Gabriela Jarosz, Danuta Szwaj,
Wojciech Wojciechowski i Ze
non Rode.
Na międzynarodowy turniej
juniorów (do lat 18), który od
będzie się w dniach 28—30.IV.
w Atenach.
wyjadą Andrzej
Jagielski, Wacław Jarek i Zbig
niew Korczak.

w pełni zadowolić. Akcjom na
dal brakuje płynności, choć
zdarzają się i zagrania wyso
kiej marki. Brakuje jednak nie
zbędnego szlifu poczynaniom
zespołu, zawodnicy, nie zawsze
wyczuwają intencje partnerów.
Pod względem szybkości i kon
dycji drużyna jest przygotowa
na dobrze, a wspomniane wyżej
Cementy gry zespołowej i in
dywidualnej można będzie udoskonalić w toku dalszych
przygotowań. Nadszedł jednak
już czas, by dać spokój ekspe
rymentom, a szlifować zgranie
podstawowego składu, który re
prezentować będzie Polskę w
Argentynie.
Po zakończeniu spotkania od
była się na stadionie ŁKS kon
ferencja prasowa, na której
trenerzy: Johny Giles 1 Jacek
Gmoch dokonali krótkich ocen
maczu i odpowiadali na pyta
nia dziennikarzy.

Trener Irlandii — J. Giles
„Liczyliśmy, że przywieziemy
do Polski lepszych piłkarzy,
ale niestety to się nam nie udało. Zwycięstwo zespołu pol
skiego mnie nie zaskoczyło. Li
czyłem się z porażką naszej
drużyny. Jestem bardzo zado
wolony z gry bramkarza Garry
Peytona.
Utrata
pierwszej
bramki zaskoczyła nas. Był to
przełomowy moment meczu.
Jestem zdania, iż był to dla
Polski dobry
sparring przed
mistrzostwami świata. Z pols
kiej drużyny najbardziej podo
bał mi się Kazimierz Deyna.
Widziałem wasz zespół w po
przednich mistrzostwach świata
i uważam, że zagra on nie go
rzej w Argentynie,
Dobrze
zgranym duetem są Deyna i
Szarmach”.
Trener — Jacek Gmoch
„Przeciwnik nie był łatwy, a
to że oddał tylko jeden strzał
na nasza bramkę, świadczy naj
lepiej jak skutecznie grała ob
rona pelskiej drużyny. W tej
formacji wyróżniam Romana
Wójcickiego.
Śnieg utrudnia! grę ofensy
wna w pierwszej części meczu.
W drugiej połowie było już le
piej atakować, gdyż śnieg stop
niał i pod bramka przeciwnika
nie było tak ślisko. Nasi zawod
nicy nie ustrzegli się pewnych
błędów taktycznych. Włodzimie
rza Lubańskiego przesunąłem
w drugiej połowie na rozgry
wającego. Chodziło o to. by na
śliskim terenie zawodnik nie
nabawił się kontuzji”.

drużyny słabsze. Chcąc swojej
reprezentacji ułatwić walkę o
korzystniejszą lokatę organiza
torzy tak kierują ustawieniem
grup, że w jednej z nich —
obok gospodarzy — znajduje się
z zasady tylko jedna silna dru
żyna. Podobnie stało się w tym
roku.
Zwycięzca półfinału, w którym ewent. grać będą Polacy,
znajdzie się_ w korzystniejszej
sytuacji,
Druga drużyna tej
grupy
grać będzie
bowiem
pierwszy
__
mecz finałowy
ze
zwycięzcą półfinału I, a więc
prawdopodobnie ze Związkiem
Radzieckim.

Z obrad MKOI
(P) W Meksyku rozpoczęło
się posiedzenie komitetu wyko
nawczego MKOI.
Podczas spotkania z delega
cją Los Angeles ustalono, że
igrzyska olimpijskie 1984 r. od
będą się w dniach 31 lipca —
17 sierpnia. Jak dotychczas, Los
Angeles jest jedynym kandyda
tem do organizacji olimpiady
1984. Przedyskutowano wstępnie
problemy związane z wyposaże
niem obiektów oraz zakwatero
waniem zawodników. W Los An
geles nie przewiduje się budowy
wioski olimpijskiej. Sportowcy
mieszkać beda na terenie uni
wersytetów — Kalifornia oraz
Południowa Kalifornia. Prze
wodniczący zgromadzenia gene
ralnego międzynarodowych fe
deracji sportowych — Thomas
Keller stwierdził, iż obiekty
olimpijskie w Los Angeles od
mi edzynarodowym
powiadają
standardom.
Glosowanie w sprawie miejsca igrzysk olimpijskich 1984
sesji __
pleodbędzie siępodczas
______ _____
namej MKOI. w dniach 17—18
maja br. w Atenach.
Komitet wykonawczy MKO1.
rozpatrywał również sprawy
związane z działalnością komisji
solidarności olimpijskiej, Przedstawiciel krajów afrykańskich
Jean-Claude Ganga wypowie
dział się za decentralizacją środ
ków przeznaczonych na pomoc
dla krajów rozwijających się.
Jego zdaniem fundusz solidar
ności olimpijskie! powinien być
podzielony między organizacje
sportowe krajów Azji, Afryki, i
Ameryki Łacińskiej.

Meksyk przegrał z Peru 0:1
(P) W Los Angeles odbył się towarzyski mecz piłkarski fina
listów mistrzostw świata — zespołów Meksyku i Peru. Wygrali
Peruwiańczycy 1:0 (0:0). Bramkę w 74 min. zdobył Oswaldo Cachito Ramirez. Spotkanie obserwowało 38 tys. widzów.
/

Składy drużyn:
Meksyk: Jose Pilar Reyes —
— Floaes, Cisneros, Ramos,
Vasquez Ayala — Lopez Zarza, Cuella, Mendizabal —
Montoya (Medina), Rangel,
Sanchez;
Peru: Quiroga — Navarron,
Leguia, Diaz, Chumpitaz —
yelaząuez, Cubillas, Mosąuera — Percy Rojas, Juan Carlos Oblitas. Cachito Ramirez.

Na trybunach stadionu w Los
Angeles zgromadziła się rekordo
wa liczba widzów. Żywiołowo
reagujący kibice meksykańscy
nie mogli się pogodzić ze słabą
postawą swoich piłkarzy. Nie
zadowoleni — rzucali na boisko
butelki i inne przedmioty. Butel
ką został trafiony jeden z pił
karzy Peru, dwukrotnie sędzia
przerywał sootkanie, a kapitan
drużyny meksykańskiej, Arturo
Vasquez-Ayala, bezskutecznie apelował do widzów o sportowy
doping.
W pierwszej połowie spotka
nia wyraźną przewagę mieli pił
karza Meksyku, ale nie potrafili
zmusić do kapitulacji dobrze
broniącego bramkarza peruwiańskiegoo, Ramona Quirogi.
Nie udało się to w idealnej nie
mal sytuacji najbardziej sku
tecznemu piłkarzowi meksykań-

skiemu, Hugo Sanchezowi. W
drugiej połowie gra się ożywi
ła, głównie za sprawą drużyny
Peru. Bardzo dobrze w tym okresie spisywał się kapitan zes
połu peruwiańskiego, Hector
Chumpitaz, który umiejętnie dy
rygował poczynaniami kolegów.
Zwycięska bramka padła w 74
min. ze strzału Ramireza, przy
czym nie bez winy był tu bram
karz Jose Pilar-Reyes.

★

Reprezentacja Meksyku, ry
wal Polaków z grupy finałowej
„Mundialu-78” wybiera się wkrót
ce na europejskie tournee. Śred
nia wieku zespołu wynosi za
ledwie 23 lata, a ze składu dru
żyny, która w czerwcu ub. ro
ku zremisowała z RFN (2:2), po
zostało tylko czterech zawodni
ków.
„Nigdy nie trenowaliśmy tak
ciężko — twierdzą opiekunowie
reprezentacji. Nigdy też piłka
rze Meksyku nie dysponowali
tak dobrą kondycją i wytrzymałością”.

★

pisze gazeta — Gmoch przygo
towal kilku młodszych zawodni
ków, którzy mogą być przydat
ni. gdy /.stara gwardia" odczu
je zmęczere turniejem”.

★
Trener reprezentacji Węgle:
Lajos Bar<^t: jako pierwszy z o<
piekunów drużyn — finalistów
mistrzostw', świata wytypował
40-osobową kadrę piłkarzy na fi
nały ,.Munfiialu-78”. Wbrew oczekiwanlom, w grupie tej znależl1 się niemal wszyscy ruty
niarze. którzy zdaniem Barotiego osiągnęli ostatnio zadowa
lającą formę.
Większość kadrowiczów stanowią zawodnicy klubów buda
peszteńskich — 29.
„Nikt z tej 40 nie może być
jednak jeszcze pewien wyjazdu
do Argentyny — powiedział Baroti. O miejsce w 22-osobowej
ekipie trwa nAdal rywalizacja".
15 kwietnia Węgrzy zmierzą
się w kontrolnym spotkaniu z
CSRS, 23 kwietnia rozpoczną 3tygoamowe zgrupowanie, a tuż
przed odlotem i do Argentyny
czekają ich jeszcze dwa spraw
dziany: 24 maja z Anglią na
WeniDiey i 27 rnaja z francus
kim g-z polem Sochoux.

Czołowy dziennik argentyński
„La Nacioni"1
___
zamieścił 10.IV.
Festiwa! tyczkarzy
obszerną informację o polskich
piłkarzach, stwierdzając na
wstępie, że brązowy medal zdo
wieżą
byty przez nich w 1974 r. był
najwięicszą niespodzianką po
(P) Ponad 100 tyczkarzy sta
przednich mistrzostw świata.
nie na starcie wielkiego konkur
Gazeta charakteryzuje czoło su. który odbędzie: się 3 maja
wych polskich piłkarzy, podkre
pod wieżą Eiffla. Wśród zapro
ślając włączenie do drużyny
szonych są najlepsi zawodnicy
Włodzimierza Lubańskiego, jed
świata — Amerykanie
Mikę
nego z najlepszych zawodników
raquy, Omar Larrosa, Oscaldo
Tully (wynik 5.62 w hali), Dan
w ristorii polskiego futbolu, na
Ardiles, Jorge Ribolzi, Juan Jo
Ripley (5,59 w zeszłorocznym
dał reprezentującego bardzo wy
se Lopez, Daniel Valencia, Ri
sezonie),
rekordzista Europy
soką klasę. Za najlepszego pol
cardo Villa, Diego Maradona,
Władysław Kozakiewicz oraz
skiego piłkarza komentator „La
mistrz olimpijski Tadeusz Ślu
Ricardo Bo. hini, Norberto AlonNacion" uważa jednak Kazimie
sarski. Na starcie staną również
so. Juan Rocha; napastnicy —
czołowi tyczkarzc francuscy —
rza Deynę, ze względu na świet
Daniel Eertoni, Rene Ilouseman,
ną techniką i predyspozycję do
Tracanelli, Bellot, Abada, DesLeopoldo Luque, Ernesto Makierowania grą całego zespołu.
bois
Humberto Bravo,
strangelo,
Chwali
także
umiejętności
Laty,
Zawody, mające na celu po
Omar Roldan, Norberto Outes,
Szat macha,
Tomaszewskiego.
pularyzację tej pięknej konku
Mario Kempes, Jorge Ortiz.
„La
Nacion
”
stwierdzając,
że
rencji
lekkoatletycznej, odbędą
HOLANDIA: bramkarze —
średnia wieku naszej reprezen
się na 5 skoczniach, które zo
Jan Jongbloed, Pietr Schrijvers,
tacji jest wysoka, wyraża oba
staną zainstalowane u stóo wie
Pim Doesburg, Nico de Bree,
wo, czy Polacy wytrzymają kon
ży Eiffla. Impreza transmitowa
Andre van Gerven; obrońcy —
dycyjnie trudy turnieju finało
na będzie przez telewizję fran
Peter Arntz, Hugo Hovenkamp,
cuską
wego. „Na wszelki wypadek —
Ernie Bandts, Adrie van Kraay,
John Metgod, Jan Poortvliet,
OU
Arie Haan, John Dusbaba, Wim
WARSZAWA 13.01.1978 R.
Epie Drost, Piet
NARODOWY BANK POLSKI
Meutstege,
Wildschut, Wim Rijsbergen,
Martin Jol, Ruud Kroi, Wim
Wim
Suurbier; rozgrywający
van Hanegem, Jan Peters, Jan
Boskamp Willy van der Kerk
hof, Michel Valke, Frans Thijssen, Arnold Muehran, Wim JanJohan
sen, Dick Schoenaker,
___________________ __
Neeskens; napastnicy — Kees
Kist, Rene van der Kerkhof,
DEWIZY I PIENIĄDZE
Rob Rensenbrink, Pierre VerK RAJ
WALUTA
KUPNojsrazED
/ŚREDNI
muelen, Dock Nanninga, Henk
van Leeuwen, Tchen La Ling,
Simon Tahamata, Johnny Rep,
100 DINARÓW
)
*
792,70
800,70
ALGIERIA
79^70
Leo van Veen.
927,00 1 936,10
931.18
ARABIA SAUD.
100 RIALOWO
WĘGRY: bramkrze — Gujdar,
37,10
36,90
37,30
1
DOLAR
AUSTRALIA
Meszaros, Zolten Toth, Laszlo
223,20
225.40
22130
100 SZYLINGÓW
AUSTRIA
Kovacs; obrońcy — Balint,
Hoz.m
10120
103.70
100 FRANKÓW
BELGIA
Kantor, Kerekes, Kereki, Istvan
584,80
587.70
100 KORON
581,90
DANIA
Kocsis, Lukacs, Martos, Antal
82,30
83.10
EGIPT
1 FUNT
*)
82,70
Paroczai,
Nagy, Janos Nagy,
779,60
787,40
783,53
100 MAREK
FINLANDIA
Jozef Toth. Toeroek, Varga,
717,50
713,90
100 FRANKÓW
710.30
FRANCJA
Vegh; rozgrywający — Borso,
28,10
28 20
28,30
1 CEDI
*)
CHANA
Csaoo, Csongradi, Ebedli, Ha87.91
87,50
88,30
GRECJA
100
)
**
DRACHM
łasz, Nyilasi, Pasztor, Pinter,
10,20
40,60
tO.-)
HISZPANIA
100 PESET
Rab, Andras Toth, Zombori; na
HOLANDIA
100 FLORENÓW 1.501,10 1.516,40 1.508,90
pastnicy — Fazekas,
Fekete,
403,20
INDIE
100 RUPII")
401.20
405,20
Fuelocp, Istvan Koyacs, Ma45.90
IRAN
100 RIALOW
45.70
46,10
gyar, Majer, Laszlo Nagy, Lasz
11.50
ISLANDIA
100 KORON
*)
11,30
11.40
lo P. Nagy, Pusztai, Toeroecsik,
11.80
JAPONIA
100 YENOW
14.70
14,90
VaradL
179.80
JUGOSŁAWIA
181.60
180,70
100 DINARÓW
)
**
KANADA
28,70
28,80
1 DOLAR
28.90
KUWEJT
1 DINAR
*)
116,10
115 50
116.70
LIBAN
1.’02.10 1.113.10 1.107.99
100 FUNTÓW
)
**
111.90
LIBIA
112..M
1 DINAR
*)
113.10
1.601.80 1.617 80 1.609.81
REP. FED. NIEMIEC 100 MAREK
609,54
NORWEGIA
6O3,V) 612.50
100 KOCON
PAKISTAN
328 ?3
100 RUPII
*)
326 60
329 80
44:56
3. Victona Wałbrzych
PORTUGALIA
100
ESCUDO
79.70
79.30
78 90
38:62
4. Gwardia Koszalin
STANY ZJEDN. A.P.l DOLAR
32,70
32.5<
32.00
SYRIA
109 FUNTÓW
*)
833.90
812,30
*''
838.
GRUPA III
100 FRANKÓW
SZWAJCARIA
’ 717 60 1.738.9j
1.™
60:40
1. Wisła Kraków
SZWECJA
100 KORON
708.90
70530
701.90
2. BKS Śląsk Ruda Sl. 50:52
TURCJA
168.9J.
100 FUNTÓW
)
**
169.70
18810
47:53
3. Prosną Kalisz
6’ 75 i
W. BRYTANIA
1 FUNT
61.0<
60.70
1
3.8ń
45:57
4. Polonia Warszawa
WŁOCHY
100 LIRÓW
)
**
3.90
3,70 1

Finaliści odkrywają karty
(P) Za półtora miesiąca rozpozznie się w Buenos Aires
finałowy turniej piłkarskich
mistrzostw świata. Z wiązie i
piłkarskie nadsyłaj ; do FIFA
składy 40-osobowej kadry, z
której wybrana zostanie 22os obawa
reprezentacja
na
„MundiaI-73”. Oto listy 40 za
wodników zgłoszonych przez
Peru, Argentynę, Holandię i
Węgry:
PERU: bramkarze — Ramon
Quiroga, Otorino Sartor, Juan
Caceres, Jose Goazales Ganoza;
obrońcy — Jose Navarro, Ger
man Leguia, Hector Chumpitaz,
Ruben Diaz, Eleazar Soria, Carlos Reyna, Jairce Duarte, Robarto Rojas, Alvaro Reyes, Lizandro Navarro, Rodulfo Manzo,
Antonio Triąueros, Salvador
Salguero, Gerardo Baigorrea;
rozgrywający — Jose Velazquez,
Alfredo Quesada, Percy Rojas,
Teofilo Cubillas, Raul Gorritti,
Cesar Cueto, Arturo Bissetti,
Pedro Bonelli, Roman Mifflin;
napastnicy — Juan Jose Munante. Juan Ćarlos Oblitas, Roberto
Mosquera, Hugo Sotil, Oswaldo
Ramirez, Andres Zegarra, Er
nesto Labarthe, Jose Vasquez,
Henry Perales. Alelandro Luces,
Geronimo Barbadlllo, Freddy
Ravello, Guillermo la Rosa.
ARGENTYNA: bramkarze —
Ubaldo Fillol,
Hector Baley,
Ricardo La Volpe, Augustin Cejas; obrońcy — Algerto Tarantini, Ruben Pagnanini. Vicente
Pernia, Victor Bottaniz, Edgar
Fernandez,
Daniel Passarella,
Daniel Killer. Armando Capurro, Roberto Mouzo, Luis Galvan,
Osvaldo Piazza, Hugo Villaverde, Jorge Olguin; rozgrywający
— Miguel Oviedo, Americo Gallego, Ruben Galvan, Pedro Lar-

O Puchar Polski w boksie
(P) W kalendarzu bokserskim przybyła w tym roku nowa
impreza — rozgrywki o Puchar Polski. Startują w nich druży
ny I i II ligi, podzielone na 11 grup. Do 30 kwietnia odbywać
się będą mecze eliminacyjne. Zdobywcy pierwszych miejsc
w grupach od I do IX awansują do półfinału (19—21.V.) Gru
py X i XI utworzone zostały dodatkowo na prośbę zaintereso
wanych drużyn i dlatego ich zwycięzcy nic awansują do półfi
nałów. Najlepsze zespoły z trzech grup półfinałowych spotkają
się w finale (2—4 czerwca).
Aby zrównać
postanowił, że w
pucharowych nie
pować bokserzy

szanse, PZB
rozgrywkach
mogą wystęzaliczeni do

Legii
pokonali Płomień 3:1
(P) W Warszawie rozpoczął
się w środę, trzeci finałowy
turniej grupy „A” ekstraklasy
siatkarzy. W inauguracyjnym
spotkaniu Legia pokonała Pło
mień Sosnowiec 3:1 (16:14, 15:8,
6:15, 15:13).
Spotkanie było bardzo zacię
te, ale tylko momentami stało
na wysokim poziomie. Oba ze
społy miały długie okresy słab
szej gry. Szczególnie słabo zapiezentował się Płomień, w
którym nawet kadrowicze nie
wykazali najlepszej formy.

Porażka Fibaka
(P) Wojciech Fibak został wy
eliminowany z gry pojedynczej
turnieju tenisowego w Monte
Carlo. W środę Polak przegrał
w 1/8 finału z Hiszpanem Ma
nuelem Orantesem 1:6, 1:6.
Inne rezultaty tei rundy:
Vitas Gerulajtis — Paolo Bertolucci 6:1. 7:6
Tomas Smid — Ken Warwick
6:4. 6:3
ZuIlie Nastase — Antonio
.
garelli 6:1. 6:3
Gianni
Adriano Panatta
Ocleppo 6:3. 6:3.
(P) Rozpoczęły
rywalizację
pary deblowe, startujące w mię
dzynarodowym turnieju tenisowym w Monte Carlo. W pierwszych meczach 1/8 finału uzyskano wyniki:
Vlctor Pecci (Paragwaj), Jose
Higueras (Hiszpania) — Belus
Prajouz (Chile). Juergen Fassbender (RFN) 6:4, 6:4,
Raul
Ramirez
(Meksyk),
Frieddie McNair (USA) — Frantiszek Pala, Pavel Hutka (CSRS)
6:3, 6:3,

kadry olimpijskiej. Odstępstwo
od tej zasady może nastąpić
tylko w wyjątkowych sytua
cjach, gdy np. zawodnik wsku
tek choroby lub kontuzji nie
mógł stoczyć zaplanowanej
ilości walk. Obecnie kadra
olimpijska liczy 23 zawodni
ków.
Dotychczas rozegrano 5 kole
jek eliminacyjnych. Do zakoń
czenia eliminacji pozostała je
szcze jedna runda oraz mecze
zaległe. W Pucharze Polski, tak
jak w rozgrywkach ligowych,
liczą się tzw małe punkty. Oto
sytuacja w poszczególnych gru
pach:
GRUPA I
1. Olimpia Poznań
2. Czarni Słupsk

60:40
52:28
(1 mecz zaległy)
Wybrzeże
Gdańsk
3.
39:41
(1 mecz zaległy)
4. Moto Jelcz
29:71

GRUPA IV
1. MZKS Knurów

55:45
2. Gwardia Warszawa
48:32
(1 mecz zaległy)
41:59
3. Walka Zabrze
4. Stoczniowiec Gdańsk 36:44
(1 mecz zaległy)
GRUPA V

1
2.
3.
4.

Ali — Spinks
we wrześniu
(P) Zawodowi pięściarze Leon
Spinks i Muhammad Ali podpi
sali we wtorek w Nowym Or
leanie kontrakt, na mocy któ
rego stoczą oni rewanżowy po
jedynek o tytuł mistrza świata
w wadze ciężkiej 15 września
w Nowym Orleanie. Walka od
będzie się na stadionie mogącym
pomieścić 100 ty». widzów.

Warto przypomnieć, że po raz
perwszy pięściarze ci spotkali
się 15 lutego w Las Vegas 1
wówczas Spinks zwyciężył Alego na punkty, odbierając mu
tytuł mistrzowski.

54:46
44:36
41:55
37:39

GRUPA VI

67:33
1. GKS Jastrzębie
46:54
2. Turów Zgorzelec
44:36
X Sokół Piła
(1 mecz zaległy)
23:57
4. BBTS Bielsko
(1 mecz zaległy)
GRUPA VII

1. Zagłębie Lubin
X Carbo Gliwice
3. Górnik Sosnowiec
4. Wisłoka Morsy Dębica

GRUPA n

1. Sta! Stocznia Szczecin 59:41
2. Gwardia Łódź
59:41

Szombierki Bytom
Widzew Łódź
Gwardia Wrocław
Górnik Wesoła

62:38
51:49
45:55
42:58

grupa vni

1. Legia Warszawa
2. Zawisza Bydgoszcz
3. Błękitni Kielce
4. Metal Tarnów

65:35
51:49
34:46
30:50

GRUPA IX

1. Stal Rzeszów
2. Avia Świdnik
3. Górnik Pszów
4. Gwardia Białystok

71:29
57:43
38:62
34:66

GRUPA X

54:42
1. Miedź Legnica
42:32
2. Broń Radom
(1 mecz zaległy)
42:56
3. Mazur Ełk
34:44
4. Zagłębie Konin
(1 mecz zaległy)
GRUPA XI

1.
2.
3.
4.

GKS Katowice
Hutnik Kraków
Star Starachowic
*
Motor Lublin

S. BKS Bolesławiec

53:47
50:30
48:52
32:48
27:33

*) Pieniędzy opiewających na tę walutę NBP nic skupuje.
•*) Przy skupie pieniędzy niżej podanych h- -•*v Stosuje si;
następujące kursy:
Grecja — 100 drachm — zl 82,00
Jugosławia — 100 dinarów — zl 154,80
Liban — 100 funtów — zl 1.083.eO
Portugalia — 100 cscudo — zl 77,00
Turcja — 100 funtów — zl 112,00
Wiochy — 100 lirów — zl 3,60
Kursy specjalne stosuje się w rozliczeniach z lytulu obrotów bie
żących.

KURSY PODSTAWOWE Z DOPŁATĄ W ZŁOTYCH
DEWIZY I PIENIĄDZE

KRAJ

WALUTA

100
ALBANIA
BUŁGARIA
100
100
CHIŃSKA RL
CZECHOSŁOWACJA 100
KOREAŃSKA RLD 100
100
KUBA
100
MONGOLSKA RL
NIEM. REP. DEM.
100
100
RUMUNIA
100
WĘGRY
WIETNAM
100
ZSRR
100

LEKÓW

LEWÓW

RENM1NB1
KORON
WONÓW
PESO
TUGB1KÓW
MAREK
LEI
FORINTÓW
DONGÓW
RUBLI

KUPNo| PRZED 'ŚREDNI

181 85
2,182,20
1.180,12
211,24
1.057,19
1.730,05
459.41
660,12
215.41
130,19
792.89
1.930.16

183,65
2.204,16
1.191,98
213 36
1.967,81
1.717.43
464,03
666,76
217,59
131.51
800,87
1.979,84

182,75
2.193,18
1.186,05
212,30
1.062,50
1.738,74
461.72
663 44
216,50
130,85
798,88
1.970,00

Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych.
Przy skupie opiewających na ruble czeków podróżniczych Banku
dla Handlu Zagranicznego ZSRR, płatnych poza granicami ZSRR
w walucie kraju realizacji, stosuje się kurs zl 4.730,70 za 100 rubli.
Tabela nr 8/78 przestajc obowiązywać.
Tabele kursów NBP są do wglądu we wszystkich oddziałach NBP.
~~~ _
j 00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5, te!IVr,n'
I lefony: Centrala 25-40-41 do 7. Redaktor
dwlu nAK
W/nIlX
*
[ naczelny 25-2S-29. Z-cy red. naczelnego
------------------— 25-27-26, 25-07-55. Sekretarz redakcji 25-2S-3S.
Działy państwa I prawa 23-37-17, ekonomiczny 25-37-07, historyczny
25-37-17, reporterów 25-37-17, nauki — „Zycie i Nowoczesność” 25-00-52,
społeczny 25-SS-78. stołeczny 25-27-31, sportowy 25-23-31. listów 25-02-05,
zagraniczny 23-77-45, kulturalny 25-81-00, oświaty 1 spraw młodzieży
25-68-20. Red. nocna 23-08-76 i od godz. 19.M 25-40-46 Portiernia nocna
25-42-10. Red. wydania niemieckiego 23-37-37. Biuro Ogłoszeń 33-37-87.
Kasa 25-90-36. Kierownik administracji 33-37-67. Archiwum 25-94-00.
Telex 81-45-07. aZ treść 1 terminowy druk ogłosreń redakcja nie odpo
wiada. Nie zamówionych rękopisów nie zwracamy. Informacji o wa
runkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki RS55 „Pra-a-Ksląś
ka-Ruch” i poczty. Wydawca: Warszawskie Wydawnictwo Prasowe
RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 02-017 Warszawa. Al. Jerozolimskie 125/127.
tel. 28-89-49. Druk: Prasowe Zakłady Graficzne 00-624 warszawa, u’
Marszałkowska 3/5. Nr Indeksu 35048.
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KINA:

CO / GDZIE

Bałtyk: „Port lotniczy", prod.
USA, lat 15, godz. 9.30. „Sceny
z żyda
małżeńskiego”,
prod.
srwedż, 1. 18, godz. 11.30, 14.30,
13.30.
Przyjaźń: „Diabli mnie blorą”,
prod. franc. lat 10, godz. 13.30,
17.30 1 15.30.
Pokolenie: „Nie ma sprawy",
prod. tranc. lat 15. godz. a. 11 i
13. „Rewizja osobista", prod. poi.
lat 13, godz. 15, 17 1 15.
Odeon: „Znachor", prod. poi.
lat 13, godz. 15,30 1 15.30. „Profezor Wilczur", prod. poL lat 13,
godz. 17.30.
Hel: „Tańczący jastrząb”, prod.
poi. lat 15,
godz. 15.30 1 17.30.
„Mc. Mastera”, prod. USA, lat
15, godz. 19.30. „W upalną noc",
prod. USA, lat 15, godz. 13.30.
„Błękitny ptak”, prod. ZSRR—
USA, b.o. godz. 11.
Wlater: „W mroku nocy", prod.
USA, lat 10, godz. 16 1 13.
Mewa: „Leonor", prod. franc.
lat 13, godz. 15.30, 17.30 1 19.30.

Wyitawj:

Muzeum przy ul. Nowotki U —
wystawa pt. „Malarstwo polskie
dwudziestolecia międzywojennego”
ze zbiorów Muzeum Sztuki w Lo
dzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn. Grafika i fotografia
Jerzego Wernera.
Witryny Plastyczne „ARTU” —
malarstwo Haliny Krysińskiej.
Klub „Relaks”: 111 wystawa Klu
bu Plastyka Amatora

Djlury apteki
Apteka nr 15. przy pl. Konsty
tucji 5 1 nr 10 przy pl. Zwycię
stwa ł.
Pomoc lekarska — punkt pomocy
doraźnej pediatrycznej ul. Tochtermana 1. Doraźna pomoc internisty
czna — ambulatorium pogotowia
ratunkowego przy ul. Tochtermana. Pogotowie dentystyczne czyn
ne codziennie w godz. 21—7 rano
przy Pogotowiu Ratunkowym. In
formacja służby zdrowia 406-77.

Telefon yt
Pogotowie ratunkowe 939. straż
pożarna 993, posterunek MO 997.
pogotowie ratunkowe
kolejowe
296-15, pogotowie energetyczne 991,
komenda MO 291-51, pogotowie ka
nalizacyjne 400-65, pogotowie ciepl
ne WPEC 993. pogotowie gazowe
w godz. 7—15 (317-17), w godz. 23—7
(224-30), w niedziele 1 święta 400-97>
informacja usługowa 267-33, postój
taksówek przy pl. Konstytucji
228-52, przy dwotcu PKP 268-68,
przy Żwirki 1 Wigury 418-10. Infor
macja PKP 268-86. PKS 367-76.

BIAŁOBRZEGI

Kino „Pilica”: „To niemożli
we", prod. ZSRR, lat 15, godz.
18 i 20.
Telefony: pogotowie ratunkowe
703, pogotowie milicyjne 997. strat
pożarna 998, pogotowie energety
czne 530, posterunek energetyczny
550, postój taksówek 725, zajazd
myśliwski 611, sklep „Dacia" 742.

GARBATKA
Kino „Las”: „Strach nad mia
stem", prod. franc. lat 18, godz.
17 i 19.
Telefony: apteka 25, dworzec
PKP 47, posterunek MO 07. ośro
dek zdrowia 29, postój taiksówek
53. urząd gminy 91, strat pożar
na 8.

GRÓJEC
Kino „Odra”: „Ąkcla pod. Arse
natem”, prod. poi., lat 12. goaz. 15,
17 1 15.
Telefony: pogotowie MO 997, po
gotowie ratunkowe 999. strat potarna 993, apteka 21-05 lub 21-64
lub 31-94, biblioteka 23-66. dworzec
PKS 24-51, dom kultury 24-97, kino
21-62, ośrodek zdrowia 22-24. po
stój taksówek 23-11, przychodnia
rejonowa 22-83, CPN 24-52.

KOZfENICB

Kino „Znicz”: „Wszyscy i nikt”,
prod. poi. lat 12, godz. 17.30 i
19.30.
Telefony: pogotowie ratunkowe
999. posterunek MO 997, straż po
żarna 998, pogotowie energetyczne
23-41, apteka 23-22 1 37-01, kino
23-44, muzeum regionalne 33-72,
przychodnia rejonowa 22-94 i 22-86,
urząd miasta i gminy 21-23, szpital
36-36, żłobek 30-41.
JEDŁNIA LETNISKO

Telefony: apteka 48. Izba porodo
wa 38. posterunek MO 7, ośrodek
zdrowia 23. restauracja „Leśna”
110, straż pożarna 8. urząd gminy
56. dworzec PKP 5.
JEDLIŃSK

Telefony: kierunkowy 101, apte
ka 29. posterunek MO 77, ośrodek
• zdrowia 17, straż pożarna 88, urząd
gminy — naczelnik 89. zakład energetyczny 60. restauracja „Tu
rysta" 14.
NOWE MIASTO

Kino „Pilica”: kino nieczynne.
Telefony: apteka 46. biblioteka
miejska 32. dworzec PKS 97, go
spoda 46, kawiarnia 160. kino 97,
posterunek MO 7, stacja PKP 5,
straż pożarna 8, szpital rejono
wy 53, posterunek energetyczny 27,
postój taksówek 66, przychodnia
rejonowa 45.

MOGIELNICA
Kino „Zwycięstwo”: „Filc sto
ry”, prod. franc. lat 18. godz. 17
1 19.
Telefony: apteka 10, gminna
spółdzielnia 6, kino 44. ośrodek
zdrowia 11. posterunek MO 7. sta
cja PKP 50. straż pożarna 88. urząd gmin” — naczelnik 148, księ
garnia 61, przychodnia rejonowa 80.

LIPSKO
Kino „Szarotka”: „Miłość w
deszczu", prod. franc.
lat
15,
godz. 17 1 19.
Telefony: apteka 62, dom kultu
ry 131. kawiarnia 93. kino 184, ko
misariat MO — alarmowy 07. dwo
rzec PKS 206. pogotowie ratunko
we 09, posterunek energetyczny
161, postój taksówek 136. przychod
nia obwodowa 194. straż pożarna
08. szpital — dział pomocy doraź
nej 09.

PIONKI
Kino „Chemik”: „Każdy umie
ra w samotności”, prod. RFN, lat
15. godz. 17 1 19.
Telefony: pogotowie MO 307, po
gotowie ratunkowe 309. straż po
żarna 308, apteka 318. biblioteka
562. księgarnia 511. posterunek energetyczny 308. postój taksówek
288 przechodnie retonowa 323. reśtaurada „Adria” 532. stada PKP
315. CPN 346. Izba porodowa 543,
trrzart gminy — naczelnik 513, kie
runkowy 12.
SKARYSZEW
Telelony- apteka 13. posterunek
MO 77. o':: dck zdrowia 11. straż
pożarna fi ur-ad ci lasta 1 gminy
19.

WARKA
Kino
„Przyjaźń'-:
, .Blizna”,
prod. poi., lat 15, godz. 16.30 1 19.
Telefony: apteka 38, Izba poro
dowa 133, kawiarnia 366, posteru
nek MO 7, Muzeum im. Pułaskie
go 267, ośrodek zdrowia 21. pogo
towie ratunkowe 9. przychodnia
rejonowa 270, restauracja „Turys
tyczna” 93. stacja 8. CPN 120, sta
cja PKP 12, stanica wodna PTTK
143.
Muzeum im. Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków 1 dni poświątecznych w godz.
od 10—17. Ekspozycja stała —
Kazimierz Pułaski i udział Pola
ków w życiu politycznym, kultu
ralnym i społecznym Stanów Zjed
noczonych.

PRZYTYK
Telefony: apteka 24, posterunek
MO 7, ośrodek zdrowia 63, straż
pożarna 88.
WIERZBICA
Kino „venus”: „Przygody Ge
rarda”, prod. ang., lat 15, godz. 18.
Telefony: apteka 1, Izba porodo
wa li, posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 19, pogotowie energetycz
ne 21, restauracja „Niespodzianka"
34, urząd gminy — naczelnik 15,
żłobek 2. przedszkole 25.
SZYDŁOWIEC
Kino „Górnik": „Śmierć Prezy
denta”, prod. poi. lat 15, godz.
18. „Sami swoi” prod. poi. lat 12,
godz. 16.
Telefony: apteka 55 lub 102, dom
kultury 246. posterunek MO 07, po
gotowie ratunkowe 09, straż po
żarna 03, przychodnia rejonowa
383, stada CPN 186, PKP 93, Mu
zeum 233.
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie Instru
menty Muzyczne i wnętrza zam
kowe czynne codziennie w gedz.
od 9—15.30, w soboty od 10—19. po
niedziałki 1 dni poświąteczne —
nieczynne.

PRZYSUCHA
Kino „Zachęta”: „Transamerlean espress” prod. USA, lat 15,
godz. 15.30, 17.30 1 19.30.
Teterony: posterunek MO 07, po
gotowie ratunkowe 09, straż pożar
na 03. apteka 229, biblioteka 220.
dom kultury 473. dworzec PKP
62. izba porodowa 317, kino 447. oś
rodek zdrowia 313, pogotowie energetyczne 3tl, Drzvchodnia reionowa 406, stacja PKP 244, CPN
366

ZWOLEŃ
Kino „Świt”: „Przepustka dla
marynarza" prod.
USA, lat 15,
godz. 17 i 19.
Telefony: posterunek MO 997,
straż pożarna 998 pogotowie ra
tunkowe 999, apteka 24-19. postój
taksówek 27-03. restauracja „Gotardzianka" 25-52. szpital 20-37, za
kład energetyczny 20-61.
Muzeum im. Jana Kochanow
skiego w Czarnolesie — Jan Ko
chanowski: życie 1 twórczość.
Punkt Muzeum Okręeowego — Tra
dycje rewolucyjne ziemi radoms
kiej w dokumencie.

IŁŻA
Kino „Zamek”: nieczynne.
Telefony: apteka 51. biblioteka
206, dom kultury 108. dworzec PKP
271. komisariat MO 7, pogotowie
energetyczne 31. pogotowie ratun
kowe 9, postój taksówek 95. straż
nożarna 215, apteka 76. szpital —
chirurgia 29. kino 77. urząd gminy
135, restauracja „Zamkowa” 22.
DRZEWICA
Kino „Śnieżka”: „Piętaszek 1
Robinson”, ang. lat 15. godz. 18.
Telefony: apteka 25. dworzec
PKP 47. ośrodek Zdrowia 20, po
stój taksówek 53. przedszkole 19,
restauracja ..Zamkowa" 77, poste
runek MO 77.

RADIO
PROGRAM I
Wiad.: 6.00 7:00 8.00 9.00 10.00 11.00
72.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
6.05—6.00 Zielone Studio. 6.00—9.00
Sygnały dnia. 9.05—11.40 Cztery po
ry roku. 11.25 Niezapomniane stro
nice — „Diogenes w kontuszu”.
11.40 Tu Radio Kierowców. 12.05 Z
kraju 1 ze świata. 12.25 Mozaika
polskich melodii. 12.45 Rolniczy
kwadrans. 13.00 Dla kl. I 1 II
(wych. muzyczne). 13.20 Spotkanie
z folklorem. 13.40 Tydzień Muzycz
ny. 14.00 Studio „Gama” (ok. godz.
14.05 Informacje dla kierowców).
14.20 Studio Relaks. 14.25 Studio
„Gama”. 16.05 Korespondencja z
zagranicy. 15.10 Studio „Gama” (ok
godz. 15.45 Informacje dla kierow
ców). 15.55 Człowiek 1 środowisko.
18.00—18.25 Tu Jedynka. 17.30—18.00
Radlokurier. 18.25 Nie tylko dla
kierowców. 13.33 Konc. życzeń.
19.15 Słynne tematy filmowe. 19.40
Śpiewa grupa „Slngers Unllmlted”
20.05 Reportaż na zamówienie. 20.20
Wybitni soliści w rep. popular
nym. 21.05 Kronika sportowa. 21.15
Panorama polskiej piosenki. 22.00
Z kraju 1 ze świata. 22.20 Tu Ra
dio Kierowców. 22.23 Kielce na
muz. antenie. 23.00 Wita Was Pol
ska.

PROGRAM NOCNY

0.00 Początek programu. 0.07 Ka
lendarz Kultury Polskiej. Wiad. 1
informacje dla kierowców: 0.01 2.00
3.00
Wiad.: 1.00 4.00 5.00
0.12 1.05 2.06 3.06 — Noc z melodią
i piosenką z Poznania.
4.00 — Sygnały dnia — pierwszej
zmianie
PROGRAM n

Wiad-: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 13.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik domowy. 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje 1 propozycje. 5.45
Muz. 6.00 W kilku taktach, w kil
ku słowach. 6.10 Kalendarz. 6.15
Mel. przyjaciół. 6.35 Gimnastyka.
0.45—7.10 Dzień dobry Warszawo.
7.15 Przeboje bez słów. 7.35 Konc.
poranny. 8.00 Dialogi 1 zbliżenia.
9.30 Problemy kultury fizycznej.
9.40 Tu Radio — Moskwa. 10.00
Czym skorupka za młodu... 10.15
Nowe wiersze... 10.30 Gra Big Band
PWSM Katowice. 10.40 Nie ma
marginesu. 11.00 Grają artyści wę
gierscy. 11.35 Poradnia Rodzinna.
11.40 Muzyka. 12.05 Georg Matthias
Monn — Konc. g-moll na wiolon
czelę 1 orkiestrę smyczkową. 12.25
„Podporucznik Kiże”. 12.45 Tańce
węgierskie różnych kompozytorów
13.00 „Ludzie ze społecznym man
datem". 13.10 Motety B. Peklela 1
G. Gerwazego Gorczycklego. 13.30
Wladpmości. 13.35 Ze wsi i o wsi.
13.50 F. Busonl — 2 Studio op. 51
do opery „Doktor Faust”. 14.10
Więcej, lepiej, nowocześniej. 14.25
Muzyka Telemanna.
15.20 Bela
Bartok Mikrokosmos. 15.30 Studio
Plus. 16.10 Sylwetka kompozytora
— Henryk Melcer. 16.40 Na War
szawskiej Fali. 17.00 Twarze jazzu.
17.20 Moje fascynacje literackie.
17.40 „Trybunał Koronny". 18.00
„Stołeczne aktualności muzyczne".
18.25 Plebiscyt Studia „Gama".
18.40 Siadem Inwestowanych mi
liardów. 19.00 Konc. wieczorny. 19.40
Dźwiękowy Plakat Reklamowy.
19.55 Katalog Wydawniczy.
20.00
Studio Relaks. 20.20 B. Bartok —
VI Kwartet smyczkowy. 20.50 I.
Strawiński — Mouyements na for
tepian 1 orkiestrę. 21.00 IX Polski
Festiwal Skrzypcowy lm. Grażyny
Bacewicz. 21.40 Tydzień Muzyczny.
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23.05 Książki, które na was czeka
ją. 22.30 „To już niemożliwe". 22.40
Listy z teatrów. 23.10 Pieśni Francesca Landina. 23.35 Co słychać w
świecle. 23.40 Muzyka.

PROGRAM III

Wiad.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.36 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.05 Między snem a dniem. 5.30
Gimnastyka. 6.30
Polityka
dla
wszystkich. 8.05 Co kto lubi. 9.00
„Lalka w bańce" — ode. 9.10 Gorą
ca Piątka L. Armstronga. 9.30 Nasz
rok 78-my. 9.45 Dawne tańce 1 me
lodie. 10.35 Kiermasz płyt. 11.00 Co
dziennie powieść. „Królowie prze
klęci”. — ode. 11.30—12.25 W tona
cji Trójki. 12.25 Za kierownicą.
13.00 Powtórka z rozrywki. 13.50
„Aecjusz ostatni Rzymianin”. 14.00
Symfonie londyńskie Haydna. 15.05
Autorska płyta McCoy Tyr.cra.
15.40 Rozszyfrowujemy piosenki.
16.00 „Nić i kłębek". 1G.20 Muzykobranie. 16.45 Nasz rok 78-my. 17.05
Muzyczna poczta UKF. 17.40 Wszy
stkie drogi prowadzą do Nashyitle.
18.10 Polityka dla wszystkich. 18.25
Czas relaksu. 19.00 Książka tygod
nia. J. Iwaszkiewicz „Podróże do
Polski”. 19.15 Pocztówka dźwięko
wa z Paryża. 19.35 Opera tygodnia:
G. Verdi: — „Ernanl". 19.50 „Lal
ka w bańce". 20.00 Mlnl-max.
29.35 Fotoplasykon. 21.00 Reminis
cencje muzyczne. 22.08 Gwiazda
siedmiu wieczorów. 22.15 Interradlo — aktualności. 23.00 „Mapa po
gody”. 23.05—24.00 Między dniem a
snem. ok. 23.15 Nauczyciel.
PROGRAM IV
Wiad.: 6.40 12.00 15.00 16.00 18.00 22.55
6.00 Vademecum rolnika. 6.15 Dla
nauczycieli — Radio Szkole. 6.39
Rytm 1 piosenka. 6.45—7.40 Dzień
dobry, Warszawo. 7.40 Radio dedy
kuje. 8.09 Orkiestra rozrywkowa.
8.10 Radlowo-TV Szkoła Średnia
dla Pracujących Geografia. 8.25 J.
Gołąbek — Symfonia D-dur. 8.35
W kręgu spraw rodzinnych. 8.55
Graj kapelo. 9.00 Dla kl. III i IV
(język polski). 9.25 Kwartety smy
czkowe Haydna (stereo lok.). 9.45
Gra Bostońska Orkiestra Symfoni
czna (stereo lok.). 10.00 Dla kl. VIII
(język polski). 10.30 Estrada przy
jaźni. 11.00 Dla szkół
średnich
(wych. obywatelskie). 11.20 J.
Haydn.: — Uwertura do opery
„Acidc e Galatea” (stereo lok.).
11.30 Śpiewa W. Plawko (stereo
lok.). 12.05—12.25 Program WORT.
Kalendarz P.olnlczy. 12.25 Giełda
płyt (stereo lok.). 13.00 Jęz. hisz
pański. 13.15 Hiszpańskie nieśni i
tańce z Wysp Balearskich. 13.39
Tu Studio Stereo (stereo ogólno
polskie). 15.05 Teatr P.P.. — Studio
Współczesne. 1) „Koniec stworze
nia". 15.30 2) „Jasny pokój dziecin
ny”. 1C.05 Nauka i technika w
krajach socjalistycznych. 16.25 Jęz.
niemiecki.
16.40—18.20
Program
WORT. 16.40 Na Warszawskiej Fa
li. 17.00 Słuchaj nas. 17.40 Tu Stu
dio 4 (stereo lok.). 13.00 Dziennik
„0 po południu". 18.10 c.d. Słuchaj
nas. 13.25 Tydzień Kultury Języka.
13.00 Mistrzowie pióra. 19.15 Jęz.
rosyjski. 19.30 Spotkanie W. Horo
witza. 20.'.o M. Zwierzchowski —
Reąulem na glosy solowe, chór 1
orkiestrę. 21.10 „Horyzonty muzy
ki” (stereo lok.). 21.50 Leoś Janaćek — Sinfonietta op. 60 (stereo
lok.). 22.15 Postawy 1 wzory. 22.35
Radlowo-TV Szkoła Średnia dla
Pracujących Metodyka. 22.50 Ma
nuel de Palla — Taniec ognia z
baletu „Miłość Czarodziej”.

REGIONALNY
PROGRAM RADIOWY
Program
lokalny
nadawany
jest na falach średnich 188, 230 1
233 m oraz na Ukt 70,49 Mhz w
godz. 6.45 — 7.30 1 16.40 — 17.00.
Natomiast w godz. 7.30 — 7.40 1
17.00 — 18.00 tylko na Ukf 70,49
Mhz.
6.45 1 16.40 — aktualności dnia
17.00 — koncert życzeń
17.45 — muzyka
W programie ogólnopolskim
22.23 — Kielce na
muzycznej
antenie (program 1)
Uwaga
od 13.30 — 15.00 — ogólnopolski
muzyczny program stereofonicz
ny UKF 70,49 Mhz.

TELEWIZJA
PROGRAM I

14.55 Program dnia
15.00 Utwory na harfę 1 gitarę —
m.ln. utwory J. Albenlza, J.S.
Bacha, C. Debussy'ego.
15.30 Kto czyta nie błądzi
— Informacja o nowościach wy
dawniczych
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla młodych widzów:
Ekran z Bratkiem
oraz film fab. prod. ZSRR pt.
„Mianuję cię wnuczką" cz. II
(kolor)
17.55 Patrol
„Nasza reprezentacyjna”.
10.20 Sonda
— „Mózg" (kolor)
13.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
13.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 Teatr Sensacji
Józef Hen
— Okup dla wszystkich (kolor)
21.50 Pegaz
Aktualna publicystyka kultural
na (kolor)
22.35 Dziennik (kolor)
22.50 Kto ma rację (kolor)

PROGRAMY OŚWIATOWE
6.00 RTSS
Język polski, sem. IV
6.30 RTSS
Matematyka, sem. IV
9.00 Dla szkół:
Przysposobienie obronne kl. VIII
1 I lic.
10.00 Dla szkół:
Język polski, kl. U lic. (kolor)
11.05 Dla szkół: •
Język polski. kl. VII—VIII
12.55 Dla szkół:
Język polski, kl. IH—IV Mc.
13.30 RTSS
Jęzvk polski, sem. II
14.0(1 RTSS
Matematyka, sem. II
PROGRAM II
15.55 Program dnia
16.00 Dla młodych widzów:
„4 x M”
16.30 Kino Filmów Animowanych
17.00 Manewr (kolor)
17.35 Tawerna pod Różą Wiatrów
18.00 Paryscy Mohikanie — ode. II
Film
kostiumowo-przygodowy
prod. TV CSRS
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 NURT — Psychologia
— Metody zwalczania lęku przed
niepowodzeniami u dzieci 1 mło
dzieży
21.00 NURT — Filozofia
— Zasady poznania naukowego
ai.30 NURT — Nauczanie począt
kowe
— Łączenie nauczania matema
tyki z nauczaniem przedmiotów
innych — cz. I (kolor)
22.00 24 godziny (kolor)
22.10 Biedny ale szalonv
— film ob;\
fugosłowiańskiej (kolor)

Potrzeba stałego zwiększania
sieci kolejowej w Warszawie ja
ko wysoko rozwiniętym i wciąż
rozwijającym się ośrodku prze
mysłowym iest tak oczywista,
że nie ma potrzeby szerokiego
jej wykazywania. Jednym z
najciekawszych z prowadzonych
obecnie w skali województwa
stołecznego przedsięwzięć jest
rozbudowa stacji Warszawa
Praga. prowadzona
głównie
przez Przedsiębiorstwo Robót
Kolejowych nr 7.
Stacja rozrządowa Warszawa
Praga jest końcową dla więk
szości pociągów towarowych i
pośrednia dla pociągów pasa
żerskich i niektórych towaro
wych tranzytowych. Stąd wa
gony kierowane są na bocznice,
gilzie następuje załadunek i wy
ładunek. Ruch pasażerski to
głównie pociągi podmiejskie i
kilkanaście na dobę dalekobież
nych.
Wykorzystanie stacji Warsza
wa Praga sięga już granic moż
liwości, stale rosną przy tym
straty eksploatacyjne. Znacz
nie wzrasta
liczba zbędnych
manewrów w poprzecznym ukladzie torów, wydłuża się śred
ni czas postoju wagonów, zwię
ksza sie przebieg lokomotyw i
czas pracy drużyn pociągowych,
nie sa dotrzymywane terminy
podstawiania wagonów. Niemoż
liwa iest (z powodu braku od
powiednich rezerw) konserwa^
cja torów i rozjazdów, które
praktycznie w 100 proc, nadają
się w tej chwili na złom, na
wet nie do remontu.
O lokalizacji prawobrzeżnej
stacji rozrządowej w Warsza
wskim Węźle Kolejowym mówi
6ię już od ponad 20 lat. Rozwa
żane warianty dotyczyły dwóch
stacji w rejonie Rembertowa i

Na apel Kościuszkowców

Żołnierze Warszawie
(P) 11 bm. podpisane zostało
pomiędzy Urzędem m.st. War
szawy a Szefostwem Służby
Komunikacji Wojskowej Głów
nego Kwatermistrzostwa WP
porozumienie określające współ
udział żołnierzy jednostek ko
lejowych i drogowych w pra
cach na rzecz stolicy.
Z inicjatywą podjęcia prac
służących miastu wystąpili żoł
nierze odpowiadając -na apel
Kościuszkowców o uczczenie
czynem 35 rocznicy powstania
Ludowego Wojska Polskiego.
Porozumienie przew^uje. że
we współpracy z załogami Zjed
noczenia Przedsiębiorstw Bu
downictwa
Komunalnego
w
Warszawie wojskowi specjaliś
ci — kolejarze i drogowcy
wzniosą w najbliższych miesią
cach kilka obiektów inżynieryj
nych w rejonie przyszłej Trasy
Toruńskiej. Będą to m.in. wia
dukt, podziemne przejście dla
pieszych oraz kanał i tunel dla
sieci ciepłowniczej.
(PAP)

Okiem i uchem
recenzenta
Teatr Guliwer przygotował
inscenizację „Porwania w Tiu
tiurlistanie" Wojciecha Zukrowskiego. Nie jest to pierwsza
inscenizacja tej poczytnej opo
wieści, bo jak, nie bez dumy
pisze w programie jej autor,
„Porwanie w Tiutiurlistanie"
było wiele razy już przerabia
ne na scenę teatru kukiełkowego i żywego aktora, książka zaś
miała dziesięć wydań i została
przełożona na sześć języków.
„Porwanie w Tiutiurlistanie”
jest dowcipną i mądrą baśnią,
w której dobro walczy ze złem,
szlachetność z niegodziwością,
uczciwość z cwaniactwem i zgo
dnie z konwencją baśni wygry-

Wystawa rzeźb

polonijnego artysty
w Krakowie
W Pałacu Sztuki w Krakowie
trwają prace związane z przy
gotowywaniem wystawy rzeźb
znakomitego rzeźbiarza polskie
go — Stanisława Szukalskiego,
zamieszkałego w Granada Hills
pod Los Angeles.
W okresie międzywojennym
Szukalski działa! w Krakowie
w grupie artystów pn. „Szczep
rogatego serca”. Podczas okupa
cji hitlerowcy zniszczyli niemal
całkowicie jego dzieła. Obecnie
udało się odszukać kilkanaście
rzeźb i kilkadziesiąt rysunków.
Zostaną one pokazane na kra
kowskiej wystawie pn. „Miło
wać i walczyć". (PAP)

Rozstrzygnięcie konkursu
na słuchowisko współczesne
W dniu 31 marca 1978 r. od
było się posiedzenie jury kon
kursu zamkniętego na słucho
wisko współczesne, ogłoszone
go przez Naczelną Redakcję
Programu III Polskiego Radia.
Jury pod przewodnictwem
Naczelnego Redaktora Progra
mu III red. Ewy Ziegler —
postanowiło:
—nie
przyznać
pierwszej
nagrody
— drugą nagrodę ex aeąuo
przyznano Halinie Krzyżanow
skiej za słuchowisko „Rozmo
wy z nieobecnymi” oraz Irene
uszowi Iredyńskiemu za słucho
wisko „Wejście do ogrodu”
— trzecią nagrodę przyznano
Jerręmu Sulimie-Kamińskiemu
| za słuchowisko „Piesek”.

Na tym terenie rozbudowana eosl&ale stacja rozrządowa Warszawa Praga,

rot. Zbigniew Furman

właśnie Warszawy Pragi. Głów
wykonanie rooót ziemnych —
liwego wydobywania i dowoże
nym argumentem na rzecz tej
ok. 350 tys. m sześć, nasypów,
nia piasku.
ostatniej propozycji było usy
wybudowanie dalszych wiaduk
Całość drugiego zadania obej
tuowanie stacji na tzw. głów
tów, przeprowadzenie odwod
mują ułożenie 51 km torów,
nym kierunku potoków towaro
nień. Wiadukty są prefabryko
io0 rozjazdów, zainstalowanie
wych. Minęło jednak jeszcze
wane, także tunel pod przystan
2.5 km ciepłociągów, 3 km kawiele lat. nim lokalizacja ta zo
kiem Warszawa Praga — przy
stała ostatecznie ustalona. Prze
nosi to ogromne oszczędności. . nalizacii, 10 km wodociągów, 62
km kabli elektrycznych i ener
ważyło tu sąsiedztwo zakładów
Również bardzo ekonomiczne
getycznych. wybudowanie czte
przemysłowych wymagających
jest wysypywanie nasypów do
rech wiaduktów i jednego mos
obsługi kolejowej i ptzy tym
l.2 m od korony z popiołów
tu. zaplecza dla tzw. gospodar
mała przydatność tych terenów
pipadowvch
elektrociepłowni
stwa drogowego — oddziału udo zabudowy mieszkalnej, a
Żerań. Stosowane to było dotąd
trzymania torów. Po zrealizo
jednocześnie zgodność z Uch
przy budowie dróg kołowych,
waniu tęgo zadania część istnie
wała VI Plenum KC PZPR na
nowością iest wykoizystanie pojących torów przekazana ma
kazującą modernizacje zakładów
niołów w nasypach kolejowych.
bvć rozbudowującej się Fabryce
istniejących zamiast podejmo
Oznacza to oszczędności dzięki
Samochodów Osobowych.
wania budowy nozrych.
wyeliminowaniu w dużym sto
pniu koniecznego dotąd kłopotRozbudowa i modernizacja
Modernizację Warszawy Pra
stacji rozrządowej Warszawa
gi rozpoczęta po długim oczeki i ____________________
Praga
wymaga jak najszybsze
waniu w 1972 r., w 1S76 r. ugo wyposażenia jej w nowe ukończony został pierwszy etap
| rządzenia. Przy obecnie istnieI zadania, w roku ubiegłym ca
| jąeym układzie torów pradije
łe I zadanie. Oznacza to m.in.
i ona bardzo nieekonomicznie.
przełożenie głównych torów da
I Kontynuacja tego przedsięwzięlekobieżnych i podmiejskich po
I eia jest niezbędna dla uporządza obręb samej stacji, ułożenie
k-owani.a ruchu towarowego w
torów dla obsługi bocznic, wy
| Warszawskim
Węźle Koicjokonanie przystanków osobo
' wym. ula zapewnienia rytmiczwych Warszawa Praga i Żerań
.
naści
i
terminowości
transpor(powstanie także przystanek
(P) Istotną rolę w przybliża
Pelcowizna, ale dopiero po prze
niu polskiemu czytelnikowi 1 tów do i z Warszawy.
prowadzeniu Trasy Toruńskiej).
współczesnych problemów róż
Wybudowanych zostało także 5
nych państw świata odgrywa
wiaduktów żelbetowych i 3 mo
wydawana od 2 lat przez kra
Oddział ceramiki artystycznej
sty nad Kanałem Zerańskim,
jową Agencję Wydawniczą se
wykonano wszystkie roboty
ria „Polityczne ABC”. Z racji
związane z wydzieleniem ruchu
w tomaszowskiej 'spółdzielni
m. in. popularnonaukowej, syn
dalekobieżnego od stacji i od
tetycznej formy cieszy się ona
(P) Spółdzielnia prący rękodzieła
ruchu podmiejskiego (podobnie
sporym wzięciem.
ludowego i artystycznego ..Twór
jak na linii średnicowej przed
czość mazowiecka” • w Toma
Liczba publikacji, wydanych
kilkunastu laty). Warto odno
w serii „Polityczne ABC” szowie Mazowieckim (woj. pio
tować, że wszystkie działania
prowadzone były przy utrzymy
zwiększyła się do 13. Ostatnio,
trkowskie) otrzymała nowy owanym przez cały czas ruchu i
wydano m.in. książkę Kazimie
biekt. Jest nim oddział ceramiki
nie zmniejszaniu pojemności
rza Baranowskiego „Republika
artystycznej, w którym produ
Finlandii”, w której — w opar
stacji.
kowane będą m. in. wyroby
ciu o dane historyczne i aktu
ręcznie. . malowane wykonane
Wykonane już zostały naj
alne . informacje —,. omówioha wg- projektów twórców Ludotrudniejsze chyba roboty, jaki-' zostały
m.in. problemy społecz kyyib.' (PAP)
mi było przebudowanie torów
no-polityczne, gospodarcze i
dalekobieżnych 1 podmiejskich.
kulturalne tego kraju. Wiele uNa koniec czerwca br. planowa
wagi poświęca się w publikacji
ne jest ukończenie pierwszego
roli i miejscu Finlandii w Eu
etapu II zadania. Obejmuje on
ropie i na świecie.
Kolejnym
tomikiem serii
„Polityczne ABC” jest książka
Teatr Lalek „Rabcio” — dzia
pt.
„Republika
Wenezueli”,
łający od 23 lat w Rabce, po
której autorami są: Jerzy Jo
dejmuje próby inscenizacji wi
pa i Stanisław Milcarz. Auto
dowisk opartych na motywach
rzy monografii prezentują m.in.
folkloru
górali podhalańskich.
środowisko geograficzne, histo
W 1963 r. aktorka „Rabcia”, Do
wa dobro, szlachetność, uczci
rię, zagadnienia oświaty i kul
rota Stojowska
przygotowała
wość. Jest to baśń o tym, jak
tury w tym kraju oraz stosun
premierę widowiska własnego
bezsensowny przypadek prowa ki polsko-wenezuelskie.
autorstwa pt. „Hej, idem w las”.
dzi do konfliktu, którego na
Agencja Wydawni
Spektakl, na który składały się
stępstwem jest walka i groźba czaKrajowa
sygnalizuje, że jeszcze w.br.
m. in. popularne góralskie śpie
rozpętania wojny.
Przedsta
ukażą się z cyklu „Polityczne
wki, tańce i fragmenty znanych
wienie w Teatrz Guliwer ko
ABC
”
publikacje
poświecone
legend
góralskich, był żywo
rzysta z owej baśniowej kon
przyjmowany nie tylko przez
wencji książki i symboliki po Szwecji oraz Algierii. (PAP)
dzieci. Przedstawienie prezento
staci trójki głównych bohatewano ponad 450 razy. W 1970 r.
tów: koguta, kota i lisicy, zwią
„Rabcio” wystąpił z premierą
zanych ze sprawą tytułowego ! ŻYCIE RADOMSKIE I widowiska
Jana Witkowskiego
porwania.
pt. „O Zwyrtale Muzykancie”
! „Zycie Radomskie" ss-ino, RaNa scenie kukiełkowej wojna
według opowiadania Kazimierza
pokazana jest, w znanej for j dom. ul. Żeromskiego 81. TelePrzerwy-Tetmajera. Niebawem
mie dziecięcej zabawy, jako 1 tony: 211-43 231-50 Przyimo- i
odbędzie się 400 spektakl tego
wanie
ogłoszeń
w
godz
8.30
—
i
walka na poduszki. Jedyny re
widowiska. Specjalnie dla te
15.30.
Za
terminowy
druk
ogło

alistyczny akcent batalii etano
atru w Rabce Earbara Kmicic
szeń redakcja ule odpowia
wi armata, która strzela na
napisała sztukę pt. „O tym jak
da. Warszawskie Wydawnictwo
prawdę,
strzela donośnie, z
Staszek Niebiesów dla śpiących
Prasowe RSW „Prasa" Al. Je
obłokami
dymu.
Widownia
rozolimskie 125/127 Rękopisów
rycerzy zbójował”. Jest to baś
przyjmuje te wystrzały entuzja
nie zamawianych redakcja nie
niowa opowieść o dziejach Do
zwraca Druk: Prasawe Żaliła,
stycznymi okrzykami. Tylko je
liny Kościeliskiej w Tatrach, o
dy Graficzne RSW „Prasa- '■
dno dziecko reaguje na nie pła
legendarnych śpiących ryce
Książka-Ruch
”
Warszawa,
ul.
czem. To jedno dziecko, może
rzach. Prapremiera — w naj
Marszałkowska 3'5.
trzyletnie, przestraszyło się wybliższych dniach.
klejonej srebrną folią teatral
nej armatki i jej kapiszonowe
go strzału. To dziecko, na pe
DOM MODY „ELEGANCJA”
wno nigdy nie widziało „Czte
ZATRUDNI OD ZAKAZ
rech pancernych i psa”, a może
poza niektórymi „Dobranocka
GARBARZY
mi" nie oglądało jeszcze tele
wizji.
kwalifikowanych na stanowiska:
Reszta widowni jest po pro
0 technologa
stu starsza, już z teatrem oby
ta, być może nawet świadoma
© mistrzów wyprawy i uszlachetniania skór futerkowych —
jego konwencji, a zatem i rea
2 osoby
guje jak widownia doświadczo
na. Reaguje przecież równie
0
brakarzy skór futrzarskich — 2 osoby
spontanicznie, żywiołowo, wyra
żając swoje zainteresowanie dla
@ garbarzy — 5 osób
wydarzeń scenicznych.
Owe pokolenie telewizyjna,
Warunki wynagrodzenia zgodnie z taryfikatorem obowią
od lat najmłodszych bogate za
zującym w przemyśle garbarskim.
sobem informacji, obyte z tech
Gwarantujemy zakwaterowanie w hotelu robotniczym
niką, znające realia w jakich
względnie
w kwaterach prywatnych.
żyje, nie różni się przecież —
Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem:
poza tą większą i wcześniej
Dom Mody „Elegancja" Katowice, ul Dzierżyńskiego nr 1
uzyskiwaną dawką wiedzy —
Dział Kadr.
R-103-0
od generacji
wcześniejszych.
Nie różni się stopniem rozwo
ju emocjonalnego, wrażliwości.
Podobne
pokoleniom
wcze
śniejszym — potrzebuje pożywki
dla wyobraźni, dla kształcenia
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAKŁAD
wrażliwości i emocji; tej odro
biny poezji, dla której trzeźwy PROJEKTOWANIA i USŁUG INWESTYCYJNYCH „INWESTrealizm współczesności nie zo PROJEKT” w Radomiu OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRA
stawia zbyt wiele miejsca. Po
NICZONY na sprzedaż materiałów, które nabywca uzyska z
trzebne są więc dziś, tak jak
rozbiórki budynku mieszkalnego i zabudowań towarzyszących
były potrzebne przed laty, mą
dre i piękne baśnie. Potrzebne I przy ulicy Kozicnicckicj 191 — cena wywoławcza — 18.00-3 zł.
są anachroniczne, wobec nowo Przetarg odbędzie się w biurze WSM przy uł. Czachowskiego
31 pokój Nr 404 o godz. 9.00 dziesiątego dnia od ukazania się
czesnych systemów przekazu,
ogłoszenia w prasie.
teatrzyki kukiełkowe, w któ
Nadmieniamy, że jeżeli II przetarg nie dojdzie do skutku
rych owe baśnie nabierają kształ
tu mądrych i pięknych przed w tym samym dniu o godz. 11.00 odbędzie się III przetarg, w
stawień. poprowadzonych tak
którym kwota zostanie zmniejszona o 25 proc, w stosunku do
sprawnie, dowcipnie i interesu
II przetargu.
jąco, jak „Porwanie w Tiutiur
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10 proc,
listanie” na scenie „Guliwera”.
One chronią świat szczęśliwo ceny wywoławczej do dnia poprzedzającego otwarcie przetar
ści. sprawiedliwie rozwiązywa gu na konto nr 6701 6-1720 NBP I O/Radom.
nych problemów, świat iluzji, Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lv.br unieważnić.'io
tak szybko potem rozwiewa przetargu bez podania przyczyn.
nych. (md)
tp. sr-i

j Kolejne publikacje
KAW-owskiej serii
„Polityczne ABC"

Folklor
na scenie „Babcia"

Anachroniczne teatrzyki
kukiełkowe

PRZETARG
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Hamulce w pędzie do własnej grządki

Wiosna w Pracowniczych Ogródkach Działkowych
Pierwszą dekadę kwietnia
działkowcy zwykli określać
jako „zaawansowaną wiosnę”.
W tym czasie w ubiegłych
latach wykonywano wiele
prac w POD — opryskiwa
no drzewa i krzewy, sadzo
no nowe drzewka owocowe,
rozsiewano nawozy, porządko
wano dróżki. Podczas tegoro
cznej wiosny występują jed
nak liczne trudności. To prze
de
wszystkim
uporczywe
przymrozki sprawiły, że w
POD na 'Wacynie działkowcy
zasiali dopiero teraz mar
chew, pietruszkę i cebulę-dymkę, a np. na Godowie
na terenach wyżej położonych
już wykonano te pilne sie
wy. W POD Godowa i Dzierzkowa i w innych niżej po
łożonych zalega woda. Opty
miści wierzą jednak, że do
połowy kwietnia uda się ten
nadmiar wód odprowadzić.
Przypominaj-;, że od lat były
plany odwodnienia tych tere
nów, ale ich realizacja od
wlekała się z roku na rok. W
tym roku nie można liczyć na
tę małą działkową meliorację,
bo jak zorientowano nas w
wojewódzkim zarządzie POD
są znacznie pilniejsze prace
w toku.
Wzrasta
areał
ogrodów
działkowych, zgodnie z zapo
wiedziami władz wojewódz
kich z lat 1976 i 1977, zgodnie
zresztą z decyzją premiera w
sprawie rozwoju gospodarki
żywnościowej poprzez zwięk-

Na scenie teatru

„Hamlet”, „Zemsta”
Państwowy Teatr im. St. Że
romskiego w Kielcach wystę
pować będzie w Radomiu w
dniach 14, 15 i 16 kwietnia ze
sztuką Szekspira „Hamlet”.
Przedstawienia rozpoczynają
się każdego dnia o godz. 17.
W najbliższy poniedziałek,
17 bm. na scenie w Teatrze
Powszechnym obejrzeć będzie
można dwa przedstawienia
„Zemsty4’ A. Fredry, z którą
w tym sezonie występuje ra
domski teatr. Spektakle roz
poczynają się o godz. 13.30 i
16.30. Osoby, które wykupiły
wcześniej bilety na inną go
dzinę proszone są o zgłoszenie
do kasy celem dokonania za
miany biletów.
W dniach 21—22 kwietnia
przyjeżdża do Radomia z wy
stępami Państwowy Teatr
Ziemi Łódzkiej. Grany będzie
dramat w 3 aktach Augusta
Strindberga „Ojciec”, w reży
serii Jana Perza i scenografii
Wojciecha
Zielezińskiego.
Przedstawienia rozpoczynają
się o godzinie 16.30 i 19.30 w
sali Teatru Powszechnego, ul.
Żeromskiego 53.
Na wszystkie przedstawienia
kasa teatru prowadzi sprzedaż
biletów w cenie 30, 25 i 20 zł
(n)

szenle areału ogrodów dział
kowych — powstaną nowe ogrody pracownicze na Dzierz
kowic, przy ul. Wolanowskiej,
przy ul. Kieleckiej — w su
mie prawie 40 ha, dokładnie
1000 nowych działek.
Ich wytyczenie, podział i
zagospodarowanie rozpoczęły
się jeszcze we wrześniu ub.
roku. Kandydaci na działkowiczów w POD idalińskich
przeszli już przeszkolenie, po
wołali zarząd — ale do roz
poczęcia robót w ziemi jesz
cze daleko. Działki przy ul.
Kieleckiej czekają na plan
szczegółowy zagospodarowa
nia, brak jeszcze pilnych do
kumentacji. Być może w ma
ju wejdą na ten teren nowi
użytkownicy działek.
Na Dzierzkowie — gdzie
wytyczono już działki dla
pracowników WCZ i ZEOW
— przygotowuje się grodze
nia, POD przy Wolanowskiej
już grodzi się siatką. Wystą
piły spore opóźnienia. Tym
bardziej,
że
równocześnie
przygotowuje się z tegorocz
nego nadziału 44 ha nowych
ogrodów działkowych dla pra
cowników „Radoskóru”, WSO,
WSS, Wojewódzkiej Spółdziel
ni Mleczarskiej, Fabryki Łą
czników w Wincentowie i na
Potkanowie, a poza Rado
miem przede wszystkim w
Wierzbicy — aż 15 ha no
wych działek.
Te przybytki areałów POD
są bardzo duże — np. było
dotąd w Radomiu 63 ha zie
mi działkowej gromadzonej z
wielkim trudem przez lat po
nad 20, a na początku br.
przybyło jej co najmniej dru
gie tyle. Jednocześnie trzeba
zakończyć zagospodarowanie
starych działek, zakończyć
prace rozpoczęte przy wyty
czaniu nowych ogrodów. W
marcu br. doszły nowe tere
ny, na które wykonuje się
dokumentacje,
podstawowe
prace przy infrastrukturze.
Ogólnie zwiększyło się więc
zapotrzebowanie na nawozy
mineralne, młode drzewka do
zasadzeń, na środki do zwal
czania chwastów i szkodni
ków. Tymczasem główny do
stawca sadzonek i nawozów
— Wojewódzka Spółdzielnia
Ogrodnicza — nie przygoto
wała się do takich potrzeb,
widocznie zaplanowała ilości
sadzonek i nawozów tylko
pod stary areał pracowniczych
ogrodów działkowych. A prze
cież wiosną br. potrzeby POD
są przynajmniej pięciokrot
nie większe aniżeli wiosną ub.
roku.
Stąd też działkowiczów za
stać można obecnie najczę
ściej w Woj. Zarządzie Pra
cowniczych Ogrodów Działko
wych. Dopominają się o no
we sadzonki i drzewka owo
cowe, monitują w sprawie
wapna nawozowego, domaga
ją się nawozów mineralnych
— popularnej ogrodniczej „azofoski”, „fruktusa I” i „fruk-

Śladem naszych artykułów

Odpowiedzi w sprawie brudów
W odpowiedzi na nasze
krytyczne publikacje prasowe
otrzymaliśmy z zainteresowa
nych instytucji obszerne i
szczegółowe wyjaśnienia do
tyczące poruszanych proble
mów.
Dyrektor
Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Radomiu mgr
Władysław Bogusiewicz in
formuje w odpowiedzi na ar
tykuł „Niech nikogo nie my
lą kolorwe fasady. Wiosenny
rajd „Życia" ujawnia brudy
i nieporządki”, że akcja gra
bienia terenów zielonych w
parkach, trawników oraz ma
lowania koszy na śmieci zo
stanie zakończona w najbliż
szych dnrach. Poza tym część
nierozebranego budynku przy
ul. Malczewskiego 14 (obok
„Frykasa”) zostanie rozebrana
przez brygady WPGK natych
miast po wykwaterowaniu ostatniego lokatora. Kierownic
two oddziału zieleni zostało
zobowiązane do UDorządkowania parku na Glinicach, a
młodzież szkolna ze szkół nr
1, 10 i 31 do wykonania prac

ZAPISKI REPORTERA
KONCERT
KAMERALNY.
W najbliższą niedzielę 16 bm.
Muzeum Okręgowe w Rado
miu zaprasza na koncert ka
meralny w wykonaniu war
szawskiego kwintetu instru
mentów dętych „Da Camera".
Po raz pierwszy koncert od
będzie się w prowadzonym
przez Muzeum punkcie wy
stawowym w Zwoleniu (plac
Jana Kochanowskiego 1). Po
czątek godzina 17.00.
SPOTKANIE. Dziś 13 bm.
w Automobilklubie Święto
krzyskim odbędzie się spotka
nie użytkowników „Trabanta".
Temat spotkania — samocho
dowe trasy turystyczne w okolicach Radomia. Początek
godz. 17.30. (bw)

wynikających z umowy pa
tronackiej. Wreszcie porząd
kowanie placu po rozebranym
budynku przy ul. Niedział
kowskiego zostanie wykonane
w ciągu najbliższych dni.
Dyrektor WPGK informuje
ponadto, że bezpośrednim po
wodem częstego palenia się
żarówek na klatkach schodo
wych w budynku przy ul.
Kosowskiej 42 są zniszczone
przez lokatorów przyciski i
automaty schodowe. Niestety,
zamówienia na dostawę no
wych realizowane są zaledwie
w 10 proc. Z konieczności
więc instaluje się zwykłe wy
łączniki, które nie wyłączane
przez mieszkaców powodują,
że światło na klatkach scho
dowych pali się często cały
mi nocami. Jednocześnie, mi
mo że RED mają obowiązek
zakupu żarówek tylko o ma
łej mocy 15—25 W (do oświe
tlenia klatek — przyp. red.),
z konieczności instalują moc
niejsze, gdyż tych pierwszych
— brak w sprzedaży.
Dyrektor W. Bogusiewicz
poinformował nas także, że w
najbliższym czasie dyrekcja
WPGK nawiąże kontakt z po
krewnymi przedsiębiorstwami
z Łodzi, gdzie w dzielnicach
Widzew i Bałuty zatrudniani
są na pół atatu emeryci, peł
niący obowiązki konserwato
rów i „gospodarzy domów”.

★

Dwa pisma otrzymaliśmy
również z Rejonu Energetycz
nego w Radomiu. Jak infor
muje kierownik mgr inż. Jan
Nakonieczny przyczyną świe
cenia lamp na ul Słowackie
go w porze dziennej była tzw.
zarzutka na przewodach linii
napowietrznej czyli drut rzu
cony przez wandali.
Kierownik Rejonu poinfor
mował nas także, że znalezio
no i usunięto przyczynę zani
żonego napięcia w mieszkaniu
S. Króla, zam. przy ul. Drzy
mały w Radomiu.
(mz)

tusa II”. Na razie jest tylko
pod dostatkiem nasion i che
micznych środków ochrony
roślin. To jednak nie wystar
cza, by tegoroczny plon z pra
cowniczych ogródków działko
wych był na miarę ambicji
działkowiczów, by stanowił on
istotną
część zaopatrzenia
rynku miejskiego w warzywa
i owoce.
Cieszy szybki przyrost no
wych areałów ogrodów dział
kowych, który zresztą zapo
wiadano znacznie wcześniej.
Niepokoi
natomiast
wiele
spraw opóźniających prace
wiosenne w POD: nie zakoń
czone melioracje na działkach
zalewanych corocznie na wio
snę, niedostatek sadzonek i
nawozów mineralnych. Trzeba
radomskim POD szybko po
móc,
zwiększając
przede
wszystkim dostawy nawozów
i sadzonek, bo tylko wówczas
wywiążą się one z obowiąz
ku zwiększenia tak potrzeb
nych zarówno działkowiczom
jak i rynkowi miejskiemu wa
rzyw i owoców.
(bc-de)

Harcerze z Mogielnicy
najlepszymi organizatorami
wypoczynku
Na plenarnym posiedzeniu
Rady Chorągwi Związku Har
cerstwa Polskiego im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu,
przedstawiono wyniki zimo
wej akcji dla młodzieży „Ra
domska zima”. Pierwsze miej
sce i puchar Komendanta
Chorągwi zdobyli harcerze z
hufca w Pionkach, a trzecie
ich koledzy z Radzanowa.
11 osób otrzymało krzyże
zasługi ZHP za aktywną dzia
łalność w szeregach Związku.
Uczestnicy plenum wysłuchali
także referatu i wzięli udział
w dyskusji dotyczącej wycho
wania w Chorągwi.
TMZ

Poszerzone ulice, nowe drogi

brygady Przedsiębiorstwa Bu
downictwa Kolejowego z Ra
domia, które przystąpią do
przekładania fragmentu bocz
nicy kolejowej. Tory wrócą
na stare miejsce po wykona
niu tunelu drogowego. Jego
wykonaniem zajmą się spe
cjalistyczne brygady Przed
siębiorstwa Robót Kolejowych
nr 15 z Warszawy, które
również wznosiły konstrukcję
już istniejącego tunelu przy
ul. Szkolnej.
Tunel jest jednym z dwóch
dużych obiektów inżynier
skich, które trzeba będzie zbu
dować na trasie obwodnicy w
br. Drugim będzie wiadukt
nad torami kolejowymi Ra
dom—Dęblin, do którego bu
dowy już przystąpiły brygady
Kieleckiego Przedsiębiorstwa
Robót Mostowych. Kieleccy
wykonawcy zapewniają, że
zdążą z robotą przed zimą,
gdyż wiadukt wznoszony bę
dzie w większości z elemen
tów prefabrykowanych.
Wymieniliśmy tylko więk
szych wykonawców, którzy
współpracować będą z inwe
storem, tj. Wojewódzką Dy
rekcją Rozbudowy Miast i
Osiedli Wiejskich w Radomiu. f
Sądząc po przebiegu ostatniej
narady, jest za dużo dotych
czas niepotrzebnych dyskusji
i formalnych wymagań wzglę
dem siebie, gdy z drugiej stro
ny wiadomo, że jak najszyb
ciej trzeba nadrobić dotych
czasowe opóźnienie, aby jesz
cze w br. przekazać całą ob
wodnicę do użytku. Współ
praca i wzajemne zrozumie
nie są zatem bezwzględnie po
trzebne, aby tegoroczny ter
min zakończenia robót był na
prawdę realny! Do końca ro
ku pozostało aż, ale jedno
cześnie tylko, 9 miesięcy! I o
tym powinni przede wszyst
kim wszyscy partnerzy pamię
tać. „Życie” ze swej strony
jeszcze nie raz będzie na bu
dowie i zda relacje z postępu
prac.

Jednym z elementów pro
wadzonej od dwóch lat inten
sywnej modernizacji sieci ko
munikacyjnej w Radomiu, jest
nowo powstająca tzw. obwod
nica wschodnia o długości 4,2
km i koszcie budowy ponad
80 min zł. Przypo-mnijmy, że
obecnie istnieje już fragment
pomiędzy ul. Lubelską i ul.
Słowackiego (tymczasem jed
na jezdnia), a jeszcze w br.
przybędzie kolejny odcinek
pomiędzy ul. Lubelską a ul.
Żółkiewskiego (na razie tak
że tylko jedna jezdnia). Za
kończenie robót na tym od
cinku pozwoli na skierowanie
tą arterią całego ruchu tran
zytowego na trasie Warszawa
— Rzeszów, który dotychczas
z konieczności musiał się od
bywać przez zatłoczone śród
mieście Radomia, czyli prak
tycznie ul. 1 Maja i ul. Sło
wackiego.
W ub. roku rozpoczęto
pierwsze roboty przygotowa
wcze, a w zimie — prace
ziemne. Mrozy panujące w lu
tym skutecznie zahamowały
postęp prac a marcowe, gwał
towne roztopy uniemożliwiły
dojazd i pracę samochodom i
ciężkim maszynom budowla
nym, co najbardziej odczuły
brygady Rejonu Dróg Publicz
nych z Radomia, które mają
wykonywać w pierwszej fazie
niwelację terenu pod przyszłą
jezdnię obwodnicy, a następ
nie podbudowę i nawierzchnię
drogi.
Na dziś są więc opóźnienia,
trzeba będzie w szybkim cza
sie nadrobić, gdyż na front
robót i wejście na plac budo
wy czekają inni wykonawcy.
A jest ich wielu. Brygady
Kombinatu Budownictwa Ko
munalnego mają na przykład
wykonać całe odwodnienie te
renu pomiędzy ul. Lubelską
i ul. Żółkiewskiego. W tym
celu wykorzystają naturalny
spadek terenu i skierują nad
miar wód opadowych do Po
toku Północnego, który mniej
więcej w połowie długości
przecina budowany odcinek
magistrali.
Lada dzień na trasie ob
wodnicy pojawią się także

TADEUSZ M. ZAJĄC

Kiermaszowa sprzedaż mebli

Wzbogacać rynek, kształtować gusty klientów
Hala sportowa „Radoskóru"
przekształcona została doraź
nie w przytulne pomieszcze
nie mieszkalne: różne M-2,
M-3, pokoje dziecinne i nowo
czesne pomieszczenia kuchen
ne. Już po raz drugi odbywa
się tu kiermasz meblowy, któ
ry cieszy się dużym zaintere
sowaniem klientów.
Ktoś powie — nic dziwnego,
naprawdę ładne i nowoczesne
meble zobaczyć można tylko
okazjonalnie, bo tak na co
dzień trwa pogoń za udanymi
kompletami meblowymi, rega
łami młodzieżowymi dwu
drzwiowymi szafami, wersal
kami czy kuchennymi szafka
mi. I z pewnością tak jeszcze
bywa, choć handel tu i ów
dzie narzeka już, że znaczna
część mebli leży długo w ma
gazynach, a niektóre placówki
mają kłopoty z przyjęciem
napływających transportów od
producentów. Ważną przyczy
ną jest to, że sklepy meblowe
nie posiadają dostatecznej po
wierzchni na właściwe wyeks
ponowanie towaru, który jest
w sprzedaży.
Potwierdza to przykład ra
domskiego sklepu meblowego.
A przecież nawet najlepiej
prowadzone zestawy 1 tablice
ze szczegółowym wykazem po
siadanych przez sklep mebli
nie dają klientowi pełnego ob
razu zaopatrzenia. Niewiele
mówią przecież nazwy posz
czególnych kompletów meblo
wych, jak „Nida”, „Padwa”,
a nawet tych, które produkuje
się na naszym wojewódzkim
rynku przez fabrykę w Ko
zienicach.
Meble trzeba zobaczyć jak
wyglądają już zmontowane,
odpowiednio zestawione, a
także w uzupełnieniu z in
nym wyposażeniem mieszka
nia, jak wykładzina podłogo
wa, zasłony, firanki, lampy i
sprzęt
oświetleniowy
czy
sprzęt gospodarstwa domo
wego.
Gustownie
1
wygodnie
urządzone mieszkanie jest ma
rzeniem każdej rodziny. W su-

TKKF „Garbarz” proponuje

Gimnastyka dla pań
Działacze ogniska TKKF
„Garbarz” są organizatorami
kursu gimnastyki korekcyjnej
dla pań, któiy odbywa się
dwa razy w tygodniu w sali
gimnastycznej
Zasadniczej
Szkoły Zawodowej „Radoskóru“ przy ul. Dalekiej 27. Za
jęcia odbywają się w ponie
działki i środy w godzinach
19.30—20.30, a prowadzi je
mgr wychowania fizycznego
Zofia Kołodziejska.
Bliższe informacje i zapisy
bezpośrednio przed zajęciami
w sali gimnastycznej lub tele
fonicznie pod nr 278-13, co
dziennie w godz. 7—15 u p.
Haliny Chojnackiej.
(mz)

kurs tym dążeniom wyszła już
po raz drugi dyrekcja WPHM
w Radomiu, organizując tego
roczny ' kiermasz. W stosunku
do ubiegłorocznego kiermaszu
rozszerzono formę sprzedaży,
m.in. o zawieranie umów na
kompleksowe
wyposażenie
wnętrz. Klientom zapropono
wano 15 kompletów zestawów
mebli „Bieszczady’’ i 18 „Ni
da” oraz 33 zestawy mebli ku
chennych. Na stoiskach „Very", klient zawierający umowę
mógł wybrać odpowiednie
tkaniny obiciowe do mebli,
zasłony itp., natomiast Zjed
noczenie „Połam” proponuje
W swych stoiskach oświetle
nie, głównie lampy stojące i
gabinetowe. Pewne ogranicze
nie propozycji co do oświetle
nia mieszkań wynika z trud
ności zainstalowania na kier
maszu lamp zwisających i
kinkietowych.
Mimo obaw, organizatorzy
kiermaszowej sprzedaży, prze
konali się, że obroty na takiej
nieco wystawowej imprezie
mogą być niemałe. W ciągu
pierwszych dni radomskiego
kiermaszu sprzedano mebli za
3,5 min zł.
Potrzeba wprowadzenia ak
tywnych form handlu odnosi
się więc do wielu branż prze
mysłowych. Mają one bowiem
za cel nie tylko zwiększać za
opatrzenie rynku w potrzebne
artykuły, ale i kształtować

Między nami

Mała rzecz a cieszy
Stara to prawda, że naj
częściej drobiazgi decydują o
ogólnej opinii lub poważnych
sprawach. Przekonała się o tym
pracownica Kombinatu Budo
wnictwa Miejskiego w Rado
miu, która kupowała herbatę
ekspressową w stoisku de
likatesów" przy ul. Żerom
skiego 44. Nasza Czytelniczka
uregulowała należność bank
notem 1000-złotowym odbiera
jąc tylko 420 reszty zamiast
920 zł.
Kiedy
zorientowała się w
pomyłce nie bardzo wierzyła,
że odzyska pieniądze. Mimo
wszystko, jeszcze tego samego
dnia, zwróciła się od obsłu
gującej ją ekspedientki, która
z
uśmiechem
zrozumienia
wręczyła zaskoczonej Czytel
niczce pozostałe 500 zł należ
ności. Miłą ekspedientką oka
zała się Ewa Pilarska, której
nasza Czytelniczka chce zre
wanżować się bodaj kwiatami.
Prawda, pracownica handlu
wykonała tylko swój obowią
zek, poważnie potraktowała
klientkę. Z drugiej jednak
strony wciąż za mało mamy
podobnych przykładów sym
patii w sklepach, i placówkach
usługowych. I dlatego nasza,
maleńka notatka prasowa w
opisanej sprawie. Dla zachę
ty i przykładu.

(mz)

gusty klientów. Temat ten w
odniesieniu do wyposażenia
mieszkań był szeroko oma
wiany na odbywającej się w
Radomiu ogólnokrajowej na
radzie handlowców.
(n)

W lipcu pierwsze efekty

Przyspieszone tempo
budowy ul. Południowej
W dobrym tempie prowa
dzone są roboty ziemne na bu
dowie ul. Południowej, która
.połączy Aleje Grzecznarowskiego (dawna ul. Szkolna) z
ul. Młodzianowską zapewnia
jąc tym samym dogodne po
łączenie komunikacyjne dla
mieszkańców jednostki „A” i
„B” osiedla „Ustronie” oraz
obecnie istniejącej części osiedla „Prędocinek".
Przedstawiciele Radomskie
go Przedsiębiorstwa Robót In
żynieryjnych, które jest głów
nym wykonawcą robót na ul.
Południowej zawarli ostatnio
porozumienie z przedstawi
cielami Kombinatu Budow
nictwa Komunalnego i Kombi
natu Budownictwa Miejskie
go, w myśl którego przyspie
szona zostanie budowa tej ar
terii. Zdecydowano, że do 22
lipca br. gotowy będzie odci
nek ul. Południowej do ul.
Świerkowej a ściślej jej prze
dłużenia od AL J. Grzecznarowskiego.
Obydwa fragmenty ulic za
pewnią dobre połączenie ko
munikacyjne dla mieszkańców
„Ustronia’’ i nowo powstające
go osiedla „Prędocinek”. Jes
teśmy przekonani, że wyko
nawcy dotrzymają słowa i
przekażą do użytku obydwa
odcinki ulic już latem br.
(mz)

Program budownictwa dróg
w Radomiu obejmuje po
szerzenie głównych
arterii
miasta, budowę obwodnic, tu
neli, mostów. Na głównej uli
cy Żeromskiego trwają prace
przy poszerzeniu jezdni, a u
wylotu budowany jest wia
dukt nad torami kolejowymi
Prace wykonują ekipy Kielec-

Poczta „Życia”

Termin /niby/ krótki
W redakcyjnej poczcie uz
bierało się kilka listów od
Czytelników, w których poru
szają oni problemy, interesu
jące z pewnością więcej osób.
Tadeusz Kuciewicz, zam.
przy. ul. Gwardii Ludowej 8,
pisze, że 23 ub. miesiąca od
wiedził punkt usługowy Spół
dzielni „Wspólnymi Siłami”
przy ul. Traugutta, który no
si wdzięczną nazwę „Maria”.
Wstąpił, gdyż zaintrygował go
napis:
„Dziś zamówisz —
wkrótce otrzymasz gotowe”.
Niestety, w punkcie oświad
czono naszemu Czytelnikowi,
że zamówienie na uszycie
dwóch koszul męskich z po
wierzonego materiału mogą
przyjąć dopiero w czerwcu. W
tym czasie także dopiero o-

kreślą termin wykonania usługi...
Ładne „wkrótce”!
•
Adam Rzeszot podobnie jak
i wielu innych mieszkańców
ul. Komunalnej na Glinicach
od lat dopomina się o zain
stalowanie bodaj kilku lamp
ulicsnych. Niestety, również w
tym toku na tej ulicy nie prze
widuję się robót elektrycz
nych. Mimo wszystko przed
stawiamy prośbę Czytelników
wierząc,
że
kierownictwo
Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów z czasem pomyśli i o
tej zapomnianej, peryferyjnej
uliczce,
którą
wieczorami
każdy musi omijać właśnie ze
względu na panujące „egip
skie ciemności”.
(mz)

kiego Przedsiębiorstwa Robót
Mostowych oraz Kombinatu
Budownictwa
Komunalnego.
Wiadukt Lubelski ma być go
towy w przyszłym roku.
Trwają też prace przy bu
dowie obwodnicy rzeszow
skiej, którą wykonuje Rejon
Dróg Publicznych oraz Przed
siębiorstwo Budownictwa Ko
lejowego. Obwodnica o dłu
gości 4 km przekazana zosta
nie do eksploatacji pod ko
niec br. Tędy skierowany zo
stanie ruch tranzytowy z
Warszawy do Rzeszowa, z ominięciem zatłoczonego śród
mieścia Radomia.
Fot- Bronisław Duda

KRONIKA DNIA
Na skrzyżowaniu ulic GiserskleJ
i Słowackiego w Radomiu samo
chód ciężarowy marki „Jelcz”
nr rej. SE-2857 potrącił 77-letnią
Annę Kanię, która doznała ogól
nych potłuczeń i została prze
wieziona do szpitala.
Kierowca
zbiegt z miejsca wypadku.
♦
W Łipienlcach Dolnych gm.
Jastrząb Jadący polną drogą mo
tocyklista 24-letni Henryk Figarski
wywrócił się i poniósł
śmierć.
*
Na dworcu PKS w Lipsku usi
łował wskoczyć do ruszającego
autobusu 3S-Ietni Zbigniew
K.
Mężczyzna, który był w stanie
nietrzeźwym dostał się pod koła
doznając złamania obu nóg. Ze
stal przewieziony do szpitala v.’
Radomiu, (bw)

