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Partnerska współpraca przynosi korzyści oko stronom

33 rocznica układu Polska - ZSRR
Uroczysty koncert w Warszawie • Wystawy i spotkania w kraju
(P) 21 kwietnia mija 33 rocznica podpisania przez Polskę
i Związek Radziecki Układu o Przyjaźni, Współpracy i Po
mocy Wzajemnej — dokumentu o doniosłym znaczeniu dla ca
łego powojennego rozwoju, teraźniejszości i przyszłości Polski
Ludowej. Dzięki współpracy z państwem Lenina mogliśmy
przyspieszyć proces powojennej odbudowy, wprowadzić kraj na
drogę nowoczesności, zapewnić mu wysoką, liczącą się pozycję
wśród rozwiniętych państw świata.
Braterski sojusz z ZSRR i
ścisłe współdziałanie ze wspól
notą państw socjalistycznych
przyniosły Polsce najdłuższy w
jej najnowszych dziejach okres
pokoju, stały się gwarancją
naszego bezpieczeństwa.
Polska, wierna swym ideałom
pokoju i postępu, wspólnie ze
Związkiem Radzieckim i innymi
krajami wspólnoty, stoi dziś w
pierwszym szeregu bojowników
o prawo do życia w pokoju. Dla
tego też społeczeństwo nasze tak
stanowczo domaga się niezwło
cznego zaniechania przez prze
ciwników odprężenia zamiarów
produkcji broni neutronowej.
Naród nasz ma do tego szczegól
ne prawo; świeża jest jeszcze

Przemówienia
Tadeusza Wrzaszczyka
i
Stanisława Piłotowicza
- str. 2
bowiem wśród nas pamięć o zni
szczeniach i cierpieniach zada
nych przez hitleryzm w latach
II wojny światowej.
Tegoroczne uroczystości 33 ro
cznicy polsko-radzieckiego Ukła
du zbiegają się ze 108 rocznicą
urodzin twórcy i organizatora
pierwszego socjalistycznego pań
stwa robotników i chłopów —
Włodzimierza Lenina.
Centralnym akcentem obcho
dów związanych z 'rocznicą Układu był uroczysty koncert zor
ganizowany w czwartek 20 bm.
w Teatrze Polskim, przez OK
FJN i Zarząd Główny TPP-R.
Odświętnie udekorowaną fla
gami narodowymi- obu krajów
salę teatru wypełnili przedsta
wiciele instytucji, załóg stołecz
nych zakładów pracy, weterani
ruchu robotniczego,
młodzież
warszawskich szkół i uczelni, re
prezentanci organizacji społecz
nych — wśród nich działacze
TPP-R i żołnierze WP.

Przybyli członkowie najwyż
szych władz partyjnych i pań
stwowych: Mieczysław Jagielski,
Stanisław Kania, Stefan Olszow
ski, Jan Szydlak, Jerzy Łuka
szewicz, Tadeusz Wrzaszczyk,
Alojzy Karkoszka, Józef Pińkowski. Zdzisław Żandarowski,
członkowie kierownictw ZSL i
SD oraz minister spraw zagra
nicznych Emil Wojtaszek.
Obecna była delegacja Towa
rzystwa Przyjaźni RadzieckoPolskiej z członkiem KC KPZR,
I sekretarzem Komitetu Obwo
dowego KPZR w Riazaniu, de
putowanym do Rady Najwyż
szej ZSRR, zastępcą przewodni
czącego Centralnego
Zarządu
TPR-P Nikołajem Prijezżewem.
Wśród gości — obecna dele
gacja północnej grupy wojsk ra
dzieckich w Polsce z gen. płk.
Jurijem Zarudinem.
Przybyli szefowie przedstawi
cielstw dyplomatycznych krajów
socjalistycznych.
Po odegraniu przez orkiestrę
hymnów narodowych Polski i
ZSRR przemówienie wygłosił
zastępca członka Biura Poli
tycznego KC PZPR, wicepre
mier, przewodniczący Komisji
Planowania przy Radzie Minis
trów Tadeusz Wrzaszczyk, który
podkreślił, że z perspektywy 33
lat jeszcze wyraźniej widzimy
znaczenie Układu nie tylko dla

Depesza kondolencyjna
Edwarda Gierka
(P) W związku ze śmiercią
wiceprzewodniczącego KP Bel
gii Jean Terfve I sekretarz KC
PZPR Edward Gierek przesłał
Komitetowi Centralnemu KP
Belgii depeszę kondolencyjną.
(PAP)

Omówiono aktualne zada
nia partii w dziedzinie spo
łeczno-gospodarczej oraz w
działalności ideowo-politycznej.
I sekretarz KC PZPR po
informował o przebiegu i
ustaleniach przyjętych w to
ku rozmów z sekretarzem

generalnym

KC

KPZR,

przewodniczącym Prezydium
Rady
Najwyższej
ZSRR
Leonidem Breżniewem
w
Moskwie.
Określono zadania instan
cji i organizacji partyjnych
w realizacji
tych ustaleń
mających doniosłe znaczenie
dla pogłębienia intcrnacjonaIistycznvch wiczi łączacrch

PZPR i KPZR, utrwalania

przyjaźni obu bratnich na
rodów i rozwoju wzajemnie
korzystnej współpracy gos
podarczej. (PAP)

• Przy każdej radzie narodo
wej działa komitet kontroli spo
łecznej. Komitety kontroli społe
cznej powoływane są przeź rady
narodowe z początkiem ich ka
dencji i działają do powołania
ich nowego składu przez rady
narodowe następnej kadencji.
Rada narodowa może w czasie
swojej
kadencji
dokonywać
zmian w składzie komitetu kon
troli społecznej.
• Zadaniem komitetów kon
troli społecznej jest pomoc ra
dom narodowym w wypełnia
niu ich funkcji kontrolnych, umacnianie roli i znaczenia kon
troli społecznej na terenie dzia
łania właściwej rady narodo
wej, koordynowanie działalnoś
ci poszczególnych ogniw tej
kontroli i doskonalenie wszyst
kich jej form oraz oddziaływa
nie na zwiększenie skuteczności
i zdolności egzekwowania zale
ceń pokontrolnych.
Zakres działania komitetów
kontroli społecznej obejmuje
wszystkie sprawy, które w
myśl obowiązujących przepi
sów objęte są kontrolą sprawo
waną przez ogniwa kontroli spo
łecznej, ze szczególnym uw
zględnieniem problemów gospo
darności i zaspokajania potrzeb
ludności.

Minister spraw
zagranicznych Ghany
złoży wizytę w Polsce

Aldo Moro żyje
Kolejny komunikat „czerwonych brygad"
Od stałej korespondentki
ALEKSANDRY KEDAJ
Rzym, 20 kwietnia munikat oznaczony tym sa
(P) W czwartek nadeszła mym co wtorkowy numerem —
nowa, szokująca wiadomość: siedem — którego treść jest
w dwu miastach
włoskich zaprzeczeniem wcześniejszego
Genui i Mediolanie
„czer siódmego komunikatu. „Czer
wone brygady” podrzuciły ko- wone brygady” zawiadamiają,
iż Moro żyje i zostanie zwol
niony jedynie w wypadku wy
dania przez wladże włoskie
wszystkich więźniów politycz
nych.
We wczesnych godzinach po
południowych do jednej z rzym
skich redakcji podrzucono ko
lejną ulotkę opatrzoną zdjęciem
Moro trzymającego w ręku pis
mo „Republica” z datą 19 kwiet
nia — jakby dla potwierdzenia,
że wiadomość- zawarta w dru
gim komunikacie nr 7 jest
prawdziwa. W komunikacie tym
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

(P) Na zaproszenie ministra
spraw zagranicznych PRL, Emi
la Wojtaszka, w dniach od 26—
29 kwietnia br. złoży w Polsce
wizytę oficjalną minister spraw
zagranicznych Ghany, płk. Ro
ger Joseph A. Felli. (PAP)

Plenum KM PZPR
w Radomiu

(P) 20 bm. prezes Rady Mi
nistrów Piotr Jaroszewicz, w
obecności wicepremiera Józe
fa Tejchmy, przyjął delega
cję uczestników ogólnopol
skiego
spotkania
młodych
rolników i działaczy ZSMP.

Pawilon wystawowo - sporto
wy SKS Warszawianka przy ul.
Merliniego. Jest to hala sporto
wa z niewielką widownią, siłow
nią, sauną, pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi, administra
cyjnymi, magazynowymi i tech
nicznymi. W głównej hali tre
ningowej zastosowano nowoczes
ną nawierzchnię z tworzywa
,;rugpol”, pozwalającą na upra
wianie gry w piłkę ręczną, siat
kówkę, tenisa itp.
Ogólna kubatura: 18.500 m
sześć. powierzchnia użytkowa
2440 m kw. Autorzy: główny pro
jektant arch. Czesław Molenda
(BPBK Stolica), konstrukcja inż.
Jan Laguna („Mostostal”). Gene
ralny wykonawca „Mostostal —
Warszawa”, kier, budowy inż.
Ryszard Myrda, majster Franci
szek Skowroński.
Blok mieszkalny w osiedlu
Waszyngtona przy ul. Kinowej
25. Kubatura 72.462 m sześć, po
wierzchnia użytkowa 14.609 m
kw. W budynku znajduje się 309
lokali (o różnych strukturach),
zamieszkanych przez 1218 osób.
Autorzy: główny projektant arch.
Jerzy Kumelowski, konstrukcje
mgr inż. Henryk Strzępski. Wy
konawca: KBM „Wschód”, kie
rownik budowy inż. Ryszard
Gładyś oraz inż. Roman Szustak,
majster Jan Szypuła.
Opinie o prezentowanych, bu
dynkach prosimy przysyłać do
redakcji „Zycie Warszawy” ul.
Marszałkowska 3/5 kod 00-624 —
z dopiskiem na kopercie „Mister
Warszawy”, (a)

W skład delegacji wchodzili:
Norbert Aleksiewicz — rolnik
ze wsi Klukowo w woj. pil
skim; Leszek Bednarczyk —
rolnik ze wsi Cyganówka, gm.
Wojciechów, woj. lubelskie; Ta
deusz Fornalik — rolnik z
Szurkowa, gm. Ponice w woj.
leszczyńskim; Jerzy Górski —
wiceprzewodniczący
Zarządu
Głównego ZSMP; Tomasz Gemel — rolnik ze wsi Longinówka, gm. Rozsprza. woj. pio
trkowskie; Eugeniusz Grzeszczak
— rolnik ze wsi Kowalewo —
Opactwo, gm. Słupca, woj. ko
nińskie; Maria Góra — rolniczka ze wsi Zawada, gm. Dębica,
woj. tarnowskie; Antoni Jan
kowski — rolnik ze wsi Chrzczonki, gm. Różan, woj. ostro
łęckie; Maria Kiliańczyk
—
rolniczka ze wsi Mroków, gm.
Lesznowola, woj. warszawskie;
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Pierwsze świeże bułki—od „Ico”

Dziś uroczyste
powitanie Polki
w Las Palmas
Od naszego
specjalnego wysłannika
JACKA BORKOWSKIEGO
Las Palmas, 20 kwietnia
(P) Po prawie tygodniu nie
pewności co do terminu zawi
nięcia „Mazurka” do Las
Palmas sytuacja wyjaśniła się.
Prezydent miejscowego Jacht
klubu — Jorge Cantero del
Rio udostępnił jacht motoro
wy „Ico” mężowi naszej żeglarki — Wacławowi, które
mu udało się odnaleźć Kry
stynę Chojnowską-Liskiewicz.
Spotkanie nastąpiło 70 mil od
portu w Las Palmas i około
10 mil na północny zachód od
brzegów Tenerify.
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

(P) Przy ramie przekaźnikowej centrali „Penta conta”: Józef Lendzioszek, który już w 1932 r.
brał udział w nielegalnych demonstracjach 1-majowych oraz Anna Jastrzębska, która W pocho
dzie pójdzie drugi raz W Życiu.
Fot- Ryszard Przedworski

ZWUT: tradycja i pierwsze doświadczenia
(Informacja własna)
(P) Spotkamy ich w pierwszomajowym pochodzie. Będą reprezentować swe zakłady pracy, organizacje, środowiska. Jed
nocześnie mają własne motywacje uczestniczenia w manifesta
zależne od doświadczenia, przeżyć,
cji i osobiste refleksje
wieku.
pierwszomajowym
pochodzie
Dla przykładu: dwoje z Za
kładów Wytwórczych Urzą szedł w jego kolumnie. W zesz
łym roku — po drugim zawale
dzeń Telekomunikacyjnych.
serca — już nie mógł. Ale do

Józef Lendzioszek, ślusarz na
rzędziowy. Pierwszy raz świę
tował 1 Maja 1932 r„ gdy pra
cował w Polskich
Zakładach
Inżynieryjnych. Mówi o tym:
„Pracodawca, by nas zniechęcić
do udziału w pochodzie płacił
tego dnia za pracę podwójnie.
Tacy jak ja, osiemnasto-, dziewiętnastolatkowie staliśmy przed
bramą i namawiali do wzięcia
udziału w manifestacji. Później
razem szliśmy na Krakowskie
Przedmieście i Plac Teatralny.
Ryzykowne to było, rozpędzała
nas policją”.
W czasie wojny Józef Lendzio
szek pracował już w ZWUT.
Nie było oczywiście mowy o po
chodach. Były jednak hasła ma
lowane nocą na murach, trans
parenty wieszane na latarniach.
Później Powstanie Warszawskie
i obóz. Wrócił do ZWUT w 1947
r. — i do zeszłego roku na

pracy wrócił — jest dla zakła
du cennym pracownikiem. V,’
tym roku też nie będzie w po
chodzie — nie może dużo cho-

Prognoza pogody
(P) Jak informuje IMiGW
dziś w stolicy będzie zachmu
rzenie małe i umiarkowane.
Temperatura maksymalna 15 st.

KALENDARIUM
• Piątek jest 111 dniem 1978 r.
Do końca roku pozostało 254
dni, w tym 211 dni roboczych.
• Słońce wzeszło o godz. 5.27,
a zajdzie o godz. 19.44. W schód
Księżyca godz. 17.44, zachód
godz. 4.46. Piątek będzie dłuższy
od najkrótszego dnia w roku o
6 godzin i 21 minut.
• Imieniny obchodzą: Anzelm
i Feliks. (J.L.)

dzić Ale na manifestację pój
dzie, chce zobaczyć w kolumnie
swych kolegów, córkę i zięcia,
którzy także pracują w ZWUT.
Anna Jastrzębska, 21 lat, mon
ter podzespołów telefonicznych,
przewodnicząca koła ZSMP na
wydziale LM (licencja — mon
taż). Pierwszy raz poszła w pocho.dzie ze szkołą średnią. „Wte
dy byłam w harcerskim mundu
rze — wspomina — i była to
dla mnie zabawa W tym roku
idę świadoma wagi mej obec
ności w kolumnie Czuję się też
odpowiedzialna za członków me
go koła. Niektórzy z nich cójdą
oo raz pierwszy, chcę, by było
to dla nich przeżyciem”.
ZWUT pójdzie w tym roku z
hasłem „Umacnianie pokoju na
kazem naszych czasów”. Drugim
akcentem będzie jubileusz fabry
ki, która iest rówieśniczka nie
podległej Polski Nowa hala za
kładów. rozbudowanych w la
tach siedemdziesiątych ozdobio
na zostanie hasłem „Nowoczesny
przemysł podstawą rozwoju go
spodarki narodowej”.
• Transparenty nieść będą lu
dzie. którzy brali udział w
pierwszych, nielegalnych demon
stracjach
pierwszomajowych,
którzy zakład odbudowali po
wojnie, którzy go rozbudowali i
którzy produkują nowoczesne
centrale telefoniczne, (les)

(R) Tematem plenarnych ob
rad miejskiej instancji partyj
nej w Radomiu była 20 bm. ocena działalności organizacji
partyjnych w budownictwie,
gospodarce komunalnej i spół
dzielczości pracy oraz wynika
jące z niej zadania do 1980 ro
ku.
Otwierając obrady I sekretarz
KM PZPR w Radomiu — Eu
zebiusz Ciążela, wskazał na
szybki rozwój budownictwa
mieszkaniowego, gospodarki komunalnej, na wzrost zadań
spółdzielczości pracy. W związ
ku z tym rosną zadania w dzie
dzinie rozbudowy szeregów par
tii w tych ważnych działach
gospodarki miasta, decydującego
znaczenia nabiera właściwe roz
mieszczenie sił partii, wzrasta
odpowiedzialność POP za po
myślną realizację dynamicznie
wzrastających zadań produk
cyjnych, rośnie rola inspiracji
partynej i pracy ideowo-wycbowawczej.
W ciągu ostatnich trzech lat
niemal
dwukrotnie
wzrosły
szeregi partii w budownictwie,
gospodarce komunalnej i w
soóldzielczości pracy, podniósł
się poziom partyjnego kierow
nictwa i działalności politycznowychowawezej,. Nie udało się
jednak do końca przezwycię
żyć takich niedostatków, jak
niemal dwukrotnie niższy w
stosunku do organizacji prze
mysłowych poziom upartyjnie
nia, niekorzystny skład socjal
ny POP. w których — jak np.
w budownictwie — liczba ro
botników nie przekracza 30 proc.
Stan ten uległ pop”awie w
ostatnich miesiącach, kiedy to
w wyniku działalności ideowopolitycznej napływać poczęli
do szeregów nartyjnych młodzi
pracownicy rekomendowani do
partii, przez ZSMP.
Końcowa uchwała plenum
stawia przed organizacjami par
tyjnymi w budownictwie, gos
podarce komunalnej i w spół
dzielczości pracy obowiązek roz
budowy szeregów partyjnych do
średniego poziomu organizacji
partyjnych działających w prze
myje radomskim, (be-de)

Dziś 8 stron

Fot. Zdzisław Kwllecki

Pawilon wystawowo-sportowy SKS Warszawianka.

„Uniwersam Grochów .

Komitety kontroli społecznej
działają zgodnie z wytycznymi
udzielanymi przez ich radę na
rodową.
Bieżący nadzór nad działalno
ścią komitetów kontroli społe
cznej sprawują prezydia rad
narodowych.
© W wykonywaniu swych
zadań komitety kontroli społe
cznej w szczególności:;
1) inspirują t koordynują dzia
łalność poszczególnych ogniw
kontroli społecznej oraz ukie
runkowują ich prace na okreś
lone dziedziny życia społecznogospodarczego, w których za
chodzi szczególna potrzeba och-

Piotr Jaroszewicz przylał delegacie
oiloMi roJoilów i działaczy K

Prezentujemy pierwszych kandydatów

Dziś zamieszczamy zdjęcia 3
obiektów: domu handlowego
„Uniwersam Grochów”, pawi
lonu
wystawowo - sportowego
SKS Warszawianka i budynku
mieszkalnego przy ul. Kinowej
25.
Dom handlowy „Uniwersam
Grochów” przy Rondzie Wia
traczna. Jest to wielofunkcyjny
obiekt o charakterze dzielnico
wego domu towarowego. Miesz
czą się w nim obszerne hale
sprzedażne ..Społem”, a także
placówki Polifoto. Jubilera, Warmetu, oraz spółdzielcze punkty
usługowe.
Ogólna
kubatura
obiektu:
66.390 m sześć., powierzchnia użytkowa 12.949 m kw. Autorzy:
arch. arch. Józef Zaborowski i
Mieczysław Sabat, konstrukcje:
mgr inż. mgr inż. Andrzej Pol
i Krzysztof Kalinowski. Gene
ralny wykonawca KBM Wschód,
kierownik budowy Hubert Star
czewski, m '/:ter Boles'aw Plur.

Po śmierci wiceprzewodniczącego
Komunistycznej Partii Belgii

(P) W dniu 20 bm. od
była się pod przewodnic
twem I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka, z
udziałem sekretarzy Ko
mitetu Centralnego narada
I sekretarzy
komitetów
wojewódzkich i kierowni
ków wydziałów Komitetu
Centralnego partii.

Rola młodzieży w unowocześnianiu wsi

„Mister Warszawy 1977"

(P) 10 budynków kandyduje
do miana „Mister Warszawy
1977”. Jury naszego konkursu
na najlepszy obiekt wybrało
je spośród wielu innych zgło
szeń, nadesłanych do redakcji
przez Czytelników, instytucje,
organizacje budowlane i spo
łeczne. Zamieszczać teraz bę
dziemy fotografie tych obiek
tów, a Czytelników i użytkow
ników prosimy o nadsyłanie
opinii, które pomogą jury w
wybraniu
najlepszego
—
„Mistera”.

rozwoju obu naszych krajów,
lecz również dla całej wspólno
ty państw socjalistycznych, dla
nowego korzystnego z punktu
widzenia pokoju — układu sił
w Europie.
Następnie przemawiał ambasa
dor ZSRR w Polsce Stanisław
Piłotowicz.
W imieniu
KC
KPZR, rządu i całego narodu
radzieckiego przekazał zebranym
serdeczne życzenia z okazji 33
(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Narada w Komitecie
Centralnym partii

(A) Koncepcja powołania komitetów kontroli społecznej za
warta została w projekcie nowelizacji ustawy o radach naro
dowych. Czytelnicy których zaprosiliśmy do dyskusji, prosili
nas o podanie pełnego tekstu proponowanych rozwiązań praw
nych, dotyczących komitetów kontroli społecznej. Prośbę —
spełniamy. Oto tekst projektu ustawy:

rony mienia społecznego lub
praw obywateli oraz umocnie
nia dyscypliny społecznej
2) zalecają przeprowadzenie
odpowiednich kontroli zespołom
kontroli społecznej tworzonym
przez uprawnioną do tego or
ganizację, a w uzasadnionych
wypadkach powołują doraźne
zespoły kontrolne złożone z osób
reprezentujących różne formy
kontroli społecznej,
3) czuwają nad efektywnoś
cią kontroli społecznej i skute
cznością realizowania jej wnio
sków’,
4) czuwają nad właściwym re
agowaniem przez wszystkie or
gany i instytucje państwowe,
gospodarcze, spółdzielcze oraz
społeczne na krytykę, a zwła
szcza na krytykę ze strony ra
dnych lub prasy, radia i tele
wizji,
5) podejmują interwencje uzasadnione skargami ludności na
działalność organów i instytucji
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Ulok mieszkalny w osiedlu Waszyngtona, ul. Kinowa d».
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Tadeusz Wrzaszczyk: Łączy nas jedność opierająca się

na wspólnocie celów budownictwa socjalistycznego
TOWARZYSZKI I TOWA
RZYSZE!
SZANOWNI OBYWATELE!
DRODZY GOŚCIE!
Mija dziś 33 rocznica ważne
go wydarzenia w dziejach na
rodów Polski i Związku Ra
dzieckiego. 21 kwietnia 1945 róku, a więc wtedy gdy jeszcze
trwała wojna, w tym samym
czasie, gdy jednostki Wojska
Polskiego wraz z Armią Ra
dziecką, uczestniczyły w przy
gotowaniach do szturmu Berli
na, w Moskwie,
na Kremlu
podpisany został doniosłej wagi
układ. Usankcjonował on zwrot,
jaki w latach wojny nastąpił
w stosunkach Polski i ZSRR.
Zawarte w tytule układu sło
wa: przyjaźń, pomoc, współ
praca określały nową historycz
ną perspektywę tych stosun
ków.
Spełniał się w ten sposób
testament wielu pokoleń pol
skich i rosyjskich rewolucjo
nistów i demokratów, którzy
opowiadali się za współdziała
niem obu narodów na różnych
etapach walki o postęp. Było to
nawiązanie do wielkiej trady
cji wspólnych zmagań polskie
go i rosyjskiego proletariatu,
do tej solidarności, której tak
dobitnym wyrazem był rok 1905
oraz udział tysięcy Polaków w
Wielkiej Socjalistycznej Rewo
lucji Październikowej.
Niedawne obchody 60-lecia
Października,
najważniejszego
wydarzenia naszej epoki, uświa
domiły ponownie jak głębokie
i zasadnicze zmiany zaszły w
świecie w wyniku Rewolucji,
zmiany w kierunku socjalizmu,
pokoju, wolności narodów, po
stępu. Uświadomiły również po
nownie jak wielkie przemiany
nastąpiły w Kraju Rad. Rewo
lucja dała początek nowej fa
zie rozwoju ludzkości. Rozdział
otwarty w Październiku wypeł
niany jest wciąż nowymi zapi
sami, procesy zapoczątkowane
w Październiku określają dalszy bieg dziejów świata.

Wpływ Rewolucji
Październikowej na losy
narodu polskiego
Rewolucja
Październikowa
wywarła również wpływ na
losy narodu polskiego. Prokla
mowanie przez Lenina prawa
narodów do samostanowienia,
unieważnienie traktatów rozbio
rowych, stało się podstawową
międzynarodową przesłanką od
zyskania przez nasz kraj nie
podległości. A więc spełnienie
dążeń, którym dawał naród
polski stały wyraz, manifestu
jąc wielokrotnie, iż nigdy nie
pogodził się z podziałem i nie
wolą, W tym roku obchodzimy
w konsekwencji 60-tą rocznicę
odrodzenia się państwa polskie
go.
Możemy dzisiaj oceniać to
doniosłe wydarzenie z pewne)
już perspektywy, dostrzegając
zarówno jego wielkie znaczenie
dla dążeń i aspiracji narodo
wych, jak i też i rozmiary nie
zrealizowanych szans, a wresz
cie i klęsk, do jakich doszło w
warunkach sprawowania wła
dzy przez kiesy burżuazyjne i
obszarnicze. W świadomości na
rodowej Polaków mocno zako
rzeniła się prawda, że źródłem
zgubnej polityki zagranicznej
Polski międzywojennej był antykomunizm
i
programowo
wrogi stosunek do Związku Ra
dzieckiego. Polityki, która rezy
gnowała z szans umocnienia
bezpieczeństwa kraju w obli
czu hitlerowskiej agresji.
Klęska wrześniowa i groźba
biologicznej zarłady narodu
eolskiego postawiły przed spo
łeczeństwem pytanie o przyczy
ny słabości państwa polskiego.
Poszukiwanie odpowiedzi na to
zasadnicze pytanie powodowało
w Dolskim społeczeństwie głę
bokie przewartościowanie po
glądów. przewartościowanie orientacji ideowej i politycznej.
Wtedy to właśnie w świado
mości cc"-a». większej liczby Po
laków kształtowało się rozu
mienie związku miedzy snrawą
niepodległości Polski, snrawą
sojuszu z państwem radziec
kim. sprawą nowego sprawied
liwego ustroju. Taki sposób
Dojmowania celów i prioryte
tów państwa eolskiego i jego
miejsca na arenie międzynaro
dowej doprowadził do sformuło
wania jedynej. realistycznej,
zgodnej z polską racja stanu
końce-?’! — sojuszu polsko-ra
dzieckiego.
To wielkie dzieło mogło być
Dodięte jedynie nrzez siły pol
skie! lewicy, którym przewo
dzili komuniści.
„Ułożenie dobrosąsiedzkich i
sojuszniczych
stosunków
ze
Związkiem Radzieckim — gło
siła pro’ramowa deklaracja
Polsklei P»rtil Robotniczej t
listopada 1943 roku — stanie
się wąźoym i decydującym
czynnikiem wzmacniającym na
szą obronność. cotenHał gospo
darczy I porycie vr Furople”.
Słowa tej deklaracji znalazły
pe’ne potwierdzenie we wspól
ne! walce naszych armii i na
rodów z bBlerowsklm najeźdź
ca. Zwycięska ofensywa Armii
Padzie-kleJ i walc-eeeao u jej
beku ludowego Wojska Polskie’0 przyniosła wyzwolenie
n?s’emu narodowi, zwiastując
odrodze-ie nienodleełego pań
stwa twis*to"o na nowych podst’~”h ustrojowych.
Ni-dy nie tarontolmr, źe na
elewi ppłs^Ief zraldula s:ę mo
giły s’e*"ius»t trs^cy żołnie
rzy rsd-ieekieb. którzy oJdall
swe Iwcie. w im'” wyzwolenia
naszej ojczyzny. Naród polski.

tak surowo doświadczony w la
tach hitlerowskiej okupacji,
czci pamięć żołnierzy-wyzwolicieli.
Z wdzięcznością wspominamy
radzieckie transporty żywności
i lekarstw, materiałów i urzą
dzeń dla przemysłu,
ziarna
siewnego dla rolnictwa. Wszyst
kie te szczególnie cenne dowo
dy szczerej przyjaźni okazywał
nam naród, który w wyniku
wojny sam poniósł niezwykle
dotkliwe straty. Okazana nam
w tamtych latach radziecka po
moc pozwoliła wydatnie przy
spieszyć tempo odbudowy kra
ju i stworzyć podstawy gospo
darki narodowej.
Późniejszy jej rozwój w zna
cznym stopniu opierał i opiera
się nadal
na współpracy ze
Związkiem Radzieckim — na
szym największym i najważ
niejszym partnerem. Nasze po
wiązania dwustronne, wzboga
cone współdziałaniem w ramach
Rady Wzajemnej Pomocy Gos
podarczej, służą zarazem umacnianiu
potencjału
całej
wspólnoty krajów socjalistycz
nych.

Kraj Rad naszym
najbliższym sojusznikiem
Fakt, że naszym najbliższym
sojusznikiem stało się wielkie
mocarstwo socjalistyczne, miał
zasadnicze znaczenie dla odzy
skania przez Polskę ziem pia
stowskich nad Odrą, Nysą 1
Bałtykiem, dla utrwalenia, a
następnie prawno-międzynaro
dowego uznania naszych gra
nic, dla umocnienia bezpieczeń
stwa naszego kraju. W rezulta
cie Polska zajęła nowe, god
ne jej pozycji i tysiącletniej
historii, miejsce na mapie Euro
pyW miarę rozwijania się w
Polsce nowych stosunków spo
łecznych pogłębiało się znacze
nie w tym sojuszu czynników
ideowo-politycznych
opartych
na coraz głębszej wspólnocie
celów. W konsekwencji obok
swych motywacji państwowych
i narodowych, sojusz polsko-ra
dziecki ma także
motywacje
wynikające z łączących nas ocen dotyczących podstawowych
prawidłowości naszej epoki, do
świadczeń budownictwa socja
lizmu, kierunków polityki zmie
rzającej do umocnienia pokoju
praż popierania w świecie spra
wy ' postępu i samostanowienia
narodów. Siła sojuszu tkwi więc
w jego dynamicznym charakte
rze, w jedności partii marksi
stowsko-leninowskich, w socja
listycznym Internacjonalizmie.
Każda rocznica
pierwszego
sojuszniczego układu przynosi
coraz bogatszą w treści ocenę
jego
historycznej doniosłości,
jego wagi współczesnej. Z pers
pektywy 33 lat jeszcze wyraź
niej widzimy znaczenie kwiet
niowego układu już nie tylko
dla rozwoju obu naszych kraale również dla całej
jów,
wspólnoty państw socjalistycznych, dla nowego korzystnego
z punktu widzenia pokoju —
układu sił w Europie.
W 1965 r. ten
historyczny
uzupełniony
dokument został
nowym, dostosowującym zasady
naszych dwustronnych stosun
ków do nowych warunków mię
dzynarodowych i wewnętrznych.
Przez wszystkie te łata ak
tywnie współdziałaliśmy na
światowego
rzecz utrwalenia
pokoju, na rzecz upowszechnienia w praktyce stosunków
międzynarodowych leninowskiej
zasady pokojowego wspólistnienia. Aktywne i skoordynowa
ne inicjatywy Polski, Związ
ku Radzieckiego i innych państw
wspólnoty socjalistycznej przy
poparciu wszystkich
postępo
wych sił świata odegrały decy
dującą rolę w zwołaniu Kon
ferencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie. Dzięki temu
zapoczątkowany został nowy
etap w życiu naszego konty
nentu. na którym proces odprę
żenia został potwierdzony
w
Wielkiej Karcie Pokoju z Hel
sinek. Wychodząc z ustalonych
w tym doniosłym akcie założeń,
da.żymy do ich pełnej realiza
cji, do rozwoju pokojowe’
współpracy wszystkich naro
dów, do uzupełnienia uzyska
nego już odprężenia polityczne
go i ekonomicznego odpręże
niem militarnym. Znajduje to
wyraz we wspólnych inicjaty
wach zmierzających do zaha
mowania niebezpiecznego i ko
wyścigu zbrojeń,
sztownego
warunki dla po~
tworzących
wszechnego 1 całkowitego rozbrojenia.
W’ pełni solidaryzujemy się z
radzieckim stanowiskiem wyra
żonym przez tow. Leonida
Breżniewa, który podczas swej
niedawnej podróży na radziecki
Daleki Wschód podkreślił, iż
„w obecnych warunkach me
ma zadania ważniejszego, bar
dziej dotyczącego losu każdego
człowieka na ziemi, niż osiąg
nięcie całkowitego rozbrojenia”.

Osiągnięci} rozbrojenia
państw
socjalistycznych
Rozbrojenie, a tym samym
wyelimino-wanie groźby kata
strofy nuklearnej przyświeca
wypracowanemu przez partię
radzieckich komunistów progra
mowi pokoju, który traktuje
my jako platformy skoordyno
wanych poczynań w polityce
zagranicznej całej
wspólnoty
państw socjalistycznych Dla
nas Polaków sprawa pokoju

jest szczególnie bliska 1 dro
ga.
„2ycie w wolności i pokoju
— mówił tow. Edward Gierek
na ubiegłorocznym Światowym
Zgromadzeniu
Budowniczych
Pokoju w Warszawie — to najpierwsze, najbardziej fundamen
talne prawo człowieka. Jedynie
przy zagwarantowaniu tego pra
wa możliwa jest realizacja wszy
stkich innych ludzkich praw i
swobód. Ten właśnie cel — za
pewnienie trwałości i nienaru
szalności wolności i pokoju dla
wszystkich narodów Europy i
świata — przyświeca polityce
naszej 1 naszych socjalistycz
nych przyjaciół i sojuszników”.
Ludzkie prawo do życia w
pokoju znajdowało się zawsze
w centrum uwagi i trosk mię
dzynarodowego ruchu robotni
czego, Naturalną tego konsek
wencją był też fakt, iż pierw
szym aktem zwycięskiej władzy
radzieckiej był leninowski de
kret o pokoju. Wyraża się w
tym wielka humanistyczna mi
sja socjalizmu, który jest pierw
szym
ustrojem
tworzącym
możliwość wyeliminowania wo
jen z życia narodów i który
możliwość tę stara się realizo
wać już w okresie, w którym
istnieją i wciąż dysponują
niemałą siłą ośrodki imperializ
mu 1 agresji. Daje to miarę ogromu i skomplikowania zadań
jakie w tych warunkach powstają przed pokojową polityką
państw wspólnoty socjalistycz
nej.
Obecnie głównym ogniwem w
tej polityce stała się kwestis
przejścia od porozumień o o
gólnopolitycznym
charakterze
do konkretnych działań w dzie
dzinie ograniczania lub co naj
mniej stabilizacji wyścigu zbro
jeń.
Punktem węzłowym w
tym zakresie jest zamrożenie,
ograniczenie, a w perspektywie
— eliminacja broni masowej
zagłady.
Z obrazu tego wynika wprost,
iż na szczególne potępienie za
sługują próby
wprowadzania
nowych typów broni masowej
zagłady jak np. bomba neutro
nowa, gdyż godzą one wprost
w palącą potrzebę uzyskania
postępu w rokowaniach rozbro
jeniowych, mogą spowodować
nową fazę w spirali wyścigu
2brojeń, z oczywistymi
kon
sekwencjami
negatywnymi
także i dla klimatu polityczne
go
Mimo wszelkich komplikacji; ’
jakie występują w życiu mię
dzynarodowym, perspektywy po-~
koju i rozbrojenia są historycz
nie realną szansą. Socjalizm do
wiódł już swych niespożytych
możliwości w kształtowaniu no
wego, sprawiedliwego oblicza
świata. Jest już obecnie to ob
licze zupełnie inne niż było w
roku Października, a także zu
pełnie inne niż było przed 33
laty, kiedy u progu zakończe
nia wojny antyhitlerowskiej
przedstawiciele PoLski i Związ
ku Radzieckiego podpisywali
pierwszy układ sojuszniczy.
Dokonało się w tym czasie zna
czne rozszerzenie systemu socja
listycznego, pogłębiały się prze
miany społeczne, w wielu kra
jach na porządku dnia stanęła
sprawa budowy rozwiniętego
społeczeństwa socjalistycznego,
W gruzach legł system kolonial
ny, powstałe w wyniku tego roz
padu państwa są w swej więk
szości ważnym czynnikiem fron
tu antyimperialistycznego. Kapi
talizm wszedł w nową fazę kry
zysu. Możliwości państw socja
listycznej wspólnoty w wywiera
niu wpływu na bieg wydarzeń
światowych rosną stale z pożyt
kiem dla sprawy pokoju i sa
mostanowienia narodów.
Wielkie znaczenie mają pro
cesy zachodzące współcześnie we
wspólnocie krajów socjalistycz
nych. Do ich szczególnie dobit
nych wyrazów należy wszech
stronny rozwój stosunków pol
sko-radzieckich. Przebieg i wy
niki ostatniej wizyty tow. Ed
warda Gierka i rozmów przepro
wadzonych z sekretarzem gene
ralnym KC KPZR, Leonidem
Breżniewem przyniosły nowe po
twierdzenia, że stosunki te stają
się coraz efektywniejsze dla obu
stron we wszystkich dziedzinach
— od polityki i gospodarki po
ideologię 1 kulturę. Dały one
dalszy impuls intensyfikujący
rozwój wzajemnej współpracy.
Rozmowy przywódców obu
partii były także wyrazem blis
kiego współdziałania Polski i
ZSRR w kształtowaniu i realiza
cji uzgodnionej polityki krajów
socjalistycznych, polityki zmie
rzającej do utrwalenia odpręże
nia, zahamowania wyścigu zbro
jeń, do zapewnienia wszystkim
narodom prawa do życia w po
koju.
Spotkania przywódców obu
partii mają niezwykle istotne
znaczenie dla całokształtu sto
sunków polsko-radzieckich i dla
rozwoju współdziałania całej
wspólnoty państw socjalistycz
nych. Dokonywane w czasie tych
spotkań uzgodnienia mają donio
słą wagę w wytyczaniu wiodą
cych linii wyższego etapu na
szej
współpracy i stanowią
punkt wyjścia oraz podstawę do
wszelkich innych, dalszych ini
cjatyw i przedsięwzięć.
Kierując się tymi postanowie
niami premierzy rządów obu
krajów: tow. Piotr Jaroszewicz
i tow. Aleksiej Kosygin w czasie
styczniowego spotkania sformu
łowali kierunki rozwoju współ
pracy gospodarczej w obecnych
latach i w perspektywie lat
osiemdziesiątych. Ich realizacją
zajmują się wszystkie ogniwa
gospodarki, ministerstwa, zjed
noczenia i setki zakładów pra
cy.

liśmy sobie nawzajem ponad 13
tysięcy kompletów dokumenta
cji inwestycyjnej, konstrukcyj
nej i technologicznej.
Nie bez znaczenia jest wresz
cie fakt, że coraz intensywniej
■ rozwijają się polsko-radzieckie
kontakty kulturalne, wymiana
dóbr artystycznych i dorobku
nauk społeczno * humanistycz
nych. Ze również w sferze wy
miany turystycznej obywatele
obu naszych krajów zajmują
zdecydowanie pierwsze miejsce
na liście zagranicznych gości
Polski i Kraju Rad.
Jest to więc w sumie współ
praca partnerska, przynosząca
wymierne korzyści każdej ze
stron. Jej perspektywę rozszerza
realizowany w ramach Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodar
czej kompleksowy program eko
nomicznej integracji krajów na
szej wspólnoty. Polska i Zwią
zek Radziecki jako uczestnicy
wspólnych przedsięwzięć w ra
mach tego programu występują
z wieloma doMoslymi inicjaty
wami. Są twórczymi ośrodkami
nowatorstwa i dynamizmu w
procesie integracyjnym. Temu
procesowi towarzyszy coraz peł
niejsze zrozumienie problemów
rozwiązywanych przez
nasze
społeczeństwa, coraz lepsze do
stosowanie naszej współpracy
zarówno do możliwości jak i do
potrzeb Polski, Związku Ra
dzieckiego i innych bratnich kra
jów, potrzeb dzisiejszych i per
spektywicznych.
W połączeniu faktów material
nych i wartości duchowych,
Czynników rozumowych 1 emo
cjonalnych, głębokich inspiracji
ideowych i przejawów ludzkiej
solidarności może wzrastać i umacniać się nienaruszalna kon
Nasze obecne obroty z Krajem
strukcja przyjaźni 1 współpracy
Rad — największym gospodar
narodów.
czym partnerem Polski stanowią
1/3 globalnych obrotów polskie
Jeśli obecnie, po trzydziestu
go handlu zagranicznego. Jeśli
trzech latach bilansujemy polity
w całej ubiegłej 5-latce wartość
czne, ekonomiczne i ideowe kon
wymiany polsko-radzieckiej osekwencje kwietniowego układu
slągnęla nieco ponad 16 mld ru
to przecież oceniamy nie tylko
bli, to obecnie zbliża się ona do
dorobek tych lat, lecz jedno
poziomu 7 mld rubli w skali
cześnie kierujemy myśl ku przy
rocznej. Dla rozwoju naszego
szłości, ku nowym, coraz szer
kraju ważną rolę odgrywa im
szym, coraz bardziej obiecują
port ze Związku Radzieckiego
cym perspektywom polsko - ra
zboża, ropy naftowej, gazu ziem
dzieckiego współdziałania. Bi
nego, rud żelaza i metali kolo
lans jest zdecydowanie pozytyw
rowych, innych paliw i surow
ny. Sojusz, przyjaźń i współców stanowiących podstawę sta
Fraca obydwu bratnich państw
bilnego i długofalowego zaopa
narodów dobrze służą sprawie
trzenia naszej gospodarki a za
socjalizmu i pokoju, dobrze słu
razem jej ochrony przed trud
żą pomyślnemu rozwojowi i unościami powstającymi na,, ryn-,P macnlańtn dJezpteezćńetwB itoie’
kach światowych. Dotyczy lo
ski i Związku Radzieckiego. Co
zresztą,.mą tylko, surowców,
zaś do perspektyw to posłużymy
ciągu 33 lat, jakie upłynęły od
się słowami tow. Edwarda* Gier
podpisania Układu — dzięki do
ka, który na II Krajowej Kon
stawom urządzeń inwestycyj
ferencji PZPR w styczniu br.
nych i pomocy naukowo-techni
•twierdził „wytyczając plany
cznej Związku Radzieckiego —dalszego rozwoju kraju, powin
zbudowano w Polsce lub podda
niśmy w jeszcze większym sto
no gruntownej modernizacji po
pniu łączyć je z zacieśnianiem
nad 300 obiektów przemysłowych współpracy
ze związkiem Ra
W oparciu o dostawy radzieckie
dzieckim i innymi krajami
rudy i sprzętu, o pomoc radziec RWPG.
Jest
to
podstawowa prze
kich specjalistów wznosimy Hu
słanka dalszego wzrostu gospo
tę Katowice, która pracuje już
darczego
potencjału Polski,
od kilkunastu miesięcy i w I zwiększenia
jej siły i umacnia
kwartale br. wyprodukowała po
nia jej suwerenności”.
nad 1 milion ton stali.
Polska ze swej strony również
TOWARZYSZE!
posiada stale rosnący udział w
zaspokajaniu radzieckich potrzeb
Socjalistyczną Polskę 1 Zwią
surowcowych, eksportując do
zek Radziecki łączą dziś trwa
ZSRR węgiel, koks, siarkę, łe więzy przyjaźni, jedności i
miedź, cynk, sodę i inne braterstwa. Jedność ta opiera się
produkty. Rośnie też nasz eks
na wspólnocie celów budownic
port kompletnych obiektów do
twa socjalistycznego celów, któ
Związku Radzieckiego takich m.
rych Istotą jest stwarzanie co
in. jak statki, fabryki kwasu
raz lepszych warunków życia na
siarkowego, wytwórnie płyt spilszych narodów, pełne urzeczy
śnionych, cukrownie, a także
wistnienie ideałów socjalizmu.
eksport maszyn, urządzeń, wy
Stosunki między naszymi kraja
robów przemysłowych cieszących
mi opierają się na pryncypiach
się uznaniem wśród radzieckich
leninowskich, na proletariackim
odbiorców.
internacjonalizmie, na tożsamo
ści ustrojowej obu krajów, na
Nie chodzi tu zresztą jedynie
ideowej jedności obu bratnich
o wymianę towarową i o liczby
partii. Zasady te legły U pod
obrazujące jej wzrost. Ostatnie
staw doniosłego Układu sprzed
lata przyniosły bowiem bardzo
33 lat, zdały w pełni egzamin
poważne zmiany jakościowe w
życia i obecnie określają trwa
naszych wzajemnych powiąza
łą perspektywę naszych stosun
niach, zwłaszcza zaś rozwinęły
się wyższe formy i treści współ ków.
Dziś, w 33 rocznicę podpisa
pracy gospodarczej takie jak
nia polsko-radzieckiego Układu
specjalizacja i kooperacja pro
dukcji, wspólne inwestycje, u- o Przyjaźni, Współpracy ślemy
zgadnianie wieloletnich planów serdeczne pozdrowienia naszym
gospodarczych. W ostatnim o- radzieckim towarzyszom, życząc
im nowych sukcesów w budow
kresie kierownictwa
naszych
nictwie komunistycznym, dalsze
partii 1 rządów podjęły decyz
go postępu w naszej wspólnej
ję o przygotowaniu kompleksosprawie umacniania socjalizmu i
wych programów współpracy
pokoju.
sięgających roku 1990.
Niech tyje i rozkwita przy
Zmiany jakościowe towarzy
jaźń i współpraca narodów Pol
szą również naszej wzajemnej
aki i Związku Radzieckiego dla
współpracy naukowo-technicznej.
dobra pokoju i socjalizmu.
Współpracy w ramach której w
okresie powojennym dostarczy
(PAP)
Decydującym czynnikiem roz
woju wzajemnej
współpracy
jest współdziałanie wiodących
sił Polski i Kraju Rad — Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej i Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego. Bardzo
istotna rola przypada tu współ
pracy ideologicznej bratnich
partii zwłaszcza w sferze upo
wszechnienia w świecie prawdy
o roli i osiągnięciach socjaliz
mu, w wymianie doświadczeń
zdobywanych na polu gospodar
ki, nauki, kultury, rozwoju de
mokracji socjalistycznej.
Polsko-radziecka współpraca
gospodarcza jest dziś wymow
nym dowodem, pozwalającym
mówić o nowej skali naszego
partnerstwa, skali odpowiadają
cej z jednej strony — w więk
szym niż dotychczas stopniu na
szym wzajemnym potrzebom i
możliwościom, z drugiej zaś —
coraz
szybszemu rozwojowi
współpracy gospodarczej krajów
socjalistycznych.
W sferze naszej bilateralnej
współpracy gospodarczej i nau
kowo-technicznej
niewątpliwą
korzyść przynoszą każdej ze
stron takie czynniki jak wzaje
mna komplementarność zasobów
i mocy produkcyjnych Polski i
Związku Radzieckiego, bliskość
ich tradycji kulturalnych, czy po
dobieństwo
zadań gospodar
czych. Wzajemne uzupełnianie
się i wymiana doświadczeń na
bierają w tych warunkach bar
dzo konkretnych treści.

Coraz szersza
partnerska współpraca

czynnikiem rozwoju naszych krajów
DRODZY TOWARZYSZE,
PRZYJACIELE!
W imieniu Komitetu Central
nego KPZR, rządu i całego na
rodu radzieckiego witam ser
decznie zebranych 1 przekazują
gorące gratulacje z okazji 33
rocznicy Układu o Przyjaźni.
Współpracy i Pomocy Wzajem
nej między naszymi krajami.
Proszę przyjąć, drodzy przyja
ciele, nasze pozdrowienia i gra
tulacje jako wyraz najszczer
szych braterskich uczuć dla so
cjalistycznej Polski, dla narodu
polskiego, waszej partii i jej kie
rownictwa z towarzyszem Ed
wardem Gierkiem na czele, ja
ko ogromną naszą*'satysfakcję z
powodu znakomitych sukcesów,
które osiągnęliście w budowie
socjalizmu i z których wobec
całego świata może być dumny
wasz piękny kraj i bardzo pra
cowity naród polski.
Z ogromną uwagą wysłucha
liśmy
przemówienia
tow.
Wrzaszczyka, w którym ukaza
no wyraziście wyniki rozwoju
stosunków polsko-radzieckich w
minionych latach, oceniono wy
soko rolę KPZR i państwa ra
dzieckiego W tej historycznej
dla naszych krajów sprawie.
Pozwólcie, że wam podziękuję,
tow. Wrzaszczyk, całemu kie
rownictwu partii i rządu za
ciepłe i dobre słowa pod adre
sem narodu radzieckiego, naszej
partii, jej KC. Pragnę oświad
czyć, że polityka KPZR i pań
stwa radzieckiego zmierzająca
ze wszech miar do utrwalenia
jedności i przyjaźni narodu ra
dzieckiego 1
polskiego będzie
wieczna, jak wieczna i niezwy
ciężona jest sprawa proletariac
kiego internacjonalizmu, spra
wa i wskazania wielkiego Le
nina.
Tradycyjne zebrania i spotka
nia, inne imprezy poświecone
układowi są dla nas jakby
przeglądem,
swoistym
._______ . podsu,
mowar.iem wyników dokonanej
pracy.
przeglądem
naszych
wspólnych
osiągnięć. Dzisiaj
stwierdzamy z wielkim zado
woleniem,
że dzięki ścisłemu
współdziałaniu KPZR i PZPR,
rządów i szerokim kontaktom
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nych, aktorzy obu tych placówek
teatralnych, które — warto do
dać — prowadzą
ożywioną
współpracę i wymianę doświad
czeń. ałużąc tym samym rozwo
jowi i wzbogacaniu sztuki dra
maturgicznej obu bratnich na
rodów. W
widowisku wzięli
także udział aktorzy Teatru na
Woli oraz soliści scen warszaw
skich.

W całym kraju
W całym kraju odbywały się
20 bm. uroczystości związane z
33 rocznicą podpisania polskoradzieckiego Układu o Przyjaź
ni, Współpracy i Pomocy Wza
jemnej. Na spotkaniach w za
kładach pracy podkreśla się ogromny dorobek współpracy po
litycznej, gospodarczej 1 kultu
ralnej te Związkiem RadziecWskazuje się również na
fakt, że Polska wspólnie z Kra
jem Rad stoi dziś w pierwszym
szeregu bojowników • prawo do
życia w pokoju.

Pokojowe inicjatywy
ZSRR i Polski

Dzięki aktywnej, skoordyno
wanej polityce zagranicznej
Związku Radzieckiego, Polski i
innych bratnich krajów, działa
jących dla dobra całej ludzkoś
ci, udało się stworzyć szeroki
front masowego ruchu na rzecz
zachowania pokoju na ziemi,
utrwalenia zasad pokojowego
współistnienia, jako głównej
idei współpracy państw o róż
nych ustrojach społecznych.
Wyniki te nie przyszły łatwo.
Walka o dalsze losy odprężenia
trwa nieprzerwanie również
dzisiaj i przybiera niekiedy po
stać nawet bardzo ostrą, zwła
szcza, gdy chodzi o problemy
zakazu broni jądrowej i całko
witego rozbrojenia.
'.ć
Siły imperializmu, siły reakcji
Jatąjęh? staży się rzeczywiście
dążą
do
storpedowania
procesuj
potężhy'rt{r^zynnikiefff kbźttuju "
odprężenia. Znamienna pod tym
naszych krajów, przeszły na
względem jest kwestia broni'
wyższy etap współpracy i po
neutronowej. Coraz oczywistsze
mocy wzajemnej.
się stają zamiary określonych
kół militarystycznych posiadania bomby neutronowej jako
czynnika zastraszania, jako kar
ty atutowej w ciemnej grze na
wet nieraz przeciwko swoim
rządom.
„Statystycy mogą obliczyć i
Dla usprawiedliwienia wyśclwyrazić w ścisłych liczbach ko
gu zbrojeń i zaostrzenia napięrzyści wzajemne — stwierdził
cia międzynarodowego podaje
przy odnowieniu Układu tow.
się wymysły o rzekomo istnieLeonid IljŁcz Breżniew — które
jącym
„radzieckim zagrożeniu
Polska i Związek Radziecki
wojskowym”, pozwala się sobie
czerpią z handlu,
kooperacji
na niewybredne wypaczanie ra
przemysłu, wymiany informacji
dzieckiej polityki zagranicznej.
technicznej i innych form
Przemilcza się przy tym zdecy
współpracy gospodarczej. Trud
dowanie konstruktywne propo
niej obliczyć wzajemny pożytek
zycje Związku Radzieckiego w
ż szerokiej wymiany wartości
tych kwestiach.
duchowych, która się dokonuje
Przezwyciężenie
wszystkich
między nami. A już zupełnie nie
zjawisk negatywnych na drodze
sposób wyrazić w liczbach tej
do pokoju i współpracy będzie
atmosfery szczerego zaufania i
wymagało sporych wysiłków i
braterstwa, które charakteryzu
energicznych
działań wszyst
ją obecnie stosunki radziecko
kich, którzy zdają sobie sprawę
nolskie i które pomnażają na
z niebezpieczeństwa wybuchu
sze siły w budownictwie socja
nowej wojny światowej. Zwią
lizmu i komunizmu”.
zek Radziecki jest zdecydowa
Nowy rozdział w kronice na
nym przeciwnikiem zarówno
szego bratniego sojuszu otwo
wyścigu zbrojeń, jak też dykta
rzyła wizyta w Związku Ra
tu w polityce międzynarodowej.
dzieckim delegacji partyjnoZwiązek Radziecki i jegó
państwoweł Polskiej Rzeczypos
sprzymierzeńcy główny swój cel
politej Ludowej w listopadzie
upatrują w osiągnięciu ogólnie
1976 r. Przyjęte zgodnie z jej
obowiązującego zakazu produk
wynikami wspólne oświadcze
cji oraz w zniszczeniu brani
nie. pod którym figurują pod
jądrowej, rozwiązaniu problemu
pisy sekretarza generalnego KC
całkowitego i powszechnego roz
KPZR tow. Leonida Breżniewa
brojenia. Popieramy aktywnie 1
! przywódcy narodu polskiego
będziemy popierali walkę namtow. Edwarda Gierka, jest dal
rów o wolność narodową 1
szym rozwinięciem punktów Urówność, będziemy walczyć z
kładu, stanowi niezawodną pod
wszelkimi
aktami agresji, bez
stawę i ogromny wkład obydwu
względu na to. pod jaką posta
•tron w sprawę kształtowania
cią by się ona przejawiała.
stosunków
radziecko-polskich
Nowe inicjatywy pokojowe
na najbliższe lata i przyszłe
ZSRR wysunięte w niedawnych
dziesięciolecia.
wystąpieniach
tow. L. I. Breż
Bardzo przyczyniło się do tego
i ostatnie spotkanie przywód niewa odpowiadają interesom
wszystkich narodów.
ców naszych partii i narodów,
Z wielkim zadowoleniem pod
które odbyło się 2 dni temu.
kreślamy, że PZPR, cały naród
polski, wasz rząd popierają w
całości te inicjatywy. Cenimy
też bardzo ogromny wkład PRL
w walkę o pokój, walkę z agre
sywną polityką imperializmu.
Przyjaźń
polsko-radziecka,
jedność 1 ■zwartość naszych par
W Domu Technika NOT w
Rzeszowie otwarto z okazji 33 tii marksistowsko-leninowskich,
krajów wspólnoty socjalistycz
rocznicy wystawę ksiąMd ra
nej. wszystkich sił antyimperiadzieckiej i polskiej zorganizowa
listycznych jest dzisiaj tą bro
nej przez „Dom Książki”. Wy
nią,
która umożliwia Domyślne
dawnictwa radzieckie reprezen
odparcie nowych groźnych za
towane są przez ponad 2 tys. ty
miarów podżegaczy konfliktów
tułów. Wystawie
towarzyszy
wojennych. Dać człowiekowi
sprzedaż książek, a także pro
prawo życia w pokoju — to
jekcje filmów nt. polsko-ra
szlachetne wezwanie waszej
dzieckiej przyjaźni i wszechpartii, jest także hasłem KPŻR,
stronnej współpracy.
całej
postępowej
ludzkości.
W Olsztynie otwarta została
Związek Radziecki był, jest i
wystawa kaliningradzkich dziel
będzie w awangardzie walki o
pokój i postęp społeczny.
sztuki zdobniczej, użytkowej i
Na zakończenie chciałbym
rzemiosła artystycznego. Szcze
jeszcze raz życzyć wam, drodzy
gólne zainteresowanie wzbudza
Przyjaciele, jak największych
kolekcja wyrobów z bursztynu.
sukcesów w budowie rozwinię
W Białymstoku z okazji 33 ro
tego społeczeństwa socjalistycz
cznicy odbył się uroczysty kon
nego na ziemi polskiej, pokoju
cert w Teatrze Dramatycznym
ł ’a
ri,łl '"•**e*o narodu.
Niech żyje niezłomna przy
im. Aleksandra Węgierki. Od lat
jaźń radzlecko-oolska I bratnia
rozwija się przygraniczna współ
współpraca naszych krajów!
praca woj. białostockiego z ob
Niech żyje nasi przyjaciel I
wodem Grodzieńskim Białorus
kiej SRR i Litewską SRR.
sprzymierzeniec — soc<st*sty«na Polska Ludowa I PZPR!
(PAP)
Niech żyje pokój | socjalizm!

Wzajemne korzyści
wynikające z Układu

Uroczysty koncert w Warszawie
rocznicy polsko-radzieckiego ukladu.
Część oficjalną uroczystości
zakończyły dźwięki Międzyna
rodówki.
W drugiej części uroczystości,
zebrani w Teatrze Polskim, o*
bejrzeli barwne widowisko ar
tystyczne. Na program złożyły
się utwory poetyckie i muzycz
ne autorów obu krajów oraz
fragmenty sztuk Jarosława I*
Waszkiewicza, Wasilija Szukszyna i Aleksandra Gelmar.a.
Widowisko poprzedziły ser
deczne słowa powitania i po
zdrowień skierowane do pub
liczności przez dyrektora artys
tycznego Teatru Polskiego w
Warszawie Augusta Kowalczyka
oraz ludowego artystę ZSRR,
głównego reżysera Akademic
kiego Teatru im. E. Wachtangowa w Mosźcwie — Eugeniusza
Simonowa.
W programie wystąpili, go
rąco oklaskiwani przez zebra

Nasza bezinteresowna przy
jaźń i braterstwo nie przyszły
same. Komuniści, wszystkie po
stępowe siły demokratyczne na
szego kraju i Polski musieli o
nie wytrwale walczyć, pokonu
jąc trudną historię stosunków
w przeszłości, narzuconą im
przez carat i klasy panujące,
które prowadziły politykę ucis
ku, szerzyły niezgodę i nieuf
ność między narodami.
Dopiero zwycięstwo Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Paź
dziernikowej, której 60-lecie
obchodziliśmy
uroczyście w
ub.r. położyło kres tej polityce.
Pierwsze na świecie państwo
robotników i chłopów pomogło
polskim patriotom spełnić ma
rzenie narodu polskiego o od
rodzeniu swego państwa. Od te
go czasu minęło 60 lat, a naj
ważniejsze z nich w rozwoju
stosunków radziecko-polskich to
lata wspólnej walki z faszyz
mem i powojennego rozwoju.
Narody naszych krajów, za
kończywszy zwycięsko wojnę z
hitlerowskim faszyzmem, trzy
dzieści trzy lata idą razem,
czerpiąc siły ze wzajemnej po
mocy i poparcia. W jednolitym
froncie, wespół z innymi brat
nimi krajami socjalistycznymi,
występują na arenie międzyna
rodowej w obronie pokoju, za
odprężeniem międzynarodowym,
za okiełznaniem wyścigu zbro
jeń.

(R)
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Mleczne problemy 1)

Więcej, ale czy zawsze lepiej?

REDAKCJA: Obiegowa opinia
głosi, że mleka nam raczej nie
brakuje, a nawet w skali kraju
notuje się sygnały o przysłowio
wej „klęsce urodzaju". Jedno
cześnie, w odczuciu klienta, nie
zawsze ta obfitość mleka znaj
duje odzwierciedlenie w możli
wościach wyboru odpowiednich
przetworów mlecznych, ich ja
kości, a przede wszystkim świe
żości 1 ilości. Spróbujmy przed
stawić Czytelnikom obraz całe
go zagadnienia, począwszy od
bilansu mlecznego, poprzez pro
blemy rozwoju przemysłu mle
czarskiego, a więc inwestycje,
technologie
przetwórstwa, a
także temat poruszany już w
„Ż.W.” — opakowania, aż do
wyrobów, jakie znajdujemy w
sklepach.

ZYGMUNT PANKIEWICZ —
Przemysł mleczarski w ostat
nich latach przeżywa duże tem
po rozwoju. Scharakteryzuję to
dwiema liczbami: w 1970 roku
skupiliśmy 5 mld 309 min lit
rów mleka, w 1977 r. — 9 mld
656 min litrów. Prawie podwo
jony został zatem skup w ciągu
siedmiu lat. Podobne tempo ma
miejsce również w produkcji
głównych wyrobów, jest nawet
większe w wyrobach najbar
dziej poszukiwanych przez spo
łeczeństwo. Jednocześnie nastę
puje poważne unowocześnienie
naszego przemysłu. Tu obser
wator. nawet nie fachowiec, mo
że zauważyć ogromną różnicę
między produktami z roku 1970
i z lat 1976—77. Chociażby takie
przykłady najczęściej spotykane,
jąk serki homogenizowane, ser
ki smakowe, jogurt w opako
waniach bezzwrotnych z dodat
kiem smaków owocowych, sery
plasterkowane i porcjowane.
Chcę przez to podkreślić, że w
procesie uszlachetniania naszych
produktów, w ostatnich latach
nastąpiło wyraźne unowocześ
nienie. Przemysł mleczarski ma
jednak niezmiernie trudne za
dania wynikające przede wszy
stkim z tego, że produkcja
mleka jest rozmieszczona nie
równomiernie w kraju. Wpły
wa to na sorawy jakości. Wia
domo. że nasze produkty będą
wtedy dobre, jeżeli będą świe
że, nałeżyeie dostarczone, w od
powiednich warunkach przecho
wywane. a z tym nie zawsze
jest najlepiej.
REDAKCJA: Aby było co prodnkować, musi być surowiec.
Jak zatem przedstawia się obe
cnie sytuacja ze skupem mleka?

KAZIMIERZ ŁOS — Rzeczy
wiście w ostatnich latach skup
był wyjątkowo pomyślny. Zło
żyło się na to szereg przyczyn,
zarówno decyzji poprawiają
cych opłacalność tej produkcji,
jak i znaczne udoskonalenie sy
stemu odbioru od producentów.
Duży przyrost w skupie, prze
kraczający wielokrotnie przyrost
produkcji mleka, wywołał zja
wisko, którego dotychczas nie
mieliśmy, a mianowicie ograni
czenie ilości mleka, jaka pozo
stawała
w
gospodarstwach.
Skutki tego są podwójne. Ściąg
nęliśmy mleko surowe, które
było dawniej na wsj podstawą
zaspokajania potrzeb, zarówno
konsumpcyjnych, jak i w syste
mie żywienia i odchowu cieląt,
bądź prosiąt. Brak tego mleka
wywołuje w obecnej chwili
większe zapotrzebowanie na go
towe artykuły mleczarskie na
wsi.
REDAKCJA: To znaczy, że sa
mi wpakowaliście się w kabałę?

KAZIMIERZ ŁOS — Nie, to
jest prawidłowy proces i powi
nien trwać w miarę, jak bę
dziemy w stanie zaspokoić w
pełni potrzeby ludności wiej
skiej. Inne mleko produkowane
jest w gospodarstwie, a inne w
postaci artykułów wraca na
wieś. Zmierzam do tego, ze w
obecnej sytuacji nie możemy
uzyskać już przyrostu skupu
mleka tylko drogą dalszego
usprawniania organizacyjnego,
bo takie możliwości zostały wy
czerpane. Musi on teraz odby
wać się w oparciu o przyrost
produkcji. A tu obserwujemy,
od szeregu lat, dosyć dużą stag
nację. Nawet przyrost wydajno
ści jednostkowej udoju me re

konywane. Tu znowu niezbędne
są ogromne środki techniczne.
Potrzeba urządzeń chłodniczych
i różnorakiego sprzętu, który
trudno dostać w odpowiednich
ilościach.

ciwych dostawców maleje. Ale
dostajemy mleko wieczorowe i
ranne, ciepłe i zimne, mieszane.
Trzeba też wspomnieć o drob
nej, ale bardzo istotnej sprawie
— chorych zwierząt. Podczas le
czenia antybiotyki dostają się
REDAKCJA: Ciy macie pano
do mleka i naturalnie ten suro
wie jakąś skalę oceny wypo
wiec nie powinien trafiać do
sażenia?
skupu. Ale zależy to od uczci
wości i kultury dostawcy. Mimo
KAZIMIERZ ŁOS - W tej
szeroko zakrojonej akcji uświa
chwili tylko 50 proc, punktów
damiania rolników, nasze służ
by nadzoru wykrywają stosun
skupu posiada chłodzenie mle
ka.
kowo dużo przypadków mleka
z antybiotykami. Wreszcie kwe
stia zlewania mleka od różnych
REDAKCJA: Pamiętamy, że
dostawców do jednego zbiornika
chyba ponad 10 lat temu Zjed
w punktach skupu. Tzw. klasy
noczenie „Prcdom” pokazywało A j B mają praktyczne znacze
nie tylko przy wycenie surow
dsiennikarsom chłodziarki za
ca, premiujemy tu najlepszych
projektowane specjalnie dla rol
producentów. Natomiast klasa
ników...
„C” to już wyraźnie gorszej ja
kości mleko. Tu znów problem.
KAZIMIERZ ŁOS — Tak, ale
Nie wszystkie zlewnie mają te
to były prototypy i w końcu
chniczne możliwości oddzielenia
umarły śmiercią naturalną. Po
tego gatunku. Negatywne efek
pierwsze, nie za bardzo spełnia
ty wychodzą dopiero przy prze
ły funkcje, które rolnik sobie
twórstwie takiego „mieszanego”
wymarzył.
Po
drugie,
nie
było
kompensuje nam w niektórych
mleka.
producenta,
który
by
je
wytwa

rejonach,
ubytku
pogłowia
rzał.
W
tej
chwili
rzeczywiście
Ten surowiec jest czynny
krów. Stąd z każdym rokiem,
jest program w tym zakresie,
mikrobiologicznie. I tu transport
jeżeli zwiększamy skup, ogra
ale jak dotychczas nie sprecy
odgrywa rzeczywiście bardzo
niczamy ilość mleka pozostają
zowano kto podejmie produkcję,
ważną rolę w dostarczaniu su
cego ną wsi. Trzeba także do
kiedy
urządzenia
ukażą
się
na
rowca do miejsca, gdzie są wa
dać, że trudności w samym odrynku,
w
jakiej
cenie
i
czy
po
runki dla schłodzenia i zatrzy
i. lorze są bardzo duże. Wyobraź
prostu
znajdą
powszechne
zasto

mania
procesów mikrobiologii.
my sobie, że codziennie 11 tys.
sowanie. Ale nawet gdyby uka
Generalnie, jeżeli chodzi o ja
punktów skupu musi odebrać
zały się chłodziarki dla rolni
kość artykułów mleczarskich to
mleko od ponad półtora milio
ków, to i tak od razu nie wy
może podam wskaźniki ogólno
na rolników. To nie rolnik sam
posażymy w nie wszystkich.
krajowe. Masło: udział I klasy
dostarcza, tylko my dojeżdżamy
nie ulega zmniejszeniu — w
do niego i zabieramy mleko.
1975 r. mieliśmy go 95.14 proc.:
WIESŁAW
MAJEWSKI
—
Codziennie zatrudnia się ponad
w 1977 — 96,4. W produkcji se
Zwróćmy
uwagę,
że
rolnikowi
31 tys. jednostek transporto
dostarczającemu 5 litrów mleka
rów twardych mieliśmy w 1975
wych konnych i mechanicznych.
— 79 proc. I klasy, w 1977 —
ta chłodziarka jest po prostu
Zarówno w zimie, jak i w le75,15. Czyli obniżenie o 4 pro
niepotrzebna.
cie. W zimie jest problem do
cent. Niemniej jednak w licz
jazdów, latem zaś — wysokich
bach bezwzględnych, w tonażu
KAZIMIERZ ŁOŚ — Tak.
temperatur,.. trudności z zacho
notujemy poważny postęp Je
Zdajemy sobie sprawę z tych
waniem jakości mleka, co po
żeli w 1975 r. mieliśmy 59 tys.
tem odbija się na jakości arty trudności i dlatego wyraźnie
ton. to w 1977 — €3 tys. ton I
idziemy
na
specjalizację
i
zwię

kułów gotowych.
klasy.
Sery stanowią odrębne
kszenie skali produkcji w go
zagadnienie, bo to bardzo trud
spodarstwie. Jeżeli udało by się
Jest to jedyna produkcja rol
ny produkt, trzeba mieć rzeczy
skoncentrować całe pogłowie,
nicza tak silnie rozproszona, po
wiście dobry surowiec, warun
które jest w tej chwili rozpro
dejmowana w zasadzie przez
ki techniczne i doświadczoną
szone u rolników w mniejszej
wszystkich rolników. Chcę po
kadrę. Jeżeli chodzi o twarogi
liczbie gospodarstw, to produk
wiedzieć, że średnia dostawa
i mleko w proszku, to wskaź
cja towarowa takiego gospodar
dzienna od jednego rolnika wy
niki sa powyżej 99 proc., a więc
stwa
wynosiłaby
100
—
200
litrów
nosi 12 litrów, a są rejony po
wysokie. Pamiętajmy jednak, że
mleka. Wtedy jest możliwość
łudniowe, gdzie ta średnia
jest to klasyfikacja w momen
poprawy warunków produkcyj
kształtuje się w granicach
cie wychodzenia tego produktu
5 — 6 litrów od jednego do nych, dobrego wyposażenia obo
z zakładu. Chcę dla przykładu
ry i zachowania warunków hi
stawcy! To powoduje oczywiste
podać wzrost produkcji naszych
gienicznych. Łatwiej wprowa
kłopoty organizacyjne. Dalej.
artykułów oznaczonych znakiem
dzić urządzenia do chłodzenia i
Sam proces produkcji mleka w
jakości. Jeżeli ważnych zezwo
zorganizować odbiór. Tylko, że
gospodarstwie nie ulega, na
leń na używanie znaków jakości
jest to proces długotrwały i
przestrzeni ostatnich dziesięcio
w 1975 roku mieliśmy 285, to w
nie zrobimy go z roku na rok.
leci, wielkim zmianom. Odbywa
ubiegłym — 301. Znaków „Q”
się w prymitywnych oborach. Nadal będziemy się spotykali z
mieliśrrw w analogicznym okre
rozproszona produkcją, bo jedna
Bez dopływu środków technicz
sie20-1 27. W serach twar
nych. które dawałybymÓźhÓŚĆ'*1 trzdofft gasnddarstw tó właśnie
doirrercajacych „1” — 58
dych.
drobni producenci. Nie możemy
zachowania odpowiedniej jako
w. 1975 1 obecnie 69. Mleko w
sobie pozwolić w ‘te j chwili na
ści mleka w gospodarstwach.
to, aby oprzeć się tylko na go proszku dla niemowląt, produkt
Nie ma urządzeń chłodniczych,
bardzo specyficzny posiada obe
spodarstwach dużych, czy wy
brak środków myjących i de
cnie osiem znaków. Wartość
specjalizowanych.
zynfekujących, które łagodziły
wyrobów podlegających ozna
by czy zmniejszały ryzyko psu
czeniu: w 1975 r. — 13,8 mld;
REDAKCJA: A jak wygląda,
cia się mleka, modernizacja
w 1977 — ponad 20 mld.
obór w drobnych gospodarst
a punktu widzenia przemysłu,
wach postępuje bardzo powoli.
ocena
jakościowa
mleka
i
prze

REDAKCJA: W jakiej to Jest
W zasadzie trzeba by przebudo
tworów?
proporcji do całości wartości
wać ponad 80 proc, obór, co od
strony możliwości finansowych
produkcji mleczarskiej?
JAN WANGIN — Zacznijmy
i materiałowych jest rzeczą nie
od
skupu.
Zdarza
się.
szczegól

możliwą. W określonej sytuacji
JAN WANGIN — W tym ro
nie w okresie letnim, kiedy
musimy więc produkować mle
damy na rynek produkcję
temperatury są wysokie, że ku
ko i odbierać od rolników, a to
za 42 mld zł.
dostawcy dodają środki neu
nie pozostaje bez wpływu na
tralizujące proces kwaśnienia.
system organizacyjny, koszty i
REDAKCJA: Postępy staty
Częściej niestety w gospodar
jakość mleka. Po drodze są
styczne faktycznie widać, choć
stwach uspołecznionych niż pry
punkty
skupu.
Rozproszona
watnych. Służba surowcowa,
produkcja nie pozwala na to,
w praktyce bywa różnie... Np.
przemysłowa służba kontroli ja
aby wprost od rolnika mleko
dany rejon jest zaopatrywany
kości, a niezależnie od tego
trafiało do zakładu przetwór
wszystkie wojewódzkie stacje przez konkretny zakład, który
czego. Tu jest rzeczywiście
akurat może nie mieć produkcji
wielka rola transportu. Mleko
sanitarno - epidemiologiczne badaja mleko i Jeżeli stwierdzą w
jest gromadzone we wspomnia
ze znakiem jakości. Więc kon
punkcie skupu u dostawcy sumenci nigdy nie spotkają się
nych 11 tys. punktów skupu.
Olbrzymia to sieć. Nadzór nad
mleko zneutralizowane czy za
z wyrobami najwyższej klasy.
fałszowane, kierują sprawę do
tym, zapewnienie właściwego
wyposażenia, oceny jakościo
kolegium. To bardzo w tej
WIESŁAW MAJEWSKI —
chwili pomaga.
Praktycznie
wej. przechowywania tego mle
Tak, to jest niestety prawda.
ka, to jest wielkie zadanie,
każdy obcy środek w mleku
Nie wszędzie możemy jeszcze
można wykryć i liczba nieuczktóre musi być przez nas wy-

Odpowiadając na postulaty Czytelników, zaprosiliśmy sze
rokie grono pracowników przemysłu i handlu do dyskusji
nad ilością i jakością produktów oferowanych klientom
przez przemysł mleczarski. W Uchwale XI Plenum KC PZPR
czytamy m.in.: „Konieczne jest (...) pogłębienie przetwórstwa
i lepsze zagospodarowanie surowców rolnych, rozszerzanie
asortymentu produktów żywnościowych, podnoszenie ich ja
kości. dalsza poprawa przechowalnictwa i handlu tymi arty
kułami”. Słowa te niewątpliwie odnoszą się także do mleka
i jego przetworów.
O obecnej sytuacji 1 perspektywach rynku mleczarskiego
dyskutowali: ZBIGNIEW GIBUŁA — dyrektor Biura Stu
diów Projektów i Realizacji Inwestycji Centralnego Zarządu
Przemysłu Mleczarskiego, JERZY LICHODZIEJEWSKI —
dyrektor Zarządu Transportu CZSR „Samopomoc Chłop
ska”; KAZIMIERZ ŁOS — dyrektor Biura Skupu CZPM1;
WIESŁAW MAJEWSKI — dyrektor Biura Handlu CZPM1;
ZYGMUNT PANKIEWICZ — z-ca dyrektora naczelnego
CZPM1; ZOFIA PIEKARSKA — kierownik Oddziału WSS
„Społem”; MARIAN SITEK — dyrektor Biura Produkcji
CZPM1; JAN WANGIN — dyrektor Biura Kontroli Jakości;
BARBARA ZEMBRZYCKA — kierowniczka sklepu WSS
„Społem”, Oddział Mokotów. Redakcję reprezentowali:
ANDRZEJ ZMUDA i MAREK KOWNACKI.
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| ZDZISŁAW SIERPIŃSKI

Kto pomoże Operze Krakowskiej
tystycznymi ale i utrzymywa

sceny muzyczne i mo
żna byłoby powiedzieć, że nia polskości za czasów zabo
TRZY
są pod jednym dachem, gdy rów na tych ziemiach... Przy

by nie fakt, że wszystkie trzy
w ogóle nie mają dachu nad
głową; bezdomne korzystają z
pomieszczeń Teatru Słowac
kiego. Nie trzeba chyba do
dawać,
że są uciążliwym
klientem i tylko chyba wspól
na miłość do sztuki, każę
wszystkim od trzydziestu lat
żyć we względnej zgodzie. Opera i operetka dawno już
istnieją, scenę barokową dy
rektor Krzysztof Missona po
wołuje do życia, oddając ją
w ręce osoby do tego najbar
dziej chyba powołanej i spra
wdzonej już na poprzednich
inscenizacjach, Ewie Michnik,
skądinąd uczennicy Missony.
Przykład tych trudności —
również finansowych, bo jest
to najsłabiej dotowana opera
— może być przykładem, jak
razem z decentralizacją inwe
stycje różnymi chodzą droga
mi. Nagle, gdzieś w terenie
wyrastają mury gigantycznego
i nowoczesnego teatru muzycz
nego, gdy tuż obok zasłużona
opera od trzydziestu lat gnieź
dzi się w prowizorycznych po
mieszczeniach; bogaty Śląsk,
który stać na wszystko, jesz
cze nadal nie ma odpowied
niej siedziby dla swej sceny
1 muzycznej, a przecież
t0
świetna instytucja i z wielki
mi tradycjami, nie tylko ar-

kładów można by dać więcej
— ale przecież jeden krakow
ski starczy za wszystko: tak
dużemu i prężnemu kulturalnie,
powinno się zapewnić odpo
wiednie warunki egzystencji.
Jeżeli samo miasto nie jest w
stanie mu pomóc, to może re
sort kultury przyszedłby tu z
odpowiednią pomocą?
A plany są ciekawe. Przede
wszystkim Missona chce stwo
rzyć zespoły, które mogłyby
podołać zadaniom, jakie chce
on teatrowi muzycznemu na
rzucić. Powiedzmy to od ra
zu: Missona jest jednym z tych
artystów-muzyków,
którego
nie otacza efektowny rozgłos,
który sam skromny i nie dba
jący o reklamę, często ginie
w cieniu ze swymi osiągnię
ciami. Dopiero przyjrzenie się
z bliska jego pracy ukazuje jej
najcenniejsze walory: syste
matyczną sumienność; godze
nie kilku, pozornie tylko róż
nych specjalności, które jed
nak wiążą się ściśle ze sobą
i dają w ten sposób zwielo
krotnione efekty; otoczony jest
ludźmi, z którymi niegdyś
spotkał się jeszcze jako ich
wykładowca, a dzisiaj są jego
pracownikami: naukowymi w
katedrze, bądź artystami zes
połów, którymi kieruje. Taki
układ daje wiele korzyści: pel-

ne przede wszystkim porozu
mienie
artystyczne między
uczniem a mistrzem, a ponad
to wspólną więź przy realizo
waniu nakreślonych planów.
A przecież Krzysztof Missona
jest dziekanem wydziału in
strumentalnego, ma klasę dy
rygentury i jest kierownikiem
katedry wokalistyki krakow
skiej PWSM. Jakże to ułatwia
sprawy: myśli się o teatrze
barokowym, ale przedtem za
kłada się klasę lutni, aby mieć
i ten instrument i teorban —
wszystko, co potem będzie po
trzebne. Właściwie Missona
może o sobie powiedzieć: —
„Jeżeli mam w szkole jakąś
potrzebę i napiszę podanie —
to przecież ten sam Missona
w sąsiedniej komórce organi
zacyjnej nie odrzuci mi poda
nia!”
Może ta scena
barokowa
będzie sprawą najważniejszą:
bo premiera, na przykład,
„Wolnego Strzelca” Webera
stanowi kontynuację tego, co
w stylu działania sceny ope
rowej jest istotą sprawy. Z
tym, że teraz robić się to bę
dzie z młodymt artystami i z
ciekawą scenografią Małgorza
ty Dziewulskiej. Również „Za
mek na Czorsztynie” zrealizu
je bardzo jeszcze młoda Ag
nieszka Kreiner.
A scena barokowa? Należeć
będzie do Ewy Michnik, która

Hasło — „szklanka mleka dla każdego ucznia” —stale aktualne!!/

Fot. caf — Rybczyński

zapewnić towar taki, jaki
twórnie typu miejskiego. To te
chcieliby widzieć klienci.
zakłady, które pracują na co
dzienne
zaopatrzenie
rynku
JAN WANGIN - Chcę jesz
konsumpcyjnego. Przekazaliśmy
cze zwrócić uwagę na specyfi
tu zdolności rźędu 550 min li
kę produktów mleczarskich.
trów. Wykonaliśmy przez dwa
Mianowicie poza mlekiem spo
lata połowę planu 5-letnięgo.
żywczym wszystkie nasze arty
Otrzymały nowe zakłady War
kuły są fermentowane. Co tp
szawa,. Wrocław,
Pabianice.
znaczy? Surowiec jest podda
Bydgoszcz, Toruń. Opole i sze
wany zabiegowi termicznemu,
reg mniejszych miast. W tym ro
tzn. pasteryzacji, a potern wpro
ku przekażemy zakłady w Gdar
wadzane są tzw. czyste kultury,
sku i Kaliszu. To są te rejony,
czyli bakterie kwaszące. I one
w których poziom zaopatrzenia
stale działają. Proszę zwrócić
będzie mógł ulec. znacznej po
uwagę, że śmietana czy jogurt
prawie. Zarówno jeśli: chodzi o
postoi parę godzin w wyższej
asortyment, jak i o sposób po
temperaturze i zaczyna „puch
dania, z zastrzeżeniem znanych
nąć”. Podobnie jest z masłem,
trudności z Opakowaniami. Wy
serami i twarogami. I my sćmi
dajamy w bieżącej pięciolatce
tego nie poprawimy. Musi, być
na budowę przemysłu mleczar
zachowany cały ciąg chłodni
skiego ponad 16 mld zł.
czy w transporcie i sieci deta
licznej. Przecież jeżeli twarogi
REDAKCJA: — A czy można
stoją na niechłcdzopych ladach
porównać to z poprzednią pię
w okresie .letnim, to w ciągu
godziny się kwaszą. Jeżeli ma-, ciolatką?
sło czy napoje będą stały w po
ZBIGNIEW GIBUŁA: — To
kojowej temperaturze to ten
iest podobny poziom.' Sądzę; że
proces
fermentacyjny
się
dwa
lata, które minęły i' 1979
wzmaga.
rók, w którym przekażemy du
ży zakład w Szczecinie, Gorzo
WIESŁAW MAJEWSKI — W
wie Wlkp.. Rybniku — powin
tym miejscu trzeba zwrócić
ny dać konkretne efekty. Nato
uwagę na bardzo ważna sprawę
miast negatywnie oceniamy z
z zakresu technologii. Tak dłu
pozycji inwestycyjnych możli
go, jak nasze wyroby będą mia
wości poprawy sytuacji na od
ły bardzo krótki, dobowy okres
cinku serów dojrzewających
trwałości, tak długo klienci nie
Tutaj proces inwestycyjny je.y1
będą zadowoleni. Proces dystry
bucji. dro?a od zakładu do kon„. , ?dęp,Y^agię^luższy, a dojyc^
czas wykonaliśmy tylko 2«.proc.,
łumentś, iest stosunkowo dłu.ga,zdarza się więc,, że mleko
założeń pięciolatki. Z tym. żg
nawet te założenia nie moga-poczy ser jest nadkwaszony. Stąd
kryć potrzeb rynku. Poprawy
niezbędne jest przejście na pro
można oczekiwać dopiero w
dukty o przedłużonej trwałości.
1980 roku, .kiedy uzyskainy efek
I nawet załatwienie łańcucha
ty obecnych inwestycji.
chłodniczego do końca nie rozwiaże tych spray/. Ale to już
Na razie próbujemy ratować
nie zależy tylko od naszego
sytuację . sprowadzając dodatko
przemysłu. Jest to taki** kwe
we linie twarożkarskie, być mo
stia opakowań i urządzeń, nie
że jeszcze w roku bieżącym.
stety. z imnortu.
Korzystamy tutaj z funduszów
przeznaczonych na tzw. inwe
REDAKCJA: Wyda.je się, że
stycje rynkowe. Ale biorac pod.
w tym miejscu trzeba by po
uwagę, że na 800 zakładów mle
wiedzieć o rozbudowie przemy
czarskich — 600. jest wyeksplo
atowanych niemal do granic
słu mleczarskiego w ostatnich
możliwości, małych, takich, któ
latach.
re pracowały jeszcze na długo
przed
wojną, widać że możliwo
ZBIGNIEW GIBUŁA — Gene
ści zmodernizowania tych zakła
ralnie biorąc. przyjęto obecnie
dów są bardzo ograniczone. Prak
kierunek na inwestycje . mle
tycznie nie bardzo można do nich
czarskie typu rynkowego.
wprowadzać nowa . technikę czy
Mamy w bieżącej pięciolatce
technologię. Z drugiej strony,
oddać zdolności przetwórcze 2,5
jeżeli Uwzględnimy, żę w ostat
mld litrów mleka rocznie. Od
nich latach efekty ■ inwestycyjne
w 40 proc, są przeznaczane na
daliśmy przez pierwsze dwa Ja
ta planu 5-letniego niespełna
montaż nowych linii w istnie
miliard — trochę mało. W la
jących zakładach, to jasne iest.
tach 1976—1977 dziewięćdziesiąt
że możliwości kurczą się coraz
proc, przekazywanych do eks
bardziej.
ploatacji zakładów to były przeREDAKCJA: Panie dyrekto
rze — przemysł spożywczy a
pełna zapału planuje ze swym mleczarski w szczególności ma
niegdysiejszym profesorem na generalny priorytet. Czy w
początek „11 ritorno d'Ulisse in
ramach tego priorytetu uwzglę
patria” Monteuerdiego w opra
dnia się w pełni potrzeby wa
cowaniu Zygmunta i Anny
szej branży, czy też raczej ma
Szwejkowskich, później ewen
cie kłopoty z inwestycjami?

MARIAN SITEK: — Butelek
też nie ma pod dostatkiem. Je
żeli zaczynamy wprowadzać bu
telki dodatkowo zamiast folii, to
ich pa, prostu brakuje. W I
kwartale br. nie daliśmy 1,2 min
sztuk kubeczków jogurtów. Dla
tego. że nie dostaliśmy tych opakowań z przemysłu.

tualnie operę Franceski Caccini — zresztą na dalsze plany
czas jeszcze.
Może najbardziej cieszy w
tym wszystkim, że Missona tak
bardzo stawia na młodych:
jest to dzisiaj chyba jedynie
słuszna metoda, aby uratować
wiele spraw artystycznych w
naszym życiu muzycznym.
Przecież ci starsi dawno już
przestali się oglądać na ro
dzime sceny widząc swą przy
szłość raczej w tym, co moż
na zrobić za granicą; i wydaje mi się, że nie szkodzi
wcale, jeżeli gdzieś tam mło
dym zdarzy się nawet jakaś
pomyłka, potknięcie — pokry
ją to na pewno entuzjazmem
do pracy, siłą młodej wyobra
źni, pasją artystycznego dzia
łania i rozumieniem szansy,
jaką im krakowska scena two
rzy.
Tylko trzeba jej przyjść z
pomocą. Nie zawsze przemyś
lana, a czasami nawet roz
rzutna gospodarka poprzedni
ków dzisiaj odbija się bra
kiem potrzebnych środków.
Zresztą trzeba ich stale wię
cej, bo koszty utrzymania te
atru muzycznego wzrastają.
A źle by było, aby szansa,
jaką ma Kraków, ciekawy i
wspaniały ośrodek kulturalny
została przegrana przez brak
potrzebnych funduszy.
W jakimś zamierzeniu no
wego dyrektora Krzysztofa
Missony ma być to scena mło
dych. Pomóżmy im!

ZBIGNIEW GIBUŁA: Ja nie
jestem powołany do oceny sto
pnia priorytetu. Jeżeli miałbym
znaleźć chociaż odrobinę opty
mizmu w sobie, w działalności
inwestycyjnej, to mógłbym po
wiedzieć. że dużym efektem
priorytetu iest to. iż nie zostały
zamknięte budowy przemysłu
mleczarskiego. W tym roku pod
jęto nawet 5 nowych inwesty
cji.

REDAKCJA: — Mówiliśmy o
kwestiach samego przetwór
stwa. A przecież ważnym pro
blemem są opakowania. Jakie
tu są szanse?
ZYGMUNT PANKIEWICZ: —
Rzeczywiście mamy z nimi du
że kłopoty. W tym roku wobec
brakującej
ilości
opakowań
krajowych dostaniemy większy
przydział na import. Pierwsze
decyzje już są.

MARIAN SITEK: — Oceniam
sytuację mniej optymistycznie
Zacznijmy od tego, że chca'’
mieć opakowania z folii musieliśmy sami kupić urządzenia i
dać je w prezencie przemysło
wi chemicznemu. Niestety efek
ty z tych urządzeń nie mogą
nas zadowalać. I to iest nie
zrozumiałe. Kupiliśmy linię do
produkcji folii, której powin
no wystarczać aż nadto. Teraz
jest nie wykorzystana w pełni
dla naszych celów, dla kogo więc
te opakowania się robi?

REDAKCJA: — Ostatnio pu
blikowaliśmy sygnał od czytel
niczki, że widziała meble — opakowane w folię z nadrukiem
„mleko"-.

REDAKCJA: — Jak to'się ma
do całości dostaw?
MARIAN SITEK: — Dosta
liśmy 46 proc, opakowań, tzn.
konkretnie folii. Chcielibyśmy
zwiększyć ilość twarożków ho
mogenizowanych o 25 tys. ton.
Jeżeli nie.będzie opakowań, to
oczywiście sprawa unadnie.
Sa -też kłopoty z mlekiem, w
proszku dla niemowląt. Nie ma
kartoników na . pudelka. Po
drugie, zakład w Lipsku produ
kujące. ten' proszek uzależniony
jest- od kotłowni zakładów sta
rachowickich. Brak pary unie
możliwia wykorzystanie zdolno
ści produkcyjnej. . nie pozwala
uzyskać, produkcji pierwszej ja
kości'. Zaopatrzenie rynku w ten
produkt poprawi Się zdecydo
wanie dopiero po roku 1980,
kiedy ruszy nam zakład w Słup
sku.
REDAKCJA: — Rozważając
kwestie surowcowe trzeba tak
że brać pod tiwagę tzw. bilans
tłuszczowy. Jak - wiemy jedną z
forrń złagodzenia trudności w
tym zakresie miało być wpro
wadzenie masła dietetycznego.
Obserwacje wskazują, że ten
produkt nie przyjął się na ryn
ku. Czy wobec tego należy upie
rać sie przy dalszym jego wy
twarzaniu, czy raczej dać mniej
masła, ale lepszego?
WIESŁAW MAJEWSKI: —
Nie ma alternatywy d.ać masło
dietetyczne i dużo, czy inne ma
sło i mało. Trzeba dać takie
masło, które klient kupi. Ponie
waż mimo różnych zabiegów
podejmowanych przez przemysł
i handel poziom sprzedaży tego
produktu oscyluje średnio wo
kół 3 proc, nie będziemy ‘ dale j
tego rozwijać.
Jeżeli natomiast rozmawiamy
o tłuszczach to chyba warto
powiedzieć o jednej rzeczy m. m.
determinującej rynek masła i
śmietany. To chyba nie dość
uświadamiana sobie sprawa re
lacji cen i rachunku ekonomicz
nego w gospodarstwie domowym,
W Polsce, jak nigdzie na świę
cie relacje miedzy cenami ma
sła, a innymi rodzajami tłusz
czów sa korzystne dla konsu
menta. jeśli idzie o masło. To
może odwrócić tylko zmiana
struktury cen na tłuszcze. Prze
cież z tego co wiemy wszyscy,
w ostatnim czasie jest minimal
ny wzrost spożycia margary
ny, to samo odnosi się do tłu
szczów wieprzowych i roślin
nych. Każdy natomiast chce
jeść masło. Jeszcze do 1974 r.
próbowaliśmy
aktywizować
sprzedaż masła, bo wzrost z
roku na rok wynosił 1,5—3 proc.
W tym czasie nasilano też eks
port masła, ze względu na brak
chłonności rynku i niemożność
przetrzymania. W momencie,
kiedy raptownie wzrosły zarob
ki. wzrósł także bardzo popyt
na masło.
Stanowimy swego rodzaju
ewenement światowy, jeśli cho
dzi o spożycie śmietany. W Eu
ropie zachodniej nie je się
praktycznie zup i dań ze śmie
taną tak jak u nas. Tam śmie
tanę używa sie do kawy, owo
ców. wyrobów cukierniczych,
natomiast nie ma konsumpcji
kulinarnej. Jak podliczymy te
237 tys. ton śmietany zjadanej
w ciągu roku i 235 tys. ton ma
sła (przeliczając śmietanę na
masło w produkcji 4.5 do 1)
to w tej chwili zbliżamy się już
do 10 kg masła na statystyczną
głowę, nie licząc samozaopatrzenia wsi. A to iest już po
ziom. niedawno zakładany na
rok 1980.
Mv jako branża jesteśmy z
tego zadowoleni, przecież na
szym zadaniem iest powiększa
nie produkcji mleka, przerabia
nie i sprzedawanie wyrobów
mleczarskich. Z tym. że nie
sposób przeskoczyć pewnego
progu.
powodowanego przez
wiele czynników, o których już
była mowa i które wypłyną w
dalszej dyskusji.
Relację opracowali:
MAREK KOWNACKI
ANDRZEJ ŻMUDA
Drugą część relacji zamieści
my w jednym a najbliższych
numerów.
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33 rocznica podpisania

układu polsko-radzieckiego
. MOSKWA (PAP). Korespon
dent PAP, Jerzy Grzywa, pisze: Społeczeństwo radzieckie

Rozmowy na Kremlu
ministrów spraw zagranicznych

ZSRR i USA
MOSKWA (PAP), W czwartek rozpoczęły się na Kremlu
rozmowy między ministrem
spraw zagranicznych ZSRR Andriejem Gromyką a sekretarzem
stanu USA Cyrusem Vance’em.
W czasie rozmowy dokonano
szczegółowej
analizy
stanu
przygotowań do podpisania no
wego radziecko-amerykańskiego
porozumienia w sprawie ogra
niczenia strategicznych zbrojeń
ofensywnych. (P)

Dziś uroczyste
powitanie Polki
w Las Palmas
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Ponad godzinę utrzymywano
bezpośrednią łączność głosową z
„Mazurkiem”, następnie „Ico”
wszedł do portu Santa Cruz na
Tenerifie. Ponowne spotkanie z
„Mazurkiem” odbyło się się o
godzinie 3.30 GMT. Jacht towa
rzyszył żeglarce do świtu; kpt.
Liskiewicz przekazano na po
kład „Mazurka” świeże owoce
i bułki.
20 bm. rano udało się nam
nawiązać łączność radiową z
jachtem „Ico”. Wówczas okaza
ło się, że na jego pokładzie jest
także dziennikarz PAP.
Powitanie „Mazurka” w Las
Palmas, w basenie Real Club
Nautico de Gran Canaria usta
lono na piątek o godzinie 9 ra
no. Oprócz Eugeniusza Noworyty, ambasadora PRL w Madry
cie, który będzie gospodarzem
uroczystości, weźmie w niej udział także korpus dyploma
tyczny z Las Palmas oraz
miejscowe władze, m.in. Manuel
Fernandez Escandon. gubernator
Wysp Kanaryjskich, Gabriel
Mejias Pombo, burmistrz Las
Palmas oraz Francisco Arena
del Toro, burmistrz Maspalomas.
Ten ostatni zanrosil już żeglarkę oraz jej męża na wypoczynek
do administrowanej przez siebie
miejscowości, a jak wiadomo,
jest to najpiękniejszy ośrodek
wypoczynkowy na Wyspach Ka
naryjskich.
Po powitaniu na nabrzeżu ma
odbyć się konferencja prasowa
z Krystyną Chojnowską-Lisokiewicz
dla- kilkudziesięciu
dziennikarzy z całego świata oczekujących już od ponad ty
godnia na spotkanie z txilska
żeolarka. JACEK BORKOWSKI

Relacja
z jachtu „Ico”
LAS PALMAS (PAP). Spe
cjalny wysłannik PAP red. Mi
chał Tokarczyk relacjonuje z
jachtu „Ico”. Po siedmiu godzi
nach podróży na „Ico” spo
strzegliśmy na ekranie radaru
maleńki, ledwo widoczny punkt
w odległości ok. 2 mil na za
chód od naszego kursu. Natych
miast udaliśmy się w tamtą
zajadających
stronę.
Mimo
ciemności już z daleka widać
było, że to właśnie „Mazurek”.
Podpłynęliśmy bardzo blisko.
Na pokładzie krzatała sie kot.
Krystyna
Chojnowska-Liskiewicz. Fale były bardzo duże,
robiło się coraz ciemniej.
„Jestem bardzo zmęczona,
odczuwam dolegliwości sercowe.
Od kilku dni nie ma mowy o
wyspaniu się. Obcięłabym już
być w porcie” — powiedziała
kpt. Chojnowska-Liskiewicz.
Następnie maź że’larki —
Wacław Liskiewicz, który pilo
tował „Ico” nrzy podchodzeniu
do „Mazurka”, przeprowadził z
żoną dłuższa rozmowę za po
mocą tvbv. Przez cały czas po
zostawaliśmy w bezpośredniej
bliskości.
O godz. 3.30 GMT nawiązaliś
my ponowna rozmowę z knt.
Krystyną
Chojnowską-Liskiewicz. Siedziała ona wówczas na
pokładzie. Jak się okazało —
pękła linka samosteru^ żeglarka
zmuszona była sterować ręcz
nie 1 znów nie było dla niej
mowy o soaniu. Do świtu pozo
stawaliśmy w bezpośredniej bli
skości „Mazurka” oświetlając
okolice, aby nas-a żeglarka nie
musiała używać bardzo już
wyeksploatowanych akumulato
rów. Kiedy sie rozwidniło. Pol
ka zreferowała samoster. Po
nieważ było już łatwiej mane
wrować „Mazurkiem” podesz
liśmy na odległość dwóch me
trów 1 podaliśmy na pokład
świeże bułki oraz owoce.
Na 30 mil przed Las Palmas
onuś-iliśmy ..Mazurka”.

0 W Hawanie zakończyła obra
dy VII sesja polsko-kubańskiej
komisji współpracy gospodarczej
i
naukowo-tecbnicznej, w któTvch uczestniczyła polska dele
gacja na czele z wicepremierem
Tadeuszem Pyką. Protokół nodnisany przez obie strony odzwier
ciedla szeroki zakres współpracy
między Polską a Kubą.
Jak już informowaliśmy, wice
premier Tadeusz Pyka został
przyjęty w He.wanie przez I se
kretarza KC Kp Kuby, premiera
Fidela Castro. Po zakończeniu
obrad komisji wiceprezes Rady
Ministrów PRL spotkał się rów
nież z wicepremierem Kuby Cariosem Rafaelem Rodriguezem.
fi W Lvonie odbyła się wysta
wa medali polskich zorganizowa
na przez miejscowe towarzystwo
sztuk pięknych oraz działający w
tvm
mieście
francusko-polski
ośrodek kulturalny. Wystawa, na
której prezentowano medale do
starczone z muzeum we Wrocła
wiu, poświęcona była współczes
nej polskiej srtuce medalierskiej.
Ekspozycja spotkała się z zainte
resowaniem środowiska francu
skiego i polonijnego.

uroczyście obchodzi 33 roczni
cę podpisania Układu o Przy
jaźni, Współpracy i Wzajem
nej Pomocy między PRL a
ZSRR.

Zakończenie XIV rundy rokowań wiedeńskich
Faza ważnych decyzji
WIEDEŃ (PAP). Specjalny wysłannik PAP, Andrzej Rajzacher, pisze: 10 bm. odbyło się 168 z kolei posiedzenie plenarne
delegacji 19 państw uczestniczących w rokowaniach w spra
wie wzajemnej redukcji sil zbrojnych i zbrojeń w Europie
środkowej. Zakończyło ono XIV rundę rozpoczętych w paździer
niku 1973 r. rokowań wiedeńskich. Rokowania zostaną wzno
wione po przerwie, 18 maja br.
Środowe obrady toczyły się chodnich, zmierzający naprawdę
pod przewodnictwem przed do równoprawnej, wzajemnej
stawiciela Belgii, ambasadora redukcji wojsk w Europie środ
kowej, nie zapewniający niko
van Smolderenamu jednostronnych korzyści i

W Moskwie, w Domu Przy
jaźni, odbyła się centralna aka
demia zorganizowana przez To
warzystwo Przyjaźni RadzieckoPolskiej. Przybyli na nią przed
stawiciele społeczeństwa stolicy
ZSRR, weterani i przodownicy
pracy, aktywiści TPR-P — re
prezentanci świata nauki i kul
tury.
Głos zabrali — przedstawiciel
Zebrani serdecznie powitali
RFN, Wolfgang Behrends i
delegację polską na rocznicowe
przedstawiciel
ZSRR, Nikołaj
obchody z wiceprzewodniczącym
Tarasów. Ambasador Behrends
Zarządu Głównego Towarzy
stwa Przyjaźni Polsko-Radziec przedłożył w imieniu państw za
chodnich poprawkę do propozy
kiej, Janem Raczkowskim. Ocji krajów NATO z grudnia
becny był ambasador PRL w
1975 r., która przewidywała asy
ZSRR Kazimierz Olszewski.
metryczne
redukcje
wojsk
Spotkanie otworzył przewód,
ZSRR i USA w E;.—pie środ
niczący Rady Związku Rady
kowej.
Nie
podano
szczegółów
Najwyższej ZSRR, przewodni
propozycji, poza
czący Centralnego Zarządu To zmienionej
tym, że zajmuje się ona m.in.
warzystwa Przyjaźni Radzieckokompozycją redukcji w pierw
Polskiej Aleksiej Szytikow.
szej fazie, oraz w drugiej fazie
W przemówieniach, J. Racz zobowiązaniami, rozmiarami i
kowski, i wiceprzewodniczący
terminami redukcji, które ob
Centralnego Zarządu TPR-P, Ni
jęłyby wojska innych bezpo
kołaj Panków, podkreślili histo
średnich uczestników rokowań,
ryczne znaczenie układu polskoniż ZSRR i USA. Trzeba za
radzieckiego, który zapoczątko
znaczyć, że państwa zachodnie
wał nowy okres w stosunkach
wprowadziły zmiany do swych
między obu krajami. Charakte
koncepcji po raz pierwszy od
ryzują się one nierozerwalną
dwóeii lat.
przyjaźnią oraz wszechstronną
Państwa socjalistyczne zbada
współpracą przynoszącą obopól
ją stara icie zm any w stano
ne korzyści. Takie jej formy
wisku zachodnim w celu prze
służą lepszemu wzajemnemu
konani się, w jakiej mierze
poznaniu dorobku i osiągnięć za
mogą się one przyczynić do
przyjaźnionych krajów i naro
rzeczywistego postępu w roko
dów. są realizacja w praktyce
waniach i do opracowania roz
idei zawartych w programach
wiązań możliwych do przyję
wytycznych przez PZPR i
cia przez wszystkich uczestni
KPZR.
ków. Każdy krok państw zaW ciągu minionych 33 lat —
jak podkreślali mówcy — Pol
ska, przy olbrzymiej pomocy
ZSRR, stała się przodującym,
uprzemysłowionym krajem i
ważnym partnerem gospodar
czym dla Kraju Rad. W latach
1976—80 wzajemne obroty han
BERLIN (PAP). 20 bm., ba
dlowe osiągną blisko 30 mld wiący z wizytą w NRD członek
rubli, trwa współpraca przy bu Biura Politycznego KC PZPR,
dowie wielkich inwestycji prze wicepremier Jan Szydlak został
mysłowych w naszym kraju. przyjęty przez sekretarza gene
Polska uczestniczy w rozbudo
ralnego KC SED, przewodniczą
wie bazy surowcowej na tere cego Rady Państwa NRD, Enie ZSRR, zapewniając swemu
richa Honeckera.
przemysłowi systematyczne do
Centralnym punktem przyja
stawy m.in. gazu ziemnego, ro
cielskiej rozmowy była wymia
py naftowej i rud żelaza.
na informacji na temat realiza
Dla rozwoju przyjaźni polskocji przez ludzi pracy Polski i
radzieckiej — jak podkreśla NRD uchwały IX Zjazdu SED
centralna prasa oraz przedsta
i VII Zjazdu PZPR.
wiciele społeczeństwa radziec
Z zadowoleniem stwierdzono
kiego w czasie licznych spotkań pomyślny rozwój stosunków
i wieczornic z okazji rocznicy między obu partiami, państwa
podpisania układu — ważnym mi i narodami. Podkreślono
wydarzeniem stała się ostatnia
zwłaszcza znaczenie porozumień
wizyta w ZSRR I sekretarza KC
w sprawie dalszego pogłębienia
PZPR Edwarda Gierka, jego współpracy gospodarczej i na
rozmowy z Leonidem Breżnie ukowo-technicznej,
zawartych
wem oraz wręczenie przywódcy
E. Honecw czasie spotkania
si "
■polskiemu Ordsru',ijRetvoafeji
keriTr E.'V
___ Wkutym br.
Gie.-ka'
Październikowej.
Poruszono również szereg
.» Szczególnie uroczyście obcho problemów aktualnego i przy
dzi się rocznicę podpisania ukła szłego rozwoju niektórych ga
du w przedsiębiorstwach i mias łęzi gospodarki obu krajów. Za
tach współpracujących blisko na akcentowano rolę wspólnego
co dzień z Polską. Wiele publi Komitetu Współpracy Gospo
kacji na temat naszego kraju i darcze! i Nąukown-TerhniczneJ
PRL-NRD w realizacji współ
znaczenia układu polsko-radziec
pracy ekonomicznej między okiego zamieściła prasa radziec
bu krajami. (P)
ka. (P)

Jan Szydlak przyjęty
przez Ericha Honeckera

(P) Specjalne ekipy poszukiwały ciała Aldo Moro w jeziorze
Duchessa w Apeninach. Poszukiwania nie dały rezultatu. „Czer
wone brygady” zakomunikowały ostatnio, że Aldo Moro żyje.

CAF — Unifax

Aldo Moro żyje
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
wymienione są też terminy: w
ciągu 48 godzin od godz. 15 w
czwartek władze włoskie mają
podjąć decyzję, w przeciwnym
razie wyrok na Moro zostanie
wykonany.
A więc jest to właśnie to ulti
matum, którego włoscy obserwa
torzy spodziewali się od dawna.
Ultimatum bezwzględne, podane
w celowo sprowokowanej przez
„brygadzistów” atmosferze ogól
nego przełażenia.
Oba komunikaty, jak wskazu
ją wyniki badań grafologów i
psychologów, są dziełem „czer
wonych brygad”. Wynika stąd,
iż poprzedni 7 komunikat, za
wiadamiający o
wykonaniu
„wyroku” na Aldo Moro został
podrzucony władzom włoskim
i włoskiemu społeczeństwu celo
wo, po to by wywołać szok, po
głębić jeszcze bardziej dramatyczność sytuacji, zaszantażować.
Przez trzy dni trwają już
poszukiwania, w ciężkich wa
runkach terenowych, w miejscu,
do którego niezliczone patrole
wojska i policji trzeba było
przetransportować helikoptera
mi, gdyż o tej porze roku od
cięte jest od świata — i nagle
nadchodzi wieść, że Aldo Moro
żyje. a poszukiwania były tyl
ko „niepotrzebną wycieczką w
góry”. Cały ten trud, cała wy
czerpująca prąca setek ludzi w
niezwykle trudnych warunkach
podjęte zostały — jak się wydaje w chwili obecnej — jedy
nie w wyniku makabrycznego
żartu-ostrzeżenia
„brygadzi
stów”, którzy teraz wysuwają
nos zza węgła i grożą palcem:
uważajcie, bo możecie to prze-

żyć jeszcze raz, tym razem na
prawdę.
„Brygadziści”, jakby dla pod
kreślenia, że jeszcze działają i
że prawdziwy jest drugi 7 ko
munikat, w czwartek o 7 rano
zamordowali strzałami w Medio
lanie strażnika więziennego.
ALEKSANDRA KEDAJ

nie przynoszący
uszczerbku
czyjemukolwiek bezpieczeństwu,
spotka się z poparciem państw
socjalistycznych. Oświadczył to
na
posiedzeniu
plenarnym
przedstawiciel ZSRR, Nikołaj
Tarasów.
Na zakończenie kolejnej run
dy rokowań, po środowym po
siedzeniu plenarnym odbyła się
konferencja prasowa przedsta
wicieli państw socjalistycznych
i zachodnich. Dokonując oceny
aktualnego
stanu
rokowań,
przedstawiciel Czechosłowacji,
Emil Kebluszek stwierdził, że
wkroczyły one obecnie w ważną
fazę: niezbędne stało się pod
jęcie zasadniczych decyzji co
do tego czy pójść drogą znacz
nego obniżenia wysokiej kon
centracji sił zbrojnych i zbro
jeń w Europie środkowej, czy
też poddać się tendencji dalszej
intensyfikacji niekontrolowane
go wyścigu zbrojeń. Państwa
socjalistyczne opowiadają się
zdecydowanie za pierwszą dro
gą-

Ambasador Kebluszek zali
czył do pozytywnych rezulta
tów XIV rundy rokowań wy
mianę dodatkowych danych licz
bowych,
dotyczących
wojsk
bezpośrednich uczestników. Do
szło do tego Zz inicjatywy
państw socjalistycznych, które
mają obecnie nadzieję, że da
ne te pomogą państwom za
chodnim w skorygowaniu błę
dów w ocenie stosunku sił mi
litarnych w Europie środkowej.
Podobnie ocenił dyskusję nad
danymi występujący w imieniu
państw zachodnich przedstawi
ciel Holandii, de Vos van Steenwijk. Dodał on, że przedsta
wione modyfikacje w stanowi
sku zachodnim są zależne od
wyniku tej dyskusji, która nie
doprowadziła jednak jeszcze do
porozumienia.
Odpowiadając
na
pytania
dziennikarzy przedstawiciel Ho
landii nie mógł zaprzeczyć, że
państwa NATO zwiększyły w
okresie
rokowań
liczebność
swych wojsk w strefie Europy
środkowej. Nie był także w
stanie wyjaśnić przekonywają
co, dlaczego państwa zachodnie
nie zgadzają się na propozycję
państw socjalistycznych w spra
wie „zamrożenia” liczebności
wojsk obu stron na okres roko
wań, nawet gdyby deklaracja
na ten temat nie wymieniała
żadnych danych co do ich liczebności. Jak wiadomo, dane
te są obecnie przedmiotem dys
kusji. (W)

Liban

Skomplikowana sytuacja militarna
BEJRUT (PAP). Specjalny wy
słannik PAP, Tadeusz Jackow
ski pisze: Sytuacja militarna
Libanu wygląda obecnie nastę
pująco:
Oddziały Organizacji Wyzwo
lenia Palestyny oraz lewicy li
bańskiej liczą około 14 tysięcy
żołnierzy, w tym około 12 ty
sięcy żołnierzy Jasera Arafata
stacjonujących w okolicach Tyru. Drugą podstawową siłą jest
silna i wciąż uzbrajana armia
falangistowska, której liczeb
ność szacuje się na 12—16 tys.
ludzi. Armia ta uznawana jest
za tak zwane centrum prawicy
libańskiej.
Ekstremistyczne
oddziały
prawicy libańskiej — chodzi tu
głównie o tak zwany
Front
Cedru, Kamille Szamuna oraz
jego syna Dory Szamuna — li
czą 5—8 tysięcy ludzi. W skład
tych oddziałów wchodzą najem
nicy ”a więc spece od zabijania
importowani z Europy, a także
z Ameryki Łacińskiej, głów
nie z osławionych „szwadronów
śmierci” Brazylii i Argentyny.
Niezależnie od tych formacji,
w Libanie stacjonują tak zwa
ne prywatne armie, służące po
szczególnym klanom i odłamom
politycznym. Swoje zbrojne
oddziały ma również Libańska
Partia Komunistyczna.
„Dorobek” ostatnich dni
__ _ w
Libanie stanowią uzbrojone od
działy tak zwanej
„ochrony
mienia”, w tym głównie bu
dynków mieszkalnych, zajmo
wanych masowo przez ucieki
nierów z południa. Mimo na
zwy, są to zwykłe bandy gang
sterów, żerujące na nędzy wy
siedlonych i na strachu właści
cieli domów.
Ostatnio na ulicach Tyru, po
dobnie jak w Bejrucie, zaczęły
pojawiać się pierwsze jednostki
żandarmerii państwowej, organi
zowane! pod patronatem rządu.
Obecność tych dobrze odżywio
nych, świetnie umundurowanych
policjantów wnosi pewne poczu
cie bezpieczeństwa — ale oczy
wiście pozornego.
Osobny rozdział stanowi ar
mia libańska. Dekret rządu wez
wał byłych zawodowych żołnie
rzy do natychmiastowego zgło
szenia się w punktach rejestra
cyjnych. Gazety piszą, że doty
czy to około 18 tys. ludzi. Celem
prezydenta Libanu, Eliasa Sarkisa, jest możliwie szybka odbu
dowa własnej armi narodowej
dla zainstalowania jej na połud
niu, wówczas, kiedy Izrael się
wycofa, a wojska ONZ zajmą te
tereny. Jednakże sam charakter
przyszłej armii libańskiej budzi
już dziś poważne zastrzeżenia.
Lewica uważa, że armia ta sta
nowić będ_zie praktycznie oddzia
ły falangi i będzie to czynnik
wiodący do wznowienia wojny
domowej.

(P) Oskarżeni przywódcy „czerwonych, brygad”, których proces
toczy się obecnie w Turynie, czytają gazetę z ostatnimi donie
sieniami o Aldo Moro.
CAF — Photofax

Wreszcie na południu operuje
mjr Haddad, współpracujący z
Izraelem, który utworzył liczą
cą ok. 2 tys. żołnierzy tak zwaną
armię południa oraz zgłosił go
towość integracji z regularnymi
wojskami libańskimi pod jed
nym dowództwem.
Tymczasem ..sprawa wojska
libańskiego” rozbija się o ol
brzymią ilość przeszkód politycz
nych i materialnych i nie wydaje się, aby tempo odbudowy
wania tej armii mogło nabrać
rozmachu.
Na zakończenie należy wspom
nieć o Arabskim Korpusie Bez
pieczeństwa, liczącym 30 tys.
żołnierzy i oficerów, z czego 25
tys. stanowią Syryjczycy. Kor
pus ten stacjonuje na południu,
wzdłuż tak zwanej „czerwonej
linii”, a więc tego pasa, który
pozostawia próżnię między po
łudniem, a resztą kraju, w taki
sposób, aby uniknąć...konfronta-.
cji zbrojnej z Izraelem.
W Bejrucie i innych częściaf’Libanu wojska syryjskie na ogół
okupują
terytoria lub część
miast zajmowanych nrzez sojusz
lewicowy OWP, natomiast po
zostałe 5 tys. żołnierzy sudańskich, saudyjskich i jemeńskich
rozmieszczonych jest na poste
runkach po stronie falan’istowskiej. Samo rozmieszczenie rzu
tuje więc pośrednio na poszcze
gólne postawy polityczne. (P)

Interpelacja poselska Herberta Wehnera
Ostrzeżenie przed „brunatną falą”
Od stałego korespondenta
ZBIGNIEWA RAMOTOWSKIEGO
Bonn, 20 kwietnia
(P) Osobiste zaangażowanie
Herberta Wehnera na rzecz
powstrzymania zalewu brunat
nej propagandy w RFN dało
pierwsze
efekty.
Problem
wprawdzie nadal czeka na
rozwiązanie, pojawił się jed
nak — po raz pierwszy od lat
— w ostrzejszym świetle, na
zwany został po Imieniu.
Z wizyty w Polsce jesienią ubiegłego roku, kiedy towarzy
szył kanclerzowi Schmidtowi,
przewodniczący frakcji SPD w
Bundestagu powrócił nad Ren
bogatszy m.in. o informacje na
temat własnego kraju. W szere
gu wypowiedziach publicznych
dał temu wyraz. Dlaczego — ta
ki był sens owych wypowiedzi
— nie dostrzegamy niebezpie
czeństwa na naszym własnym
podwórku tolerując
powódź
płyt, książek, albumów i innych
pseudodokumentów gloryfikują
cych Hitlera, Wehrmacht zbrod
nie Trzeciej Rzeszy, ideologię
narodową socjalistyczną? W ta
kim duchu ma być wychowywa
na młodzież?!
Oburzenie Wehnera ilustrowa
ne zdjęciami wskazanych nad
Wisłą dowodów rzeczowych zna
lazło życzliwe echo w części
prasy, po czym sprawa ucich’a.
Ale sędziwy szef frakcji SPD
potrafi być konsekwentny.
W lutym br. wywołał poru
szanie wśród kompetentnych
instytucji żądając w ramach in
terpelacji poselskich odpowiedzi
na pytanie: co robi rząd fede
ralny, aby powstrzymać brunat
ną falę? Odpowiedź ta nie bvła
zadowalająca.
Jak
wyjaśnił
wówczas parlamentarny sekre
tarz stanu w ministerstwie do
spraw młodzieży, rodziny i zdro
wia podległa temu resortowi
placówka zajmująca sie kontro
lą wydawnictw pod ketem ich
szkodliwości dla młodzieży nie
podjęła w kilku ostatnich la
tach praktycznie żadnego kroku
przeciwko propagandzie narodowosocjalistycznej.
Obiecano
sprawdzić istniejące możliwoś
ci...
Upartu parlamentarzysta nie
zapomniał o tej obietnicy. „Ja
kie wyniki dał sprawdzian przy
rzeczony przez rząd federalny
podczas godziny interpelacji 16
lutego?” — brzmiało w tych
dniach kolejne pytanie. Z wy
jaśnieniem pospieszył tym razem
sam szef resortu, pani Antje
Huber. Uporczywość deputowa
nego tej klasy i autorytetu co
Wehner wzbudziła zrozumiały
respekt.
Jak poinformowała minister
Huber po lutowej „godzinie py.■J.ańZL.w .Bundestagu, skierowa
ła ona dó podległej placówki —
w celu sprawdzenia i podjęcia;
decyzji — dwa zbiorcze wnios
ki odnoszące się m.in. do 16 płyt
długogrających z przemówienia
mi Hitlera, Goebbelsa itp. oraz
pięclotomowego albumu stano
wiącego wierny przedruk czaso
pisma Wehrmachtu „Signal” z
lat 1549—*1945.
W ciągu następnych 14 dni —
zapewniła pani minister — roz
szerzona zostanie na mocy sto-

sownego rozporządzenia sieć in
stytucji upoważnionych do skła
dania wniosków kontrolnych.
Kompetencje te — jeśli Bunde
srat nie wniesie sprzeciwu — uzyskają wszystkie urzędy do
spraw młodzieży. „Zwróciłam
się także — dodała Antje Hu
ber — do najwyższych władz
młodzieżowych w poszczegól
nych krajach związkowych, by
zintensyfikowały swe wysiłki
w tym kierunku".
Więc jednak można, aczkol
wiek — jak wykazała to także
parlamenta'na „godzina pytań"
— rozwiązanie problemu nie jest
sprawą jednego resortu. „Być
może byłoby pomocne — stwier
dziła na przykład reprezentant
ka bońskiego gabinetu — gdyby
najnowsza niemiecka przeszłość
dokładniej niż
dotychczas uwzględniona została w naucza
niu szkolnym”. Głębokie uzasad
nienie tej reflelPiji — towarzy
szącej między innymi specjali
stom z polsko-zachodnioniemieckiej komisji UNESCO do spraw
rewizji podręczników szkolnych
— wydaje sie oczywiste. Inicja
tywa Herberta Wehnera pilnie
czeka na powielenie, on sam —
na naśladowców.

Rząd RFN
i broń „N”
EONN (PAP). Jednoznacznie
i jasno wypowiedziała się do
tychczas w sprawie broni ne
utronowej tylko chadecja zachodnioniemiecka,
która jako
pierwsza poważna siła na Za
chodzie, wyrzekła złowieszcze
„tak”, a nawet strofowała pre
zydenta USA za opieszałość.
Wyrażane publicznie stano
wisko rządu RFN jest dotych
czas mniej klarowne. Zapewnia
on wprawdzie, że podporządku
je się lojalnie decyzji Cartera,
lecz z licznych komentarzy i re
lacji nrasowych publikowanych
w RFN wynika, że Bonn pro
wadzi ożywioną zakulisową
działalność, by decyzja prezy
denta wypadła na korzyść broni
neutronowej.
Prasa RFN zgodnie zinterpre
towała błyskawiczną podróż mi
nistra spraw zagranicznych
Genschera do Waszyngtonu na
początku kwietnia, jako drama
tyczną próbę powstrzymania
Cartera od rezygnacji z broni
neutronowej, które to zamiary
sygnalizowała wcześniej prasa
amerykańska.
W obszernej deklaracji rządo
wej. jaką kanclerz federalny
wygłosił w sprawie broni N,
powtarza się formuła o wy
łącznej, suwerennej decyzji
prezydenta USA. Nie wyjaśnio
no jednak.. Jaki iest stosunek
samego rządu RFN do rozloko
wania tej broni na ziemi zachMnioniemieckiej.
Czy rząd zajmuje tutaj Je
dynie nieco zmodyfikowane i
bardziej -zakamuflowane stano
wisko, niż chadecja? Odpowie
dzi na to pytanie oczekuje się
ze zrozumiałym zainteresowa
niem. (P)

Gdyby doszło do katastrofy w elektrowni atomowej...

Wypadek „najgorszy z możliwych”

Przesłuchania w sprawie Barsebaeck
Od stałego korespondenta
BOGDANA KOŁODZIEJSKIEGO
Kopenhaga, 20 kwietnia
(P) Znad Sundu, od wybrzeży Szwecji, wieje dziś ostry,
wschodni wiatr. Niedobrze. Jeżeli przy takim wietrze pęknie
coś w reaktorach szwedzkiej elektrowni atomowej Barsebaeck
położonej tuż nad Cieśniną radioaktywny pyl ruszy na Ko
penhagę. Byłby to, używając określenia ekspertów, przypadek
„najgorszy z możliwych”. Co wtedy?
Przez całe lata najistotniej
szym elementem „planów po
gotowia” — przygotowywa
nych przez duńską Komisję
Ochrony Środowiska — było
wezwanie ludności, by w ra
zie poważnego wypadku „po
zostawała wewnątrz budyn
ków’ przy jak najszczelniej
zamkniętych drzwiach i ok
nach”.
Kolejny, niezwykle zresztą
ostrożny w sformułowaniach
raport ekspertów Duńskiego In
stytutu Jądrowego RISOE, nie
wykluczył jednak takiego stop
nia radioaktywnego zagrożenia,
przy którym chowanie się w
domu może w pewnych przy
padkach okazać się równie sku
teczne, jak przysłowiowe cho
wanie głowy w piasek.
W roku 1976 komisja dopuś
ciła więc możliwość „ograni
czonej ewakuacji niewielkich
obszarów w pobliżu elektrow
ni”, przy czym brak wiarygod
nych danych o rozmiarach ry
zyka nie pozwolił praktycznie
na jakiekolwiek przygotowanie
takiej akcji.
Jesienią ubiegłego roku —
jak już zresztą pisaliśmy —
raport
kilku amerykańskich
ekspertów atomowych sporzą
dzony na zlecenie szwedzkiej
komisji energetycznej spad! jak
prawdziwa bomba. Mówiąc naj
krócej „najgorszy z możliwych”
wypadek w elektrowni w Bar
sebaeck położonej w centrum
regionu, zamieszkiwanego w
promieniu 30 km przez około
4 min. ludzi, spowodowałby
śmierć od kilku do kilkunastu
tysięcy mieszkańców, w zależ
ności od tempa akcji ewakua
cyjnej.
Eksperci z RISOE ruszyli do
przeciwnatarcia,
podważając

realność wyliczeń amerykań
skich kolegów. W prasie roz
mnożyły się wizje ewentualne
go kataklizmu, a kopenhażanom
szybciej zaczęły bić serca gdy
znad Sundu zawiał wschodni
wiatr. Zwłaszcza, że nadal nie
było żadnych poważnych pla
nów ewakuacji.
W napiętej sytuacji na wnio
sek kilku posłów Folketingu do
szło w Kopenhadze do spotka
nia amerykańskich, duńskich i
szwedzkich ekspertów w celu
określenia rzeczywistych roz
miarów niebezpieczeństwa.
Mam przed sobą relacje pra
sy z zakończonego właśnie
„przesłuchania w sprawie Bar
sebaeck”. Strony nie ustaliły
definitywnie czy poważniejsza
awaria reaktora spowoduje po
duńskiej stronie Cieśniny Sund
nagłą śmierć 85 tys. ludzi —
jeżeli nie zostaną ewakuowani
w ciągu 7 dni od wypadku —
czy też od 3700 do 99500. Czy
za „nagłą śmierć” należy uznać
zgon w ciągu 24 godzin czy
miesiąca od chwili porażenia?
Czy też może ewentualny wy
buch nie nagrzeje powietrza
do tak wysokiej temperatury,
że radioaktywny „podmuch”
przejdzie górą nie wyrządzając
szkód? Czy skutki promienio
wania — uszkodzenia płodów w
łonach kobiet, choroba popro
mienna, skażenia gleby, roślin,
budynków — dotkną obszary
w promieniu 50 czy 100 km.
oraz czy będą trwać przez 20
czy 70 lat?
Skandynawska opinia pu
bliczna ma, niezależnie od po
glądów na rozwój energetyki
atomowej nadzieję, że spór zo
stanie rozstrzygnięty w drodze
dalszych badań naukowych, a
nie z praktycznego doświadcze
nia. Ale dopóki istnieją
jakiekolwiek wątpliwości rząd

i parlament mają obowiązek
podjęcia wszystkich niezbęd
nych kroków zabezpieczających
mieszkańców zagrożonych oko
lic przed skutkami ewentualnej
katastrofy.
Jak przypomina kopenhaski
dziennik „Politiken” zarówno
premier Szwecji T. Faelldin,
jak i duński minister ochrony
środowiska Niels Matthiasen
oświadczyli, że gdyby elektrow
nię atomową w Barsebaeck
miano budować dzisiaj, nigdy
nie zlokalizowano by jej w tym
miejscu. Skoro jednak już jest
— należy z tego faktu wy
ciągnąć konsekwencje.
Chciałoby się zatem podzielić
nadzieję i satysfakcję dzienni
ka, który stwierdza na czołów
ce, że w wyniku „przesłucha------ >.—i—
nia w sprawie Earsebaeck”
duńska Komisja Ochrony Srodowiska przyspieszyła przygo
towania do działań ochronnych,
w tym ewakuacji ludności —
których zrewidowane
___________ _i____
___
uzUDełnione plany zostaną przedsta
wione parlamentowi jeszcze
przed letnimi wakacjami. Tym
bardziej, że latem wschodni
wiatr znad Sundu przynosi
często Kopenhadze chłód i oży
wienie.

„Demokratyzacja"
w Chś’e
BUENOS AIRES (PAP). Kore
spondent PAP, Ryszard Glnalski
pisze: Prasa krajów Ameryki
Łacińskiej zyskała w ostatnim
czasie nowy, intrrgujacy temat:
„demokratyzacja” w Chile.
W kilku przemówieniach wy
głoszonych na przełomie marca
i kwietnia, szef chilijskiej jun
ty _ dał do zrozumienia, że do
końca br. ma być opracowana i
zatwierdzona przez Radę Pań
stwa, a następnie przez samą
juntę, nowa konstytucja, która
po oddaniu jej pod głosowanie
w ogólnonarodowym referen
dum, miałaby być niezwłocznie
(w 1979 r.) wcielona w życie.
Według Pinocheta, obecnie
więc dobiega już końca etap
„wydobywania Chile z ruin, w
jakich pogrążył kraj marksi
stowski reżim Allende”. (P)
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Wojna esy polityka? Bomba w meczecie
JANUSZ REITER
(A) Tylko jeden „okres wytchnienia”, lata 1732—1755, znatazt angielski historyk, Arnold Toynbee, w nowożytnych dzie
jach Europy i Ameryki, objawiających się badaczowi jako
nie kończące się pasmo wojen. Pisząc swe uwagi prawie trzy
dzieści lat temu, nie mógł Toynbee wiedzieć, że kolejne interludium pokoju będzie trwało znacznie dłużej niż to pierw
sze, osiemnastowieczne. Jak długo? — nawet 33 lata pokoju
nie zwalniają nas od obowiązku zadawania sobie tego py
tania.

Badania nad historią pro
wadzą do niewesołego wnio
sku, że wojny układają się w
cykl (ciągle jeszcze otwarty?)
złożony z okresów zażartego
zabijania i następującego po
nich unuarkowania, z rzadka
tylko przeplatanych chwila
mi zupełnej ciszy. Nie lekce
ważąc tej przestrogi, trzeba
się jednak wystrzegać błędu
ekstrapolacji — beztroskiego
przenoszenia doświadczeń hi
storycznych w przyszłość. Tak
samo, jak nie mamy powodu
wierzyć w teorie wojen wy
prowadzane z obserwacji na
tury ludzkiej, skłonnej, zda
niem niektórych, bardziej do
wojowania niż do życia w
pokoju.
Dzięki Clausewitzowi, prus
kiemu teoretykowi wojny, na
uczyliśmy się widzieć w woj
nach, nie tracąc z oczu ich okrucieństwa,
nade
wszystko
„przedłużenie polityki” i „akt
przemocy, który ma zmusić
przeciwnika do przyjęcia na
szej woli”. Ta trzeźwa, choć
brzmiąca może nieco cynicznie,
definicja zachowała ważność
po dziś dzień, choć ostatnie

dziesięciolecia wniosły do niej
pewną nader ważną poprawkę.
Od czasu, gdy pojawiła się
broń nuklearna, wojna straciła
swą przydatność jako narzę
dzie polityki i została zepchnię
ta w sferę „czystej możliwoś
ci”. Scenariusz konfliktu zbroj
nego z użyciem broni nuklear
nej upodobnił się do surrealis
tycznej fantazji, dostatecznie
przerażającej, aby w-ykluczyć
ją z politycznych kalkulacji. O
tym, że po skonstruowaniu ka
rabinu maszynowego wielu lu
dzi uznało wojnę za niepraw
dopodobną, wspomnijmy tylko
mimochodem.
Znacznie ważniejsze niż to
dowolne skojarzenie jest stwier
dzenie, że nie ustają wysiłki
zmierzające do przywrócenia
wojnie jej funkcji narzędzia
politycznego. Jakościowy postęp
zbrojeń, który przyniósł m. in.
bombę neutronową, to nic in
nego tylko próba przekształce
nia surrealistycznej
wizji w
realistyczne widowisko, które
można by od początku do koń
ca starannie wyreżyserować.
Tak czy inaczej, o sprawach
wojny i pokoju nie decydują
mroczne siły natury, lecz poli
tyka, dla której najwyższą in
stancją jest, a przynajmniej po-

CzechosJowad^ na ©0wttali
Targach Poznańskich
(Inf. wł.) W tych dniach
w Czechosłowacji dobiegają
końca przygotowania do Mię
dzynarodowych Targów Poz
nańskich. Tegoroczny udział
Czechosłowacji na MTP (już
po raz czterdziesty piąty) ma
szczególne zaczenie. Nasi po
łudniowi sąsiedzi obchodzą w
tym roku 30 rocznicę powsta
nia państwa socjalistycznego
oraz 60-lecie niepodległości.
Ponadto równo trzydzieści lat
temu znacjonalizowano cze
chosłowacki handel zagranicz
ny.

. Czechosłowacka
ekspozycja,
pod hasłem „Przyjaźń — jed
ność — współpraca — sukcesy”,
będzie dziesiątą co do Wielkoś
ci zagraniczną ekspozycją na
tegorocznych Międzynarodowych
Targach Poznańskich.
W IX pawilonie, w którym
już tradycyjnie wystawiają się
czechosłowackie firmy, zapre-

IX targi w Brnie
Od stałeqo korespondenta
LESZKA WYRWICZA
Praga, 20 kwietnia
(P) W Brnie rozpoczynają się
21 bm. IX Międzynarodowe Tar
gi Artykułów Powszechnego Użytku — największa handlowa
impreza wiosenną na terenie
Czechosłowacji. Bierze w niej
udział 850 producentów i firm
handlowych z 31 krajów świata.
Po raz pierwsrv uczestniczyć
będą Algieria, Irak, Monaco i
Bangladesz.
Z krajów socjalistycznych do
największych wystawców w ro
ku bieżącym należeć
będzie
ZSRR, NRD, a z kapitalistycz
nych RFN i Austrią. Tegorocz
ne targi nrzebiegać będą pod
hasłem „Pokój i wysoki noziom
życia dla całej ludzkości”.
Wyroby
czechosłowackiego
przemysłu prezentoyzać będzie w
Brnie 436 zakładów, które zgło
siły 30 produktów do konkur
su na złoty medal.
Polskę reprezentować będzie
6 central handlu zagranicznego.
Tradycyjnie też w czasie tar
gów odbędą się wielkie między
narodowe pokazy mody, w któ
rych uczestniczyć będą projek
tanci i firmy nrodukujące. odzież z Czechosłowacji, ZSRR,
Bułgarii, Węgier. Polski, NRD.
Francji. Cypru, P.FN, Szwajcarii
i Grecji. Lesznie będzie można
obejrzeć ponad 1800 modeli.

Przed sezonem turystycznym
Ceny w Holandii
HAGA (PAP). Korespondent
PAP, Jan Sierzputowski, pisze:
Holanaia przyciąga turystów z
wielu krajów. Podajemy kilka
praktycznych wskazówek dla
turystów z Polski.
Ceny w Holandii, chociaż nie
co niższe aniżeli w sąsiedniej
Belgii są jednak dość wysokie.
Np. posiłek w przydrożnej sa
moobsługowej restauracji kosz
tuje 12—15 guldenów (1 dolar
równa się 2,1 guldena). Za noc
leg w najtańszym hotelu płaci
się około 65 guldenów. Miejsce
na nolu namiotowym kosztuje
5—10 guldenów. Opłaty za par
king w śródmieściu wynoszą
od 1—2,5 guldena za godzinę.
A oto przykładowe ceny pod
stawowych produktów spożyw
czych, kupowanych w dużych
domach towarowych: bochenek
chleba (80 dkg) 1,86 guldena,
kostka masła (25 dkg) 2.19-2,30
guldena, kilogram szynki 20—
35 guldenów.
Litr benzyny kosztuje w Ho
landii od 0.90 do 1,10 guldena.
Dopuszczalna maksymalna szyb
kość jazdy na autostradach wy
nosi 100 km, a na szosach 80
km/godz. (P)

zentują się ogółem 23 organiza
cje handlu zagranicznego z wy
robami ze 170 zakładów pro
dukcyjnych. Ponadto w Nara
mowicach tradycyjnie będzie
wystawiona technika rolnicza.
Największą powierzchnię zaj
muje przedsiębiorstwo handlu
zagranicznego Motokoy, które
prezentuje m.in. ostatnie mo
dele samochodów osobowych
Skoda, motocykle Jawa i CZ,
ciężkie samochody ciężarowe
Tatra 1 Skoda LIAZ oraz ma
szyny rolnicze. Wśród nich z
pewnością wzbudzi zaintereso
wanie siewnik bezorkowy, któ
ry sieje zboże i inne rośliny uprawne do nie przygotowanej,
uprzednio gleby.
Interesująco zapowiada się
również ekspozycja Strojimport,
z nowymi typami obrabiarek i
maszyn formierskich, Technoexport — z urządzeniami dla
przemysłu chemicznego i spo
żywczego oraz Strojexport —
z
maszynami
budowlanymi.
Ciekawymi eksponatami będą z
pewnością leśny kołowy trak
tor LKT 80 (odznaczony już trze
ma medalami na międzynarodo
wych targach), koparka hydra
uliczna UDS 110 o wysokiej
wydajności, samochód dźwigo
wy AD 080, reaktor atomowy
WER 440 i model browaru o
rocznej produkcji piwa w wy
sokości 1 miliona hektolitrów.
W czechosłowackiej ekspozy
cji będzie reprezentowany rów
nież przemysł chemiczny i ele
ktronika, nie będzie też brako
wać mebli, biżuterii, sprzętów
gospodarstwa domowego, zaba
wek i innych towarów, (k-k.)

winien być, interes narodów.
Ale narody, których nie sposób
przecież podejrzewać o zami
łowanie do wojny, zdają się
traktować zbrojenia jako ochro
nę swych interesów. I w grun
cie rzeczy trudno się temu dzi
wić. Pacyfizm, nie tylko indy
widualny, lecz i zbiorowy, ma
przy całej swej szlachetnej mo
tywacji jedną podstawową wa
dę: nie liczy się z istnieniem
innych państw i narodów, któ
re mogą mieć zupełnie niepacyfistyczne zamiary. Był już w
Polsce osiemnastowiecznej my
śliciel, który radził, aby kraj
zrezygnował z armii, ponieważ
słabego przeciwnika zwykle oszczędzają potężniejsi sąsiedzi.
W warunkach XX wieku
zbrojenia, podyktowane, przy
najmniej w teorii, interesem
narodowym, osiągnęły taki po
ziom, że zwiększają zagrożenie,
i to nie tylko narodowe, lecz
globalne. A zatem globalne
wymiary musi również przy
brać rozbrojenie, którego sens
polega na tym, że przy zmniej
szonym potencjale militarnvm,
wszyscy utrzymują stan rów
nego bezpieczeństwa.
W dwubiegunowym modelu
świata, utrwalonym od kilkudziecięciu lat, oznacza to prze
de wszystkim utrzymanie rów
nowagi pomiędzy Wschodem a
Zachodem. Na tej osi bowiem
skupiają się podstawowe prze
ciwieństwa interesów politycz
nych, gospodarczych i, last but
not least, ideologicznych. Po
obu stronach linii Wschód —
Zachód nagromadzono też naj
większe ilości środków zniszcze
nia. Ich ograniczenie jest, rzecz
jasna, możliwe tylko wtedy,
gdy obie strony zgodzą się na
utrzymanie stanu równego bez
pieczeństwa, rezygnując z dą
żenia do przewagi.
Rywalizacja dwóch ustrojów
rozciąga się również na tzw.
Trzeci Swdat, w którym zakłó
cenia na osi Wschód — Zachód
są natychmiast rejestrowane,
nakładając się na lokalne na
pięcia i konflikty. Na tym ob
szarze destabilizacji wojna nie
tvlko nie została zakwestiono
wana, lecz awansowała do ran
gi podstawowego narzędzia po
lityki, daioc ujście -wewnętrz
nym konfliktom, lecz zarazem
pogłębiając poczucie zagrożenia
i rozczarowania.
Jakkolwiek by więc równo
waga pomiędzv Wschodem a
Zachodem działała uspokajająco
na te kraje, ich rozwój ma swą
własną dynamikę i własny kie
runek. Wprawdzie dla wielu
krajów rozwiiającvch się jedy
nym atutem jest potencjał lud
nościowy, ale lekkomyślnością
bałoby zapominać, że w roku
2000 ck. 80 proc, ludności zie
mi będzie przypadało na tzw.
Trżbcf Swfat. Jdśli nie zmieni
się ich status, tych kilka mi
liardów ludzi może objawić
sw*e zniecierpliwienie z gwałto
wnością tvm groźniejszą, że ich
stawką jest nie utrzymanie
swej pozycji, lecz awans cywi
lizacyjny czv też po prostu
przetrwanie biologiczne.
Niebezpieczeństwo,
twierdzą
niektórzy, tkwi nie tylko w
desperacji najbiedniejszych, lecz
i w niezaspokojonych ambi
cjach tych państw rozwijają
cych się, które osiągnąwszy już
pierwsze stopnie aw*ansu zna
lazły się u kresu swych moż
liwości. Pokonanie następnej
przeszkody mogłoby się wydać
albo niemożliwe albo zbyt od
ległe w czasie, co w obu przy
padkach podsuwa tę samą myśl:
sięgnięcie po środki niepokojo
we, w nadziei na uzyskanie ko
rzystnej. dla siebie zmiany układu sił. Ta wersja przyspie
szonego awansu, nie tak zno
wu odległa od dawnych wzo-

rów „klasycznego imperializ
mu”, byłaby atrakcyjna dla
tych państw, którym udałoby
się opanować technologię nukle
arną i zbudować odpowiednie
środki przenoszenia broni ją
drowej. Grono potencjalnych
posiadaczy tej broni jest już
wcale niemałe.
Ten argument powinien chy
ba przekonywać
wszystkich,
którzy dopatrują się w zasa
dzie nierozprzestrzeniania broni
jądrowej li tylko egoizmu wiel
kich mocarstw, ich obawy o
utratę monopolu. Nikt przecież
nie broni dostępu do pokojo
wego wykorzystania atomu, bez
którego rzeczywiście trudno so
bie dziś wyobrazić postęp w
wielu dziedzinach gospodarki.
Broń atomowa natomiast, we
dle opacznych wyobrażeń wy
znacznik statusu państwa, ma
się do postępu tak jak wojna
do pokoju.
Awans krajów rozwijających
się może rzeczywiście zmienić
model świata,
niekoniecznie
jednak pogrążając go w chao
sie i destabilizacji. To raczej
hamowanie awansu tych kra
jów mogłoby mieć groźne na
stępstwa. Przez wiele wieków
wojna była nieodłącznym skła
dnikiem wszelkich ruchów spo
łecznych, bez niej niemożliwa
wydawała
się
jakąkolwiek
zmiana. Nie ma powodów, abv
taki model rozwoju nie mógł
zostać zastąpiony innym, wspie
rającym się ńa środkach poko
jowych.
Dla krajów nadrabiających
zanóżnienia cywilizacyjne sta
bilizacja, przeciwieństwo wojen,
ma sens tylko wtedy, gdy
sprzyja ich postępowi. Bez
spełnienia tego warunku trud
no liczyć na utrzymanie stanu
równowagi politycznej na świę
cie.

Odpowiedzią na globalne
zagrożenie musi więc być glo
balny system bezpieczeństwa,
w którym nia wojna, lecz
polityka byłaby instrumen
tem rozstrzygania
soorów
międzynarodowych. Nie każdn
„chwila wytchnienia” musi
poprzedzać nowe paroksyzmy
wojny.
,

Ostatnie przygotowania
CUBA7S
(P) XI Światowy Festiwal
Młodzieży i Studentów, który
po raz pierwszy odbędzie sie
poza Europą, zbliża się wiel
kimi krokami. Kubańscy go
spodarze dwoją się i troją, by
Hawana za 3 miesiące była
całkowicie przygotowana na
przyjęcie gości z ok. 140 kra
jów. Pełną parą pracuje ku
bański komitet przygotowaw
czy, a młodzież wyspy po
dejmuje coraz to nowe zobo
wiązania na rzecz festiwalu
i
starannie
przygotowuje
szczegóły ogromnie obszerne
go programu politycznego i
artystycznego, który ma wy
pełnić dziewięć festiwalowych
dni.
Przypomnijmy, że inicjato
rem zwoływania festiwali jest
SFMD — Światowa Federacja
Młodzieży Demokratycznej, a
organizatorem — Międzynarodo
wy Komitet Przygotowawczy
(MKP), zbierający się okresowo
oraz Stała Komisja z siedzibą
w Hawanie, pracująca bez
przerwy. Szczególną aktywność
w pracach przygotowawczych
przejawiają — co zrozumiałe —
gospodarze XI ŚFMiS, Związek
Młodych Komunistów Kuby.
Dotychczas odbyły się cztery
posiedzenia MKP, które zade
cydowały o najważniejszych

KRZYSZTOF KOPROWSKI

kierunkach przygotowań do je
denastego festiwalu: w lutym
1975 (Berlin), w marcu 1976
(Hawana), w kwietniu 1977 (Ha
wana) i w marcu 1978 (Berlin).
Warto podkreślić, że ważną ro
lę w międzynarodowych przy
gotowaniach
przedfestiwalowych odgrywają też dwie za
służone młodzieżowe organiza
cje — ŚFMD (powstała w 1945
r. w Londynie) i MZS — Mię
dzynarodowy Związek Studen
tów (założony w 1946 r.)
Polskie organizacje młodzie
żowe są bardzo widoczne pod
czas przygotowań i ich aktyw
ność zdobyła sobie międzynaro
dowe uznanie. Polska jest jed
nym z trzydziestu czterech
członków Stałej Komisji Przy
gotowawczej. Oprócz niej w
skład komisji wchodzą przed
stawiciele państw ze wszyst
kich kontynentów oraz mię
dzynarodowych organizacji mło
dzieżowych. Działalność Stałej
Komisji, jako organu wyko
nawczego MKP ma duże zna
czenie, albowiem dba ona o za
pewnienie
reprezentatywnego
uczestnictwa organizacji mło
dzieżowych na festiwalu. Po
nadto ponosi ona odpowiedzial
ność za prowadzenie konkret
nych przygotowań i realizację
programu politycznego oraz
programu pomocy materialnej
dla XI Festiwalu. Jest wreszcie
tym organem, który rozwiązu
je wiele złożonych problemów
politycznych i organizacyjnych
związanych z przygotowaniami
do festiwalu.
W drugiej dekadzie stycznia
odbyła się w Budapeszcie waż
na konferencja młodzieży eu
ropejskiej (250 delegatów re
prezentujących 29 krajów 1 15
organizacji międzynarodowych)

zamieniają się
ŚWIĄTYNIE
w gruzy, na skutek wy

padków tyleż nadzwyczaj
nych, co niefortunnych. Naj
częściej są to pożary, trzęsie
nia ziemi lub inne klęski ży
wiołowe, rzadziej działania
wojenne. Żaden ze wspomnia
nych kataklizmów nie nawie
dził jednak w zeszłym tygod
niu Jakarty, stolicy Indonezji.
Mimo to zniszczeniu uległa
część meczetu Istiąlal (Wol
ność), który uchodzi powszech
nie za jedną z największych
świątyń muzułmańskich w
świecie. Czyżby miejsce kultu
religijnego wielu mieszkań
ców Jakarty padło po prostu
ofiarą jakiegoś szaleńca?
Być może do takiego właśnie
wniosku dojdą władze indone
zyjskie, prowadzące obecnie
śledztwo w związku z eksplozją
w meczecie Wolność. Cała spra
wa przedstawia się jednak dość
tajemniczo. Wystarczy wspom
nieć, że meczet, mogący po
mieścić ponad 85 tys. wiernych,
otwarto zaledwie dwa miesiące
temu, a w uroczystościach ucze
stniczył sam prezydent Indone
zji, Suharto. Może więc spraw
ca (lub sprawcy) działał z roz
mysłem, kierując się w rów
nym stopniu pobudkami religij
nymi, co motywami polityczny
mi?
Mało kto pamięta, że Indone
zja jest największym na świe
cie skupiskiem wyznawców
łamu. W kraju liczącym dziś
135 milionów ludności, wiarę
Mahometa wyzr.aje prawie £0
proc, mieszkańców. Fakt , ten
nie mógł pozostać bez wpływu
na wewnętrzna politvkę niepod
ległej Indonezji. Wśród pęciu
tzw. zasad panczaszila, na któ
rych opiera sio indonezyjska
konstytucja na pierwszym miej
scu wymienia się wiarę w jed
nego Boga (islam iest bowiem
religią monoteistyczną).
Ale na tym chyba kończą się
podobieństwa Irdonezji z pozo
stałymi krajami muzułmański
mi, gdzie islam stanowi część

(A) Oprócz islamu, który wyznaje większość Indonezyjczyków,
pozostali mieszkańcy archipelagu oddają się innym obrzędom
religijnym.
Fot< ~ CAF
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poświęcona sprawom rozbroje
nia. W dwa tygodnie później
do Sofii zjechali się przedsta
wiciele 18 organizacji na XV
spotkanie studentów europej
skich, na którym obecnie byli
przedstawiciele MZS i komi
tetu organizacyjnego XI SFMiS.
Trzy tygodnie później w Ber
linie zebrało się Zgromadzenie
Generalne SFMD. Przedstawi
ciele ok. 350 organizacji mło
dzieżowych z całego świata
wiele miejsca podczas obrad
poświęcili właśnie przygotowa
niom do spotkania w Hawanie.
Wszystkie te 1 inne, o których
nie wspomnieliśmy, młodzieżo
we zjazdy w niemałym stopniu
wpłynęły na ukształtowanie się
programu XI Festiwalu, zwłasz
cza programu politycznego.
Program festiwalu jest bar
dzo
obszerny.
Przedstawmy
choćby
najważniejsze
jego
punkty.
Ogólne ramy programowe fe
stiwalu wytyczył kubański Ko
mitet Organizacyjny. Było to
niełatwe zadanie. Główne za
łożenie polegało na zebraniu
rozmaitych propozycji i zale
ceń dotyczących imprez, które
zgodne byłyby z postulatami
Międzynarodowego Apelu, za
twierdzonego
już
wcześniej
przez MKP, oraz wskazań do
tyczących treści i celów pro
gramu,
podporządkowanych
głównemu hasłu festiwalu.
Dlatego też postarano się. aby
przedstawione propozycje dawa
ły wszystkim delegatom możli
wość jak najszerszego wypo
wiedzenia się, tak pod wzglę
dem politycznym, jak i kultu
ralnym, aby imprezy były róż
norodne 1 atrakcyjne.
Na lutowym posiedzeniu Sta
łej Komisji Międzynarodowego

Komitetu Przygotowawczego XI
ŚFMiS w Hawanie ustalono
program polityczny tej naj
większej młodzieżowej imprezy
świata. Postanowiono mianowi
cie, że każdy dzień przebiegać
będzie pod jakimś konkretnym
hasłem politycznym (np. dzień
trzeci pod hasłem solidarności
z narodami arabskimi, dzień
czwarty — młodzież i studen
ci w walce o światowy pokój,
odprężenie, bezpieczeństwo i
międzynarodową
współpracę).
Odbędzie się ponadto osiem ma
nifestacji centralnych, z któ
rych ostatnia — pod hasłem
„Walka o prawa młodej kobie
ty”. Poza tym — 21 wieców so
lidarności z różnymi krajami
lub narodami świata, m.in. z
narodami Chile, Panamy, An
goli, Palestyny, Irlandii Pół
nocnej i in.
Zaproponowano
utworzenie
sześciu ośrodków (centrów) te
matycznych dzielących się jesz
cze na szereg komisji. Każde
mu ośrodkowi i każdej komi
sji przewodniczyć będą przed
stawiciele poszczególnych dele
gacji i międzynarodowych or
ganizacji młodzieżowych.
Przewidziano też zorganizo
wanie Wolnej Trybuny, która
funkcjonować będzie 4 godziny
dziennie w przeciągu sześciu
dni trwania festiwalu. Tu będą
mogli wyrażać swoje opinie i
poglądy wszyscy uczestnicy fe
stiwalu. Okazji do dyskusji,
wymiany poglądów i akcji so
lidarności z pewnością więc
nie zabraknie.
Przebogaty jest program ar
tystyczny festiwalu, zestawiony
w marcu br. przez przedstawi
cieli 32 krajów 1 5 organizacji
międzynarodowych, w wyniku
czterodniowych obrad w hawańskiej siedzibie MKP.
W
programie kulturalnym uczest
niczyć będzie ponad 140 kra
jów.
Specjalne miejsce w progra
mie zajmie oczywiście prezen
tacja dorobku kulturalnego Ku
by. Gospodarze chcą przedsta
wić tysiącom gości z całego
świata wszystko to, co mają
najlepszego w takich dziedzi
nach jak teatr, muzyka, taniec
I film. Należne sobie miejsce
zajmie ponadto bogaty i atrak
cyjny program sportowy.

Przyjaźń
i współpraca

(P) 21 kwietnia mijają 33
lata od podpisania w Moskwie
BARZDO
pierwszego Układu o Przyjaźni,
Pomocy Wzajemnej i Współ
pracy
powojennej
między
oficjalnej doktryny państwowej.
Polską i ZSRR (odnowie
Przede wszystkim Muzułmanie
nie są tu jedyną grupą wyzna
nie układu nastąpiło S kwiet
niową.
nia 1965 r.). Rocznica ta, choć
Wyspiarski charakter Indone
przecież tak ważna dla obu
zji. jej położenie wzdłuż głów
narodów, jest przecież tylko
nych szlaków komunikacyjnych
odzwierciedleniem tego czym
Azji Południowo-Wschodniej był
w przeszłości przyczyną ściera charakteryzują się na co dzień
serdeczne, bezpośrednie i bar
nia się na archipelagu różnych
dzo szczere stosunki pomiędzy
kultur: chińskiej, hinduskiej, is
polskimi i radzieckimi ludźmi,
lamskiej a także polinezyjskiej
I
W pierwszym tysiącleciu naszej
między instytucjami, zakłada
ery dominowała w Indonezji 5 mi pracy, przemyciami obu
kultura hinduska, zaszczepiając
wśród mieszkańców wysp wie e krajów, współpraca miast, urzenia i zwyczaje społeczne o- I czelni, organizacji społecznych
i politycznych itd. Kontakty
bowiązujące w starożytnych In
te i współpraca niemal we
diach. W latach 1100—1400 n.e.
w państwach indonezyjskich za
wszystkich dziedzinach życia
czął się upowszechniać Islam. r tak głęboko zakorzenione są w
Najpierw zaadaptowały go kla
polskiej codziennej rzeczywis
sy rządzące i arystokracja, na
tości i tak bardzo do niej
stępnie przyjął się wśród niż
szych warstw ludności. Stcd o- i’ przywykliśmy, że na jej po
wszednie objawy reagujemy
bok muzułmańskiej większości
żyją obecnie w Indonezji grupy
jak na coś bardzo naturalnego
ludności, wyznające hinduizm a
i oczywistego.
także protestantyzm, zaprowa
Tej logiki w myśleniu kate
dzony tu przez holenderskich
goriami politycznymi i życia
kolonizatorów.
Mimo zd-cydowanle muzuł codziennego nieraz w historii
tam brakowało. Jednak okres
mańskiej orientacji większość
wojny, braterstwo broni, walIndonezyjczyków wykazuje do
dziś tolerancję wobec mistycyz
■ta ramię przy ramieniu żołmu i starvch wierzeń animis
n:erzy polskich i radzieckich
tycznych. Tradycje te sa szcze
orcz
wspólnie przelana krew
gólnie silnie zakorzenione na
Jawie. V7 dalszym ciągu wierz’ I stworzyły podwaliny pod naj
silniejsze z możliwych wieców
się tam w stare mity. dz'ałają
między naszymi narodami. 33
. tradycvjne i nowe S'kty. Sa i
tacy, którzy wi-rz'’, iż znacho
lata temu pod~i~ali'.my układ,
rzy m'W> zm!?nia’ sie w t’gr’który stworzył prawnę i orgasy a drz-wa hanye^u maja sił’ ! nizac"'ne FOdsóztP” nowego
nadorzvr~d’!'"e. A wur-m-,
etapu w dwustronnych stosun
których na Ind^n zji nie brakach poi"'o-radzieckich.
rych tmg^w. prz'>b‘-ra,"''’c’>
Dziś z -.-.ranekt-wj c.-ąsu
nostacie zwmrzct, d"mn*w cz’
widzimy jak glę^-ŚZ", prakty
upiorów.
czną i d'a cl:u stron korzyst
Ostatnie miesiące dow:cd'y, ż?
ną, treścią wypełniły się rc.my
mistycyzm ędgr”/a tok'" o
•układu. WlJ~'m’i to równie~w
ważną rolę w pcl:t’cc. Niedaw
no w Jakarcie toczył się nrocts H szerszej skali ml^ś.ryrwodowej. Nasz sojusz przyczynił
nie znanego niegdyś mistyka ’
się do umocnienia pozycji ca
wyspy Jawa. Miewa’ on ..noliłej wspólnoty socjalistycznej,
tyczne wizje" w myśl których
obrano
go
„sorawiedliw^m il,ji -to wzrostu jei rzuci i c-torywładcą” kraju. Sprawa byłab’ i) tetu na świecie, ~o-wir.~' otębłaha, cd’by nie to. że pr'-gę gosnodnrerą F.WPG
~tiociętn’ Irdrn'-zvjcz’k nadal w'-cnil silę obronną Układ" War
rzy w „wahju”, czyli mandat
szawskiego.
niebios, udzielany nrzez si’’
nadnrz’r~dzone
aktualnemu
Rocznica układu jest dob
w’adoy Ponieważ ŚS-l-tni Sa.
rym momentem do chwili za
wito Kartowibowo rdmawia’
dumy nad najnowszą historią
prezvd'ntowi Suharto owego
Polski, którą stworzyliśmy i
„wahju”, oskarżano go o spis
dzięki której radykalnie prze
kowanie przeciwko władzy.
budowaliśmy struktury społe
Ale Kartowibowo nie jest wy
czno - gospodarcze i politycz
jątkiem. Rz-d dusz w Indonezji
ne
kraju, budując nowy ustrój.
sprawują właściwie na co dzień
33 rocznica układu przypada
zawodowi dukuns — różnego
też w wyjątkowym momencie
rodzaju wróżbici, przepowiada— tuż po zakończeniu wizyty
cze fortun^.-ąstrologo^yie,.;. Wę
w Moskwie Edwarda Gierka
drowny wróżbita jest niekiedy
i jego rozmów z Leonidem
jedynym źródłem informacji w
Breżniewem. Rozmów, które
wytyczyły drogi dalszej, sze
wiosce, oddalonej setki, tysiące
rokiej i wzajemnie korzystnej
kilometrów od centrów współ
współpracy.
;
czesnej cywilizacji. Jego opo
KRZYSZTOF KOPP.CWSKI
wieści i przepowiednie stają się
dla wieśniaka nadchnieniem
przy podejmowaniu szeregu de
cyzji życiowych. Mają też
wpływ na polityczne poglądy
chłopów.
Podczas ostatnich wyborów iprezydenckich w Indonezji ze
swej kandydatury na wicepre
zydenta kraju zrezygnował sul.
tan Jogjakarty, Hamengku Buwono IX. Powszechnie wiado
mo, że przyczyną stały się roz
bieżności polityczne między nim
a prezydentem Suharto. Obec
nie wszyscy liczący się w Indo
nezji dukunsowie nadają decy
zji sułtana mistyczne, złowróżebne znaczenie. Wychodzą oni
bowiem z założenia, że sułtan
ten jest ucieleśnieniem mistycz
nego „Księcia Sprawiedliwości”,
który podobno rzrdził Jawą w
dwunastym wieku i zasłynął
tym, że przepowiedział dokład
nie nadejście w Indonezji ery
kolonializmu, jej walkę o nie
podległość, a następnie lata
sukcesów i uoadek władcy ta
kiego lak Suharto.
Z innych natomiast względów
nie poparła kandydatury Suhar
to podczas ostatnich wyborów
niewielka, muzułmańska Zjed
noczona Partia Rozwoju (PPP).
Sprzeciwiła się ona poprawce
do konstytucji zalecającej rzą
dowi popieranie nie tylko rellgii, lecz również wierzeń mis
tycznych. Członkowie PPP wi
dzą w tym podniesienie misty
cyzmu do statusu religii pań
stwowej, co zagrażałoby pozycii islamu w tym kraju.
A swoją drogą ciekawe, dla
czego wojskowe władze Indone
zji zdecydowały się na ta po
prawkę, mając świadomość, że
nie przysporzy im to popular
ności w muzułmańskim społe
czeństwie. Być może odezwał’
się tu obawy przed narastaniem
tendencji teokratycznych wśrćd
indonezyjskich
muzułmanów.
Polityczny ruch muzułmański
w obecnym układzie sił wewwnatrz Indonezji, lest bowiem
chyba jedyna, realnie licząca
się alternatywą wobec rządu
wojskowych.
Być może w tej, politycznej
rywalizacji szukać należ’ nrawdziwych przyczyn eksplozji w
meczecie Istiąlal.

Zólteijo koloru z czerwona uoświut?

„Latający spodek"
nad Bilbao
MADRYT (PAP). W środę
wieczorem setki osób zaobser
wowały w okolicy Bilbao „la
tający spodek” w kształcie wiel
kiego cygara. Spodek koloru
żółtego z czerwoną poświatą
zanim zniknął, przez 20 minut
trwał w bezruchu nad portem
w Bilbao. (P)

Ustaleń 'a
frontów
(P) Premier Australii, Mal
colm Fraser przebywa z '-~ótl:ą wizytą w Japonii, gdzie —
jak to wcześniej zapoimadal —
większość czasu spędzi na roz
mowach z szefem -ano iskiego
rządu, Takeo Fu':udą. V7 ostat
nich latach kontakty między
przywódcami
obu
kra/ów
nrzestały był rzadkością. Kon
serwatyści z Canberry dość ła
two znaleźli wsnólny "ęzyk z
kolegami z To’-io w dziedzi
nie nolitycznej. Również w go
spodarce oba kraje uznały się
z biegiem czasu za niezbęd
nych partnerów. Przesądziła
o tym głównie bliskie położe
nie zasobnej w suroucce Au
stralii i pozbawionej ich Ja
ponii.
W odróżnieniu od dotych
czasowych japońsko-australijskich spotkań na szczycie, obecne wykracza poza ramy
kontaktów bilateralnych i kon
centruje się na sprawach kry
zysu gospodarczego w świecie
zachodnim. Nie tylko dlatego,
że tak Australia, jak i Japo
nia głęboko odczuwają skutki
bieżącej recesji. Raczej dlate
go, że za brak poprawy w tej
dziedzinie oba kraje obwinia
ją te same ujemne zjawiska w
gospodarce zachodniej.
Ostra wypowiedź premiera
Frasera adresowana do kraiów
zachodnioeuropejskiej „dzie
wiątki", jaką złożył on przed
kilku dniami, nie pozostawia
cienia wątpliwości o jakie zja
wiska tu chodzi. Bez przebie
rania w słowach Fraser oskar
żył wręcz EWG o dyktowanie
światu własnych reguł han
dlowych, o stosowanie — w
odniesieniu do Australii —
praktyk protekcjonistycznych.
Zażądał przy tym szerszego
otwarcia rynku krajów EWG
dla rolnych artykułów z Au
stralii.
Te same oskarżenia wysu
wają pod adresem Wspólnego
Rynk.u
przedstawiciele Ja
ponii. W „handlowym sojuszu”
z Australią widzą więc jeszcze
jeden argument, z którym wy
stąpią
podczas
lipcowego
szczytu najbardziej uprzemy
słowionych państw kapitalis
tycznych. I choć Australia nie
została do Bonn zaproszona,
będzie — jak widać — miała
swojego rzecznika. Bowiem
wszyscy zainteresowani spot
kaniem w Bonn próbują jui
teraz ustalić wspólne fronty.
TADEUSZ BARZDO
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Piotr Jaroszewicz przyjął delegację
lodych rolników i działaczy ZSMP

(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jerzy Kowalski — rolnik' z
Szałaowa, gm. Iława, woj. ol
sztyńskie
Stanisław Koza — rolnik ze
wsi Wolaki, gm. Łącko, woj.
nowosądeckie; Andrzej Krok —
rolnik z Markowa, woj. rze
szowskie; Jan Król — rolnik
ze wsi Łubianka, woj. toruń
skie; Stanisław Łuniecki
—
rolnik ze wsi Pieńki Wielkie,
gm. zindrzejewo, woj. łomżyń
skie; Jerzy Majerczak — rolnik
ze wsi Góra, gm. Tarnowo Pod
górne, woj. poznańskie; Wanda
Markiewicz — rolniczka z Rzeplina, gm. Żórawica, woj. wro
cławskie ; Teresa Michalska —
rolniczka ze wsi Szczyżew w gm.
Dobrzyca, woj. kaliskie; Zofia
Mucha — rolniczka ze wsi Tepin, gm. Tomaszów Lubelski,
woj. zamojskie; Stanisław Nosek
— rolnik z Przeworska, woj. prze
myskie; Jan Oleszko — rolnik
ze wsi Godziszów, woj. tarno
brzeskie; Janusz Olszewski —
rolnik ze wsi Sidorówka, gm.
Jeleniowo, woj. suwalskie.
Jerzy Susek — rolnik ze wsi
Rychlik, gm. Trzcianka, woj.
pilskie; Zbigniew Sikorski —
rolnik ze wsi Błonie Duże, gm.
Bielany, woj. siedleckie; Ber
nard Stańczak — rolnik ze wsi
Byków, gm. Borowiczki, woj.
płockie; Milan Me jer — rolnik
ze wsi Rosnowo, gm. Manowo,
woj. koszalińskie; Marian Wa
towy — rolnik ze wsi Młodoszawice, gm. Grodków, woj.
opolskie; Czesław Wojtera —
rolnik ze wsi Niedonia, gm.
Błaszki, woj. sieradzkie; Adam
Woźnica — kierownik wydzia
łu społeczno-zawodowego mło
dzieży wiejskiej ZG ZSMP;
Grażyna Wrońska — rolniczka
ze wsi Darż, gm. Maszewo,
woj. szczecińskie; Anna Zającz
kowska — rolniczka ze wsi
Jaśkowa Doln~, gm. Kłodzko,
woj. wałbrzyskie.
Reprezentowali oni przodu
jących w kraju młodych rol
ników i ich zespoły, uzyskują
ce wzorowe wyniki w produk
cji rolnej, wyróżniające się w
rozwoju specjalizacji i koope
racji produkcyjnej w rolnictwie,
a także w działalności społecz
nej na wsi.

W spotkaniu udział wzięli:
kierownicy
wydziałów
KC
PZPR: Rolnego i Gospodarki
Żywnościowej Jerzy Wojtecki,
Organizacji Społecznych, Sportu
i Turystyki — Zdzisław Andru
szkiewicz, minister rolnictwa —
Leon Kłonica oraz przewodni
czący Rady Głównej Federacji
SZMP, przewodniczący Zarządu
Głównego ZSMP — Krzysztof
Trębaczkiewicz.
O dotychczasowym dorobku i
dalszych konkretnych zamierze
niach młodych rolników i og
niw ZSMP oraz o wnioskach
wynikających z czwartkowego
ogólnopolskiego spotkania mło
dych rolników poinformował
Krzysztof Trębaczkiewicz.
Uczestnicy spotkania poinfor
mowali premiera o wynikach
współzawodnictwa prowadzone
go pod hasłem „W zespołach
młodego rolnika — start do
nowoczesnego rolnictwa”.
Prezes Rady Ministrów wy
soko ocenił wyniki produkcyj
ne uzyskiwane przez młodych
rolników, ich ambicje i kwa
lifikacje fachowe, a także ak
tywność społeczną i polityczną.
Rząd nadal będzie wspierać ini
cjatywy młodzieży zmierzające
ku lepszemu wykorzystaniu zie
mi, powiększaniu gospodarstw
młodych rolników, rozwijaniu
specjalizacji i kooperacji
w
produkcji rolnej i powstawaniu
zespołowych spółdzielczych form
gospodarowania. Poszerzane bę
dą możliwości stałego doskona
lenia kwalifikacji zawodowych
rolników oraz ulepszane ogólne
warunki pracy i życia młodych
ludzi na wsi.
Młodzież ze swej strony po
winna — powiedział P. Jaro
szewicz — zapewnić najefekty
wniejsze wykorzystanie dostęp
nych jej środków wzrostu
produkcji rolnej, szczególnie w
szybszym rozwoju produkcji
zwierzęcej, opartej w coraz
większym stopniu na własnych
zasobach paszowych. We współ
działaniu z nauką i służbą rol
ną właśnie gospodarstwa mło
dych rolników powinny być
nośnikami wszelkiego postępu
i wizytówką nowoczesnego rol
nictwa. Młodzież powinna od-

W 35 rocznicę powstania w getcie warszawskim

Sympozjum polskich
i żydowskich historyków
Informacja własna
(P) W Warszawie rozpoczęło kich placówkach opiekunowie
szli z dziećmi na
się 20 bm. dwudniowe sym dobrowolnie
W czasie wysiedleń w
pozjum poświęcone 35 roczni śmierć.
lipcu—wrześniu 1942 r. wśród
cy powstania w getcie war 400 tys. wywiezionych do obo
szawskim. zorganizowane przez zów zagłady Żydów było 90 tys.
Instytut Historii PAN i Ży dzieci. W walczącym getcie było
5 tys. dzieci, które poniosły
dowski Instytut Historyczny.

Obrady otworzył dyrektor In
stytutu Historii PAŃ, prof. dr
Czesław Madajczyk. Zagajenie
wygłosił dyrektor ŻIH, prof. dr
Maurycy Horn, przypominając,
że powstanie w getcie warszaw
skim było walką o godność czło
wieczą, miało wstrząsnąć świa
tem, było częścią walki społe
czeństwa polskiego, mury getta
nie zdołały bowiem zerwać wię
zi łączących obie części miasta,
getto korzystało z wydatnej po
mocy ludzi spoza murów.
Pierwszy dzień obrad poświę
cono dziejom ludności żydow
skiej w Warszawie w latach okupacji i przebiegowi zbrojnego
wystąpienia w kwietniu 1943 r.
W referacie o powstaniu w
getcie dr hab. Szymon Datner
stwierdził, że walka ta jest sym
bolem walk Żydów polskich w
II wojnie światowej. We wrześ
niu 1939 r. w Wojsku Polskim
było ok. 10 proc. Żydów, na
cmentarzach Września znajdują
się groby z nazwiskami żydow
skimi. Podobnie na innych cmen
tarzach II wojny: np. pod Mon
te Cassino 43 groby mają za
miast krzyża — gwiazdę Dawi
da, pod Lenino — 40 grobów oznaczone jest żydowskimi naz
wiskami. Dr Datner omówił
martyrologię Żydów warszaw
skich w ciągu 30 miesięcy oku
pacji, do 19 kwietnia 1943 r.,
wybuch i przebieg powstania
oraz jego wojskowe znaczenie.
W 1945 r. wielu bojowników ży
dowskich odznaczonych zostało
pośmiertnie wysokimi odznacze
niami Krzyżem Grunwaldu II
kl., Orderem Yir+uti Militari V
kl„ Krzyżem Walecznych.
Obraz społeczności żydowskiej
w Warszawie II Rzeczypospoli
tej przedstawił doc. dr hab. An
drzej
Ajncnkicl.
Pierwsze
wzmianki o warszawskich Ży
dach pochodzą z 1414 r. Znaleźli
oni w Polsce klimat wolny od
prześladowań. W okresie przed
wybuchem II wojny światowej
Żydzi stanowili w Warszawie 29
proc, ogółu mieszkańców, było
ich ok. 375 tys. (wg kryterium
religii, bo niektórzy wyznawcy
religii mojżeszowej podawali je
dnocześnie narodowość polską).
Wstrząsającą relacją o darem
nych wysiłkach ratowania dzieci
w getcie warszawskim był refe
rat Józefa Barskiego. Powstała
w czasach przedwojennych or
ganizacja „Centos” z ogromnym
trudem zdobywała żywność dla
dzieci, prowadziła kuchnie, do
my dziecka, ogródki dziecięce,
internaty. Kiedy rozpoczęły się
wysiedlenia, udawało się nie
kiedy wykradać dzieci z Umschlagplatzu. A potem już nie
było ratunku. Mówca przedsta
wił tragiczną listę domów dziec
ka, których
wychowankowie
wywiezieni zestali na śmierć.
Jednym z pierwszych był Dom
Janusza
Korczaka. „Setkami
Korczakółr” nazwał J. Barski
wychowawców dzieci żydow
skich w getcie, bo we wszyst-

śmierć.
W kolejnych referatach i ko
munikatach omówiono następnie
takie zagadnienia jak: „Żydzi
w antyhitlerowskim ruchu opo
ru zbrojnego” (dr Zygmunt
Hoffman i mgr Gustaw AlefBolkowiak), „Służba zdrowia w
getcie warszawskim” (Henryk
Kroszczor), „Historycy w getcie
warszawskim” (dr Ruta Sakow
ska), „Straty osobowe środowi
ska muzycznego” (doc. dr Ma
rian Fuks).
W drugim dniu obrad omó
wiony zostanie stosunek społe
czeństwa polskiego do tragedii
Żydów i formy pomocy pol
skiej dla getta. (D.K.)

grywać aktywną rolę w two
rzeniu nowoczesnego kształtu
polskiej wsi w dziedzinie pro
dukcji, kultury, stosunków spo
łecznych i rozwoju samorządu
chłopskiego. (PAP)

Ogólnopolskie
spotkanie
młodych rolników
(P) Blisko 400 przodujących
młodych rolników działaczy
Związku Socjalistycznej Mło
dzieży Polskiej wzięło 20 bm. udział w ogólnopolskim spotka
niu w Warszawie. Wystosowali
oni list do I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka.
Młodzi rolnicy, członkowie —
działacze Związku Socjalistycz
nej Młodzieży Polskiej zwraca
ją się do I sekretarza KC PZPR
z serdecznymi słowami podzię
kowania za osobiste zaangażo
wanie w sprawy wsi i rolnic
twa, za konsekwencję, z jaką
partia realizuje program jego
rozwoju. Program ten stanowi
dla naszego narodu, dla nas
młodych i naszych rodzin gwa
rancję dostatniego, zasobnego
życia.
Uchwały i decyzje partii w
sprawach rolnictwa — czytamy
m.in. w liście — stanowią gwa
rancję stabilnej polityki rolnej,
organizują i wyzwalają gospo
darskie i zawodowe ambicje
młodzieży, decydują o tym, że
coraz więcej młodych ludzi
świadomie wiąże swoją przysz
łość ze wsią i rolnictwem.
W programie działania nasze
go Związku — piszą młodzi rol
nicy — udział młodzieży w pod
noszeniu poziomu produkcji rol
nej. w racjonalnym zagospoda
rowaniu ziemi oraz v: technicz
nej
rekonstrukcji rolnictwa
traktujemy jako jedno z głów
nych zadań. Realizujemy je tak,
jak potrafimy najlepiej, prag
niemy bowiem mieć swój udział w pomnażaniu dorobku
naszego kraju, w socjalistycz
nych przemianach społecznych i
produkcyjnych na wsi. Mamy
ambicje, aby gospodarstwa na
sze było przodujące, aby stano
wiły nowoczesne warsztaty pra
cy.
Nasze hasło „razem z partią”
rozumiemy także jako obecność
w jej szeregach coraz liczniej
szej grupy młodzieży. Tylko w
ub. r. legitymacje PZPR otrzy
mało 23 tys. młodych rolników
i pracowników rolnictwa.
Uczestniczący w spotkaniu
kierownik Wydziału. Rolnego i
Gospodarki Żywnościowej KC
PZPR Jerzy Wojtecki omówił
kierunki działań podejmowa
nych przez partię i państwo w
realizacji postanowień XI Ple
num KC PZPR.
Na zakończenie ogólnopolskiego
spotkania, uczestniczący w nim
młodzi
przodujący
rolnicy
zwrócili się do wszystkich mło
dych ludzi pracujących na wsi
o aktywniejsze uczestnictwo w
realizacji zadań wynikających z
uchwały XI Plenum KC PZPR
i w całokształcie życia społecz
no-gospodarczego swojego śro
dowiska. (PAP)

bm. ambasador* Republiki Turcji
Efdala Deringila, który aloiyt
pożegnalną wizytę w związku z
zakończeniem misji w Polsce.
(PAP)

KROMKA ZMIAN KADROWYCH

(P) Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra przemysłu ma
szynowego powołał dr. hab. inż.
Jerzego Modrzewskiego na stano
wisko podsekretarza stanu w Mi
nisterstwie Przemysłu Maszyno
wego.
Jerzy Modrzewski urodził się
w 1914 r. w Warszawie. Posiada
wykształcenie wyisze, jest dok-

torem habilitowanym nauk tech
nicznych. Od 1963 r. pracuje nie
przerwanie na kierowniczych sta
nowiskach w sluibach technicz
nych Ludowego Wojska Polskiego.
Byt zastępcą głównego inspektora
dis techniki, a od 1974 r. jest
szefem badań i rozwoju techniki
wojskowej. Posiada stopień ge
nerała dywizji. Jest członkiem
PZPR. (PAP)

(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
gospodarczych,
państwowych,
spółdzielczych i społecznych oraz jednostek gospodarki nieuspołecznionej lub wnioskami
zmierzającymi do usprawnienia
tej działalności,

obszary dostępne. W mechanice
klasycznej efekt tunelowy nie
ma analogii. Jest on podstawą
wielu ważnych procesów fizyki
atomowej i jądrowej.
W chemii radiacyjnej ważną
rolę odgrywa tunelowanie elek
tronów. Pierwsi zwrócili na to
uwagę Japończycy w połowie
lat sześćdziesiątych. Potem ba
dania w tym kierunku podjęli
i rozwinęli także uczeni innych
krajów, m.in. z Instytutu Tech
niki Radiacyjnej Politechniki
Łódzkiej.
O zjawisku tunelowania elek
tronów mówi! 20 bm. prof. dr
Jerzy Kroh na trzecim wykła
dzie zamykającym cykl o elek
tronach w chemii radiacyjnej.
(>«or)

Ubezpieczenia społeczne
bardziej odczuwalne społecznie
efekty.
Z rozwojem systemu emery
talnego wiąże się problem za
pewnienia emerytom sprawie
dliwego udziału w wypracowawanym dochodzie społecznym.
Chodzi tu o tzw. waloryzację
emerytur przez dostosowanie
ich poziomu do rosnących płac.
Rozwój ilościowy i jakościo
wy systemu świadczeń społecz
nych sprawił, że wyodrębniła
się dziedzina prawa ubezpiecze
niowego, które ma brć skodyfikowane. Zdaniem prof. Szu
berta należy w przyszłej kody
fikacji prawa ubezpieczeniowe
go określić źródła finansowania
św adczeń, tak aby nie zacierał
clę z-zrązek między uprawnie
niami do korzystania ze świad
czeń a udziałem w wypraco
waniu środków na ten cel.
Następny wykład z tego cyklu
— 27 bm.
H.L,

Mistrz otrzyma! lekcję
(P) W Sztokholmie doszło
do jednej z większych sensacji
piłkarskich tego roku. Repre
zentacja RFN doznała najdot
kliwszej chyba porażki od kil
ku lat Będąc zdecydowanym
faworytem — .przegrała z nie
docenianą Szwecją aż 1:3.

Wśród kibiców RFN nastroje
nie są najlepsze. Opinia jest
jednomyślna — z grą, jaką mi
strzowie świata
zademonstro
wali w Sztokholmie, trudno
marzyć o obronie tytułu,
„Brakuje nam skuteczności,
dynamiki, konsekwencji w prze
prowadzaniu akcji. Taktyczny
kształt zespołu jeszcze sję nie
cych z uchwały XI Plenum KC
wykrystalizował” — stwierdzi!
PZPR było 20 bm. w Warszawie
Helmut Schoen, a jego szwedz
głównym tematem rozszerzonego
posiedzenia Rady i Zarządu Cen
ki kolega po fachu, Georg Erics
tralnego
Związku
Rolniczych
son dodał: „RFN gra pięknie
Spółdzielni Produkcyjnych. W po
dla oka, ale wygodnie dla prze
siedzeniu uczestniczyli również
ciwnika. Po prostu nie potrafi
przewodniczący rad i prezesi wo
wypracować zbyt wielu sytua
jewódzkich związków RSP. Pod
kreślono, że postanowienia i wy
cji strzeleckich. Do niedawna
tyczne XI Plenum KC PZPR utypowałem
RFN, na mistrza
rzeczywistniane będą w RSP po
świata, teraz mam wątpliwości".
przez doskonalenie codziennej
Wątpliwości mają też inni
pracy ich załóg.
obserwatorzy
sztokholmskiego
Wiele miejsca w obradach po
spotkania
Podkreśla się fakt,
święcono możliwościom rozwoju
|
że
w
zespole
brakuje
indywi
produkcji roślinnej, przetwórstwa
dualności na miarę Eeckenbaueowocowo - warzywnego w spół
dzielniach produkcyjnych, dosko
ra, Netzera, czy Gerda Muellenaleniu działalności inwestycyjnej
ra, a gdy w dodatku zabrakło
w gospodarstwach oraz rozwojo
kontuzjowanego Heinza Flohego
wi organizacyjnemu RSP.
oraz w drugiej połowie bramka
• W związku z przypadającą w
rza Maiera, drużyna przestała
tym roku 130 rocznicą „Wiosny
grać.
Ludów”, w Warszawie rozpoczęła
O zmianie podstawowego skłasię 20 bm. dwudniowa kenferen- '? du zespołu nie ma już mowy —
twierdzą komentatorzy. Jest na
cja naukowa poświęconi literatu
to za późno. Zresztą próby z
rze tego okresu, z udziałem hi
storyków literatury z NRD i Ru : v,-prowadzaniem nowych. twarzy
; (Burdenski
H. Mueller) nie
munii.
l przynoszą efektów.
O 20 bm., zakończyła się w
Helmut. Schoen nie zamierza
Jabłonnie 3-dniowa międzynarodo
zmieniać drużyny i aneluje o
wa konferencja naukowa geologów
— przedstawicieli akademii nauk j sńokój ,,Mamv jeszcze 40 dr.i
krajów socjalistycznych poświę i do meczu z Polską. 40 dni to
cona procesom tworzenia się- i
wystarczający okres, aby rofewolucji skorupy ziemskiej. W
nieść wartość drużyny. Nasze
konferencji brali udział uczeni z
akcje
muszą bvć szybsze i barBułgarii,
Czechosłowacji, Mon
golii, NRD. Polski, Rumunii, Wę • dziej pomysłowe, gra drużyny
t]
gier i ZSRR.
składniejsza i doskonalsza. Je
© 20 bm. w Collegium Novum fi stem przekonany, że ostatnie
Uniwersytetu Jagiellońskiego w
zgrupowanie w szkole sportowej
Krakowie odbyła się sesja nauko
Malente prźyniesie efekty”.
wa. zorganizowana w 50 roczni
cę śmierci wybitnej
polskiej
Statystycy przypominają, że w
uczonej — prof. Józefy Joteyko.
14-letniej karierze reprezenta
Po odzyskaniu przez Polskę nie
cyjnej trenera Schoena RFN,
podległości uczona
prowadziła
nigdy nie doznało pod rząd
katedrę psychologii pedagogicznej
dwóch porażek. Teraz, na fini
w Państwowym Instytucie Peda
gogicznym w Warszawie. Stwo
szu przygotowań, przegrała z
rzyła w Polsce — oparte na naj
Brazylią, a dwa tygodnie póź
nowszych wówczas osiągnięciach
niej ze Szwecją. W 17 meczach
naukowych — podstawy rozwoju
kontrolnych na przestrzeni owiedzy o dziecku. Inspirowała też
statnich dwóch lat bvła to dru
edycję kwartalnika „Polskie Ar
ga i trzecia porażka (przedtem
chiwum Psychologii”. (PAP)
z Francja w Paryżu 0:1), przy
• 22 lipca br. przypada MO
II zwycięstwach i trzech remirocznica urodzin
Janusza Kor
sach.
czaka. Uroczystości oficjalne za- I
inauguruje 31 maja br. w War- i
Na londyńskiej giełdzie akcje
szawie posiedzenie komitetu ob- I RFN
spadły, wzrosły natomiast
chodów z udziałem gości zagra- I
nicznych zaproszonych do współ- i jeszcze bardziej notowania Bra
pracy Przewiduje się, te powo- i zylii.

PAP DONOSI W SKRÓCIE

• 30 bm. w woj. katowickim
przebywał minister spraw we
wnętrznych CSRS —
Jaromir
Obzlna. Wraz z członkiem Biura
Politycznego KC PZPR,
mini
strem spraw wewnętrznych
—
Stanisławem Kowalczykiem, cze
chosłowacki gość zwiedził hutę
„Katowice”, gdzie zapoznał się z
pracą wielkiego pieca nr 2, wal.
cowni zgniatacza oraz walcowni
ciągłej kęsów, w której zainsta
lowane są urządzenia produkcji
czechosłowackiej. Zwiedził rów
nież Fabrykę Samochodów Mało
litrażowych w Tychach.
Z min. Obziną spotka! się czło
nek Biura Politycznego KC. I se
kretarz KW PZPR w Katowicach
— Zdzisław Grudzień, Zapozna!
on gościa z dorobkiem wielkoWiele
przemysłowego regionu,
uwagi poświęcono zagadnieniom
współpracy Jaka od lat łączy dwa
zaprzyjaźnione regiony: woj. ka
towickie 1 okręg
północno-mo.
rawski.
0 Przebywający w Polsce w
związku z odbywającym się w
Gdańsku
forum
dyskusyjnym
tzw. bremeńskiego tabakkolłegium wiceprzewodniczący SPD,
prezydent senatu Bremy, Hans
Koschnick został przyjęty przez
członka Biura Politycznego, sek
retarza KC PZPR Stefana Olszowskiego, a także przez sekretarza
KC PZPR Zdzisława Zandarowskiego. H. Koschnick złożył rów
nież wizytę ministrowi spraw za
granicznych Emilowi Wojtaszko
wi.
Przedmiotem rozmów były za
gadnienia dalszego rozwoju sto
sunków dwustronnych między
PRL i RFN oraz aktualne prob
lemy sytuacji międzynarodowej.
Q 20 bm. zakończyła się w
Olsztynie konsultacja krajów—
członków RWPG poświęcona pro
blemom doskonalenia
istnieją
cych 1 opracowania nowych tech
nik i technologii rybactwa w wo
dach śródlądowych. Uczestniczyli
w niej przedstawiciele Bułgarii,
Czechosłowacji, Jugosławii, Ku
by, NRD, Polski,
Węgier
i
Związku Radzieckiego. W wyniku
4-dniowych obrad podpisano pro
tokół o współpracy w dziedzinie
intensyfikacji
produkcji
ryb
słodkowodnych.
0 Uczczenie pamięci bojowni
ków poległych w walce o wy
zwolenie narodowe 1 społeczne —
to jedno z głównych zadań te
gorocznego XIV Alertu 3 milio
łany zostanie międzynarodowy f
nowej organizacji harcerskie).
komitet obchodów. Dc udziału' w-1
Przebiegać on będzie pod hasła
nim zaproszeni zostaną przędstą-S
mi: „W hołdzie bohaterom”,
wiciele organizacji międżynaro- E
„Nasz rodowód" i „Nasza szan
dowych: OŃ2, UNESCO. UNICEF, f
sa” 1 stanie się Jednym z ak
OMEP i innych a także przed- E
centów obchodów 60 rocznicy od
stawicieie krajów
soejalistycz- fi
zyskania niepodległości i 35-Iecia
nych oraz stowarzyszeń korcza- b
Ludowego Wojska polskiego.
kówskich
z
Francji,
RFN,
Izraela, E
Sprawom upamiętnienia szlaku
Włoch i Stanów Zjednoczonych. E
bojowego 1 Armii WP oraz za
W
tym
samym
dniu
na
terenie E
mierzeniom XIV Alertu ZHP po
dawnego hitlerowskiego obozu za- E
święcone było 20 bm, w War
glady
w
Treblince
odb-xiz:e
się H
szawie posiedzenie, które prowa
uroczystość odsłonięcia kamienia t
dzi! przewodniczący ROPW1M min.
pamiątkowego,
upamiętniającego
|
Janusz Wieczorek.
śmierć Janusza Korczaka oraz S
dzieci, które wraz z nim tutaj t
• Określenie zadań spółdziel
zginęły.
czości produkcyjnej wynikają-

Komitety kontroli społecznej

Tunelowanie elektronów

(P) W kolejnym wykładzie z
cyklu współczesne problemy
pracy, prof. Wacław Szubert
omówił niektóre problemy wię
żące się z rozwojem ubezpie
czeń społecznych.
Tuż przed wojną ubezpiecze
niami społecznymi objętych
było zaledwie 3 miliony osób.
Obecnie objęta jest nimi niemal
cała ludność kraju. Na świad
czeni’ społeczne przeznacza się
obecnie ponad 100 miliardów
złotych. Korzysta z nich 12 mi
lionów pracowników wraz z
rodzinami. Stałe świadczenia
pobiera ponad 3 min osób.
Istnieje więc problem wyboru
najważniejszych celów społecz
nych, na które te ogromne środ
ki powinny być przeznaczone.
Dotyczy to na przykład syste
mu zasiłków rodzinnych, które
w obecnej formie
powodują
nadmierne rozproszenie środ
ków, podczas gdy skoncentro
wane na wybranej grupie ro
dzin mogłyby dawać znacznie

(P) M bm. opuścił Warszawę do
tychczasowy ambasador Socjali

Socjallstycznej
Republiki
Rumunii
Aurel Duca. (PAP)
(pj r•
Minister
spraw cagranicznych Emil
trf" Wojtaszek przyjął 20

Po meczu Szwecja—RFN

e

WSZECHNICA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

(P) Czy ciężka kula tocząca
się w polu grawitacyjnym może
pokonać usypany wal jeśli jej
energia kinetyczna nie jest co
najmniej równa przyrostowi energii potencjalnej po wtocze
niu się nań? Każdy uczeń od
powie, że wtedy kula walu nie
pokona. W fizyce kwantowej je
dnak sprawa wygląda inaczej.
Jeśli w tym przykładzie kulę
zastąpić elektronem a wal ba
terią potencjału, to okazuje się,
że taka cząstka może ją poko
nać.
W fizyce kwantowej takie zja
wisko nazywa się efektem tu
nelowym i polega ono na tym,
że cząstka przenika przez obszar
niedostępny klasycznie (barierę
potencjału), oddzielający dwa

KRONIKA DYPLOMATYCZNA

6) współdziałają z państwo^
wymi i politycznymi organami
kontroli, sygnalizując im uja
wnione przez kontrolę społecz
ną poważniejsze zjawiska nega
tywne,
7) mogą występować do właś
ciwych organów Najwyższej Iz
by Kontroli z wnioskami o na
łożenie kary pieniężnej na oso
by winne zaniedbań lub naru
szenia obowiązków,
8) na podstawie wyników
swoje! działalności przedstawia
ją radzie narodowej okresowe
sprawozdania syntetyczne, w
których w szczególności oma
wiają zaspokajanie potrzeb lud
ności przez działające na da
nym terenie instytucje, posza
nowanie praw obywateli w
działalności aparatu państwo
wego, gospodarczego, spółdziel
czego i społecznego oraz skuteczność środków zastosowanych w celu likwidacji ujawnionych braków i niedociągnięć.
• Wszystkie organy I jedno
stki państwowe, gospodarcze,
spółdzielcze oraz organizacje
społeczne i jednostki gospodar
ki uspołecznionej obowiązane są
zapewnić komitetom kontroli
społecznej pomoc potrzebną dla
realizacji Ich zadań oraz udzie
lać im w zakreślonym terminie
konkretnych i rzetelnych odpo
wiedzi na otrzymane wnioski.
• Osoby wchodzące w skład
komitetu kontroli społecznej jak
również działający na jego zle
cenie kontrolerzy społeczni ko
rzystają przy wykonywaniu
swoich funkcji ze szczególnej
ochrony prawnej.
• Regulamin organizacji pra
cy komitetów kontroli społecz
nej ustala rada narodowa w oparcki o ramowy regulamin
uchwalany przez Radę Pań
stwa.
• Nadzór nad działalnością
komitetów kontroli społecznej
sprawuje Rada Państwa, a w
zakresie przez nią określonym
komitety kontroli społecznej
wyższego stopnia.
• Rada Państwa określa:
1) szczegółowy zakres działa
nia komitetów kontroli społe
cznej,
2) zasady i tryb prowadzenia
działalności kontrolnej i zwią
zane z tym uprawnieni* kon
trolne,
3) zasady współdziałania ko
mitetów z innymi organami 1
instytucjami oraz organizacja
mi.

4) organizację i skład liczbo- :
wy komitetów kontroli społe
czne! oraz zasady i tryb powo
ływania i odwoływania ich
członków.
5) obowiązki 1 uprawnienia
prezydiów rad narodowych w
odniesieniu do komitetów kon
troli społecznej.
6) formy szczególne ochrony
prawnej przysługującej człon
kom komitetów kontroli społe
cznej oraz kontrolerom społe
cznym przy wykonywaniu ich
funkcji.
• Rada Państwa okresowo
ocenia prawidłowość działania
całego systemu kontroli społe
cznej i w miarę potrzeby udzie
la wytycznych w 6praw;e zwię
kszenia jej efektywności.
Tyle projekt ustawy o komi
tetach kontroli społecznej. W
projekcie tyłn jest zawarta de
legacja dla Rady Państwa, któ
ra ma przygotować odpowied
nią uchwałę wykonawczą. Prze
widuje się, że uchwała ta okre
śli liczebność poszczególnych
komitetów od kilkunastu do
kilkudziesięciu osób, przy czym
przewodniczącego komitetu i
jego zastępców powoływałaby
rada na wniosek swojego pre
zydium. W skład komitetów
wchodziliby nie tylko radni,
lecz również przedstawiciele
organizacji społecznych,' gospo
darczych
j samorządowych.
Przewiduje się też reprezento
wanie każdego komitetu na ze
wnątrz przez rzecznika kontro
li społecznej, do którego mog
liby się zwracać obywatele o
podjęcie odpowiednich środków
w razie niewłaściwego załatwia
nia ich spraw przez instytucje
państwowe, spółdzielcze, samo
rządowe, organizacje społeczne
oraz jednostki gospodarki nie
uspołecznionej. Uchwała wyko
nawcza Rady Państwa ustalić
ma również zasady współpracy
komitetów z innymi organami
państwowymi oraz organizacja
mi społecznymi, jak również
środkj służące ochronie człon
ków komitetów i działających
z ich polecenia koritrolerów
społecznych.
Podając do wiadomości Caytętników proponowane roswiąz»ni* prawne, dotyczące kont
roli społecznej, prosimy o nad
syłanie uwag i wniosków. Wy
powiedzi opatrzone dopiskiem:
KONTHOLA SPOŁECZNA pro
simy kierować do „Życia War
szawy”, 00-624 Warszawa, nL
Marszałkowska 3/5.
BTSZABDA KAZIMIERSKA

Faworyt, Jacka Gmocłia
Francuska gazeta ,,L’Humanite” zamieściła obszerny wywiad
z Jackiem Gmochem. Francuski
dziennikarz nazjrwa polskiego
trenera „panem komputerem”
Na Dylanie, kto
awansuje do
półfinału mistrzostw świata,
Gmoch odpowiedział, że najwię
cej szans mają Brazylia, Argen-

tyna, Holandia i RFN, dodał też
że rywalizacja w Argentynie bę
dzie bardzo wyrównana.
Gmoch nie wyklucza zwycię
stwa Francji nad Argentyną w
grupie I, a do tego wniosku
skłoniła go obserwacja towarzys
kiego spotkania Francja — Bra
zylia w Paryżu. Nasz selekcjo
ner stwierdził, iż Polaków czeka
w Argentynie trudniejsze zada
nie niż w RFN.

Ni” łatwo nas złamać
— mówi Claudio Coutinho
Po meężu z Anglią trener
Claudio Coutinho powiedział, że
mecze w Europie były koniecz
ną i bardzo pożyteczna konfron
tacją, która upewniła go w prze
konaniu, że Brazylią ma wielki*
szanse na tytuł mistrza świa
ta. Za szczególnie cenne rezul
taty uważa zwycięstwo nad RFN
1 :Ó i remis Z Anglia w Londy
nie 1:1. Coutinho pochwalił wszy
stkich swoich piłkarzy, a szcze
gólnie Zico, który wyrasta na
piłkarza dużej klasy.
Na pytanie dlaczego Brazylia
gra ostro (5 żółtych kartek w
Londynie). Coutinho odpowie
dział: „Nie gramy ostrzej od
Europejczyków. Dotychczas za
rzucano nam — piłkarzom Ame
ryki Południowej — zbyt mięk
ką grę. Potrafimy teraz walczvć ostro o każdą piłkę i nie
łatwo nas złamać”.

Argentyna — Irlandia 3:1
Kolejny mecz kontrolny przed
finałami mistrzostw świata ro
zegrali piłkarze Argentyny. W
Buenos . Aires pokonali oni re
prezentację Irlandii 3:1 (1:0).
Framk1 zdeb-ii: dla
— T uoue (w 15 m:n ', Ort? z <w
46 min' i Villn r ■■ <" rin'- "la
Irla-’ii —
74 lin.).

Kadra Ma’: 7’111
Znane są już na .w.s .a 49 pił
karzy Meksyku, powołanych do
tzw szerokiej kadry. Oto kan
dydaci do reprezentacji: Jose
Reyes Pilar, Jorge Kolfo Garcia,
Pedro Moreno Soto, Francisco
R. Castrejon, Manuel S. Najera,
Juan Jara Rodriąuez, Artura
Marćuez Razo, Ignacio Ocaanza
Flores, Alfredo Garduno Tena,
Rigoberto D. Cisńeros, Eduardo
E. Ramos. Carlos Castillas Gómez, Javier Celin Guzman,
Eduardo Pacheco Rergis, Juan
Manuel Alcarez, Arturo Ayala
Vazquez, Ramon J. de la Torre,
Jesus Diaz Martinpz, Jose Luis
Castillas Real. Antonio de la
Torre, Guillermo Mendizbal,
Leonardo Rirera Cuellar, Javier
Martinęz Cardenas, Javier Lopez Garcia. Jayier Francisco Sojis, Manuel E Guillen, Gerarda
Gomez Lugo, Enriętie Żarza Lopet; ■ Crfatobal Martinęz Ortega, _
Rodolfo Villegas Mońtoya, Mario
Rojas Medina, Victor Ayala Ran
gę!, Rene Hugo Rodriguez, Jose
de Jesus Atcres. Alfredo Ramirez Jimenez Raul Ayon Isidoria,
Hugo Marouez Sancbez, Luis
.Tose Sanchez, Agustin Ponce
Manzo, Bernardino Aldrete Gar
cia.

Hawański festiwal młodzieży
pcd znakiem sporta
(P) 28 lipca w stolicy Kuby
rozpocznie się XI Światowy Fe
stiwal Młodzieży i Studentów.
Otworzy go uroczysty prze
marsz uczestników ulicami Ha
wany, w kierunku stadionu
„Latiniamericano”, kubańskiego
centrum koszykówki. Ceremo
nię zakończy pokaz gimnastyczny w wykonaniu 14
bańskich studentów.
Sportowy akcent w otwarciu
znakomicie ilustruje tezę, że
światowe festiwale młodzieży
i___
są nierozłącznie . związane
__ _i ze
sportem. ,Dla gospodarzy spor
towy program imprezy
ma
szczególne znaczenie ze wzglądu
na sukcesy kubańskich' zawod
ników na igrzyskach olimpij
skich i mistrzostwach świata.

Salvsdor-Allende-Avenue, odbę
dzie się największy turniej w
historii kraju. Na 100 szacho
wnicach najlepsi szachiści Ku
by zmierzą się z uczestnikami
festiwalu.
Przewidziano spotkania nau
kowców i wymianę doświad
czeń w zakresie teorii sportu.
Uczestnicy
obejrzą
również
dwie wystawy — jedną po
święcona sukcesom sportowców
Kuby, drugą — przygotowa
niom do isrżysk olimpijskich
1930 r. w Moskwie.
Sportowy program uzupełnią
pokazy filmów z całego świata
poświęconych kulturze fizycz
nej.

Tacy wielcy sportowcy jak
Alberto Juantorena, który po
raz pierwszy w historii olim
piad zdobył złote medale na
400 i 800 m, czy Teofilo Stevenson, który jako pierwszy
bokser zwyciężył na dwóch ko
lejnych igrzyskach w wadze
ciężkiej, znane są miłośnikom
sportu na całym świecie. Są
one symbolem możliwości ja
kie otrzymał sport w kraju,
który uwolnił się od obcego pa
nowania. Kubańczycy są dum
ni z tego, że na igrzyskach w
Montrealu osiągnęli sukcesy,
jakich nie udało się uzyskać
dotychczas żadnemu krajowi
latynoamerykańskiemu.
Czyż może więc dziwić, że
gospodarze festiwalu pragną
zaprezentować
zgromadzonej
młodzieży również swe osiąg
nięcia sportowe? Przy czym
nie chodzi jedynie o sport wy
czynowy. Przewidziano między
narodowe spotkania w boksie,
lekkiej altetyce, gimnastyce i
szermierce, w których wezmą
udział zawodnicy
światowej
czołówki, ale duży nacisk po
łożono także na imprezy ma
sowe. Program festiwalu za
wiera towarzyskie rozgrywki w
piłce nożnej, siatkówce, koszy
kówce i szachach, w których
wystąpią zawodnicy wyłonieni
z delegacji poszczególnych kra
jów, W Parku Sportowym im.
Lenina każdy uczestnik festi
walu będzie mógł spróbować
swych sił i zdobyć nagrodę w
różnych dyscyplinach sportu.
Organizatorzy pragną zainte
resować gości także ulubionym
sportem kubańskiej młodzieży
— baseballem. Miłośnicy moc
nych wrażeń będą mogli wy
startować w motocrossie.
Na 2 sierpnia zaplanowano
wielką Imprezą szachową: na

Partia warcabów
z arcymisłrzem
(P) W warcaby — lepiej lub
gorzej — grają chyba wszyscy.
Ci, którzy są przekonani o
swoim warcabowym
mistrzo
stwie, już wkrótce będą mieli
okazję
własne
umiejętności
sprawdzić. Oto bowiem w naj
bliższy poniedziałek (24.IV.) ro
zegrana zostanie w klubie „Junona” w Warszawie (Ul. Bazyliańska 1) symultana z udziałem
radzieckiego arcymistrza war
cabów, Władimira Agafonowa.
Początek — gcdz. 17.

Na kortach w Houston
(P) Australijczyk Ken Rosewall. który wyeliminował Woj
ciecha Fibaka w I rundzie teni
sowego turnieju WCT w Hou
ston, nie zrobił tam większej
kariery. W następnym meczu
Australijczyk przegrał z Jugo
słowianinem Zeljko Franuloriciem 3:6, 5:7.

Inne wyniki: Jeff Borowiak
(USA) — Dick Stockton (USA)
7:5, 6:4, Brian Gcttfried (USA)
— Terry Moor (USA) 6:4, 6:2,
Harold Solomon (USA) — Nick
Sayiano (USA) 6:3, 6:1, Corrado
Barazzutti (Włochy) — Tom Okker (Holandia) 6:3, 6:3, Ilie Nastase (Rumunia) — Paul Kronk
(Australia) 6:2, 6:2. Jaime Fillol
(Chile) — Ore Eengtson (Szwe
cja) 6:2, 6:3, Hans Gildemeister
(Chile) — Peter Fleming (USA)
5:7, 6:3, 6:4.
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KINA
Bałtyk — „Gang Olsena wpa
da w szal", prod. duń, lat 14,
godz. 10, 12, U. „Sceny z życia
małżeńskiego", prod. szwedz. lat
10, godz. 16.30 1 19.30.
Hel — „Przyjaciele
Eddlego",
prod. USA, lat 15, godz. t, 15.30,
17.30, 19.30. „Tajemnica",
prod.
franc. lat 15, godz. 13.30.
Przyjaźń — „Pocałunki z Hong
kongu", prod. tranc., lat 15, g.
15.30, 17.30 1 19.30.
Pokolenie — „Fałszywy król",
prod. ang., lat 15, god2. 9, 11, 13,
15, 11, 19.
Odeon — „Szli żołnierze”, prod.
ZSRR, b/o, godz. 15.30, 17.30 i 19.30.
Walter — „Wspomnij
mnie",
prod. ZSRR, lat 12 godz. 16 1 18.
Mewa — „Iwan Groźny” I ez.,
prod. ZSRR, lat 15, godz. 15.30,
17.30 i 19.30.

WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki « —
„Polskie malarstwo dwudziestole
cia międzywojennego” ze zbiorów
Muzeum Sztuki w Lodzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn Grafika i fotogra
fia Jerzego Wernera.
Witryny Plastyczne — malarstwo
Haliny Krysińskiej.
Klub .Relaks”:
Iii wystawa
Klubu Plastyka Amatora.

DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pi. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pl. Zwycię
stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomo
cy doraźnej
pediatrycznej ul.
Tochtermana 1. Doraźna pomoc
Internistyczna — ambulatorium
Pogotowia Ratunkowego przy ul.
Tochtermana Pogotowie Denty
styczne czynne codziennie w godz.
23—7 rano przy Pogotowiu Ra
tunkowym.
Informacja Służby
Zdrowia 406-77.
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999, pogo
towie ratunkowe kolejowe 296.
posterunek MO 997, straż po
żarna 998, pogotowie energetyczne
991, pogotowie energetyki ciepl
nej WPEC 993, pogotowie gazo
we czynne w godz. 7—15 (317-17)
21—7 rano (224-30) pogotowie ka
nalizacyjne 406-55, postój taksó
wek przy pl. Konstytucji 228-52.
przy dw-orcu PKP 268-88, przy
2wlrkl i Wigury 418-10, informa
cja usługowa 257-85. informacja
PKP 299-50, PKS 267-76.
B1A*.OCRZEGI
Kino „Pilica” — „zdjęcia prób
ne", prod. poi., lat 15, godz. 18
i 20.
Telefony: pogotowie ratunkowe
708. pogotowie milicyjne 997 straż
pożarna 998. pogotowie energety
czne 630, zajazd myśliwski 41
sklep „Dacia” 742.

GARBATKA
Kino „Las” — „Strach nad mia
stem”, prod. franc., lat 18, godz.
17 i 19.
Telefony: apteka 26, dworzec
PKP 47 posterunek MO 07, ośro
dek Zdrowia 25. postój taksówek
53. urząd gminy 91, straż pożar
na 8.
GRÓJEC
K<no „Odra” — „Wszyscy i
nikt", prod. poi. lat 12, godz. 17
i 19.
Telefony: pogotowie MO 997,
straż pożarna 998, pogotowie ra
tunkowe 999. pogotowie energetyr.
czne 23-41.. apteka 23-22. mtizeum
regionalne 33-72. przychodnia; ret-3,
jonowa 22-94, urząd miasta i gmi
ny 21-93. szpital 36-36.
DRZEWICA
Kino „Śnieżka” — „Piętaszek I
Robinson".
prod. ang., lat 12,
godz. 16.
Telefony: apteka 26, dworzec
PKP 47. ośrodek zdrowia 28, po
stój taksówek 53, przedszkole 19,
restauracja .Zamkowa" 77, po
sterunek MO 07.
KOZIENICE
Kino „Znicz” — „Osąd", prod.
rum. lat 18, godz. 17.30 i 19.30.

Telefony: pogotowie ratunkowe
999, straż pożarna 998, posterunek
MO 997.

JEDLN1A LETNISKO
Telefony: apteka 48, Izba porodo
wa 38, posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 23, restauracja „Leśna"
110, straż pożarna 88, urząd gmin
ny — naczelnik 89, zakład ener
getyczny 60, dworzec PKP 5.

JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy 161, apte
ka 29, posterunek MO 77, ośrodek
zdrowia 17, straż pożarna 88, re
stauracja „Turysta" 14.

NOWE MIASTO
Kino „pilic*” — „Szacowni nie
boszczycy", prod. włosk., lat 18,
godz. 15.30, 17.30 i 19.30.
Telefony: apteka 46, biblioteka
miejska 32, dworzec PKS 97. go
spoda 46, kawiarnia 160. kino 97,
posterunek MO 7, straż pożarna
8, szpital rejonowy 55, posterunek
energetyczny 27, postój taksówek

Mogielnica
Kino „Zwycięstwo” — „Ponad
strachem",
prod. franc. lat 15,
godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 10, gminna
spółdzielnia 8, kino 44. ośrodek
zdrowia 11, posterunek MO 7,
straż pożarna 88, naczelnik 149,
przychodnia 80.
LIPSKO
Kino „Szarotka” — „Znachor,
Prof. Wilczur", prod. poi., lat 12,
godz. 17.
Telefony: apteka 62, dom kul
tury 141, kawiarnia 95. kino 1
komisariat Mo — alarmowy 07,
dworzec PKS 306, pogotowie ra
tunkowe 09, posterunek energe
tyczny 161, straż pożarna 08, szpi
tal 09.

PIONKI
Kino „Chemik” — „Sprawa Gorgonowej , I 1 II cz., prod. poi.,
lat 18, godz. 17.
Telefony: kierunkowy 12, pogo
towie MO 307, pogotowie ratun
kowe 309, straż pożarna 308, apte
ka 310, biblioteka 562, księgarnia
511, naczelnik 513, restauracja
„Adria" 562.

SKARYSZEW
Teletony: apteka 13. posterunek
MO 77. ośrodek zdrowia 11. straż
pożarna 29 urząd miasta 1 gminy
39.
WARKA
Kino „Przyjaźń — „Przygody
Gerarda”, prod. ang., lat 15, godz
17 i 19.
Telefony: apteka 38, Izba poro
dowa 133. kawiarnia 266. posteru
nek MO 7, ośrodek zdrowia 21,
przychodnia rejonowa 270, CPN
120, restauracja „Turystyczna” 93,
stacja PKP 12. Muzeum im. Puła
skiego 267.
Muzeum Im. Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków i dni pośwlątecznycb w godz.
od 10—17. Ekspozycja stała —
Kazimierz Pułaski i udział pola
ków w życiu politycznym, kultu
ralnym i społecznym Stanów Zjed
noczonych.

PRZYTYK
Telefony: apteka 24, posterunek
MO 77, ośrodek zdrowi* 63. śtł-aż
pożarna 88.
WIERZBICA
Kino „Wenus” — „Blizna”, prod.
poi., lat 15, godz. 16.
Telefony: apteka 1. izba porodo
wa 11. posterunek MO 7. ośrodek
Zdrowia 19 pogotowie eneregetyczne 21. urząd gminy — naczelnik
15. żłobek 2, przedszkole 25.. •

SZYDŁOWIEC
Kino „Górnik” — „Zabity ha
śmierć”, prod. USA, lat 15, godz.
18 1 20.

RADIO
PIĄTEK

21.IV

Program I
Wlad.: 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

5.05—6.00 Zielone Studio. 6.05
NURT — psychologia — „Psycho
logiczne podstawy procesu nau
czania". 6.25—9.00 Sygnały dnia.
9.05—11.40 Cztery pory roku. 11.25
Niezapomniane stronice „Nurt".
11.40 Tu Radio Kierowców. 12.05
Z kraju 1 ze świata. 12.25 Mo
zaika polskich melodii. 12.45 Roln.
kwadrans. 13.00 Muzyka wojsko
wa. 13.25 Studencki zespól folklo
rystyczny. 13.40 Kącik melomana.
14.00 Studio „Gama" (ok. godz.
14.05 Informacje dla kierowców).
14.20 Studio Relaks. 14.25 Studio
„Gama". 15.05 Korespondencja z
zagranicy. 15.10 Studio „Gama”
(Ok. godz. 15.45 — Informacje dla
kierowców). 16.00—13.25 Tu Jedyn
ka. 17.30—18.00 Radlokurler. 18.25
Nie tylko dla kierowców. 18.44
Konc. życzeń. 19.15 Orkiestra P.R.
1TV. 19.40 Comba Jazzowe. 20.05
Orkiestry w repertuarze popular
nym. 20.30 Mci., do których chę
tnie wracamy. 21.05 Kronika spor
towa. 21.15 Komunikaty Totaliza
tora Sportowego. 21.18 Muzyka K.
Szymanowskiego. 2a.00 Z kraju 1 ze
świata. 22.20 Tu Radio Kierow
ców. 22.23 Łódź na muzycznej an
tenie. 23.00 Wita Was Polska.

Program nocny
0.00 Początek programu
0.07 Kalendarz Kultury Polskiej
Wlad. 1 informacje dl* kierow
ców 0.01 2.00 2.00
Wlad.: 1.00 4.00 5.00
0.12 1.05 2.06 3.06 — Noc z melo
dią i piosenką z Gdańska
4.00 Sygnały dnia
—
pierwszej
zmianie.

Program II
Wlad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 18.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik domowy. 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje i propozycje. 5.45
Muz. 6.00 W kilku taktach, w kil
ku słowach. 6 10 Kalendarz. 6.15
Mel. przyjaciół. 6.35 Gimnastyka.
6.45—7.10 Dzień dobry. Warszawo.
7.15 Orkiestra Tutti Camerata. 7.35
Małe muzykowanie. 8.00 Dialogi i
zbliżenia. 9.30 My 78. 9.40 Dla
przedszkoli. 10.00 Czytamy klasy
ków. 10.30 „Sami Swoi”. 10-40 Spra
wy codzienne. 11.00 Słynni dyry
genci węgierscy. 11.35 Postęp w
gospodarstwie
domowym.
11.45
Muzyka. 12.05 G. Bizet „Poławia
cze pereł”. 12.25 „Kompozytor i
jego dama”. 12.45 Tańce kompo
zytorów rosyjskich. 13.00 Wokół
spraw naszego stołu. 13.15 C. Debussy: — 2 Nokturny na orkie
strę. 13.35 Ze wsi i o wsi. 13.50
Benjamin Brltten: — „The Young
Person’s Guide to the Orchestra
14.10 Więcej, lepiej, nowocześniej.
14.25 Tu Radio — Moskwa. 14.45
Muzyka Telemanna. 15.15 Bela Bar

tok — Mlkrokosmos. 15.30 Studio
Plus. 16.10 Koncert Życzeń Miło
śników MU2ykl Poważnej. 16.40 Na
Warszawskiej Fali. 17.00 „Połu
dniowe rytmy". 17.20 „Świat poe
ty". 17.40 „Premiera". 18.00 Gra
Marek Kudićh.
18.25
Plebiscyt
Studia „Gama".
18.40
Ludzie,
wśród których żyjemy. 19.05 Poe
zja i muzyka. 19.30 Msza Notre
Damę 1 Motety. 20.10 Dyskusja li
teracka. 20.30 Portrety sławnych
kompozytorów
współczesnych.
21.40 Motety Josęuina des Prćs.
22.00 Teatr PR Teatr sensacji
„Weekend”. 23.00 Granice jazzu.
23.35 Co słychać w świecić. 23.40
Muzyka.

Program III
Wlad.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30
12.00 15.00 17.00 19.30 22.00

5.05—8.00 Między snem a dniem.
5.30 Gimnastyka. 6.30 Polityka dla
wszystkich. 7.30 Deszczyk pada,
Słońce świeci... 8.05 Co kto lubi 9.00
„Tango November". 9.10 Jak za
dawnych lat. 9.30 Nasz rok 78-my.
9.45 Suity orkiestrowe Arona Coplanda. 10.35 Kiermasz płyt. 11.00
Życie rodzinne. 11.30—12.25 W to
nacji Trójki 12.25 Za kierownicą.
13.00 Powtórka z rozrywki. 13.50
„Aecjusz ostatni Rzymianin”. 14.00
Wszystkie
dzieła
fortepianowe
Schumanna. 15.05 Z poznańskiego
studia muzycznego. 15.40 Rozszy
frowujemy piosenki. 16.00 „Byle by
nie być powalonym drzewem".
16.20 Muzykobranie. 16.45 Nasz rok
78-my. 17.05 Muz. poczta UKF.
17.40 Studio nagrań. 18.10 Polityka
dla wszystkich. 18.25 Czas relaksu.
19.00 Codziennie powieść „Prze
minęło z wiatrem1, — ode. 19.35
Opera tygodnia „Alclna”. 19.50
„Tango November” ode. 20.00 Blu
es wczoraj i dziś. 20.30 Człowiek
wśród ludzi. 21.00 Krelsleriana.
21.40 Zespół SBB. 22.08 Zespół
Beatch Boys. 22.15 Trzy kwadran
se jazzu. 23.00 „Pieśń o poranku"
— wiersze. 23.05 Między dniem a
snem.

Program IV
Wiad.: 8.40 12.00 15.00 16.06 18.00
22.5$
6.0o Radiowy Almanach Sporto
wy. 6.10 NURT — psychologią.
6.30 Rytm i piosenka. 6.45—7.40
Dzień dobry, Warszawo. 7.40 Ra
dio dedykuje. 8.00 Na trąbce gra
Nlnl Rosso. 8.10 Radiowo TV Szko
ła Średnia dla Pracujących — Me
todyka. 8.25 Antologia sonaty for
tepianowej (stereo lok.). 9.oo di*
kl. III 1 IV (wych. muzyczne).
9.20 Podróże muzyczne po kraju.
9.40 Dla przedszkoli. 10.00 Dla kl.
VIII (wych. obywatelskie). 10.20
Torelll — I Koncert D-dur (ste
reo lok.). 10.30 Estrada przyjaźni.
11.00 Dla szkół średnich (wycho
wanie muzyczne). 11.30 Sceny a
opery „Trubadur” (stereo lok.).
12.05—12.25 Głos Mazowsza, Kurpi
1 Podlasia. 12.25 Giełda płyt — (ste
reo lok ). 13.00 Jęz. rosyjski. 13.19
Pleśni ludowe Katikazu. 13.25 Nie
tylko dla słuchaczy w mundurach.

Telefony: apteka 55 lub 102, dom
kultury 246, posterunek MO 67,
straż pożarna 08, CPN 186, mu
zeum 233.
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie Instru
menty Muzyczne 1 wnętrza uni
kowe czynne codziennie w godz.
od 9—15.30, w soboty od 16—19. po
niedziałki 1 dni pośwląteczne —
nieczynne.

PRZYSUCHA
Kino „zachęta" -a. „Wniebowstą
pienie”, prod. ZSRR, lat 15, godz.
15.30, 17.30 i 19.30.
Teletony: posterunek MO 07, po
gotowie ratunkowe 09, straż pożar
na 98. aptek* 229. biblioteka 220,
dom kultury 473, dworzec PKP
82. Izba porodowa 317. kino 447. oś
rodek zdrowia 313, urząd miasta
1 gminy — naczelnik 427.
zwoleN

Kino „Świt” — „Gorące polo
wanie”, prod. jap., lat 18, godz.
17 i 19.
Telefony: posterunek MO 997.
straż pożarna 998 pogotowie ra
tunkowe 999. apteka 24-19. postój
taksówek 27-08, szpital 20-37, za
kład energetyczny 20-61.
Muzeum im. Jana Kochanow
skiego w ęzarnolesie. Jan Ko
chanowski, życie 1 twórczość.
Punkt Muzeum Okręgowego —
Tradycje rewolucyjne ziemi ra
domskiej w dokumencie.
IŁŻA
Kino „Zamek”: nieczynne.
Teletony: apteka 51. biblioteka
206. dom kultury 103. komi
sariat MO 7, straż pożarna 215,
apteka 276, urząd gminy 136, re
stauracja „Zamkowa" 22.
Uwaga: Kalendarzyk sporządzo
no na podstawie informacji za
interesowanych instytucji
Kie
rownictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany programu.

REGIONALNY
PROGRAM RADIOWY
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 188 . 230, 238 m
oraz na UKF 70,49 MHz w godz.
6.45—7.30 i 16.40—17.00 natomiast w
godz. 7.30—7.40 i 17.00—18.C0 tylko
na UKF 70,49 MHz.
Piątek, 21 lun.
6.45 t 16.40 — Aktualności dnia
16.50 — „Zgoda buduje.” — aud.
Z. Wierdak 17.00 — Koncert mu
zyki poważnej (stereo) 17.35 —
„Radiowe portrety Polaków
—
H. Sienkiewicz” — aud. Z. Majchrzyk 17.45 — Propozycje do kie
leckiej listy przebojów.

W programie ogólnopolskim;
9.C0 — „Cztery pory roku" (pr.
1) 12.25 — Mozaika melodii pol
skich (pr. 1) 13.50—14.00 i 14.15—
15.00 — Ogólnopolski muzyczny
program stereofoniczny.

Ogłoszenia drobne
Re-aty'-iT'nowócze«ńć .-ffićble po
leca' sklep meblowy: Kielce, We
soła 44. czynny wtorki, środy,
czwartki.
R-121-0
Sprzedam samochód „Zuk” stan
średni. Ignacy Mrozowski. Trablice 46 k/Radomia.
R-726485-1
Sprzedam dwie działki obok siebie
w Radomiu przy ul. Ciborowskiej.
Telefon 47-52 po 17.
R-726484-1

Sprzedam Zaporożca rok 1976. stan
idealny. Radom, Ul. Spółdzielcza
3 m 37.
R-726482-1
13.50 Tu Studio Stereo (stereo 0gólnopolskle). 14.00 Naukowcy —
rolnikom. 14.15 Tu Studio Stereo
(stereo ogólnopolskie). 15.05 Wize
runki ludzi myślących. 15.40 Ksią
żki, do których wracamy — „Pa
łac”. 16.05 Jęz. łaciński. 16.25 Szko
ła Mistrzów. 16.40—18.20 Program
WORT. 16.40 Na Warszawskiej Fa
li. 17.00 Słuchaj nas. 17.40 Tu Stu
dio 4 (stereo lok.). 18.00 Dziennik
„6 po południu”. 18.10 d.c. Słuchaj
nas. 18.25 Kalejdoskop nauki. 19.00
O zdrowie człowieka. 19.15 Jęz.
angielski. 19.30 Konc. symfonicz
ny (Retransmisja z sali Filharmo
nii Narodowej z dn. 14.IV. br. (ste
reo lok.). 21.15 Gra Igor Ojstrach
(stereo lokalne). 21.52 Nowe na
grania radiowe (stereo lok.). 22.16
Ekonomia na co dzień. 22.30 Granados — Andaluza. 22.35 Radiowo-TV Szkoła Średnia dla Pracują
cych — Historia. 22.50 Albeniz: —
Odgłos zaułków.

SOBOTA
Program I

22.IV

Wlad: 8.09 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

5.05—6.00 Rozmait. Roln. 6.00—
—9.00 Sygnały dnia 9.05—11.40
Cztery pory roku 12.05 Z kraju
1 ze świata 12.25 Mel. 12.45 Rolni
czy kwadrans 13.00 Dla kl. III
1 IV (jęz. polski) 13.20 Pleśni i tań
ce ludowe Włoch 13.40 Kącik me
lomana 14.00 Studio „Gama” 14.20
Studio Relaks 14.25 Studio „Ga
ma” 15.05 Korespondencja z za
granicy 15.10
studio „Gama”
16.00—18.25 Tu Jedynka 17.30—18.00
Radiokurier 18.25 Nie tylko dla
kierowców 18 33 Konc. z gwiazdą
19.15 Z poznańskiego studia 19.40
Gwiazdy jazzu — Stephane Grapelly 20.00 Wiad. i inf. dla kie
rowców 20.05 Wesoły autobus 21.05
Przeboje non-stop 21.33 Przy mu
zyce o sporcie 21.58 Totalizator
22.00 Z kraju 1 ze świata 22.20 Tu
Radio Kierowców 22.23 Szczecin
na muzycznej antenie 23.00 Wita
Was Polska

Program nocny
Wlad: 0.01 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
0.00 Początek programu
0.06 Kalendarz
8.41 1.06 2.06 3.06 4.03 3.06 — Noc
ne Studio „Gama”

Program II
Wiad: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 18.20 21.30 23.30

4.35 Poradnik domowy 3.00 Muz.
5.35 Obserwacje i propozycje 5.46
Muz. wycinanki 6.00 W kilku tak
tach, w kilku słowach 6.10 Ka
lendarz 6.15 Mel. 8.35 Gimn. 0.45—
—710 Mistrzowie miniatury ins
trumentalnej 6.45—7.16 WORT 7.15
Ork. 7.35 Małe muzykowanie 8.00
Dialogi i zbliienia 8.35 d.c. Dialo
gi 1 zbliżenia 9.30 „Miłość gra fa
talna” słuch. 10.10 Maurice Ravel „Ma morę rOya” 10.40 Spra
wy codzienne 11.00 Konc. Cho
pin. 11.35 Publicystyk* międzynaród. 11.45 Muz. 12.03 Pieśni
S. Prokofjewa 12.25 Czy znasz tę
książkę? 12.43 Ork. 13.00 Mag.
wędkarski 13.15 Leo Pelibes: —
Suita z baletu „Coppella” 13.35

Na XI Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów
wysyłamy 120-osobową ekipę kulturalną

ŻYCIE RADOMSKIE

|Z TEATRÓW STOliĆO

| woiciech

7

|

natanson

O Dylu Sowizdrzale

Pod hasłem: „O antyimperialistyczną solidarność, pokój
i przyjaźń” odbywać się bę
dzie w dniach 28 lipca — 5
sierpnia w stolicy Socjalistycz
nej Kuby — Hawanie — XI
Światowy Festiwal Młodzieży
i Studentów. Obok młodzieży
kubańskiej, weźmie w nim udział 16 tys. dziewcząt i chłop
ców, reprezentujących postępo
wą młodzież z 5 kontynentów.
Program hawańskiego spotka
nia obfituje nie tylko w pro
pozycje o charakterze politycz
nym, ale i w imprezy kultu
ralne.
Wśród imprez międzynarodo
wych część będzie miała cha
rakter konkursów. Przewiduje
się też dziesiątki koncertów ka
meralnych i recitali, galowe
występy delegacji młodzieży
poszczególnych krajów,
wiele
wystaw i pokazów z różnych
dziedzin sztuki, przeglądów do
robku młodych twórców teatru,
muzyki, tańca, filmu, plastyki.
Można spodziewać się, że pod
czas XI Festiwalu na Kubie,
podobnie jak na poprzednich
festiwalach, wysokie uznanie i
sympatię zyskają propozycje
polskiej ekipy festiwalowej. Do
Hawany wybiera się 450-osobowa oficjalna delegacja polskiej
młodzieży. Najliczniejszą
—
120-osobową grupę
stanowić
będzie ekipa kulturalna. Pierw
sze nominacje do tej ekipy wrę
czono członkom znanego nie
tylko w kraju, ale i poza gra
nicami Polski harcerskiego ze
społu „Gawęda”. Do udziału
w ekipie kulturalnej zaprosze
Ewa Demarczyk,
ni zostali:
Maryla Rodowicz, Czesław Nie
men oraz takie zespoły, jak:
Chór Politechniki Szczecińskiej,
Zespół Pieśni i Tańca „Słowianki” z Krakowa, żespół
„Old Metropolitan Jazz Band",
grupa plastyczna „Od nowa”
z Poznania oraz kilku instrumentalistów.
Nie oznacza to jednak, że_ lista członków ekipy kulturalnej
polskiej delegacji na festiwal
jest już ostatecznie zamknięta.
Szanse zakwalifikowania się
mają bowiem jeszcze m.in. lau
reaci Ogólnopolskiego Przeglą
du Piosenki Młodzieżowej
w
Toruniu oraz konkursu debiu
tantów tegorocznego festiwalu
w Opolu.
Odsłaniając kulisy przygoto
wań do festiwalu na Kubie
warto przypomnieć, że przed
polską ekipą kulturalną posta
wione zostały zadania zorgani
zowania koncertu galowego dla
ok. 4 tys. widzów, uczestnictwo
w korowodzie podczas między
narodowego karnawału oraz udział
w
międzynarodowych
konkursach związanych z Idea
mi festiwalowymi. Chodzi tu
m.in. o konkursy: estradowy,
pieśni politycznej i plakatu po
litycznego, filmowy i rysunku
tizfećięee^ó."' , •.•w;
Członkowie ekipy kulturalnej
mają’rrównićż źaJteWnić część'
programu działającego w Ha
wanie podczas Festiwalu Klubu
Młodego Artysty oraz zorgani
zować tzw. Centrum Informa
cji Kulturalnej w ramach „Ba
zaru Przyjaźni”.
Działalność
Centrum związana ma być m.
In. z ekspozycją przezroczy,
filmów, wydawnictw, płyt i upominków ilustrujących osiąg
nięcia polskiej kultury. Nasi
artyści maja też przygotować
program kulturalny w działa

jącym przez cały czas XI Fe
stiwalu — Klubie Polskim.
Z uwagi na różnorodność i
rozległość zadań, jakie stawia
ne są przed młodymi polskimi
artystami, Polski Komitet Przy
gotowawczy — „Hawana-78”
postanowił, że jednym z pod
stawowych kryteriów doboru
wykonawców polskiego progra
mu będzie wielostronność arty
styczną.
Przygotowania do XI Świato
wego Festiwalu Młodzieży i
Studentów trwają. Polski ruch
młodzieżowy inicjuje na terenie
kraju różnorodne konkursy ar
tystyczne. W maju np. rozstrzy
gnięty zostanie konkurs zespo
łów pantomimicznych. Najlep
szy pojedzie na Kubę. Czesław
Niemen pisze „Hymn do matki
Ziemi”, który będzie śpiewany
przez naszych czołowych wy
konawców z tekstami poetów
Ameryki Łacińskiej i innych
poetów świata — po polsku i
w językach oryginalnych. Wy
konanie tego dzieła przewidzia
no właśnie podczas koncertu
galowego polskiej ekipy arty
stycznej.
Reżyserem
całości
programu artystycznego pol
skiej delegacji na hawański fe
stiwal jest Ryszard Kubiak —
autor wielu widowisk estrado
wych z udziałem młodych wy
konawców.

Ze wsi i o wsi 13.50 W. Pankow
ski, opr. Jan Krenz: — Symfo
nia D-dur 14.10 O zdrowiu, dla
zdrowia 14.30 Studio „Słonecznik"
14.50 „CZATA” 15.05 Muz. Tele
manna 15.30 STUDIO PLUS lii. 10
„Przekrój muzyczny tygodnia”
16.40 Cesar Franek: — Preludium,
Chorał i Fuga 16.40—17.00 Na War
szawskiej Fali 17.00 Z archiwum
jazzu 17.20 „Z pierwszej ręki”
17.40 „Wyjazd 1 powrót Ireny"
Rep. lit. 18.00 Muz. archiwum P.R.
Lew Oborin — zwycięzca 1 Konkur
su Chopinowskiego 18.25 Plebiscyt
Studia „Gama" 18.30 Echa dnia
18.40 „Czas 1 ludzie" 19.09 „Maty
siakowie" 19.30 Królewska Opera
w Sztokholmie 20.00 Odpowiedzi
z różnych szuflad 20.15 Pleśni
Schuberta i Schumanna 21.45
Wiad. 1 inf sportowe 21.55 Pablo
Sarasate: — Zapateado — Taniec
hiszpański A-dur op. 23 nr 2 22.00
Radiovariete 23.00 Muz. dawna
23.35 Co siychać w świecle 23.40
Muz.

nopolskie 15.05 Scena Polska — Z.
Ksiąźek-Bregulowa 16.05 Kodeks
i kierownica 16.30 Rozmowy 1 ref
leksje pedagogiczne 16.40—18.25
WORT 18.25 Ziemia, człowiek,
wszechświat „Dławiąca ropa" 19.00
Czy znasz swoje prawo? 19.15 Jęz.
francuski 19.30 Studio Stereo Za
prasza 22.15 Portrety , Polaków
22.35 Szkoła Średnia dla Pracują
cych — Jęz. polski, sem IV 22.50
Darius Milhaud — Brazileira z
Suity „Scaramouche” na 2 forte
piany

płyty „Polskich Nagrań”. 18.35
Fel. publicystyki krajowej. 18.45
Kabarecik reklamowy. 19.60 Re
cital zespołu „Bay City Rollcis".
19.20 Studio Młodych. 20.00 Wiel
cy artyści estrady i kabaretu. 21.00
Wojsko, strategia, obronność. 21.15
Piosenki żołnierskie. 21.30 Mag.
Tygodnia. 22.30 Poetycki Koncert
życzeń. 23.00 Muz. dawna. 23.35
Publicystyka
międzynarodowa.
23.40 MUZ.

Program III

del „Alclna”. 19.50 „Tango Noyember” — ode. 20 Co Jazz piano
forte — aud. 20.30 Studio 101 —
Mag. Rozrywk. 21.00 MuSlca humana — „Staropolskie piszczele”.
22.00 Fakty dnia
22 03 Zespół
Beach Boys. 22 15 Ibnllazm ..Na
szyjnik gołębicy” — traktat o mi
łości 1 kochankach — cz. IV. 22.30
Gra i śpiewa zespól Genesis. 23.00
Wiersze młodych poetów bułgar
skich. 23.05 Wieczorne spotkania
— z Lou Rawlesem. 23.45 Gra Hu
bert Laws.

NIEDZIELA
Program I

Wiad.: 6.00 8.30 14 00 19.30 22.00
8.05 Melodie — przebudzanki. 7.00
Za kierownicą. 7 30 Na poboczu
wielkiej polityki — fel. 7.40 Po
słuchajmy jeszcze raz — magazyn.
8.35 Co kto lubi. 9.00 „Tango Noyember" — ode. 9.10 z dunajcową wodą — Wyskubek w Nlecieczy. 9.30 Gdy się mówi Racjona
lizacja. 9.50 Na gitarze gra Fran
cis Goya. 10.00 60 minut na godzi
nę. 11.00 Bossa novy gra duo AIber-Strobcl. 11.15 Szkółka muzy
czna. 12.00 „Polowanie na kaczki"
— ode. słuch. 12.25 Muz. 13.20 Prze
boje z nowych płyt. 14.05 Pery
skop. 14.30 Z muzycznego archi
wum Programu III. 15.00 „Opisa
nie Ukrainy". 15.20 Nowa autorska
płyta Ricka Wackemana. 16.00
„Iris była tancerką” — słuch. 16.37
Śpiewają Starsi Panowie 16.45 Coś
w tym jest. 17.00 Zapraszamy' do
Trójki. 19.00 Kwartet Dave Brubecka na festiwalu Newport — 71.
19.35 Opera tygodnia J. F. Hacn-

Wiad.: 7.C0 12.00 16.00 22.55
7.05 Kantaty Bacha. 8.05—10.00 Pr.
WORT 8 05 U nas w niedzielę.
8.30 Z sal koncertowych stolicy.
9.00 Spotkania. tO 00 Jana Seba
stiana Bacha — konc. dla mło
dzieży. 11.00 Jęz. łaciński. 11.20 fonoteka folkloru. 11.35 Zgadnij,
sprawdź, odpowiedz 12.05 „Samot
ny biały żagiel" — część I słuch.
12.45 „TU Olimpiada Artystyczna”.
13.15 „Tu Olimpiada Biologiczna”.
13.30 „Muzyczny Sezam". 14.10 Lu
dzie, epoki, obyczaje 14.40 Muz.
15.00 „Warte zachodu" — słuch.
15.44 Jacęues Ibert Diyertlsemcnt
na orkiestrę kameralną (stereo
lok.). 16.05—18.00 Pr. WORT. 18 25
Reynaldo Hahn — lnstr Dauglas
Gamley „Zakochana” 18.30 Mię
dzy fantazją a nauką. 19.00 Gustay
Charpentier — Luiza (opera w
4 aktach). 22.15 Wiad sport. 22.25
Nowa muzyka naszych przyjaciół.

Program III
Wiad. 3.00 6 00 1.00 8.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.05 Między snem a dniem 5.30
Gimn. 6.30 Polityka dla wszystkich
8.05 Co kto lubi 9.00 „Tango November” — ode. 9.10 Ten stary do
bry jazz — A. Warłamow 9.30
Nasz rok 78-my 9.45 Z twórczości
kompozytorów szwajcarskich 10.35
Kiermasz płyt 11.00 Margaret
Mitchell „Przeminęło z wiatrem”
ode. 11.30—12.25 W tonacji trójki
12.25 Za kierownicą 13.00 Powtórka
z rozrywki 13.50 „Aecjusz ostatni
Rzymianin” — ode. pow. 14.00
Wszystkie
dzieła
fortepianowe
Schumanna 15.05 Kram z piosen
kami 15.30 Zgryz — mag. 16.30 K,
Sadowski gra standardy 16.45 Nasz
rok 78-my 17.05 Muz. poczta UKF
17.40 Georges Moustakl w Olympll
18.10 Polityka dla wszystkich 18.25
Konc. 19.00 Książka tygodnia 10.15
Piosenki z Iluzjonu 19.35 Opera
tygodnia: J. F. Haendel „Alcina”
19.50 „Tango November" — ode.
20.00 Baw się razem z nami 22.00
Fakty dnia 22.08 Zespół Beach
Boys 22.15 Teatrzyk Zielone Oko
— „Domek nad jeziorem” — słuch.
22.45 Bluesy na harmonijkę ustną
23.00 Wiersze młodych poetów
bułgarskich 33.05 Jam session w
Trójce.

ZYCIE RADOMSKIE
„Zycie Radomskie” 26-100. Ra
dom ul. Żeromskiego 5t. Tele
fony: 211-49, 231-50. Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz. 6.30—
1530. Za terminowo druk ogło
szeń redakcja nie odpowiada. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa” Al. Je
rozolimskie 125/127. Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
zwraca. Druk: Prasowe Zakła
dy Graficzne RSW „PrasaKslaika-Ruch” Warszawa, ul.
Marszałkowska 3/5.

Czy to nie paradoks? Urodzo
ny w Monachium, piszący po
francusku, czerpiący z dorob
ku legend starej Flandrii, wiel
biciel Moliera, Montaigne’a i
Rabelais’ego, Charles de Coster,
prawnik z wykształcenia, przez
jakiś czas urzędnik bankowy i
nauczyciel niemieckiego języka
w Brukseli, współpracownik
satyrycznego tygodnika, za ży
cia niezauważony jako pisarz —
stal się po śmierci prekurso
rem
nowoczesnej literatury
belgijskiej, sławionym przez
Verh*erena, Maeterlincka i Romaln Rollanda. Chyba nie prze
czuwał, że sto lat po wydaniu
jego „Dyla Sowizdrzał*", ucho
dzącego za narodową epopeję
Belgii (1868), ojczyzną
jego
wstrząsną waśnie językowe,
kraj podzieli się na strefy Wa
lonów i Flamandów, a Brukse
la stanie się trzecim regionem
etnicznie
zróżniczkowanego
państwa.
To prawda, że w czasach,
które ukazuje „Dyl Sowizdrzał",
hasłem
całych
Niderlandów
był protest przeciw hiszpańskiej
dominacji. I religijnej nietole
rancji. Dziś są to sprawy dość
dalekie, a dla nas — skompli
kowane, zawiłe, niełatwe. Bel
gia różnymi czasy należała do
Francji, Hiszpanii, Austrii i
Holandii. Gdy Coster pisał swą
książkę, świeża była
jeszcze
pamięć rewolucji i830 r., która
dała południowej części Niderlandów smak niedawno zdobytej niepodległości.

Bohater Cos tera, DylSowlz____
drżał, stał się synonimem na
rodowego bohatera, jak Szwejk
z powieści Jarosława Haśka.
Mniej
może filozoficzny i
przebiegły, bardziej żywiołowy,
młodzieńczy, zuchwały. Dla nas
pojęcie „sowizdrzalstwa” koja
rzy się z pewnymi nurtami lu
dowej literatury XVII-wiecz-

PRACOWNICY POSZUKIWANI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO w Radomiu, ul. Ty
toniowa nr 2/6 PRZYJMĄ PRACOWNIKÓW W NASTĘPUJĄ
CYCH ZAWODACH:
Q 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 łub maszy
nista maszyn i urządzeń tytoniowych.
Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość podwyższe
nia kwalifikacji w wyżej wym. zawodach.
R-95-0
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ALFREDZIE PODLEWSK!EJ
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

składają

R-123-1

Wydaje się też, że nie roz
porządzano
idealną
obsadą.
Grający tytułową postać Dyla
Jerzy Bończak, dysponuje do
brym
rzemiosłem i techniką
(głos, dykcja, swoboda).
Ma
jednak warunki sprzeczne z
naszymi wyobrażeniami o „So
wizdrzale” jako postaci na po
graniczu commedii dell’arte.
Jego rysy sugerują powagę i
niemal melancholię. Najbar
dziej przekonywający wydał mi
się w scenie zapatrzenia
w
przestrzeń, z oczyma
niemal
nieobecnymi. wizjonerskimi.

Kilka tylko ról nie budziło
zastrzeżeń. Na przykład Janusz
Paluszkiewicz (węglarz). jako
zachowujący prostotę i godność
człowiek najniesiuszniej oskar
żony. (Aktor ten znajduje się w
doskonałej formie). Zapewne i
Andrzej Stockinger (denuncjator Jossie) oraz Zbigniew Sta
warz (wspólczuja.cy, ale bezsil
ny Sędzia). Hanna Okuniewicz
(Anna),
Wiesława Kwaśniew
ska (królowa Maria). Inni mieli
albo za wątły materiał, bv zeń
wykroić ciekawsze postacie, al
bo zdradzali wahanie, jaki wy
brać ton.
~ ’
Dotyczy
to nawet
wybitnych i utalentowanych
____ __
aktorów. Może i w tym wzglę
dzie zabrakło kierowniczej in
wencji reżysera? Zdaje mi się.
że ostatnio zaznacza się u nas
coraz wyraźniejszy kryzys re
żyserski. .
Wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmierci
doktora

ROBERTA ZAHORSKIEGO

MĘŻA

HENRYKA

nej. Trudno orzec, czy pokry
wa się z pojęciami, o które
chodzi belgijskiemu pisarzowi.
Otrzymaliśmy sceniczną wer
sję „Dyla”, opracowaną przez
młodego pisarza radzieckiego,
Grigorija Gorina.
Znamy go
jako twórcę wybornej sztuki
„Zapomnieć o
Herostratesie”,
która pozostała w pamięci wi
dzów. Dobry pisarz sztuk ory
ginalnych nie musi być równie
celnym adaptatorem. (Przeko
naliśmy się o tym na przykła
dzie „Martwych dusz”.). Sztu
ka o Herostratesie przełożona
przez Janinę i Grzegorza Fedo
rowskich, da|a okazję do stwo
rzenia znakomitych ról także i
w polskim teatrze.
Zdaje mi się, że „Rozmaito
ści”, podejmując się niełatwego
zadania, związanego z wysta
wieniem „Dyla Sowizdrzała”
po trosze przeliczyły się ze swy
mi siłami.
Wojciech Pokora,
jako reżyser,
nie związał w
jednolitą całość różnorodnych
elementów spektaklu. Scenom
rozgrywanym na jarmarku —
zabrakło werwy. Momenty se
rio
były bardzo emfatyczne.
Dosłownością raziło werystyczne ujęcie palenia na stosie. To
samo powiedziałbym o scenie
w domu publicznym. Zakoń
czenie nie brzntiało przekonu
jąco.

PODLEWSKIEGO

prarownicy 1 kl erownlctwo ZPWO w Radomiu

Rodzinie Zmarłego składają
pracownicy Przemysło
wej Służby Zdrowia w
Radomiu
R-7264S3-1
U

23.IV

Wiad.: 8.00 12.05 14.00 19.00 22.00
6.05 Kiermasz pod Kogutkiem.
7.05 Fala 78. 7.15 Co niedziela gra
Kapela. 7.30 Piosenki. 8.00 7 dni w
kraju i na świecie. 8*18 Muz. 9.00
Inf. sport. 9.05 Mag. wojsk. 10.05
Słynni instrumentaliści — Chlck
Corea. 10.30 Teatr dla dzieci ,4Panicz z Jeżewa” — słuch. 11.00 Róż
ne Style piosenki. 12.05 „W samo
południe”. 12.45 Muz. popul. 13.00
Studio ,.Garna”. 14.30 „W Jeziora
nach”. 15.00 Konc. życzeń. 16.15
„Przedwieczna praca Jana Lacha”
— słuch. 17.00 Kone. na instrumen
ty. 17.15 Studio Młodych. 18.00 To
talizator 18.05 Przeboje z filmów.
19.15 Przy muzyce o sporcie. 20.00
Konc. bez biletu. 21.05 Gwiazdy
estrady — Mieczysław Czechowicz.
22.00 Lekka muza na płytach. 23.05
Inf. sport. 23.15 Rewia piosenek.
23.45 Big Band PWSM Katowice.

Program nocny
0.09 Początek programu

Wiad.: 0.01 I.00 2.00 3.00 4.00 5.00
0.07 Kalendarz
0.12 1.05 2.06 3.06 Noc z melodią 1
piosenką z Katowic.
4.00 Sygnały dnia — pierwszej
zmianie

Program II
Wiad. 5.30 6.30 7.30 14.30 18.30 23.30

5.35 Zapraszamy do Warszawy.
6.10 Kalendarz. 6.15 Mel. lud. 6.35
Wiad. sport. 6.40 Z malowanej
skrzyni. 7.Q0 Moskwa z melodią i
piosenką. 7.35—11.57 Pr. lit.-muz.
7.45 Tajemnica nurkowej etoll —
radlo-kryminał. 8.05 Fel. W. So
Program IV
korskiego. 8.15 Muz. 8.25 Zawsze
w
niedzielę fel. lit. 8.30 Konc. orWlad: 6.40 12.00 15.00 16.00 16.00
gOTówy. 8.43 Nowości Teatru
22.55
PR. 9.00 Z wizytą u Artura Sandauera. 9.10 Muz. 9.15 Portret sło
6.00 Jęz. niemiecki 6.15 Dla nau
wem malowany — Edmund Fet
czycieli — „Radio — szkole" 6.30
ting. 9.45 Muz. 9.50 Tygodniowy
Gra duet Gitar Klasycznych Alprzegląd prasy. 10.00 Muz. 10.10
ber-Strobel 6.45—7.10 WORT 7.40
„Virtuti Militari” — rep. 10.30
Radio dedykuje 8.00 Gra zespół
Muz. 10.40 Z wizytą u Artura San„Alies” 8.10 Szkoła Średnia dla
dauera. 10.50 Muz. 11.00 „W ponie
Pracujących — Historia Sem. IV
działki, w środy, w piątki” —
8.25 Antonio Vlvaldl Sinfonia
słuch. 11.38 Muz. 11.40 Z wizytą
h-moll „Al Santo Sepblcro” 9.35
u A. Sandauera. 12.05 „MozartwoPolacy na świecie — Nasi specja
che
— 1978”, koneert laureatów
liści w Libii 900 Dla kl. I 1 II
II Międzynarodowego Konkursu
(jęz. polski) 9.20 Pieśni Beethoyeim. Mozarta w Salzburgu. 13.09
na 10.00 Dla kl. VII (chemia) 10.30
Teatr PR „Ze Szwejkiem o szóstej
Estrada przyjaźni 11.00 Dla szkól
wieczorem po wojnie" — słuch.
średnich (biologia) 11.30 Cztery
14.35 Estrada folkloru. 15.00 Teatr
oblicza 12.05—12.25 WORT 12.25
Młodych „Katrlona” — część IV
Giełda płyt 13.00 Jęz. angielski
słuch. 15.30 Nagrania radiowe. 18.00
13.15 Pieśni ludowe Kanady 13.30
Z dala od utartych szlaków 13.50 , Konc. Chopin. 16.30 Podwieczorek
Tu Studio Stereo — stereo ogól
przy mikrofonie. 18.00 Poznajemy

Program IV

TELEWIZJA
Program I
11.20 „Kartka z pamiętnika"
Film fab. prod. TV CSRS (powt.)
(kolor)
14.55 Program dnia
15.00 Melodie
—
„Malowany
dzban" (kolor)
— Piosenki z kotwicą w herbie
15.30 NURT
Nauki polityczne
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla dzieci:
„Piątek z Pankracym"
— oraz filmy o przygodach Gu
cia 1 Cezara (kolor)
17.10 Kryptonim „Stella”
Ode. II filmu sensacyjnego prod.
TV bułgarskiej (kolor)
18.30 Magazyn Motoryzacyjny (ko
lor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 siódemka
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 Film Telewizyjny na Świecie
— Edward Muncn —
Cz. I filmu biograficznego prod.
norweskiej (kolor)
22.20 Koncert WOSPR1T z Kato
wic (kolor)
23.0$ Dziennik (kolor)

Programy oświatowe
6.00 RTSS
Matematyka, sem. II
6.30 RTSS
Fizyka, sem. U

9.00 Dla szkól:
Geografia, kl. V
10.00 Dla szkół:
Geografia, kl. VI (kolor)
11.05 Program dla najmłodszych —
kl. II
— Wizyta u mistrza (kolor)
12.45 TTR
Hodowla zwierząt, sem. IV
13.25 TTR
Mechanizacja rolnictwa

Program II
15.35 Program dnia
15.40 Tajemniczy świat przyrody
(kolor)
16.30 Galeria 34 milionów (kolor)
17.00 Studio Sport
— Turystyka i wypoczynek (ko
lor)
17.30 „Zabójstwo" - film fab.
prod. amerykańskiej
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodsych
(kolor)
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 Język francuski
*- Kurs podstawowy, lekc. 25
(kolor)
21.00 „Białe róże” — opowieść Ka
rola Estreichera o Witkacym (ko
lor)
21.20 „Czerwona Republika” (ko
lor)
21.35 „Dyplom z nr 1” (kolor)
22.00 24 godziny (kolor)
22.10 Studio Sport
— Wokół Stadionów (kolor)
22.40 Sytuacje
— Być samodzielnym

6

ZYCIE RADOMSKIE

NR 94, 21 KWIETNIA 1978 R.

Odwiedzamy Grójec

BRONISŁAW DUDA

Wojewódzkie eliminacje młodych feków

Czas przyspieszonego działania
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Nowe bloki mieszkalne — trzeba ich w Grójcu coraz więcej.

Pojechałem do Grójca za
stając to miasto w wiosen
nym śniegu. Tak samo śnie
giem otuliły się okoliczne sa
dy, choć to już druga połowa
kwietnia, a więc pora kiedy
znów za sprawą przyrody,
wiecznego jej odradzania się
winien to być czas kwitnienia
jabłoni z których grójeckie w
kraju i za granicą słynie.
E-7, przebiegająca przez
sam środek miasta, też wy
znacza międzynarodowy cha
rakter Grójca. I to bez ironii.
Przez lat kilkadziesiąt tą
właśnie trasę z północy na
południe ze wschodu na za
chód mkną samochody z kra
jową i obcą rejestracją.
Grójec nie miał szczęścia
do architektów ani inwesty
cji. Tak było
w czasie II
Rzeczpospolitej i w okresie
powojennym chociaż niekiedy
przyklejano jego mieszkań
com etykietę milionerów, któ
rzy jakoby tych milionów do
robili się na przestrzennych
sadach owocowych.
Trzy lata minie niebawem
jak w ramach nowego podzia
łu administracyjnego Grójec,
dawniej siedziba
powiatu,
wchodzi w skład wojewódz
twa radomskiego stanowiąc
jego północne rubieże i moc
ną gospodarczą flankę. Zdali
sobie z tego faktu sprawę go
spodarze województwa jak i
z dziedzictwa bezprzykład
nych zaniedbań w mieście we
wszystkich jego przejawach
Na przykład w ciągu 12 lat
w Grójcu wybudowano tylko
445 mieszkań spółdzielczych.
1 co to za mieszkania, a udrę
ka z wodą? Budziki nastawia
się w Grójcu na nocne go
dziny — ludzie wstają o 1 i
2 „łapią” wodę ledwie spły
wającą z kranuNależy wyburzać slamsy te
właśnie upiorne widma i na
ich miejsce budować bloki
mieszkalne, trzeba budować
ujęcia wody,
rozwiązywać
rozliczne problemy komunal
ne. Słowem trzeba porządko
wać miasto najbliższe satelic
kie miasto Warszawy oddalo
ne zaledwie od stolicy o 43
kilometry. I to wielkie po
rządkowanie Grójca już się
zaczęło.
Pierwszy sekretarz KMiG
partii mgr Andrzej Gostyński
pokazuje mi dużych roz
miarów dokument zatytułowa
ny „Plan realizacji zadań w
zakresie podnoszenia stanu
czystości, porządku i estetyki
w 1978 r. terenów leżących w
granicach administracyjnych
Urzędu Miasta i Gminy Gró
jec”. Tu jest wszystko. Po
rządkowaniem
objęto cały
Grójec, trasy przelotowe a
także wszystkie sołectwa w
gminie. Zadania są ogromne
— nałożone na wszystkich:
naczelnika gminy, komendan
ta milicji, inspektora oświaty,
dyrektora Polmo FSO, jak i
prezesa spółdzielni mieszka
niowej i przewodniczącą Ligi
Kobiet.
Pospolite ruszenie
które ma w sposób radykal
ny poprawić stan sanitarny i
estetyczny miasta i siedlisk
wiejskich. Każdy za swoją
pracę i za efekty jest odpo
wiedzialny i rozliczany.
Sekretarz partii to ostatnie
słowo akcentuje szczególnie
stwierdzając, że sprawa po
rządków w mieście nie może
być jeszcze jednym gromkim

okrzykiem. Tu liczą się wy
łącznie efekty.
Poznałem później co to zna
czy w praktyce, kiedy z se
kretarzem Gostyńskim odwie
dziliśmy Spółdzielnię „Jed
ność”. Spółdzielcze budynki
zostały odnowione, uporząd
kowano też wnętrza. Ludziom,
w większości dotkniętych in
walidztwem, a z nich składa
się prawie cała załoga, lepiej
teraz pracować i żyć. I szczy
ci się tym prezes „Jedności”
Ryszard Wojciechowski, że
zgodnie z programem w spół
dzielni zrobiono porządki, że
budynki są ładniejsze. A
przecież tak trzeba zawsze,
bez programu..*

tyczne Urzędu Wojewódzkie
go. Program ten przewiduje
kompleksowe budownictwo w
Grójcu, wytycza jego cen
trum z całym zapleczem han
dlowym i usługowym. Już te
raz w niedalekiej odległości
od E-7 widać na budującym
się osiedlu Centrum pod da
chem dwa bloki mieszkalne.
Będą dalsze, a wśród nich re
prezentacyjny, gdyż — zau
waża sekretarz partii w Grój
cu — chodzi nie tylko o mie
szkania, ale także o estetycz
ny wygląd miasta w jego re
prezentacyjnym miejscu.
A tymczasem w 13-tysięcznym Grójcu na mieszkania
oczekuje 2 tys. osób. Czeka

jemy sobie, na wzór Radomia,
deptak. Zamknie się dla ru
chu kołowego ulicę 15 Stycz
nia (E-7) od Poświętnej do ul.
ZWM. Wyburzy slamsy i ru
dery na ul. Mogielnickiej i
Mszczonowskiej
odsłaniając
rynek i kilka ładnych - zabyt
kowych kamieniczek. Wyeks
ponuje się ratusz urządzając
w nim ośrodek PTTK, klubo
kawiarnię, znajdzie się tu
miejsce dla „Orbisu”. Na par
terze zabytkowych kamieni
czek urządzi się sklepy z pa
miątkami,
ciągi handlowe,
bistro.
Wszystko to znajduje się w
sferze ludzkich możliwości.
Po prostu trzeba chcieć i
przejąć się rolą tworzenia...

Pomyślałem w tym miejscu
o ludziach, którzy na dzwo
nek budzika wstają nocą i
łapią wodę w kranach. Zwle
kanie z budową nowych ujęć
może tylko pogłębić tę kryzy
sową sytuację. Myślę więc,
że męki ludzi można by skró
cić.
Trzeba więc gospodarskiego
myślenia i widzieć szerzej
sprawy aniżeli tylko podwór
ko swojego zakładu, swojej
posesji- Tym bardziej,
że
właśnie w
Grójcu, ostro
spiętrzyły się potrzeby. Są tu
dwie piekarnie z wypiekiem
trzy i dwie tony. Mają ponad
50 lat. Tylko „Sanepidowi”
zawdzięczają grójczanie, że
piekarnie nie zostały jeszcze
zamknięte.
W Grójcu trzeba w tym ro
ku wyburzyć 39 budynków
walących się i przekwatero
wać 258 rodzin. Natychmiast
trzeba wykwaterować rodzi
ny z 12 budynków, gdj.ż za
grażają życiu ludzkiemu

A więc po latach zastoju i
marazmu nadszedł czas przy
spieszonego działania. Porząd
kowaniu nadaje się rangę
priorytetową nie zapominając
też o całokształcie problemów
miasta i gminy. W marszu
przygotowuje się wycinkowe
plany, które złożą się na kom
pleksowy program społecznogospodarczego rozwoju Grój
ca. Im szybciej one powstaną
tym lepiej. Od grójczan teraz
wszystko zależy. Nic tak nie
przekonuje jak właśnie kon
kretna praca i jej efekt. A w
Grójcu widać to coraz wy
raźniej.

Ludzie Dobrej Roboty

Brygada Mariana Fiderka
z „Pieców Przemysłowych66
Spośród wielu terenowych
pracowników
Radomskiego
Przedsiębiorstwa Budowy Pie
ców Przemysłowych, wykonu
jących skomplikowane zada
nia na priorytetowych inwe
stycjach przemysłowych —
wyróżniła się ostatnio bryga
da murarzy Mariana Fiderka,
która zgodnie z oceną kierow
nictwa przedsiębiorstwa zasłu
żyła sobie na przodującą w
całym przedsiębiorstwie.
Brygadzista Jan Fiderek,
członkowie jego brygady —
Henryk Struczyk i Jan Kra
kowiak, wykonują obecnie w
bardzo niesprzyjających wa
runkach pogodowych końco
we prace przy budowie 300metrowego komina w kozienickiej elektrowni. Jest to
praca szczególnie odpowie
dzialna i decydująca o postę-

Z inicjatywy racjonalizatorów

Na podwoziu „Stara 244”
mini-baza dla energetyków

o zamknięciu ruchu kołowego na ul. 15 Stycznia ratusz sta
nie się centralnym punktem miasta.
Fot A. Stężycki

— Wymiana pokryć słomia
nych na dachy niepalne, kon
kursy na najładniejszy ogró
dek przydomowy, a także na
najczystsze i najlepiej zagos
podarowane podwórko, re
mont chodników na ulicach
Świerczewskiego i 20-lecia,
remont lokalnych zapadlin
chodnikowych
od dworca
PKS do stadionu sportowego.
Staranne są to wypisy w pro
gramie określające co trzeba
robić już a co w najbliższe*
przyszłości.
Grójec jest niepisanym o
środkiem dyspozycji i kooruynacji największego w kraju
zagłębia owocowego. Aby tę
rolę spełniał z należną mu
rangą potrzebne są generalne
rozstrzygnięcia. To przede
wszystkim budownictwo mie
szkaniowe. Jeszcze w tym
miesiącu na sesji Miejskiej
Rady Narodowej dyskutowa
ny będzie i zatwierdzony
kompleksowy program bu
downictwa mieszkaniowego i
gospodarki komunalnej. Z ca
łą powagą, z uwzględnieniem
wszystkich wariantów opra
cowano ten program, a w je
go komponowaniu z pomocą
pospieszyły służby specjalis

Brzydota miasta — budy i szopy, które należy wyburzyć.

się 8—10 lat. W ciągu 12 lat,
jak już powiedzieliśmy, w
Grójcu oddano tylko 445 mie
szkań. Efekty tegoroczne mie
rzyć należy oddaniem 250
mieszkań. Nigdy w tym mie
ście nie było takiego ruchu
budowlanegoPrzy pl. Wolności buldoże
ry ryją ziemię — poszerza
się ulicę. Przystąpiono do bu
dowy tak potrzebnego par
kingu.
Wizję Starówki sekretarz
partii przedstawia następują
co:
— Może za rok a na pew
no za dwa z chwilą wybudo
wania obwodnicy E-7 (a ro
boty idą całą parą) zafundu-

■ze sportuM
230 zawodników i zawodni
czek z 9 spółdzielni mieszka
niowych woj. radomskiego
wzięło udział w I Wojewódz
kiej Spartakiadzie Spółdziel
czości Mieszkaniowej. Zawody
rozegrano w sześciu konku
rencjach sportowych: tenisie
stołowym, siatkówce, kometce,
szachach, warcabach i brydżu.
Pierwsze miejsce i puchar
prezesa WSM zdobyła repre
zentacja „Ustronia”, która
zdobyła 194,5 pkt. i wyprze
dziła SM „Budowlani” oraz
RSM.
☆
Zakończył się ostatni z czte
rech turniejów w koszyków
ce chłopców, rozgrywanych o
puchar redakcji katowickiego
„Sportu”. Pierwsze miejsce
zdobyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 33 w Rado
miu prowadzona przez nau
czyciela wf — Barbarę Praw
dę. Kolejne miejsce zdobyły
zespoły ze Szkoły Podstawo
wej nr 37 w Radomiu (nau
czyciel wf — Wanda Bińczyk),
ZSG z Mogielnicy (nauczyciel
wf — T. Jakubowski) i ZSG
z Białobrzegów (nauczyciel wf
— H. Federowicz).

Załoga Zakłada;-Transportu
Energetyki obsługuje cały ob
szar organizacyjnie wchodzą
cy w skład Zakładów Energe
tycznych Okręgu Wschodnie
go w Radomiu. Nic dziwne
go, że właśnie potrzeby ener
getyków pracujących w tere
nie spowodowały, że zakłado
wi racjonalizatorzy i kon
struktorzy rozpoczęli próby
wyprodukowania prototypo
wego samochodu, który łą
czyłby w sobie cechy rucho
mego zaplecza technicznego i
socjalnego.
Próby te zakończyły się po
wodzeniem i właśnie w tych
dniach w zakładzie przy ul.
Toruńskiej zakończono budo
wę prototypowego pojazdu
przeznaczonego dla brygad
energetycznych
pracujących
w terenie. Na podwoziu sa
mochodu terenowego „Star
244” stworzono nadwozie spe
cjalistyczne, we wnętrzu któ
rego znalazło się miejsce dla
9-osobowej brygady. Pasaże
rowie mają do swojej dyspo
zycji mały warsztat techni
czny, mini-jadalnię a nawet
specjalny zasobnik do susze
nia mokrej odzieży roboczej.
Poza tym samochód wyposa
żony został w oryginalną
wciągarkę hydrauliczną bar
dzo przydatną w czasie pro
wadzenia robót elektro-energetycznych. Te dwa ostatnie
rozwiązania zostały zgłoszone
do Urzędu Patentowego i pod
legają już ochronie patento
wej. We wnętrzu samochodu
znalazła się też umywalka
oraz kuchenka gazowa do oodgrzewania lub przyrządzania
posiłków.
Prototypowy „Star” dla energetyki jest dziełem zespołu
konstruktorów i pracowników
Zakładu Transportu Energe-

0 wejście do II ligi

Start szczypiomistów
radomskiej Broni
Dziś, 21 bm. piłkarze ręcz
ni Broni rozpoczynają rewan
żową rundę spotkań o wej
ście do II ligi. Ich przeciw
nikiem będzie Stal Brzeg, - z
którą zmierzą się o godz. 16
na boisku przy ul. Narutowi
cza.
Po jesiennej rundzie spot
kań radomianie zajmują wy
soką, piątą lokatę, którą po
winni przynajmniej utrzymać
do końca rozgrywek.- W wal
kach o wejście do II-ligi pił
ki ręcznej bierze udział 14
drużyn, (mz)

64 uczniów ze szkół pod
stawowych z woj. radom
skiego przystąpiło do woje
wódzkich eliminacji z fizyki

tyki na czele z iriżyrfierSnli:
Kryspinem Białkiem, Wojcie
chem Krzemińskim i Krzysz
tofem
Prokopowiczem. Za
kilka dni ten oryginalny sa
mochód pomalowany w kolo
rze oranżowym z żółtym pa
sem pojawi się na ulicach Ra
domia i woj. radomskiego. Je
go właścicielem są ZEOW w
Radomiu, które zleciły do wy
konania w br. dalszych 12
pojazdów tego typu.
Energetycy z Radomia sza
cują, że krajowe zapotrzebo
wanie na tego typu, specjali
styczne pojazdy tylko w sa
mej energetyce wynoszą oko
ło 1000 samochodów. Dodaj
my, że koszt adantacji pojaz
du do potrzeb energetyków
wyniósł około 150 tys. zł. Wy
da je się, że podobny pojazd
przydałby się również bryga
dom łącznościowców, ekioom
melioracyjnym i leśnikom a
więc przede wszystkim tam
gdzie ludzie zmuszeni są do
pracy na otwartym powietrzu
bez względu na porę roku i
warunki atmosferyczne, w do
datku pracując przy usuwa
niu awarii lub wvkonywaniu
pilnych robót. TMZ

ZAPISKI REPORTERA
POSIEDZENIE LEKARZY.
22 bm. Zarząd Oddziału Pol
skiego Towarzystwa Lekar
skiego w Radomiu organizuje
kolejne posiedzenie szkoleniowo-naukowe, podczas którego
będą omówione następujące
problemy: 1) prof. dr hab.
med. Marian Markiewicz —
Profilaktyka miażdżycy w
świetle dotychczasowych ba
dań, 2) doc. dr med. Teresa
Widomska-Czekajska — Zas
tosowanie wazodilatatorów w
leczeniu ostrej i przewlekłej
niewydolności krążenia. 3) dr
med. Waldemar Rumiński —
Znaczenie badań inwazyjnych
w diagnostyce wad serca. Po
siedzenie odbędzie się w
świetlicy szpitala przy ul.
Tochtermana Początek godzi
na 10.
W PIONKACH. 24 bm. w
Robotniczym Ośrodku Kultu
ry Śląska Estrada Wojskowa
przedstawi program zatytuło
wany „Idź prostą drogą’’. Im
preza rozpocznie się o godz.
17 i 19.15.
ROZPRAWA POKAZOWA.
26 bm. w świetlicy Polskiego
Związku Motorowego przy ul.
Warszawskiej 17/21 odbędzie
się rozprawa pokazowa przed
Kolegium d/s Wykroczeń przy
Prezydium Miasta, w czasie
której zostaną rozpoznane
wnioski o ukaranie za wyk
roczenia przeciwko porządko
wi i bezpieczeństwu ruchu na
drogach publicznych, (bw)

pie dalszych zadań inwesty
cyjnych na tej budowie.
Brygada Jana Fiderka wg
oceny kierownika tej budowy
— Janusza Pełki, dzięki wy
sokim kwalifikacjom i wpro
wadzeniu
nowych
metod
pracy zakończy budowę ko
mina w terminie wcześniej
szym od planowanego. Po
dobnie zresztą, jak miało to
miejsce przy budowie ze
wnętrznego płaszcza żelbeto
wego tego samego komina,
którego wykonawcy — bryga
dy z RPBPP, zrealizowali swe
zadania o miesiąc wcześniej w
stosunku do początkowych
ustaleń.
Z wypowiedzi kierownika
budowy, przodującego bryga
dzisty i członków jego bryga
dy wynika, że wykorzystują
oni każdą godzinę roboczą dla
szybszego zakończenia budowy,
że ostatnio pracują na tzw.
wydłużonym dniu pracy. Chcą
oni zakończyć budowę bijąc
rekord krajowy wykonania
tak unikalnych i gigantycz
nych urządzeń kominowych
również dlatego, że czekają
ich w najbliższym czasie no
we, bardzo odpowiedzialne za
dania realizowane przez przed
siębiorstwo. Należy do .nich |
wykonanie prac specjalistycz
nych w bełchatowskim okręgu
przemysłowym i w budującej
się cementowni Wierzbickiej
— „Przyjaźń II”, które w br.
powierzone zostało Radom
skiemu Przedsiębiorstwu Bu
dowy Pieców Przemysłowych.
be-de

4-5 maja br. w Kielcach
giełda obrabiarek
Optymalna gospodarka par
kiem maszynowym to temat
wciąż aktualny. Z tego choć
by względu dużym zaintere
sowaniem cieszyć się będzie
z pewnością „Giełda używa
nych obrabiarek”, która od
będzie się 4 i 5 maja br. w
salach NOT w Kielcach
przy ul. Sienkiewicza 43.
Organizatorzy giełdy czyli
Kombinat Gospodarki Par
kiem Obrabiarkowym „PonarRemo” i Zakład Obrotu Obra
biarkami Używanymi i Częś
ciami Zamiennymi w War
szawie informują za naszym
pośrednictwem, że w czasie
giełdy oferowane będą do
sprzedaży dla jednostek gos
podarki uspołecznionej i nie
uspołecznionej obrabiarki do
obróbki metali skrawaniem
oraz obróbki plastycznej. Ma
szyny te zostały zgłoszone do
zagospodarowania przez przed
siębiorstwa i zakłady prze
mysłu kluczowego, terenowe
go i spółdzielczego z całego
kraju.
Giełda będzie czynna dwa
dni, codziennie w godzi
nach 9—14. Jesteśmy przeko
nani, że nie zabraknie na
niej również radomskich rze
mieślników i spółdzielców,
mających największe potrze
by w prowadzonej moderni
zacji parku maszynowego.
(mz)

III wiosenne spotkanie
i Filmem Radzieckim
W ramach trwających pro
jekcji filmowych „III Wiosen
nych Spotkań z Filmem Ra
dzieckim” w
Radomiu w
dniach 22—23 bm. na ekranie
kina „Walter” wyświetlany
będzie dramat psychologiczny
z życia nauczycieli szkół śre
dnich „Klucz bez prawa prze
kazania” reż. Dinara Asanowa.
W kinie studyjnym „Mewa”
natomiast w dniach 19—22
bm. prezentowany jest film
„Szósty lipca” i II seria fil
mu „Iwan Groźny” a od nie
dzieli, 23 bm. — znane dzieło
radzieckiej
kinematografii
„Wspomnienia o Leninie”.
(mz) i

dla klas ósmych, które odby
ły się w Szkole Podstawowej
nr 13. Poziom eliminacji był
bardzo wysoki — a jak
stwierdziła komisja — ucz
niowie wykazali się dobrym
przygotowaniem.
Pierwsze miejsce spośród
uczestników zdobył Jarosław
Kaim ze szkoły podstawowej
nr 28, II miejsce — Rafał Bo
żek także ze szkoły nr 28,
III miejsce zajął Zbigniew
Baran — uczeń Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Iłży, na
tomiast IV — Andrzej Cepiński ze Szkoły Podstawowej nr
13.
Komisja, której przewodni
czył wizytator mgr Jan Szafraniec wyłoniła 18 laureatów
eliminacji, (bw)
Fot. A. Żuchowskł

Odznaczeni złotymi
odznakami TPP-R
Podczas jubileuszowego, X
Zjazdu Miejskiego TPP-R 12
aktywnych członków Towa
rzystwa udekorowanych zo
stało
złotymi, honorowymi
odznakami TPPR. Otrzymali
je: Stanisława Strzałkowska,
Leon Zuzankiewicz, Bronisław
Górski, Mieczysław Rusin,
Jadwiga Łęcka, Jan Włodar
ski, Władysław Nowicki, Hen
ryk Podlewski, Janusz Ziętek,
Alicja Switas, Jan Białecki i
Edward Szulmajer.
(mz)

W poniedziałek w sali

Teatru Powszechnego
Koncert „Lehar, wiosna i my”
Radomska Orkiestra Sym
foniczna pod dyrekcją Bogda
na Olędzkiego oraz Beata Artemska, Janina Guttnerówna,
Lidia Kłobucka, Henryk Herdzin i Wieńczysław Gliński
będą wykonawcami koncertu
„Lehar, wiosna i my” który
w najbliższy poniedziałek, 24
bm. organizuje Towarzystwo
Muzyczne w Radomiu. W
programie arie, duety i melo
die z najpiękniejszych ope
retek
Franciszka
Lebara:
„Wesoła wdówka”,
„Care
wicz”, „Fragita” i „Kraina
uśmiechu”.
Koncert odbędzie się w sali
Teatru Powszechnego przy ul.
Żeromskiego 53 o godz. 19.
Reżyseria i prowadzeni": Be
ata Artemska. Bilety do na
bycia w Towarzystwie Muzvcznvm ul. Żeromskiego 4,
teł. 276-83. (mz)

Iowa! jkl ze szkFrni
Technikum Ogrodniczego
Szkolne gosocda.-stwo Tech
nikum Ogrodniczego jest nie
tylko miejscem praktycznych
zajęć ale także dostarcza wa
rzywa na radomski rynek.
Obecnie znajduje się w sprze
daży sałata pochodząca ze
szkolnych szklarni a na po
czątku maja zostaną zebrane
pierwsze pomidory.
Ponadto właściciele działek,
którzy utrzymują ścisły kon
takt ze szkołą zaopatrują się
w Technikum Ogrodniczym w
rozsadę pomidorów, kapusty,
porów, selerów, (bw)

100 tys. ii.
na „Dom P/zyjaW'
Prawie 1G0 tys. zł ze-- aro
w ub. roku w Radomiu na
budowę „Domu Przyjaźni” w
Warszawie. Całą kwotę ze
brano wśród członków ponad
45-tysięcznej
organizacji
TPP-R w stolicy wojewódz
twa.
Podobnie jak w P."domiu,
pomyślnie przeh-e^a
akcja
zbiórki środków w cał”m
woj. radomskim. Pcd wzglę
dem ilcśei zebranyc'’ oiemędz" wojewódzka o.....'■■-■■cja
TPP-R znajduje się w czołów
ce kratowej
(~-v)

KRONIKA DNIA
W Szydłowcu na ul. Kolejowej
samochód ciężarowy „Maz” nr
rej. CE-5263 kierowany przez Ry
szarda Ludewa potrącił Henryka
Kobierskiego. który bę:’ąc w sta
nie nietrzeźwym wszedł na jez
dnię. Pieszy doznał ciężkich obra
żeń ciała i został przewieziony
do szpitala w Skarżysku.
(bw)

