W największych portach polskich

Dobrze z przeładunkami,
gorzej z inwestycjami
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Węzłowe problemy stosunków polsko-szwedzkich

„Centromor” - „Sudoimport”

Dodatkowy kontrakt

Edward Gierek, Henryk Jabłoński
i Piotr Jaroszewicz przyjęli Thorbjoerna Faelldina
Podpisanie umowy handlowej na lata 1978 —1982

(P) Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz w rozmowie z Thorbjoernem Faelldinem.
(P) Czwartek był drugim dniem oficjalnej wizyty, którą skła
da w Polsce premier Szwecji Thorbjoern Faelldin. 13 bm. gość
szwedzki został przyjęty przez przywódców partii i państwa;
zakończyły się polsko-szwedzkie rozmowy plenarne. Tego sa
mego dnia premier Szwecji zwiedził Warszawę.
ski przyjął w Belwederze prze
(P) 13 bm. I sekretarz KC
bywającego z oficjalną wizytą
PZPR Edward Gierek z udzia
w Polsce, premiera Szwecji
łem prezesa Rady Ministrów
Thorbjoerna Faelldina.
Piotra Jaroszewicza przyjął w
W czasie rozmowy. która
gmachu Sejmu przebywające
przebiegła w serdecznej atmo
go w Polsce z wizytą oficjal
sferze, poruszono sprawy dal
ną premiera Szwecji Thor szego wszechstronnego rozwoju
bjoerna Faelldina. Premiero polsko-szwedzkiej współpracy.
wi Szwecji towarzyszył mini
Omówiono również niektóre za
międzynarodowe,
ster przemysłu Nils G. Aasling. gadnienia
związane z umacnianiem poko
Obecni byli ambasadorowie
bezpieczeństwa w Europie
obu krajów: Paweł Cieślar i ijunai świecie.
Carl Rappe.
W rozmowie uczestniczył wi
W toku przyjaznej rozmowy
ceminister spraw zagranicz
omówiono węzłowe problemy
nych — Józef Czyrek.
rozwoju pomyślnie kształtują
Obecni byli ambasadorowie:
cych się stosunków polskoPolski w Szwecji — Paweł Cie
szwedzkich, a zwłaszcza doty
ślar i Szwecji w Polsce — Carl '
czące rozszerzania wzajemnie
Rappe. (PAP).
korzystnej wymiany handlowej
1 kooperacji przemysłowej. Wy
Podpisanie
rażono dążenie obu krajów do
rozwijania współpracy także w
umowy handlowej
Innych dziedzinach: naukowotechnicznej i kulturalnej, tury
W czwartek kontynuowane
styki i kontaktów społeczeństw.
były w Warszawie polsko-szwe
Dokonano również wymiany dzkie rozmowy plenarne, któpoglądów na tematy międzyna
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4
rodowe. Podkreślono doniosłość
i aktualność realizacji Aktu
Końcowego KBWE w Helsin
kach oraz utrwalenia w duchu
jego postanowień i zasad po
kojowej
współpracy między
państwami naszego kontynen
tu.
Uznano za niezwykle ważną
sprawę działania na rzecz za
hamowania wyścigu zbrojeń i
rozbrojenia.
Wyrażono przekonanie,
że
ważnym elementem infrastruk
(P) Przedstawiciele kilku ge
tury pokoju w Europie jest po
neracji ruchu młodzieżowego
głębianie nokojowej współpracy
oraz wielotysięczna rzesza ak
państw leżących nad Bałty
tywistów organizacji FSZMP
kiem. (PAP)
ze Śląska i Zagłębia zgroma
W Belwederze
dzili się 13 bm. w wojewódz
(P) 13 bm. przewodniczący
kiej hali widowiskowo-sporto
Rady Państwa Henryk Jabłońwej w Katowicach na wielkim
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Od naszego
specj’alnego wysłannika
JANUSZA REITERA
(P) Zamek Królewski zapre
zentował się szwedzkim goś
ciom w „stanie powstawania".
Przez cały czas zwiedzania
ekipy budowlane i konserwa
torzy nie przerywali pracy.
Profesor Stanisław Lorentz —
dyrektor Muzeum Narodowego,
kreślił wizję Zamku, wskazując
na to, co już istnieje i opisu
jąc to, co wzbogaci ten bez
cenny obiekt w przyszłości.
Tradycje związków polskoszwedzkich były przewodnim
motywem opowieści profesora
Lorentza. Raz po raz powracały
nazwiska królów z dynastii
Wazów, a zwłaszcza Zygmunta
III, którego posąg sąsiaduje z
Zamkiem. Goście mogli też usłyszeó, że jednym z cennych
eksponatów, które zgromadzone
będą w Zamku, jest malowidło
ofiarowane przez rząd szwedz
ki w 1974 roku. Jest to płótno
zwinięte w rolkę, długości sze
snastu metrów, przedstawiają(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Manifestacja jedności patriotycznych wysiłków ruchu
młodzieżowego w służbie socjalistycznej ojczyzny

Po konsultacji „Życia” przy tel. 250-205

Co dalej ośmioklasisto?
11 gil

1 'I

(P) Od lewej: Stefan Czyżewski, Halina Litniewska i Jan Kar
piński
Fot. Ryszard Przedworski
Czwartkowa konsultacja „Ży
cia” przy tel. 259-295 poświęco
na była sprawie wyboru przez
młodzież
dalszego
kierunku
nauki. CO DALEJ OŚMIOKLA
SISTO? — na to pytanie odpo
wiadali:
O mgr Halina Litniewska,
psycholog, dyrektor Wojewó
dzkiej Poradni WychowawczoZawodowei Stół. Woj. Warsza
wskiego.
O inż. Stefan Czyżewski, wi
cekurator oświaty i wychowa
nia do spraw kształcenia zawo
dowego w SWW.
© mgr Jan Karpiński, dyrek
tor departamentu kształcenia
zawodowego w Ministerstwie
Oświaty i Wychowania.
x
Zaproszeni przez nas kon
sultanci, podobnie jak w la
tach ubiegłych, przez ponad go
dzinę przyjmowali telefony od
rodziców i samych zaintereso
wanych. czyli uczniów, niezde
cydowanych jeszcze co do dal
szej drogi swojej edukacji.
Najczęściej powtarzały się py-

tania o to, jaką wybrać szkołę
— ogólnokształcąca czy zawo
dowa, a jeśli, to technikum, czy
zasadnicza? Jakiego uczyć się
zawodu, przy określonych scho
rzeniach i przeciwwskazaniach
lekarskich? Gdzie zasięgnąć po
rady lekarza lub psychologa?
Co robić, jeśli syn wbrew ra
dom i ambicjom rodziców, chce
iść do technikum samochodo
wego? Gdzie posłać córkę, któ
ra nie ma żadnych sprecyzo
wanych uzdolnień?
O ogromnym zainteresowaniu
tymi co roku powtarzającymi
sie problemami ośmioklasistów
świadczy duża liczba otrzyma
nych wczoraj telefonów, a tak
że wiele listów nadesłanych je
szcze przed konsultacją.
Wszystkim, którym nie udało
sie do nas dodzwonić, radzimy
napisać do redakcji „Życia War
szawy”, ul. Marszałkowska 3/5.
00-624 Warszawa, z dopiskiem
na kopercie: ,,Co dalej ośmio
klasisto?”.

„Spotkaniu pokoleń”, aby za
manifestować jedność patrio
tycznych wysiłków w służbie
socjalistycznej ojczyzny.
Na spotkanie przybyli człon
kowie Biura Politycznego KC
PZPR: I sekretarz KW PZPR
w Katowicach — Zdzisław Gru
dzień i wicepremier — Jan Szy
dlak, zastępca członka Biura
Politycznego,
sekretarz
KC
PZPR — Jerzy Łukaszewicz,
kierownik Wydziału Prasy, Ra
dia i Telewizji KC PZPR —
Kazimierz Rokoszewski, I se
kretarze Komitetów Wojewódz
kich PZPR: w Bielsku-Białej —
Józef Buziński, w Częstochowie
— Józef Grygiel, w Opolu —
Andrzej Żabiński i przewodni
czący Rady Głównej FSZMP —
Krzysztof Trębaczkiewicz. Za
proszona została z całego kraju
grupa zasłużonych działaczy ru
chu młodzieżowego, którzy w
latach 1943—1956 działali w woj.
katowickim.
W głębi wielkiej hali, na tle
czerwonych i biało-czerwonych
sztandarów — emblematy orga
nizacji ruchu
młodzieżowego.
Na czele wkraczających pocztów
sztandarowych — historyczne
sztandary Polskiej Partii Ro
botniczej, Związku Walki Mło
dych i Związku Młodzieży Pol
skiej. Brzmią dźwięki hymnu
narodowego.
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2 i

na dostawę
10 statków do ZSRR
Od stałego korespondenta
JERZEGO
SIERADZINSKIEGO
Moskwa, 13 kwietnia
(P) Między „Centromorem"
i radzieckim „Sudoimportem”
zawarty został w czwartek
kontrakt na dostawę do Zwią
zku Radzieckiego 10 statków,
każdy o nośności ponad 6 tys.
ton.
Są to uniwersalne drobnicow
ce budowane w szczecińskiej
Stoczni im. Adolfa Warskiego i
przeznaczone do przewozu ła
dunków suchych, skonteneryzowanych oraz towarów mrożo
nych. Zgodnie z zamówieniem
radzieckiego armatora jednostki
te spełniać mają rolę baz tran
sportowych w rybołówstwie da
lekomorskim.
Kontrakt, podpisany w Mos
kwie przez dyrektora naczelne
go „Centromoru”, Klemensa
Walkowiaka i przewodniczącego
„Sudoimportu”, Pawła Ganina,
wzbogaca przewidzianą w umo
wie międzyrządowej wartość
wzajemnych obrotów na bieżą
cą 5-latkę. Jest to transakcja
dodatkowa, przy czym zwraca
uwagę rekordowo krótki termin
realizacji dostaw. Pierwszy z
tej serii statków Stocznia im.
Warskiego przekazać ma armato
rowi radzieckiemu jeszcze w
tym roku, zaś pozostałe sukce
sywnie do połowy 1980 r.
Przyjęcie takich warunków
umowy świadczy o nowoczes(O DOKOŃCZENIE NA STR. 4

(P) Ponad 16,5 min ton towarów przeładowały w pierwszym
kwartale br. trzy największe polskie porty — Gdańsk, Gdynia
i Szczecin.
Do ładowni polskich i ob
cych
statków,
portowych
magazynów i wagonów kole
jowych trafiły ogromne masy
towarów przeznaczonych na
eksport lub niezbędnych w
kraju.

W tym okresie najlepsze wy
niki osiągnęli niewątpliwie dokerzy Gdańska, gdzie do koń
ca kwietnia przeładowano 7,5
min towarów. O półtora milio
na ton więcej niż w do nie
dawna rekordowym drugim
kwartale 1977 r. i o 900 tys
więcej niż zakładał plan.
Dotychczasowe i tak już wy
śrubowane wyniki poprawiono
w prawie wszystkich grupach
towarowych. Szczególnie wyso
kie obroty miały miejsce w
bazach: węglowej, paliwowej i
surowców chemicznych. Było
to możliwe dzięki rytmiczniejszej pracy kolei, która tym
razem podstawiała nieco więk-

lnformacj'a własna
(P) Państwowe gospodarstwa
rolne działające na terenie wo
jewództwa warszawskiego za
kończyły już siewy zbóż. Jak
wynika z informacji warszaw
skiego Zjednoczenia Państwo
wych Przedsiębiorstw Gospodar
ki Rolnej za dwa — trzy dni po
winny zakończyć siewy także
kombinaty PGR działające na
terenie województwa ciechano
wskiego.
Dotychczas zboża jare zasiano
na ok. 6,6 tysiącach hektarów
pól tj. 90 proc, powierzchni
przewidzianej do uprawy.
Dzień wczorajszy nie był dob
ry dla rolników, niewielu z
nich mogło pracować w polu,
opady deszczu ze śniegiem
wstrzymały roboty. (m.p.)

sze ilości wagonów, jak też w
miarę terminowej realizacji do
staw ze strony central handlu
zagranicznego. Krótko mówiąc,
dopisali kontrahenci, a i sam
port usprawnił własną organi
zację, co w efekcie przyniosło
dobre rezultaty, mimo że w
tym czasie w Gdańsku nie uruchomiono żadnych nowych
urządzeń. Port Północny, który
jest częścią Portu Gdańskiego
także ustanowił kwartalny re
kord.

BONN (PAP). Korespon
nia, iż RFN traktuje problem
dent PAP, Jan Prejzner pi broni neutronowej, jako „kartę
atutową” w dialogu z krajami
sze: W czwartek rozpoczęła
socjalistycznymi na temat re
się w Bundestagu debata za
sił zbrojnych i zbrojeń
początkowana deklaracją rzą dukcji
w Europie Środkowej.
dową złożoną przez kanclerza
Zapowiadając zgłoszenie przez
RFN Helmuta Schmidta, w
państwa NATO nowych pro
której poruszył on niektóre . pozycji w wiedeńskich roko
waniach rozbrojeniowych, kan
problemy
polityki
zagra
clerz Schmidt apelował o ustęp
nicznej.
Helmut Schmidt ustosunko
wał się do ostatniej decyzji
prezydenta USA Jimmy Carte
ra w sprawie odroczenia pro
dukcji broni neutronowej, przed
stawił wyniki obrad szefów
państw i rządów krajów EWG
w ubiegłym tygodniu i wskazał
na znaczenie zbliżającej się wi
zyty w RFN przywódcy radizieckiego Leonida Breżniewa.
Kanclerz RFN stwierdził, iż
rząd federalny popiera decyzję
prezydenta USA o odroczeniu
decyzji w sprawie produkcji
bomby neutronowej. Twierdził
przy tym, że decyzja ta może
stworzyć nowe przesłanki sta
bilizacji
układu sił między
państwami NATO a państwa
mi Układu Warszawskiego, da
jąc tym samym do zrozumie-

Inżynierowie i naukowcy
Rozmowa z prof. dr. Zdzisławem Marciniakiem
Co uczyniliśmy i co uczynić należy, aby Polska rosła W
silę a ludzie żyli dostatniej? — oto pytanie, które w mak
symalnie syntetycznym ujęciu formułuje postulat analizy
naszych dotychczasowych osiągnięć i dalszej pracy nad
umacnianiem naszego kraju i wzrostu dobrobytu jego oby
wateli.
Naszym dotychczasowym wielkim sukcesom towarzyszy
odczucie, że możemy osiągnąć znacznie więcej, że nie są
jeszcze w pełni wykorzystane wielkie możliwości, tkwiące
w talencie, wiedzy, doświadczeniu, zaangażowaniu ludzi
pracy, w stworzonym już potencjale przemysłowym, w bo
gactwie naszej ziemi — co utrudnia nam pełniejsze zaspo
kajanie rosnących potrzeb społecznych i jeszcze szybszy
wzrost sił naszego kraju.
Cenimy to, czego dokonaliśmy gdyż potrzebna jest nam
satysfakcja z rzetelnych osiągnięć, które stanowią podstawę
dalszego postępu. Potrzebna też jest ocena naszych możli
wości, rezerw — dla nakreślenia perspektywy, stawiania
ambitnych celów.
Z prośbą o ocenę dorobku osobistego i ogólnopolskiego
oraz perspektywy zwróciliśmy się do wielu ludzi, specja
listów w określonych dziedzinach, którzy mają duże do
świadczenie — i mogą wnieść niemało do odpowiedzi na
zacytowane na wstępie pytanie.
Dziś publikujemy rozmowę na ten temat z profesorem
Zdzisławem Marciniakiem.
Prof. dr Zdzisław Marci
niak,
dyrektor
Instytutu
Technologii
Bezwiórowych
Politechniki
Warszawskiej,
przewodniczący
Komitetu
Budowy Maszyn PAN. Jako
jedyny dotychczas nauko
wiec — kierownik zespołu,
zdobył dwukrotnie najwyższą
nagrodę w naszym konkursie
„Mistrza Techniki”: w 1970
r. za prasę z wahającą ma
trycą (znaną powszechnie ja
ko prasa Marciniaka) i w
1974 r. za metodę walcowa
nia szczękami o wewnętrznej
powierzchni
kształtującej.
Oba opracowania Profesora
zostały uznane za jedne z
większych osiągnięć polskiej
techniki.
— Panie Profesorze, po początkowym rozgłosie,
__ _____ od
. _ kilku
lat niewiele słychać o dalszych
losach
Pańskich
rozwiązań,
Czyżby potwierdzało to obawy,
że nie potrafimy wykorzystać
szansy, jaką dały nam nowatorskie technologie?

działo w tym okresie z „prasą
Marciniaka” i nową metodą
walcowania?

Drugi dzień obrad

XXIX sympozjum Pugwash
w Zakopanem
(P) 13 bm. w Zakopanem kon
tynuowane były obrady XXIX
sympozjum Pugwash. Przebie
gały one w tym dniu w dwóch
grupach roboczych.
W obradach uczestniczył czło
nek
Polskiego
Komitetu
Pugwash, sekretarz KC PZPR
— Ryszard Frelek.
14 bm. nastąpi jednodniowa
przerwa w pracach sympozjum.
Obrady sympozjum — powie
dział dziennikarzowi PAP ich uczestnik, — prof. Paweł Bożyk
(DOKOŃCZENIE NA STR. 6)

Obecnie przy wielokilometro
wych, a i tak za krótkich na
brzeżach, stoją w Gdańsku 24
statki, a tylko cztery oczekują
na redzie. Po niedawnym, zi
mowym spiętrzeniu zadań, ja
kie miało miejsce jeszcze w
lutym i marcu br., w pierw
szej połowie kwietnia tutejsi
portowcy pracują nieco spokoj
niej. Jest to jednak cisza przed
burzą. Z morza zapowiedziano
już przybycie kolejnych stat
ków z kukurydzą, jęczmieniem
i sorgo. W Gdańsku co miesiąc
trzeba przeładować minimum
110 tys. ton zboża, do czego
port ten nie jest przygotowany.
W optymalnym wykorzysta
niu portowego potencjału ma(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

stwa ze strony krajów socjali
stycznych w tych rokowaniach,
uzasadniając to istniejącą rze
komo przewagą tych państw w
dziedzinie broni pancernej i
broni rakietowej średniego za
sięgu.
H. Schmidt wyraził zdziwię,
nie i zaniepokojenie z powodu
krytycznych uwag składanych
niedawno przez przewodniczą
cego bawarskiej CSU Franza
Josefa Straussa pod adresem
Cartera, przywódcy radzieckie
go Leonida Breżniewa i rządu
federalnego. Kanclerz stwier
dził, iż Strauss swoimi wypo
wiedziami szkodzi interesom
RFN i traci prawo do tego, że
by go traktować jako „partne
ra rozmów”. Szef rządu RFN
oświadczył, iż nic nie jest w
stanie „podkopać zgody” mię
dzy USA i RFN.
Oceniając wyniki spotkania
na szczycie krajów EWG w
Kopenhadze,
kanclerz
RFN
wyraził zadowolenie z uzgod
nienia terminu bezpośrednich
wyborów do tzw. parlamentu
europejskiego (7 do 10 czerw
ca 1979). Stwierdził równocześ
nie, iż dokonało ono tymczaso
wego bilansu sytuacji w sekto
rze gospodarczym i waluto
wym, która „na ogół jest mało
(D) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Spotkanie lektora KC PZPR
z aktywem politycznym
w Radomiu
Informacja własna
(R) 13 bm. przebywał w Ra
domiu lektor KC PZPR prof.
dr hab. Kazimierz Sobczak, któ
ry spotkał się z aktywem poli
tycznym miasta — lektorami
KW partii, opiekunami gmin
oraz aktywem partyjnym za
kładów pracy. Prelegent wygło
sił odczyt na temat „Co uczy
niliśmy i uczynić należy, aby
Polska rosła w siłę a ludzie ży
li dostatniej”.
Omówiona problematyka bę
dzie w najbliższym czasie przed
miotem spotkań aktywu par
tyjnego w instytucjach, zakła
dach pracy w miastach i na
wsi. (bw)

Deszcz • Śnieg • Mżawka
— Ja też nie jestem dobrze
zorientowany. Po prostu spra
wę wziął w swoje ręce prze
mysł. Moja rola w zasadzie się
skończyła. Przecież Politechni
ka nie może i nie powinna
przez cały czas prowadzić te
matu.
Uważam zresztą, że
wrzawa wokół opracowań na
szego instytutu była nieco
przedwczesna. Stworzenie idei
technicznej, zbudowanie proto
typu maszyny, to zaledwie ma
ła część drogi, jaką trzeba by
ło przebyć, by nowa technolo
gia znalazła pełne zastosowa
nie praktyczne. Dalej jest ty
siąc problemów, które musi
rozwiązywać zespół inżynierów
bezpośrednio u producenta. Ta
ki zespół powstał — i to jest
właściwe. Moja rola ogranicza
się właściwie do konsultacji. W
instytucie żyjemy już innymi
sprawami, ą ponieważ z reguły
najbardziej kocha się ostatnie
dziecko, wcale nie uważam, że
(CIĄG DALSZY NA STR. 3)

Wiosenna zima
(P) Niemal w całej Polsce
wystąpiły w czwartek opady
śniegu, deszczu ze śniegiem i
marznącej mżawki. Było bardzo
chłodno. W południe w Kiel
cach i w Kłodzku termometry
wskazywały zero st.; w War
szawie i w Katowicach 1 st.
Najcieplej było na Wybrzeżu
Zachodnim: m. in. w Kołobrze
gu i Łebie — 10 st.
Przez kilkanaście godzin sy
pał śnieg w Tatrach. Obecnie
jego pokrywa sięga 94 cm na
Kasprowym Wierchu, 85 cm na
Hali Gąsienicowej, 69 cm w
Morskim Oku, 40 cm na My
ślenickich Turniach. Śnieg jest
jednak mokry: na termome
trach było zero st.
W Beskidach pokrywa świe
żego śniegu sięga 15 cm. Na
Skrzycznem i na Klimczoku
było w czwartek minus 3 st.
Jeszcze chłodniej jest w wyso
kich partiach Sudetów:
Śnieżce było minus 7 st

Przed festiwalem „Hawana-78

(P) W całym kraju wyłonio
no już — na plenarnych po
siedzeniach Rad Wojewódz
kich Federacji Socjalistycz
nych Związków Młodzieży
Polskiej — delegatów na XI
Światowy Festiwal Młodzieży
i Studentów — „Hawana—78”.

Tym samym przygotowania
młodego pokolenia do festiwalu

•Dziś 8 stron

hawańskiego wkraczają w osta
tni etap. Młodzież polską repre
zentować będą na Kubie — ja
ko uczestnicy festiwalu w któ
rym weźmie udział ok. 16 tys.
dziewcząt i chłopców z całego
świata, przodujący robotnicy i
rolnicy, najlepsi studenci i ucz
niowie, wzorowi młodzi żołnie
rze, laureaci ogólnopolskich olimpiad, konkursów,i turniejów,
młodzi wyróżniający się wyso
ką aktywnością zawodową i spo
łeczno-polityczną. Delegatami na
festiwal będą przedstawiciele
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(P) Aleje Ujazdowskie w wiosennym śniegu

Fot. Ryszard Przedwocskl
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KROMKA
(P) 13 bm. marszałek
Sejmu i który złożył mu w Sejmie wizy
tę w związku z zakończeniem mi
Stanisław Gucwa przyjął amba
sji dyplomatycznej w Polsce.
sadora
W. Brytanii
George’a
(PAP)
Franka
Normana
Reddawaya, |

Joergena Jensena
(P) Na zaproszenie Komi
tetu
Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotni
czej przebywał w Polsce w
dniach 7—11 bm. przewodni
czący Komunistycznej Partii
Danii Joergen Jensen. Towa
rzyszył mu Hans Kloster —
członek Komitetu Centralne
go KPD.

10 bm. z delegacją spotkał
się I sekretarz Komitetu Cen
tralnego PZPR, Edward Gie
rek.
■' ' i się z
Delegacja
spotkała
___ Poli
Politycznego
członkiem Biura
KC PZPR, przewodniczącym
Władysławem KruczCRZZ, —
kiem.
Komitecle Centralnym
W
PZPR przeprowadzono, rozmowy, w których ze strony polsekretarz
skiej uczestniczyli:
KC Andrzej Werblan, członek
Sekretariatu KC, kierownik
Wydziału Przemysłu Lekkiego.
Handlu i Spożycia,
Zdzisław
Kurowski oraz zastępca kie
rownika Wydziału Zagraniczne
go KC, Bogumił Sujka.
Goście odwiedzili także woj.
kieleckie, gdzie spotkali się z
egzekutywą KW PZPR oraz ak
tywem
partyjno-związkowym
w zakładach metalowych w
Skarżysku Kamiennej.
W toku sDOtkań i rozmów de
legacja KPD zapoznała się z
aktualnymi zadaniami w dzie
dzinie społeczno-gospodarczego
rozwoju Polski.
Omówiono węzłowe problemy
sytuacji międzynarodowej oraz
wymieniono poglądy na temat
aktualnych zagadnień między
narodowego ruchu komunisty
cznego i robotniczego. Podczas
spotkania z I sekretarzem KC
PZPR oraz rozmów w Komite
cie Centralnym delegacja KPD
poinformowała o aktualnych
problemach i doświadczeniach
w realizacji swych zadań po
XXV Zjeżdzie partii oraz o
swej działalności międzynaro
dowej 1 kontaktach z innymi
partiami. W toku rozmów omówiono sprawy dwustronnych
stosunków gospodarczych i po
litycznych miedzy PRL i Danią.
Delegacja KPD wyraziła uznanie dla osiągnięć budownic
twa socjalistycznepo w Polsce,
dla pomyślnej realizacji jfc-ogramu
społeczno-gospodarczego
rozwoju kraju, przyjętego na
VII Zjeżdzie i potwierdzonego
na II Krajowej
Konferencji
PZPR, dla ambitnych zadań
budowy rozwiniętego społeczeń
stwa socjalistycznego.
Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza z wielkim uznaniem
odnosi się do działalności Ko
munistycznej Partii Danii, do
jej konsekwentnej walki o ży
wotne interesy ludzi nracy. w
obronie praw i swobód demo
kratycznych, o pokojowy, kon
sekwentnie odprężeniowy kurs
polityki zagranicznej Danii.
PZPR i KPD wypowiadają
się za koniecznością dalszego
pogłębiania odprężenia w Eu
ropie i rozszerzania go na inne
części świata. Snrzyja to umac
nianiu sił
demokratycznych
i Dostęnowych, jest przesłanką
rozwiązvwania
podstawowvch
problemów współczesności i od-

Przed festiwalem
„Hawana-78”
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
wszystkich środowisk młodzieży
1 regionów kraju.
Jak informuje Polski Komitet
Festiwalowy (kolejne posiedze
nie Komitetu odbyło się 13 bm.
w Warszawie), przyjęte zostały
założenia 71otu Młodych Przo
downików Pracy i Nauki, w któ
rym wezmą udział wszyscy de
legaci na festiwal kubański.
Zlot ten roznocznie się 8 liDca
br. I trwać będzie ok. trzech ty
godni.
Biorący w nim udział delega
ci będą mieli okazję do przy
gotowania się do uczestnictwa
w realizacji bogatego nrogramti
nolitycznego i kulturalnego XI
festiwalu. Ogólnopolski Zlot
Młodych Przodownikórz Pracy i
Nauki stanowić będzie forum do
zamanifestowania patriotycznej
iedności młodzieży naszego kra
ju.
Warto podkreślić, że przygo
towania młodzieży polskiej do
Featlwalu trwają już od wielu
m’esięcy i mają powszechny cha
rakter. Popularyzacji idei Festi
walu hawańskieno zawartych w
haśle: „O antyimperialistvczną
solidarność, pokój i przyjaźń”,
służą masowe turnieje i olim
piady wiedzy społeczno-politycznej. m. in. turniej studencki
„Polltyfkus” i olimpiada wiedzy
społeczno-politycznej ZSMP. li
czne sesje i seminaria popular
nonaukowe, spotkania dyskusyj
ne ftp.
W programie tegorocznej, za
krojonej na szeroką skalę, akcji
letniego wypoczynku młodzieży
przewidziano dyskusje nt. roli
demokratycznej młodzieży w
świeHe.
Z każdym dniem zwiększa się
stan funduszu festiwalowego
..Hawana—78”. gromadzonego m.
in. poprzez prace społeczno-użyteerne, wykonywanie dodatko
wej
produkcji.
organizację
imprez kulturalnych. Pomnaża
niu funduszu festiwalowego słu
żyły również tzw. dni czynu fe
stiwalowego ogłaszane przez
ruch młodzieżowy.
Kolejnym dniem masowego udziału młodzieży w czynie festi
walowym będzie 23 kwietnia br..
Jeden z dni trwającej tradycyj
nie o tej porze roku kampanii
pod nazwa „Młodzieżowa wio
sna czynów”.
Powszechny odzew na aoel
Polskiego Komitetu Festiwalo
wego w d-iiu czynu dedykowa
nego XI Światowemu Festiwa
lowi Młodzieży i Studentów w
Hawanie, będzie świadectwem
aktywności młodzieży polskiej,
lei zrozumienia waei tego do
niosłego mydarzenfa w życiu
^osteno-ye’ młodzieży całego
świata. (PAP)

wrócenia na zawsze niebezpie
czeństwa wojny. Obie partie
stwierdzają, że konieczna jest
pełna i konsekwentna realiza
cja Aktu Końcowego KBWE
podpisanego
w
Helsinkach
przez wszystkie państwa — sy
gnatariuszy, którego zasady po
twierdzone
zostały
podczas
spotkania w Belgradzie.
Stwierdzono równocześnie ko
nieczność dalszych aktywnych
działań wszystkich państw i
mobilizacji wszystkich pokojo
wych sił społecznych na rzecz
umocnienia odprężenia i uczy
nienia go nieodwracalnym.
SpraWą o zasadniczym zna
czeniu jest dziś uzupełnienie
odprężenia politycznego odprę
żeniem militarnym i podjęcie
konsekwentnych kroków roz
brojeniowych. Obydwie partie
zdecydowanie opowiadają się
przeciwko planom produkcji i
rozmieszczenia w Europie bro
ni neutronowej. Plany te grożą
zapoczątkowaniem nowej fazy
wyścigu zbrojeń, zwiększają
groźbę konfliktu nuklearnego
w Europie.
Aby zapobiec temu niebez
pieczeństwu konieczne jest po
wszechne poparcie wszystkich
inicjatyw, w tym
inicjatyw
krajów socjalistycznych oraz
przedstawionego przez kraje so
cjalistyczne na forum Komite
tu Rozbrojeniowego ONZ w Ge
newie projektu zawarcia międzynarodowej
konwencji w
sprawie zakazu produkcji, gro
madzenia, rozmieszczania i! u••
życia broni neutronowej.
Podkreślono decydującą rolę,
jaką w umacnianiu międzyna
rodowego bezpieczeństwa od
grywa konsekwentna pokojowa
polityka Polski, torując drogę
odprężenia i współpracy państw
o różnych systemach społecz
no-ekonomicznych, zgodnie z
zasadami pokojowego współ
istnienia wszystkich państw.
Obie partie wypowiadają się
za dalszym rozwojem wzajem
nie korzystnej współpracy go
spodarczej między państwami
europejskimi, za rozwiązywa
niem związanych z tym spraw
zainteresowanych
w gronie
krajów. W tym kontekście obie
partie poparły ideę zwołania
europejskich
kongresów
w
sprawie energetyki, ochrony
środowiska i transportu.
W toku rozmów dokonano
wymiany poglądów nt. umac
niania jedności działania ruchu
komunistycznego na zasadach
internacjonalistycznej
solidar
ności, przy zachowaniu równo
prawności i niezależności każ
dej partii. Obie partie opowie
działy się za konsekwentnym
wcielaniem w życie, we współ
działaniu z innymi bratnimi
partiami
programu budowy
Europy pokoju, bezpieczeństwa,
współpracy i postępu społecz
nego, przyjętego na Konferen
cji Partii Komunistycznych i
Robotniczych w Berlinie. Ma to
żywotne znaczenie dla jedno
czenia wszystkich sił poste-”
i pokoju naszego kontynentu,
dla aktywizacji ich działań na
rzecz pokojowego współżycia i
współpracy w Europie.
Wyrażając zadowolenie z do
tychczasowego rozwoju stosun
ków międzypartyjnych, PZPR i
KPD uzgodniły dalsze poszerze
nie i wzbogacenie wzajemnej
braterskiej współpracy w róż
nych dziedzinach. Współdziała
nie komunistów Polski i Danii
odpowiada żywotnym interesom
ludzi pracy, służy sprawie umacniania jedności ruchu ko
munistycznego i robotniczego.
Obydwie partie popierać będą
dalszy rozwój stosunków poli
tycznych, gospodarczych i kul
turalnych między Polską i Da
nią, służących umacnianiu mię
dzynarodowego odDrężenia i utrwalania tradycyjnej przyjaź
ni obu narodów.
Wizyta przebiegała w atmo
sferze serdecznej przyjaźni, po
twierdzając jedność poglądów
obu partii w omawianych kwe
stiach. (PAP)
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W imieniu młodzieży, przyby
łych wita przewodniczący Rady
Wojewódzkiej FSZMP — Cze
sław Lech.
Następnie
do
uczestników
spotkania przemówił Zdzisław
Grudzień. Przekazując serdecz
ne pozdrowienia od I sekreta
rza KC PZPR — Edwarda Gier
ka, mówca stwierdził, iż stano
wią one wyraz uznania dla
wkładu powojennych pokoleń
młodzieży w budowę socjali
stycznej Polski, a także wyraz
jego serdecznego stosunku do
młodego pokolenia Polaków —
nadziei i uosobienia przyszłości
ojczyzny.
Podkreślając zasługi i ofiar
ność poniesione w walce i pra
cy przez organizacje kolejnych
etapów rozwoju polskiego ruchu
młodzieżowego Z. Grudzień dłu
żej zatrzymał się przy omówie
niu roli pokolenia ZMP-owskiego w odbudowie kraju, w okre
sie przełomowym i decydują
cym dla dalszego rozwoju Pol
ski Ludowej.
To właśnie hart ideowy, za
pał i konsekwencja młodzieży
skutecznie nadrabiały podstawo
we braki, z jakimi przyszło się
nam borykać w latach planu 6letniego, w okresie forsownego
uprzemysłowienia Polski, poz
walały osiągać cele, które z po
zoru przerastały ludzkie możli
wości. ZMP-owcy stanęli
na
najtrudniejszych odcinkach 6latki, wznosili pierwsze wielkie
budowy socjalizmu w Polsce,
zainicjowali pionierski
zaciąg
górniczy, wysunęli wiele inicja
tyw torujących dro"ę upo
wszechnianiu wiedzy wśród naj
szerszych kręgów młodzieży, opanowaniu przez nią nowej
techniki.
Z najwyższym szacunkiem oceniamy dziś — stwierdził mów
ca — wszechstronny dorobek
ZMP, jego wkład w realizację
programu partii, jego przedsię
wzięcia ekonomiczne, społeczne,
oświatowe, kulturalne,
które
stanowiły bezcenny wkład w awans młodzieży robotniczej i
chłopskiej, w rewolucyjne, so
cjalistyczne przemiany pierw
szej połowy lat 50-tych.
Zwracając się do aktywu mło
dzieżowego Z. Grudzień Dowie
dział: Dla was, młodzi przyja
ciele, lata czynu zbrojnego i od
budowy kraju są już historią.
Jest to jednak historia żywa.
Wszyscy wielcy poprzednicy wa
szych organizacji za swój pierw
szy obowiązek uważali czynne
uczestnictwo w twórczej reali
zacji programu partii.
Ścisła
więź z partią zadecydowała o
niepodważalnym dorobku pol
skiego ruchu młodzieżowego i
dziś decyduje o waszych sukce
sach, o wkładzie młodeeo po
kolenia w rozwój socjalistyczr.
nej ojczyzny Wam — członkom
ZSMP oraz SZSP i ZHP —
przypada w udziale zaszczyt I
obowiązek kontynuowania prze
pięknej spuścizny stworzonej w
sztafecie pokoleń. Do was odno
szą się słowa Włodzimierza Le
nina, iż młodzież komunistycz
na „może być jedynie gruuą
szturmową — a więc taką, któ
ra jest zawsze na czele, dla któ
rej nie ma trudności nie do po
konania”.
Zgodnie z tym nakazem —
kontynuował mówca — oczeku
jemy od młodzieży, że pogłę
biać będzie nadal jedność ideo
wą pokolenia, że intensywnie
będzie się uczyć, przyswajać
nowe zasoby wiedzy, stale ją
aktualizować i uzupełniać. Oczekujemy
coraz
szerszego
współdziałania młodych w reali
zacji programu partii, w toro
waniu drogi rozwojowi, postę
powi, nowej technice, w pogłę
bianiu socjalistycznej demokracji
i w upowszechnianiu socjali
stycznych zasad życia.
Obecna młodzież — podkreślił
I sekretarz KW — ma większe
niż którekolwiek pokolenie szan
se pełnej realizacji tego szczyt-

Na zielonym rynku

Siewy warzyw gruntowych
Nowalijki czekają na słońce
Informacja własna
(P) Zmienna kwietniowa po
goda nie sprzyja rytmicznej
pracy warzywników. Chłody i
przymrozki powodują szkody w
wysadzonych już rozsadach sa
łaty, kapusty czy kalafiorów.
Mimo jednak przeszkód atmo
sferycznych na warzywnych po
lach zasiano już blisko połowę
planowanei ilości cebuli, gro
chu. marchwi, pietruszki 1 in
nych warzyw korzeniowych.

Hutnicy dla CZD
(P) Ofiarna postawa polskich
hutników towarzyszy budowie
Centrum Zdrowia Dziecka od
samego początku realizacji tej
wspaniałej idei uczczenia milio
nów najmłodszych ofiar II woj
ny światowej. Zarówno czynna
już poliklinika, jak i budowa
na obecnie część szpitalna wy
konane są ze stall ofiarowanej
przez hutników.
13 bm. delegacja polskich
hutników przekazała na ręce
przewodniczącego Społecznego
Komitetu Budowy Pomników
min. Janusza Wieczorka dekla
rację dostarczenia niezbędnej
ilości stali konstrukcyjnej, po
trzebnej dla budowy ośrodka
rehabilitacji przy CZD, wyprodukowanej ponad plan w czynie społecznym.
. .
społecznego
Przewodniczący
komitetu przyjął również A. A.
Stalenhoefa. dyrektora firmy
Peja Export B. V„ który przekazał na rzecz Centrum 50.000
guldenów holenderskich, Gość
zwiedził też teren budowy CZD.
(PAP)

Tam, gdzie pogoda na to poz
wala sadzi się rozsadę sałaty
gruntowej, a na południu kra
ju także wczesnej kapusty i ka
lafiorów. Na plony trzeba jed
nak jeszcze poczekać, zadowala
jąc się nowalijkami.
Dostawy rzodkiewek, sałaty,
cebuli rosną, choć gdyby było
słońce, na rynek trafiłoby zna
cznie więcej zielonego towaru.
Do punktów skupu spółdziel
czości ogrodniczej trafia obec
nie ok. 300 tysięcy główek sa
łaty. blisko 150 tys. pęczków
rzodkiewki, do 80 ton ogórków
szklarniowych. Tych ostatnich
jest mniej niż tydzień temu,
lecz według informacji Central
nego Zarządu Ogrodnictwa jest
to spadek przejściowy, powrót
słonecznej
pogody powinien
wpłynąć na zwiększenie zbio
rów.
Warszawa jest rejonem uprzy
wilejowanym w dostawach. W
rejonie Jabłonny zbiera się po
nad połowę krajowych dostaw
rzodkiewek, i blisko jedną
czwarta sałaty, jedynie w pro
dukcji ogórków nasze wojewó
dztwo wyprzedzane jest przez
Nowosądeckie.
Poza tymi podstawowymi no
waliami w warszawskich skle
pach spotkać już można, skro
mne co prawda, ilości botwinki. szczawiu, szpinaku. Są one
zapowiedzią pewnego urozmai
cenia zielonego menu. W dru
giej połowie kwietnia można się
spodziewać większych dostaw,
powinny się też pojawić pier
wsze pomidory ze szkłami 1
tuneli foliowych, (mp)

nego obowiązku. Mamy więc
prawo i obowiązek oczekiwać,
że w coraz większym stopniu,
w sposób rozumny, dojrzały, po
gospodarsku — włączać się bę
dzie ona do walki o osiągnięcie
strategicznego celu wytyczonego
na najbliższe lata przez partię
— do walki o systematyczną
poprawę jakości życia społeczeń
stwa. Pragniemy coraz większe
go udziału młodzieży w stara
niach na rzecz podnoszenia efektywności gospodarowania.
Droga do wyższej jakości ży
cia wiedzie poprzez upowszech
nianie nowatorstwa, ruchu rów
nania do najlepszych. Liczymy
na rosnący udział młodzieży w
dalszym rozwoju i doskonaleniu
socjalistycznego współzawodnic
twa pracy oraz racjonalizacji i
wynalazczości.
Dotyczy to zarówno młodych
górników i hutników, jak i pra
cowników wszystkich
innych
dziedzin gospodarki, a zwłasz
cza budownictwa
mieszkanio
wego oraz tych zakładów i in
stytucji, które bezpośrednio słu
żą zaspokajaniu potrzeb społe
czeństwa. Cechą młodzieży jest
naturalna potrzeba sprawnego
działania. Właśnie dlatego ja
kość i efektywność, która w du
żej mierze zależy od sprawnoś
ci poczynań, jest tą dziedziną,
w której młodzi mogą i powin
ni dawać osobisty przykład.
Na działaczach i aktywistach
związków młodzieży — stwier
dził na zakończenie Z. Grudzień
— spoczywa obowiązek wciela
nia w życie hasła, które zawsze
charakteryzowało
awangardę
młodych pokoleń
Polaków —
hasła przodowania w pracy i
służbie socjalistycznej ojczyźnie.
Korzystając z wszelkich praw
młodości, ciesząc się młodością
— współczesna młodzież polska,
jako wierny sojusznik partii,
całą swoją siłę, energię, entu
zjazm i wytrwałość — wzorem
bojowników ZWM i ZMP —
poświęcić powinna
realizacji
wielkiego dzieła, któremu na
imię: Polska socjalistyczna.
Następnie rozpoczęła się pod
niosła uroczystość. 1000 młodych
przodowników pracy i nauki z
woj. katowickiego otrzymało le
gitymacje kandydackie PZPR.
Rekomendacji udzieliły im ma
cierzyste organizacje młodzieżo
we, w których działając, wyróż
nili się aktywnością i zaangażo
waniem, wysokim
poziomem
ideowym i moralnym, jakością
pracy w kopalniach,
hutach,
zakładach przemysłu maszyno
wego, na placach budów,
w
wyższych uczelniach.
„Naprzód z partią!” — skan
duje cała sala.

Powszechny apel
o zakaz produkcji
fironi „N”
(P) Jednoznacznie i zdecy
dowanie określa polskie spo
łeczeństwo swe stanowisko
wobec zamiarów produkcji
broni neutronowej i wyposa
żenia w nią armii europej
skich państw NATO.

Ta ludobójcza broń powinna
być raz na zawsze wykreślona
z planów zbrojeniowych — czy
tamy w rezolucjach i apelach
podejmowanych
przez ludzi
pracy naszego kraju, przedsta
wicieli różnych środowisk za
wodowych i społecznych.
Uczestnicy wieców protesta
cyjnych i spotkań stwierdzają,
że odroczenie decyzji o wpro
wadzeniu do produkcji bomby
neutronowej nie może uspo
koić nikogo, kto realnie myśli
o pokojowym i bezpiecznym
rozwoju ludzkości.
Wskazuje
się przy tym na konsekwentnie
pokojową politykę ZSRR i kra
jów socjalistycznych, ich wy
siłki rozbrojeniowe, przypomi
nając o wniesionym na forum
Komitetu Rozbrojeniowego ONZ
w Genewie projekcie konwen
cji o zakazie produkcji, groma
dzenia i stosowania broni neu
tronowej.
Na niebezpieczeństwo wyni
kające dla ludzkości z ewentu
alnego zastosowania broni neu
tronowej zwraca uwagę w wy
stosowanym
apelu
Zarząd
Główny Zrzeszenia Prawników
Polskich.
13 bm. żądanie definitywnego
zrezygnowania z zamiarów pro
dukcji broni neutronowej wy
razili pracownicy
Zakładów
Wytwórczych Lamp Elektrycz
nych im. Róży Luksemburg w
Warszawie zebrani na wiecu w
jednej z hal fabrycznych, a
także załoga wagonowni Warszawa-Praga.
W Lodzi odbył się wiec pro
testacyjny ponad 4 tys. załogi
zakładów przemysłu dziewiar
skiego „Olimpia”.
Wzięły w
nim udział przebywające w
stolicy
polskiego
przemysłu
lekkiego członkinie delegacji
Związku Kobiet Wietnamskich.
Stanowcze „nie” wojnie, zbro
jeniom, eskalacji wyścigu zbro
jeń i bombie neutronowej wy
razili w rezolucjach pracowni
cy Zakładów Elektroniki Gór
niczej w Tychach,
załoga
Przedsiębiorstwa montażu urzą
dzeń elektrycznych przemysłu
węglowego w Katowicach oraz
innych zakładów Śląska i Za
głębia.
Do głosu protestu dołączyli
tego dnia członkowie krakow
skiego Klubu byłych więźniów
obozów koncentracyjnych Buchenwald-Dora.
Przeciwko wszelkim działa
niom godzącym w podstawowe
prawo człowieka do żvcia w
pokoju, planom eskalacji zbro
jeń w postaci produkcji broni
neutronowej i rozmieszczenia
jej w Europie zachodniej pro
testują załogi robotnicze i mło
dzież woj. bydgoskiego i woj.
poznańskiego.
Nie słabną głosy protestu lu
dzi pracy i przedstawicie!:
wszystkich środowisk społecz
nych i zawodowych w innych
regionach kraju. (PAP)

W imieniu nowo przyjętych
w szeregi kandydatów PZPR
podziękował za okazane im zau
fanie górnik bytomskiej kopal
ni „Rozbark” — Janusz ■ Bara
nowski.
Na zakończenie manifestacji
młody inżynier z zabrzańskiego
„Mostostalu” budujący aktual
nie walcownię dużą w hucie
„Katowice” — Jan Niedziela, w
asyście przedstawicieli organiza
cji młodzieżowych, odczytał re
zolucję podjętą przez uczestni
ków katowickiego
„Spotkania
pokoleń”.
Potwierdzając z całą
mocą
wierność sprawie
socjalizmu,
swoją serdeczną więź z partią i
nieugiętą wolę jak najlepszego
służenia wielkiei sprawie budo
wy socjalistycznej
Polski —
manifestanci,
przedstawiciele
całej patriotycznej
młodzieży
woj. katowickiego wyrazili w
rezolucji zdecydowany protest
przeciw kolejnej próbie narzu
cenia światu przez imperializm
śmiercionośnego wyścigu zbro
jeń. przeciw nodjęciu produkcji
antyludzkiej bomby neutrono
wej.
Wierni pięknym i chlubnym
tradycjom naszych wielkich po
przedników, postępowych i re
wolucyjnych związków młodzie
ży — Komunistycznego Związku
Młodzieży Polskiej, Związku
Walki Młodych i Związku Mło
dzieży Polskiej,
zapewniamy
partię i naród Polski, że nie
strudzenie kroczyć będziemy w
historycznej sztafecie pokoleń,
służąc rzetelną nauką i sumien
na pracą socjalistycznej ojczyź
nie, a tym samym — wielkiej
sprawie pokoju.
Całą swoją młodzieńczą żar
liwością, ambicją i wiedzą
przyczyniać się będziemy —
głoszą słowa rezolucji — do
podnoszenia poziomu jakości
naszej pracy, do zwiększe
nia naszego udziału w sta
łym unowocześnianiu gospo
darki narodowej. Jesteśmy za
szybkim i wszechstronnym po
stępem, bo jesteśmy z partią,
a jej program uznajemy za
swój własny.
Świadomi współodpowiedzial
ności młodzieży za dalszy roz
wój i rozkwit ojczyzny, umac
niać będziemy jedność ideowomoralną młodych Polek i Po
laków wokół ambitnych celów
i śmiałych zamierzeń zawartych
w programie partii — budowy
rozwiniętego społeczeństwa so
cjalistycznego w naszym kraju.
Wyrażamy swoje pełne popar
cie dla Komitetu Centralnego
PZPR i przywódcy partii i na
rodu — towarzysza Edwarda
Gierka.
Niech umacnia się 1 coraz
pełniej rozwija jedność wszyst
kich pokoleń Polaków w poko
jowej pracy dla socjalistycznej
ojczyzny*— —=—=- »--------- I
Wielkie „Spotkanie pokoleń”
w Katowicach zakończył mon
taż słowno-muzyczny i filmowy
pod hasłem „Niechaj praca nas
łączy i pieśń” w wykonaniu Zesocłu Pieśni i Tańca „Śląsk”, so
listów i zespołów estradowych
oraz amatorskich zespołów ar
tystycznych. (PAP)

WIZYTY - SPOTKANIA - ROZMOWY

Departamentu Dzong Nam Ho. W
W dniach 9—13 bm. przeby
wała w Polsce na zaprosze
trakcie pobytu delegacja została
nie dyrektora Departamentu
przyjęta przez wiceministra spraw
Prasy, Współpracy Kulturalnej i zagranicznych, Józefa Czyrka, W
Naukowej MSZ, Stefana Stani
spotkaniu uczestniczył ambasador
szewskiego, delegacja Departa
KRL-D w Polsce, Falk Nam
mentu Prasy i informacji MSZ
Soun. (PAP)
KKL-D, na czele z dyrektorem

•

PAP DONOSI W SKRÓCIE

<2> Aktualne zadania i zamie
rzenia na przyszłość lubelskiej
FSC były 13 bm. tematem nara
dy aktywu partyjno-gospodarczego fabryki. W naradzie uczestni
czył członek Biura Politycznego,
sekretarz I<C PZPR Stefan Olszo
wski wraz z I sekretarzem KW
PZPR w Lublinie Władysławem
Krukiem.
O Zagadnienia dotyczące dal
szej poprawy warunków
pracy
w wytwórni sprzętu komunika
cyjnego PZL w Rzeszowie — by
ły 13 bm. tematem obrad sesji
KSR.
W obradach uczestniczył czło
nek Biura Politycznego KC PZPR,
przewodniczący CRZZ — Włady
sław Kruczek.
f* W Kielcach odbyło się wspól
ne plenum KW PZPR i WK ZSL,
podczas którego oceniono reali
zację w tym województwie zadań
wynikających z programu rozwo
ju rolnictwa i poprawy wyżywie
nia narodu oraz wytyczono kie
runki działania na najbliższe la
ta w świetle uchwały XI Ple
num KC PZPR.
Podczas obrad, które prowadził
I sekretarz KW PZPR — Alek
sander Zarajczyk — stwierdzono,
że podjęte w ub. r przedsięwzię
cia pozwoliły na wykonanie pla
nu skupu zbóż, przekroczenia za
dań w skupie mleka
oraz na
zwiększenie w stosunku do 1576 r.
pogłowia trzody chlewnej o 6
procent. Jednakże — jak wska
zywano w dyskusji — na kiele
ckiej wsi są jeszcze duże rezer
wy.
W obradach urzięll udział za
stępca kierownika Wydziału Rol
nego i Gospodarki Żywnościowej
KC PZPR — Stanisław Zięba i
kierownik Wydziału Ekonom iczno-Rolnego NIC ZSL — Walde
mar Michna.
Problemy rozwoju 1 dosko
nalenia pracy placówek handlo
wych i usługowych w woj.
chełmskim, w świetle zadań wy
nikających z programu VII Zjaz
du partii, były 13 bm. tematem
plenarnego
posiedzenia
KW
P7PR w Chełmie. W toku obrad,
którym przewodniczył I sekre
tarz KW PZPR w Chełmie
—
Henryk Swiderski podkreślono,
iż w ostatnich dwóch latach do
konano sporo, bv usprawnić pra
cę handlu i placówek usługo
wych.
W obradach plenum uczestni
czył zastępca kierownika Wydzia
łu Przemysłu Lekkiego. Handlu
i Spożycia KC PZPR — Stanisław
Bałut.
Problemy gospodarki tzw.
gazami
mocnymi (tj. gazami o
kaloryczności ponad 4 tys. kcal
na metr sześć.) były 13 bm. głów
nym tematem obrad Państwowej
rady d/s Gospodarki PaliwowoEnergetycznej.
W najbliższych
latach należy liczyć się ze znaczpym wzręstem zapotrzebowania
na .paliwa gazowe, w tym zwła
szcza na gazy mocne. W związku
z ograniczonymi możliwościami
imnortu gazu ziemnego w latach
80-tych należy liczyć się z pew
nymi brakami gazów mocnych.
Dl z tego też szczególnego znacze
nia nabiera teraz snrawa oszczęd
nego korzystania z tvch paliw.
O W Nowych Skalmierzycach
woj. kaliskie odbyła się 13 bm.

— z udziałem uczestników walk
o wyzwolenie narodowe i społe
czne, byłych powstańców wiel
kopolskich i działaczy ruchu ro
botniczego — uroczystość wmuro
wania aktu erekcyjnego pod budowę
pomnika
powstańców
wielkopolskich. Pomnik odsłonię
ty zostanie w grudniu br z oka
zji 60 rocznicy wybuchu Powsta
nia Wielkopolskiego 1918—1919.
O 13 bin. w Krakowie zakoń
czyła się II konferencja rekto
rów
uczelni
polskich i ZSRR
współpracujących z sobą. Uczest
niczący w spotkaniu przedstawi
ciele szkół wyższ.ych
dokonali
oceny tego współdziałania oraz
wytyczyli główne kierunki jego
dalszego rozwoju.
0 13 bm. w auli Collegium
Maius Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie odbyła się uro
czystość nadania tytułu doktora
honoris causa miejscowej Akade
mii Rolniczej rek4c?owi Akade
mii Rolniczej Im. T miriazjewa w
Moskwie — prof. Piotrowi Wawiłowowi. Otrzymał on tę god
ność w uznaniu jego wybitnych
osiągnięć naukowych w dziedzi
nie hodowli i uprawy roślin oraz
rozwoju
współpracy
pomiędzy
ośrodkami akademickimi Polski i
Związku Radzieckiego
O Randze prawa i roli prawni
ków w zarządzaniu.
gospodarką
narodową poświęcone było nlenarne posiedzenie Zarzadu Głów
nego Zrzeszenia Prawników Pol
skich. które odbyło sie 13 bm. w
Warszawie. Plenum ZG ZPP po
djęło uchwałę precyzującą stano
wisko środowiska prawniczego w
sprawie
prac legislacyjnych w
sferze gospodarki narodowej oraz
npJkreślPo zadania członków 1
ogniw ZPP dotyczące wzmocnie
nia rangi prawa ł roli prawników
w zarządzaniu gospodarką naro
dową.
• 13 bm. odbyła się w Toru
niu konferencja naukowa przy
gotowana prze7 Komitet Techni
ki Rolniczej PAN. w której ucze
stniczyli przedstawiciele akademl*
rolniczych i politechnik, praco*
wnicy biur projektowych budow
nictwa rolniczego oraz rolnicy
prowadzący gospodarstwa specja
listyczne. Konferencja poświęco
na technice w gospodarstwach
specjalistycznych
zorganizowana
została z okazji zakończenia XIII
ogólnopolskiego
konkursu
pt.:
„Złota wiecha” na najlepsze bu
dynki inwentarskie.
4> W muzeum archeologicznym
w Krakowie zakończyło się mię
dzynarodowe seminarium poświę
cone kulturze łużyckiej. Nauko
wcy z Austrii. CSRS. NRD, Wę
gier, ZSRR oraz polscy dyskuto
wali m. in. problemy dotyczące
związków kultury łużyckiej z te
renami Polski południowej i ca
łej Europy.
4) 13 bm. w Krakowie między
narodowe jury pod przewodni
ctwem prof. Wllly Hengla (Au
stria) przyznało nagrody za naj
lepsze spośród 3 tys. zdjęć nade
słanych z 47 krajów na IX mię
dzynarodowy salon fotografii ar
tystycznej — akt 1 portret ko
biety ..Venus 78”.
Grand Prix
tegorocznego salonu otrzymał —
Hans Johan Heinecke (RFN).

Dobrze z przefaMami, gorzej z inwestvclami
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ją pomagać komputery. Tylko
że komputer nie zastąpi dźwi
gu czy zbożowego elewatora.
Pewnie dlatego „komputeryza
cja” portów, jak dotychczas, nie
zdaje egzaminu.
Natomiast w zespole porto
wym Szczecin—Świnoujście udało się przeładować 5,5 min
ton towarów, czyli niewiele
mniej niż zakładał plan. Naj
większe kłopoty były tym ra
zem z węglem, którego nie do
starczono na czas z kopalń. 12
bm. w porcie i na redzie znaj
dowały się 53 statki o łącznej
nośności 350 tys. DWT. Naj
więcej z nich przywiozło zboże
1 drobnicę. Ze swego dziewicze
go rejsu powrócił właśnie naj
nowszy masowiec Polskiej Że
glugi Morskiej „Feliks Dzier
żyński”, który dostarczył z
Florydy 30 tys. ton fosforytów.
Jak wiadomo, w Szczecinie
i w Świnoujściu, obok codzien
nej eksploatacji portu, prowa
dzona jest jego nieustanna roz
budowa i modernizacja. Plan
przeładunków na rok bieżący
przekracza o 1,3 min ton tech
niczne możliwości zespołu. Z
tym większą niecierpliwością
czeka się tu na kolejne głębo
kie nabrzeże bazy węglowej.
Jeżeli pogoda nie pokrzyżuje
planów, 20 kwietnia br. przy
nie uzbrojonym jeszcze nowym
nabrzeżu Swi-IV po raz pierw
szy zacumuje statek, a pływa
jący dźwig przerzuci surowiec
na barki.
W samym Szczecinie powsta
łe natomiast obecnie kryty ma
gazyn dla workowanego ce
mentu i kolejne place składowe
tymczasowej bazy kontenero
wej, co potwierdza tylko starą
prawdę, że prowizorki istnie
ją najdłużej.

Giełda samochodowych
części zamiennych
(P) Porozumienie Terenowo-Branżowego Transportu Samo
chodowego w Warszawie orga
nizuje giełdę samochodowych
części zamiennych, materiałów
i akcesoriów.
Giełda odbędzie się w świe
tlicy Oddziału Zaplecza Tech
nicznego
Przedsiębiorstwa
Transportowo-Sprzętowego Bu
downictwa „Transbud-Warszawa”, Al. Krakowska 61, w
dniach 19—21 kwietnia 1978 ro
ku w godz. od 9 do 14.
Na giełdę zgłoszono części za
mienne, materiały i akcesoria o
łącznej wartości ok. 30 min zł.

W minionym kwartale br.
swe najlepsze dotychczasowe
wyniki poprawił również port
w Gdyni. Po raz pierwszy w
swej historii gdyńscy dokerzy
przeładowali w ciągu trzech ubiegłych miesięcy milion ton
zboża. Odbiło się to, rzecz jas
na, na innych grupach towaro
wych. Możliwości portu są nie
stety ograniczone i zwiększo
nym przeładunkom zboża to
warzyszyło dłuższe oczekiwanie
pozostałych statków. Tak więc
budowa specjalistycznej bazy

Ogólnopolska sesja naukowa
„Studenci o polityce pokoju”
(P) „Studenci o polityce po
koju” — to nazwa rozpoczętej
13 bm. w Warszawie 3-dniowej
ogólnopolskiej sesji naukowej z
udziałem ponad 100 przedstawi
cieli wszystkich ośrodków aka
demickich w kraju, działaczy
społecznych i pracowników na
ukowych.
SZSP,
skupiający
znaczną
część młodzieży studenckiej, w
swej działalności ideowej i po
litycznej zawsze kierował się
dążeniami całego młodego poko
lenia do życia w pokoju, w
świecie, nad którym nie wisiałaby groźba kataklizmu wojen
nego i zagłady nuklearnej. Stąd
też, w powszechnym głosie pro
testu społeczeństwa polskiego
przeciwko próbom produkcji
broni neutronowej nie brak zde
cydowanego sprzeciwu młodzie
ży akademickiej.
Przedstawione na sesji refe
raty poświęcone zostały różno
rodnym aspektom ekonomicz
nym i politycznym rozbrojenia.
Tegoroczna sesja odbywa się w
roku 30-lecia działalności świa
towego ruchu pokoju. Przypomnijmy, że w sierpniu 1948 r.
zwołany został we Wrocławiu
Światowy Kongres Intelektuali
stów w obronie pokoju, w któ
rym uczestniczyło 400 delegatów
z 45 krajów.
Podobnie jak w ub. r. sesja
połączona jest z kenkursem prac
na powyższe tematy. Najlepsze z
nich są właśnie przedmiotem dy
skusji podczas sesji, stwarzają
cej okazję przedstawicielom stu
dentów polskich do dojrzałej de
baty politycznej, do zaprezento
wania swych ppstaw i poglą
dów. (PAP)

przeznaczonej do obsługi im
portowanych pasz wydaje się
niezbędna.
Również i w Gdyni kwiecień
jest znacznie
spokojniejszym
miesiącem. Aktualnie na redzie
portu nie czeka ani jeden sta
tek. Natomiast z powodu braku
kolejowych platform i węglarek kilka statków stoi bezczyn
nie przy samych nabrzeżach.
Ogólna sytuacja w portach,
jeśli idzie o ich potencjał, na
dal jednak nie jest dobra. Ro
snące dostawy zboża wynierają z portów inne ładunki. Nie
rozwiązany jest problem tran
sportu rudy. Nadal niedosta
teczne są możliwości przeła
dunkowe ładunków drobnico
wych. Opóźnienia na budowie
bazy surowców chemicznych
(Swi-III), bazy rudowej Portu
Północnego w Gdańsku i kon
tenerowej w Gdyni, pogłębiają
deficyt możliwości przeładun
kowych. Cieszą więc rezultaty
wysiłków portowców. Niepokoi
niedostateczny postęn w reali
zacji trwających morskich in
westycji. (pat)

Bułgarski serial w TVP
(P) W piątek, 14 bm. zapre
zentowany będzie na małym ekranie I odcinek bułgarskiego
serialu pt. „Kryptonim Stella”,
reż. Nadełczo Czernewa.
Treścią 7-odcinkowego serialu
są próby zdemaskowania hitle
rowskiego
przestępcy,
który
działał w Bułgarii w latach II
wojny światowej. W filmie, obok bułgarskich wykonawców,
yrystęoują aktorzy z innych kra
jów, m. in. Irena Kareł oraz ra
dziecki artysta Aleksy Batałow.
(PAP)

MO poszukuje
(P) Komenda Dzielnicowa Mi
licji Obywatelskiej Warszawa
Praga-Południe poszukuje za
ginionego: Jerzego Tomaszek,
s. Józefa i Emilii, ur. 2.01.1943
r., zam. Warszawa, ul. Jacho
wicza 15b.
Cechy zewnętrzne: wzrost 180
cm, postać otyła, włosy ciemnoblond, twarz owalna, oczy
niebieskie. Ubrany: płaszcz skó
rzany czarny, koszula zielona,
sweter szary, spodnie szare,
półbuty brązowe.
Osoby mogące przyczynić aię
do ustalenia miejsca pobytu,
bądź odnalezienia zaginionego,
proszone są o skontaktowanie
się z KD MO Warszawa Pra
ga-Południe, ul. Grenadierów
73/75, tel. 45-76-55. lub z naj
bliższą jednostką MO.
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...by Polska rosła
INŻYNIEROWIE I NAUKOWCY
Rozmowa z prof. dr. Zdzisławem Marciniakiem
(DALSZY CIĄG ZE STR. 1)
ówczesne opracowania były naszymi największymi osiągniędarni.

— Mówimy jednak, że nau
kowcy powinni pracować „w
pełnym cyklu wdrożeniowym",
to znaczy, nie wypuszczać swego dzieła z rąk, dopóki nie
rozwiąże się wszystkich proble
mów. Czy Pańskie stanowisko
nie oznacza pewnego izolowa
nia się nauki od rzeczywistości,
czyli od produkcji?
— Moje wyobrażenie o roli
nauki jest nieco odmienne.
Nauka powinna tworzyć instru
menty, z których korzystać
będą inżynierowie. Żle. jeśli
uważa się, że od twórczego
działania są instytuty i uczel
nie, a przemysł tylko od wy
konywania planów produkcyj
nych. Każde nowoczesne przed
siębiorstwo powinno być prze
de wszystkim zakładem rozwo
jowym z zapleczem produkcyj
nym. a nie odwrotnie. Moto
rem postępu technicznego mu
si być przemysł, nie możemy
odciążać pracowników przemy
słu od twórczej pracy inżynier
skiej.
Dlatego nie jestem przekona
ny, czy dobrze się stało, że
idea prasy i innych urządzeń
powstała na uczelni. Przecież
to nie były osiągnięcia nauko
we, lecz inżynierskie. Co inne
go, jeśli u podstaw idei tech
nicznej leży jakieś nowe zja
wisko, do końca jeszcze nie
zbadane. W tym przypadku tak
jednak nie było. Fakt, że po
mysł wyszedł od nas, nie może
zwolnić wytwórcy od pracy
nad dalszym rozwojem kon-

strukcji maszyn. Nawoływanie,
aby naukowcy współdziałali
ręka w rękę z producentem,
jedynie przy rozwiązywaniu
bieżących problemów, jest tro
chę
ryzykowne.
Zazwyczaj
przemysł oczekuje współpracy
w opanowaniu techniki, która
na świecie jest już techniką
dnia wczorajszego, w najlep
szym przypadku — dzisiejsze
go. A nauka powinna pracować
przede wszystkim z myślą o
przyszłych potrzebach przemy
słu.
Sądzę np., że nasze obecne
trudności
eksportowe
mają
swoje źródła nie w zachwianiu
planu w tym kwartale, czy
trudnościach w roku ubiegłym,
ale przynajmniej 10 lat temu.
Jest to skutek tego, że nie pod
jęliśmy wówczas pewnych te
matów, które teraz powinny
owocować. Żeby mieć zbiory,
trzeba najpierw zasiać. Już dziś
musimy myśleć o tym, co bę
dziemy eksportować w 1985 ro
ku. I na tym, nie tylko na
sprawach bieżących, powinniś
my się koncentrować.

Obawiam się jednak, że
Pan przecenia możliwości twórczej pracy w przemyśle. Nawet,
jeśli teoretycznie powinno być
tak, że nauka _pracuje „w przv.
szłość” i jedynie podsuwa pew
ne koncepcje i metody, to pra
ktyka dowodzi, że przemysł po
trzebuje prowadzenia za rękę.
Być może ludzie nie są przygo
towani do samodzielnej pracy,
być może nie ma do tego wa
runków. Ale taka jest chyba
prawda.

znaczy tylko, że niewłaściwie
wykorzystujemy ogromny atut
naszego kraju — rzeszę wy
kształconych inżynierów. Oczy
wiście, nie każdy inżynier musi
być jednostką twórczą. Dyplom
wyższej uczelni niewiele mówi
o tym. co człowiek potrafi zro
bić. My tutaj uczymy jak gdy
by alfabetu, co nie gwarantuje,
że absolwent będzie umiał
pięknie i mądrze pisać. Nie
można więc wszystkich trakto
wać jednakowo — można lepiej
wykorzystać ich indywidualne
predyspozycje. Według mnie, w
dzisiejszym świecie. podstawo
wą przesłanką dokonania cze
goś nowego i twórczego w
technice jest umiejętność stwo
rzenia dobrego zespołu, który
musi uzupełniać się, podobnie
jak wielka orkiestra. Niestety,
zbyt często o doborze ludzi de
cyduje przypadek: miejsce za
mieszkania, powiązania perso
nalne, warunki osobiste itd.. co
utrudnia
niezbędną
rotację.
Często też młodzi inżynierowie
są w takiej sytuacji, że — po
zostając prze analogii z orkie
stra — mają impresaria. a nie
mają dyrygenta, kogoś, kto notrafiłby nimi pokierować, po
kazać, jak mają działać w gru
pie.

Inżynierowie z przemysłu
wcale n:e reprezentują niższe
go poziomu niż ci zatrudnieni
w instytutach, a wiele rzeczy
znają lepiej, choćby konkretne
warunki produkcyjne. Trzeba
jednak pozwolić im pracować,
wykazać się. Ja sam 12 lat pra
cowałem w przemyśle, a mimo
to nie odważyłbym się na od
— Nie w pełni się z tym zga ległość radzić ludziom z jakie
dzam. Jeśli tak czasem jest, to goś zakładu. co maja robić,
Zdarza
się, że pracownicy
uczelni chcą zbyt pochopnie
świadczyć usługi przekraczają
ce ich kompetencje i zbyt po
chopnie przemysł zwraca się o
pomoc w kwestiach, które sam
i może rozwiązać.

Acia”

„Co by tu wymyślić
Szanowny Panie Redaktorze!
Z dużą uwaga i zainteresowa
niem
przeczytaliśmy
artykuł
red. A. Bobera zamieszczony w
„Życiu Warszawy” z dnia 1.03.
1978 r. pod tytułem „Co by tu
wymyślić...”.
Autor,
prezentując istotne
handlu
problemy
polskiego
posłużył
się
zagranicznego,
przykładem PTHZ VARIMEX.
W związku z tym czujemy się w obowiązku przedstawić nasze uwagi i refleksje
oraz nasza wersje wydarzeń
prezentowanych przez Autora.
Już na wstepie należy podkre
ślić. że awarii urządzenia do fo
toskładu. eksploatowanego przez
PWN. nie było, a co za tym
idzie VARIMEX nie otrzymał
od PWN żadnego zlecenia na
jej usuniecie bądź zamówienia
na części zamienne. Cała sytua
cja. przedstawiona przez Auto
ra, oparta była wyłącznie na
Jego hipotezie i domniemaniach
co do przebiegu wydarzeń w
przypadku awarii.
Jeśli chodzi o tryb załatwia
nia formalności związanych z
korzystaniem z usług serwiso
wych zagranicznych dostawców
to jest on istotnie dość skompli
kowany. a jego przebieg okre
ślają odpowiednie przepisy. Nie
oznacza to wcale, że domniema
nie Autora o 5—G-miesięcznym
przestoju urządzenia jest uza
sadnione.
Pragniemy poinformować Czy
telników i Autora, że wymaga
na przepisami procedura nie ma
żadnego wpływu na termin przy
bycia specjalisty z zagranicznej
firmy i usunięcia usterki.
Ze swojej strony możemy z
pełną odpowiedzialnością zape
wnić użytkowników, że w przy
padku awarii VARIMEX zabez
pieczy
naprawę
urządzenia
„Diatronic” równie sprawnie
jak to odbywało się dotychczas.
Dla pełnej informacji Czytel
ników „Życia” pragniemy do
dać, że w bezpośredniej rozmo
wie z Obywatelem redaktorem
A. Boberem wyjaśniono wszyst
kie wątpliwości i uwagi doty
czące problemu poruszonego w
Jego artykule.

Z-ca DYREKTORA BIURA
Maszyn Poligraficznych
i Urządzeń Komunalnych
mgr ZBIGNIEW KRUPOTOW
Varimcx

★

Po tym wyjaśnieniu przesto
ję cokolwiek rozumieć... By
Czytelnik nie znalazł się w
podobnej sytuacji, przypomnę
fakty zawarte w artykule pt.
„Co by tu wymyślić...?’’ z 1.03.
br.
W Państwowym Wydawnic
twie Naukowym pracuje urzą
dzenie „Diatronic”, niezbędne
do produkcji wydawniczej. Gdy
trzeba było wymienić sprężyn
kę lub klawisz — telefonowano
do zagranicznego producenta.
Ten przysyłał w ciągu 2—3 dni
technika, który usuwał uster
kę. Tymczasem 7 lutego br.
„odpowiedzialny
pracownik
PWN został zaproszony do VARIMEXU i poinformowany o
zmianie istniejącego stanu rze
czy”. Miał on teraz polegać na
tym, że do operacji wymiany
sprężynki wciągnięto kilka do-
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datkowych instytucji z dwoma
ministerstwami
włącznie,,
o
także wiele papierkowychi załączników, zleceń, faktur itp.
„...Teraz taka operacja, jak
ostrożnie wypowiadają się specjałiści 2 naszego handlu za
granicznego, potrwa od 5 da 6
miesięcy...’’.
Wobec wyjaśnienia dyr. Krupotowa stoję więc trochę bezradny. Bo — po pierwsze — sy
tuacja nie była opisana na
podstawie hipotezy autora, tyl
ko właśnie w taki sposób opisał
ją pracownik „Varimeru” pra
cownikowi PWN. Po drugie —
skoro „wymagana przepisami
procedura nie ma żadnego
wpływu na termin przybycia
specjalisty z zagranicznej fir
my i usunięcie usterki”, po co
o tej procedurze i jej konse
kwencjach „Varimex” infor
mował PWN? Po trzecie —
ine miałem przyjemności od
być
z
dyr.
Krupotowem
„bezpośredniej rozmowy”, w
trakcie której wyjaśniono by
u-szystkie
wątpliwości.
Ow
szem, uczestniczyłem w pewnej
rozmowie, ale nie uczestniczył
w niej nikt z dyrekcji „VarimeXu”, a jej przebieg — jak
mnie grzecznie uprzedzono —
nie był przeznaczony do publi
kacji.
W tej sytuacji nie pozostaje
mi nic innego, jak z satysfak
cją przyjąć do wiadomości za
pewnienie dyr. Krupotowa, że
naprawy urządzenia „Diatro
nic” będą odbywały się rów
nie sprawnie, jak dotychczas.

Jest jeszcze jeden element
hamujący postęp techniczny i
gospodarczy — pośpiech, brak
cierpliwości. Oczekuje się nie
jednokrotnie
natychmiasto
wych efektów, a gdy ich nie
ma, bo być nie może, podejmu
je się rozmaite nerwowe dzia
łania pogłębiające jeszcze trud
ności. Pośpiech zawsze nakłania
do
wyboru
najłatwiejszych

dróg. Na dłuższą metę to się
nie opłaca.
— Panie Profesorze, czy jest
Pan
zatem przekonany, że
„prasa Marciniaka” znajduje
się w dobrych rękach; czy nie
odczuwa Pan pewnego niedosylu, nic sądzi Pan, że wymki
mogłyby być lepsze?
— Wydaje mi się, że obecne
dalszy rozwój tych kon.-trukcj:
przebiega w sposób właściwy u
producenta maszyn. A la mam
satysfakcję, że prasa i w icarka pracują w przemyśle krajowym i zagranicznym

— Polskie osiągnięcia w dzie.
dżinie technologii obróbki1 plastycznej są poważnym wkła’
dem do techniki światowej.
Nazwiska Pana, prof. Ruta,
doc. Olszewskiego znane są sze
roko poza granicami kraju.
Jak by Pan wytłumaczył to
zjawisko? Dlaczego właśnie w
tej dziedzinie udało nam się
osiągnąć więcej niż w innych?
Dlaczego tutaj dorobiliśmy się
tylu nowatorskich. na skalę
światową, rozwiązań?
— To chyba sprawa klimr.tu,
twórczych poszukiwań
wza
jemnego pobudzania się i in
spirowania, a także przełama
nia pewnych stereotypów. Nie
którym ludziom trudno jest
uwierzyć, że my. z naszym nie
wielkim stosunkowo potencja
łem, możemy skutecznie rywa
lizować z największymi ośrod
kami światowymi. Podejmuje
my często jakieś nowe zagad
nienia bez wiary we własne
siły, przekonani, że gdyby to
się dało rozwiązać, inni zrobili
by to już wcześniej. A później
okazuje się. że wystarczył krok,
przełamanie jednej bariery, by
dobrać się do całego złoza. Nie
ma powodu, dla którego mie
libyśmy być gorsi od Amery
kanów czy Japończyków, oczy
wiście uwzględniając proporcje
potencjału i realnie oceniając
własne możliwości. Bez wąt
pienia jest wiele takich dzie
dzin, gdzie stać nas na zdoby
cie silnej pozycji i — co waż
niejsze — jej utrzymanie. Ob
róbka plastyczna jest właśnie
jedną z nich.
Rozmawiał:
JERZY BACZYŃSKI

Kto zarabia na turystyce w Nowosądeckie^?
ALICJA DMUCHOWSKA

7 AKOPANE, Rabka, Szczaw^-nica, Krościenko, Żegiestów
i mniej znane: Jaworki, Rytro,
Białka mają niepowtarzalny
urok i zalety, które sprawia
ją że niełatwo jest namówić
kogoś, kto je polubił, by
spędził urlop, czy przeprowa
dził kurację gdzie indziej. Go
spodarze województwa wy
ciągnęli z tego słuszny wnio
sek, stawiając przemysł tury
styczny na pierwszym miej
scu przed innymi dziedzina
mi gospodarki. Już obecnie
turystyka stanowi w Nowosądeckiem jedno z głównych
źródeł dochodów ludności. W
1977 r. dochody te wyniosły
ogółem 19 mld 846 min zło
tych, w tym z tytułu płac w
gospodarce
uspołecznionej
7 mld 633 min złotych, a z
turystyki — 6 mld 800 min
złotych. W przemyśle praco
wało w ub. r. 49 tys. osób,
a w uspołecznionej gospodar
ce turystycznej — 43 tysiące.
Jakie są i powinny być te
go konsekwencje?
Dążąc do rozwijania tego no
wego w naszych warunkach
przemysłu, nie można opierać

Kwiatek do kożucha
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Książka En te lisa
SIĄZKA ta jest bardzo
młoda, ukazała się przed
niewielu miesiącami, nosi rok
wydania 1978, ale już jej nie
ma na rynku radzieckim: została w lot rozchwytana, co
może być zarówno komple
mentem dla autora jak i do
wodem zainteresowania w
ZSRR muzyczną twórczością
polską.

K

Leonida Entelisa przedsta
wiać w środowisku kompozy
torów nie trzeba: od lat wi
zytujący nasz kraj, najczęściej
zresztą w okresach festiwalu
„Warszawska Jesień”, świet
nie obeznany z naszym ży
ciem muzycznym, mający u
nas rozlicznych znajomych i
przyjaciół — jak nikt inny
predestynowany był do napi
sania takiej właśnie książki.
Entelis nie traci zresztą kon
taktów z Polską nawet wte
dy, gdy przebywa w Lenin
gradzie, mieście z którym
związany jest od długich lat.
Świetnie znając język polski,
czyta naszą prasę, periodyki
kulturalne i czasopisma fa
chowe; coroczne z nim spo
tkania, jak sam w takich roz
mowach się przekonałem, nie
wymagają uzupełnienia jego
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się wyłącznie na dotychczaso
wym, niewielkim doświadczeniu
ani na wyęzuciu, . Trzeba ko
rzystać z doświadczeń innych
krajów, które wcześniej niż my
czerpały • główne dochody z tej
dziedziny gospodarki i sięgać
po pomoc naukowców. Wła
dze nowosądeckie nawiązały
więc współpracę z Akademią
Ekonomiczną, z Akademią Wy
chowania Fizycznego, z Akade
mią Rolniczą i Instytutem
Kształtowania Środowiska w
Krakowie oraz z Politechniką
Warszawską i innymi placów
kami
naukowymi.
Niełatwo
jest bowiem pogodzić sprzeczne
czasem interesy mieszkańców i
przybyszów oraz rozwijać tury
stykę. chroniąc walory natural
nego środowiska, a nawet, w
miarę możności, eliminując te
czynniki, które już mu zaszko
dziły.
A szkody te są niemałe, sko
ro nawet na obszarach specjal
nie chronionych, w uzdrowis
kach: Krynicy, Rabce i Szczaw
nicy zanieczyszczenie powietrza
przekracza obowiązujące normy.
To samo dotyczy wody, mimo
iż rzeki tego województwa uchodzą za najczystsze w kraju.
Nawet Nowy Sącz nie ma do
tychczas oczyszczalni ścieków,
a w Zakopanem i Gorlicach są,
ale przeciążone. Niedostatecz
nie wydajne są również oc.-.ysżcźsflnfe ścieków w Krynicy,
Rabce i Nowym Targu. W tym
roku władze miejscowe prze
znaczają 60 proc, budżetu tere
nowego na gospodarkę komu
nalną, co pozwoli na budowę
ujęcia wodnego dla Nowego
Sącza i dla Gorlic oraz bu
dowę oczyszczalni ścieków w
Piwnicznej, Limanowej i Wysowie oraz rozbudowę w Zako
panem.
Wszystko to jednak
tylko w pewnym stopniu poprawi sytuację.

wiedzy o zdarzeniach, jakie
miały miejsce w okresie nie
obecności Entelisa w War
szawie.
Nic więc dziwnego, że ma
jąc takie rozeznanie w tema
cie, a przy tym żarliwą pasję
poznawania naszej muzyki (i
kultury,, szerzej rzecz biorąc),
napisał Leonid Entelis swą
książkę „Spotkania ze wspólczesną muzyką polską'j” w
sposób niesłychanie bezpośredni ii urzekająco serdeczny.

Nie będę wdawał się w
szczegóły samej pracy, jej
formy, dzielącej całość nieja
ko na trzy grupy twórców, w
zależności od
pokolenia do
jakiego należą; nie będę wy
mieniał nazwisk tych siedem
nastu kompozytorów, którzy
w tej pierwszej pracy się
znaleźli. (Pierwszej, bo nale
ży się spodziewać, że Entelis
zechce pracować nad przed
stawieniem czytelnikowi ra
dzieckiemu innych
jeszcze
polskich muzyków, którzy w
pełni na taką prezentację za
sługują!). Istotą tej książki
jest jej wartki tok narracji,
pozwalający w sposób zbliża
jący do odbiorcy przedstawić

określonych twórców i ich
dzieło. Teksty często okraszo
ne anegdotą, obserwacjami z
bezpośrednich kontaktów z
kompozytorami i ich utwora
mi, dają ten szczególny walor
bezpośredniości odbioru tek
stu Entelisa.

I jeszcze jedno: książka ma
bardzo osobisty charakter; pi
sana jest wprawdzie przez
muzykologa niewątpliwie za
kochanego w muzyce polskiej
— nie znaczy to jednak, że
jest bezkrytycznym panegirykiem. Entelis po prostu czę
sto dzieli się ze swymi czy
telnikami własnymi ocenami,
pisze co go ujęło, zachwyciło
w konkretnym utworze — pi
sze jednak również i o takich
kompozycjach, które nie zjed
nały sobie u niego entuzja
stycznych ocen, które rodziły
wątpliwości. Wątpliwości na
tury formalnej, artystycznej...
Ale w obu przypadkach: za
chwytów i protestu Entelis
nie ogranicza się do ogólnych
wrażeń, przedstawia argu
menty na „tak” i „nie”, ana
lizuje dzieło, wskazuje jego
silne strony i braki. A to zno
wu staje się wzbogaceniem
wiedzy o obliczu naszej
współczesnej muzyki.

Wielki to szmat jej histo
rii: może nie tak długi, jeżeli
o lata chodzi, boć wszystko
da się zamknąć w niecałym
czterdziestoleciu — ile gdy
zaczynamy przyglądać się sty
listyce, językowi muzyczne
mu, uleganiu kształtującym w
tych latach prądom muzycz
nym — widzimy jak rozległy
to obszar. Od Kazimierza Si
korskiego, przez Szeligowskiego, Malawskiego, Wiechowicza, Bacewiczównę, Bairda,
Lutosławskiego, Pendereckiego
aż po Góreckiego, Meyera i
in. Te siedemnaście postaci
tworzy bardzo szeroką pano
ramę polskiej współczesności
muzycznej; ale to nie wy
czerpuje listy: Entelis podaje
jeszcze na str. 109 kolejne
dwadzieścia nazwisk naszych
twórców, które — jego zdaniem — powinny uzupełnić
ten poczet polskich kompozytorów, i — wydaje się — że
właśnie wespół z tą. drugą
listą kreślony obraz byłby
pełny. Spodziewamy się, że
będziemy mogli za jakiś czas
powitać kolejną pracę leningradzkiego muzykologa uka
zującego swoje kolejne przy
gody z naszą muzyką i muzykami.
A na tazie słowa wielkiego
uznania za ciekawie, wnikliwie i tak fachowo a zarazem
z sercem wykonaną pracę.
Dodajmy jeszcze, że książkę
swą dedykował Leonid Ente
lis wielkiej polskiej kompozytorce — Grażynie Bacewicz,
której dzieło szczególnie bli
skie było jego sercu.„

Jeśli chodzi natomiast o zanieczyszczenie powietrza, to radykalne uzdrowienie obecnego
stanu uzależnione jest od do
prowadzenia gazu przynajmniej
do najsłynniejszych i niestety
najszybciej utbanizujących się
uzdrowisk, a więc do Rabki i
Szczawnicy, które specjalizują
się w leczeniu chorób układu
oddechowego oraz do Zakopa
nego. Już obecnie jednak mo
żna by nieco zmniejszyć zanie
czyszczenie powietrza,
przestrzegając przepisów ustawy
uzdrowiskowej, która nakłada
na właścicieli placówek wczaso
wych i sanatoryjnych obowią
zek udziału w wydatkach na
gospodarkę komunalną.
Niestety, najbogatsze nawet
związki zawodowe: górników,
hutników, metalowców i budo
wlanych potrafią pięknie ume
blować i wyposażyć pokoje sa
natoryjne, ale nie troszczą się
o to, by kominy z ich sanato
riów nie zanieczyszczały dodat
kowo powietrza, a ścieki nie
zatruwały wód. Nie można te
go tolerować, pozwalać na bu
dowę nowych placówek, zanim
nie będzie gwarancji, że ich
powstanie nie pogorszy już i
tak niezadowalającego stanu
naszych uzdrowisk. Wprawdzie
postanowienie takie w wielu
miejscowościach już obowiązu
je i władze miejscowe nie
wydają zezwoleń na organiza
cję nowych wczasowisk, gdy
jednak inwestor ma możnych
protektorów, potrafią oni nie
stety przezwyciężyć opory go
spodarzy.
Drugim źródłem zatruwania
powietrza w miejscowościach
wypoczynkowych jest rosnąca
liczba samochodów, których
zwłaszcza w sezonie, jest tu
coraz więcej. Konieczne jest
więc jakieś uporządkowanie
komunikacji, przy czym naj
bardziej sensowna byłaby bu
dowa obwodnic.
Dotychczas
jednak działanie prewencyjne
polega głównie na zamykaniu
coraz to nowych ulic dla ru
chu kołowego.
Na przykład w Zakopanem
Urząd Miejski rozważa obec
nie, czy nie stworzyć kilku
wielkich parkingów na obrze
żu miasta, nie dopuszczając w
ogóle do centrum samochodów
prywatnych. W samym Zako
panem kursowałyby wówczas
tylko taksówki, fiakry i auto
busy. Te ostatnie ruchem wa
hadłowym. Nie wiem, czy ta
propozycja okaże się realna.
Trzeba jednak podjąć jakąś de
cyzję, gdyż trudno pogodzić się
z faktem, że nad Zakopanem
rozpościera się gruby kożuch
smogu, widoczny świetnie na
grzykład z szosy wiodącej z

ukowiny. Czyste powietrze i

woda warunkują dalszy rozwój
Nowosądecczyzny.

Wygrywają „koniki”
Na razie jednak z każdym
sezonem trzeba przenocować i
wyżywić więcej turystów kra
jowych i zagranicznych. Są z
tym zwłaszcza w Zakopanem,
różne- kłopoty, które spędzają
dosłownie sen z .ocz.u pierw
szemu sekretarzowi Komitetu
Miejskiego partii i naczelniko
wi miasta. Właśnie tu bowiem,
gdzie niemal _ przez cały rok
kłębią się rzesze przybyszów z
kraju i z zagranicy, wszystkie
te problemy występują najjaskrawiej.
Oczywiście, słuszne
są projekty odciążenia Zakopa
nego przez stworzenie mu kon
kurentów Trzeba by w tym
celu w innych miejscowościach,
podobnie jak na przykład w
•Szczyrku, zbudować liczne wy
ciągi narciarskie. Tylko w ten
sposób można będzie przyciągać
do .nich narciarzy.
Jak dotychczas budowa urzą
dzeń sportowych: wspomnia
nych już wyciągów narciar
skich, torów saneczkowych, lo
dowisk, basenów i stadionów
postępuje w tak powolnym
tempie, że nie nadąża za ro
snącą liczbą sportowców i tu
rystów. W tym roku ma być
wprawdzie oddany wyciąg or
czykowy na Snieżnicę, ale nie
stety jedna jaskółka nie czy
ni wiosny. Okolice Limanowej
pozostaną .nadal terenem wy
poczynku i turystyki głównie
latem, a zimą zbocza gór będą
ciągle jeszcze świeciły pustka
mi.
Kłopoty z zakwaterowaniem
turystów w Nowosądeckiem mia
ło rozwiązać przedsiębiorstwo
„Tatry”, które przejęło do
swej
wyłącznej
dyspozycji
wszystkie pokoje do wynajęcia
i niektóre lokale gastronomicz
ne. Jak do tej pory jednak
„Tatry” nie zaprowadziły ładu
w tej dziedzinie.
W drugiej
połowie marca,
przed feriami wielkanocnymi,
w Zakopanem przedsiębiorstwo
to oferowało jedynie pokoje co
najmniej dwuosobowe i to wy
łącznie na Harendzie i na
Cyrhlach w cenie 125 zł za do
bę. Natomiast tuż przy wyj
ściu z baraku, w którym się
ono mieści, dwu górali nama
wiało do wynajęcia różnego ro
dzaju pokoi, w tym jednooso
bowych z łazienką za 150—
300 zł, a dla cudzoziemców na
wet za 1000 zł. Z propozycja
mi podobnymi można się spot
kać w Zakopanem na każdym
kroku.
Przyczyny z grubsza biorąc
są dwie: po pierwsze ciągle
zmieniają się przepisy obowią
zujące kwaterodawców, których
raz zachęca się do budowy do
mów nawet 10-pokojowych, a
innym razem obciąża podatka
mi, przy czym nigdy nie wia
domo, od ilu pokoi, czy też łó
żek, one obowiązują. Wszyscy
się skarżą na tę niejasność sytu
acji, a winnego brak. Każda
władza odsyła do wyższego
szczebla. Drugą przyczyną są
limity obowiązujące przedsię
biorstwo „Tatry”, na skutek
których może ono opłacić je
dynie ograniczoną liczbę kwa
ter. W rezultacie za pośrednic'
twem tego przedsiębiorstwa
można wynająć tylko niewielką
liczbę pokoi, reszta, znacznie
większa, wynajmowana jest
nielegalnie.
Turyści, także cudzoziemcy,
muszą korzystać z usług prywatnych, często niesolidnych
pośredników. Nie meldując się,
nie płacą taksy klimatycznej.
Zubaża to fundusz rozwoju Za
kopanego, podobnie jak i in
nych miejscowości wczasowych.
Sam dyrektor „Tatr” powie
dział mi: „Trzeba wreszcie mo
cno uderzyć w stół, żeby skoń
czyć z tą nienormalną sytua
cją.” Tylko ciekawe, kto ma
to zrobić?
Podobnie jest ze stołówkami
prywatnymi, które uzupełniają
niedostateczną liczbę lokali ga
stronomicznych i czyniąc to,
właściwie czyniłyby dobrze,
gdyż Nowosądeckie słynie z do
brej kuchni. I one jednak dzia
łają na jakiejś dziwnej zasa
dzie. Mają prawo wydawać do
30 obiadów dziennie, ale nie
otrzymują przydziałów żywnoś
ci z hurtu. Kupują więc mięso
z nielegalnego uboju, bądź też
zdobywają je sobie tylko zna
nymi sposobami w detalicznych
sklepach mięsnych. Zakopane
dostaje przydział tylko dla sta
łych mieszkańców, a starania
władz miejscowych i wojewódz
kich o uwzględnienie w roz
dzielniku turystów nie dają re
zultatu.

Kto wreszcie pokusi się o uz
drowienie sytuacji?
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Ponad 40 imprez w 15 miastach

Budowa gazociągu „Sojuz”

III Festiwal Muzyki Wiei w ZSRR

Sztandar przechodni
dla załogi polskiej

MOSKWA (PAP). Kores
pondent PAP, Jerzy Grzywa
pisze: na czwartkowy prog
ram zainaugurowanego 12 bm.
w Moskwie III Festiwalu Mu
zyki Polskiej w ZSRR złoży
ły się m.in. wielkie imprezy
w Moskwie, Wilnie, Uljanowsku i Nowosybirsku.
W stolicy Kraju Rad, w sali
koncertowej im. Piotra Czajko
wskiego ponownie wystąpiła or
kiestra symfoniczna i chór Fil
harmonii Łódzkiej, tym razem
pod dyrekcją Zdzisława Szosta
ka. Z gorącym przyjęciem spot
kały się utwory „Odwieczna
pleśń” Karłowicza, „Concerto
lugubre” Tadeusza Bairda z so
listą Stefanem Kamasą i „Har
nasie” Szymanowskiego z udziałem tenora Andrzeja Bach
ledy.
W Wilnie rozpoczął koncerty,
zaproszony przez gospodarzy te
go miasta, poznański chór chło-

Złote medale
im. Ciołkowskiego
- dla radzieckich kosmonautów
MOSKWA (PAP). Lotnicykosmonauci Aleksiej Gubariew,
Gieorgij Greczko i Piotr Klimuk
zostali
odznaczeni w
czwartek Złotymi Medalami im.
Ciołkowskiego. Te wysokie od
znaczenia otrzymali oni za po
myślną realizację lotu na sta
cji orbitalnej „Salut-4” i stat
kach kosmicznych „Sojuz".
Agencja TASS przypomina,
że stacja „Salut-4” pracowała
na orbicie w latach 1974—77.
Lotnicy-kosmonauci
przybyli
na jej pokład na statkach kos
micznych ..Sojuz-17” i „Sojuz18” w 1975 r. Na „Salucie-4”
spędzili ogółem około 3 miesię
cy.
Wręczając odznaczenia prezes
Akademii Nauk ZSRR, Anatolij Aleksandrów przypomniał,
że lotnik-kosmonauta Witalij
Siewastianow, również pracu
jący na stacji orbitalnej ,.Sa
lut-4”, został odznaczony Me
dalem im. Ciołkowskiego za
poprzedni lot na statku kos
micznym „Sojuz-9”.
Złote Medale im. Ciołkow
skiego — wybitnego rosyjskie
go uczonego i twórcy kosmonautyki — przyznawane są
przez prezesa Akademii Nauk
ZSRR co 3 lata. (P)

Propozycje Turków
cypryjskich w sprawie
rozwiązania wewnętrznych
problemów wyspy
NIKOZJA, WIEDEŃ (PAP).
W Wiedniu przebywa delegacja
Turków
cypryjskich,
która
przybyła tam w celu przedło
żenia sekretarzowi generalnemu
ONZ. Kurtowi Waldheimowi
propozycji tej społeczności cy
pryjskiej w sprawie rozwiąza
nia wewnętrznych problemów
politycznych wyspy. W czwar
tek przed południem odbyło się
spotkanie K. Waldheima z de
legacją.
Propozycje przedłożone przez
stronę turecko-cypryjską doty
czą trzech kwestii: podziału
terytorialnego wyspy, kwestii
konstytucyjnej.
możliwości
wspólnego zarządzania przez
obie grupy etniczne zamieszku
jące Cypr ważnym gosoodarczo
regionem w okolicach Famagusty.
Turcy cypryjscy proponują
m.in. wprowadzenie na Cyprze
systemu federalnego, przy czym
każde z dwóch państw wcho
dzących w skład federacji mia
łoby własne zgromadzenie usta
wodawcze, ponadto działałoby
również zgromadzenie federal
ne. Jak wiadomo, strona grecko-cypryjska również postulu
je wprowadzenie w kraju sy
stemu federalnego, jednak z sil
nym rządem centralnym.
Sprawą istotną sa problemy
terytorialnego podziału kraju,
bowiem w chwili obecnej Tur
cy stanowiący 20 proc, ludności
Cypru, zajmują 40 proc, tery
torium kraju. Grecy cypryjscy
domagają się podziału teryto
rialnego wyspy, uwzględniają
cego liczebność obu społecznoś
ci. (P)

Chińskie st tki rybackie
w rejonie wysp Senkaku
Frotest Japonii

pięcy pod kierownictwem Jerze
go Kurczewskiego. „Poznańskie
słowiki”, które wielokrotnie już
śpiewały w różnych republi
kach radzieckich, są w ZSRR
bardzo popularne.
W Uljanowsku nad Wołgą
miejscowa orkiestra symfonicz
na pod dyr. A. Aleksiejewa
z udziałem polskiej pianistki
Lidii Grychtołówny wypełniła
wieczór muzyką Chopina, Szy
manowskiego i Kilara. Utwory
Grażyny Bacewicz, K. Szyma
nowskiego i Zb. Turskiego, zło
żyły się na koncert orkiestry
symfonicznej filharmonii w No
wosybirsku. Dyrygował Andrzej
Markowski. Jako solista wystą
pił skrzypek Krzysztof Jako
wicz.
Festiwal Muzyki Polskiej cie
szy się dużym zainteresowa
niem wśród radzieckich miłośni
ków muzyki oraz środków ma
sowego przekazu. Organ KC
KPZR, dziennik „Prawda” w
informacji pt. „Muzyka przyja
ciół” wysoko ocenia dorobek
polskich kompozytorów i pisze,
iż festiwal stał się okazją do
bliższego poznania twórczości
zarówno klasyków muzyki pol
skiej — Chopina, Moniuszki
Wieniawskiego i Karłowicza,
jak również najwybitniejszych
dzieł współczesnych takich m.
in. jak „Koncert na orkiestrę”
Pendereckiego, które zaliczane
sa do najznakomitszych osiąg
nięć muzyki polskiej ostatnich
lat.
Bogate informacje o festiwa
lowych imprezach, uczestni
czących w nich zespołach i so
listach, a także twórczości pol
skich kompozytorów przynosi
radziecka telewizja i radio. M.
In., w czwartek w centralnym
programie radiowym odtworzo
no koncert inauguracyjny w
wykonaniu orkiestry symfoni
cznej i chóru Filharmonii Łódz
kiej pod dyrekcją Henryka
Czyża z udziałem solistów. (P)

Dodatkowy kontrakt
na dostawę
10 statków do ZSRR
(O DOKOŃCZENIE ze STR. 1
ności i operatywności naszego
przemysłu stoczniowego, a rów
nocześnie potwierdza praktycz
ne korzyści, jakie daje współ
praca projektantów i budow
niczych statków w obu krajach.
Właśnie dzięki tej współpracy
możliwe było przyjęcie rekor
dowo krótkiego terminu reali
zacji kontraktu.
Jednostki tego typu budowa
ne były dotychczas na zamó
wienie PLO i wykorzystywane
wyłącznie jako transportowce
— powiedział w rozmowie z
nami — główny budowniczy
statków, inż. Leszek Sielicki. W
związku ze zmianą ich przez
naczenia trzeba było w krótkim
czasie opracować specjalne sy
stemy umożliwiające przeładu
nek tych statków ■ na pełnym
morzu i wyposażyć je w urzą
dzenia ułatwiające współdzia
łanie z bazami rybackimi.
Stocznia im. Warskiego właś
ciwie od początku swego ist
nienia, a więc od 30 lat reali
zuje zamówienia dla armato
ra radzieckiego. Początek dała
seria rudowęglowców, w któ
rych budowie pomagali specja
liści radzieccy. Później były sta
tki badawcze, drobnicowce i je
dnostki o charakterze szkoleniowo-produkcyjnym. W sumie
z 200 statków zwodowanych tu
dla 17 armatorów zagranicz
nych, 130 pływa dziś pod ban
dera radziecką.
Obecnie głównym kierunkiem
rozwoju technicznego stoczni
szczecińskiej jest budowa róż
nego typu jednostek wyspecja
lizowanych o bardzo bogatym
wyposażeniu. Przj-stąpiono ró
wnież do realizacji zawartego
ze Związkiem Radzieckim kon
traktu na dostawę 4 promów
pasażersko-transportowych
i
promu „Olimpijskiego”..
JERZY SIERADZlNSKI

MOSKWA (PAP). Na liczącej
przeszło 2.700 km magistrali
gazowej Orenburg — zachod
nia granica ZSRR trwają in
tensywne prace. 583-kilometrowy odcinek gazociągu polskie
brygady ukończyły 14 listopada
1977 roku, prawie na rok przed
terminem. Obecnie polscy bu
downiczowie
skoncentrowali
wysiłki na budowie stacji kom
presorowych.
Minister budowy przedsię
biorstw przemysłu naftowego i
gazowego ZSRR Boris Szczer
bina i przewodniczący Central
nego Komitetu Związku Zawo
dowego Pracowników Przemy
słu Naftowego i Gazowego Sidenko wystosowali do polskich
budowniczych depeszę następu
jącej treści:
„Kolegium Ministerstwa Prze
mysłu Naftowego i Gazowego
oraz Prezydium Związku Za
wodowego d/s wyników współ
zawodnictwa
socjalistycznego
przy budowie stacji kompreso
rowych na trasie gazociągu
„Sojuz” za marzec 1978 roku
nagrodziło załogę budowniczych
i montażystów zespołu stacji
kompresorowej, przyznając jej
przechodni Czerwony Sztandar
Ministerstwa i Centralnego Ko
mitetu Związku Zawodowego."
W depeszy wyraża się głębo
kie przekonanie, że kolektyw
polskich budowniczych i mon
tażystów uzyska dalsze sukce
sy w pracy przy budowie ga
zociągu „Sojuz”. (P)

TOKIO (PAP). Jak informują
agencje prasowe, kilkadziesiąt
chińskich statków rybackich
wpłynęło w środę na japońskie
Wedy terytorialne w rejonie
wysp Senkaku. Japońskie ło
dzie patrolowe nakazały im
opuścić 12-milową strefę wód
terytorialnych, ale załogi stat
ków chińskich odmówiły wy
konania polecenia odpowiada
jąc, że „wyspy Senkaku są te
rytorium Chin”.
Minister spraw zagranicznych
Japonii. Sunao Sor.oda, oświad
czył w czwartek w parlamen
cie, że terytorialne roszczenia
Chin do wysp są bezpodstawne
i sprzeczne z prawem między
narodowym.
Według ostatnich doniesień
AFP, Japonia skierowała ofi
8 osób zginęło, 200 rannych
cjalny protest do rządu chiń
skiego w związku z narusze
niem 12 bm. przez około 100
chińskich statków rybackich
japońskich wćd terytorialnych
DELHI (PAP). Co najmniej
w pobliżu wysn Senkaku. Jed
8 osób zostało zabitych, a 200
nakże ambasada ChRL w To
rannych w czasie zamieszek,
kio kategorycznie odrzuciła no.
tę japońską twierdząc, że te I jakie wybuchły w czwartek w
bezludne wyspy, pn’ożone na I mieście Amritsar w Pendżabie.
Brak bliższych szczegółów na
południowy zachód cd C inatemat przyczyn zajść. (P)
wy, należą do Chin. (P)

Zamieszki w Indiach

(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
rym przewodniczyli prezes Ra
dy Ministrów Piotr Jaroszewicz
i premier Thorbjoern Faelldin.
Po zakończeniu rozmów obaj
premierzy podpisali wieloletnią
umowę handlową między rzą
dem PRL i rządem Szwecji na
lata 1978—1982.
Na temat nowej wieloletniej
polsko-szwedzkiej umowy han
dlowej wypowiedział się w roz
mowie z dziennikarzem PAP —
rzecznik prasowy rządu — Wło
dzimierz Janiurek.
Umowa wyraża — oświadczył
— satysfakcję obu stron z roz
woju handlu między Polską i
Szwecją oraz powołując się na

Od stałego korespondenta
RUDOLFA HOFFMANA
Sztokholm, 13 kwietnia
(P) Pierwszy dzień wizyty
premiera Torbjoerna Faelldina
w Polsce wzbudził duże zain
teresowanie w tutejszych środ
kach masowego przekazu. W
obu programach szwedzkiej te
lewizji pokazano uroczyste po
witanie premiera Szwecj4 na
lotnisku warszawskim przez
premiera Piotra Jaroszewicza
oraz moment składania wieńca
przez dostojnego gościa na Gro
bie Nieznanego Żołnierza na
placu Zwycięstwa.
Również reporter szwedzkiego
radia przekazał relację z pierw
szych godzin pobytu premiera

Skandaliczna decyzja s?du w Mannheim
Od stałego korespondenta
ZBIGNIEWA RAMOTOWSKIEGO
Bonn, 13 kwietnia

(W) Poruszenie i oburze
nie szerokich kręgów opi
nii publicznej w RFN wy
wołała w środę opubliko
wana poprzedniego dnia de
cyzja Trybunału Adminis
tracyjnego w Mannheim. W
tym samym czasie, gdy ba
warskie ministerstwo oświaty
w ramach osławionej prakty
ki „berufsverbote” (zakazy
wykonywania pracy w insty
tucjach
państwowych
ze
względu na przekonania po
lityczne) potraktowało jako
wroga konstytucji jednego z
młodych
socjaldemokratów,
stojący na straży konstytucji
organ państwowy w BadeniiWirtembergii uznał działal
ność partii neofaszystowskiej
NPD za zgodną z założeniami
prawno-politycznymi Repub
liki Federalnej, nie godzącą
w jej ustrój „wolnościowod emokra tyczny".

Deklaracja rządowa
Helmuta Schmidta
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
zadowalająca”. Zwracając uwa
gę na zależności między sytua
cją gospodarczą krajów EWG,
a sytuacją gospodarczą na
święcie, kanclerz powiedział, że
inflacje i bezrobocie będzie
można opanować w Europie
zachodniej dopiero wówczas,
jeśli pomyślnie będzie się roz
wijać gospodarka światowa.
Schmidt wyraził wątpliwość co
do tego, czy kraje EWG zdołają
osiągnąć planowany przyrost
produkcji rzędu 4,5 proc.
Kanclerz podkreślił znaczenie
zbliżającej się wizyty Leonida
Breżniewa w Bonn. „Oczekuję
— powiedział w Bundestagu
kanclerz H. Schmidt — kon
struktywnej wymiany poglą
dów nie tylko na sprawy sto
sunków dwustronnych, ale tak
że europejskiej polityki odprę
żenia i aktualnych problemów
polityki światowej”.
Następnie rozpoczęła się de
bata nad deklaracją rządową.
(P)

no własnemu losowi i kiedy
ekipa wspinaczy powróciła do
niej następnej wiosny stwier
dziła, że została ona zniszczo
na przez lawinę, a zasobnik z
radioaktywnym plutonem słu
żącym do zasilania aparatury,
stacji znajduje się prawdopo
dobnie pod grubą warstwą śnie
gu, lodu i skał.
Według
Kohna miało to
miejsce w 1966 r. U podnóża
góry Nanda Devi znajdują się
źródła Gangesu — rzeki nie
zbędnej do życia dla wielu mi
lionów Hindusów i która Jest
dla nich świętą rzeką. Zdaniem
specjalistów, istnieje poważne
niebezpieczeństwo przedostania
się radioaktywnego plutonu do
wćd Gangesu. Zagrażałoby to
życiu wielu milionów osób.
CIA zainstalowała stacje wy
wiadowcze w Himalajach naj
prawdopodobniej bez wiedzy
rządu indyjskiego. Podjęto co
prawda pewne wysiłki w celu
odzyskania plutonu, ale nie
przyniosły one dotychczas żad
nych rezultatów.
Kohn stwierdził, że druga ze
stacji jest już nieczynna od
wielu lat, ale nadal znajduje
się w niej pojemnik z radio
aktywnym plutonem.
Dwóch
demokratycznych
członków Kongresu — Richard
Ottinger i John Dingell —
zwróciło sie do prezydenta Car
tera z prośbą przeprowadzenia
śledztwa w tej sprawie. (P)

udział obu krajów w GATT, jak
również na postanowienia Aktu
Końcowego KBWE w Helsin
kach, potwierdza zdecydowaną
wolę zapewnienia korzystnych
warunków dla dalszego rozwoju
wzajemnej współpracy gospo
darczej, w tym wymiany towa
rowej. Potwierdzono w niej ró
wnież obopólne zainteresowanie
wzrostem wymiany handlowej
w dziedzinie maszyn, urządzeń
i innych dóbr inwestycyjnych.
Działając na rzecz rozwoju
współpracy strony zobowiązały
się do zmniejszania oraz stop
niowego znoszenia przeszkód w
handlu pomiędzy sobą. Powołu
jąc się na udział w GATT oba

Prasa szwedzka o wizycie

Przepustka polityczna dla neofaszystów

Tajne urządzenia wywiadowcze CIA w Himalajach
Radioaktywny pluton w wodach Gangesu?
WASZYNGTON, NOWY JORK
(PAP). W Nowym Jorku ujaw
niono nowy przypadek poten
cjalnie groźnych w skutkach
poczynań amerykańskiej Cen
tralnej Agencji Wywiadowczej
(CIA).
Współpracownik
czasopisma
„Rolling Stone”, Howard Kohn
wystąpił na konferencji praso
wej, w czasie której stwierdził,
że w połowie lat sześćdziesią
tych CIA zainstalowała pota
jemnie w najwyższych par
tiach Himalajów dwie stacje
wywiadowcze, za pomocą któ
rych śledzono chińskie doświad
czenia z bronią jądrową. Kohn
powiedział, że jedna z tych
stacji została zainstalowana na
zboczu szczytu Nanda Devi o
wysokości 7.817 m, znajdujące
go się w pobliżu granicy in
dy isko-chińskiej.
Po zakończeniu sezonu wyso
kogórskiego stację pozostawio-

Drugi dzień wizyty premiera Szwecji w Polsce

Rozpatrując dwie konkretne
sprawy neofaszystów, w tym
docenta wyższej szkoły zawo
dowej, czwarta izba trybunału
w Mannheim, pod przewodni
ctwem sędziego Edemanna, określiła — w sposób preceden
sowy — generalny stosunek do
NPD, jej celów, założeń i dzia
łalności pod kątem zgodności z
zasadami konstytucyjnymi. Sę
dziowie z Mannheim nie do
strzegli w ideologii i praktyce
politycznej tzw. narodowo-demokratycznej partii Niemiec
ani
dostatecznie
szkodliwej
dawki rasizmu, ani antysemi
tyzmu. ani postawy zwracają
cej się przeciwko wolności i
prawom człowieka. Wprawdzie
— jak przyznano — partie re
prezentowane w Bundestagu
zniesławiane są przez NPD ja
ko szkodliwe, zdradzieckie i
skorumpowane, zbrodnie z okresu Trzeciej Rzeszy są baga
telizowane lub gloryfikowane, a
ofiary hitleryzmu — również
niemieccy antyfaszyści — przed
stawiani jako przestępcy, to
jednak przynależność do NPD
nie jest sprzeczna — zdaniem
trybunału — z zasadą wierności
wobec konstytucji zachodnioniemieckiej.
Ta „więcej niż zdumiewająca”
ocena, jak ja określiła m. in.
..Frankfurter Rundschau”. sta
ła sie policzkiem wymierzonym
wymiarowi
sprawiedliwości
RFN. Gdy obrońcy procesowi
morderców z Majdanka obra
żają publicznie byłych więźnióv/
obozu zagłady, gdy tysiące lu
dzi o niewygodnych poglądach
lewicowych muszą liczyć się z
utratą pracy, gdy mimo strasz
liwych doświadczeń historycz
nych — jak przyznał w środę
sekretarz generalny SPD, Egon
Bahr — inaczej myślący w
Republice Federalnej znajdują
się znów pod presja nietole
rancji i politycznego donosicielstwa — ważny organ pań
stwowy wydaje aktywnym neo
faszystom. programowym antydemokratom, swoiste świadec
two moralności i przepustkę
polityczna. Po niemiecku: „Persilschein".
Tak to określił w swym śro
dowym komentarzu nawet de
putowany CDU. Gerhard Reddemann, którego podejrzewanie
o sympatie lewicowe, czy też
współczucie dla prześladowa
nych praktyką „beru£sverbote“
komunistów, byłoby nietaktem.
„Czyta sie ten wyrok — przy
znał Reddemann — w osłu
pieniu". „Z pewnością — stwier
dził on — NPD nie jest po pro
stu skarłowacialą następczynią
NSDAP. Jednakże duch, który
przemawia już choćby ze „sło
wnika politycznego” tej partii,
działa niczym zjawa Trzeciej
Rzeszy.
Lektura
publikacji
NPD dopełnia tego obrazu”.
„Należałoby spytać ów wy
miar sprawiedliwości, czy nie
jest ślepy na prawe oko” — za
kończył swój komentarz jeden
z dzienników.

Zmiany w wojskowym
rządzie Chile
NOWY JORK (PAP). Szef fa
szystowskiej junty chilijskiej
Augusto Pinochet przeprowadził
zmiany w swoim „rządzie”. Jak
donoszą z Santiago,
minister
spraw wewnętrznych gen. Ce
sar Benayides Escobar miano
wany został ministrem obrony
na miejsce gen. Hermana Brady Roche. Po raz pierwszy od
faszystowskiego puczu w Chi
le na stanowisko ministra
spraw wewnętrznych miano
wano cywila — Sergio Fernandeza. Gen. Herman Brady Ro
che został natomiast doradcą
Pinocheta do spraw obrony.
Zdaniem obserwatorów poli
tycznych, przetasowanie w „rzą
dzie chilijskim” świadczy o
tym, że szef junty ponownie
usiłuje przezwyciężyć kryzys
wewnętrzny w łonie reżimu. (P)

Szwecji w Polsce, które były
nadawane kilkakrotnie w ciągu
dnia w dziennikach radiowych.
Największy dziennik poran
ny Szwecji, liberalny „Dagens
Nyheter”, w swoich doniesie
niach z Warszawy pisze, że Pol
ska jest największym rynkiem
eksportu szwedzkiego w Euro
pie wschodniej. W pierwszej po
łowie lat 70-tych eksport Szwecji
do Polski zwiększył się 5-krotnie osiągając sumę 1700 min
koron rocznie. Teraz — stwier
dza dziennik — strona polska
pragnie wyrównać ujemny bi
lans handlowy ze Szwecją, któ
ry w ostatnim roku wynosił
około 300 min koron.
Nowe możliwości dla eksportu
szwedzkiego do Polski autor ar
tykułu widzi w zwiększonych
inwestycjach związanych z roz
wojem i modernizacją rolnic
twa polskiego.
Wysłannik „Dagens Nyheter”
nie ukrywa, że pewnym hamul
cem dla rozwoju wymiany to
warowej między obu krajami
są ograniczenia ilościowe i li
cencyjne jakie władze szwedz
kie stosują wobec krajów o go
spodarce państwowej.
Pewne
plany
importowe
Szwecji łączą się także z przy
szłą polityką energetyczną tego
kiaju. Jednocześnie autor pod
kreśla, że na przestrzeni ostat
nich lat szwedzkie firmy bu
dowlane korzystały szeroko z
możliwości budowania w Polsce
hoteli, urządzeń portowych i
różnych gmachów użyteczności
publicznej, w ten sposób sku
tecznie chroniąc wielu swoich
pracowników przed bezrobo
ciem.
„Dagens Nyheter” wspomina
także o rozmowach, jakie mi
nister przemysłu Ńils Aasling
prowadzi z, jpinistrem przemy
słu maszynowego Aleksandrem
Kopc:tm na temat umowy pol
sko-szwedzkiej
w
sprawie
współpracy ekonomicznej, tech
nicznej i przemysłowej.
Pismo kół wielkoprzemysło
wych „Svenska Dagbladet” daje
relację swego specjalnego wy
słannika z powitania szwedz
kiej delegacji rządowej z pre
mierem T. Faelldinem na lotni
sku warszawskim. Korespondent
„Svenskiej Dagbladet” nawią
zuje także do wypowiedzi pre
miera Szwecji w czasie przyję
cia na jego cześć przez premie
ra
Piotra Jaroszewicza, w
którym wyraził on swoje zado
wolenie z poprawy, jaka nastą
piła w wymianie handlowej
między Polską a Szwecją w wy
niku wzrostu polskiego eksDortu do Szwecji. Premier Faelldin
ma też nadzieję, że i w przysz
łości nastąpi dalsza ekspansja
w polsko-szwedzkich stosun
kach handlowych i że konkret
nym krokiem w tym kierunku
będzie nowa 5-letnia umowa
handlowa.

Powódź w Gruzji
MOSKWA (PAP). Jak infor
muje
dziennik
„Izwiestia”,
ulewne deszcze wywołały silną
powódź w wielu rejonach Gru
zji. W niektórych miejscowoś
ciach trzeba było ewakuować
ludność.
W Kutaisi woda zalała wiele
ulic, dziedzińce i piwnice do
mów mieszkalnych. Poniosły
straty służby gospodarki komu
nalnej.
W rejonach dotkniętych klę
ską żywiołową stworzono szta
by likwidacji skutków powo
dzi.
Poziom wód w rzekach
gruzińskich wykazuje obecnie
tendencję spadkową. (P)

rządy potwierdziły przyznanie
sobie klauzuli największego uprzy wilejowania odnośnie do ceł
i innych opłat, jak też reguł i
formalności związanych z eks
portem i importem towarów.
Podkreślono znaczenie infor
macji oraz kontaktów handlo
wych dla rozwoju współpracy
gospodarczej. Wyrażono goto
wość ułatwiania spotkań i wy
miany informacji między zain
teresowanymi
organizacjami,
przedsiębiorstwami i firmami,
związanymi z handlem zagrani
cznym.
Powołana została komisja mie
szana, składająca się z przed
stawicieli rządów obu krajów,
której zadaniem będzie nadzór
nad realizacją postanowień za
wartych w umowie.
Nowa umowa — stwierdził na
zakończenie rzecznik — stwarza
dobre ramy prawno-traktatowe
dla dalszego rozwoju polskoszwedzkich stosunków gospo
darczych.

Zwiedzanie Warszawy
W godzinach porannych szef
rządu szwedzkiego Thorbjoern
Faelldin wraz z małżonką przy
był na warszawską Starówkę.
Zwiedzanie rozpoczęto od Zam
ku Królewskiego, jednego z tak
licznych zabytków stolicy, któ
re zostały z premedytacją zni
szczone przez hitlerowskich bar
barzyńców. Dyrektor Muzeum
Narodowego Stanisław Lorentz
opowiedział gościom o trudzie
odbudowy Zamku podjętym przez
polskie społeczeństwo.
Warto przypomnieć iż przed
kilku laty rząd szwedzki prze
kazał dla Zamku piękny dar w
postaci starego 16-metrowego,
panoramicznego
malowidła
przedstawiającego wjazd Zyg
munta III do Krakowa w 1605 r.
Premier Szwecji i towarzyszą
ce mu osobistości przeszli przez
zabytkowe uliczki odbudowane
ze straszliwych ruin Starówki,
podziwiając urodę odrestauro
wanych kamieniczek. Informa
cji nt. odbudowy i rozbudowy
stolicy udzielał naczelny archi
tekt Warszawy Tadeusz Szumielewicz.
W Muzeum Historycznym m.
st. Warszawy gościom zademon
strowano dokumentalny film
„A jednak Warszawa”, obrazu
jący tragedię wojenną miasta i
martyrologię jego mieszkańców
podczas okupacji hitlerowskiej
oraz ofiarny, bezprzykładny czyn
odbudowy.

W Walewicach
W godzinach popołudniowych
premier Szwecji Thorbjoern
Faelldin z małżonką przebywał
. w ■ woj. skierniewickim, gdzie
zwiedził PGR w Walewicach.
Gościom towarzyszył wicepre
mier — Longin Cegielski. Jak
poinformował dyrektor ośrod
ka Bronisław Stępniak Walewice specjalizują się w hodowli
koni
półkrwi anglo-arabskiej.
które znajdują nabywców m.
in. w Szwecji. Goście zapoznali
się także z hodowlą bydła zaro
dowego rasy polskiej nizinno-czarno-białej, interesując się
efektami ekonomicznymi gospo
darstwa.

★

W czwartek małżonka premie
ra Szwecji — Solveig Faelldin

★

W czwartek po południu
szwedzki minister przemysłu
Nils G. Aasling w towarzystwie
ministra przemysłu maszyno
wego Aleksandra Kopcia prze
bywał w Radomiu, gdzie zwie
dził fabrykę maszyn do pisania
Zakładów Metalowych im. ge
nerała Waltera „Predom-Łucznik”.
Gość, oprowadzany przez dy
rektora naczelnego zakładów
Mariana Błońskiego, zapoznał
się z produkcją tej fabryki,
gdzie powstają maszyny do pi
sania różnych typów na szwe
dzkiej licencji , Facit”. (PAP)
*

(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ce wjazd Zygmunta III Wazy
do Krakowa. To wartościowe
dzieło sztuki znajdowało się
wcześniej
w
sztokholmskim
Muzeum Broni.
Zupełnie nieoczekiwanie oka
zało się, że sam profesor Lo
rentz, człoiciek wielce zasłużo
ny dla polskiej kultury, ma
osobiste związki zc Szwecją.
Jego rodzina przybyła z tego
kraju do Polski w XVII wieku.
Po oficjalnych rozmowach w
W arszawie premier Faelldin
wraz z całą delegacją wyje
chał do Walewic. W zabytko
wym pałacu
należącym do
miejscowej stadniny koni, pre
miera podejmowano obiadem.
Menu składało się, bo jakże by
inaczej, z polskich
potraw,
przyrządzonych
na
miejscu.
Dziennikarze szwedzcy zapew
niali, i to nie ze zwykłej kur
tuazji, że tak dobrej kuchni
(zachwyty nad polską kaszan
ką) na próżno by szukać gdzie
indziej.
Po obiedzie premier zwiedził
stadninę, w której hoduje się
w tej chwili 400 dorodnych ko
ni. Premier Faelldin, który
często podkreśla, że jest z po
chodzenia farmerem, z praw
dziwym zainteresowaniem słu
chał
Informacji
gospodarzy
stadniny, a następnie przyglą
dał się popisoioi skoków w wy
konaniu kont ujeżdżanych przez
miejscowych dżokejów.
Konie z Walewic, jak dowie
dział się premier, trafiają rów
nież do Szwecji i, o czym za
pewnił dyrektor stadniny, nic
nie stoi na przeszkodzie, aby
wędrowały za Bałtyk w więk
szych niż dotychczas ilościach.
Pobyt w Walewicach potrwał
nieco dłużej niż to początkowo
przewidywano.
Ale
premier
Faelldin, jak można było zau
ważyć, nie miał tego za złe go
ścinnym walewiczanom.
JANUSZ REITER

„l ufnością patrzymy w pnisziuśL"
Wypowiedź Jana Lundvika, dyrektora
Departamentu Krajów Socjalistycznych
w szwedzkim MSZ — dla „Życia”
(P) „Cieszę się, że wizyta ta
doszła do skutku”, powiedział
w rozmowie z przedstawicielem
„Życia” dyrektor Jan Lundyik.
Powołał się on na słowa pre
miera Faelldina, który już po
przylocie do Warszawy wymie
niał
jako
pierwszoplanowy,
wspólny temat urzeczywist
nienie postanowień konferencji
w Helsinkach. Jest to ta dzie
dzina współpracy, która otwie
ra przed nami ogromne możli
wości.
Jednym z tematów, powiedział
dyrektor Lundvik, które wyma
gają od nas współdziałania na
forum międzynarodowym, jest
rozbrojenie. Szwecja, podobnie
jak Polska, wiąże duże nadzieje
ze zbliżającą się sesją specjal-

Wczoraj na świacie
• MSZ NRD wystosowało do
Senatu zachodnioberlińskiego ko
lejny protest przeciwko nowej
akcji sabotażystów. którzy spowo
dowali poiar w jednym z wago
nów kolei miejskiej (S-Bahn) na
odcinku przechodzącym przez te
ren Berlina Zachodniego. Podob
ny akt sabotażu zanotowano 28
marca br. Ministerstwo NRD do
maga się od władz zachodnioberlińskicb podjęcia energiczniej
szych kroków w celu zapobieże
nia zamachom.
® Ministerstwo Kultury Bawa
rii odmówiło przyjęcia do pracy
działacza SPD, pedagoga Edgarda Voegela. Zastosowano wobec
niego tzw. Berufsyerbot, zakaz
zatrudniania w instytucjach pań
stwowych osób o poglądach po
stępowych.
Władze
oświatowe
zarzuciły
mu m. in., że byl
członkiem „Socjalistycznego Zwią
zku Studentów” (SHB) organiza
cji opowiadającej się za współ
pracą z komunistami.
Ponadto
E. Voegel był aktywnym działa
czem związków zawodowych.
• We francuskim mieście Chantily odbywa się pierwsze w hi
storii
kontynentu
spotkanie
przedstawicieli
najważniejszych
Kościołów europejskich: katoli
ckiego, prawosławnego, protestan
ckiego i anglikańskiego. Głównym
tematem obrad są problemy bez
pieczeństwa i współpracy w Eu
ropie, zwłaszcza zaś problemy
rozbrojenia. Dużo miejsca zajmu
je w obradach kwestia koordyna
cji działań wszystkich Kościołów
na rzecz pokoju.

zwiedziła stylowe reprezentacyj
ne wnętrza pałacu w Wilano
wie. Gości oprowadzał i infor
macji udzielał dyrektor muze
um Wojciech Fijałkowski.
Tego dnia pani Faelldin, w
towarzystwie Alicji Jaroszewiczowej, odwiedziła pracownię
tkanin artystycznych Magdale
ny Abakanowicz, zaznajamiając
się z twórczością artystki. Dzie
ła M. Abakanowicz znane są w
kraju i za granicą; artystka wie
le razy wystawiała je także w
Szwecji.

• Amerykańskie siły zbrojne
przeprowadziły kolejną dwunastą
już próbę z rakietą „Trident-1”
przeznaczoną do nowych atomo
wych łodzi podwodnych. Wystrze
lono ją z przylądka Canayeral
(stan Floryda).
Te intensywne
próby nowego systemu
zbrojeń
mają na celu jak najszybsze je
go wprowadzenie do uzbrojenia.
• Rząd australijski wprowadzi!
w życie ustawę o rozszerzeniu
z U do 200 mil wyłączonej stre
fy rybołówczej Australii.
• Ekipy geologów działające na
zlecenie konsorcjum kilku naj
większych koncernów naftowych
odkryły nowe złoża ropy nafto
wej w obrębie terytorialnych
wód Egiptu w Zatoce Sueskiej.
Z komunikatu
opublikowanego
przez
konsorcjum w Londynie
wynika, że odkryte złoża są sto
sunkowo obfite, leżą pod dnem
morskim na głębokości ok 3 km,
w miejscu gdzie głębokość morza
nie przekracza 40 metrów.
• Senator Henri Caillayet prze
dłożył we francuskim Zgromadze
niu Narodowym projekt ustawy
o „prawie do śmierci” osób nie
uleczalnie chorych. Zgodnie z za
proponowanym tekstem „każdy
pełnoletni
obywatel, dotknięty
nieuleczalnym schorzeniem wro
dzonym lub nabytym, miałby pra
wo zażądać, by żadne środki far
makologiczne czy chirurgiczne oprócz tych, które łagodzą cierpie
nie, nie były wobec niego stoso
wane dla sztucznego przedłużenia
żyda".
FAR)

ną Zgromadzenia Ogólnego NZ
poświęconą właśnie problemom
rozbrojenia. Dyrektor Lundyik
zapowiedział, że jego kraj chce
m. in. zwrócić uwagę na prob
lem zbrojeń w krajach Trzecie
go Świata, w których wydatki
militarne pochłaniają ogromne
sumy.
„Mamy nadzieję — powie
dział pan Lundyik —• że po
myślnie zakończą się rokowania
SALT
pomiędzy
Związkiem
Radzieckim a Stanami Zjedno
czonymi a także rokowania
wiedeńskie. „Byłby to ważny
krok ku rozbrojeniu, a zarazem
cenny
impuls dla odprężenia
europejskiego”.
Szczególne miejsce w stosun
kach polsko-szwedzkich zimu
je, zdaniem dyrektora Lundvika
współpraca nadbałtycka. Przy
niosła ona już wymierne rezul
taty, takie jak zawarta przed
kilku laty konwencja o ochro
nie zasobów żywych w Bałtyku.
Jesteśmy przekonani, powiedział
pan Lundyik, że współpraca
państw nadbałtyckich będzie i
w przyszłości przynosiła wyni
ki korzystne dla wszystkich za
interesowanych państw. Doty
czy to nie tylko problemó w go
spodarczych, takich jak rybo
łówstwo, lecz i ważnych zagad
nień politycznych.
Jesteśmy, stwierdził dyrektor
Lundyik, podobnie jak Polska
zainteresowani tym, aby Bał
tyk był rejonem wolnym od
napięć, aby panowały tu sto
sunki prawdziwie pokojowe.
Zapytany o perspektywy sto
sunków polsko-szwedzkich dy
rektor Lundyik odpowiedział że
dostrzega w tej dziedzinie
ogromne możliwości. „Cieszy
mnie osobiście, że coraz lepiej
rozwija się współpraca kultu
ralna”.
O
zainteresowaniu
Szwecją w Polsce, dodał, naj
lepiej świadczy fakt, że w Pol
sce jest już w tej chwili dzie
więciu lektorów języka szwedz
kiego, a więc więcej niż w in
nych krajach Europy, z wyjąt
kiem Francji. Coraz większą po
pularność zdobywa też wśród
Szwedów język polski. , „To
wszystko sprawia — zakończył
dyrektor Lundvik — że z ufnoś
cią spoglądamy w przyszłość'1.
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Przed zachodnim szczytem w Bonn

RozdzWęki pomiędzy USA a EWG
Od stałego koresDondenta
MACIEJA SLOTWIŃSKIEGO
Nowy Jork, 13 kwietnia Jorku za zwrotny punkt w
historii stosunków USA —
(A) Ogłoszono już oficjal
Europa zachodnia, który mo
nie, że prezydent Carter we
że być brzemienny także w
źmie udział w spotkaniu na
następstwa polityczne.
szczycie w Bonn szefów i
Tutejsi obserwatorzy piszą,
premierów najbardziej uprze
że w krajach EWG podnosi się
mysłowionych krajów Zacho
coraz częściej pytanie, czy pre
du. Chcialoby się powiedzieć
zydent Carter, nowa admini
— weźmie udział „mimo
stracja amerykańska, panują
wszystko”. Bo po afroncie,
nad wydarzeniami świata za
który spotkał Amerykanów
chodniego i rodzą się wątpliwo
w ubiegłym tygodniu ze ści co do głównych intencji po
lityki amerykańskiej oraz co
strony Wspólnego Rynku mo
do ich stabilności, trwałości.
żna było mieć wątpliwości.
Dziennikarze wysłani stąd do Czytamy w tutejszej prasie, że
trzech lat, kiedy to Zachód
Kopenhagi
na
spotkanie od
nękany jest przewlekłą recesją,
EWG donosili („New York
kraje zachodniej Europy spie
Times”): „Przywódcy Wspól
rały się między sobą co do
nego Rynku tracą cierpliwość
środków zaradczych, jednocześ
nie czekając na to, aby Wa
wobec tego, co nazywają nie
szyngton jako potentat ekono
poczytalnością USA”.
miczny objął rolę przodującą.
Chodzi jak wiadomo o to,
Dzisiaj, gdy już dość czasu
minęło od prezydenckich wy
że szefowie zachodnioeuro
borów i gdy nowa administra
pejskiej „Dziewiątki” posta
cja powinna wejść dostatecznie
nowili opracować wspólny
program uzdrowienia sytuacji
gospodarczej swych krajów
(walka z bezrobociem, infla
cją, zastojem ekonomicznym,
interwencjonizmem w handlu
zagranicznym, małym zakre
sem inwestycji) bez oglądania
się dalej na partnera zza
Oceanu. Przywódcy EWG po
stanowili w pierwszym rzę
dzie zewrzeć szeregi, aby or
ganizmy gospodarcze swych
krajów uczynić mniej wrażli
we na fluktuację dolara, a
raczej na ustawiczny spadek
jego wartości. Uważa się to
w Waszyngtonie i Nowym

Rośnie wymiana
furystyczna
Polska - ZSRR
MOSKWA (PAP). Korespon
dent PAP, Władysław Knycpel
pisze: W 1978 roku, podobnie
jak w latach poprzednich, pod
stawą międzynarodowych kon
taktów turystycznych ZSRR
będzie współpraca z krajami
socjalistycznymi, na które przy
pada ok. 2/3 globalnej wymia
ny turystycznej Związku Ra
dzieckiego.
Na pierwszym miejscu wśród
zagranicznych gości ZSRR są
Polacy. W ub. roku przebywało
ich tutaj kilkaset tysięcy, zaś
Polskę odwiedziło Ponad 427
tys. obywateli ZSRR. Ogółem
w ciągu dziesięciu minionych
lat w Kraju Rad gościło ponad
6 min turystów z Polski.
W roku bieżącym na szeroką
skalę rozwijać się będą wszel
kie formy wymiany turystycz
nej między Związkiem Radziec
kim a pozostałymi krajami so
cjalistycznymi. Do ZSRR przy
będzie ponad 300 pociągów
przyjaźni, w tym 73 z Polski.
W 1976 r. było w ZSRR 55 pol
skich pociągów przyjaźni, zaś
w 1976 — 66. Polscy turyści po
dróżują no ZSRR na 135 tra
sach, obejmujących 140 miast.
W tym roku znacznie zwięk
szy się liczbą wycieczek z Pol
ski na trasach obejmujących
miasta Dźambul, Czimkent i
Kentau, a także Karagandę. Timertau i Szachtińsk w Kazach
stanie. Nowa turystyczna trasa
Aszchnbad — Bajram — Ali zo
stała otwarta w Turkmenii.
Rozszerza sie i umacnia baza
turystyczna ZSRR, o ile w la
tach 1971—1975 baza hotelowa
..Inturistu” powiększyła się o
15 tys. mieisc. to w obecnej
5-latce (1976—1930) oddanych
bedzie do użytku 46 hoteli, mo
teli i camnmsów na ok. 40 tys.
miejsc. (F)

głęboko w meritum spraw —
nie dostrzega się, ze strony Sta
nów Zjednoczonych, iak mó
wią w Europie zachodniej, chę
ci r współdziałania z EWG.
W odpowiedzi na to EWG
postanowiła właśnie działać sa
ma. co jak powiedział Brytyj
czyk Roy Jenkins, przewodni
czący Komisji Wspólnego Ryn
ku, jest „bardzo podniecającą”
zapowiedzią pogłębienia się je
dności krajów Europy zachod
niej. Jenkins oświadczył po
nadto, że w czasie lipcowego
szczytu w Bonn tylko poorzez
„zaprezentowanie
potężnego
wspólnego
frontu”
krajów
EWG wobec Stanów Zjednoczo
nych będzie można stworzyć
szansę na ożywienie gospodar
cze w Europie, ale także w ca
łym świecie zachodnim, co mo
głoby na koniec zredukować
bezrobocie i przyspieszyć inwe
stycje.
W przeciwnym wypadku —
dodał Jenkins — następstwa
spotkania w Bonn będą żało
sne. spadnie jeszcze bardziej
zaufanie do siebie krajów
EWG, pogłębi się cynizm. In
nymi słowy, obrady Wspólnego
Rynku w Kopenhadze świad
czą, że w zachodniej Europie
panuje zgodne przekonanie, iż
głównym źródłem ich kłopo
tów sa następstwa płynące ze
słabości dolara i z tego, że
USA uchylają się od żywszej
akcji w tym zakresie.

Podkreśla się po tej stronie
oceanu, że miarą niecierpli
wości oraz desperacji gospo
darczej i politycznej w Euro
pie zachodniej jest fakt, że
w Kopenhadze konclerz RFN,
Helmut Schmidt zgodził się
na to, czego nie mogły wy
móc na nim od dawna Sta
ny Zjednoczone — mianowi
cie przystał na zwiększenie
tempa rozwoju gospodarcze
go Niemiec Zachodnich (z
czym wiąże się niebezpie
czeństwo przyspieszenia in
flacji) i na rozszerzenie im
portu.
„Dziewiątka”
zaplanowała
jako całość na rok 1979 po
większenie produkcji aż o 4,5
proc., gdy w minionym roku
osiągnięto
tylko
przyrost
rzędu 1,5 proc. Zobowiązano
się także do zdwojenia wy
siłków w dążeniu do więk
szej wzajemnej stabilności
walut. Tutejsi komentatorzy
oczywiście podkreślają, że nie
jest całkiem pewne, czy za
miary te Wspólny Rynek zdo
ła urzeczywistnić. Ale, doda
ją, kierunek działania został
wytknięty, bez dalszego oglą
dania się na Amerykanów-

Fronty Afryki — Rodezja
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patriotycznych wspólnie z ła
nem Smithem i trzema afry
kańskimi ugodowcami, którzy
zdecydowali się na współpracę
z rasistowskim reżimem.

Duch Kissingera
W całej polityce USA i Wiel
kiej Brytanii wobec sprawy ro
dezyjskiej nie zaszły większe
zmiany od czasu poprzedniego
sekretarza stanu Henry KŁssingera.
Gdy w kwietniu 1976 r. z An
goli wycofały się ostatnie od
działy wojsk Republiki Połud
niowej Afryki patrząc na ma
pę Afryki można było przewi
dzieć. że po Angoli przyszła ko
lej na wyzwolenie Rodezji. Ów
czesny sekretarz stanu USA
Henry Kissinger miał już go
towy plan rozwiązania kwestii
rodezyjskiej. Oczywiście takie
go rozwiązania, które odpowia
dałoby przede wszystkim inte
resom świata zachodniego. Kis
singer uświadomił swym part
nerom, że niepodległa Rodezja
powiększy grono tych państw
na południu Afryki, które co
raz bardziej sterują w kierunku
prawdziwej niezależności: poli
tycznej, gospodarczej, strategi
cznej. Państw coraz szczelniej
szym mureru otaczających nie
zwykle ważne strategicznie —
ze względów surowcowych i
militarnych — Republikę Po
łudniowej Afryki i zarządzaną
przez nią Namibię. W dodatku
powstanie
takiego
państwa
zmieniałoby zasadniczo układ sił
politycznych na całym konty
nencie.
Kissinger przystąpił
więc do działania.
W jesieni 1976 r. zwołano w
Genewie konferencję poświęco
ną przyszłości Zimbabwe (afry
kańska nazwa Rodezji) z udzia-

(P) W toczącej się od kilku
już miesięcy walce o odzyska
nie wpływów politycznych,
były premier Indii, lndira
Gandhi zanotowała kołejny,
znaczący sukces. Jej rozłamo
wa frakcja Partii Kongreso
wia. W Deklaracji stwierdza się
Praw Związkowych. Jednakże wej uznana została za główną
nieodłączny związek między
śmiało można stwierdzić, że partię opozycyjną w parla
wyzyskiem
człowieka przez
te projekty dokumentów zbli mencie indyjskim. Jak poda
człowieka a sprawa likwidacji
żającego się IX Kongresu są
ły agencje prasowe, przewod
wszelkich form rasizmu, faszy
odzwierciedleniem problemów niczący Izby Ludowej ogłesił
zmu. kolonializmu i neokoloniai zjawisk charakteryzujących formalnie, iż przywódca frak
lizmu. Mówi się też o koniecz
dziś międzynarodowy ruch
ności pełnej niezależności policji parlamentarnej Kongresu
tycznei i ekonomicznej państw,
związkowy. Istnieją uzasad „i”’ („i" — skrót od im.enia
o prawie do zrzeszania się i
nione podstawy do przypusz przywódczyni), C. M. Stephen
swobody działania związków
czeń, że te dokumenty, po ich
został oficjalnie przywódcą ozawodowych.
W
Programie
uchwaleniu, wywrą głęboki, pozycji w miejsce Yeswantrao
Działania stwierdza się ponad
pozytywny wpływ na sytua Chavana,
reprezentującego
to. że związki zawodowe powin
ny dążyć do ograniczenia, kon
cję i możliwości działania lu
konkurencyjną Partię Kongre
troli i wreszcie likwidacji pa
dzi pracy na całym świecie
sową.
nowania wielonarodowych kon
oraz że przyczynią się do dal
cernów oraz rozszerzyć prawa
Nominacja ta, aczkolwiek nie
szej
ponrawy
klimatu
stosun

ludzi pracy we wszystkich dzie
ków międzynarodowych, do dotyczy samej pani Gandhi,
dzinach życia społeczno-ekono
która — jak pamiętamy —
zwycięstwa światowego poko
micznego i politycznego.
przegrała w ubiegłym roku
ju
i
współpracy
między
ludź

Nie sposób wyliczyć w tym
walkę o mandat poselski i nie
mi.
związkami
zawodowymi
i
miejscu wszystkich postula
jest członkiem parlamentu,
państwami,
niezależnie
od
ich
tów, żądań, haseł i opinii za
traktowana jest jako dowód jej
wartych w Programie Działa orientacji społeczno-politycz rosnących wpływów politycz
nej.
nia i Powszechnej Deklaracji
nych. Wpływów, potwierdzo
nych zwycięstwem podczas
niedawnych wyborów do sta
nowych zgromadzeń ustawo
dawczych w Karnatace i Andhra Pradcsz.
Kierowana przez Indirę Gan
dhi Partia Kongresowa „i”
Od stałego korespondenta
dysponuje w tej chwili 71
miejscami w 544-osobowej iz
litycznymi w Chile, członkowie
Sztokholm, 13 kwietnia
bie niższej parlamentu indyj
tego
komite.u
powinni
chyba
(P) 200 chilijskim emigran
skiego. Nie jest to wiele wo
lepiej wiedzieć, co dzieje się w
tom oczekującym na azyl po
bec ponad 300 mandatów spra
ich ojczyźnie, aniżeli urzędnik
lityczny w Szwecji grozi od
szwedzkiego urzędu imigracyj
wującej władzę Janoty. Jed
mowa udzielenia im prawa
nego.
nakowoż obserwatorzy zwra
Komitet Chilijski w Sztokhol
pobytu w tym kraju i odesła
cają uwagę, iż w styczniu br.,
mie podał do wiadomości, że
nie ich do Chile. Szwedzki
gdy córka Nehru odłączyła się
planuje
zorganizowanie
akcji
urząd imigracyjny wypowie
od Partii Kongresowej i utwo
protestacyjnej
w
piątek
i
w
so

dział się za usunięciem chilij
botę wspólnie z innymi ugrupo rzyła własne ugrupowanie, cie
skich emigrantów. Teraz de
szyła się cna poparciem zale
waniami emigrantów politycz
cyzja należy do rządu.
nych, domagając się wypraco dwie 39 deputowanych. Co
wania przez władze szwedzkie
W uzasadnieniu swej odmowy
więcej, przypuszczać można, iż
bardziej szlachetnej polityki
urząd imigracyjny Szwecji po
kolejne sukcesy i determina
wobec emigrantów politycz
daj?, że powody polityczne, na
cja z jaką walczy ona o od
nych.
które powołują się Chilijczycy
R.H. r zyskanie czołowej roli na in
są rzekomo słabe i że oprócz
dyjskiej scenie politycznej, za
tego sytuacja polityczna w ich
chęcą do rejterady następnych
ktaju uległa rzekomo poprawie.
działaczy
oficjalnej
Partii
Austria
wprowadza
opłaty
Komitet Chilijski w Sztokhol
Kongresowej.
i
mie jest natomiast innego zda
nia i w proteście złożonym dziś
za korzystania z dróg
Status głównej siły opozycjt
na ręce przedstawiciela rządu
zadowala w tej chwili ambi
siwierdza, że nie w Chile zmie
•
J
lndiry Gandhi i odpowia
przez samochody ciężarowe cje
niła się sytuacja, lecz w samej
da jej, wcześniej deklarowa
Szwecji.
WIEDEŃ (PAP). Parlament nym, planom. Korzystając z
Jak poaaje dziennik „Dagens
austriacki
uchwalił
ustawę rosn cego niezadowolenia spo
Nyheter” w ostatnich miesią
wprowadzającą dla krajowych
wobec rządów Ja
cach nie wpuszczono do Szwecji
i zagranicznych samochodów łeczeństwa
kilkudziesięciu Chilijczyków i
ciężarowych opłaty za korzy noty, chce ona odbudowywać
zmuszano ich do powrotu do
stanie z dróg. Ustawa ta zosta utracone wpływy i zbierać ka
pitał politycznego poparcia, by
Chile. Jak twierdzi przedstawi
ła przyjęta wbrew licznym
ciel urzędu emigracyjnego Szwe
protestom, jakie podniosły się
w odpowiedniej chwili go wy
cji, Sven A. Kark, klimat po
w samej Austrii i za granicą.
korzystać.

IX Światowy Kongres Związków Zawodowych
(A) W niedzielę w Pradze ponad 1300 delegatów oraz goś
ci i dziennikarzy weźmie udział w otwarciu IX Światowego
Kongresu Związków Zawodowych — najbardziej reprezenta
tywnego forum w dziejach międzynarodowego ruchu związko
wego. Na kongres zaproszono — jak podał niedawno Pierre
Gensous, sekretarz generalny ŚFZZ — 74 delegacje krajów człon
kowskich ŚFZZ oraz 184 przedstawicieli reprezentujących ruch
związkowy w innych krajach. Powodem do stwierdzenia, że bę
dzie to najbardziej reprezentatywne forum ruchu związkowe
go na świecie jest następujące porównanie: o ile VIII Kongres,
który obradował w Warnie w roku 1973, reprezentował 210 min
pracujących, to IX w Pradze wystąpi w imieniu już 260 min
członków związków.
Praga, będąca stałą siedzibą konferencja w Helsinkach i jej
SFZZ od roku 1956, bardzo Akt Końcowy podpisany przez
starannie przygotowuje się do 33 kraje europejskie oraz USA
zjazdu związkowców z całego i Kanadę.
Najważniejszym zadaniem
świata. W przededniu rozpo
częcia kongresu nastąpi oficjal związków zawodowych — jak
Program Działania
ne otwarcie nowego gmachu — stwierdza
— jest rozszerzenie i wzmo
siedziby ŚFZZ. Ponadto z użenie walki o pokój na świe
działem gości zagranicznych
cie, o rozwój odprężenia,
nastąpi też uroczyste położe
współpracy między wszystki
nie kamienia węgielnego pod
narodami, walki o postęp
pomnik poświęcony świętu mi
społeczny. Podkreślił to już
międzynarodowej solidarności
wcześniej na XVI Zjeździe
mas pracujących — Pierwsze
radzieckich związków zawo
go Maja. Gospodarzem kong dowych Leonid Breżniew, kie
resu i zarazem organizatorem
powiedział m.in.: „Staliś
jest czechosłowacka Central dy
my i nadal stoimy na stano
na Rada Związków Zawodo
że ruch robotniczy
wych która od kilku miesię wisku,
jest coraz donioślejszym czyn
cy przygotowywała się do te
nikiem postępu społecznego.
go wielkiego wydarzenia. Sam
Jednocześnie rośnie coraz bar
kongres obradować będzie w dziej
jego odpowiedzialność
Pałacu Zjazdów w Parku
przed historią. Z tego zaś wy
Kultury i Wypoczynku im. Ju
nika konieczność dalszego uliusza Fuczika.
maeniania jedności światowej
IX Kongres Związków Zawo
armii ludzi pracy — jedności
w walce o postęp społeczny, o
dowych jest ważnym wydarze
pokój i bezpieczeństwo naro
niem światowym. Obradować
dów’*.
on będzie nad najbardziej nalącymi problemami ludzi świata
pracy, pod oficjalnym hasłem:
„Dążyć do umacniania jedności
i solidarności ludzi pracy i
związków zawodowych w obe
cne i walce w imię przyszłości,
kiedy to w pokoju i niepodleg
łości narodów rozkwitnie dob
robyt, wolność, postęp gospo
darczy i społeczny”.
Decyzję o zjeździe podjęto w
Warszawie w roku ubiegłym
podczas obrad Rady Generalnej
ŚFZZ. Następnie przygotowano
i opublikowano, szeroko oma
wiane i dyskutowane obecnie w
światowym ruchu związkowym
projekty zasadniczych doku
mentów IX Światowego Kong
resu Związków Zawodowych —
Program Działania oraz Powsze
chną Deklarację Praw Związ
kowych. Projekty tych doku
mentów zostały przygotowane
przez szerokie, reprezentatyw
ne. międzynarodowe komisje re
dakcyjne. Ostateczną formę do
kumentom nada oczywiście sam
kongres.
Czym są owe dokumenty, co
zawierają i jaki program dzia
łania wytyczają przed związko
wcami wielu krajów świata?
W Programie Działania mó
wi się. że w okresie do VIII
Kongresie zaszły w świecie is
totne , pozytywne zmiany, w
których uczestniczyły również
związki zawodowe. Dzięki temu
dla ruchu związkowego w świe
cie nastał^ bardziej sprzyjające
warunki do działania. Przypo
mni imv, że właśnie w tvm ok
resie zwycięstwo o swoją nie
zawisłość odniosły narody Wiet
namu. Laosu i Kambodży. W
Europie nastąpił upadek reżi
mów faszystowskich w Hisz
panii. Grecji i Portugalii. W
tvm ostatnim wypadku pociąg
nęło to za sobą rozpad portu
galskiego imperium kolonialne
go w Afryce — nl^wtle^łość
osiągnęły Angola. Mozambik,
Gwinea-Bissau. Osiągnięto równ:eż postęp w dziedzinie odnreżenia > współpracy miedzynn-odov;ej, czego najbardziej
widomym przejawem stała się

MAREK POGODOWSKI

Odbezpieczony granat
(P) Sytuacja w Rodezji grozi
wciąż rozpętaniem wojny domo
wej, której skutki mogą oka
zać się nieobliczalne. Wszyst
kiemu winien jest premier ra
sistowskiego rządu, łan Smith,
który na początku marca pod
pisał tzw. porozumienie wew
nętrzne z ugodowymi polityka
mi. Nie rozwiązuje ono proble
mu rodezyjskiego, nie gwaran
tuje sprawiedliwego rozwiąza
nia — są to prawdy oczywiste.
Tym razem powtarza je głoś
no również waszyngtońska ad
ministracja, a jej przedstawi
ciel. szef amerykańskiej dyplo
macji, Cyrus Vance zamierza
wystąpić w roli sprawiedliwe
go sędziego, który zażegna kry
zys rodezyjski, ku zadowoleniu
wszystkich zainteresowanych.
Vance wyruszył właśnie w
podróż do Afryki. Pierwszym
jej etapem jest stolica Tanza
nii. Dar es Salam, gdzie zamie
rza on spotkać się z przywód
cami
Frontu Patriotycznego
Zimbabwe Robertem Mugabe i
Josuha Nkomo. a także szefa
mi niepodległych państw afry
kańskich graniczących z Rode
zją. tzw. państw frontowych.
Wraz ze swym brytyjskim ko
lega. ministrem spraw zagrani
cznych Wielkie! Brytanii. Davidem Owenem chciałby Vance zorganizować kolejną kon
ferencję w sprawie przyszłości
Rodezji z udziałem wszystkich
zainteresowanych stron.
Innymi słowy kolejna dyplo
matyczna inicjatywa Zachodu
zmierza do’ posadzenia przy sto
le konferencyjnym przywódców

Rosnące wpływy

KRZYSZTOF KOPROWSKI

łem przedstawicieli organizacji
niepodległościowych i białych
osadników w tym kraju. Kon
ferencja ta zakończyła się fia
skiem. Podobnie jak i wszyst
kie następne. Z dwóch powo
dów.
Po pierwsze: zarówno propo
zycje Kissingera jak i jego nar
stępców wyraźnie faworyzowa
ły białą mniejszość. Według
pierwszych założeń opracowa
nych przez Waszyngton i Lon
dyn do spółki, w Rodezji miał
powstać w okresie przejścior
wym rząd, w którym decydu
jąca rolę odgrywali biali osad
nicy; szczególnie w sprawach
wojska, policji i sądownictwa.
Zdecydowanie odrzucane przez
Front Patriotyczny, propozycje
te uległy następnie modyfika
cji (już za nowej administracji
Cartera) i przewidywały na
tychmiastowe przekazanie wła
dzy czarnej większości, jednak
że pod warunkiem rozbrojenia
obu stron. Było to równoznacz
ne z oddaniem przez partyzan
tów wszystkich atutów w ręce
nienostronnych przecież media
torów. Nie ulegało wątpliwości,
że nowo utworzony rząd rodezyjski byłby posłusznym narzę
dziem w rękach londyńskich i
waszyngtońskich mocodawców.
Drugą przyczyną niepowodze
nia wszystkich rokowań było
stanowisko premiera samozwań
czego rządu białej mniejszości
w Rodezji lana Smitha. Ten z
kolei odrzucał wszelkie roko
wania z Frontem Patriotycz
nym twierdząc, że ugrupowa
nie to uznane przecież przez
ONZ j O JA za jedynego repre
zentanta ludności Zimbabwe —
jest inspirowane z zewnątrz, i

jako takie nie ma prawa wy

I w tej ostatniej sprawie tak
że wiele sie zmieniło na lepsze.
W ostatnich latach bowiem
(szczególnie po VIII Kongresie
w Warnie) obserwuje się zbli
żenie stanowisk i oznaki współ
działania między trzema mię
dzynarodowymi
centralami
związkowymi — ŚFZZ, Między
narodowa Konfederacja Wolnych
Związków Zawodowych (CISL,
założona w Londynie w roku
1949) i Światowa Konfederacją
Pracy (do 1968 r. nosiła nazwę
’ Peż.-um-rodo^ej ”
-ii
Chrześcijańskich Związków Za
wodowych. zał. w 1920 r. w Ha
dze). Wyrazem tego jest m.in.
UCZSStTCtWa W
przedstawicieli związków nie
należących do ŚFZZ. O zbliże
niu miedzy tymi trzema organi
zacjami świadczy również ich uczestnictwo i kontakty nodczas
ogólnoeuropejskich konferencji
poświeconych ochronie i kształ
towaniu środowiska naturalnego
orąz problemu kształcenia za
rodowego. Także — pomyślna
współpraca trzech central w
czasie dwóch światowych kon
ferencji związkowych przeciw
ko apartheidowi w latach 1973
i 1977. w czasie światowej Kon
ferencji n/t Zatrudnienia oraz
udział w masowych akcjach popieraiacych narody Afryki. Oczywiście wiele rozbieżności nie
zostało jeszcze przezwyciężo
nych. Mimo to jest to bardzo
pozytywny objaw w świato
wym ruchu związkowym, albo
wiem jego siła tkwi właśnie w
jedności, a każde rozbicie ru
chu wykorzystywane jest prze
ciwko ludziom pracy.
Wracając jednak do doku
mentów. nad którymi już obe
cnie trwa
dyskusja w6ród
związkowców w różnych kra
jach. a roznatrywane one będą
za kilka dni na międzynarodo
wym forum ŚFZZ, jeszcze słów
kilka na temat Powszechnej De
klaracji Praw Związkowych.
Ten ważny, postępowy i bardzo
demokratyczny w swej treści
dokument głosi prawo każdego
człorneka do wykonywania spo
łeczni użyteczne! pracy, do za
bezpieczenia przed gidem i nie
dożywieniem. do ochrony zdro-

powiadać się w imieniu lud
ności Rodezji.
Przez dwa lata utrzymywała
się następująca sytuacja: za
chodni mediatorzy, czy był to
Kissinger, Owen czy też Young,
wszystlrie wysiłki skierowali na
przekonywanie przedstawicieli
Frontu Patriotycznego, by zgo
dził się on na rozmowy ze Smi
them, przyjął propozycje angloamerykańskie
(propozycje,
które odrzucił Smith). Tymcza
sem ci sami mediatorzy nie pró
bowali wywrzeć presji na Smi
tha, by ten przyjął nawet część
propozycji Frontu Patriotycz
nego.
Mało tego. Przez cały czas da
wano Smithowi wolną rękę na
przeprowadzenie jego planu umocnienia władzy białych w Ro
dezji. Mimo iż zarówno Stanom
Zjednoczonym jak i Wielkiej
Brytanii nie brakowało środków
nacisku na samozwańczy reżim
Smitha. Rodezja jest przecież
formalnie nadal kolonia Wiel
kiej Brytanii. Krajem tysiącz
nymi nićmi powiązanym eko
nomicznie, militarnie ze świa
tem zachodnim. Wystarczyłoby
tylko przestrzeganie przez ONZ
embargo na handel i dostawy
broni dla Rodezji. Cała rasisto
wska armia Rodezji uzbrojona
jest przecież w broń swych za
chodnich sojuszników. Wystar
czyłaby tylko jedna decyzja
Waszyngtonu i Londynu a
Smith musiałby się ugiąć.

Pokój czy wojna?
Zmieniły się administracje,
zmieniali mediatorzy, ale cel
pozostał niezmieniony — utrzy
mać Rodezję w swych rękach.
Połowa zadania zastała już zre
alizowana. Na początku marca
Smith podpisał tzw. porozu
mienie wewnętrzne z trzema ugodowymi politykami afrykańs
kimi. Ći trzej to: Abel Muzorewa, Ndabaning Sithole i Ja
mes Chirau — ludzie, którzy
dawno stracili swe partie i or
ganizacje polityczne, zbankruto-

I

200 chilijskim emigrantom grozi
odesłanie ze Szwecji do kraju

lityczny w Chile uległ rzekomo
zmianie na lepsze i że partie
polityczne tego kraju nawołują
podobno swoich członków, aby
nie opuszczali Chile, i aby na
miejscu podjęli walkę z reżi
mem.
Całkiem odmiennego zdania —
jeśli chodzi o ocenę sytuacji po
litycznej w swojej ojczyźnie —
są jednak członkowie Komitetu
Chilijskiego w Szwecji. Majac
ścisłe kontakty ze swoimi rodzi
nami i kanały informacyjne z
podziemnymi organizacjami po-

Ambasador PRL w Islandii

uwierzytelniające
REYKJAYIK (PAP). 12 bm„
ambasador Jerzy Roszak został
przyjęty w Reykjayiku przez
prezydenta Islandii, dr. Kristjana Eldjarna, któremu wręczył
listy uwierzytelniające. Po wrę
czeniu listów, prezydent Eldjarn
przyjął ambasadora PRL na
audiencji prywatnej. W dniu na
stępnym amb. J. Roszak złożył
wizytę premierowi Islandii. Geirowi Hallgrimssonowi. (P)

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca br.
Koła gospodarcze Austrii ar
gumentują, iż nowy podatek
zagrozi eksportowi austriackie
mu. Przedsiębiorstwa transpor
tu drogowego w Europie za
chodniej obawiają się wzrostu
kosztów transportu od 30 do
50 proc, i zwracają uwagę, że
za przykładem Austrii mogą
pójść inne kraje europejskie.
Komisja EWG w Brukseli
oświadczyła rządowi austriac
kiemu, że podatek wprowadza
jący opłaty za korzystanie z
dróg jest sprzeczny z duchem
porozumienia o wolnym han
dlu między EWG a Austrią.
Z chwilą wejścia w życie
ustawy, z dniem 1 lipca br.,
austriackie samochody ciężaro
we o ładowności od 5 do 8 ton
będą musialy płacić miesięcznie
zryczałtowaną sumę 100 szylin
gów za każdą tonę ładowności.
Dla ciężarówek powyżej 8 ton
opłata ryczałtowa wynosi 200
szylingów za tonę.
Zagraniczne samochody cię
żarowe mają w przyszłości pła
cić 0,25 szylinga za tonę ładow
ności i jeden kilometr, jednak
miesięcznie nie więcej niż au
striaccy przedsiębiorcy transpor
towi. (P)

FRANCISZEK NIETZ

Budżet i wybory
(P) Denis Healey, brytyjski
kanclerz skarbu, podobno —
tak twierdzą jego przyjaciele
— przez całe życie marzył o
tym, by zostać ministrem
spraw zagranicznych. Ale przy
ustalaniu składu kolejnych
rządów labourzystowskich za
wsze okazywało się, że ktoś
inny otrzymuje stanowisko
szefa Foreign Office. Teraz,
jak wynika z gazet londyń
skich, Healey mierzy wyżej:
chce po Callaghanie zostać
premierem. Pierwszym kro
kiem w tym kierunku byłby
budżet przedłożony przezeń na
forum Izby Gmin.

f
i

Najważniejszym
punktem
nowego budżetu była spodzie
wana powszechnie obniżka po
datków na łączną sumę około
2,5 miliardów funtów (5 mi
liardów dolarów). Oznacza to,
że każdy Anglik, Szkot i Wa
lijczyk w ciągu najbliższego
roku zapłaci mniej podatków
niż dotychczas. Poza tym bu
dżet przewiduje wzrost eme
rytur i zasiłków rodzinnych,
zwiększenie wydatków ze ska
rbu państwa w dziedzinie oświaty i służby zdrowia (bu
dowa szpitali), pomoc dla dro
bnych przedsiębiorstw oraz
posunięcia na rzecz rozwoju
rolnictwa.

wanl politycy snujący się na
Pierwszy krytycznie wypowie
wygnaniu w sąsiednich państ
dział się przedstawiciel USA w
wach afrykańskich. Nic dziw
ONZ Andrew Young, wskazując
nego, że skwapliwie skorzystali
na niebezpieczeństwa wynika
z amnestii, którą dla nich tyl
jące dla tych, którzy zechcą
ko ogłosił Smith, zgodzili się oficjalnie popierać koncepcje
na rolę marionetek.
Smitha. Organizacje patriotycz
ne zapowiedziały kontynuację
Analiza porozumienia wew
walki zbrojnej o niepodległość
nętrznego wskazuje, że jest ono
Zimbabwe — walki do końca.
kopią projektów „uregulowa
Front Patriotyczny ma popar
nia” przedstawionych przez Kis
cie niepodległych państw afry
singera. Obecne „porozumienie”
Healey wystąpił więc w roli
kańskich, poparcie krajów so
zakłada taki sam jak w pla
cjalistycznych.
świętego Mikołaja przynoszą
nie Kissingera, dwupiętrowy sy
Jawne
uznanie koncepcji
stem władzy, składający się z
Smitha prowadziłoby do eskala cego przede wszystkim pre
rady wykonawczej oraz rady
zenty. Nie jest tajemnicą źró
cji walk na południu kontynen
ministrów. Siły zbrojne, aparat
tu afrykańskiego z trudnymi do
dło jego hojności. Źródłem
państwowy, policja pozostają
przewidzenia skutkami, przy
pod kontrolą białych. Biali, sta
tym — dosłownie i w prze
czym
zarówno
Waszyngton
jak
nowiący zaledwie 4 proc, lud
nośni — są pokłady ropy naf
ności kraju, otrzymali w par i Londyn uznano by za oficjal
nych sprawców takiego rozwo
lamencie 20 proc, miejsc — utowej na dnie Morza Północ
ju
sytuacji.
A
tego
przecież
obie
możliwia im to blokowanie
nego, eksploatowane coraz in
stolice starają się uniknąć za
każdej poprawki do konstytucji.
wszelka cenę. Nowy kurs poli
Smith doprowadzając do za
tensywniej i przynoszące coraz
tyczny waszyngtońskiej admini
warcia wspomnianego porozu
większe
zyski. Dzięki nafcie
stracji
zakłada
przecież
przed

mienia osiągnął cel najważniej
stawianie USA jako przyjaciela
polepszył się kurs funta, Wiel
szy — ogłosił bowiem, że od tej
Afryki. Zresztą w przeddzień
chwili Rodezja stała się państ
ka Brytania spłaciła przed ter
podróży prezydenta Cartera na
wem wielorasowym i wszystkie
minem część długów zagrani
kontynent afrykański nie moż
oskarżenia o rasizm, kolonia
na było nie uwzględnić głosów
lizm są bezpodstawne. Przecież
cznych, a kanclerz skarbu uafrykańskiej opinii publicznej.
powstaje mieszany rząd i par
znał
za możliwą redukcję po
Vance i Owen potępili więc
lament.
„rozwiązanie wewnętrzne” i
datków.
Taki był też duch pierwszych
wypowiedzi w Waszyngtonie i próbują raz jeszcze interwenio
wać w kwestii rodezyjskiej. Je
Londynie. Pierwsze kilka dni
Prasa angielska łączy nowy
dnakże i tym razem cały cię
po ogłoszeniu wspomnianego
budżet ze zbliżającymi się wy
żar perswazji przesunięty jest
porozumienia obfitowało w li
borami do Izby Gmin. Otwie
na Front Patriotyczny — by
czne komentarze i wypowiedzi
rając ostrzał artyleryjski przed
zgodził się rozmawiać z „rzą
amerykańskich i brytyjskich po
batalią wyborczą, pani Margadem” w Salisbury. Tymczasem
lityków, z których wynikało, że
ret Thatcher, przywódca kon
Smith zapowiedział, iż wszel
nareszcie problem rodezyjski
kie rozmowy mogą być prze
serwatystów, odwołała się do
został rozwiązany. Naturalną
prowadzone tylko pod warun
koleją rzeczy byłoby więc dą
przesądów rasowych części
kiem
nienaruszalności
„porozu

żenie do międzynarodowego uz
Anglików, strasząc ich zale
mienia wewnętrznego”. Smith
nania
tego, spreparowanego
wem „kolorowych” imigran
czuje się bezkarny. Dlaczego,
przez Smitha tworu, a za tym
tów. Callaghan i Healey przed
wyjaśnień chyba wystarczy.
poszłaby naturalnie już jawna
stawiają się społeczeństwu ja
Takich warunków nie przyji otwarta pomoc militarna dla
ko ci, którzy wyprowadzają
mą żołnierze armii partyzantów
Salisbury.
Zimbabwe — ci, którzy porzu
Ostre głosy protestu niepod
kraj z kryzysu gospodarczego,
cili domy, rodziny, szkoły dla
ległych państw afrykańskich !
i wierzą, że jest to lepszy ar
walk! o niepodległą, suwerenną
przedstawicieli Frontu Patrio
gument niż demagogia pani
ojczyznę. Rodezyjski granat zo
tycznego Zimbabwe, odrzucają
Thatcher.
cych Dorozumienie wewnętrzne, stał luż dawno odbezpieczony.
Tolerowanie posunięć Smitha
ostudziły radosną atmosferę w

Londynie

i w Waszyngtonie.

może przyspieszyć eksplozję.

GRZEGORZ JASZUNSKI
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Nauczyć się myśleć po nowemu...
(P) Te słowa stanowią ideę przewodnią manifestu Bertran
da Russella i Alberta Einsteina. Manifest ten stał się podwa
liną ruchu Pugwash, którego kolejne sympozjum odbywa się
aktualnie w Polsce. Także i dzisiaj, kiedy wszedł on w trzecie
dziesięciolecie swojego istnienia, nic nie straciły na aktual
ności.

Nie mogły, gdyż ich sed
nem jest człowiek jako istota
ludzka, a nie człowiek jako
obywatel danego kraju. Na
tym polega to myślenie po
nowemu, będące sednem dzia
łalności ruchu Pugwash, gru
pującego wybitnych naukow
ców z kilkudziesięciu krajów
świata. Ludzi, którzy zdają
sobie sprawę z faktu, iż nad
głową mieszkańców naszej
planety, wisi ogromne niebez
pieczeństwo
związane
z
istnieniem i rozwojem broni
jądrowej.

go wiedzie przez odprężenie.
Ale odprężenie w sferze poli
tycznej nie jest jeszcze wystar
czająco poparte odprężeniem w
sferze militarnej. Na świecie
wydaje się nadal miliardy do
larów na zakup broni i bada
nia nad nowymi jej rodzajami.
Proces ten musi ulec zahamo
waniu. Co prawda poczyniono
już na tym polu pewne kroki,
jak chociażby układ z 1963 ro
ku o częściowym zakazie prób
z bronią jądrową, czy konwen
cje zakazujące jej umieszcza
nia w kosmosie i na dnie mórz,
ale to jeszcze za mało, aby po
wiedzieć, że odprężenie mili
tarne idzie w parze z odprę
żeniem politycznym.
Uczestnicy ruchu Pugwash
wielokrotnie to podkreślali i
robią to nadal, nawołując, aby
pokój nie opierał się na groź
bie wzajemnego unicestwienia
tkwiącej w atomowych arse
nałach. Niech się opiera na
wzajemnym dialogu, poznaniu,
na współpracy we wszystkich
kierunkach i na wszystkich
płaszczyznach.
Dobrym przykładem jest tu
taj rozwój sytuacji w Europie
po Helsinkach. Kontynent ten
jest newralgicznym punktem
naszego globu, niech więc nie

Celem Pugwash jest dążenie
do zaprzestania wyścigu zbro
jeń, przede wszystkim zbrojeń
jądrowych. I chociaż jest to or
ganizacja pozarządowa, grupu
jąca osoby prywatne i przez to
nie mogąca podejmować decy
zji wiążących przedstawicieli
władz, to jednak ze względu
na fakt, iż zrzesza znane oso
bistości światowej nauki, jej
głos jest ważny.
Tym ważniejszy, że większość
Uczonych, jacy biorą udział w
działalności Pugwash, to przed
stawiciele nauk ścisłych. Lu
dzie, którzy najlepiej zdają so
bie sprawę z faktu, że nie ma
tzw. broni absolutnej i być Jej
nie może. Każde nowe rozwią
zanie techniczne, znajdzie nie
bawem swój odpowiednik u
przeciwnika, podkręcając spira
lę zbrojeń.
Nie ma też broni „czystych”,
jak często usiłuje się nazwać
bombę neutronową, ani „humanitarnych”. Każda broń niesie
śmierć ludziom i tylko sami
ludzie mogą temu zapobiec, a
(P) Chemia radiacyjna, która
przecież w okresie od II woj- jest
dziedziną nauki obejmują
ny światowej do roku ubiegłe
cą procesy chemiczne inicjowa
go, na naszym globie zanoto ne
przez promieniowanie joni
wano sto kilkadziesiąt lokal
korzysta głównie z
nych konfliktów, w których zujące,
dwóch
rodzajów źródeł promie
zginęło setki tysięcy ludzi. I niowania:
izotopów promienio
nie użyto w działaniach wojen
nych broni masowej zagłady, twórczych — emitujących pro
mieniowanie gamma i akcele
drzemiącej w arsenałach.
ratorów — przyspieszających eOd protestu przeciwko tej
broni zaczęła się działalność lektrony do odpowiednich ener
Pugwash. Było to przed dwu gii. Mechanizmy przenoszenia
dziestu laty. Dzisiaj ruch ten energii inicjującej procesy che
miczne są różne, ale pewne ce
zajmuje się także wieloma in
chy mają wspólne.
nymi istotnymi problemami na
Są trzy typy zjawisk fizycz
szego globu, takimi jak: współ
nych, w których energia .pro
praca międzynarodowa, odprę
mieniowania może zostać prze
żenie. nauka, technika i wielo
ma innymi.
Jednym słowem kazana ośrodkowi pochłaniają
cemu: efekt fotoelektryczny,
wszystkim, co może zbliżać na
zjawisko Comptona i kreacja
rody, służyć unikaniu konflik
par
elektron-pozyton. We wszy
tów zbrojnych i utrwalaniu
stkich tych zjawiskach energia
pokoju.
promieniowania początkowo za
Sformułowano to jasno na omieniana jest prawie całkowicie
statniej konferencji Pugwash,
w energię kinetyczną wybitych
która odbyła się latem ubieg
elektronów, które przekazują z
łego roku w Monachium. Ucze
kolei swą energię innym cząs
ni z 47 krajów oświadczyli wó
teczkom ośrodka w zderzeniach
wczas: „Jesteśmy przekonani
zarówno z jądrami jak i z elek
co do tego, że można zbudować
tronami
powłok elektronowych.
świat bez wojen”. Droga do teNajskuteczniejsze
przekazanie
energii istnieje w drugim przy
padku, następuje wtedy bowiem
XXIX sympozjum Pngwash wybicie
elektronów wtórnych o
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
mniejszej energii. Elektrony te
— pozostają pod wpływem
wywołują jonizację i wzbudze
trzech wydarzeń: zakończonej
nia dalszych cząsteczek, a w
niedawno konferencji w Belgra
procesie tym powstają elektro
ny niskoenergetyczne. One już
dzie, sprawy bomby neutrono
wej oraz problemów dalszej
nie powodują dalszych jonizacji,
współpracy między Wschodem a
jedyną możliwością wytracania
Zachodem — w świetle zaryso
przez nie nadmiaru energii są
wującej się reczsjl gospodarczej
zderzenia sprężyste z cząstecz
w krajach kapitalistycznych.
kami ośrodka, podczas których
O problemach odprężenia mó
następuje wzbudzenie u tych
wił wicedyrektor Instvtutu USA
cząsteczek ruchów translacyji Kanady Akademii Nauk ZSRR
nych. rotacyjnych i oscylacyj
— dr Radomir Bogdanów: zasa
nych. Elektron, który utracił
dnicza przeszkodą na drodze do
nadmiar energii tzw. stermaliodprężenia jest kontynuowanie
zowany może zostać schwytany
wyścigu zbrojeń. O prawdzi
przez jedną z cząsteczek ośrod
wym uti*waleniu pokoju można
ka, która stanie się wtedy jo
mówić jedynie wówczas, jeśli nem lub może zestać on uwię
odprężeniu politycznemu bedzie ziony przez pole elektrostaty
towarzyszyć odprężenie w dzie czne otaczających go cząste
dzinie militarnej. (PAP)
czek. Takie elektrony nazywają
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tradycji

dziwi fakt, że większość ucze
stników ruchu to Europejczycy
i obywatele Stanów Zjednoczo
nych, żywotnie zaangażowa
ni w tym, co się dzieje po
tej stronie Atlantyku. Ale od
kilku lat obserwuje się wzrost
udziału naukowców z krajów
Trzeciego Świata. Włączają się
oni aktywnie do prac ruchu,
który za jeden ze swoich ce
lów uznaje stworzenie sprawie
dliwych stosunków gospodar
czych, społecznych i politycz
nych na naszej planecie.
Rosnąca
przepaść
między
krajami bogatymi a biednymi,
to jedne z głównych problemów
naszego świata. Do tego trzeba
jeszcze dodać fakt, że wiele z
krajów rozwijających się prze
znacza ogromne sumy ze swo
ich budżetów na zakup uzbro
jenia. Powoduje to rozwój spi
rali zbrojeń w Trzecim Świę
cie, kosztem wydatków na tak
istotne dziedziny życia jak na
uka, oświata itd. niezbędnych
dla tych krajów. Ubogie na
rody tych kontynentów, stają
się przez to jeszcze biedniejsze.
Tak wygląda rzeczywistość
naszej planety. Ta rzeczywi
stość, którą tworzą ludzie. To
oni
wymyślają i produkują
broń, oni jej używają, czy też
grożą jej użyciem. I od nich
zależy zachowanie cywilizacji,
której wszyscy jesteśmy spad
kobiercami.
Ruch
Pugwash
ciągle o tym przypomina gło
sząc hasło — myślenia po no
wemu.
ZDZISŁAW KAMIŃSKI

WSZECHNICA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

się solwatowanymi a w środo
wisku wodnym — uwodniony
mi.
O elektronach solwatowanych
1 uwodnionych, o ich roli w
procesach chemii radiacyjnej
mówił prof. Jerzy Kroh w dru
gim swym wykładzie z cyklu
„Elektrony w chemii radiacyj
nej”, który odbył się 13 bm. w
Pałacu Staszica. (Zim)

Kim jest pracownik?
(P) Kim jest pracownik w
świetle prawa pracy? Kontra
hentem, świadczącym dobrowol
nie pracę za wynagrodzeniem,
funkcjonariuszem, czy też człon
kiem kolektywu — współgospo
darzem? Jest to pytanie funda
mentalne dla prawa pracy.
Swój drugi wykład z cyklu
„Współczesne problemy prawa
pracy” członek rzeczywisty PAN
Wacław Szubert poświęcił ewo
lucji ^poglądów u? temat, cha
rakteru stosunku pracy. Nasz
kodeks pracy oparty jest na
koncepcji zobowiązaniowej, trak
tującej pracownika jako kon
trahenta. Przenikają jednak do
prawa pracy elementy służby,
traktującej pracownika jako
funkcjonariusza. Znajduje to
wyraz także w potocznej świa
domości, gdy mówi się np. o
poleceniu służbowym.
Prof. Szubert omówił rodowód
obu tych koncepcji, kt^re w
warunkach ustroju socjalistycz
nego okazują się już niewystar
czające. W gospodarce uspołecz
nionej bardzo silna jest ten
dencja do uczynienia pracowni
ka współgospodarzem zakładu,
traktowania go jako członka
wspólnoty. Jesteśmy więc w fa
zie pewnej ewolucji poglądów
na charakter stosunku pracy,
ewolucja ta w samym prawie
pracy jest jeszcze słabo wyrażo
na, istnieje więc potrzeba po
szukiwania nowych rozwiązań.
Następny wykład poświęcony
będz'e przemianom w ubezpie
czeniach społecznych (20 bm.).

Ostateczny skład

••

Już tylko 40 kandydatów do reprezentacji
(P) Znane już są nazwiska 40 piłkarzy, spośród których wy
łoniona zostanie 22-osobowa reprezentacja Polski na mistrzo
stwa świata w Argentynie. Tzw. szeroka kadra zgłoszona zo
stała do FIFA, nikt już zatem spoza wymienionego poniżej
grona nie ma szans grać w „Mundialu-78”.
Oto kandydaci do reprezentacji:
BRAMKARZE: Jan Toma
szewski (ŁKS Łódź), Zygmunt
Kukla (Stal Mielec), Zdzisław
Kostrzewa (Zagłębie Sosnowiec),
Piotr Mowlik (Lech Poznań),
Krzysztof Sobieski (Legia War
szawa);
OBROŃCY: Roman Wójcicki
(Odra Opole), Józef Szewczyk
(Lech Poznań), Jerzy Gorgoń
(Górnik Zabrze), Władysław
Żmuda (Śląsk Wrocław), Hen
ryk Maculewicz (Wisła Kraków),
Stanisław Sobczyński
.....................(Legia
*
Warszawa), Antoni SzymanowKraków), Henryk
ski (Wisła
(Pogoń
Szczecin),
Wawrowski
.
Marek Dziuba (LKS Łódź), Mi
rosław Justek (Lech Poznań),
Wojciech Rudy (Zagłębie Sos
nowiec),
Rudolf
Wójtowicz
(Szombierki
Bytom),
Stefan
Majew*ski (Zawisza Bydgoszcz);
POMOCNICY: Adam Nawałka
(Wisła Kraków), Henryk Kasperczak (Stal Mielec), Jan Erlich (Śląsk Wrocław),
Janusz
Baran (Legia Warszawa), Emil
Szymura
(Górnik
Zabrze),
Krzysztof Surlit (Widzew Łódź),
Lesław Cmikiewicz (Legia War
szawa), Kazimierz Devna (Legia
Warszawa), Zbigniew Kwaśniew
ski (Odra Opole). Zbigniew Eoniek (Widzew Łódź), Janusz
Kupcewicz (Arka Gdynia). Boh
dan Masztaler (ŁKS Łódź);
NAPASTNICY: Grzegorz La
to (Stal Mielec), Marek Kusto
(Legia Warszawa), Jerzy Dworczyk (Zagłębie Sosnowiec), Ja
nusz Sybis (Śląsk Wrocław), An
drzej Iwan (Wisła Kraków),
Włodzimierz Mazur
(Zagłębie
Sosnowiec), Wojciech Tyc (Odra
Ooole), Andrzej Szarmach (Stal
Mielec), Stanisław Terlecki (ŁKS
Łódź),
Włodzimierz Lubański
(FC Lokeren).
Na powyższej liście znalazło
się 5 bramkarzy, 13 obrońców,
12 pomocników i 10 napastni
ków. Reprezentują oni barwy
14 klubów ekstraklasy oraz bel
gijskiego FC Lokeren (Lubań
ski). Z zespołów naszej I lici
tylko Ruch Chorzów i Polonia
Bytom nie mają swych zawod
ników w kadrze. Najliczniei re
prezentowana Jest Legia War
szawa — 6 piłkarzy, no 4 za
wodników mają ŁKS Łódź,
Stal Mielec, Zagłębie Sosnowiec
i Wisła Kraków, no 3 — Lech
Poznań, Odra Onole I Śląsk
Wrocław, no 2 — Widzew Łórią
Górnik Zabrze, no 1 — Szom
bierki Brtom, Pogoń Szczecin^
Zawisza Bydgoszcz i Arka Gdy
nia.
„Grupę tę wybraliśmy po sta
rannej ocenie dokonanej przez
zespół
szkoleniowo-organizacyjny PZPN, złożony z trene
rów, szkoleniowców, psvchologów, lekarzy — powiedział Ja
cek Gmoch. Konsultowano się z
trenerami klubowymi. Wzięto
pod uwagę wiele czynników,
takich jak aktualna forma, po
tencjalne możliwości, zdolność
do realizacji określonych kon
cepcji taktycznych, odporność
psychiczna, stan zdrowotny itn.
29 kwietnia powołamy ostatecz
ną 22-osobową kadrę”.

Olimoiiska drużyna CSRS
zamiast Peruwiańczyków
Sporo zamieszania w planach
przygotowań naszej reprezenta
cji do mistrzostw świata w Ar
gentynie wywołała rezygnacja
Peruwiańczyków z europejskie-

hi

storycznej rok 1918 zaj Lektury człowieka współczesnego
Wmuje
miejsce szczególne. Jest

to zrozumiałe, jeśli zważyć
fakt, iż po przeszło wieko
wej niewoli Polska odzyskała
niepodległość. Przed sześć
dziesięcioma laty jej pierwsze
dni wzbudzały w ówczesnym
społeczeństwie nadzieje, iż Od
rodzona Rzeczpospolita, zro
dzona na gruzach znienawi
dzonego systemu zaborczego,
przyniesie wolność narodową,
odcinaja.c się zaś od despo
tyzmu carskiego, imperializ
mu austro-niemleckiego, za
pewni prawdziwie demokra
tyczne stosunki polityczne,
w których zapanuje sprawie
dliwość społeczna. Czy wszy
stkie nadzieje zrodzone w
pierwszych dniach ■wolności,
zostały spełnione w okresie
dwudziestu lat istnienia Dru
giej Rzeczypospolitej?
Brak obiektywnej
wiedzy
tworzy sprzyjający klimat dla
rozpowszechniania
mitów
i
-rzekazów idealizujących, wśród
których m.in. miejsce poczesne
zajmują postacie nie zaw :e zasługujące na nimb i blask, ktćry je poczyna otc zać. Nie bez
winy jest tu
' sztuka
i _ filmowa,
która zwłaszcza ostatnio wiele
uwagi poświęca okresowi międzywojennemu. a przez swą
skrótowość nie zawsze przyczy
nia się do zrozumienia mean
drów i zawiłości międzywojen
nego życia. Sytuacji r.ie ułatwia
zapewne stosunkowo skromna
literatura historyczna, która
unikając łatwych uproszczeń i
kwalifikacji dostarczałaby rze
telnej wiedzy na temat między
wojennej przeszłości.
Ciągle brakuje całościowej
syntezy, której przedmiotem
byłoby wszechstronne oświetle
nie wydarzeń, faktów i ich źró
deł politycznych, społecznych i
gospodarczych, syntezy, która
spełniając wymogi stawiane pra
com naukowym, jednocześnie
przybladłaby i upow—?chniala
wśród spoi::-’’'siwa rzetelną

Trudna niepodległość
KAROL B. JANOWSKI
znajomość owych czasów. Te
postulaty, jakkolwiek w odnie
sieniu przede wszystkim do
dziejów gospodarczych, spełnia
praca pt. „TRUDNA NIEPOD
LEGŁOŚĆ. ROZWAŻANIA O
GOSPODARCE POLSKI 1918—
—1939”*), wydana przez „Książ
kę i Wiedzę”, której autorami
są znani specjaliści z zakresu
międzywojennej historii gospo
darczej profesorowie Zbigniew
Landau i Jerzy Tomaszewski,
ich zamiarem było „jedynie
wskazać na pewne — naszym
zdaniem kluczowe — problemy
gospodarcze, główne tendencje
rozwojowe i na tym tle podjąć
niełatwa
próbę
zestawienia
osiągnięć i niepowodzeń". Za
mierzony przez autorów cel zo
stał z nawiązką osiągnięty tym
bardziej, iż język jakim auto
rzy się posługują oraz wywód
racji i używane argumenty,
wykazują bliskie pokrewień
stwo z najlepszymi polskimi
tradycjami narracji historycz
nej.
Już u progu niepodległości
było jasne, iż państwo polskie
powstałe jesienią 1918 r., nie
zdoła spełnić wszystkich postu
latów wysuwanych przez po
szczególne klasy. „Ktoś w no
wym państwie — powiadają
autorzy — musiał wygrać, a
ktoś przegrać. Nie było żadnych
możliwości, aby wygrali wszy
scy; niezależnie od tego, kto
stanąłby na czele państwa,
sprzeczności były tak poważne
i dotyczyły tak żywotnych
spraw, że nie mogły zostać roz
wiązane metpdą kompromisów.
Dlatego Polska musiala powstać
jako państwo klasowe — przy
czym w chwili, gdy tworzyły
się zręby niepodległości, ąpra-

wą otwartą było, jaka warstwa
zdobędzie dominujący wpływ
na ster rządów.”
Odzyskanie przez Polskę nie
podległości przypadło na mo
ment wzrostu nastrojów rewo
lucyjnych, które ogarnęły pod
wpływem wydarzeń w Rosji
również sąsiednie narody, nie
mniej, wskutek różnych uwa
runkowań, niepodległa Polska
ukształtowała się jako państwo
burżuazyjne. Jednym z pierw
szych problemów, które przy
szło rozwiązać, była kwestia
granic. W pierwszych bowiem
tygodniach i miesiącach Polska
stanowiła dziwny twór. Wie
dziano, „że istnieje, ale nie
wiadomo było, gdzie się koń
czy, gdzie przebiegają jej gra
nice, z czego się składa”. Osta
tecznie granice ukształtowane
zostały w połowie 1922 r„ co
jednak nie w pełni eliminowało
zarzewie konfliktów z sąsiada
mi, a i dla samego państwa
okazały się one niefortunne. W
ówczesnej Polsce tylko niecałe
2/3 ludności było narodowości
polskiej, pozostałą część stano
wili Ukraińcy, Białorusini, Ży
dzi, Litwini, Niemcy, Czesi i
Rosjanie. Z drugiej strony, poza
ówczesnymi granicami pozosta
ły setki tysięcy Polaków.
Innym, nie mniej ważnym
problemem, którego rozwiąza
nie należy jednak uznać za nie
kwestionowane osiągnięcie, jest
doprowadzenie do konsolidacji
gospodarczej kraju.
Zadanie
unifikacji dotyczyło ziem wcho
dzących dotąd w skład różnych
organizmów politycznych i go
spodarczych i napotykało w
warunkach gospodarki kapitali
stycznej rozliczne trudności. Je
śli jednak udało tlę doprowa
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dzić do zjednoczenia gospodar
czego (wspólne przepisy praw
ne. instytucje, ogólnopaństwowa
sieć komunikacyjna), to równo
cześnie przez całe dwudziesto
lecie wyraźnie
występowały
różnice poziomów’ gospodar
czych różnych obszarów kraju,
wyrażające się w wysokości
produkcji, strukturze zawodo
wej, jak też w rozmiarach
konsumpcji. Owe różnice stano
wiły podstawę do dzielenia
kraju na Polskę A i Polskę B.
Okres spięty datami 1918 i
1939 nie jest okresem jednoli
tym. Polska, jak i inne kraje
kapitalistyczne świata, przeży
wała czas prosperity i czas
kryzysu. Jeśli jednak koniun
ktura przynosiła wzrost zysków
klasom posiadającym, to kry
zys uderzył przede wszystkim
w klasę robotniczą i chłopstwo,
wzmagając bezrobocie i nędzę
większości społeczeństwa.
Jest rzeczą dość znamienną,
iż obraz czasów minionych jest
zwykle upiększany — dotyczy
to
rówmież
dwudziestolecia
międzywojennego. Jednakże —
taka jest wymowa faktów i
liczb — panowała wtedy stag
nacja gospodarcza, jakkolwiek
jednocześnie wystąpiły prze
miany pozytywne. Do osiągnięć
należy zaliczyć budowę portu
w Gdyni, podjęcie inwestycji
w Centralnym Okręgu Przemy
słowym, rozbudowę elektrowni,
stworzenie
nowych
działów
przemysłu oraz sukcesy pol
skiej myśli naukowej i tech
nicznej. Nie eliminowały one
jednak zasadniczych problemów
charakterystycznych dla tego
okresu — nienadążania produk
cji przemysłowej i rolnej za
wzrostem ludności, wśród któ
rej zwiększał się odsetek mie
szkańców miast i wsi na próż
no poszukujących pracy i za
robku. Podejmowane, zwłasz
cza w ostatnich latach przed

go tournee. Mieliśmy ich po
dejmować 23 kwietnia. Gorącz
kowe poszukiwania odpowied
niego przeciwnika zostały, jak
zapewnia sekretarz generalny
PZPN — Zygmunt Buhl, uwień
czone powodzeniem. W niedzielę
(23.IV.) wybrańcy trenera Jac
ka Gmocha zmierzą się z repre
zentacją olimpijską CSRS. Mecz
rozegrany zostanie w Warszawie
na stadionie Wojska Polskiego
o godzinie 17.
W czechosłowackim futbolu
po przegranych
(ze Szkocją)
eliminacjach
do
mistrzostw
świata następują spore zmiany.
Nasi południowi sąsiedzi już te
raz przystąpili do tworzenia sil
nego
zespołu
olimpijskiego.
Pierwszą próbą dla poszczegól
nych drużyn będzie konfronta
cja z zespołami Węgier. W so
botę (15.IV.) spotkają się: pierw
sze reprezentacje w Budapesz
cie na Nepstadjonie, tam rów
nież juniorzy, w Handlovie na
tomiast drużyny do lat 21, a re
prezentacja olimpijska CSRS z
Węgrami „B” w Priovidzi.
Olimpijską
reprezentację
CSRS prowadzą trenerzy Jan
Hucko i Jan Brumovsky. Na
mecz z Węgrami „B” powołali
oni 16 zawodników. Oto kadra:
bramkarze — Seman, Czeryenan; obrońcy — Foks, Kuńzo,
Vaclaviczek; Nachtman, Sztambahr; pomocnicy — Rott, Szajanek, Bajza, Siany; napastnicy
— Szalka. Czerniak, P. Mraz,
Vizek oraz Farkasz albo Melichar. Warto chyba dodać, że
spotkanie to prowadzić będzie
trójka naszych sędziów z Ale
ksandrem Suchankiem na czele.
Nie jest jeszcze pewne, czy ta
właśnie drużyna wystąpi w
Warszawie. Być może po meczu
z Węgrami „B” trenerzy zmie
nią nieco skład. Obiecali jednak,
że będzie to zespół silny i groź
niejszy niż... Peru.

Mecz z Bułgarią
na Stadionie X-lecia
Ustalono
również
miejsce
spotkania naszej kadry z re-

prezentacją Bułgarii. Mecz ro
zegrany będzie w Warszawie
(26.IV.) na Stadionie Dziesięciolecia. Początek tego ostatniego
międzypaństwowego snrawdzianu wybrańców Jacka Gmocha —
o godzinie 17.
Po tych spotkaniach i zakoń
czeniu ligi (2 V.) rozpocznie się
w Rembertowie ostatnie zgru
powanie 22-osobowej grupy pił
karzy. Mieszkać oni będą w ho
telu ..Solec” w Warszawie, a
trenować w
rembertowskim
ośrodku sportowym.
Podczas zgrupowania nasz zes
pół rozegra trzy spotkania kon
trolne z zagranicznymi drużyna
mi klubowymi: 14 maja z zes
połem NRD, 17 maja — z dru
żyną francuską, 21 maja z je
denastką hiszpańską. Jakie to
będą drużyny — jeszcze nie
wiadomo Pertraktacje trwają.
Zespół analiz PZPN dysponuje
już wieloma informacjami na
temat naszych przeciwników w
mistrzostwach śwziata. Planowa
ne są wkrótce obserwacje spot
kań: Szwecja — RFN w Sztok
holmie, dwóch meczów repre
zentacji Meksyku podczas euro
pejskiego tournee i jednego —
Tunezji.

. Nową kadrę oglądaliśmy do
tychczas raz, w styczniu podczas
tradycyjnego
warszawskiego
Turnieju Wyzwolenia. Od tam
tej pory kadrowicze kilkakrot
nie zbierali się na konsultacje i
zgrupowania. Ostatnio w Lima
nowej, gdzie odbywały się przy
gotowania do dwóch imprez:
turnieju we Wrocławiu (14—
16.IV.) oraz turnieju o Wielką

wybuchem wojny, próby prze
zwyciężenia zacofania nie przy
nosiły rezultatów, co spowodo
wane było głównie sytuacją, w
jakiej znajdowała się Polska.
„Tymczasem warunki politycz
ne i ekonomiczne w Europie
środkowej ułożyły się tak —
stwierdzają Landau i Toma
szewski — że kapitał prywat
ny — zarówno polski, jak i ob
cy — nie chciał i nie mógł
przyczynić się się do odbudowy
naszej gospodarki, a uzależnie
nie od zagranicy pociągało w
rezultacie odpływ części środ
ków wygospodarowanych
w
Polsce.”
W warunkach, gdy ze wzglą
dów klasowych — niemożliwa
była nacjonalizacja przemysłu,
banków oraz radykalna refor
ma rolna — podstawowe pro
blemy Polski przedwrześniowej
dalekie były od rozwiązania.
Marzenia i pragnienia większo
ści społeczeństwa spełnione zo
stały dopiero w innych warun
kach ustrojowych — po drugiej
wojnie światowej — gdy obóz
lewicy na czele z Polską Partią
Robotniczą, zrealizował postula
ty narodowe, łącząc je z rady
kalnymi reformami polityczny
mi i społeczno-gospodarczymi.
Nie był to jednak przełom
przypadkowy,
znajdował
on
swoje korzenie w rewolucyjnej
myśli politycznej i społecznej,
wspieranej gorzkim doświad
czeniem okresu międzywojen
nego.
Omawiana książka, będąca II
wydaniem poprawionym i roz
szerzonym, zasługuje na szer
sze rozpowszechnienie głównie
gwoli jej rzetelności historycz
nej i komunikatywności. W
znacznym stopniu ułatwi ona
również zrozumienie przeobra
żeń. jakie dokonały się w Pol
sce w ciągu lat władzy ludo
wej. a także uzmysławia za
sięg i głębię dokonanych prze
mian, będących rezultatem wy
siłku całego społeczeństwa.
•) Zbigniew Landau, Jerzy
Tomaszewski: „Trudna niepod
ległość. Rozważania o gospo
darce Polski 1918—1939”, War
szawa 1978, „Książka 1 Wie
dza”, sir. 160.

(P)
Niezwykle
pracowicie
wykorzystują ostatnie
chwile
przed udaniem się do Oslo na
mistrzostwa Europy (21—23.IV.)
polscy zapaśnicy stylu klasycz
nego. W stolicy
Norwegii o
miejsca na najwyższym podium
walczyć
będą
reprezentanci
ZSRR. Bułgarii, do rywalizacji
o medale włączą się też na
pewno zawodnicy NRD, a tak
że Polacy, Węgrzy, Rumuni i
Finowie.
W
poszczególnych
katego
riach wagowych wystąpią:
43 kg — Wiesław Kuciński
(Wisłoka Dębica),
52 kg — Witold Małdachowski (GKS Katowice).
57 kg — Józef Lipień (Wisloka Dębica),
62 kg — Kazimierz Lipień
(Wisłoka Dębica),
68 kg — Andrzej
Supron
(GKS Katowice),
74 kg — Stanisław Krzesiński (GKS Katowice),
82 kg — Jan Dołgowicz (GKS
Katowice),
90 kg — Czesław Kwieciński
(Siła Mysłowice),
100 kg — Roman Bierła (GKS
Katowice),
powyżej 100 kg — Zygmunt
Ar.drccki (Siła Mysłowice).

W II lidze piłkarskiej

(P) Do końca rozgrywek mi I ksza skuteczność, którą zadestrzowskich II ligi piłkarskiej ! monstrowali w dwóch meczach
wiosennych na własnym boisku
pozostało jeszcze 11 kolejek,
z Radomiakiem, 4:0 z Arale praktycznie o awans do (4:2
konią) Początek spotkania na
ekstraklasy walczyć będą w stadionie przy ul. Racławickiej
obu grupach po dwa zespoły:
o godz. 15.
w północnej — stołeczna
Gwardia walczy o awans i
Gwardia i Lechia Gdańsk, w mamy nadzieję, że dopnie swe
południowej — GKS Katowice
go. W trudnej sytuacji znajdu
je się natomiast Polonia, która
i Górnik Wałbrzych.
W najbliższą sobotę dojdzie w
Warszawie do spotkania pomię
dzy Gwardią i Lechią. Fawory
tem jest zespół
gospodarzy,
który w rundzie jesiennej od
niósł zwycięstwo w Gdańsku.
Lechia może okazać się bardzo
trudnym przeciwnikiem, choć
recenzje za pierwsze występy
wiosenne (w 4 meczach 4 zwy
cięstwa) miała bardzo różne. Za
gwardzistami przemawia wię-

Turifej koszykarzy we Wrocławiu

(P) Polscy koszykarze nie
mają w tym roku ważnych
imprez
międzynarodowych.
Dopiero w przyszłym roku
czekają ich mistrzostwa Euro
py grupy „B” i być może tak
że grupy „A”. Trener kadry
narodowej, Jerzy Świątek po
stanowił, jak wiadomo, od
młodzić gruntownie drużynę,
szukając w tym szansy nawią
zania do dawnych sukcesów.
Głównym celem naszej repre
zentacji jest zakwalifikowanie
się do turnieju olimpijskiego
w Moskwie.

Zapaśnicy liczą
na medale

Nagrodę' Sofii (pod doniec kwjet(
We Wrocławiu grać bęną dwie
polskie drużyny: I reprezenta
cja oraz zespół Wojska Polskie
go. Ich przeciwnikami będą re
prezentacje
Kuby i Węgier.
Kubańczycy (brązowi medaliści
ostatniej olimpiady) przyjeżdża
ją do Polski prosto po turnieju
w Stanach
Zjednoczonych, w
którym zmierzyli się z Z-SRP.
Jugosławią i USA. Zajęli tam
czwarte miejsce, przegrywając
ze wszystkimi rywalami.
Do I reprezentacji Polski po
wołani zostali:
Dariusz Zelig
(Wybrzeże Gdańsk),
Wojciech
Fiedorc.zuk, Andrzej Kowalczyk
i Zbigniew Wankiewicz (ŁKS
Łódź), Eugeniusz Kijewski (Lech
Poznań. Janusz Seweryn i Ja
cek Międzik (Wisła Kraków),
Jan Kwasiborski (Polonia Warsza-wa), Mieczysław Młynarski
(Górnik Wałbrzych), Jerzy Bińkowski
(Turów
Zgorzelec),
Klaudiusz Fragsztain i Justyn
Węglorz (Zagłębie
Sosnowiec)
oraz Krzysztof Fikiel (Korona
Kraków).
Druga drużyna, która przygo
towuje się do Spartakiady Ar
mii Zaprzyjaźnionych,
oparta
jest na kadrowiczach grających
w Śląsku Wrocław i Legii War
szawa oraz trzech zawodnikach
z innych klubów. Oto ich naz
wiska: Leszek Chudeusz, Ry
szard Prostak, Tomasz Garliński. Wojciech Zdrodowski, Mi
rosław Gołda i Tadeusz Gry
giel (Śląsk), Zdzisław Raczek,
Krzysztof Ogrodowczyk i Piotr
Ciak (Legia), Ireneusz Mulak
(Start Lublin). Mirosław Boguc
ki (Wybrzeże) oraz Tadeusz
Reschke (Górnik Wałbrzych).
Terminarz wrocławskiego tur
nieju: piątek (14.IV.); Polska —
WP (godz. 16.30), Kuba — Wę
gry (18.15), sobota (15.IV.): Ku
ba — WP (16.301. Polska — Weerv (18.151,
niedziela ()«TV.):
Polska — Kuba (14.30), Węgry
— WP (16.15). (kba)

Pożak przed Szozdą
w
(W) Szóstka polskich kolarzy
uczestniczy w tradycyjnym wy
ścigu Sofia — Warna. Dla 15
drużyn gospodarzy impreza ta
jest rozgrywana o mistrzostwo
kraju vz wieloetapowych wyści
gach. Pierwszy etap rozegrano
na trasie długości 177 km pro
wadzącej z Sofii do Ascnowgradu.
Etap zakończył się sukcesem
Polaków. Zwyciężył Janusz Pożak w czasie 4:27:37 godz. (20
sek. bonifikaty) przed Stani
sławem Szozdą — 4;27:49 (10
sek. bon.) i Bułgarem Iwanem
Wasiljewem — 4 *,27:54 (5 sek.).
Miejsca pozostałych Polaków:
4) Jan Brzeżny 4;27:59, 10) Ja
nusz Bieniek 4:28:58, 16) Tade
usz Wojtas 4:29:30, 17) Ryszard
Wieczorek 4;29:30.

będzie musicla zmobilizować
wszystkie siły, aby utrzymać
się w II lidze. Niepokoi zwłasz
cza słaba postawa „Czarnych
koszul” w meczach
wyjazdo
wych. W XX kolejce Polonia
gra w Gdyni z wysoko notowa
nym Bałtykiem. Remis w tym
meczu byłby sukcesem poloni
stów.
A oto program XX kolejki:

GRUPA PÓŁNOCNA
Avia — Zagłębie Wałbrzych
Jagicllonia — Gwardia K.
Stoczniowiec — Warta
Olimpia — Arkonia
Start — Radomiak
BKS Bydgoszcz — Motor
GRUPA POŁUDNIOWA

Stal St. Wola — Piast
GKS Tychy — Star
Wisłoka — Małananew
BKS Bielsko — Odra Wódz;
GKS Katowice — Chemik
Siarka — Resovia
Górnik Walb. — ROW
Hutnik — Moto Jelcz

Polsko-szwedzka
współpraca sportowa
(P) Polskę i Szwecję od lat
łączą więzy współpracy w wie
lu dziedzinach — gospodarczej,
naukowo-technicznej i kultural
nej. Dalszemu rozwojowi kon
taktów polsko-szwedzkich służy
również współpraca sportowa
między obydwoma państwami.
Do 1976 r. wymiana sportowa
ze Szwecją realizowana
bvła
na podstawie uzgodnień i umów
pomiędzy związkami i klubami
sportowymi. Przed dwoma laty
podpisana została umowa o
współpracy w dziedzinie kultu
ry fizycznej i sportu pomiędzy
Głównym Komitetem Kultury
Fizycznej i Turystyki i Szwedz
ką Federacją Sportu, Umowę
ze strony szwedzkiej nodnisał
bawiący wówczas w Polsce
książę
Bertił. przewodniczący
Szwedzkiej Federacji Sportu.
Umowa precyzuje
założenia
współnracy sportowej,
które
przybierają formy oficjalnych
spotkań międz.ypaństwowych, w
różnych dyscyplinach sportu i
kategoriach wiekowych uczest
nictwa w tradycyjnych zawo
dach o Puchar Bałtyku, wspól
nych startów w mistrzostwach
Obydwu krajów.
Poza kontaktami związków
sportowycn na szczeblu central
nym istnieje ożywiona wymiona
ekip klubowych i zaprzyjaźnio
nych organizacji. M in. ścisłą
współpracę ze szwedzką organi
zacja. zajmującą się propagowa
niem rekreacji utrzymuje Towa
rzystwo Krzewienia
Kultury
Fizycznej. Współpraca sportowa
obejmuje także wymianę szko
leniowców, doświadczeń w za
kresie sportu kobiecego, medycy
ny sportowe!, metodyki trenin
gu oraz specjalistów w dziedzi
nie produkcji sprzętu sportowe
go i budowy obiektów sporto
wych.
W roku ubiegłym wymianą
objęła 123 kontakty. W Szwe
cji przebywało 860 osób, nato
miast w Polsce gościliśmy 714
osób. Plan na rok 1978 przewi
duje kontakty w 19 dyscyplinach sportu.
Warto dodać, że jesienią ub. r.
przebywała z wizytą w Szwecji
delegacja polska z przewodni
czącym GKKFiT — Bolesławem
Kapitanem.

Z angie-skich boisk
(P) Angielscy piłkarze odra
biają zaległości ligowe. W środę
wieczorem rozegrano dwa spot
kania I ligi (z lutego) i jedno
II ligi (ze stycznia).
I liga:
Leeds United — Det*by County
2:0, West Bromwich — New
castle United 2:0;
n liga:

Stoke City — Millwall 2:!.

CO I GDZIE
GARBATKA

WARKA

Bałtyki „Port lotniczy Tl", prod.
USA. lat 15. g. 9.30 i 17.30, „Sceny
z żyda małżeńskiego”, prod.
szwedx„ 1. 10, godz. 11.30, 14.30,
U JO.
Przyjaźń t „Diabli mnie blorą”,
prod. frane. Lat 13, godz. 13.30,
17.30 1 19.30.
Fokolanis: „Złoto dla zuchwa
łych", prod. Jug. b.o., godz. 9,
11.19 i 13.30. „Rewizja osobista”,
prod. poi.
lat 13, godz. 15.30,
17.30 1 19.30.
Odeon: „Znachor”, prod. poi.
lat 12, godz. 13.30 i 19.30. „Profeaor Wilczur”, prod. poi. lat 13,
godz. 17.30.
Hal: „Błękitny ptak”, prod.
ZSRR—USA, b.o., godz. 11 „W
upalną noc", prod. USA, lat 15,
godz. 13.30. „Tańczący jastrząb",
prod. poi. lat 15, godz, 15.30 1
17.30.
Wlater: „W mroku nocy”, prod.
USA, lat 13, godz. U i 13.
Mewa: „Modlitwa już nie wy
starcza” prod. chilijskiej, łat 13,
godz. 15.30, 17.30 1 19.30.

Kino „Las": „Strach nad mia
stem”. prod. trans, lat 13, godz.
17 1 13.
Telefony: apteka 36, dworzec
PKP 47. posterunek MO 07, ośro
dek zdrowia 23. postój taksówek
33, urząd gminy 31, straż pożar
na 8.

Kino „Odra”: „Gedzllla contra
Gigan", prod. jap. lat 13, godz.
13, 17, II.
Telefony: pogotowie MO 307, po
gotowie ratunkowe 999, strat po
żarna 993. apteka 21-93 biblioteka
23-96, dworzec PKS 24-S1, kino
21-63, ośrodek zdrowia 23-24, po
stój taksówek 23-11, przychodnia
rejonowa 21-83, CPN 34-62.

Kino „Przyjaźń": „Ostatni po
ciąg z Gun Hill”, prod. USA, lat
15, godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 30, izba poro
dowa 133. kawiarnia 266, posteru
nek MO 7, Muzeum im. Pułaskie
go 367, ośrodek zdrowia 31, pogo
towie ratunkowe 3, przychodnia
rejonowa 27Q, restauracja „Turys
tyczna” 93. stacja 8, CPN 120, sta
cja PKP 13, stanica wodna PTTK
143.
Muzeum lm. Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków i dni poświątecznych w godz.
od 10—17. Ekspozycja stała —
Kazimierz Pułaski 1 udział Pola
ków w tyciu politycznym, kultu
ralnym 1 społecznym Stanów Zjed
noczonych.

KOZIENICE

PRZYTYK
Telefony: apteka 24, posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 63. straż
pożarna 88.

Teatr Powszechny — ul. Żerom
skiego 53,
„Hamlet” w wyk.
Teatru im. Stężana Żeromskiego,
poci. godz. 17.

Kino „Znicz”:
„Szal”, prod.
ang. lat 18, godz. 17J0 i 19.30.
Telefony: pogotowie ratunkowe
999, posterunek MO 997, straż po
żarna 993, pogotowie energetyczne
23-41, apteka 23-33, kino 33-41, mu
zeum regionalne 33-72, przychod
nia rejonowa 22-94, urząd miasta
1 gminy 31-33, szpital N-N, żłobek
30-41.

Wystawy:

JEDLNIA LETNISKO

Muzeum przy ut Nowotki 13 —
wystawa pt. „Malarstwo polskie
dwudziestolecia międzywojennego”
ze zbiorów Muzeum Sztuki w Ło
dzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn. Grafika 1 fotografia
Jerzego Wernera.
Witryny Plastyczne „ARTU" —
malarstwo Haliny Krysińskiej.
Klub „Relaks": iii wystawa Klu
bu Plastyka Amatora

Telefony! apteka 48, Izba porodo
wa 33, posterunek MO 7, ośrodek
zdrowia 23 restauracja ..Leśna”
110. strat pożarna 3. urząd gminy
58, dworzec PKP 3.

Dytary apteki

Apteka nr 13, przy pl. Konsty
tucji 5 1 nr 10 przy pt Zwycię
stwa 7.
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. 23—7 rano
przy Pogotowiu Ratunkowym. In
formacja służby zdrowia 405-77.
Telaf onyi

Pogotowie ratunkowe 999. strat
pożarna 998, posterunek MO 997,
pogotowie ratunkowe kolejowe
396-13, pogotowie energetyczne 991,
komenda MO 291-91, pogotowie ka
nalizacyjne 4OT-6S, pogotowie ciepl
ne WPEC 993. pogotowie gazowe
W godz. 7—13 (317-17), w godz. 21—7
(324-39),
informacja
usługowa
297-85, postój taikaówek przy pl.
Konstytucji 228-32, przy dworcu
PKP 268-88, przy Zwtrki 1 Wigury
418-10. informacja PKP 268-98, PKS
267-76.

BIAŁOBRZEGI
Kino „Pilica”? „To niemożli
we”. prod. ZSRR, lat 13, godz.
13 i 30.
Telefony i pogotowie ratunkowe
7M. pogotowie milicyjne 997. straż
pożarna 998. pogotowie energety
czne 930, zajazd myśliwski 411,
sklep „Dacia" 742.

ŻYCIE RADOMSKIE
„Żyda Radomskie" 33-100, Ba
dom, ul. koswmskieco 81. Tele
fony i Ul-«. Ż34-30. Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz. 640—
1340. ta terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa" Al. Je
rozolimskie 135/13? Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
zwraca Druk: Prasowe Zakla.
dy Graficzne RSW „Prasa*
Ksląźka-Ruch” Warszawa, ni.
Marszałkowska 3/3.

GRÓJEC

14IV

Piątek
Program I

Wiad.: 6.09 7.00 8.00 9.00 10.06
11.00 12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00
5.05—6.00 Zielona Studio. 6.05
NURT — psychologia. 9.05—11.40
Cztery pory roku. 11.25 Niezapo
mniane stronice — „Zabawy przy
jemne i pożyteczne”. 11.40 Tu Ra
dło Kierowców. 12.05 Z kraju 1 ze
świata. 12.25 Mozaika polskich me
lodii. 12.45 Roln. kwadrans. 13.00
Muzyka wojskowa. 13.25 Polskie
instrumenty ludowe. 13.40 Kącik
melomana. 14.00 Studio „Gama”.
14.20 Studio Relaks. 14.25 Studio
„Gama”. 15.05 Korespondencja z
zagranicy. 15.10 Studio „Gama”.
16.00—18.25 Tu Jedynka. 17.30—18.00
Radlokurier. 18.25 Nie tylko dla
kierowców. 18.33 Konc. życzeń.
19.15 Orkiestra PR i TV. 19.40 Com
ba jazzowe. 20.05 Muzyka Starego
Wiednia. 20.30 Melodie, do któ
rych chętnie wracamy. 31.05 Kro
nika sportowa. 21.15 Komunikaty
Totalizatora
Sportowego.
21.18
Koncert Ork. PR i TV. 22.00 Z
kraju 1 ze świata. 22.20 Tu Radio
Kierowców. 22.23 Łódź na muz.
antenie. 23.00 Wita Was Polska.

Program nocny
0.00 Początek programu. 0.07 Ka
lendarz Kultury Polskiej. Wiad.
1 informacje dla kierowców 6.01
2.00 3.00 Wiad.: 1.00 4.00 5.00
0.12 1.05 2.06 3.06 — Noc z melodią
1 piosenką z Rzeszowa. 4.00 Sy
gnały dnia — pierwszej zmianie

Program II
(od godz. 6.00—14.10 przerwa kon
serwacyjna radiostacji)

Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 18.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik Domowy. 5.00 Muz.
5.33 Obserwacje 1 propozycje. 5.45
Muz. 6.00 W kilku taktach w kli
ku słowach. 6.10 Kalendarz. 6.13
Mel. przyjaciół. 6.35 Gimnastyka.
6.45—7.10 Dzień dobry. Warszawo.
7.15 Orkiestra Cygańska. 7.35
Schuberttada. 8.00 Dialogi i zbliże
nia. 9.30 My 78. 9.40 Dla przed
szkoli „Śpiewający las”. 10.00
„Wspomnienia dla Jutra" — fragm.
10.30 Duo Gładkowskl — Zgraja.
10.40 Sprawy codzienne. 11.00 Gra
ją artyści węgierscy. 11.35 Postęp
w gospodarstwie domowym. 11.45
Muzyka. 12.05 A. Glazunow — 2
walce koncertowe. 12.25 „Z rodu
Wajdelotów”. 12.45 Gra Orkiestra
Arne Flora. 13.00 Wokół spraw
naszego stołu. 13.15 Arie operowe.
13.33 Ze wsi i o wsi 13.30 Tydzień
Muzyczny. 14.10 Więcej, lepiej, no
wocześniej. 14.25 Tu Radio Mo
skwa. 14.43 Muzyka Telemanna.
15.20 Bela Bartok — Mfkrokosmos. 15.30 Studio Plus. 16.10 Kone.
życzeń miłośników muzyki powa

WIERZBICA
Kina „Venus”: „Zagłada Ja
ponii” prod. jap. lat 18. godz. 19.
Telefony: apteka 1, Izba porodo
wa 11. posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 19, pogotowie energetycz
ne 31, restauracja „Niespodzianka”
34, urząd gminy — naczelnik 15,
żłobek 3. przedszkole 25.

SZYDŁOWIEC
Kino
„Górnik":
„Lokator",
'prod. frane. lat 18, godz. 18 i 20.
„Posłannictwo z innej planety”,
prod. RFN, b.o., godz. 18.
JEDLIŃSK
Telefony: apteka 3.5 lub 103, dom
kultury 246, posterunek MO 97, po
Telefony: kierunkowy 131, apte
gotowie
ratunkowe 09. straż po
ka 29, posterunek MO 77. ośrodek
żarna 03, przychodnia rejonowa
zdrowia 17, straż pożarna 38, urząd
383,
stacja
CPN 186, PKP 93, Mu
gminy — naczelnik 89, zakład ezeum 233.
nergetyezny 60, restauracja „Tu
Muzeum Ludowych Instrumen
rysta" 14.
tów Muzycznych — Polskie Instru
menty
Muzyczne 1 wnętrza zam
NOWE MIASTO
kowe czynne codziennie w godz.
od
9
—
15.30,
w soboty od 10—13. po
Kino „Pilica”: „Tato ja Już
niedziałki i dni poświąteczne —
wyszłam za mąż”, prod. bułg. lat
nieczynne.
12, godz. 15.30, 17.30 1 19.30.
Telefony: apteka <6, biblioteka
PRZYSUCHA
miejska 32, dworzec PKS 97, go
spoda 46, kawiarnia 160. Mno 97.
Kino
„Zachęta":
„Granica”
posterunek MO 7, stacja PKP 8,
prod.
poi. lat 13, godz. 15.30,
straż pożarna 8, szpital rejono
17.30
l
13.30.
wy 33, posterunek energetyczny 27,
Telefony: posterunek MO 07, po
postój taksówek 38, przychodnia
gotowie ratunkowe 83, straż pożar
rejonowa 45.
na 08, apteka 229, biblioteka 220,
dom kultury 473, dworzec PKP
MOGIELNICA
82, izba porodowa 317, kino 447. oś
rodek
zdrowia 313, pogotowie eKino
„Zwycięstwo":
„Ponad
nergetyczne 311. przechodnia rejo
strachem”, prod. frane. lat 13,
nowa
406.
stacja PKP 244. CPN
godz. 17 i 19.
966, Urząd miasta i gminy — na
Telefony: apteka 16, gminna
czelnik 427.
spółdzielnia 8, kino 44, ośrodek
zdrowia u posterunek MO 7. sta
ZWOLEŃ
cja PKP 50, strat pożarna 88. urząd gminy — naczelnik 148. księ
garnia 61, przychodnia rejonowa M.
Kino „Swlt": „PrzeDustka dla
marynarza” prod.
USA, lat 15,
LIPSKO
godz. 17 i 19.
Telefony: posterunek MO 997,
straż pożarna 998. pogotowie ra
Kino „Szarotka": „Miłość w
tunkowe 999, apteka 24-19. postój
deszczu", prod. frane.
lat
15,
taksówek 27-58, restauracja „Gogodz. 17 i 19.
tardzlanka” 23-32, szpital 26-37, za
Telefony: apteka 63, dom kuttukład energetyczny 20-61.
ry 131. kawiarnia 95. kino 184, ko
Muzeum im. Jana Kochanow
misariat MO — alarmowy 07. dwo
skiego w Czarnolesie — Jan Ko
rzec PKS 208, pogotowie ratunko
chanowski: życie 1 twórczość.
we 09. posterunek energetyczny
Punkt Muzeum Okręgowego — Tra
161, postój taksówek 136. przychod
dycje rewolucyjne ziemi radoms
nia obwodowa 194. straż pożarna
kiej w dokumencie.
Ił2A
08. szpital — dział pomocy doraź
nej 09.
Kino „Zamek**: nieczynne.
Telefony: apteka 31, biblioteka
PIONKI
266, dcm kultury 163. dworzec PKP
971, komisariat MO 7, pogotowie
Kino „Chemik”: „Kobra”, prod.
energetyczne 31. pogotowie ratun
jap. lat 13, godz. 17 i 19.
kowe 9, postój taksówek 93, straż
Telefony: pogotowie MO 307, po
pożarna 213, apteka 76, szpital —
gotowie ratunkowe 309. straż po
chirurgia 29. kino 77. urząd gminy
żarna 308. apteka 310. biblioteka
136. restauracja „Zamkowa" 22.
561, księgarnia 511. posterunek eDRZEWICA
nergetyezny 306. postój taksówek
Kino „Śnieżka": „Piętaszek 1
268. przychodnia rejonowa 323, re
Robinson”, ang. lat 13, godz. 19,
stauracja „Adria” 533. stacja FK8
Telefony: apteka 35, dworzec
315, CPN 346, Izba porodowa 548,
PKP 47. ośrodek zdrowia 26, po
urząd gminy — naczelnik 313, kie
stój
taksówek 53, przedszkole 19,
runkowy 12.
restauracja „Zamkowa” 77, poste
runek
MO 07.
SKARYSZEW
Uwaga: Kalendarzyk sporządzo
Telefony: apteka 13, posterunek
no na podstawie Informacji za
MO 77, ośrodek zdrowia 11, straż
interesowanych instytucji. Kie
pożarna 59, urząd miasta 1 gminy
rownictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany programu.

RADIO
żnej. 13.40 Na Warszawskiej Fali.
17.00 „Co się Wam w tej audycji
najbardziej podoba”. 17.20 Litera
tura na śwlecie. 17.40 Rep. literackL „Numer...”. 18.00 „Nowiny
1 nowinki muzyczne". 18.23 Plebi
scyt Studia Gama”. 18.40 Klub en
tuzjastów nowoczesności. 19.05 Po
etycki Koncert Życzeń. 19.30 Tran
smisja Konc. Wielkiej Ork. Symfonlezej PR1TV. 20.50 Widziane z
radia (w przerwie koncertu) 30.80
d.c. Koncertu. 31.40 Pieśni z epoki
elżbletańsklej. 22.00 Teatr PR —
Teatr Sensacji „Malgret 1 oporni
świadkowie”. 32.50 Benedetto Mar
cello X Concerto a cmęue D-dur
op. 1. 23.00 „Granice jazzu”. 23.35
Co słychać w śwlecie. 33.40 Muzy
ka.

Program III
Wiad.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 13.00
15.60 17.00 19.30 23.00
5.05 Między snem a dniem. 1.30
Gimnastyka. 3.30 Polityka dla
wszystkich. 7.39 Deszczyk pada,
słońce świeci... 8.05 Co kto lubi.
9.00 „Laika w bańce**. 0.10 Boogl*
woogie na fortepian. 9.30 Nasz rok
78-my. 9.45 Utwory na fortepian,
saksofon 1 klarnet Debussy'ego.
10.35 Kiermasz płyt. 11.00 Zycie ro
dzinne. 11.30-12.25 W tonacji Trój
ki. 12.23 Za kierownicą. 13.00 Po
wtórka z rozrywki 13.io „Aecjusz
ostatni Rzymianin”. 14.09 Symfonie
londyńskie. 15.05 Przeboje nie tyl
ko do śpiewania. 15.40 Rozszyfro
wujemy piosenki. 16.00 Te wspa
niale słowa na GR — 30. 16.20
Muzykobranie. 16.45 Nass rok
78-my. 17.05 Muz. poczta UKF.
17.40 Studio nagrań. 18.10 Polityka
dla wszystkich. 18.35 Czas rela
ksu. 19.00 Codziennie powieść —
„Królowie przeklęci” ode. 19.33
Opera tygodnia — Giuseppe Verdl „Ernanl”. 19.50 „Lolka w bań
ce". 20.00 Blues wczoraj i dziś.
90.30 Wieczór autorski. 31.00 Grani
ce muzyki. 21.40 Roberta Fiacie so
lo 1 w duecie. 33.09 Gwiazda sledniu wieczorów. M.15 Trzy kwa
dranse jazzu. 23.00 „Pieśń o poran
ku”. 23.05 Między dniem a snem.

Program IV
wiad.: (.40 13.00 19.00 18.00 19.00
92.55
6.00 Radłowy Almanach Sporto
wy. 6.10 NURT — psychologia „Ro
la nagrody 1 kary w wychowaniu”.
6.39 Rytm 1 piosenka. 6.45—7.40
Dzień dobry. Warszawo. 7.40 Radio
dedykuje. 8.00 Na fortepianie gra
Jan August. 8.10 Radiowo TV
Szkoła Średnia dla Pracujących —
Metodyka. 9.23 Antologia sonaty
fortepianowej (stereo lok.). 9.00
Dla kl. III 1 IV (wych. muzyczne).
9.20 Podróże muzyczna po kraju.
9.40 Dla przedszkoli. 10.00 Dla ki.
Viri (wych. obywał.). 10.20 Anatol
Ladow — Tltimora — baśń ludo
wa. 10.30 Estrada przyjaźni. 11.00
Dla szkół średnich (wych. muzy
czne). 11.30 Boulez prowadzi Wa
gnera — stereo lok. 13.05—13.35 Głos

Mazowsza, Kurpi, Podlasia. 13.2$
Giełda płyt. 13.00 Jęz. rosyjski.
13.15 Pieśni Gruzji. 13.25 Nie tylko
dla sluchacty w mundurach. 13.50
Tu Studio Stereo (stereo ogólnop.).
14.00 Naukowcy — rolnikom. 14.13
Tu Studio Stereo — (stereo ogól
nop.). 15.05 Promenada. 13.10 Ksią
żki, do których wracamy „Pałac”
— fragm. 16.03 Jęz. łaciński. 16.23
Szkoła mistrzów. 16.40—18.20 Pro
gram WOHT. 16.40 Na Warszaw
skiej Fali. 17.00 Słuchaj nas. 17.49
Tu Studio 4 stereo lok. 18.00
Dziennik „6 po południu". 18.10
d.c. „Słuchaj nas”. 18.25 Tydzień
Kultury Języka. 19.00 O zdrowie
człowieka — W kajucie w plasti
ku. 19.13 Jęz. angielski. 19.30 Ty
dzień Muzyczny (stereo lok.). 20.00
A. Vlvaldl — Pory roku (stereo
lok.). 20.50 I. Strawiński — Msza
chór mieszany i podwójny kwintet
Instrumentów dętych (stereo lok).
21.15 „W 100 rocznicę wynalezienia
fonografu”. 23.15 Ekonomia na co
dzień. 33.30 Carl Phlllpp Emanuel
Bach: — I Sonata Es-dur na flet,
wiolonczelę 1 klawesyn. 32.33 Radtowo-TV Szkota średnia dla
Pracujących Historia. 32.50 Manuel
de Fallą: Taniec ognia z baletu
„Miłość Czarodziej”.
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Sobota

Ogłoszenia drobne

Spotkanie przed wyborami

KIN Al

Samorząd to także samowychowanie

Samorząd mieszkańców funk
cjonował już w wielu formach
organizacyjnych. Tę, która obo
wiązuje obecnie określiła uch
wała Rady Narodowej mst.
Warszawy i Stołecznego Komi
tetu FJN z 1964 r. W 1974 r.
podstawowymi ogniwami samo
rządu stały się komitety osied
lowe.
Od 1 kwietnia do 31 maja
trwa kolejna kampania wybor
cza. trzecia w nowej struktu
rze organizacyjnej. Początkują
ją spotkania, na których ocenia
się osiągnięcia samorządu po
przedniej kadencji i wytycza
kierunki działania na następne
dwa lato. Wczoraj 12 bm. odby
ło się takie na Woli, ale obec
ność I sekretarzy komitetów
partyjnych i naczelników wszy
stkich dzielnic miast i gmin
stołecznego województwa oraz
przedstawicieli władz partyj
nych i miejskich stolicy nadała
mu rangę stołecznego spotkania
z aktywem samorządowym.
W referacie wprowadzającym
do dyskusji I sekretarz KD
PZPR Woli, Henryk Gawrońs
ki przedstawił dorobek dzielni
cowego samorządu, który poz
wala na określenie go. jako
podstawowego elementu demo
kracji socjalistycznej. W dzia
łalności społeczno-gospodarczej,
wychowawczej, kontrolnej i postulatywnei fest on naturalnym
przedłużeniem rady narodowej,
jako gospodarza terenu, ale
także reprezentanta interesów
mieszkańców. Do najważniej
szych zadań w kampanii wy '

borczej należy dobór odpowie
dnich ludzi do komitetów osie
dlowych i obwodowych. Od nich
zależeć będzie skuteczność pra
cy przy poprawie warunków
życia w miejscu zamieszkania,
oraz poprawa współpracy z
administracją.
Zarówno w referacie jak i w
dyskusji przewijała się myśl, że
samorząd to już nie tylko czyny
społeczne, akcje typu opieki
nad starszymi i dziećmi, nie
tylko kontrola handlu, usług,
przedsiębiorstw
komunalnych
ilp. Poprawa warunków życia
w miejscu zamieszkania jest ba
zą dla drugiej funkcji samorzą
du: kształtowania postaw, po
mocy sąsiedzkiej, integracji śro
dowiska. Samorząd, to także
sa mo wychowanie.
Niezinstytucjonali2owanie sa
morządu pozwala na kształto
wanie najróżniejszych, odpowie
dnich dla lokalnych warunków,
metod pracy Z niektórymi spo
tkać się możemy na Woli np.
powoływanie i opieka nad sa
morządami młodzieżowymi, pa
tronowanie zespołom amators
kim. podwórkowym drużynom
sportowym itp. Do tego typu
prac przyłączyć eię powinny
dzielnicowe instancje ZSMP i
zespoły młodych radnych.
Pomocą służą i dalej służyć
powinny terenowe organizacje
partyjne. Podobnie PKPS, LOK,
ZHP. Liga Kobiet. ZBoWiD itd.
Nie wszystkie są jeszcze zainte
resowane współpracą z samorządarni, w niektórych na przesz

POSZUKUJE PRACOWNIKA
NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA
z wykształceniem historyka sztuki lub pokrewnym
Warunki płacy do omówienia na miejscu.
R-109-1

AUTONAPRAWA
RADOM, UL. WIERZBICHA 91

OFERUJE DO SPRZEDAŻY
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE

SEGMENTOWE
8• KOMPLETY
KOMPLETY KUCHENNE

• FOTELE DWUOSOBOWE ROZKŁADANE
• KANAPY JEDNOOSOBOWE ROZKŁADANE
® KANAPY NAROŻNE
• WERSALKI
® KRZESŁA ZWYKŁE I TAPICERSKIE
© BIURKA JEDNO- I DWUSZAFKOWE
SZAFY DWUDRZWIOWE MATOWE
SEGMENTY BIUROWE
R-108-0

8

„Wiatraczek” — słuch. 9.20 Ty
dzień Muzyczny K. A. Kulki
10.00 Dia V 1 VI (wycho
wanie muzyczne) 10.30 Estra
da przyjaźni 11.00 Dia szkół śred
nich (wych. obywatelskie) 11.30
śpiewa L. A. Mróz 12.05—12.25
WORT 12.25 Giełda płyt 13.00 Jęz.
angielski 13.15 Śpiewa The Ro
bert de ęormier Slngers 13.30 Z
dała od utartych szlaków „Góry
Sowie” 13.50 Tu Studio Stereo
15.05 Studio Klasyczne Teatr Hen
ryka Ibsena „Wróg ludu” — słuch,
w/g dramatu 10.05 — Czy nie
przeszkadza państwu hałas — od
powiedzi na listy słuchaczy 16.25
Gra Zespół Crah 16.30 Rozmowy
i refleksje pedagogiczne 16.40—18.25
Pr. WORT 19.00 Czy znasz swoje
prawo? 19.15 Jęz. francuski 19.30
Studio Stereo zaprasza 23.15 Ra
diowe portrety Polaków 22.35
Szkota średnia dla Pracujących
Język polski Semestr IV 22.30
Manuel de Falla „Taniec ognia’*
— z baletu „Miłość Czarodziej" —
transkrypcja na dwa fortepiany
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Program I?
Wtad.: 8.00 12.06 14.00 19.00 22.00
8.03 Kiermasz pod Kogutkiem
7.05 Fata 78 7.15 Gra kapela 7.30
Piosenki 8.00 Wiad. oraz „7 dni
w kraju i na śwlecie” 8.18 Aud.
muz. 9.00 Inf. sport. 9.05 Mag.
wojsk. 10.05 Słynni instrumenta
liści George Benson 10.30 „Wy
cieczka" — słuch. 11.00 Transm.
ze spotkań piłkarskich o mistrzo
stwo I Ligi 1 turniej grupy „A”
11.10 Piosenki 11.40 dc. transm.
12.03 W samo południe 12.45 — dc.
transm
13.00 Studio „Gama”
13.30 de. transmisji 14.00 Studio
„Gama” 14.30 „W Jezioranach”
15.00 Konc. życzeń 18.05 Teatr
PR „Tysiąc albo Dąb 1 trzcina”
słuch. 18.37 Kone. na instrumenty
17.15 Studio Młodych 18.00 Totali
zator 18.05 Filmy bez wizji 19.13
Przy muzyce o sporcie 30.00 Konc.
bez biletu 31.03 Z dziejów kabare
tu 32.00 Telegramy muzyczne ze
świata 22.33 Musicon 23.05 Inf.
SDort. 23.13 „Rewia piosenek”
33.45 Gra Big Band Woody Her
mana

Program IV

Program III

wiad: 6.40 12.00 15.00 16.00 18.00
22.55
6.00 Jęz. niemiecki 6.15 Dla nau
czycieli 8.30 Na trąbce gra J.
Hojan 6.45—7.16 WORT 7.40 Radio
dedykuje 8.00 Gra W. Karolak
8.10 Szkoła Średnia dla Pracują
cych Historia Semestr IV 8.25
Wale Johanna Straussa „Frilhllngsstlmmen” 8.35 Sport — nauka
— technika 835 Graj kapelo 9.OT

Wiad: 5.30 6.30 7.90 14.30 18.30
63.30

4.1
Poradnik
domowy
9.00
Muz. 9.33 Obserwacje 1 propozy
cje 5.45 Muz. 6.00 W kilku tak
tach, w kilku słowach 6.10 Kalen.
darz 6.13 Mel. 6.33 Gimn. 6.45-7.16
Mistrzowie miniatury Instrumen

Sprzedam dom murowany 5-lzbowy działka ogrodzona, sad, bu
dynek gospodarczy. Rajec Podu
chowny ul. Sosnowa 7 NlemtrcwskL
R-72M47-1

REGIONALNY
PROGRAM RADIOWY
Program lokalny nadawany jest
na fatach średnich 138430 i 338 m
oraz na ukf 70,49 mhz w godz.
6.45— 740 i 18 40—17.00. Natomiast
w godz. 7.30—7.49 t 17.00—18.00
tylko na ukf 70,49 mhz.
8.45— 16.40 — aktualności dnia
17.00 — muzyka naszych przyja
ciół (stereo)
17.35 — „z cyklu” krajobrazy hi
storyczne „z biegiem Pilicy” —
aud. Z. Majchrzyk
17.43 — propozycje do kieleckiej
listy przebojów
Uwaga
Od 13.50—14.00 1 od 14.15—15.80
ogólnopolski muzyczny program
stereofoniczny (ukf 70,49 mhz).

ODDZIAŁ WUSP
Radom, Żeromskiego 50
R-98-0

ZAKŁADY PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO w Radomiu, ul. Ty
toniowa nr 2/6 PRZYJMĄ PRACOWNIKÓW W NASTĘPUJĄ
CYCH ZAWODACH:

Wtad.: 0.01 3.00 3.00 4.00 4.00
0.07 Kalendarz
0.12 1.05 2.06 3.M Noe z melodią
1 piosenką ze Szczecina
4.00 Sygnały dnia — pierwszej
zmianie

Wiad: 4.30 5.30 8.36 7.30 6.90 11.30
13.30 16.30 21.30 23.30

Sprzedam pszczoły, warszawskie
poszerzone. Te!.: Przysucha 483.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
w Jedlińsku
SKLEP MEBLOWY W JEDLIŃSKU

Wiad: 3.00 6.00 7 00 8.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.09 Między snem a dniem 3.30
— Gimn. 6.30 — Polityka dla
wszystkich 8.03 Co kto lubi 9.09
„Lalka w bańce” — ode. 9.10 Ork.
9.30 Nasz rok 78-my 9.45 Z twór
czości kompozytorów szwajcar
skich 10.35 Kiermasz płyt 11.09
Maurice Druon — „Królowie
przeklęci” — ode. 11.30—12.23 W
tonacji Trójki 12.25 Za kierowni
cą 13.00 Powtórka z rozrywki 13.50
„Aecjusz ostatni Rzymianin" —
ode. 14.00 Symf. londyńskie Hayd
na 15.05 Kram z piosenkami 15.30
W podróży — hum. 16.30 Zespół
Sun Shlp 16.45 Nasz rok 78-mv
17.09 Muz. poczta UKF 17.40 Michel
Sardou w Olimpii 18.10 Polityka
dla wszystkich 18.25 Konc. jakie
go nie było 19.00 J. Iwaszkiewicz
„Podróże do Polski” 19.15 Daw
nych wspomnień czar 19.35 Operą
tygodnia Giuseppe Verdl „Erna
nl” 19.56 „Lalka w bańce” — ode.
20.00 Baw się razem z nami 22.00
Fakty dnia 22.06 Janusz Muniak
22.15 „Najdłuższy dystans" —
słuch. 22.41 Romanse A. Wertyń
skiego 23.00 Wiersze młodych poe
tów bułgarskich 23.05 Jam Session
w Trójce

Program II

Sprzedam 3 pokoje z kuchnią w
centrum Radomia. Teł.: 407-34 po
16.
R-726443-1

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

Program III

0.00 Początek programu
Wiad: 0.01 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
0.06 Kalendarz
6.41 1.06 2.06 3.06 4.06 9.08 Nocne
Studio „Gama”

Sprzedam większe ilości nawozu
kurzego. Parznlce 91* gm. Ko
wala.
R-726445-1

ZESPÓŁ OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH PTTK w Warsza
wie. ul. Krakowskie Przedmieście 4/8 OGŁASZA PRZETARG
na oddanie w ajencję osobie posiadającej kwalifikacje zawo
dowe i uprawnienia — obiektu sezonowego — Stanicy Wodnej
w Warce: działalność noclegowa, wypożyczalnia sprzętu.
Szczegółowe dane do wglądu w Sekcji Eksploatacji ZÓT
PTTK ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 pokój nr 2.
Oferty należy składać w terminie 7 dni od ukazania się ogło
szenia.
Dyrekcja ZOT PTTK zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
R-107-1

do lat 18 w charakterze blacharzy 1 lakierników samocho
dowych.
R-726458-0

wiad: 6.00 7.00 9.00 9.00 16.00
11.00 13.03 15.09 19.00 30.00 31.00
53.00 33.00

Program nocny

Pilnie potrzebna pomoc do dzie
cka (1.5 roku). Wiad.: Solskiego
4 nr. 8 po godz. 17.
R-73645I-1

WYKONUJE

ZATRUDNI UCZNIÓW

Niedziela

Kupię działkę uzbrojoną pod bli
źniak. Oferty „Życie Radomskie"
nr 726443.
R-736448-1

PRACE PROTETYCZNE W ZLOCIE

Program I

3.08—6.60 Rozmaił. Roln. 8.00—9.00
Sygnały dnia 9.05—11.40 Cztery
pory roku 13.05 Z kraju 1 ze świa
ta 13.35 Na południe od Czanto
rii 12.45 Rolniczy Kwadrans 13.00
Dla kl. III 1 IV (język polski)
13.23 Instrumenty ludowe Bułgarit 13.40 Kąctlc melomana 14.00
Studio
„Gama”
14.20
Studio
„Relaks” 13.05 Korespondencja x
zagranicy 15.10 Studio „Gama”
16.00—18.25 Tu Jedynka 17JO—18.00
Radlokurier 16.33 Muz. film. 19.00
Dziennik Wieczorny 19.15 piosen
ki bez słów 19.40 Gwiazdy jazzu
— Oscar Peterson 1 Count Basie
39.00 Wiad. 1 inf. dla kierowców
30.03 Podwieczorek przy mikrofo
nie 21.33 Przy muzyce o sporcie
81.58 Totalizator Sp. 23.00 Z kraju
1 ze świata 23.33 Muz. 33.00 Wita
Wm Polska — mag.

kodzie stoi struktura organiza
cyjna.
Wolski przykład wskazuje na
to. że znaczna rolę odegrać mo
gą zakłady pracy, obejmujące
coraz częściej patronaty nad osiedlami, przechodzące od oka
zjonalnej
i
przypadkowej
współpracy do trwałego współ
działania z samorządami.
Rozwojowi samorządu towa
rzyszyć musi zmiana nastawie
nia do niego. Zbyt często ad
ministracje chcą nim po prostu
kierować. Często nie potrafią
wyrwać się z magii planów i
wskaźników, którym komitety
osiedlowe przeciwstawiają cza
sem społeczne racie. W takie!:
sytuacjach dochodzić może np.
do zaprzepaszczania efektów
prac społecznych.
W dyskusji zwrócono też «wagę na nowe zadanie czeka
jące samorząd. Jest nim akty
wne włączenie sie do pracy ko
mitetów kontroli społecznej,
które mają działać u boku rad
narodowych. Projekt ustawy
jest, jak wiadomo w Sejmie.
Dyskuję podsumował sekre
tarz KW PZPR. Henryk Szablak. (Skrót przemówienia za
mieszczamy obok). W spotkaniu
udział wzięli: prezydent nul
Warszawy Jerzv Majewski i
sekretarz St.K. FJN Wanda Kuleszyńka. Na zakończenie uczestnicy przyjęli rezolucję potępiająca próby produkcji bro
ni neutronowej.

Dwa mieszkania 2-pokojowe, kwa
terunkowe zamienię na jedno
czteropokojowe, względnie 3-pokojowe. Oferty „Życie Radom
skie” nr 726450.
R-726450-1

PRZETARGI

P.P. DESA
BADOM, UL. WIERZBICKA W

talnej 6.45—7.10 WORT 7.15 Gra
Zespół „Combi" 7.35 Małe muzy
kowanie 8 OT Dialogi i zbliżenia
9.39 „Trębacz” słuch. 10.40 Spra
wy codzienne 11.00 Konc. Chopin.
11.35 Radioproblemy 11.45 Muz.
12.05 S. Prokofjew fragm. z opery
„Wojna 1 Pokój” 12.25 Czy znasz
tę książkę: 12.45 Tańce kompozy
torów słowiańskich 13.00 Mag.
łowiecki 13.15 Schumann: — Phantaslestilcke op. 73 na wiolonczelę
i fortepian 13.25 Ze wsi i o wsi
13.50 Zoltan Kodaly: — Tańce z
Galanty 14.10 O zdrowiu dla zdro
wia 14.30 Studio „Słonecznik”
14.50 „CZATA” 15.05 Muz. Tele
manna 15 JO Studio Plus 16.19
„Przekrój muz. tygod.” 16.40—17.00
Pieśni Beethovena i Schuberta
— tylko na UKF 16.40—17.00
Na
Warszawskiej
Fali
17.00
Jazz 1746 Sądy
nieostateczne
17.49 Rep. lit. „Nie mam tak du
żych kolan" 18.00 Muz. 18.25 Ple
biscyt Studia „Gama” 18.30 Echa
dnia 18.40 „Czas 1 ludzie” 19.00
„Matysiakowie" 19.30 „Problemy
teatru operowego” 20.00 „Anabaza” aud. 20.15 Odtworzenie fragm.
konc. kameralnego 21.45 Wiad.
i inf. sport. 21.55 Mozart: — Nehmt
Meinen Dank 22.00 „Alibi” —
aud. satyryczna 23.00 Muz. dawna
23.35 Co słychać w śwlecie 23.40
MUZ.
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Program nocny

5.38 Zapraszamy do Warszawy
6.10 Kalendarz 6.19 Mel. lud. 6.35
Wiad. sport. 6.40 Z malowanej
skrzyni 7.00 Moskwa z melodią
1 piosenką 7.35—11.9? Pr. titeraeko-muzyczny 12.05 Poranek Sym
foniczny 13,00 „Listonosz z Arles”
— słuch. 14.00 Zoltan Kodaly Wa-

• Ślusarz

remontowy,

• MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH.
Ponadto przyjmiemy każdą liczbę kobiet niewykwalifikowanych
w charakterze robotników pomocniczych.
Warunki pracy i płacy wg układu zbiorowego dla pracowni
ków przemysłu spożywczego.
Dla osób zamiejscowych zapewniamy bezpłatne kwatery na
terenie miasta Radomia.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela dział spraw
osobowych i szkolenia naszych zakładów, w godz. 7—15.
W naszych zakładach można również uzyskać tytuł robotnika
wykwalifikowanego w zawodzie mechanik maszyn lub maszy
nista maszyn i urządzeń tytoniowych.
Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość podwyższe
nia kwalifikacji w wyżej wym. zawodach.
R-95-0
rlacje symfoniczne 14.25 Turniej
kapeli i śpiewaków ludowych
13.00 Teatr dla Dzieci 1 Młodzie
ży „Katriona” — część III serialu
słuch. 15.45 Moda i Piosenka 16.C0
Konc. Chopin. 16J0 Pr. z dywa
nikiem 17.35 Ork. 18.00 Panorama
polskiej wokalistyki 18.35 Fel.
publicystyki
międzynarodowej
18.45 Kabarecik reklamowy 19.00
Recital zespołu „Brotherhood of
Man" 19 20 Studio Młodych 20.00
Wielcy artyści estrady i kabare
tu 21.00 Wojsko, strategia, obron
ność 21.15 Piosenki żołnierskie
21.30 Mag. Tygodnia 22.30 „Kto
miał rację? ” mag. lit. 23.00 Arcy
dzieła muz. dawnej 23.35 Publicy
styka międzynarodowa 33.40 Muz,
na dobranoc

Program III
Wiad: 9.00 8.30 14.00 19.30 23.00
6.06 Mel. 7.00 Za kierownicą 7.30
Na poboczu wielkiej polityki 7.40
Posłuchajmy jeszcze raz — mag.
8.35 Co kto lubi 9.00 „Lalka w
bańce” ode. 9.10 Z dunajcową wo
dą — w Wierzchosławicach 9.30
Gdy się mówi „Ludzki” 9.50 Solo
na fletni Pana 10.00 60 minut na
godzinę 11.00 śpiewają instrumen
taliści 11.15 Niedzielna szkółka
muzyczna 13.00 „Alarm w Admi
ralicji” — ode. słuch. 12.25 Muzy
ka z sal koncertowych... 13.20
Przeboje z nowych płyt 14.05 Pe
ryskop 14.30 Muz. premiery Pr.
III 15.00 Miłosna pleśń Waltera
von der Vogelweide 15.20 Płyta
Sergio Mendesa 16.00 „Piękny
słoneczny poranek” słuch. 18.20
Disneyland nie tylko w Disney
landzie 16.45 „Pójdę swoją drogą”
— rep. 17.00 Zapraszamy do Trój
ki 19.00 Muz. film. Michela Le
granda
19.33 Opera
tygodnia
Giuseppe Verdi: „Ernanl” 19.50
„Lalka w bańce” — ode. 20.00 Jazz
piano forte 20.30 Wszystko o dro
dze — słuch. 21.00 Spotkanie w
Studiu — Marla Fołtyn 22.00 Fak.
ty dnia 22.08 Janusz Muniak 22.13
Ibn Hazm „Naszyjnik gołębicy”
22.30 Wieczór w kabarecie Dudek
23.00 Wiersze młodych poetów
bułgarskich 23.05 Z warszawskich
klubów jazzowych 23.45
Gra
Charile Byrd

Program IV
Wiad: 7.00 12.00 16.00 23.55
7.05 Kantaty Jerzego Frydery
ka Haendla 8.05—10.00 WORT 10.00
„Kolorowe melodie" — Konc. dla
dzieci 11.00 Jęz. łaciński 11.20 Fonoteka folkloru 11.35 Zgadnij,
sprawdź, odpowiedz 12.05 „Tri
stan i Izolda” — słuch. 13.10 Tu
Olimpiada
Polonistyczna
13.30
„Muzyczny Sezam" 14.10 Dźwię
kowe wtajemniczenia — Bociany
14.30 Magiczne skrzypki Normana
Candlera 14.46 „Muzyka z jednej
płyty” 15.00 .Biuro znalezionych
rzeczy" słuch. 15.33 Francis Poulene — Concert Champetre 16.05—
—18.06 WORT 18.00 Stereo i w ko
lorze — K. A. Kulka (stereo lok.)
19.06 Tydzień Kultury Języka
30.06 Giuseppe Verdi: — La Tra-

vlata Opera w trzech aktach 22.10
Wiad. sport, fiok.) 22.20 Luigl No
no — Jak fala siły 1 światła
Szczegółowy program audycji
Polskiego Radia zamieszcza tygod
nik „Radio I Telewizja".
Polskie Radio zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.

TELEWIZJA
Piątek

14IV
Program I

14.35 Program dnia
15.00 Melodie — Malowany dzban
— Recital Deana Reeda (kolor)
15.36 Nurt — Pedagogika — Mo
dernizacja środków dydaktycz
nych
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla dzieci: Piątek z Pankra
cym (kolor)
17.60 Spotkania s medycyną (ko
lor)
17.20 „Kryptonim Stella” Ode. I
filmu sensacyjnego prod. tv
bułgarskiej (kolor)
18.40 Magazyn motoryzacyjny (ko
lor)
19.00 Dobranoc dl* najmłodszych
(kolor)
19.20 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 „Parada oszustów” ode. IV
pt.: „Ładny gips** Film fab.
prod. TP (kolor)
21.40 Sami swoi — program muzy
czny (kolor)
22.10 Dziennik (kolor)
32.23 Studio
Teatralna
Henryk
Ibsen — Gdy wstaniemy z mar
twych

Programy oświatowe
6.00 RTSŚ. Język polski, scm. II
6.30 RTSS. Matematyka, sem. II
11.95 Dla szkół: Wychowanie oby
watelskie 1:1. VII
12.06 uia szkól: Wychowanie oby
watelskie kl. VIII
12.45 ttr Uprawa roślin, sem. IV
13.25 7TR Mechanizacja rolnictwa,
sim. IV

Program II
16.00 Program dnia
16.05 Teatr Sensacji J. Hen „Okup
dla wszystkich” (kolor)
1T 29 Tajemniczy świat przyrody —
W świecie komórek (kolor)
18.00 Turystyka 1 wypoczynek (ko
lor)
18.30 Ocalić od zapomnienia He
tylko w tym Polski... (kolor)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
1941 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 Jęz. francuski Kurs podsta
wowy, lek. 24 (kolor)
21.00 Spotkanie z prof. Wiktorem
Degą (kolor)
32.00 Studio Sport — Wokół sta
dionów (kolor)
22.40 24 godziny (kolor)
22.50 Program dla rodziców —
Konflikty (kolor)
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Dzielnica na 8 tys. mieszkańców

Jak rośnie „Gołębiów”

W tym wieżowcu, który wznoszą brygady RPB zamieszka jesz
cze w tym roku 99 rodzin.
Przez długie lata ten skra
wek ziemi bronił się przed za
kusami rozrastającego się mia
sta. Ostatecznie jednak spo
łeczne potrzeby tysięcy ocze
kujących na spółdzielcze mie
szkania przeważyły szalę i
podjęto decyzję: ńa terenie
pomiędzy ul. Zbrowskiego,
Gołębiowską, Struga i Daleką
powstanie osiedle mieszkanio
we „Gołębiów”, w którym za
mieszka ponad 8 tys. miesz
kańców.
W ub. roku rozpoczęto ro
boty przygotowawcze. Potem
na plac budowy wkroczyły
pierwsze brygady Radomskie
go Przedsiębiorstwa Budow
lanego. które wyznaczono
głównym wykonawcą. Z cza
sem, budowlanym z RBP mie
li przyjść w sukurs i inni.
Dziś, na budowie panuje otywiony ruch. Pierwszy, 11kondygnacyjny wieżowiec o
09 mieszkaniach zlokalizowapy najbliżej ul. Struga osiąg
nął już wysokość dwóch pię
ter. W budowie są także dwa
następne budynki 5-kondygnacyjne, po 30 mieszkań każ

dy. W pierwszym montuje się
już piwnice a w drugim roz
poczęto wykonywanie funda
mentów. Wszystkie mają być
. gotowe w br.
Praca na 3 zmiany
— Zadania I kwartału wy
konaliśmy tylko w 94 proc.
— mówi kierownik budowy,
Henryk Kapusta. Zadecydo
wał o tym spóźniony montaż
i częste awarie żurawi bu
dowlanych. Zaległości te są
jednak do odrobienia jeszcze
w tym kwartale. Dlatego m.in.
już od 14 bm. na budowie
wieżowca będziemy pracować
na trzy zmiany oraz na dwie
zmiany na pozostałych dwóch
budynkach.
Budowlani z RPB są więc
dobrej myśli. Mają jednak
kłopoty z często psującym się
sprzętem. Niestety, Edward
Zieliński — zastępca kierow
nika radomskiego oddziału
Przedsiębiorstwa Robót Zme
chanizowanych i Gospodarki
Maszynami z Kielc, którego
spotkaliśmy na budowie t wier
dzi, że obecnie nie ma możli-

Przy wykonywaniu fundamentów kolejnego, identycznego jak
poprzedni, wieżowca pracuje załoga kieleckiej „przemyslówki”

Turniej wojewódzki

„Złota Kielnia”
Mimo że jest to już siódmy
x kolei turniej, w woj. ra
domskim po raz pierwszy
przeprowadzono
eliminacje
Wojewódzkie Młodzieżowego
Turnieju „Złota Kielnia”. W
turniejowe szranki stanęło 11
drużyn z zasadniczych szkól
zawodowych woj. radomskiego
wyłonionych podczas elimina
cji szkolnych. Głównym ce
lem tej imprezy jest popula
ryzowanie zawodów budowla
nych.
Eliminacje
wojewódzkie
(prace pisemne jak 1 zada
nia praktyczne) przeprowa
dzono w młodzieżowym ośrod
ku szkoleniowo-wypoczynko 
wym w Turnie k/Białobrzegów. Nieprzypadkowo właśnie
w Tumie spotkali się uczest
nicy turnieju. Aktualnie oś
rodek rozbudowuje się, więc
praktyczne zadania stanowiły
zarazem wkład młodzieży w
rozbudowę obiektów.
Po dwudniowych Elimina
cjach
wyłoniono najlepsze
drużyny w poszczególnych za
wodach. W zawodzie: murarz
-tynkarz pierwsze miejsce za
jął zespół z Zaisadniczei Szko
ły Budowlanej KBM; w za
wodzie: monter wewntęrznych
instalacji budowlanych zwy
ciężyła drużyna Zasadniczej
Szkoły Budowlanej przy ul.
Kościuszki w Radomiu; w za
wodzie monter konstrukcji
żeł-bet. pierwsze miejsce za
jęła drużyna Zasadniczej Szko
ły Budowlanej KBM; w zawo
dzie1 mechanik maszyn budo
wlanych zwyciężyła drużyna
Zasadniczej Szkoły Zawodo
wej „ZREMB” natomiast w
zawodzie malarz — drużyna
Zasadniczej Szkoły Budowla
nej przy ul. Kościuszki w Ra
domiu.

Zwycięzcy otrzymali dyplo
my i nagrody, wręczono tak
że odznaki „Brązową Kielnię”. Organizatorem tej poży
tecznej imprezy był Zarząd
Wojewódzki ZSMP, Kurato
rium Oświaty i Wychowania,
dużą pomoc okazała również
Wojewódzka Spółdzielnia Mie
szkaniowa,
Kombinat Bu
downictwa Miejskiego, Radom
skie Przedsiębiorstwo Budow
lane oraz Zakłady ZREMB.
(bw)

wości zorganizowania pogoto
wia technicznego. Praktycznie
zatrudnia tylko jednego elek
tryka, który dba o 9 żurawi
budowlanych należących do
oddziału w woj. radomskim.
Przy pracy na trzy zmiany
kłopot może być także z ope
ratorami żurawi.
Te bieżące problemy są jed
nak do rozwiązania. Oczywiś
cie pod warunkiem, że dobrą
wolę wykażą wszyscy zainte
resowani. Dobrych chęci i
większego zaangażowania po
trzeba również ze strony kie
rownictwa Kieleckiego Przed
siębiorstwa
Budownictwa
Przemysłowego, które w ra
mach pomocy dla budowni
ctwa mieszkaniowego zobo
wiązało się zbudować w br.
wieżowiec o 99 mieszkaniach.
Jak dotychczas, kierownik bu
dowy Henryk Rokiciński nie
ma się czym pochwalić, gdyż
40-osobowa załoga dopiero
wykonuje fundamenty budyn
ku. Na dodatek wciąż trwa
montaż bardzo potrzebnego
załodze dźwigu a na drugi
przyjdzie poczekać przynaj
mniej kilka tygodni- Jeżeli
więc wykonawcy z kieleckiej

W ,,Za<IoMe” po remoncie

W najbliższą sobotę, 15 bm.
odbędzie się w Radomiu
zgromadzenie przedstawicieli
WSS „Społem”, w którym
weźmie udział 80 delegatów
z woj. radomskiego. W trak
cie obrad dokonana zostanie
ocena działalności WSS w
ub. roku oraz zatwierdzone
programy działania na br.
Delegaci uczestniczący w
obradach dokonają wyboru
nowej Rady Spółdzielni oraz
zatwierdzą podział tzw. czy
stej nadwyżki i zmiany w
statucie Spółdzielni.
Obrady odbędą się w sali
konferencyjnej Domu Tech
nika NOT, przy ul. Struga
7a. Początek obrad o godz.
16.00.
(mz)

Do 15 bm. zgłoszenia

Już ponad 80 zakładów
w V Konkursie Do-Ro
Jubileuszowy, V Ogólnopol
ski Konkurs Dobrej Roboty,
wzbudził w woj. radomskim
rekordowe
zainteresowanie
wśród załóg przedsiębiorstw
przemysłowych mniejszych za
kładów
pracy, spółdzielni
pracy i różnego rodzaju insty
tucji. Dotychczas swój udział
zgłosiło ponad 80 jednostek
organizacyjnych, a wszystko
wskazuje na to, że w ciągu
najbliższych dni ta liczba je
szcze się powiększy.
Przypomnij my, że termin
zgłoszeń do V Konkursu DoRo mija w sobotę, 15 bm.
Bliższe informacje w OW NOT
w Radomiu przy ul. Struga 7a.
Także w Domu Technika w
każdy piątek w godz. 17—19,
w pokoju 211 dyżurują człon
kowie Wojewódzkiej Komisji
Konkursowej oraz przedstawi
ciele zarządu Klubu Dobrej
Roboty w Radomiu, którzy
udzielają dodatkowych infor
macji, konsultacji i wyjaśnień.
(mz)

Świetnie prezentuje się po
remoncie restauracja „Zagło
ba”. Zupełnie zmieniony zo
stał wystrój wewnętrzny a sa
la konsumpcyjna przez usta
wienie stolików i odpowied
niej przegrody, stała się bar
dziej kameralna. Również za
plecze otrzymało nowe wypo
sażenie.

Dzielnica Glinice ma teraz
najładniejszy w mieście lokal
gastronomiczny.

„NIE"—dla bomby neutronowej
Makieta osiedla „Gołębiów” prezentowana w redakcyjnej wi
trynie „Życia” codziennie gromadzi tłumy przechodniów.

„przemyslówki” chcą wywią
zać się z zobowiązania muszą
wzmocnić tempo pracy przy
jednoczesnym, lepszym wypo
sażeniu w sprzęt.
Ciepło musi być jesienią!
Na terenie nowo powstają
cego osiedla „Gołębiów” pra
cują także i inni. Równolegle
z montażem domów brygady
z Radomskiego Przedsiębior
stwa Robót Inżynieryjnych
wykonują tzw. podziemne uz
brojenie w postaci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, dop
rowadzają sieć wodociągową.
Ułożone na czas muszą zostać
także rury gazowe i kable elektryczne
oraz
instalacja
centralnego ogrzewania. A
więc praktycznie wszystko co
jest niezbędne, aby w nowych
domach mogli zamieszkać
pierwsi lokatorzy.
Jak dotychczas, z uzbroje
niem terenu nie ma więk
szych problemów chociaż rów
nolegle prowadzenie robót
jest kłopotliwe dla wszystkich
partnerów. Jak poinformował
nas kierownik grupy robót
RPRI w tym rejonie Tadeusz
Wójcik zadania I kwartału br.
zostały wykonane. Jedyny kło
pot polega na braku ciężkie
go sprzętu a głównie koparek.
Ta opinia kierownika KGR
potwierdza się szczególnie
na budowie kolektora ciep
łowniczego, którym popłynie
gorąca woda z ciepłowni „Pół
noc”. Niestety, dotychczas nie
widać zbyt dużych efektów
na 2,3 km odcinku magistrali.
Kierownicy trzech budynków,
na które podzielona została
cała magistrala: Jan Matracki,
Zbigniew Kwiatkowski i Jó
zef Łukomski mają jedno „bo
jowe zadanie”; wykonać całą

Gdy właściciele na urlopie...

Dziewięciu „zapracowanych” włamywaczy
Sąd Rejonowy w Radomiu
zakończył rozprawę przeciw
ko niebezpiecznej grupie wła
mywaczy, którzy w latach
1976 i 1977, przeważnie w mie
siącach urlopowych, dokonali
kilkudziesięciu dobrze przygo
towanych kradzieży w miesz
kaniach osób prywatnych.
Dziewięciu oskarżonych, w
większości mieszkańców Rado
mia, zatrudnionych w różnych
zakładach pracy, wykonywało
swój proceder w okolicznoś
ciach rzadko spotykanych w
powojennych annałach sądo
wych. Większość z nich uzy
skiwała znaczne zarobki z ty
tułu wykonywanej pracy za
wodowej, a niektórzy — jak
np. Lech G. ślusarz z Wy
twórni Części Zamiennych,
cieszyli się w zakładach pra
cy opinią znakomitych fa
chowców. Swe umiejętności
jednak wykorzystali dla celów
przestępczych.
O stopniu zorganizowania
szajki włamywaczy świadczą

pracę przed sezonem grzew
czym 1978/79. Z pomocą bry
gad warszawskiego „Tustalu”
i KPiP z Kielc ciepło musi
być na czas.
Chyba z tego powodu od 17
bm. ludzie z RPRI będą pra
cować na dwie zmiany za
miast, jak dotychczas, na jed
ną. Muszą się śpieszyć bo wa
runki pracy trudne a terminy
naglą. Tym bardziej, że 5 bm.
rozpoczęto już zbieranie hu
musu z terenu drugiej jedno
stki mieszkaniowej osiedla
„Gołębiów”,
zlokalizowanej
prawie w narożniku ul. Dale
kiej i ul. Zbrowskiego. Jak
twierdzi kierownik budowy
Władysław Stępień w połowie
miesiąca rozpoczną się wyko
py pod pierwsze dwa wieżow
ce, w których lokatorzy za
mieszkają wiosną przyszłego
roku.
Wszystkie te przykłady do
wodzą, że na „Gołębiowie”
wyraźnie wzmocniono tempo.
Z planszy, którą prezentujemy
w redakcyjnej witrynie wy
nika, że będzie to ładne osied
le o największych w mieścin
mieszkaniach. Chciałoby się,

Zgromadzenie przedstawicieli
WSS „Społem”

następujące chociażby fakty:
korzystali oni z przygotowa
nej przez członków swych ro
dzin i znajomych informacji
o opuszczonych na okres ur
lopów mieszkaniach, posiada
li własny transport samocho
dowy, pozostawiony im do dys
pozycji przez oskarżonych:
Bogdana W. z Jedlińska i Woj
ciecha M. Dzięki temu wła
mywacze mogli w krótkich
odstępach czasu dokonać wła
mań w mieszkaniach prywat
nych nie tylko w RadomiuObrabowano mieszkania w Je
dlińsku i Białobrzegach, jak
również w miastach poza wo
jewództwem radomskim: w
Starachowicach,
Warszawie,
Lublinie, Gdańsku, Gdyni,
Bolesławcu i Legnicy.
W miarę rozwijania swej
działalności przestępczej oskarżeni porzucali dobrze pła
tną pracę w zakładach ra
domskich, by w pełni „po
święcić się” działalności wła
mywaczy.

aby w podobny a nawet lep
szy sposób były budowane i
pozostałe, radomskie osiedla.
TADEUSZ M. ZAJĄC

Pod patronatem „Pronitu”

Sklep „Jedności Łowieckiej”

Protesty zaZóg pracowniczych,
młodzieży, kombatantów
Nie milkną protesty prze
ciw śmiercionośnej broni neu
tronowej. Na wiecach, zebra
niach, w placówkach oświato
wo-wychowawczych dorośli i
młodzież podejmują rezolucje,
w których stanowczo domaga
ją się zaprzestania produkcji
bomby „N”.
„Z narastającym niepokojem
1 oburzeniem obserwujemy,
mimo wielu protestów, dąże
nie Stanów Zjednoczonych do
uruchomienia produkcji i uzbrojenia wojsk Paktu Pół
nocnoatlantyckiego w broń

W czerwcu br. uruchomio
ny zostanie w Radomiu przy
uL Struga 19/21 nowy i od da
wna potrzebny w mieście
sklep „Jedności Łowieckiej”.
Placówka oferować będzie ak
cesoria myśliwskie, broń i
amunicję myśliwską oraz nie
zbędny sprzęt turystyczny dla
myśliwych. Patronat nad no
wą, specjalistyczną placówką
handlową obejmą Zakłady
Tworzyw i Farb „Pronit” w
Pionkach, które będą dostar
czać produkowaną przez siebie
amunicję myśliwską oraz wy
roby z „polcorfamu’’ w postaci
kurtek z pasami na naboje,
futerałów na dubeltówki, roz
kładanych stołeczków itp.
Plastyczny projekt wystroju
wnętrz zrealizują znani z dob
rej roboty fachowcy z Zakła
du Inwestycji i Budownictwa
WZSR „Samopomoc Chłop
ska” w Radomiu. Jeżeli w
praktyce wystrój wnętrz okaże
się tak samo udany, jak w
projekcie, radomski sklep
„Jedności Łowieckiej’* będzie
z pewnością najładniejszą
placówką tego typu w kraju.
Na podobny, specjalistyczny
sklep od lat czekają także
wędkarze. Miejmy nadzieję, że
i oni w końcu doczekają się
takiego prezentu od radom
skich handlowców...
(mz)

W Jedlni Letnisko odbył
się wojewódzki finał Sztafe
towych Biegów Przejałowych
o nagrodę „Przeglądu Spor
towego” i TVP. Udział w za
wodach wzięło 360 dziewcząt
i chłopców ze szkół podsta
wowych i ponadpodstawo
wych woj. radomskiego.
Wśród szkół podstawowych
najlepsze okazały się dzie
wczęta ze zbiorczej szkoły
gminnej w Jedlińsku, które
zajęły pierwsze miejsce, na
tomiast wśród chłopców triu
mfowali także uczniowie ze
zbiorczej szkoły gminnej w
Jedlińsku. W kategorii szkół
ponadpodstawowych
pierw
sze miejsce zajęły dziewczęta
z Zespołu Szkół Zawodowych
Ministerstwa Chemicznego w
Pionkach oraz chłopcy z Te
chnikum Mechanizacji Rol
nictwa Radom-Wacyn.
Zespoły te będą reprezen
tować nasze województwo w
zawodach strefowych, które
odbędą się 16 bm. w Często
chowie.
(bw)

Tak np. postąpił jeden z
oskarżonych — Stanisław P.,
który pracując w ,/Radoskórze”, zarabiał miesięcznie od
4.5 tys. do 6 tys. zł. Jak sam
stwierdził podczas rozprawy
praca w zakładzie... przeszka
dzała mu w „zawodzie wła
mywacza”. Porzucił więc pra
cę w „Radoskórze”, motywu
jąc to tym, że chce zająć się
opieką i wychowaniem swych
dzieci. W rzeczywistości zajął
się przygotowaniami akcji
włamań i w nich uczestniczył.
Inny z oskarżonych — Zdzi
sław K., zawiadowca stacji
PKP w Pionkach, co prawda
nie zwolnił się z pracy, cho
ciaż przeszkadzała mu ona w
wykonywaniu zawodu włamy
wacza, ale z własnej kiesze
ni płacił kolegom po 300 i 500
złotych za zastępstwo na służ
bie, wówczas gdy brał udział
w kradzieżach.
O zyskach płynących z ta
kiego procederu oskarżonych
świadczy chyba najlepiej fakt,
że wspomniany już Lech G. —
ślusarz z WCZ zatrzymany
został przez milicję wówczas,
gdy finalizował już kupno
pięknej wilii w Radomiu za
blisko półtora miliona zŁ Na
przeszkodzie
zawarcia
tej
transakcji stał brak 200 tys.

zł-, które oskarżony postano
wił „zdobyć” w ciągu trzech
dni przy kolejnych włama
niach.
Łupem złodziei padały róż
ne wartościowe przedmioty —
biżuteria, futra, ubrania, ob
ca waluta. W sumie dokonali
kradzieży przedmiotów war
tości ponad 2 min zł. Były przy
padki gdy złodzieje po trzy
kroć nawiedzali jedno i to sa
mo mieszkanie, by je dokład
nie ogołocić ze wszystkich
wartościowych przedmiotów,
jako że za jednym „skokiem”
— mimo posiadanego trans
portu — nie byli w stanie tego
uczynić.
Zgubiła ich nadmierna pe
wność i jak stwierdził to je
den z oskarżonych — „prze
pracowanie i widoczne już
zmęczenie całonocną pracą”.
Surowe wyroki — od 3,5 do
13 lat pozbawienia wolności i
kary grzywny od 30 tys. do
180 tys. zł — jakie zapadły
w tym procesie, uwzględniały
różny stopień zaangażowania
oskarżonych w działalność
przestępczą, jak również fakt,
że niektórzy z nich byli już
uprzednio karani za podobne
przestępstwa.
Wyrok nie jest prawomoc
ny.
be-de

Ze sportu szkolnego

neutronową” — oto słowa re
zolucji podjętej na wiecu pra
cowników Spółdzielni Meta
lowców „Radomet*. My, Po
lacy jesteśmy narodem szcze
gólnie ciężko doświadczonym
przez historię i dobrze znamy
skutki wojen. Do dziś w wielu
polskich rodzinach opłakuje
się najbliższych, którzy stra
cili życie z rąk faszystowskie
go najeźdźcy. Jako naród ma
my pełne prawo do pokojowe
go życia i uważamy, że jest to
podstawowe prawo każdego
człowieka. W masowym gło
sie protestu wszystkich ludzi
miłujących pokój — bez
względu na narodowość i
przekonanie — nie może za
braknąć naszego głosu”.
Do fali protestów przyłącza
się również młodzież II Li
ceum Ogólnokształcącego im.
M. Konopnickiej w Radomiu:
„Dla nas, młodego pokolenia,
lata II wojny światowej tonie
martwa historia — czytamy w
podjętej rezolucji.
Smutną
prawdę tamtych czasów zna
my doskonale nawet i z opo
wiadań świadków. Wiemy, ile ofiar pochłonęła ta okrutna
wojna, ile w niej okrucień
stwa i bestialstwa. Trudno
nam jest w to uwierzyć, tru
dno wyobrazić sobie, że istot
nie tak było, dlatego też pro
testujemy przeciwko próbom
produkcji owej śmiercionośnej
broni. Nie chcemy przeżywać
tego, co nasi dziadkowie i ro
dzice. Pragniemy uczyć się,
a następnie pracować i po
większać dorobek kraju w po
koju. Przeciwstawiamy się
produkcji bomby neutronowej
tak samo, jak przeciwstawia
my się produkcji wszystkich
innych środków zniszczenia.
Członkowie Związku Bojow
ników o Wolność i Demokra
cję zrzeszeni w kole nr 1
„Śródmieście” — okropności
wojny znają z własnych prze
żyć. Wśród nich są uczestni
cy polskiego ruchu oporu,
więźniowie hitlerowskich obo
zów koncentracyjnych, party
zanci, żołnierze wszystkich
frontów II wojny światowej.
Wszyscy popierają głosy pro
testu opinii światowej prze
ciwko broni neutronowej i eskalacji zbrojeń.
„My, pracownicy zakładów
przemysłu tytoniowego w Ra
domiu, działając w poczuciu
wielkiej troski o życie nasze
i naszych dzieci, w nadziei utrwalania pokoju na całym
świecie, przeciwstawiamy się
próbom produkcji broni neu
tronowej i apelujemy
do
wszystkich ludzi dobrej woli,
aby stanęli we wspólnym fron
cie działania przeciwko wyści
gom zbrojeń” — oto fragment
rezolucji podjętej na wiecu w
ZPT.
Nie milknie fala protestów
we wszystkich środowiskach.
Protestując przeciwko zamia
rom uruchomienia produkcji
śmiercionośnej broni, wszyscy
domagają
się zapewnienia
podstawowego prawa człowie
ka — do życia i pracy w po
koju.
(bw)

Fot. Bronisław Duda

Idziemy do kina

„Sceny z życia
Na ekranie kina „Bałtyk”
wyświetlany jest obecnie no
wy film słynnego reżysera
szwedzkiego Ingmara Berg
mana pt: „Sceny z życia mał
żeńskiego”. Film jest skróco
ną, kinową wersją sześcioodcinkowego serialu telewizyjne
go pod tym samym tytułem,
który odniósł wielki sukces
wśród telewidzów szwedzkich
oraz wielu innych krajów,
gdzie był prezentowany. Także
krytycy
filmowi
zaliczają
„Sceny z życia małżeńskiego"
do grona największych sukce
sów artystycznych reżysera.
Bohaterami filmu jest dwo
je ludzi i historia ich małżeń
stwa, które po dziesięciu la
tach zaczyna z różnych wzglę
dów po prostu — rozpadać się.
Współżycie pary ludzi — po
wiedział w jednym z wywia
dów I. Bergman — jest sztu
ką trudną i niepowtarzalną,
pociągającą za sobą ogrom go
ryczy i wyrzeczeń, ale właśnie
za tę cenę osiągnąć można ostateczne pojednanie, dojrzeć
do siebie, zrozumieć głęboką
istotę bycia razem.
W rolach głównych wystę
pują Liv Ullmann i Erland
Josephson oraz Bibi Anders
son.
(mz)

Młodzież
dla swego osiedla
Młodzież ze Szkoły Podsta
wowej nr 2 z osiedla „Ustro
nie” przepracowała na rzecz
swego osiedla 2 tys. godzin
przy sadzeniu drzew i krze
wów ozdobnych. Dziewczęta i
chłopcy posadzili 1900 sztuk
drzew 1 krzewów. Wśród ucz
niów szczególnie wyróżniły się
następujące klasy: 6 a, 6 b, 6 c
oraz 5 a i 5 b. Warto dodać, że
dyrektorzy tej szkoły: Irena
Skalska i Zygmunt Stan oraz
nauczyciel — Jan Chmielnicki
wkładają wiele społecznego za
angażowania
w
upiększanie
osiedla „Ustronie”.
(bw)

Turniej „dzikich drużyn”
na stadionie „Radomiaka”
Zarząd klubu sportowego
„Radomiak” i Zarząd Zakła
dowy ZSMP przy „Radoskó
rze” z okazji zbliżającego się
Święta Pracy organizują tur
niej piłkarski „dzikich drużyn”
7-osobowych, składających się
z chłopców urodzonych’w 1962
roku i młodszych.
Turniej „dzikich drużyn”
rozooeznie się w poniedziałek,
24 bm. a odprawa kapitanów
drużyn 21 bm. na stadionie
„Radomiaka” przy uł. Struga
63. Bliższe informacje i zapisy
do 20 bm. w sekretariacie klu
bu orzy ul. Struga 63, telefon
402-30.
(mz)

KRONIKA DNIA
Na ulicy 22 Lipca w Radomiu,
na przejściu dla pieszych auto
bus WPKM linii nr 2 nr rej.
RAA-494 B potrącił
J2-letniego
Jana Korczaka, zam. w Sosnowi
cy. który doznał ogólnych obra
żeń ciała i został przewieziony
do szpitala.
Przechodzień był w stanie nie
trzeźwym.

★

Na ul. Malczewskiego Fiat 125p
nr rej. 4213-CB taxi kierowany
przez Mieczysława Kruka, potrą
cił przebiegającego prze? Jezdnię
30-letniego Waldemara Rutkie
wicza. który doznał złamania no
gi oraz ogólnych obrażeń i został
przewieziony do szpitala, (bw)

