Niedziela czynu partyjnego
— dodatkowa praca dla dobra kraju
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Z prac

(P) Jak informuje rzecznik prasowy rządu — 19 bm. Prezy
dium Rządu rozpatrzyło informację ministra energetyki i
energii atomowej o przebiegu realizacji inwestycji energetycz
nych oraz o tegorocznej kampanii remontowej w elektrow
niach i elektrociepłowniach.
Stwierdzono, że pełne wy-' gospodarki, które będą uczest
konanie zadań inwestycyjnych niczyć w realizacji przedsię
ustalonych na 1978 r. wymaga wzięcia, a także dla wojewodów
i bielskiego. Bu
dalszego wzmocnienia poten katowickiego
dowę kopalni zaliczono do in
cjału wykonawczego na budo westycji
szczególnie ważnych dla
wach energetycznych oraz dy gospodarki.
scypliny dostaw urządzeń, ma
Prezydium Rządu omówiło
szyn i materiałów dla energe sprawy
związane z rozwojem
tyki. Omówione zostały kie produkcji miedzi elektrolitycz
runki rozwoju elektroenerge nej w latach 1979-80, a także
tyki i ciepłownictwa w latach
1979—80. Wskazano na znacze
nie prowadzonych prac re
montowych, albowiem ich efekty będą wraz z przedsię
wzięciami inwestycyjnymi de
cydować o sprawnej pracy energetyki w okresie szczytu
jesienno-zimowego.

w początkowym okresie przysz
łego pięciolecia. Przyjęte usta
lenia stwarzają wraz z decy
zjami powziętymi w styczniu
br. dobre podstawy do syste
matycznego zwiększania poten
cjału w przemyśle miedzio
wym. Określono środki i przed
sięwzięcia
niezbędne dla po
większenia produkcji miedzi,
jak również harmonijnego roz
woju infrastruktury w legnlcko-głogowskim okręgu miedzio
wym. Powinny one umożliwić
wzrost produkcji miedzi — o
40 proc, do 1980 r. (licząc w
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

W kolejnym punkcie obrad
zapadła decyzja o rozpoczęciu
w tym roku budowy kopalni
węgla kamiennego „Kaczyce” w
Rybnickim Okręgu Węglowym.
Ustalono zadania dla resortu
górnictwa oraz innych działów

Leonid
Breżniew
ł
• •
„Odrodzenie”
Dziś publikujemy dalsze
fragmenty wspomnień
Leonida Breżniewa
zamieszczonych
w miesięczniku
„Nowyj Mir

(P) Z okazji święta narodowe
go Zjednoczonej Republiki Ka
merunu, przypadającego w dniu
20 bm., przewodniczący Rady
Państwa Henryk Jabłoński wy
stosował depeszę gratulacyjną
do prezydenta republiki Ahmadou Ahidjo. (PAP)

(P) 18 bm. odleciało do wojskowej bazy Kamina w Zairze pięć
belgijskich wojskowych samolotów transportowych. Oto ko
mandosi belgijscy na lotnisku wojskowym w Melsbroek przed
odlotem do Zairu.
CAF - Photofas
(Doniesienia z Zairu — na str. 4)

Posiedzenie ZG SKP w 30-lecie działalności

(P) Wielu z tych, dla których
najbliższa niedziela — 21 maja
— będzie dniem Czynu Partyj
nego, traktuje obiekty jakie
przez te dotychczasowe niedziele
społecznej pracy powstały, jak
by były od zawsze.
Wielu nie pamięta, te nie było
tej drogi, tamtego skweru czy
boiska. Wtedy, kiedy te doku
menty pracy społecznej człon
ków partii powstawały, byli je
szcze uczniami. W tym roku po
raz pierwszy już jako członko
wie PZPR 1 oni staną do pra
cy. Reprezentować będą także
swoją młodzieżową organizację
— wśród 2,8 min członków i
kandydatów PZPR prawie 340
tys. jest jednocześnie posiada
czami legitymacji Związku So
cjalistycznej
Młodzieży
Pol
skiej, wielu z nich wstąpiło w
szeregi partii z rekomendacji
organizacji młodzieżowej.
Każdy niemal dzień przynosi
komunikaty z kolejnych woje
wództw o uroczystym wręcza
niu młodym ZSMP-owcom legi
tymacji partyjnych, przez pier
wsze trzy miesiące tego roku
otrzymało je prawie 28 tys. naj
lepszych,
najwartościowszych
przedstawicieli organizacji mło
dzieżowej. Nieprawdą w grun
cie rzeczy jednak byłoby wita
nie ich w dniu Czynu Partyj
nego jako debiutantów — po
prostu po raz pierwszy wezmą
w niej udział jako towarzysze
partyjni.
Dobrym bowiem obyczajem
związku młodzieży jest jego
obecność zawsze i wszędzie tam,
gdzie dzieją się sprawy dla kra
ju najważniejsze, gdzie trzeba
rąk do pracy, gdzie manifestuje
się jedność i solidarność. Wia
domości z różnych stron kraju
potwierdzają, że i w tę niedzie
lę tak bedzie. W woj. kielec- f
kim stawi się do nracy ok. 25
tvs. członków ZSMP i 40 t”'
(D) DOKOŃCZENIE NA STR. ?

Maturzyści- 7 8

ambasadora Czechosłowacji

Pierwsze prace maturalne już nadeszły ♦ Termin
ich nadsyłania mija 24 czerwca ♦ Atrakcyjne nagrody

(P) W dniu 19 bm. I sekre
tarz KC PZPR Edward Gie
rek przyjął ambasadora Cze
chosłowackiej Republiki So
cjalistycznej w Polsce —
Jindrzścha Rzehorzeka. (PAP)

Minister
rolnictwa USA
u Piotra Jaroszewicza
(P) Prezes Rady Ministrów —
Piotr Jaroszewicz, w obecności
przewodniczącego sekcji polskiej
wspólnej polsko-amerykańskiej
komisji d/s handlu, wicepremie
ra Mieczysława Jagielskiego,
przyjął 19 maja br. sekretarza
rolnictwa Stanów Zjednoczo
nych — Roberta Berglanda.
W czasie spotkania omówiono
ważniejsze zagadnienia dotyczą
ce współpracy gospodarczej i
naukowo-technicznej
między
PRL 1 USA, ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji pol
sko-amerykańskich porozumień
w sprawie handlu artykułami
rolnymi oraz możliwości dalsze
go rozwijania współpracy gos
podarczej i naukowo-technicznej
w rolnictwie.
W spotkaniu uczestniczył mi.
nister rolnictwa — Leon Kłonica. Obecny był ambasador Sta
nów Zjednoczonych w Polsce
— William E. Schaufele. (PAP)

Konkurs „Życia” - wizytówką ucznia i szkoły
(A) Egzaminy dojrzałości dobiegają końca. Niemal wszyscy
maturzyści zdają je z powodzeniem. Wielu z nich popisało się
zwłaszcza wyśmienitą znajomością literatury i języka polskie
go, otrzymało bardzo dobre oceny za oryginalne ujęcie tematu
w swoich pracach dyplomowych i obowiązkowych.
Autorów tych najlepszych
prac, tradycyjnie, zapraszamy
do dorocznego i jubileuszowe
go już, bo po raz piąty orga
nizowanego konkursu „Życia

yła ta wojna oczekiwana
w Polsce już od lat. Za
powiadały ją groźne kry
zysy polityczne, narastające
sprzeczności społeczne, polity
czne, ekonomiczne starego
świata; zapowiadał ją zmienia
jący się układ sił politycz
nych na obszarach między
Uralem a Atlantykiem, mię
dzy Morzem Barentsa a woda
mi, po których żeglowali wo
jownicy Hannibala. Pięć wiel
kich mocarstw gotowało swój
oręż, a wśród nich trzy, któ
rych przymierze stało się zgu-

(P) 30-lecie działalności ob
chodzi w br. Społeczny Komi
tet Przeciwalkoholowy. Pod
sumowaniu dotychczasowego
dorobku organizacji, ocenie
aktualnej sytuacji w dziedzi
nie zapobiegania i zwalczania
pijaństwa oraz alkoholizmu,
jak również nakreśleniu kie
runków dalszej działalności
poświęcone było VI plenarne
posiedzenie Zarządu Główne
go SKP, które odbyło się pod
przewodnictwem Kazimierza
przewodniczącego
Kukawki,
ZG SKP.
Zarówno w referatach jak i
w dyskusji oceniono dorobek w
tworzeniu społecznego frontu
walki z pijaństwem i alkoholiz
mem. Istotny jest wkład stówa,
rzyszenia i jego działaczy —
wskazywano podczas obrad —
w ustawodawstwo antyalkoho
lowe, w organizację pomocy dla
ludzi dotkniętych chorobą alko
holową i jej skutkami, w roz
wijaniu badań i powstawanie

Ciepło i słonecznie
Możliwe burze
Informacja własna
(P) Polska znajduje się pod
wpływem słabego klina wyso
kiego ciśnienia, tylko na po
łudniowym zachodzie zaznaczy
się wpływ zatoki niżowej. W
piątek niemal w całej Polsce
było słonecznie i ciepło. Naj
wyższą temperaturę zanotowa
no w Gorzowie, Raciborzu i Opolu, gdzie termometry wskazy
wały 20 st.; najchłodniej było
na Wybrzeżu, m. in. na Helu
notowano 10 st. W Warszawie
było 16 st. W górach: na Kas
prowym Wierchu 3 st., na
Śnieżce 5 st.
(E) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Dziś 10 stron

ośrodków naukowych zajmują
cych się tą problematyką. Po
żyteczną działalność prowadzi
Towarzystwo Trzeźwości Trans
portowców, coraz pełniej rozwi
ja się młodzieżowy ruch trzeź
wości.
Podkreślano też, że zgodnie z
założeniami programowymi spo(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(P) 19 bm. zakończył robo
czą wizytę w Polsce premier
Republiki Finlandii Kalevi
Sorsa.
Na warszawskim lotnisku Okęcie fińskiego gościa pożegnał
prezes Rady Ministrów Piotr
Jaroszewicz.
Ogłoszono wspólny komunikat
o wizycie.

bą dla Polski i zgubą dla spra
wy wolności w Europie.
Trzy te mocarstwa, które pil
nowały głazu nad grobem Pol
ski, stawały teraz po dwóch
stronach barykady, a to. co je
podzieliło, było silniejsze niż
wspólne interesy ukształtowa
ne w XVIII wieku. Jakby
ożywały litery i słowa dawnej
modlitwy, a wołanie wieszcza
o wojnę powszechną stawało
się rzeczywistością. I nadszedł
wreszcie ów dzień roku 1914,
który stał się wstępem do
straszliwego kataklizmu, który

/?ec/, Andrzej Fąfara relacjonuje z trasy XXXI Wyścigu Pokoju

Polscy kolarze obudzili się z letargu
■

I
(P) Doczekaliśmy się wreszcie radośniejszych meldunków
z trasy XXXI Wyścigu Pokoju. Na VIII etapie, rozegranym w
piątek na trasie Liberee — Hradec Kralove (161 km) młodzi
reprezentanci Polski nie tylko nie przewracali się, ale zwy
ciężali na górskich premiach i lotnych finiszach, a jeden z debiu
tantów doczekał się tego,' że stanął na podium dla 3 najlep
szych na mecie etapu.

Wyniki:
INDYWIDUALNIE
VIII ETAP:
1. Michał Klasa (CSRS)
3;57:26 (z bon.).
2. Siegbert
Schmeisser
(NRD) 3:57:31 (z bon.).
3. Lechosław Michalak (Pol
ska) 3;57:36 (z bon.),
4. Ylastibor Konecny
(CSRS) 5;57:41,
5. Jorge - Antonio Peres
(Kuba),
6. Krzysztof Sajka (Polska),
19. Janusz Pożak.
DRUŻYNOWO VIII ETAP:

1. CSRS
11;52:53
2. NRD
11;52:58
3. Polska
4. ZSRR ll;53:03, 5. Rumunia ll;53:03, 6. Francja
ll;53:03.

INDYWIDUALNIE
PO VIII ETAPACH:
1. Aleksander
Awierin
(ZSRR) — 33:20:31,
2. Jurij Zacharów (ZSRR)
— 33;22:19,
3. Mircea Romascanu (Ru
munia) — 33;22:43,
4. Hans-Joachim Hartnick
(NRD) — 33;23:07.
Miejsca Polaków: 11 Krzy
sztof Sujka — 33;29:51, 18.
Jan Krawczyk (Polska) —
33;30:20
DRUŻYNOWO
PO VIII ETAPACH
1. ZSRR
100;02:55,
100:17:26,
NRD
100;23:28,
3. CSRS
100;25:53,
4. Polska
5. Rumunia I00;54:43, 6. Ku
ba 101;02:31.

Warszawy” na najlepsze prace
maturalne z języka polskiego.
Sukcesy, jakie odnieśli w nim
laureaci z lat ubiegłych dowo
dzą, że konkurs jest dla mło-

Premier Finlandii Kalevi Sorsn
zakończył wizytę w Polsce
Ogłoszenie wspólnego komunikatu

W 60-lecie odzyskania niepodległości „Życie Warszawy” przy
stępuje do publikacji fragmentów nowej książki prof. dr hab.
Włodzimierza T. Kowalskiego pt. „Rok 1918”, która jesienią br.
ukaże sic nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej.
W kolejnych odcinkach Autor przedstawi etapy rozwoju
sprawy polskiej w polityce wielkich mocarstw w latach 1914—
1918, programy i inicjatywy niepoległościowe polskich ośrod
ków politycznych w kraju, za granicą, sytuację na ziemiach
polskich, a wreszcie przebieg Kongresu w Wersalu, który
określał miejsce Polski w Europie jaka wyłoniła się po I woj
nie światowej.

Trzeźwość - obywatelskim nakazem! B
Apel Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego

Spotkanie
pokoleń

Edward Gierek
przyjął

Prof. dr hab. WŁODZIMIERZ T. KOWALSKI

str. 5

Święto Kamerunu
Depesza z Polski

CENA 1 ZŁ

trzeci

Tym pierwszym bohaterem
nowej
generacji
kolarskiej,
uczestniczącej w imprezie „Try
buny Ludu”, „Neues Deutschland” i „Rudeho Prava” zo
stał zwycięzca zeszłorocznego
„Tour de Pologne” Lechosław
Michalak z Warszawskiego To
warzystwa Cyklistów. Zajął on
trzecie miejsce za takimi kola
rzami, jak Michał Klasa (CSRS)
i Siegbert Schmeisser (NRD).
Dodajmy, że Michalak na sta
dion w Hradec Kralove wjechał
na drugim miejscu. Tu jednak
jakby przestraszył się i... zwol
nił, co wykorzystał świetnie fi
niszujący b. lider Wyścigu —
reprezentant NRD Schmeisser.
Zawodnik ten finiszował tak
ostro, że wydawać się mogło, iż
minie i Klasę, który wygrał
etap w czasie 3 godz. 57 min.
41 sek. (z bonifikatą), co daje
niezmiernie wysoką przeciętną
— około 45 km/godz.
Wspomniana trójka oderwała
się zdecydowanie od licznej, 30osobowej grupy tuż przed sta
dionem. Na dalszych miejscach
kończyli etap Czechosłowak Koneczny. Kubańczyk Jorge-Antonio Perez i drugi z reprezen
tantów Polski — Krzysztof Sujka, który bardziej widoczny był
na trasie niż Michalak.
(DOKOŃCZENIE NA STR. 3)

Stwierdza on, że w czasie po
bytu w Polsce premier K. Sorsa został przyjęty przez I sekre
tarza KC PZPR Edwarda Gier
ka. W toku rozmów między
premierem Piotrem Jaroszewi
czem a premierem K. Sorsą
dokonano wymiany poglądów
na temat interesujących Polskę
(DOKOŃCZENIE NA STR. 4)

wstrząsnął krajami, kontynen
tami, światem całym, który
zburzył dawną Europę, zmie
nił systemy wartości, wywołał
lawinę wydarzeń rozłożonych
w czasie i przestrzeni. Odtąd
przez kolejne dziesięciolecia i
z rozmaitą intensywnością bę
dą one rzeźbić kształty XX
wieku, powodować potężne
zderzenia na polach bitew
nych całego świata, a skutki
tych zderzeń torować będą
nowe zupełnie kierunki ludz
kiej aktywności w dziedzinie
politycznej, społecznej, ideo
logicznej, ekonomicznej, od
rodzą one ludzkość w ukła
dzie uniwersalnym, w nowej
relacji do otaczającego ją
świata i materii.
CIĄG DALSZY
NA STR.

dzieży doskonałą okazją do
pokazania swoich umiejętno
ści także poza szkołą, na fo
rum ogólnopolskim. Zresztą,
satysfakcję ze zwycięstwa w
tej jedynej w swoim rodzaju
konkurencji: „maturze matur”,
jak ją nazwał swego czasu mi
nister oświaty 1 wychowania,
odnoszą nie tylko laureaci.
Zwycięstwo w konkursie „Ży
cia” stanowi również dobrą
wizytówkę szkoły i pracują
cych w niej pedagogów.
W redakcyjnej poczcie otrzy
maliśmy już pierwsze prace
konkursowe. Więcej spodziewa
my się ich jednak dopiero po
zakończeniu egzaminów matu
ralnych, kiedy szkoły będą mo
gły już dokonać wyboru, któ
rą z tych najlepszych zgłosić do
udziału w naszym konkursie.
Termin nadsyłania prac mija 24
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Posiedzenie
Komitetu Wykonawczego
RWPG
MOSKWA (PAP). W dniach
16—19 maja obradowało w Mos
kwie 85 posiedzenie Komitetu
Wykonawczego Rady Wzajem
nej Pomocy Gospodarczej.
W posiedzeniu, które prze
biegło w atmosferze przyjaźni
i jednomyślności, wzięli udział
wicepremierzy rządów Bułgarii,
Czechosłowacji, Kuby, Mon
golii, NRD, Rumunii, Węgier i
ZSRR.
Polskę reprezentował na p<>
siedzeniu wicepremier Franciszek Kaim.
W pracach Komitetu Wykonawczego uczestniczył tąkże
przedstawiciel
Jugosławii.
Obradom przewodniczył wice
premier Rumunii, łon Patan.
Komitet Wykonawczy rozpa
trzył materiały, jakie przedło
żone zostały kolejnej sesji Ra
dy Wzajemnej Pomocy Gospo
darczej. Zatwierdzono spra
wozdanie Komitetu Wykonaw
czego o działalności RWPG w
okresie między XXXI a XXXII
sesją Rady i stwierdzono, że
wszechstronna współpraca pań
stw RWPG przyczynia się do
stałego wzrostu produkcji ma
terialnej oraz do dalszego umo(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

22 maja, godz. 14—16, tel. 232-54 (RADOM)

Konsultacja „Życia
(A) Minęły trzy lata od uzyskania przez ziemię radomską ran
gi województwa. Ten w pełni zasłużony awans stal się dopin
giem do wszechstronnego rozwoju. Przez te trzy lata region ten
zdołał zająć znaczące miejsce na gospodarczej mapie Polski. Za
równo dzięki osiągnięciom radomskiego przemysłu, jak również
rolnictwa. Ale nie tylko.
Ns. podkreślenie zasługują ambitne plany i już osiągnięte
efekty w wielu dziedzinach życia mieszkańców tego regionu, że
wspomnimy tu chociażby o rozwoju oświaty i kultury, unowo
cześnianiu gospodarki komunalnej, poprawie służby zdrowia.
W tym S-leeiu realizowany jest w tym województwie śmia
ły program budowy 1 min m kw. powierzchni mieszkalnej.
Ale rejestr potrzeb, problemów do systematycznego rozwiązy
wania jest jeszcze znaczny.
O sprawach rozwoju województwa radomskiego mówić będą
oraz odpowiadać na pytania i postulaty Czytelników jego gos
podarze w czasie wyjazdowej, telefonicznej konsultacji „Życia
Warszawy” w Radomiu, w poniedziałek 22 bm. w godz. 14—16.
Przy radomskim telefonie 232-54 obecni będą:
• JANUSZ PROKOPIAK, I sekretarz Komitetu Wojewódz
kiego PZPR, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej;
• ROMAN MAĆKOWSKI, wojewoda radomski;
• EUZEBIUSZ CIĄŻELA, I sekretarz Komitetu Miejskiego
PZPR, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej;
• TADEUSZ KARWICKI, prezydent miasta
oraz zespół ekspertów.
W czasie telefonicznej konsultacji podjęte będą następujące
tematy: * plany i dokonania w rozwoju Radomia i wojewódz
twa • perspektywy i warunki rozwoju przemysłu, rolnictwa,
sadownictwa, a także budownictwa mieszkaniowego, handlu
i usług, gospodarki komunalnej, komunikacji * dorobek i za
mierzenia województwa w dziedzinie ochrony zdrowia, opieki
nad matką i dzieckiem, oświaty, kultury, sportu i rekreacji
• rola samorządu mieszkańców w realizacji zadań mających na
celu'poprawę warunków bytowych ludności — utrzymanie ładu
i porządku w osiedlach, współudział w wychowywaniu dzieci
i młodzieży, a także w zwalczaniu ujemnych zjawisk społecz
nych, np. alkoholizmu.
Zwracamy się do Czytelników z prośbą o nadsyłanie również
na piśmie pytań dotyczących Radomia i województwa radoms
kiego pod adresem: „Życie Radomskie”. Radom, ul. Żeromskie
go 51, z dopiskiem na kopercie: „Konsultacja radomska”. Py
tania te przekażemy władzom województwa i miasta.
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TH
Inauguracja Dni Kwitnącej Jabłoni w Grójcu
(R) W wiosennej scenerii
kwitnących sadów rozpoczęły
się 19 bm. w Grójcu doroczne
„Dni kwitnącej jabłoni”, nad
którymi patronat sprawuje „Ży
cie Radomskie”. Zainaugurował
je sejmik sadowniczy z udzia
łem naukowców z Instytutu Sa
downictwa w Skierniewicach
oraz otwarcie kiermaszu litera
tury fachowej.
Tego samego dnia w godzi
nach popołudniowych aktyw
partyjny 1 gospodarczy miasta i
gminy Grójec spotkał się z
dziennikarzami woj. radomskie
go.
Uczestnicy spotkania mów'H
obszernie o bieżących proble
mach swojego miasta. Szczegól
nie dużo uwagi poświęcono
sprawom remontów dróg. Jak
podkreślali mieszkańcy Grójca
i okolic dobre nawierzchnie, to
sprawniejszy transport owoców
i dystrybucja.
Grójczanie źyją wbrew pozo
rom nie tylko sadownictwem.
Mają ambicje, aby ich miasto
położone przy międzynarodo
wej trasie E-7 było ładniejsze,
nowocześniejsze.
Same ambicje nie wystarczą.
Potrzeba zmian w świadomości
społecznej, przestawienie się z
biernych postaw konsumpcyj
nych, na aktywne, zmierzające
do widocznych przeobrażeń cen
trum sadowniczego regionu.

PZPR
Spotkanie
pokoleń
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
harcerzy,
8 tys. ZSMP-owców »
...
woj. chełmskiego pracować bę
dzie w miastach województwa
1 75 gminach, 19 tys. csłonków
organizacji z Piotrkowa Trybu
nalskiego remontować będzie
drogi, pomagać przy budowie
szkół i budynków mieszkalnych,
przy wspólnej pracy spotkają
się w Nowej Hucie członkowie
ZSMP i byli działacze ruchu
młodzieżowego.
Powstaną nowe odcinki dróg,
znikną dziury w starych, upo
rządkowane zostaną miejsca pa
mięci narodowej, wyremontowa
ne kluby, wysprzątane i ozdo
bione osiedla mieszkaniowe i
miejsca wypoczynku, w bilan
sach fabryk zanotowane zostaną
złotówki za dodatkową produk
cję. Niesłuszne chyba jednak
byłoby szacowanie tego społecz
nie przepracowanego czasu wy
łącznie konkretnymi miarami,
liczenie, czego i ile przybyło,
a więc niesłuszne byłoby zre
zygnowanie z obecności wśród
pracujących kolegów, bo i tak
fachowcy zrobiliby to lepiej,
bo zdrowie nie pozwala machać
łopatą czy kilofem, bo silniejsi
ode mnie zrobią Więcej.
Ten dzień ma oczywiście po
zostawić ślady wymierne, dobra
wzbogacające nas wszystkich i
chociaż fachowcy zrobiliby to
lepiej, my też musimy zrobić
bardzo dobrze.
Myślę, że każdy z członków
partii, członkowie organizacji
młodzieżowych wiedzą i rozu
mieją, jak ważna i potrzebna
jest po prostu nasza obecność
tego dnia, tam wszędzie, gdzie
przygotowano miejsce dla spo
łecznych czynów, (m)

Dziś i jutro kolejne dni kwit
nących jabłoni w GrójAi. W
sobotę odbędą się liczne impre
zy kulturalne i sportowe. W
niedzielę finał imprezy — wiel
ki jabłoniowy festyn, stanowią
cy szeroki przegląd dorobku
kulturalnego Grójca i okolic.
(am)

XV juwenalia
częstochowskich żaków
Informacja własna
(Cz) Świętem młodości i ra
dości oraz powszechnej zabawy
są XV juwenalia kilkutysięcznej
rzeszy żaków Częstochowy or
ganizowane w ramach VI Festi
walu Kultury Studentów PRL.
Wiosna przebiega pod hasłem
— „Wszystko co najlepsze, naj
piękniejsze i najbardziej warto
ściowe jest jeszcze przed nami”.
Wspólnie ze studentami bawią
się mieszkańcy Częstochowy.
Czwartkowy, barwny korowód
przebierańców, moment wręcze
nia żakom kluczy od bram gro
du oraz pełne humoru widowis
ko otrzęsin beanów obserwowa
ły tłumy ludzi. Miasto zdobią
barwne dekoracje.
Do udziału w swym karnawa
le studenci zaprosili świat pra
cy. Przygotowali wiele atrakcji
— bale, koncerty, turnieje, im
prezy dla najmłodszych, semi
narium filmowe, pokazy sporto
we, występy czołowych zespo
łów studenckich i profesjonal
nych. XV juwenalia stanowią okazję do prezentacji bogatego
dorobku kulturalnego środowis
ka akademickiego Częstochowy.
Wystąpią wszystkie działające
w nim grupy twórcze.
W pierwszym dniu Juwena
liów kierowniczy aktyw Socja
listycznego Związku Studentów
Polskich i Komitet Organizacyj
ny XV Wiosny przyjęty został
w gmachu Urzędu Miejskiego
przez członka egzekutywy Ko
mitetu Wojewódzkiego, I sekre
tarza Komitetu Miejskiego PZPR
w Częstochowie Włodzimierza
Kosmalę i wiceprezydenta mia
sta Stanisława Wronę. Aktyw
studencki zapoznał władze mia
sta z dorobkiem środowiska
akademickiego.
Jutro w godzinach rannych
żacy wezmą udział w Czynie
Partyjnym, (mw)

Polonijna gwiazda filmu i TY
z USA przybyła do Warszawy
(P) 19 bm. przybyła do War
szawy młoda i urodziwa aktor
ka amerykańska polskiego po
chodzenia — Loretta Świt. W
swym dorobku artystycznym
ma wiele wystęDÓw w teatrach
na nowojorskim Broadwayu,
role filmowe i telewizyjne.
Osiągnięta pozycja w świecie
artystycznym przyniosła Loretcie Świt w 1974 r. wyróżnienie
nagrodą organizacji polonijnych,
przyznawaną Amerykanom pol
skiego pochodzenia za osiągnię
cia przynoszące zaszczyt pol
skiej grupie etnicznej w USA.
Loretta Świt — na zaprosze
nie kilku polonijnych biur tu
rystycznych w USA — weźmie
udział w rozpoczynającym się
w najbliższych dniach w Kra
kowie tegorocznym „American
polka festiual”. (PAP)

Konkurs „Życia” - wizytówką ucznia i szkoły
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
czerwca br. Nazwiska laureatów, osób nagrodzonych i wyróżnionych ogłosimy w pierwszych dniach września br.
Laureaci, tradycyjnie już, otrzymują 4 roczne stypendia.
Zdobywcy I miejsca wręczamy
nagrodę im. profesora Jana Zyg
munta Jakubowskiego, którą jest
roczne stypendium wysokości 18
tys. zł, ufundowane przez mini
stra oświaty i wychowania. Po
zostałe trzy stypendia wysoko
ści 12 tys. zł ufundowali, jak co
roku: minister nauki, szkolnic
twa wyższego i techniki, Zarząd
Główny RSW „Prasa-KsiążkaRuch” oraz
Zarząd Główny
Związku Zawodowego Pracowni
ków Książki Prasy, Radia i TV.
Otrzymaliśmy również wiele
ciekawych nagród i funduszy
na ich zakup od innych insty
tucji. Rada Główna Federacji
Socjalistycznych Związków Mło
dzieży Polskiej ufundowała wy
jazd na wycieczkę zagraniczną,
Studenckie Biuro Podróży i Tu
rystyki „ALMATUR” — wyciecz
kę zagraniczną i krajową. Biuro
Zagranicznej Turystyki Młodzie
ży ,JUVENTUR” — wycieczkę
do ZSRR. Dyrektor Domów To
warowych „CENTRUM” przeka-

zal na nagrodę kalkulator. Pań
stwowy Instytut Wydawniczy —
komplety dziel Cypriana Kamila
Norwida.
Natomiast fundusze na zakup
nagród rzeczowych przyznali:
Kuratorium Oświaty i Wycho
wania Stołecznego Woj. War
szawskiego — 17 tys. zł, Komi
tet d.s. Radia 1 Telewizji —
10 tys. zł, Rektor Politechniki
Warszawskiej — 5 tys. zł, Rek
tor Uniwersytetu Warszawskie
go — 2 tys. zł, Związek Harcer
stwa Polskiego — 2,5 tys. zł.
Również Zarząd Główny Związ
ku Nauczycielstwa
Polskiego
przeznaczył 10 tys. zł na nagro
dy dla nauczycieli naszych lau
reatów.
Otrzymujemy wciąż wiele te
lefonów z pytaniami o szczegó
ły regulaminu konkursu „Żyda".
Przypominamy zatem: w kon
kursie biorą udział prace z ję
zyka polskiego w dwóch kate
goriach : dyplomowe i obowiąz
kowe, z których obie są, oczy-

Henryk Jabłoński

(P) Nauka i technika to jed
ne z najistotniejszych stymu
latorów społecznego i gospo
darczego rozwoju kraju; po
stęp we wszystkich dziedzi
nach życia jest uzależniony od
stosowania w codziennej prak
tyce owoców twórczej pracy
badaczy i specjalistów z in
stytutów naukowych, szkól
wyższych, placówek zaplecza
naukowego przemysłu.

przyjął ambasadora
Socjalistycznej Republiki
Unii Birmańskiej
(?)
Przewodniczący
Rady
Państwa Henryk Jabłoński przy
jął 19 bm. na audiencji w Bel
wederze ambasadora
__ ’__ ’
_ nadzwy’ .
czajnego i pełnomocnego Socja
listycznej Republiki Unii Bir
U *"
Maung
mańskiej '*
_ Maunga,
który złożył listy uwierzytelnia
jące.
W czasie audiencji obecni by
li: sekretarz Rady Państwa Lu
domir Stasiak i wiceminister
spraw zagranicznych Marian
Dmochowski.
Ambasadorowi towarzyszył III
sekretarz ambasady U Myint
Saw.
Po wręczeniu listów amb. U
Maung Maung został przyjęty
przez przewodniczącego Rady
Państwa na audiencji prywat
nej.
Na dziedzińcu belwederskim
kompania reprezentacyjna WP
oddała ambasadorowi honory
wojskowe, Odegrano hymny
narodowe.

★

W związku z objęciem misji
w Polsce amb. U. Maung Maung,
w asyście III sekretarza ambasady U Myint Saw, złożył wienieć na Grobie Nieznanego Żoł
nierza! (PAP)

Po zgonie G. Daneliusa
Kondolencje i Polski
(P) W związku ze zgonem
przewodniczącego
Zachoclnioberlińslriej Socjalistycznej Partii
Jedności. Gerharda Daneliusa,
Komitet Centralny PZPR wy
stosował do Komitetu Central
nego SEW depeszę kondolen
cyjną. (PAP)

wiście, oceniane odrębnie. Pra
ce konkursowe typuje i przesy
ła szkoła, czyli dyrekcja, upo
ważniony przez nią nauczyciel,
lub zespół pedagogów. Szkoła
przesyła tylko 2 prace, po jed
nej w każdej z kategorii prac,
lub jedną w jednej z tych ka
tegorii. Każda praca musi być
opatrzona stemplem szkoły. Obok nazwiska i adresu domowe
go autora pracy, prosimy o po
danie nazwiska nauczyciela ję
zyka polskiego w klasie matu
ralnej. Przyjmujemy też opra
cowania z pogranicza dwóch
przedmiotów, oczywiście, Jeśli
jednym a nich jest Język pol
ski.
Prace maturalne, a raczej ich
kopie, ponieważ oryginał zatrzy
muje w archiwach szkoła, pro
simy nadsyłać wyłącznie w ma
szynopisie, pod adresem: Redak
cja „Życia Warszawy”, ul. Mar
szałkowska 3/5 — 00-624 War
szawa, z dopiskiem na koper
cie: „MATURZYSCI-78”.

Przed XH Plenum KC PZPR
Konsultacje w środowiskach naukowych całego kraju
środków
badawczo-rozwojo
wych przemysłu i branżowych
instytutów naukowych, w za
kładach pracy. (PAP)

Jeszcze 4 dni
Teatr STU pod oandotami
(P) Teatr STU da w dniach
20, 21, 22 i 23 maja br. dodatko
we przedstawienia „Pacjentów”
— widowiska buffo wg powieś
ci M, Bułhakowa „Mistrz i Mał
gorzata”, w reżyserii Krzysztofa
Jasińskiego. Przedstawienia bę
dą grane w małym namiocie
(ogrzewanym) obok „Intersalta”
przy zbiegu ulic Towarowej i
Chłodnej o godzinie 22.
W tych samych dniach o godz.
20 w dużym namiocie „Intersal
ta” Teatr STU prezentuje ostat
nie spektakle „Szalonej lokomo
tywy” — znanego musicalu opartego na fragmentach utwo
rów S. I. Witkiewicza, z udzia
łem m.in. Maryli Rodowicz i
Marka Grechuty.
Bezpośrednio po wizycie w
Warszawie Teatr STU uda je się
na gościnne występy do Ham
burga. (PAP)

Należy więc czynić wszystko,
co możliwe, dla zwiększania efektywności polskiej nauki i te
chniki, zacieśnienia ich związ
ków z potrzebami praktyki spo
łecznej i gospodarczej, dla uspra
wnienia procesu wdrożeń. Te
zagadnienia dominują w trwają
cych w środowiskach nauko
wych całego kraju konsultac
jach przed XII Plenum KC
PZPR — które poświęcone bę
dzie właśnie sprawom polskiej
nauki.
19 bm. seria konsultacji od
była się w szkołach wyższych.
W Politechnice Gdańskiej dy
skutanci koncentrowali się na
zagadnieniach związanych z
wdrażaniem w przemysłach
m. im. okrętowym, elektronicz
nym, energetyce — rozwiązań
proponowanych przez specja
listyczne instytuty uezelni.
Ok. 1 mld. zł wyniosła -w 1977
r. wartość prac naukowo-bada
wczych zrealizowanych w Poli
technice Wrocławskiej. W dy
skusji nad tezami na XII Ple
num KC PZPR zwrócono w tej
uczelni uwagę na możliwości je
szcze bardziej efektywnego wy
korzystania osiągnięć nauki w
gospodarce narodowej.
Zadania szkół wyższych w
(R) W kwietniu br. w gospo
dziedz'nie kształcenia specjali
darce województwa uzyskano
stów dla gospodarki narodowej
dalszy postęp. W przemyśle za
były także jednym z tematów dania czterech miesięcy prze
konsultacyjnej debaty w Insty
kroczono o 1.6 proc, uzyskując
tucie Polityki Naukowej, Postę
w ten sposób dodatkowe ilości
pu Technicznego i Szkolnictwa
wyrobów o wartości ponad 255
Wyższego w Warszawie.
min zł. Wzrosła dynamika pro
Dyskusja nad tezami toczyła
dukcji. zmniejszyła sie liczba
się również w gronie prakty przedsiębiorstw, które nie wy
ków — inżynierów skupianych konują planów i wielkość nie
w stowarzyszeniach naukowo- doborów. korzystniejsze są też
technicznych, pracowników ’ orelacje ekonomiczne itd.

ciwko pijaństwu i alkoholizmo
wi oraz na rzecz kształtowania
postaw trzeźwości w życiu ro
dzinnym i publicznym.
W obradach udział wzięli:
Teodor Palimąka — kierownik
Wydziału Administracyjnego KC
PZPR, Irena Sroczyńska — se
kretarz CRZZ, Piotr Stecko —
zastępca kierownika Wydziału
Administracyjnego KC PZPR oraz prof. dr hab. Józef Grenda
— przewodniczący stałej komi
sji Rady Ministrów do spraw
walki z alkoholizmem, pierwszy
zastępca ministra zdrowia i opieki społecznej, a także przed
stawiciele ZSL, SD i organizacji
społecznych.

Trzeźwość - obywatelskim nakazem!
Apel Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego
wolnego czasu, czynnego wypo
czynku, rekreacji i zabawy bez
alkoholu.
Wymaga tego szczęście pol
skich rodzin;
Wymaga tego moralne i fi
zyczne zdrowie narodu;
Wymaga tego interes naszej
dynamicznie rozwijającej się
socjalistycznej gospodarki:
Wymaga tego ład, porządek,
bezpieczeństwo w państwie.
Niech nie uspokaja nas fakt,
że zjawisko pijaństwa i alko
holizmu występuje także w in
nych krajach. Najbliższa jest
ojczyzna nasza — Polska Ludo
wa — i uczynić powinniśmy
wszystko, by wyzwolić wszelkie
rezerwy moralne i materialne
dla dalszego jej — jeszcze szyb
szego i wszechstronnego — roz
woju. W hamowaniu obyczaju
nadużywania alkoholu tkwią
właśnie bogate rezerwy, które
spożytkować trzeba dla dobra
całego narodu i każdego obywa
tela.
Trzeba nam większej obywa
telskiej wrażliwości na zło i
szkody — moralne, zdrowotne,
ekonomiczne, w sferze kultury
i stosunków międzyludzkich —
wyrządzane przez nierozważny
stosunek do picia alkoholu. Do
tej właśnie wrażliwości, aktyw
ności, przeciwstawiania się prze
jawom łamania prawa i zasad
współżycia społecznego w spo
żywaniu alkoholu zachęcamy
wszystkich.
Przyszłości potrzebne jest po
kolenie ludzi zdrowych. Dzie-

Trzeźwość wszystkich — spra
wą każdego z nas
Trzeźwość każdego — sprawą
nas wszystkich.
Społeczny Komitet
Przeciwalkoholowy

ciom potrzebny jest dom, w
którym się nikt nie upija. Soc
jalistycznej gospodarce —- nie
zbędni są trzeźwi pracownicy,
Nie namawiaj, nie zachęcaj,
nie zmuszaj!

★

♦

(P) Nadmierne spożycie alko*
holu Staje się problemem ogólnoświatowym, wyraża się pijac
kim obyczajem, nierzadko koń
czy chorobą alkoholową. Takie
w Police mamy do czynienia z
tymi szkodliwymi zjawiskami.
Wprawdzie tzw. wskainik spo
życia stuprocentowego alkoholu
na jednego mieszkańca plasuje
nas na 18 dopiero miejscu
na świecie (po USA, Kanadzie,
Anglii, Francji, RFN, Danii, po
Węgrzech, Czechosłowacji i Ju
gosławii) to jednak nie powinno
nas to uspokajać. Polska zaj
muje bowiem niechlubne pierw
sze miejsce w światowej tabeli
udziału w ogólnym spożyciu
trunków wysokoprocentowych.
Nasza struktura i model kon
sumpcji alkoholu — dużo naraz
— stwarzają szczególne zagro
żenie nie tylko dla zdrowia
ludzkiego. Ten model picia na
umór zagrała w oczywisty spo
sób także bezpieczeństwu i wy
nikom naszej pracy, stosunkom
rodzinnym, sąsiedzkim, w ogóle
— międzyludzkim, zakłóca ład
i porządek publiczny. Prowadzi
do tragedii indywidualnych i
rodzinnych, rodzi przestępczość,
demoralizuje młodych.
Warto spojrzeć takie na zja
wisko nadmiernej konsumpcji
alkoholu jeszcze od ihnej, domowo-ekonomicznej
strony.
Przecież ciężko zapracowane
pieniądze, które tak lekkomyśl
nie i nieodpowiedzialnie prze
znaczane są na alkohol, mogły
by załatać nieydną dz.-rę w
rodzinnym budżecie, podnieść
poziom codziennego tycia. Wszy
scy znamy z praktyki paradok
salne zjawisko, tak powszechne,
że często wręcz nie rejestrowa
ne w naszej świadomości.' przy
imponującej baterii butelek
gromkie narzekania, te ciężko
się żyje, że pieniędzy brakuje,
że do pierwszego daleko...
Walka z nadmiernym spoży
ciem alkoholu, z najgorszym
chyba z możliwych modelem
picia aż do upicia, tylko wtedy
przyniesie pożądane społecznie
rezultaty jeśli prowadzona bę
dzie na wielu frontach, kom-

★

pleksowo i konsekwentnie, przy
utyciu różnych rodzajów „bro
ni", od administracyjnych san
kcji do wychowawczej perswa
zji.
Mamy w Polsce dobre usta
wodawstwo przeciwalkoholowe,
cóż z tego, jeśli jest ono bardzo
często łamane. Wbrew ustawie
alkohol sprzedaje się w sklepie
tui za bramą fabryczną czy
szkolną, przy dworcu, w pobli
żu internatu. Ekspedientki i
kelnerzy serwują go ludziom
już pijanym, sprzedają bez
skrupułów młodzieży. Szefowie
niejednej fabryki czy biura to
lerują, a nawet uświetniają
własnym udziałem zakładowe
libacje.
IV ofensywie antypirackiej
warto takie uważać, by nie na
rzucili jej tonu i nie zwekslowali na martwy tor, zwolennicy
świętej krucjaty przeciw alko
holowi Jako takiemu, przeciw
alkoholowi w ogóle, głosza.cy
wszem i wobec hasta prohibi
cji i abstynencji, płynące naj
pewniej ze szlachetnych pobu
dek, cót kiedy zupełnie utopij
ne.
Walka 2 nadmiernym spoży
ciem alkoholu, z niekultural.
nym modelem picia, ze zmusza
niem innych, z karygodnym obyczajem picia w pracy, z nie
dopuszczalnym zjawiskiem roz
pijania młodzieży to sprawa bar
dzo trudna, wymagająca bardzo
wielu sojuszników, ale możliwa
do wygrania.
I tu można by wyliczyć sąiniśtą list? tych, którzy są spo
łecznie zobowiązani do wycho
wawczych działań. Figuruje na
tej liście dom rodzinny i szko
ła. organizacje
młodzieżowe
(kiedyś harcerstwo rrAalo tu nie
lada osiągnięcia) i uczelnie, le
karze i zakłady pracy, środki
masowego przekazu i wszystkie
bez wyjątku organizacje spo
łeczne. A także po prostu my
sami — koledzy i przyjaciele,
krewni i znajomi. Wyłamujmy
i zrealizujmy hasło: Człowiek
kulturalny się nie upija.
B. Dr.

mie ambasadora
Socjalistycznej
Republiki Unii Birmańskiej U
Maung Maung'a, który złożył wi
zyt? w związku z rozpoczęciem
misji dyplomatycznej w Polsce.
(PAP)

WIZYTY
—SPOTKANIA
—ROZMOWY
13 bm. minister spraw zagra
nie ministra administracji, gospo

nicznych Emil Wojtaszek
przyjął przebywającego z wi
zytą w Polsce sekretarza rolnic
twa Stanów Zjednoczonych Ro
berta Berglanda. Tematem roz
mowy były sprawy dotyczące ro
zwoju stosunków dwustronnych
oraz niektóre zagadnienia aktual
nej sytuacji międzynarodowej.
Przy rozmowie obecny by! amba
sador USA William E. Sehaufele.
• W Polsce przebywa premier
rsądu krajowego Saary —
Franz Josef Roeder. Przybył
on do naszego kraju na zaprosze-

darki terenowej i ochrony środo*
Wilka — Marii Milczarek.
II bm. F. J. Roeder przyjęty
został przez ministra spraw zagra
nicznych PRL — Emila Wojtaszka
oraz słoty! wizyt? wicemarszał
kowi Sejmu PRL — Halinie Skibniewskiej. Przedmiotem rozmów
były zagadnienia związane z pro
cesem normalizacji stosunków
PRL i RFN.
Polityk
zaehodnioniemleekł
zwiedził też stolic? i złożył wie
niec pod pomnikiem Bohaterów
Warszawy. (PAP)

PAP DONOSI W SKRÓCIE
• Doskonały rezultat w pod
ziemnych
górniczych
robotach
przygotowawczych uzyskano w ko
palni węgla kamiennego „Gen. Za
wadzki” w Dąbrowie Górniczej.
Kolektyw
górników,
kierowany
przez sztygara oddziałowego Wło
dzimierza Stąpalę, wydrążył tu
w maju i kwietniu br. w ciągu 25
dni roboczych 1006 metrów wyro
bisk korytarzowych, osiągając tym
samym jeden z najlepszych wy
ników vs górnictwie węglowym.
W realizacji tego zadania, które
umożliwiło wcześniejsze urucho
mienie nowej, kompleksowo zme
chanizowanej ściany wydobywczej,
wyróżnili się również
górnicy
przodowi: Marian Kołda,
Józef
Wiśniewski, Zdzisław Bobak, kom
bajniści: Tadeusz Kur, Zygmunt
Kućmierz 1 ln. Z nowego odcin
ka frontu wydobywczego załoga
„Gen.
Zawadzkiego” dostarczać
będzie ponad 1,5 tys. ton węgla
na dobę. Kopalnia ta wydobywa
już 7,5 tys. ton węgla dziennie.
19 bm. z rekordzistami z kopal
ni „Gen. Zawadzki'” spotkał się
członek Biura Politycznego KC, I
sekretarz KW PZPR w Katowi
cach — Zdzisław Grudzień, który
serdecznie pogratulował im tego
sukcesu.
• 19 bm., odbyła się wojewódz
ka konferencja sprawozdawczowyborcza krakowskiej organizacji
TPPR. W około 1200 kolach SKupia
już ona ponad 1Ż3 tys. członków.
42 zarządy miejsko-gminne, gmin
ne 1 dzielnicowe zainicjowały w
ostatnim okresie wiele nowych
form popularyzacji wiedzy o Kra
ju Rad 1 dorobku Jego obywateli
we wszystkich dziedzinach życia.
2ywe są kontakty poszczególnych
środowisk robotniczych, młodzie
żowych. naukowych i twórczych
Krakowa z pokrewnymi ośrodka
mi ZSRR. Szczególnie owocnie
rozwija się współpraca tego mias
ta z Kijowem.
W obradach uczestniczył za
stępca członka Biura Polityczne-

Z prac Sekretariatu KW PZPR w Radomiu

Posiedzenie ZG SKP w 30-iecie działalności
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
bywatelskiej. W tym kierunku
powinniśmy kontynuować i roz
łeczne komitety przeciwalkoho.
szerzać działalność wychowaw
Iowę powinny być inspiratorami
czą oraz uświadamiającą w spo
działań innych organizacji spo
łeczeństwie. W szerszym zakre
łecznych, a także wyrazicielami
sie należy organizować kontrole
opinii społeczeństwa w odniesie
przestrzegania
obowiązujących
niu do problematyki alkoholo
zakazów i ograniczeń, a także
wej wobec instytucji państwo
weryfikować zezwolenia na
wych i administracji terenowej.
sprzedaż alkoholu. Jednostki
Dyskutanci wyrażali zaniepo
handlowe, gastronomiczne i te
kojenie wzrostem spożycia alko
renowe ogniwa administracji
holu w naszym kraju. Jest to
muszą zwrócić baczniejszą uwa
również zjawisko występujące i
gę na przestrzeganie przepisów
w innych krajach.
ustawodawstwa przeciwalkoho
lowego.
Specyfika nasza polega przede
wszystkim na wyjątkowo nieko
Uchwalony został apel do spo.
rzystnej strukturze konsumpcji
łeczeństwa o czynne poparcie
alkoholu. Ze światowych staty
wysiłków skierowanych przestyk wynika, że •w przeliczeniu
na jednego mieszkańca zajmu
jemy w spożyciu napojów alko
holowych miejsce w drugiej
dziesiątce krajów. W porówna
niu z innymi krajami w któ
rych pije się przede wszystkim
wino lub piwo, w 1977 r. w Pol
sce 70,4 proc, spożytego alkoho
lu stanowiły wódki. Natomiast
W roku swego trzydziestole
udział wina i miodów pitnych
cia Społeczny Komitet Przeciw,
wynosił 13,9 proc., a piwa 15,7
alkoholowy — kierująo się naj
proc. Notujemy także szybkie
bardziej żywotnymi racjami otempo wzrostu spożycia alkoho bywatelskimi i zdrowotnymi —
lu, które w latach 1975—1977
zwraca się do wszystkich Polek
wyniosło 25 proc. Wagę tego
i Polaków o czynne poparcie
problemu określa również fakt ' społecznego ruchu skierowanego
zwiększania się udziału wydat — przeciwko pijaństwu i _Z._
alkoków na napoje alkoholowe w
holizmowi;
ogólnej wartości spożycia. Z
— za kształtowaniem pośtaw
przeprowadzonych badań wyni
trzeźwości w życiu rodzinka, że w ub. roku na 1 proc,
nym i publicznym.
przyrostu dochodów pieniężnych
Pijaństwo i alkoholizm stano
ludności netto przypadał 1,2
wią plagę społeczną. Ostrość te
proc, przyrostu wydatków na
go zjawiska jest coraz bardziej
napoje alkoholowe.
niepokojąca. Leży więc w naj
W każdej sferze naszego ży.
lepiej pojętym interesie n acla widoczne są ujemne skutki
s z e g o społeczeństwa, naszej
pijaństwa. Powodują one po
ojczyzny, wzmożenie obywatel
ważne straty gospodarcze i zdro
skiej walki z jego przyczynami
wotne, stwarzają zagrożenie dla
i skutkami.
bezpieczeństwa i trwałości ro
Powodzenie w tej walce za
dziny, naruszają interesy mate
leży od czynnej postawy od za
rialne, uniemożliwiają wykony
angażowania organizacji społecz
wanie funkcji wychowawczych
nych i wszystkich obywateli
i
demoralizująco
oddziałują
świadomych skutków pijaństwa
na dzieci. Alkohol sprzyja też
i alkoholizmu.
przestępczości i jest jednym z
Pijaństwo i alkoholizm przy
poważnych źródeł naruszania
noszą szkody sięgające głęboko
norm prawnych.
w nurt prywatnego i rodzinne
go życia obywatela i życia spo
Sytuacja taka — stwierdzono
łecznego narodu. Wszystkie ra
— powoduje konieczność wyko
rzystania wszystkich dostępnych
cje państwowe, narodowe i oby
watelskie przemawiają za tym,
środków zmierzających do prze
by przeciwdziałanie przyczynom
ciwdziałania tym zjawiskom. Na
i skutkom pijaństwa i alkohozagadnienie to kierownictwo na
szej partii szczególnie w ostat lizmu traktować jako spoleczny
nakaz obywatelski.
nim okresie wielokrotnie zwra
Kształtujemy nową obyczajocało uwagę.
Na szerszą niż dotychczas ska wość w rodzinie iw miejscach
pracy. Upowszechniajmy nowe,
lę należy rozwija* działania na
rzecz krzewienia trzeźwości o- i atrakcyjne wzorca spędzania

KRONIKA DYPLOMATYCZNA

(P) 13 bm. opuści! Warszawę
dotychczasowy ambasador ZSRR
w Polsce Stanisław Pilotowi ćz.
(P) 19 bm., marszałek Sejmu
Stanisław Gucwa przyjął w 8ej-

Jak stwierdzono na posiedze
niu Sekretariatu KW PZPR,
któremu przewodniczył I se
kretarz KW Janusz Prokapiak,
wyniki byłyby jeszcze lepsze
gdyby nie fakt, że cztery przed
siębiorstwa maja zaległości w
produkcji od początku roku o
wartości ponad 43 min zł, a je
denaście
przedsiębiorstw nie
wykonało zadań w produkcji
rynkowej o wartości 75,8 min
zł.
W rolnictwie chłody i opady
Znacznie opóźniły przebieg prac
Polowych. Mimo wszystko, zbo
ża jare zasiano na planowanym
obszarze, w 95 proc, zaawan
sowane jest sadzenie ziemnia
ków. Niestety, słabo realizo
wana jest sprzedaż nawozów
sztucznych 1 rozsiewanie wap
na nawozowe gou W trosce
o
pogłowie trzody i bydła trzeba
w maksymalnym stopnfti zadbać
o zwiększenie produkcji zielo
nek na pasze.
W czasie obrad Sekretariatu
KW oceniono także sytuację
pieniężno-rynkową. wysokość obrotów w handlu i gastronomii,
tempo świadczeń usług oraz
brace transportu. Wiele uwagi
poświecono budownictwu.
a
szczególnie budownictwu miesz
kaniowemu. W ciągu czterech
miesięcy przybyło ponad 600
nowych mieszkań. Uznano, że
należy nadal wzmacniać tempo
pracy, aby w pełni wykonać
tegoroczne zadania planowe w
budownictwie
mieszkaniowym
(176 tys. m kw.).
Sekretariat KW PZPR w Ra
domiu zalecił podejmowanie
różnorodnych działań, które ma
ją pomóc w pełnym wykonaniu
zadań produkcyjnych we wszy
stkich dziedzinach gospodarki
wojewódzkiej, (tmz)

Z
Prezydium Rządu
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
stosunku do poziomu uzyskane
go w roku ubiegłym) oraz o bez
mała dwie trzecie do roku
1983.
Na posiedzeniu zaznajomiono
się z informacją ministra przemysłu maszynowego o stanie
realizacji prac inwestycyjnych
1
techniczno-organizacyjnych
wchodzących w skład komplek
su pod nazwą „telewizja kolo
rowa”. Omówiono dalszy tok
budowy poszczególnych obiek
tów, harmonogram robót inwe
stycyjnych, a także zagadnienia
związane z programem produk
cji odbiorników i kineskopów
dla telewizji kolorowej.
Prezydium Rządu rozpatrzyło
przebieg wykonania narodowego
planu społeczno-gospodarczego na
rok 1978 w resorcie budownictwa
i przemysłu materiałów budow
lanych. Ustalono kroki, jakie
powinny być podjęte zarówno
w tym dziale gospodarki, jak i
w branżach współdziałających,
aby przedsiębiorstwa podległe
Ministerstwu Budownictwa 1
Przemyślu Materiałów Budow
lanych mogły wywiązać się z
tegorocznych zadań. (PAP)

go KC, I sekretarz KK PZPR —
Kazimierz BarcHsowski.
• 19 bm. rozpoczęło się w War
szawie dwudniowe
polsko-wistnamskie seminarium naukowe po.
święcone
historycznym doświad
czeniom rewolucji w Wietnamie,
a zorganizowane w ramach współ
pracy
Instytutu Podstawowych
Problemów Marksizmu-Leninizmu
KC PZPR i Wydziału Badań nad
Historią Partii KC KPW. W pra
cach
seminarium
uczestniczy
wietnamska
delegacja studyjna,
przebywająca w Polsce. Obrady
seminarium
otworzył sekretarz
KC PZPR,
dyrektor
Instytutu
Podstawowych Problemów Mark
sizmu-Leninizmu IŚC PZPR An
drzej Werblan, który podkreślił,
iż jest to pierwsze przedsięwzię
cie
rozpoczynające
współpracę
polsko-wietnamską w sferze nauk
społecznych.
przedstawiciel
kierownictwa
Wydziału Badań nad
Historią
Partii KC KPW
Nguyen
van
Phung wygłosił referat nt. „Zna
czenie i rola teorii markslzmu-leninizmu w rewolucyjnej działal
ności KPW”. Referat nt. „Histc^
ryczne znaczenie zwycięstwa na
rodu wietnamskiego dla rozwoju
światowego procesu rewolucyjne
go” przedstawili doc. W. Namlotkiewicz 1 doc.
K.
Ostrowski.
Przedstawiono szereg Innych re
feratów 1 komunikatów
nauko,
wych ze strony wietnamskiej i
polskiej. Podjęte zostały w nich
ważne naukowo 1 Ideologicznie as
pekty doświadczeń walki rewolu
cyjnej i wyzwoleńczej
narodu
wietnamskiego oraz internacjonalistycznej solidarności narodu pol
skiego z tą walką.
W seminarium
bierze
udział
liczne grono pracowników nauko
wych 1 pracowników frontu ideo
logicznego. a także grupa byłych
współpracowników przedstawiciel
stwa polskiego w Międzynarodo
wej Komisji Nadzoru i Kontroli
w .......................
Indochinach w ...
latach
—1975. Obecny był także amba
sador SRW Nguyen Ngoc Uyen.
• W dniach 15—19 bm. odbyła
się w Wyższej Szkole Nauk Spo
łecznych w- Warszawie między
partyjne seminarium polsko-buł
garskie. Obrady, w których wziął
udział kierownik Wydziału Rol
nego i Gospodarki Żywnościowej
KC PZPR — Jerzy Wojteckl po
święcone były wymianie doświad
czeń w dziedzinie realizacji poli
tyki rolnej i pracy politycznej na
wsi. .
Ź ućzęstnikąml. seminarium
spotkał się kierownik Wydziału
Pracy Ideowo-Wychowawczej KC
PZPR — Jerzy Muszyński. Dele
gacji- bułgarskiej przewodniczył
zastępca
kierownika
Wydziału
Agitacji z i Propagandy KC BPK
Todor Ganczew. W seminarium
wzięli także Udział naukowcy z
wyższych uczelni partyjnych Cze
chosłowacji, NRD, Rumunii, Wę
gier i ZSRR.
0 Rola i znaczenie rad narodo
wych oraz organów administracji
państwowej w rozwoju społecz
no-gospodarczym województwa oraz problemy dotyczące pogłębie
nia socjalistycznej demokracji —
były 19 bm., tematem plenum
KW PZPR w Kaliszu.
Podczas obrad, którym przewod
niczył I sekretarz KW PZPR w
Kaliszu Jerzy Kusiak, stwierdzo
no, że reforma rad ndrodowyeh,
przyczyniła się do warostu roli 1
wpływu organów przedstawiciel
skich na całokształt działalności
społeczno-gospodarczej
w mias
tach i gminach woj. kaliskiego.
W obradach uczestniczył zastęp*
Ca kierownika Wydziału Organi
zacyjnego KC PZPR Henryk Kanlciri.
• W
Warszawie
obradowa!*
międzynarodowa konferencja, po
święcona planowaniu działalności
zorganizowana
cjalistycżnyCh,
prawotwórczej
w
państwach
socjalistycznych,
zorganizowana
przez Instytut Państwa i Prawa
PAN oraz redakcję miesięcznika
„Państwo i prawo”. Wzięli w niej
udział wybitni przedstawiciele te
orii i praktyki prawniczej z Pol
ski, Bułgarii. Węgier, CSRS, SRR,
NRD 1 ZSRR.

Ciepło i słonecznie
(El DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Nadchodzący weekend ma być
również ciepły. Zachmurzenie
przeważnie umiarkowane, tylko
okresami opady przelotne. Tem
peratura maksymalna w dzień
od 13 do 18 st. na DÓłnocy kra
ju, oraz od 18 do 23 sL na pozo
stałym obszarze.
Noce jfeszcze chłodne, tempe
ratura minimalna od 3 do 8 st.;
lokalnie możliwe przygruntowe
przymrozki. Pierwsze dni na
stępnego tygodnia, jak przewi
dują synoptycy, będą również
bardzo ciepłe. Możliwe lokalne
burze. (lat.)

Prognoza pogody
(P) Jak podaje IMiGW dziś
w Warszawie będzie zachmu
rzenie małe lub umiarkowane.
Temp. maks, w ciągu dnia oko
ło 20 st. wiatry słabe i umiar
kowane, przeważnie wschodnie
i południowo-wschodnie, (PAP)

KALENDARIUM
• Sobota jest 140 dniem 1973 r.
Do końca roku pozostało 225 dni,
w tym 187 dni roboczych.
• Słońce wzeszło dziś o godz.
4.34. a zajdzie o godz. 20.31; w
niedziel? wschód godz. 4.33, za
chód godz. 20.33. Wschód Księ
życa w sobotę godz. 17.49, za
chód godz. 3.40; w niedzielę
wschód godz. 19.05, zachód godz.
4.12. Sobota będzie dłuższa od
najkrótszego dnia w roku o 8
godzin i 14 minut, a niedzielą
o 8 godzin i 17 minut.
• Imieniny obchodzą: w so
botę — Bazyli i Bernardyn: w
niedziel? — Tymoteusz i Wik
tor.
(J. L.)
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Krajobrazy ziemi radomskiej
BRONISŁAW DUDA

A 49 województw — 16 wielkości nowych powierzchni
miejsce pod względem mieszkalnych oparte zostały na
wielkości, 684 tys, mieszkań*mobilizacyjnych możliwościach
naszego budownictwa. Każdego
eów. Krajobraz równinny,
roku więc podejmuje się dzia
gospodarka rolno-przemysło
łania, by przez włączenie do
wa z dobrze rozwiniętym pomocy budowlanych wiele
przemysłem spożywczym, e- przedsiębiorstw, które nie zaj
lektromaszynowym, chemicz
mują się wznoszeniem miesz

N

Łucja Matraszek

mistrzynią Polski

o nowe obiekty przemysłowe,
(P) Na odbywających się w
komunalne i użyteczności pub
Olsztynie indywidualnych mist
licznej. Dzisiejszym przyby
rzostwach Polski w gimnastyce
szom trudno poznać dawną uli
kobiet odbyły się ćwiczenia w
cę 2eromskiego. dawniej zatło
układach dowolnych. Zwycięży
czoną o prowincjonalnym wyg
ła
Łucja Matraszek-Chydzińska
lądzie. Dziś stanowi ona szero
(Gwardia W-wa) — 37,8 pkt
kie spacerowe centrum, które
przed Małgorzatą Sosin (Wisła
go walory XIX-wiecznej zabu
Kraków) — 37,15. Mistrzynią
dowy odkryły rewaloryzowane g Polski
3-boju została obrończy
kamieniczki idasycystyczne.
ni tytułu Ł. Matraszek-Chy
Nie będzie przesadą stwier
dzińska
— 75,70 pkt, wicemistdzić, że właśnie tu. gdzie pew
rzynią — M. Sosin — 73,45 pkt.
ne struktury były przez lata
nienaruszone, przestawienie się
na nowy sposób myślenia nie
tylko działaczy ale i szerokiego
społeczeństwa jest jednym z
(P) W stolicy Węgier zakoń
najbardziej liczących się suk
czyły się międzynarodowe za
cesów. Przy szerokiej konsul
wody w pięcioboju nowoczes
tacji środowisk i całego społe
nym. w których startowali tak
czeństwa powstały opracowane
że Polacy z mistrzem olimpij
z Inicjatywy Wojewódzkiej In
skim Januszem Peciakiem na
stancji Partyjnej programy roz
czele. Naszym reprezentantom
woju województwa zwłaszcza w
nie powiodło się. J. Peciak, któ
tych dziedzinach, w których ze
ry po 4 konkurencjach zajmo
względu na wielkie zaniedbania
wał 10
miejsce z niewielką
lat poprzednich trzeba podej
stratą do czołówki, był fawory
mować teraz szybkie i skutecz
tem biegu przełajowego, koń
ne działanie. Są to programy
czącego zawody. Mógł znacznie
ambitne i dlatego w ich reali
awansować w klasyfikacji, ale
zacji chcą uczestniczyć wszys
przegrał z... organizatorami. Na
cy ludzie czynu.
źle oznakowanej trasie Polak
W 3-letnim działaniu woje
pomylił kierunek biegu i zo
wódzkim nie wszystko zakoń
stał zdyskwalifikowany.
Pozostali nasi pięcioboiści po
czyło się powodzeniem. Ale
biegli dobrze, uzyskując wyni
takich kłopotów nikt tu nie
ki: Trybusiewicz — 1087. Bart
ukrywa, z przeprowadzonego
czak — 1021. Pacel — 991 okt.
bilansu kadrowego np. wyni
Zawody zakończyły się gene
ka, że w różnych dziedzinach
ralnym sukcesem Węgrów. Wy
gospodarki województwa bra
grał Szombalhcly — 5301 pkt,
kuje 3600 ludzi 7. wyższym
trzy następne miejsca zajęli
także zawodnicy gospodarzy.
wykształceniem. Radomska uczelnia tylko w części zdoła Najlepszy z Polaków. Zbig
niew Pacelt był 21 — 4947 pkt.
temu zaradzić. Jest więc w
Drużynowo zwyciężyli pieciobotym województwie wielkie
iści pierwszego zespołu Węgier
zapotrzebowanie na ludzi wy
— 15720 pkt. przed ZSRR —
kształconych. ’ zaangażowanych
15260 pkt.. Polska zajęła 9 miej
i bystrych. To ostatnie okre sce — 14485 pkt.

J. Peciak zabłądził

(A) Centrum Radomia, uL Żeromskiego
nym — jedna z największych
sadowniczych baz w rejonie
Grójca i Warki, najniższy w
kraju wskaźnik łóżek szpital
nych.

Województwo radomskie moż
na przebyć drogą E-7 w nie
całe półtorej godziny, ale dro
ga wokół obrzeża wojewódz
kich włości zajęłaby już po
nad J godzin. I -wówczas okaza
łoby się. że na równinny pej
zaż ziemi radomskiej nakładają
■ię wielorakie obrazy. A więc
Grójeckie z obchodzonymi te
raz właśnie Dniami Kwitną
cej Jabłoni (sadowniczy rejon
Wąrki ma za to iesienią Dni
Owocobrania); Kozienice, które
całkowicie odmieniła budowa
elektrowni węglowej, dochodzą
cej do największej w kraju mo
cy; przemysłowy Radom, który
doczekał się upragnionej rang!
miasta wojewódzkiego; piękna
przeobrażona wieś czarnoleska;
poia o słabych glebach w po
łudniowej części województwa;
Szydłowiec z cennymi zabytka
mi i unikalnym Muzeum In
strumentów Ludowych; strze
lająca w górę kominami Wierz
bica, którą budująca się „Przy
jaźń II” podniesie do rangi ce
mentowego kolosa; Pionki, dru
gie, co do wielkości, miasto w
województwie z pełnym inicja
tywy robotniczym Ośrodkiem
Kultury; nadwiślańska wieś
Mnizzew. gdzie inajdpje się
skansen bojowy z okresu ostat
niej wojny...

Województwo
radomskie
rozwija w szybkim tempie
awój potencjał gospodarczy.
Przemysł w . dwóch ostatnich
latach uzyskał blisko 20 proc,
wzrostu produkcji. Tu produ
kuje się wiele poszukiwanych
na rynku wyrobów m.in. w
skali rocznej 340 tys. maszyn
tlp szycia, Ti tys. maszyn do
pisania, 250 tys. kuchni gazo
wych, 1340 tys. aparatów te
lefonicznych, 7,5 min par obu
wia, 22 min sztuk nakryć sto
łowych, 2,5 min m kw. synte
tycznej skóry „polcorfam”.
Ponadto: papierosy, meble, eternit, cement, obrabiarki,
grzejniki, farby, kleje, urzą
dzenia transportu technologi
cznego i składowania, tapicerkę samochodową, podzespoły
elektroniczne I energię elek
tryczną. 200 tys. ton owoców,
głównie jabłek wysokiej ja
kości, dostarczają sady wo
jewództwa.

W tym 5-Ieciu realizowany
jest w województwie program
budowy 1 min m kw. powierz
chni mieszkalnej.. Ale bilans po
trzeb jest tak znaczny, że w
programie rozwoju wojewódz
twa zatwierdzonym przez Biu
ro Polityczne KC. wyznaczone

Laureaci lubelskiego
forum filmowego
(P) Ogłoszeniem wyników I
wręczeniem nagród oraz po
kazem nagrodzonych filmów za
kończyło się 19 bm. w Lubli
nie V międzynarodowe forum
filmowe „Człowiek — praca —
twórczość”. Lubelska impreza
nie mająca charakteru konkursu,
była przeglądem
najciekaw
szych filmów podejmujących te
matykę pracy. Honorowe na
grody i medale MFF przyznane
zostały w drodze plebiscytu wi
dzów kinowych.
W grupie pełnometrażowych
filmów fabularnych
Grand
Prix przypadła filmowi czecho
słowackiemu „Drzwi otwarte”
reż. Josefa Medveda. Pierwszą
nagrodę — otrzymał film polski
„Pejzaż horyzontalny” reż. Ja
nusza Kidawy a drugą — film
rumuński „Zielona trawa ro
dzinnych stron” reż. Stere Gulea. Nagrodę specjalną dzienni
karze przyznali filmowi radzie
ckiemu „Sprzężenie zwrotne”
reż. Wiktora Tregubowicza z
podkreśleniem uznania dla ki
nematografii radzieckiej za kon
sekwentne rozwijanie tematu
pracy.
W grupie filmów krótkometrażowych Grand Prix i złoty
medal MFF przypadły filmowi
„Czy znacie Walerię M?” reż.
Marii Kwiatkowskiej. II nagroda
i srebrny medal MFF — filmo
wi „Los wybrał Łęcznę" reż.
Andrzeja Piekutowskiego — III
nagroda i brązowy medal MFF
— filmowi „Tem 1 z powrotem”
reż. Grzegorza Skurskiego.
(PAP)

kań. rozwiązać szybciej ten na
brzmiały w województwie pro
blem społeczny.
Buduje się wiele zwłaszcza w
Radomiu, bo tu są największe
potrzeby. Rozpoczęte przed pa
ru laty osiedle „Ustronie” ma
już blisko 20 tys. mieszkańców,
a budowlani wchodzą na dal
sze tereny. Wyrasta już z zie
mi dzielnica mieszkaniowa Gołębiów. Przeobraża się rozbudo
wa Zamlynia, gotowe są pro
jekty dla następnych nowych
dzielnic.
W ciągu 3 ostatnich lat w Ra
domiu dokonały się ogromne
zmiany. Miasto wzbogaciło się

ślenie zrobiło tu karierę, a
„spotkania bystrych” organi
zowane przez I sekretarza KW
to swoista burza mózgów
świadomie wywołana dla pod
niesienia temperatury zaanga
żowania i realizacji ambitnego
programu rozwoju woj. ra
domskiego.
Fot. Bronisław Duda

Zdziesiątkowani
ciężarowcy
(P) Pod wodzą trenera Kle
mensa Roguskiego 25 czoło
wych polskich ciężarowców
rozpoczęło przygotowania do
mistrzostw Europy, które od
będą się w Harizorie (CSRS)
10—18 czerwca. Już dziś wiadomo
że w mistrzostwach Europy nie
będą mogli wziąć udziału Kazi
mierz Czarnecki, Paweł Rabczewski, Tadeusz Golik, a pooznakiem zapytania stoi również
udział Zygmunta Smalcerza.

Średnicki walczy z Kubańczykiem Ramirezem
(P) Meczem Kuba — reszta świata nazwano czekające na«
dzisiaj finały II amatorskich mistrzostw świata w boksie. I nie
ma w tym przesady, gdyż w ośmiu spośród jedenastu walk
finałowych wystąpią pięściarze kubańscy. W reprezentacji
świata znalazł się jeden Polak — Henryk Średnicki, który jest
naszym faworytem w rozgrywce o zloty medal z Knbańcrykiem Hectorem Ramirezem.
Średnicki i Ramirez spotka
li się jesienią ubiegłego roku
w Memoriale Feliksa Stamma
i wówczas Średnicki odniósł
zwycięstwo. Spodziewamy się,
że i tym razem wygra Polak,
gdyż jest w świetnej formie.
Podziwialiśmy go zwłaszcza w
walce półfinałowej, w której
zamęczył nieustannym ata
kiem Michajłowa (ZSRR).
Ramirez zaprezentował się
przeciętnie w półfinałowym po
jedynku z Japończykiem Koki
Umie on jednak mocno skon
trować i nasz zawodnik, zapo
minający w ferworze walki o
obronie, powinien brać to pod
uwagę. Mamy nadzieję, że tre
nerzy ustalą taką taktykę, któ
ra przyniesie końcowy sukces
Złoty medal nieco osłabiłby
przykre w sumie dla nas wraże
nia, których doznawaliśmy w
ciągu ubiegłych dwóch tygodni
Ale na ocenę startu naszych
bokserów w Belgradzie przyj
dzie czas. Teraz o pozostałych
walkach finałowych.
Waga papierowa — spotkają
się w finale, jak przed cztere
ma laty — Kubańczyk Jorge
Hernandez i Stephen Muchoki
z Kenii. W Hawanie wygrał
Hernandez, który i teraz jest
faworytem.
Waga kogucia — Aldo Horta
fKuba) zmierzy się z reprezen
tantem gospodarzy Faziją Saciroyicem. który w półfinale wy
grał walkowerem, a w elimi
nacyjnej walce pokonał Leszka
Błażyńskiego. Ponieważ Jugo
słowianie dopingowani przez
własną publiczność wznoszą się
na szczyty swych możliwości
typujemy jako zwycięcę Sacirovicza.
Waga piórkowa — sytuacja
jak wyżej. Reprezentant go
spodarzy Bratlislay Ristio wal
czyć będzie z Kubańczykiem
Angelo Herrerą, mistrzem olimpijsklm z Montrealu. Ristic
jest w wyśmienitej formie
Herrera miał kłopoty z Gotfry-

(P) Doświadczeń w żegnaniu naszej piłkarskiej reprezentacji,
udającej się na finały mistrzostw świata, nie mamy. O „Mun
dialu” w 1938 roku są tylko mgliste wspomnienia, a przed
czterema laty bardziej owacyjne bj'ło powitanie niż wyjazd.

(A) Zabiegi agrotechniczne w grójeckich sadach

WARTO PRZECZYTAĆ
„Kultura”
• Od dłuższego już czasu re
dakcja publikuje na swoich ła
mach reportaże o działalności
organizacji partyjnych różnych
szczebli. W numerze bieżącym
znajdujemy relację z posiedze
nia egzekutywy Komitetu War
szawskiego PZPR. Jak podkre
śla odredakcyjna nota — „za
mierzamy przedstawić tu w
miarę szeroko, kilka istotnych
problemów miasta i sposób ich
rozwiązywania przez Komitet
Warszawski, reprezentujący 178
tys. członków partii”. Publikacja
zawierająca m. in. wypowiedzi
różnych osób, nosi tytuł „Egze
kutywa”. Po posiedzeniu - wy
słannicy redakcji rozmawiają z
sekretarzem KC, I sekretarzem
KW, Alojzym Karkoszką. Wska
zując m.in. na załatwiane przez
instancję partyjną rozmaite ży
ciowe sprawy mieszkańców sto
licy, Alojzy Karkoszka mówi:
„Dlaczego Komitet W’arszawski
czasem musi zajmować się tak
że i takimi sprawami? Dlatego
żeby pokazać, że można, żeby
oddziałać na umysły, żeby prze
bić niemożność, żeby wreszcie
kształtować służebną rolę urzę
dów i instancji partyjnych wo
bec ludzi”.

„Polityka”
• ...— „Swoistym okrucieńst
wem losu jest to, że ofiarą prze
mocy i barbarzyństwa padł
właśnie Aldo Moro, człowiek o
wyjątkowej finezji intelektu,
który najbardziej stawiał właś
nie na łagodzenie przeciwieństw,
cierpliwość, tolerancję. Przemoc
dosięgła Moro właśnie w dniu,
w którym wieńczył swoje naj
większe polityczne dzieło: na
kłonił całą chadecję do zaakcep
towania udziału komunistów w
rządzącej większości, po trzy
dziestu latach antykomunizmu,
wyniesionego do rangi ideolo
gii państwowej”. — Jak prze
żywały Włochy tragiczne wyda
rzenia ostatnich tygodni? Kim
są naprawdę Czerwone Bryga
dy, co się kryje za ich terro
rystyczną działalnością? Jak
wygląda sytuacja wewnętrzna
Italii w chwili obecnej? — Roz
ważania na te tematy snuje
Waldemar Kedaj w artykule pt.
„Ten spokojny dżentelmen co
wyszedł na spotkanie”.

„Życie Literackie”
• „Czy bywacie w domach
kultury?” — w artykule pod
tym tytułem Jerzy Lohman po
dejmuje próbę odpowiedzi na
pytanie, w jakim stopniu pla
cówki te wychodzą naprzeciw
now’ym potrzebom i zaintereso
waniom. Zdaniem autora —
„chodzi o to, by domy kultury
zmieniały się razem z ludźmi,
aby im, Ich dzieciom i wnu
kom, służyły do zaspokajania

dzisiejszych potrzeb, aby poma
gały ludziom odnajdywać sie
bie, swoje miejsce w świecie”.

„Literatura”
• „.„O rolnictwie w Polsce
mówi się dużo, można jednak
odnieść wrażenie, że zaintereso
wanie to jest ściśle uwarunko
wane i ukierunkowane: chodzi,
mówiąc trywialnie, o zapewnie
nie obfitości na stole. Umyka
potocznej uwadze miejsce rol
nictwa w ogólnym systemie na
szej gospodarki, jego ranga eko
nomiczna i proporcje w stosun
ku do innych działów” — oto
punkt wyjścia do rozmowy jaką
Paweł Kwiatkowski przeprowa
dza z prof. dr Ryszardem Manteufflem. Tytuł rozmowy? —
„Trzeba wszystko ujmować sy
stematycznie".

„Prawo i życie”
• Od listopada 1975 roku to
czy się w Diisseldorfie proces
przeciwko czternastu zbrodnia
rzom Majdanka, byłym człon
kom SS, funkcjonariuszom tego
obozu koncentracyjnego. Według
wielu źródeł na Majdanku za
mordowanych zostało kilkaset
tysięcy mężczyzn, kobiet, dzie
ci. Redakcja zwróciła się do
niektórych świadków z Polski,
by podzielili się uwagami z
udziału w toczącym się proce
sie. Ich relacje przekazuje Józef
Musioł w publikacji pod tytu
łem „Polski świadek przed są
dem w RFN”.

„Tygodnik Kulturalny”
• ...„Miażdżyca to zmora cy
wilizacji, która nie oszczędza
nawet młodych istnień ludzkich
i atakuje zawsze podstępnie,
niepostrzeżenie. Jakie są przy
czyny powstawania miażdżycy i
dlaczego tak się dzieje, że każ
dy z nas może być zagrożony
tą chorobą? Traktuje o tym roz
mowa B. Dębskiej z prof. dr
hab. Wiktorem Szostakiem, dy
rektorem Instytutu Żywności i
Żywienia w Warszawie. Tytuł?
— „Podstępna choroba”.

„Kuliśy”
• ...,,W Przedsiębiorstwie Bu
downictwa Przemysłowego w N.
stwierdzono przefakturowanie —
na 82 miliony złotych — wg
sprawozdania na Konferencję
Samorządu Robotniczego. Na
120 min złotych wg dyrektora
Zjednoczenia. Na 155 min zło
tych, według plotki. Zaś zda
niem obecnego naczelnego dy
rektora — już na blisko 180 mi
lionów. Dzięki owym „przefakturowaniom” PBP zrealizowało
■ swój plan. To znaczy, zrealizo
wało go na papierze, na którym
zapisano nowe liczby. W rze
czywistości, na licznych budo
wach, planu nie wykonano. —
Całą tę sprawę opisuje P. Rachtan w reportażu pt. „Przerób”.

„Perspektywy”
• „Bajkonur — z tego radzie
ckiego kosmodromu wystartował
pierwszy radziecki sputnik, stąd
wysłano w przestrzeń pierwsze
rakiety księżycowe, stąd wresz
cie wyruszył na orbitę pierwszy
kosmonauta świata, Jurij Ga
garin. Zbliża się dzień, kiedy w
statku „Sojuz" zajmie miejsce
pierwszy polski kosmonauta”.
— Pisze o tym R. Badowski w
artykule pt. „Tam. skąd wy
startuje polski kosmonauta”.

„Przekrój”
• Redakcja sygnalizuje zja
wisko, o którym wiele się mó
wi: problem koleżeństwa i zde
formowanej postaci tej więzi,
czyli grupy kumoterskiej. — Czy
istnieje szansa rewaloryzacji
przyjaźni, koleżeństwa i czy
istnieje zarazem możliwość og
raniczenia sfery i zasięgu dzia
łania ugrupowań klikowych?
„Przekrój” poświęca tej spra
wie całą kolumnę (z wypowie
dziami różnych osób). Całość pt.
„Więzy koleżeńskie, a prawa
kliki” przygotowała W. Skul
ska.
• Z humoru zeszytów szkol
nych: — „Chopin był jedynym
dzieckiem w tej wielodzietnej
rodzinie”.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 maja 1978 r„
przeżywszy 59 lat odeszła od nas najdroższa Zona, Mamusia
i Babcia, szlachetny Człowiek, prawdziwy Przyjaciel

JANINAZAJDEL
z domu Nowak
Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 23 maja 1978 r. e godz.
11.30 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Pół
nocnym (Wólka Węglowa), po których nastąpi wyprowadzenie
Zwłok na cmentarz miejscowy
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

mąż, córka z zięciem, synowie, synowe,
wnuczek i rodzina

I

Finały II mistrzostw świata w boksie

dem. Typujemy zwycięstwo Ristica.
Waga lekka — Władimir Sorokin zmierzy się z Andechem
Davidsonem z Nigerii. Sorokin
w półfinale nie walczył z po
wodu niedyspozycji Lutza Kaesebiera (NRD). Typujemy za
wodnika radzieckiego.
Wawa
lekkopółśrednia —
Mehmet Bogujevci zanim do
szedł do finału stoczył kilka
ciężkich walk. Wygrał m. in. i
Bogdanem Gajdą w. ćwierćfi
nale, w półfinale zaś zdaniem
wielu obserwatorów został ogło
szony niezbyt zasłużenie zwy
cięzcą w walce z Heinzem
Kruegerem (NRD). Typujemy
jego rywala, doświadczonego
pięściarza radzieckiego Walere
go Lwowa, który dotychczas
spisywał się znakomicie, wygry-

Mistrzostwa AZ
w gimnastyce
(P) W stolicy Bułgarii rozpo
częły się XI mistrzostwa Armii
Zaprzyjaźnionych w gimnasty
ce sportowej kobiet i mężczyzn.
Uczestniczą reprezentacje Armii
Radzieckiej.
Cze 'hosłowskie j
Armii Ludowej, Węgierskiej
Armii Ludowej, Narodowej
Armii Ludowej NRD, Koreań
skiej Armii Ludowej, Sił Zbroj
nych Socjalistycznej Republiki
Rumunii, Wojska Polskiego i
Bułgarskiej Armii Ludowej. Re
prezentanci WP startują tylko
w konkurencji mężczyzn.
W pierwszym dniu, w pięk
nej nowoczesnej hali sportowej
powstałej przed rokiem z okazji
sofijskiej Uniwersjady, odbył'
się ćwiczenia obowiązkowe. W
konkurencji mężczyzn niespo
dziewanym liderem został re
prezentant gospodarzy Stojan
Delczew, który wyprzedza Malzaka Tataradze (AR) i naszego
, najlepszego gimnastyka Andrze
ja Szajnę. Pozostali Polacr olasują się na dalszych pozycjach.

Hercules z Alicante przeciw kadrze Jacka Gmaclia
vTym razem żegnać piłkarzy
będziemy ńa Stadionie Dziesięćiolęćia w Warszawie, gdzie w
niedzielę (21.V.) o godz. 17 po
raz ostatni przed odlotem do
Argentyny kadra Jacka Gmo-

ZTCIE’

cha pokaże się kibicom. Repre
zentacja nasza, rozegra spot
kanie końtrolne z hiszpań
skim zespołem klubowym Her
kules Alicante. W bardziej ka
meralnym gronie odbędzie się
pożegnanie ekipy w poniedzia
łek. We wtorek (23.V.) repre
zentacja Polski udaje się sa
molotem przez Paryż do Bue
nos Aires. Spotkanie z Ali
cante dla podopiecznych Jacka
Gmocha będzie okazją zatar
cia niezbyt korzystnych wrażeń
po płockiej konfrontacji z Sochaux (0:1). Trener obiecuje
znacznie lepszą grę. Dodajmy,
że Jacek Gmoch zamierza wy
stawić najsilniejszy skład i póź
niej — w zależności od sytu
acji — dokonywać zmian. Pił
karze trenują pilnie w Rem
bertowie, skąd dochodzą wieści,
że coraz lepiej czuje się Wło
dzimierz Lubański i trwa na
dal zacięta rywalizacja pomię-

Gwardia — Stoczniowiec
(P) Gdańska Lechia, jak już
informowaliśmy — wygrała za
legły mecz z Bałtykiem i obec
nie ma tyle samo punktów co
Gwardia. W XXIV kolejce, któ
rą grupa północna rozgrywa w
Całości w sobotę, obaj kandyda
ci do ekstraklasy grają na wła
snych boiskach i zapewne zdo
będą po 2 pkt. Łatwiejszego ry
wala ma Lechia — BKS Byd
goszcz zajmuje ostatnie miejsce
w tabeli. Gwardia o godz. 17
zmierzy się z gdańskim Stocz
niowcem.
Polonia wyjeżdża do Wałbrzy
cha na mecz z Zagłębiem i chy
ba znów znajdzie się w strefie
zagrożonej spadkiem. W gru
pie południowej prowadzący w
tabeli GKS Katowice gra na
wyjeżdzie z GKS Tychy. Ustę
pujący mu jednym punktem
Górnik Wałbrzych spotka się w
Starachowicach ze Starem.

Piłkarze Węgier
w tulońskim finale
(P) Piłkarze Węgier zakwali
fikowali się do finału między
narodowego turnieju drużyn
młodzieżowych w Tulonie. W
ostatnim swym meczu elimina
cyjnym w grupie „B“ Węgry
wygrały z Urugwajem 2:0. Ho
landia pokonała Iran 1:0 i. wal
czyć będzie o trzecie miejsce
w turnieju. W grupie „B” Węg
rzy zgromadzili 6 pkt., a Ho
lendrzy — 4 pkt.

Pod siatką i koszem
(P) Siatkarze AZS Olsztyn
uczestniczą w międzynarodo
wym turnieju w Saint Ouen.
Drużyna AZS przegrała z fran
cuskim zespołem RCF 0:3.

★

W Limoges trwa turniej w ko
szykówce mężczyzn i kobiet dru
żyn akademickich. Polsce koszy
karze w swym kolejnym meczu
pokonali
drużynę
Poitiers
111:103, natomiast nasze koszykarki zwyciężyły zespół akade
mickiej reprezentacji Francji
82:71,

dzy Markiem Kusto a Włodzi
mierzem Mazurem oraz Roma
nem Wójcickim i Stanisławem
Sobczyńskim o paszporty do Ar
gentyny. Lekarze nie podjęli
jeśźcze dScyzji co do StapLlawa Terleckiego.
Przeciwnik nie je3t mocarzem
nawet w hiszpańskiej ekstrakla
sie, ale jak zwykle u drużyn z
południa Europy, prezentuje do
bry technicznie i widowiskowy
futbol. Warto też dodać, że w
Herculesie' występuje dwóch Ar
gentyńczyków i Urugwajczyk.
Organizatorzy snotkania na
Stadionie Dziesięciolecia przy
gotowali dla kibiców sporo
niespodzianek. Nabywcy kart
wstępu (dla młodzieży ceny
symboliczne) wezmą udział w
losowaniu piłek i proporczyków
z podpisami reprezentantów.
(L.S.)

wając w ćwierćfinale 1 nie
zwykle groźnym Kubańczy kiem Aldamą, a w półfinał# w
pierwszej rundzie przez rsc.
Claude Ruiza z Francji.
Wag* pelśrednia — Miodrag
Perunovicz (Jugosławia) wal
czyć będzie z Walerym Raczkowem (ZSRR). Tu siły są wy
równane. Raczków, aby zwy
ciężyć będzie musiał wykazać
swą wyższość w sposób nie
wątpliwy. A stać go na to. W
półfinale przez rsc. w drugiej
rundzie pokonał Greena Roosvelta (USA).
Wag* lekkośrednia — spotka
ją się Luis Martinez (Kuba) i
zwycięzca Jerzego Rybickiego
Wiktor Sawczenko. Typujemy
wygraną pięściarza radzieckie
go, dysponującego nokautują
cym uderzeniem.
W*g* średni* — tu fawory
tem jest Kubańczyk Jose Gomez. Walczy on z bokserem r
Finlandii Tarmo Usivirtą.
Waga półciężka — Tadija Kaczar (Jugosławią) zmierzy się
z Sixto Sofią (Kuba). Większe
szanse na zwycięstwo dajemy
bardziej rytunowanemu Kaczarowi.
Waga ciężka — Teofilo Stevenson (Kuba) jest ogólnym fa
worytem. Reprezentant gospo
darzy Dragomir Wujkovicz od
niesie sukces, jeśli nie przegra
przed czasem.
JAN ZABIEGŁIK

Fibak wygrał
z Bertoluccim
(P) Wojciech Fibak zakwali
fikował się do półfinałów tur
nieju tenisowego w Hamburgu
o Grand Prix tego miasta, wy
grywając w piątek z Włochem
Paolo Bertoluccim w trzech
setach 6:1, 5:7, 6:3.
Awansowali także Hiszpan
Manuel Crantes i . . ■.genfyńczyk
Guillórini VHą.< Pierwszy z
nich wyt.lnrnewał Czechosłow ka Vlauiniira Zednika 6:3,
8:3, a drugi pokonał Szweda
Kjella Johar.nsonś 6:3, 6:4.

Rad;heka trenerka
o polski h koszykarkadi
(P) Zdaniem trenerki druży
ny ZSRR Lidii Aleksiejewej
najgroźniejszymi
konkurenta
mi koszykarek radzieckich w
walce o 14 tytuł mistrzyń Europy, będą aktualne wicemistrzynie kontynentu — reprezen
tacja CSRS oraz zespoły Bułgarii, Węgier. Rumunii i Włoch.
W ich szeregach jest sporo do
brych zawodniczek.
Myślę, że dla każdego zes
połu niebeznieemym przeciwni
kiem będzie reprezentacja Polski
— powiedziała Trenerka. W ostatnich latach poczyniła ona
znaczne postępy. Jeżeli chodzi
o nasze konkurentki w grupie
to nieźle zaprezentowała się
drużyna RFN, która próbuje
grać interesującą, nowoczesną
koszykówkę.
O Francuzkach
trudno mi coś powiedzieć, bo
nie widziałam icłi od dwóch
lat. Już przed mistrzostwami
można wysunąć następując^
wniosek: po pierwszym olimpij
skim turnieju w Montrealu ko
szykówka żeńska w Europie
zrobiła krok naprzód.

Polscy kolarze obudz?li się z letargu
(DOKOŃCZENIE ZE STR. I)
Sujka zajął drugie miejsce na
pierwszej premii górskiej (za Jor
danowem) i wygrał drugą (przed
Zacharowem). Dzięki zdobytym
tu punktom Sujka znalazł się
na drugim miejscu w klasyfika
cji najlepszych „górali”. Pro
wadzący w tej klasyfikacji Za
charów (ZSRR) z 23 punktami
wyDrzedza Polaka nieznacznie.
Sujka ma 20 pkt. i perspekty
wy zdobycia pierwszego miejsca
w rywalizacji „górali”, gdy
uczestnicy Wyścigu Pokoju wal
czyć będą na polskich etapach.
Sujka wygrał także pierwszy
lotny finisz, a trzeci był tam
Pożak. Na pozostałych lotnych
finiszach zwyciężyli Schmeisser
i Pikkuus.
Za Sujką kończyli etap lider
wyścigu Aleksander Awierin
(ZSRR), Jirzi Bartolsic (CSRS),
Teodor Vasile (Rumunia) i Aaro
Pikkuus (ZSRR).
W sobotę kolarze odpoczywa
ją, w niedzielę kolumna XXXI
Wyścigu Pokoju przekroczy gra
nicę polsko-czechosłowacką. Etap
dziewiąty rozpocznie się w Hra-

dec Kralove, a zakończy w Je
leniej Górze. Jego trasa 155 km,

XXXI Wyścig Pokoju
już w Polsce
(PI Po sobotnim odpoczynku
w Hradec Kralove, uczestnicy
XXXI Wyścigu Pokoju rozegrają
w niedzielę (21.V.) IX etap, któ
rego meta znajduje się już na te
renie Polski, w Jeleniej Górze.
Etap ten ma 150 km długości.
Start ostry w Libercu nastąpi
o godz. 13, a na 123 kilometrze
trasy w Jakuszycach kolarze
przekroczą granicę czechosłowaeko-polską.
Na trasie tego etapu są dwie
górskie premie: na 40 km za
miejscowością Kocbere oraz na
123 km na granicy CSRS—PRL.
Kolejne trzy lotne premie zlo
kalizowano w Trunovie (54 km),
w Vrchlabl (86 km) oraz w
Szklarskiej Porębie (132 km)
Polskie Radio nada 5-minutowe
meldunki z trasy w godzinach
13.30, 14.00; 15.00 i 16.00. a od
16.15 do 17.30 trwać będzie
transmisja z zakończenia etapu.
Telewizja relacjonować będzie
przebieg i zakończenie IX etapu
w godzinach 16.20—17.15.
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Bałtycki partner
(P) Dwudniową roboczą wi
zytę u’ Polsce zakończył pre
mier Finlandii — Kalevi Ser
sa. Była to już jego trzecia
podróż do Polski.
Roboczy charakter wizyty
wpłynął na to, że rozmowy
były bardzo konkretne i
szczere, dotyczyły wszech
stronnych i dobrze się rozwija
jących stosunków polsko-fińskich — co podkreślili obaj
premierzy na spotkaniu z
dziennikarzami. Choć oma
wiano wiele spraw skupiono
się jednak głównie na pro
blematyce tcspółpracy gospo
darczej i wymiany handlowej.
Polska jest drugim partne
rem Finlandii spośród krajów
socjalistycznych (po ZSRR).
Jednakże większość naszego
eksportu stanowi węgiel, gdy
z drugiej strony w imporcie
przeważają wyroby przemysłu
elektromaszynowego i drzewno-papierniczego. W całym fiń
skim handlu zagranicznym za
notowano w ubiegłym roku
(po raz pierwszy od 10 lat) do
datnie saldo.
Strona polska dąży do dy
wersyfikacji wymiany i zwięk
szenia udziału kooperacji prze
mysłowej. Stworzyłoby to sta
bilne, wieloletnie powiązania
kooperacyjne, bardzo korzyst
ne dla obu państw, i posze
rzyło możliwości powiększenia
obrotów
W efekcie rozmów ustalono
program zakupów w Finlandii
kompletnych obiektów prze
mysłowych, maszyn i urzą
dzeń, a także papieru i ce
lulozy. Przyczynią się one do
rozbudowy i modernizacji
polskiego przemysłu rolnospożywczego,
modernizacji
przemysłu
celulozowo-pa
pierniczego i innych branż, w
których współpraca między na
szymi krajami rozwija się już
od dawna.
Dzięki podjętym ustaleniom
oraz wprowadzeniu przed
kliku tygodniami umowy o
wzajemnym znoszeniu przesz
kód w handlu (głównie re
dukcji cel) powstała sytuacja
sprzyjająca ustaleniu wielo
letniego programu rozwoju
współpracy gospodarczej i
kooperacji przemysłowej mię
dzy Polską i Finlandią.

Spadochroniarze francuscy i belgijscy

wylądowali w prowincji Szaba
Kolwezi nadal w rękach powstańców
PARYŻ, BRUKSELA, WA
SZYNGTON (PAP). Agencja
France Presse podaje, że na
lotnisku w Kinszasie wylądo
wał w czwartek wieczorem
pierwszy kontyngent spado
chroniarze francuskiej Legii
Cudzoziemskiej, który — jak
podano w Paryżu — ma za
pewnić ewakuację cudzoziem
ców, przebywających w zairskiej prowincji Szaba. Tego
samego dnia z bazy lotniczej
Melsbroek, w pobliżu Bruk
seli, odleciały samoloty trans
portowe wiozące ok. 1500 spa
dochroniarzy belgijskich.
Rzecznik Pałacu Elizejskiego,
Pierre Hunt, po poinformowa
niu, że w piątek po południu
jednostka spadochroniarzy fran
cuskich została zrzucona do
centrum Kolwezi, wyjaśnił, iż
decyzja wysłania francuskiej
jednostki wojskowej do Zairu
została powzięta na prośbę
rządu zairskiego i po porozu
mieniu z zainteresowanymi rzą
dami.
Misja tej jednostki, ograniczo
na do Kolwezi — dodał rzecz
nik — ma na celu ochroną
Francuzów i innych obcokra
jowców zamieszkałych w tym
ośrodku i zapewnienie im bez
pieczeństwa. Misja zostanie za
kończona z chwilą, gdy władze
legalne będą w stanie sprawo
wać kontrolę nad sytuacją.
Członek Komitetu Centralnego
Narodowego Frontu Wyzwole-

nia Kongo (FNLC) Jean Baptiste Mpondo zorganizował w
piątek konferencję prasową w
Brukseli.
Oświadczył on m. in. że siły
frontu we wtorek i czwartek
wyeliminowały — zabiły lub
wzięły do niewoli — łącznie
1100 francuskich spadochronia
rzy walczących w uniformach
zairskich oddziałów rządowych.
Według jego oświadczenia,
spadochroniarze ci zostali prze
rzuceni do Szaby z różnych
francuskich baz wojskowych w
Afryce.
Mpondo oświadczył też, że ca
łe miasto Kolwezi wraz z lot
niskiem znajduje się w rękach
oddziałów FNLC, ale ich pozy
cje są stale bombardowane
przez
samoloty
pilotowane
przez Francuzów i Egipcjan.
Rzecznik Ministerstwa Obro
ny USA zakomunikował w pią
tek w Waszyngtonie, że posta
wiono w stan pogotowia jed
nostki 82 dywizji desantowej w
bazie Fort Bragg (Karolina
Północna). Są one gotowe do
ewentualnego udziału w opera
cji desantowej w Zairze.
Równocześnie przebywający w
RFN minister obrony USA,
Harold Brown, oświadczył, że
Stany Zjednoczone na razie nie
mają zamiaru kierować amery
kańskich wojsk interwencyj
nych do prowincji Szaba.
Z ostatnich doniesień wynika,
że Kolwezi — centrum zagłębia
miedziowego w Szabie — znaj
duje się nadal w rękach pow
stańców, jednakże tamtejsze

KRZYSZTOF KOPROWSKI

Hiszpański
„gabinet cieni”
(P) Hiszpania pofrahkistówska przejęta — w toku re
form ustrojowych — szereg
instytucji z brytyjskiego pra
wa konstytucyjnego. Po pierw
sze, projekt nowej konstytu
cji przewiduje utrzymanie
monarchii
parlamentarnej,
przy czym — zgodnie z
wzorami angielskimi — uprawnienia króla ograniczone
są do minimum. Za monar
chią wypowiedział się w
obecnych okolicznościach tak
że niedawny zjazd partii
komunistycznej, uważając, że
przed Hiszpanami stoi teraz
problem demokracji czy dyk
tatury, a nie problem mcnarchii czy republiki.
Po drugie, z Wielkiej Bry
tanii zapożyczona jest insty
tucja wyborów uzupełniają
cych, które odbywają się
wówczas, gdy z jakiegokol
wiek powodu wygasa man
dat deputowanego lub senato
ra. Właśnie w tych dniach
odbyły się wybory uzupełnia
jące do senatu w dwóch okrę
gach prowincji Alicante i
Asturia (jeden senator zmarł,
a drugi ustąpił z powodów
zdrowotnych).
W obu okręgach zwyciężyli
kandydaci partii socjalistycz
nej, choć otrzymali mniej
głosów, niż ich poprzędnicy
podczas zeszłorocznych wybo
rów powszechnych. W obu
okręgach na drugim miejscu
znaleźli się kandydaci spra
wującej władzę Unii Centrum
Demokratycznego
premiera
Suareza. Ciekawe jest, że w
obu okręgach trzecie miejsce
zajęli kandydaci komunistycz
ni, którzy znacznie zwiększyli
swój odsetek głosów.
Ogłoszone ostatnio wyniki
badań opinii publicznej wy
kazują, że gdyby teraz od
były się wybory powszechne
do Kcrtczów, partia socjalis
tyczna zajęłaby w całym kra
ju pierwsze miejsce, wyprze
dzając „Unię" premiera. W
związku z tym pozostaje in
formacja, że przywódcy so
cjalistów hiszpańskich — rac
jeszcze wzorując się na Wiel
kiej Brytanii — ogłosili skład
swego ..gabinetu cieni”, który
przejąłby władzę w razie
zwycięstwa wyborczego.
Hiszpański kalendarz poli
tyczny przewiduje uchwalenie
nowej konstytucji — przez
parlament i cale społeczeń
stwo w referendum — a na
stępnie dopiero rozpisanie wybgrów samorządowych i pow
szechnych. Nie ulega wątpli
wości, że przemiany w tym
kraju, rozpoczęte po śmierci
Franco, jeszcze się nie skoń
czyły.
GRZEGORZ JASZUNSKI

Sztuczny deszcz, w prowincji Trang (Tajlandia) 1200 km
na południe od Bangkoku, trwająca cztery miesiące susza spo
wodowała poważne szkody na okolicznych plantacjach. Dla za
pobieżenia dalszym stratom przeprowadzono udany eksperyment
z wywołaniem kilkugodzinnego deszczu poprzez rozpylanie
z samolotu środków chemicznych. Na zdjęciu: formacja chmur,
która dała kilkugodzinny deszcz.
Fot- CAF ~ AP

W/czora/ na świecie
0 Stoiska polskie na międzyna-

rodowych budapeszteńskich
tar
gach
technicznych
odwiedzili
członkowie Biura Politycznego KC
WSPR,
przewodniczący Zgroma
dzenia Narodowego WRŁ, Antal
Apro i sekretarz generalny Kra
jowej Rady Patriotycznego Fron
tu Ludowego, istran Sarlos, czło
nek Biura Politycznego,
Bela
Biszku oraz sekretarz KC WSPR
Imrc Gyoeri. Węgierscy działacze
interesowali się
zwłaszcza tymi
towarami, które produkowane sa

Koncert
w Nowym Jorku
ku czci Małcużyiiskiego
Informacja własna
ŚP) W czwartek, 18 maja od
był się w Nowym Jorku uro
czysty koncert ku czci wielkie
go polskiego pianisty Witolda
Malcużyńskiego. Dnia tego mi
nęła rocznica ostatniego wystę
pu artysty w tym wielkim
mieście, centrum kultury i
sztuki.
Imprezę zorganizowała fun
dacja ..The Pro Musicis Foundation INC” w wielkiej sali
Carnegie Hall. Na sali znaleźli
sie tego dnia wybitni przedsta
wiciele sztuki: również na liś
cie honorowych organizatorów
koncertu można było znaleźć
nazwiska wybitnych przedsta
wicieli świata muzycznego.
W koncercie udział wzięli
polscy laureaci międzynarodo
wych konkursów. Piotr Jano
wski. który wykona! z orkie
strą pod dyrekcja Jacka Kas
przyka
Koncert skrzypcowy
D-dur Beethorena; Piotr Paleczny grał II koncert Fryde
ryka Chooina a ponadto or
kiestra pod batutą naszego dy
rygenta wykonała suitę z ba
letu ..Ognisty Ptak” Igora
Strawińskiego.
Koncert stał się wielkim wy
darzeniem artystycznym — był
jednocześnie dowodem uznania
dla wielkiej sztuki polskiego
nianisty. który często występo
wał w USA. Hołd złożony Wi
toldowi
Małcużyńskiemu
w
rocznice jego ostatniego kon
certu przed rokiem w Carneg:e
Hall stał sie również okazja do
przypomnienia w prasie sylwetki
artystycznej Malcużyńskiego i
przedstawienia utalentowanrrfi
polskich muzyków młodego po
kolenia. (Sierp)

w kooperacji z WRL, m. in. róż
norodną aparaturą medyczną, oraz wypowiadali się z uznaniem
o demonstrowanych w stoiskach
polskich nowoczesnych wyrobach
przemysłu elektronicznego, elek
trotechnicznego itp.
• 19 bm. podpisane zostało w
stolicy NRD wielostronne porozu
mienie dotyczące konwencji w
sprawie realizacji orzeczeń o po
zbawieniu wolności. Konwencję
podpisali ministrowie sprawiedli
wości ośmiu krajów socjalistycz
nych. W imieniu PRL dokument
podpisał min. Jerzy Balia.
Przyjęte porozumienie przewi
duje, ii osoby, które wejdą w
konflikt z prawem i zostaną ska
zane przez sa.dy na terytorium
innego kraju, mogą być przeka
zane do macierzystego kraju dla
odbycia zasądzonej kary pozba
wienia wolności.
© W ambasadzie PRL w Keykjaviku odbyło się wręczenie dwom
obywatelom islandzkim
odznak
„Zasłużony dla kultury polskiej”,
przyznanych im przez
ministra
kultury i sztuki PRL. Odznaczeni
zostali: znany krytyk i dyrektor
artystyczny miejskiej galerii sztu
ki im. Kjarvala w Reykjayiku —
Adalsteinn lugoltsson, oraz prze
wodniczący Związku Kompozyto
rów Islandzkich —
Atli-lleimir
Sveinsson.
Obaj od lat
utrzymują żywe
kontakty ze sztuka polską i pro
pagują Ją w Islandii. Wnieśli du
ży osobisty wkład w
realizację
w ub. roku dwóch dużych
im
prez artystycznych
polskich w
Islandii: reprezentacyjnej wysta
wy grafiki polskiej oraz kon
certu
współczesnej muzyki pol
skiej
w wykonaniu
artystów
islandzkich.
© W Instytucie
Polskim w
Sztokholmie odbyła się uroczy
stość wręczenia znanej pisarce
szwedzkiej. Astrid Lindgren „Or
deru uśmiechu”, przyznanego jej
w imieniu dzieci polskich za pięk
ną bajkę o „Pippi Laangstrump”.
Bajka ta, emitowana w postaci
serialu przez telewizję polską,
zdobyła sobie niezwykłą popular
ność
wśród naszych najmłod
szych. Słoneczne odznaczenie wrę
czył A. Lindgren członek kapituły
..Orderu Uśmiechu”, pisarz Les
ław Bartelski sv obecności licznie
przybyłych dzieci tutejszej kolo
nii polskiej w Sztokholmie.
9 Sąd w Limburgu (RFNj ska
zał byłego oberscharfuehrera SS,
Richarda Hospodarscha (lat S9) na
7 lat więzienia za udział w ak
cjach eksterminacyjnych na tery
torium Polski w okresie okupacji
hitlerowskiej.
Udowodniono mu
osobisty współudział w co naj
mniej 2 morderstwach. Jesienlą
1943 roku oprawca zastrzelił w Opatowie 2 mieszkanki tego mia
sta, latem tegoż roku strzelił tak
że do jeszcze innej kobiety, ale
sąd nie miał pewności czy ofiara
poniosła śmierć 1 w tym przy
padku nie uznano go winnym
zbrodni. Proces trwał 7 miesięcy.

lotnisko zostało odzyskane przez
jednostki spadochronowe wojsk
rządowych.
W Waszyngtonie podano, żo
prezydent USA, Jimmy Carter
zarządził otwarcie „mostu po
wietrznego” do Zairu, którym
mają być przetransportowane
„środki pomocy” dla rządu zair
skiego. Biały Dom oznajmił, ża
Zair otrzyma pomocniczy sprzęt
wojskowy wartości 17,5 min do
larów.
Do Kinszasy odleciały z USA
wojskowe samoloty transporto
we, które mają uczestniczyć w
ewakuacji obywateli państw za
chodnich z Szaby.

Sesja Rady ŚDFK
zakończyła obrady
Od stałego korespondenta
JERZEGO
SIERADZIŃSKIEGO
Moskwa, 19 mają
(P) W stolicy Związku Ra
dzieckiego zakończyła pięcio
dniowe obrady sesja Rady Świa
towej Demokratycznej Federacji
Kobiet. Uczestniczyło w niej 1200
przedstawicielek z 107 krajowych
organizacji kobiecych oraz kil
kunastu organizacji regionalnych
ze wszystkich kontynentów.
W piątek po południu zorga
nizowana została konferencja
prasowa z udziałem przewodni
czącej ŚDFK Friedy Braun oraz
członkiń Prezydium Rady.
Charakteryzując przebieg i wy
niki sesji Frieda Braun pod
kreśliła, że było to bardzo re
prezentatywne i szerokie forum
międzynarodowego ruchu kobiet.
Na początku obrad znalazły się
problemy mające podstawowe
znaczenie dla ugruntowania po
koju, postępu w dziedzinie roz
brojenia oraz osiągnięcia dal
szej poprawy w sytuacji spo
łeczno - ekonomicznej kobiet i
skutecznej obrony praw dziecka.
Szczególne wrażenie wywarła
depesza z pozdrowieniami prze
kazana przez Leonida Breżniewa,
zawierająca zapewnienie, że
Związek Radziecki uczyni wszy
stko, aby nie dopuścić do nowej
wojny światowej, położyć kres
wyścigowi zbrojeń i zagwaran
tować pokojowe życie wszyst- i
kim narodom — stwierdziła
przewodnicząca SDFK.
Na zbliżającej się specjalnej
sesji rozbrojeniowej Zgromadze
nia Ogólnego Narodów Zjedno
czonych. SDFK zamierza przed
łożyć przyjęte w Mokwie orę
dzie- w*‘ sprawie powszechnego
i całkowitego rozbrojenia. Uczestniczki sesji wyraziły także
zdecydowany protest przeciwko
planom produkcji broni neutro
nowej.
Wyrazem solidarności z wal
czącymi u swe prawa naroda
mi Południa kontynentu afry
kańskiego było przyjęte oświad
czenie wzywające kobiety na
całym święcie do aktywnego
poparcia wszelkich akcji podej
mowanych w ramach międzyna
rodowego roku walki z apart
heidem.
Z myślą o planowanym przez
ONZ w 1979 r. Międzynarodo
wym Rokiem Dziecka, przyjęto
postanowienie o szerokim udzia
le organizacji kobiecych w ru
chu na rzecz obrony praw
dziecka, rozwoju opieki zdro
wotnej i oświaty.
Była to wiec sesja pracowi
ta i owocna. SDFK powiększyła
się o dalszych siedem krajowych,
organizacji 1 obecnie skupia de
mokratyczne organizacje kobiece
działające w 114 państwach
wszystkich kontynentów.

Obliczanie głosów może potrwać 2 tygodnie...

Kto wygrał wybory w Dominikanie?
PRD twierdzi, że w chwili
interwencji armii, która prze
rwała w środę pracę centralnej
komisji
wyborczej,
Antonio
Guzman uzyskał przeszło dwa
razy więcej głosów niż jego
główny konkurent, dotychczaso
wy prezydent Dominikany Joaquin Balaguer, ubiegający się
po raz czwarty o urząd szefa
państwa.
W czwartek obliczanie głosów
zostało wznowione, ale komisja
wyborcza
podała do wiadomo
Dar
ści, że żadne wyniki nie zostaną
ogłoszone do czasu całkowitego
liczenia, co może
Francoisa Mitterranda zakończenia
potrwać 2 tygodnie albo więcej.
PRD oskarż.yło rządzącą Partię
Reformistyczną, której przy
wódcą jest Joatjuin Balaguer,
PARYŻ (PAP) Korespondent o próbę sprowokowania niepo
PAP. Robert Bielecki, pisze: kojów, aby usprawiedliwić prze
W wielu regionach Francji od wrót wojskowy.
bywają się liczne polskie im
Tymczasem prezydent Bala
prezy kulturalne. Od 2 maja guer, który, jak się przypomina,
trwa drugi miesiąc polski w doszedł do władzy po interwen
Nevers. Pierwsza tego rodzaju cji piechoty morskiej USA w
impreza odbyła się w maju ub. Dominikanie w 1968 r. oświad
roku. Miesiąc został zorganizo czył w nocy z czwartku na
wany przez miejscowy oddział piątek, że nie było żadnego
towarzystwa „France-Pologne”.
przewrotu ■wojskowego w Do
Szczególnie uroczyście obcho minikanie. a wyniki wyborów
dzono Dzień Zwycięstwa. Głów
będą
respektowane zarówno
nymi ulicami miasta przeszedł przez niego, jaik i przez siły
pochód byłych kombatantów, w
zbrojne. Partia Reformistyczną
tym także Polaków — uczestni
podała, że według jej obliczeń
ków francuskiego Ruchu Oporu.
Balaguer prowadzi różnicą ok.
9 maja odbył sie pokaz filmu
100 tys. głosów.
o zagładzie i odbudowie Zamku
Rzecznik
partii
rządzącej
Królewskiego -w Warszawie.
oświadczył, że żołnierze weszli
Przewodniczący Rady Gene
w środę do siedziby komisji
ralnej departamentu Nievre,
wyborczej na życzenie jej kie
Franęois Mitterrand, który jest
rownictwa. natomiast przewod
niczący komisji Manuel Castillo
przywódcą Partii Socjalistycz
zaprzeczył tym twierdzeniom i
nej ofiarował w darze dla Zam
powiedział, że akcja armii była
ku Królewskiego w Warszawie
całkowicie sprzeczna z prawem.
mbytkowy
osiemnastowieczny
<P)
kredens, a merostwo Nevres osiemnastowieczny
wazon,
z
miejscowej wytwórni fajansów
założonej w połowie siedemna
stego wieku.
Dni polskie odbywają się ró
wnież w Auxerre, w departa
mencie Yanne pod patronatem
mera tego miasta. sekretarza
stanu Jean-Pierre Soissona.
(P) Okropna jest po latach
(P)

LONDYN (PAP). Jak dono
szą z Santo Domingo, opozy
cyjna dominikańska Partia
Rewolucyjna zagroziła wez
waniem do strajku powszech
nego o ile jej kandydat w od
bytych 16 bm. w Dominikanie
wyborach prezydenckich An
tonio Guzman nie zostanie
ogłoszony zwycięzcą.

dla Zamku w Warszawie

, BUDAPESZT (PAP). W dniach
16—19 bm. w Węgierskiej Repu
blice Ludowej w Budapeszcie
odbyło się pod przewodnictwem
naczelnego dowódcy Zjednoczo
nych Sił Zbrojnych marszałka
Związku Radzieckiego Wiktora
Kulikowa kolejne posiedzenie
Rady Wojskowej Zjednoczonych
Sił Zbrojnych Państw Układu
Warszawskiego.
W posiedzeniu Rady Wojsko
wej udział wzięli przedstawicie
le Bułgarskiej Armii Ludowej,
Węgierskiej Armii Ludowej,
Narodowej Armii Ludowej NRD,
Wojska Polskiego, Armii Socja
listycznej Republiki Rumunii,
Sił Zbrojnych ZSRR i Czecho
słowackiej Armii Ludowej.
Rada Wojskowa rozpatrzyła
zagadnienia bieżącej działalności
Zjednoczonych Sił Zbrojnych i
przyjęła w tym zakresie odpo
wiednie rekomendacje.
Posiedzenie Rady Wojskowej
przebiegało w atmosferze ser
deczności, przyjaźni i współpra
cy, charakterystycznej dla sto
sunków między bratnimi armia
mi państw Układu Warszaw
skiego. (P)

Kolejne spotkanie
SALT
GENEWA (PAP). W piątek
odbyło się w Genewie kolej
ne spotkanie delegacji ZSRR
i USA, uczestniczących wradziecko-amerykańskich
roz
mowach w sprawie ograni
czenia strategicznych zbrojeń
ofensywnych. (P)

„Le Monde” słucha zwierzeń emigrantki
Paryż wymarzony i realny

Premier Finlandii
zakończył wizytę
w Polsce
(A) DOKOŃCZENIE ze str. 1
i Finlandię problemów między
narodowych. Podkreślano ko
nieczność kontynuowania wysił
ków na rzecz utrwalania proce
su odprężenia i powstrzymania
wyścigu zbrojeń jako zasadni
czych warunków budowy zau
fania i pokojowej współpracy
W’ Europie i przejścia do roz
brojenia.
Obaj premierzy wskazał: na
możliwości rozwoju stosunków,
polsko-fińśkich. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie
współpracy gospodarczej i roz
woju
wzajemnie
korzystnej
zrównoważonej wymiany han
dlowej. Z zadowoleniem podkre
ślono pozytywne znaczenie wej
ścia w życie umowy o wzajem
nym znoszeniu przeszkód w
handlu.
Premier K. Sorsa zaprosił pre
miera P. Jaroszewicza do zło
żenia wizyty w Finlandii. Za
proszenie zostało przyjęte z za
dowoleniem (PAP)

Posiedzenie komisji
granicznej NRD — RFN
BERLIN (PAP). W Gera
(NRD) obradowała mieszana ko
misja graniczna NRD—RFN. Omawiano sprawy związane z do
kładnym przebiegiem granicy
na Łabie, wnioski dotyczące ba
dania, uaktualniania i demarkacji istniejącej granicy między
NRD a RFN. (P)

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego RWPG
(B) DOKOŃCZENIE ze STR. 1 I
nienia potencjału gospodarczego
i naukowo-technicznego tych
krajów. W 1977 r. łączny do
chód narodowy krajów RWPG,
w Dorównaniu z rokiem 19<6.
wzrósł o 5 proc., a produkcja
przemysłowa — o 6,3 proc.
Celem przedłożenia sesji Ra
dy. Komitet Wykonawczy za
twierdził, opracowane przez
organa — RWPG, trzy projekty
długoterminowych,
kierunko
wych programów’ współpracy.
9 Projekt zaspokajania eko
nomicznie uzasadnionego zapo
trzebowania krajów członkow
skich RWPG na podstawowe
rodzaje energii, paliw i surow
ców:
9 Projekt dalszego doskona
lenia w’spółpracy krajów RWPG
w dziedzinie rolnictwa i prze
mysłu spożywczego w celu
maksymalnego zaspokajania za
potrzebowania ludności na arty
kuły spożywcze:
9 Projekt współpracy w dzie
dzinie przemysłu budowy ma
szyn.
Na posiedzeniu zatwierdzo
no posunięcia związane z przy
padającym w 1979 r. 30-leciem
Rady Wzajemnej Pomocy Gos
podarczej.
Komitet Wykonawczy prze
dyskutował także niektóre pro
blemy związane z rozwojem
współpracy
zainteresowanych
krajów RWPG na wielostronnej
zasadzie z Socjalistyczną Repu
bliką Wietnamu oraz z Laotańską Republiką Ludowo-Demo
kratyczną.
Rozpatrzono przebieg realiza
cji zaleceń komisji d/s współ
pracy RWPG z Finlandią.
W czasie posiedzenia Komitetu
Wykonawczego przedstawiciele
krajów członkowskich RWPG
podpisali
międzypaństwową
konwencję o przekazywaniu i
wykorzystywaniu danych uzys-

XVII posiedzenie
Rady Wojskowej
Zjednoczonych Sił Zbrojnych

Kanych w wyniku badań zie
mi z przestrzeni
kosmicznej.
Konwencja ta będzie służyć po
głębieniu współpracy państw
RWPG
w
wykorzystywaniu
wyników badań kosmicznych w
gospodarce narodowej poszcze
gólnych krajów.
Przebywający z oficjalną wi
zytą w ZSRR prezydent Me
ksyku, Jose Lopez Portillo, wy
głosił na posiedzeniu Komitetu
Wykonawczego przemówienie,
w którym poruszył problemy
związane z dalszym rozwojem
stosunków gospodarczych Mek
syku z krajami Rady Wzajem
nej Pomocy Gospodarczej.
Jak wiadomo, w 1975 r. Mek
syk podpisał porozumienie o
współpracy z RWPG. (P)

Wyrok w procesie
w Tbilisi
MOSKWA (PAP).
Agencja
TASS poinformowała, że sąd
miejski w Tbilisi ogłosił 19 bm.
wyrok w sprawie Ewiada Gamsachurdii i Meraba Kostawy.
skazując ich na kary po 3 lata
pozbawienia wolności i 2 lata
przymusowego osiedlenia.
Sąd stwierdził, że kierując się
wrogimi
władzy
radzieckiej
przekonaniami i poglądami E.
Gamsachurdia i M. Kostawa
przez kilka lat prowadzili sy
stematyczną działalność anty
radziecką, przygotowywali i roz
powszechniali publikacje szkalu
jące wewnętrzną i zagraniczną
politykę ZSRR oraz wychwala
jące ludzi, którzy w czasie II
wojny światowej walczyli prze
ciwko Związkowi Radzieckiemu
po stronie faszystowskich Nie
miec.
Ogłaszając wyrok, sąd w Tbi
lisi uwzględnił jako okoliczność
łagodzącą fakt, że obaj oskar
żeni przyznali się do winy. (P)

złudzeń — konfrontacja wy
obrażeń z rzeczywistością.
Dlatego też po przyjeździe po
raz pierwszy do Paryża — tej
Mekki dla tysięcy emigrantów
ze Wschodu — bałam się mo
ich reakcji.

Paryż znałam na pamięć od
dawna, mimo że nigdy nie wy
jeżdżałam z mego kraju. Liczne
lektury i nie kończące się dys
kusje doprowadziły mnie do
stwierdzenia, że dła nas, cudzo
ziemców, Paryż nie jest tylko
miastem, ale całym światem.
Wieczorami zbieraliśmy się i
mówiliśmy o Paryżu, który dla
nas był symbolem innego ży
cia — „prawdziwego”. Paryż oznaczal podróże, kulturę, his
torię; kontestację, ożywienie. in
formację. miłość, nieprzewidzia
ne i zarazem niemożliwe.
Tak paryskiemu dziennikowi
„Le Monde” nr z dnia 7—8 ma
ja br. opowiada młoda emi
grantka z jednego z krajów Eu
ropy Wschodniej, która prosi o
zachowanie anonimowości. Opo
wiada o doświadczeniach pierw
szych tygodni pobytu we Fran
cji.
Dzisiaj jestem w Paryżu,
przeżywam to. o czym marzy
łam, i widzę to miasto dokład
nie tak, jak je sobie wyobra
żaliśmy. Wzruszające: promyk
słońca na okrutnej twarzy ma
szkary, pełen obietnic spokój
małych wewnętrznych podwórek
zapraszających do odpoczynku
i refleksji. Przerażające ponure
fasady bloków wznoszonych je
dne na drugich. Olśniewające:
wszystkie cuda architektury i
muzeów. Pocieszające: urocze
kawiarnie w obliczu samotności
i ogłupiającego tempa życia.

Trzy numerki

W Paryżu jest jednak miej
sce, .o którym nic nie wiedzieliś
my, o którym nie mogliśmy
przeczytać w żadnej z książek.
Jest to muzeum bardzo specjal
ne, ponieważ codziennie wszy
stko się w nim zmienia, ale ono
samo się nie zmienia. Chodzi
o prefekturę policji. Po raz
pierwszy poszłam tam przed
sześcioma miesiącami, tuż po
przyjeździe i uderzyła mnie
wielka liczba ludzi stojących
grzecznie w kolejce na chodni
ku po obu stronach głównego
wejścia. Była zaledwie 8 rano,
ale już było za późno.
Powiedziano mi, że aby móc
stanąć w kolejce powinnam by
ła przyjść o 5 rano. Policjant,
który czuwał nad utrzymaniem
porządku wyjaśnił mi. że pierw
szego dnia powinnam stanąć w
kolejce z lewej strony do pra
wej, aby otrzymać numerek,
który nazajutrz pozwoli mi sta
nąć w kolejce z prawej strony
do lewej, aby otrzymać drugi
numerek, dzięki któremu będę
mogła stanąć w kolejce we
wnątrz prefektury, by tam otrzymać trzeci numerek i zwró
cić się do tego, do kogo powin
nam.
Wracałam więc przez trzy dni
z kolei. Pierwszego było ładnie.
Drugiego padało.
Trzeciego dnia dostałam ma
giczny numerek, ale stanęłam w
kolejce do pokoju, który okazał
się niewlaściwj’. ponieważ nikt
nie powiedział mi. gdzie się po
winnam zgłosić. Czwartego dnia
nadeszła nareszcie moja kolej.
Podejrzana.„

Zajęłam miejsce w małym
konfesjonale i wszystko opo
wiedziałam. Poproszono mnie,
żebym przyszła znowu. Wróci
łam więc w dwa dni później i
dowiedziałam się, że jestem po
dejrzana, ponieważ tutaj nie ma
zwyczaju poświęcania rzeczywi
stości dla marzeń. Poświęca się
raczej marzenia dla rzeczywis
tości.
Dowiedziałam się ponadto, że
moje życie było jednym ciągiem
grzechów, z których najwięk-

szym jest to, że przybyłam stam
tąd. Znowu kazano mi przyjść
ponownie. Od tego czasu wra
cam bez przerwy. Nie staję już
w kolejce na zewnątrz. Obec
nie mam prawo stać w dwóch
kolejkach wewnątrz. Uzbrojona
w numerek siadam w jednym z
foteli pachnących potem i zmę
czeniem. Nie powinnam ani my
śleć, ani działać — administra
cja bierze to na siebie.
Spędzam w ten sposób go
dziny, a czasem dni na patrze
niu na innych cudzoziemców.
Sama też jestem obserwowana.
W prefekturze policji wiele się
mówi, ale ponieważ słowa słu
żą tylko do definiowania i kla
syfikowania, wnioski są nieod
miennie takie 'śanie.
Wśród cudzoziemców wielu nie
rozumie francuskiego. Błąkają
się więc zaniepokojeni całymi
dniami w oczekiwaniu na ziom
ka. który pomógłby im wytłu
maczyć o co chodzi, ponieważ
w prefekturze policji mówi się
tylko po francusku a tłumacza
nie ma.

Biały, żółty, czarny...'
Rozmowy (mini-przesłuchania),
jakie miałam z urzędnikami, jak
również te, które toczyły się wo
kół mnie, zaskoczyły mnie twar
dym autorytatywnym
tonem.
Najbardziej jednak zdumiała
mnie pogarda, jaką funkcjona
riusze okazują cudzoziemcom,
pogarda zhierarchizowania w za
leżności od koloru skóry i po
chodzenia.
Czarny czeka dłużej niż Żół
ty. Żółty czeka dłużej niż Bia
ły, a Biały ze Wschodu dłużej
niż Biały po prostu.
Gdyby wszyscy ci Godocl z
prefektury, którzy utożsamiają
się ze swymi funkcjami do te
go stopnia, że zapominają o
prawie, mogli sobie wyobrazić
choć przez chwilę co oznaczają
dla tych cudzoziemców lata oczekiwania, cierpienia, rozłąki, a
równocześnie nadzieja na życie
w kraju demokratycznym, być
może zawahaliby się, nie każąc
im płacić za swą neurotyczną
potrzebę władzy i uznania spo
łecznego.
Po jednej stronie żelaznej
kurtyny marży- się. a po dru
giej — paradoksalnie — usiłuje
się zniszczyć te marzenia.

Kambodża odrzuca
wietnamskie propozycje
w sprawie negocjacji
HANOI (PAP). Rząd Kambo
dży oficjalnie odrzucił propozy
cje negocjacji z Wietnamem —
ośxviadczyło w piątek radio Hanoi.
Wicepremier i minister spraw
zagranicznych Kambodży Ieng
Sary odmówił przyjęcia noty
wietnamskiej zawierającej pro
pozycje w tej sprawie, którą
przekazała mu ambasada Laosu,
reprezentującą interesy SRW w
Phnom Penh. (P)

Sytuacja
w rolnictwie ChRL
PEKIN (PAP). Jak informuje
korespondent PAP, Ludwik Mysak, padające od 15 do 18 ma
ja w wielu rejonach Chin desz
cze przyczyniły się do poprawy
sytuacji w rolnictwie prowincji
Szansi, Hopej, Szantung, Honan
i Szensi oraz okręgów: pekiń
skiego i tiencinskiego.
Susza utrzymuje się jednak
w prowincjach Ciangsu i Anhuej. Jej skutki są wyraźnie od
czuwalne w zaopatrzeniu du
żych miast i przypuszczalnie te
goroczne zbiory nie będą w Cbi
nach zbyt pomyślne. (P)

