
Wkrótce prognozy IMGW w gablocie 
katowickiego Domu Prasyt

Kiedy i jaka zima?
Przyrodnicy: wczesna i ostra
Meteorolodzy: łagodna ale...
Mimo znacznego ochłodze

nia -w ciąga ostatnich kilku 
dni, tegoroczny listopad jest 
nadal cieplejszy niż notują 
to wieloletnie statystyki me
teorologiczne. Tak więc po 
pięknym, upalnym 'ecie 
również jesień jest, jak na 
razie, ciepła. Równocześnie 
niektóre obserwacje przy
rodnicze zdają się wskazy
wać na możliwość wczesnej, 
ostrej zimy.

Doświadczeni meteorologo
wie są innego zdania. Uwa
żają oni, że tegoroczna zima 
powinna być raczej łagodna, 
chociaż nie jest wykluczone, 
iż jeden z zimowych miesię
cy może być bardzo mroźny. 
Meteorologowie posługują si° 
w swych analizach średnimi 
wskaźnikami pogody w dłuż
szych okresach czasu. Jeśli 
więc następuje w okresie 
3-miesięcznej zimy krótki 
nawet okres bardzo niskiej 
temperatury, zaś pozostałe 
okresy są niezbyt chłodne.

wówczas ś-ednia temperatu
ra określona zostaje, jako 
dość wysoka. Przyroda na
tomiast reaguje na bez
względne zm’any pogody. 
Rozb.eżnośc między przewi
dywaniami przyrodników i 
meteorologów może więc su
gerować simę łagodną, jed
nakże z krótkim okresem 
bardzo mroźnym.

Na terytorium naszego 
kraju ścierają się dwa typy 
klimatu — kontynentalny i 
oceaniczny. W różnych la
tach raz jeden, raz drugi 
uzyskują przewagę. Ubieało- 
roczna stosunkowo ostra zi
ma (grudzień ubiegłego roku 
był w Katowicach najzim
niejszy od kilkudziesięciu 
lat), piękna wiosna, gorące 
lato i stosunkowo ciepła je
sień charakteryzują klimat 
kontynentalny. Gdyby ten
dencja ta utrzymała się, 
można byłobi się spodziewać 
kolejnej ostrej, ale krótkiej 
ztmy. Alt na przebieg pogo

dy wpływa bardzo wiele 
czynników, które ie pozwa
lają na wyciąganie zbyt da
leko idących -wniosków na 
tak długi okres.

Orientacyjna prognoza, po
gody opracowana przez In
stytut Meteorologii i Gospo
darki VTodnej na okres od
10 listopada do 10 grudnia 
br. przewiduje opady i tem
peraturę nieco powyżej nor
my. Dni z temperaturą śred
nią powyżej + 5 st. ma być 
10, zaś poniżej — 5 st. C. —6. 
P-zewiduje się w tym okre
sie 16 dni z opadami i 6 dni 
z pokrywą śnieżną. Nie jest 
więc wykluczone, iż w naj
bliższych dniach spadnie 
większa ilość śniegu, 
oznaczałoby to oczywiście 
prawdziwego początku zimy, 
lecz raczej jej forpocztę.

Przy okazji poda,jemy in
formację, która zaciekawił 
może mieszkańców Katowic.
11 najbliższym czasie oddzi 1
IMG W o mieści swój punkt 
pomiarowy na katowickim 
flynku. Uzyskane tu dane 
meteorologiczne b< lą więc 
charakterystyczne dl., cen
tralnego punktu miasta. Do
tychczas wszystkie pomiary 
wykonuje się poza terenem 
zabudowanym. W jednej z , 
witryn Domu Prasy umiesz
czona zostanie wkrótce 
gablota, w której IMGW be- 
dzie udostępniał '-ieżące in
formacje o stanie pogody, 
zjawiskach klimatycznych, 
danych statystycznych. In
formacja obejmie również w 
okresie zimowym stan i gru
bość pokrywy śnieżnej w gó
rach. (akl)

Dn. Książki Spohczno-NiWŁznf;!

Ścisły związek 
z historią 

i dniem dzisiejszym
Tegoroczna dek i?, książki po

litycznej wiąże się z obchoda
mi 100-lecia polskiego ruchu r< 
botniczego. Przygotowano z tej 
okazji wystawy książek, stano
wiące dokumentacyjny prze
gląd najważniejszych pozycji 
edytorskich, jakie ukazały się 
ostatnio w zakresie literatury 
społeczno-politycznej. Zestawy 
tematyczne w księgarskich wi
trynach, stoiska okolicznościowe 
w zakładach pracy i szkołach, a 
także informacje bibila.grafięzne 
wydanych tytułów — oto nie
które z ekspozycyjnych form 
wyróżniających tę imprezę. W 
czasie dekady nastapi również 
rozstrzygnięcie II etapu koi 
kurst czytelń.czego pod hasłem 
,,O <lo walczyli nasi ojcOwk. 
zorganizowanego przez Dom 
Książki przy współudziale „Try
buny Robotnicze i”.. Zarządu 
Wojewódzkiego ZSMP. ZUP 
oraż Wydawrfićtwa „Slask”. ,

Dziś 22 -hm. o godz. 11 _ w 
Wojewódzkiej fisięgarni_ Spo
łeczno- Polily crne.i w ł atowi- 
cach przy ul. 3 Maja 13, otwar
ta zostanie wystawa pod nazwa 
„Książka a kpltura polityczna 
narodu”. Jej organizatorami >ą' 
Biblioteka tŚIaska, ZV ZSMP
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Ma itewczna sił zhrchivcli HF 

Spresvziiàno zadania 
w telAici iia rzecz wychoteia 
kraju z kryzysu

WARSZAWA (PAP)
20 bm. zakończyła się w Warszawie IV 

Narada Ideologiczna Sił Zbrojnych PRL, 
w której wziął udział I sekretarz KC 
pZPR,1 przewodniczący Wo’jsko'wej Rady 
-calenia Narodowego, gen armii Wojciech 
Jaruzelski.

W naradzie uczestniczyli przedstawicie
le czołowego aktywu frontu ideologicznego

Instytucji Centralnych Ministerstwa 
Obrony Narodowej, okręgów wojskowych, 
rodzajów sił zbrojnych, wyższego szkol
nictwa wojskowego i ośrodków nauko
wych, a także, żołnierze — członkowie cen
tralnych i terenowych władz partyjnych.

Podstawę dyskusji stanowiły referaty 
wygłoszone przez członka Biura Politycz
nego, sekretarza KC PZPR Kazimierza 
Barcikowskiego. zastępcę członka Biura 
Politycznego KC, szefa Sztabu Generalne; 
go WP gen. broni Floriana Siwickiego oraz 
szefa Głównego Zarządu Politycznego WP 
Ser . dyw. Józefa Baryłę. Referaty doty
czyły głównych problemów sytuacji wew
nętrznej. Wiele uwagi poświęcono wojsko
wo politycznym uwarunkowaniom bezpie
czeństwa Polski na tle aktualnej sytuacji

międzynarodowej; sprecyzowano także za
dania ideowo-wychowawcze w działalnoś
ci sił zbrojnych w okresie wychodzenia 
kraju z kryzysu społeczno-gospodarczego.

W dyskusji mocno akcentowano po
trzebę umacniania jedności partii. Mówio
no również o strategii działalności ideo
logicznej oraz o formach i metodach dzia
łalności partyjno-politycznej i wychowaw
czej w siłach zbrojnych. Dokonano pogłę
bionej oceny doświadczeń wojska w za
kresie realizacji zadań w okresie stanu 
wojennego.

Zabierając głos podczas narady I sekre
tarz KC PZPR gen. armii Wojciech Jaru
zelski przedstawił główne kierunki pracy 
i zadania frontu ideologicznego na tle sy
tuacji wewnętrznej i międzynarodowej 
kraju. Podkreślił że zadania, jakie po
stawiła Wojskowa Rada Ocalenia Naro
dowego w dniu 13 grudnia 1981 roku — 
mimo licznych jeszcze trudności — są rea
lizowane.

Generał wysoko ocenił rolę Wojska Pol
skiego w procesie normalizowania sytuacji 
kraju, a wszystkim żołnierzom za godnr 
postawę i wzorowe wykonanie zadań wy
raził' serdeczne podziękowanie.

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ!

DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

SPORTOWE EMOCJE
9 Nieudany pościg za liderem ekstraklasy

@ Piłkarze Śląska mistrzem jesieni

O Statystyczny bilans I ligi

9 Bokserzy Jastrzębia i Legii gromią rywali
® Barbórka na sportowo '
© Inauguracja ligi siatkarek
© Urodzaj na olbrzymów
O Relacje, wyniki i tabele
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Umacnsanię reformy

Samodzielność nie może
oznaczać samowoli

Co dalej z reformą? Czy ostatnie decyzje rządu, określające warunki przedsię
biorstw w roku przyszłym, to „przykręcenie śruby” producentom, bądź odwrót — 
pod pozorem ulepszeń? Uprzedzając zarzuty z lewa i z prawa pełnomocnik rządu 
prof. Władysław Baka sam postawił to pytanie wobec kilkudziesięciu dziennikarzy 
zebranych na konferencji u rzecznika prasowego i w sześciu punktach wyłożył in
tencje zmian wprowadzanych od nowego roku.

Uporządkowanie systemu 
cen. Chodzi o stworzenie so
lidnych podstaw dla skutecz-

lacyjnej rzetelności tych, któ
rzy uzyskują podejrzanie wy
soką rentowność — i zapo-

nionych i tylko te mogą być 
używan* do kalkulowania 
ceny. Wszelkie straty i ko-

Obrady Kongresu Założycielskiego ZSP

Srrtwis^ sMockto
przed nową szansą

Od specjalnego wysłannika 
„Trybuny Robotniczej''

W ub. niedzielę upłynął kolejny, czwarty dzień, trwa
jących w Klubie Politechniki Warszawskiej „Stodoła” 
prac nad podwalinami nowej społeczno-zawodowej orga
nizacji studenckiej. Był to jednocześnie trzeci dzień 
obrad Kongresu Założyciel kiego Zrzeszenia Studentów 
Polskich, który wyłonił się niejako z IV Zjazdu SZSP — 
na mocy przyjętej przez jego uczestników uchwały oraz 
wspólnej inicjatywy delegatów Zjazdu i konsultantów 
reprezentujących wszelkie formy aktywności studenckiej;

Dokonania ’ 
Patriotycznego kocha 
LiDôznia "

Rozmowa tow. gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego 
z Janem Dobraczyńskim

v WARSZAWA (PAP)
Przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narokowego, 

Druzes Rady Ministrów — gen. armii Wojciech Jaruzelski 
«ożył 19 bm. wizytę przewodniczącemu Komisji Inicju- 
«cej Utworzenie Tymczasowej Krajowej Rady Pariotycz- 

-go Ruchu Odrodzenia Narodowego, działaczowi społecz- 
, znakomitemu pisarzowi — Janowi Dobraczyńskie- 

Spotkanie odbyło się w tymczasowej siedzibie komisji 
* Warszawie.

uf" TIera^a serdecznie’ powi- 
/ .Ja« Dobraczyński infor- 

0(j jednocześnie, że już 
tygodniu w siedzibie 
trwają prace, odby- 

sią spotkania z ludźmi, 
Cza Usîe nie tylko z działa
ją ruchu. Tu też dociera- 
So* całego kraju listy adre- 

®e do komisji, do Jana 
j?raczyńskiego.

'-zi ^^uję bardzo — powię
żą ał Wojciech Jaruzelski — 
»z Możliwość odbycia dzisiej- 
ohoRo spotkania, za to że ma 
Cj) miejsce właśnie tutaj. 

<Jać tym samym dowód 
”kiego szacunku i uzna- 

fohL a dotychczasowego do- 
. Komisji Inicjującej, 

jr,p a-’acej pod pańskim 
tyJ,t.'v?dnictwem. Premier 

azW jednocześnie przeko

nanie, że będzie to wizyta nie 
tylko protokolarni czy też 
kurtuazyjna, oądzę, ;e potra
fimy omówić szereg proble
mów merytorycznych, zwłasz
cza przed zbliżającym się 
wspólnym posiedzeniem 
członków Komisji Inicjującej 
i Prezydium Rządu,

Łączymy również — stwier
dził Jan Dobraczyński — wie
le nadziei z tým posiedze
niem. Uważamy je bowiem 
za niesłychanie ważne dla 
dalszej działalności całego 
Patriotycznego Ruchu Odro
dzenia Narodowego.

Pozostałą część spotkania 
wypełniła długa, bezpośred
nia i serdeczna rozmowa W. 
Jaruzelskiego i J Dobraczyń
skiego.

Tow. Jurij Andropow 
podziękował 
za gratulacje

r MOSKWA (PAP)
Jurij Andropow wyraził ser

deczne podziękowanie organom 
partyjnym i państwowym, ra
dom terenowym, organizacjom 
społecznym, kolektywom pra
cowniczym zakładów nracy, in
stytucji, budów, kołchozów i 
sowchozów, szkól, żołnierzom 
armii I floty radzieckiej, we
teranom paitr i wszystkim o- 
bywatelom radzieckim za gra
tulacje przekazane w związku 
z wyborem ni stanowisko se
kretarza generalnego KC KPZR.

Jurij Andropow wyraził tak
że głęboką wdzięczność zagra
nicznym przyjaciołom i towa
rzyszom, głowom państw i rzą
dów, zagranicznym działaczom 
społecznym i państwowym, któ
rzy przesłali gratulacje-

nej kontroli zapobiegającej 
cenowej anarchii, nieuzasad
nionym podwyżkom. Minister 
potwierdził że, o czym wie
lokrotnie pisała „TR”, samo
dzielność nie może być rów
noznaczną z samowolą. Stąd 
wprowadzenie przez rząd cen 
regulowanych na półpro
dukty, stąd obowiązek po
wiadamiania o każdej pod
wyżce Okręgowego Urzędu 
Cen w eiągu 14 dni. w tym 
też kierunku zmierza prowa
dzona obecnie analiza kalku-

wiedż odbierania prawa do 
stanowienia cen wówczas, 
gdy stwierdzi się nadużycie. 
Niechże każdy z Czytelni
ków osądzi, czy życzyłby so
bie samodzielności w dotych
czasowym wydaniu, kiedy to 
jak, bywało, za wykonanie 
usługi wartej czterdzieści kil
ka złołych pobierano dziesięć 
razy więcej, uzasadniając to 
„kosztami ogólnymi”.

Oczyszczenie kosztów z ce
ny nieudolności. Wprowadza 
się pojęcie kosztów uzasad-

Plenum ZG TPPR zakończyło obrady

Zadania
w aktüalnei sytuacji

Udział w realizacji celów PFłCN192 dni w Kosmosie

Cenne eksperymenty 
na pokładzie „Saluta-7”

MOSKWA (PAP)
Anatolij Rieriezowoj i Walen

tin Lebiediew zakończyli 192 
dzień p-acy na orbicie około- 
ziemskiej. Program lotu w ostat 
nich dniach obejmował badania 
i e'.- =pervmentv techniczne, tech 
nologiczne i medyczno-biologiez- 
ne.

Podczas O":,es?ło półrocznej 
pracy na pokładzie stacji „Sa
lut — 7”. Bieriezowoj i Lebie- 
diew zrealizowali bardzo boga
ty program badań i eksperymen 
tów dla potrzeb licznych dzie
dzin nauki i gospodarki.

20 bm. zakończyło obrady 
2-aniOwe posiedzenie plenarne 
ZG TPPR. Przyjęto uchwalę 
w sprawie zadań Towarzystwa 
w aktualnej sytuacji społecz
no-politycznej kraju, a także 
deklarację dotyczącą udziału 
TPPR w Patriotycznym Ruchu 
Odrodzenia Narodowego. Ple
num dokonało także zmian or
ganizacyjnych. Obrady pro
wadził przewodniczący ZG 
Stanisław Wroński.

Na wstępie Plenum oddało 
hołd pamięci Leonida Breż
niewa. Przypomniano zasługi 
wieloletniego przywódcy partii 
i narodu radzieckiego, wybit
nego działacza międzynarodo
wego ruchu komunistycznego 
i robotniczego, uczestnika

walk • wyzwolenie naszego 
kraju, przyjaciela Polski.

W trakcie obrad referat wy
głosił Stanisław Wroński. O- 
mówił on rozwój sytuacji spo
łeczno-politycznej w naszym 
kraju i na tym tle zadania To
warzystwa w wychowaniu spo 
łeczeństwa w duchu przyjaźni 
polsko-radzieckiej. Mamy obo
wiązek — powiedział — wye
liminowania tego co nieskute
czne, rozwinięcia i wzbogace
nia tego, co sprawdziło się w 
poszczególnych środowiskach 
pod względem oddziaływania 
na świadomość. Winniśmy pa
trzeć na rzeczywistość i oce
niać ją realistycznie, nie tra
cić z oczu sil, na których mo-

(CIĄG DALSZY NA STR. 2)

Po rozmowach Kohl - Reagan

Nikt nie ma prawa 
skłócać Poldków

! Mważać bezpieczeństwa Eerepv
świadczenie rzecznika prasowego rządu PRL

Bfcąu PRL zapoznał się ze zdziwieniem z komunikatem 
Publikowanym po zakończeniu oficjalnej wizyty kancle- 
iZa RFN Helmuta Kohls w USA. Niektóre fragmenty te- 

dokumentu stoją w rażącej sprzeczności z oświadcze- 
”'aini składanymi przy innych okazjach, o gotowości do 
®PPrawy stosunków między Wschodem i Zachodem i sta
jają też pod znakiem zapytania szczerość tych oświad- 
c«eó.

Dyskusja w MOP nad polską ustawą 
o związkach zawodowych

Obok zrozumienia 
- prfibv ’egerencü w wewnętrzne 

sprawy suwerennego państwa
GENEWA (PAP)

Rada ■ Administracyjna Mię
dzynarodowej Organizacji 
Pracy rozpatrywała w piątek 
na swej 221 sesji polską usta-

czącą problemów interesują
cych MOP.

Odrsucono prowokacyjny 
wniosek Federacji Norweskich 
Związków Zawodowych oraz 
Francuskiej Powszechnej Kon-

wę o związkach zawodowych federacji Pracy — Robotnicza 
i jej zgodność z konwencjami Siła u uuolanie specjalnej ko- 
MOP, jak również informację która miałaby na miejscu
Ministerstwa Pracy, Płac i w Połsce ’ię «baáamem 
Spraw Socjalnych PRL doty- (CIĄG DALSZY NA STR. 5)

Z , 
komunikatu wynika, -m.

IS1.,e Prezydent USA i kan- 
*0riio feralny uznali zię ta 
dj *6tentnych do wypowia- 
K» ? siÇ w sprawach we- 

:‘tych Polski. Stanowi to 
ria-^ Przykład ingerowania 

? sPrawy i naruszania 
J<ą Końcowego KBWE,

■■Ją tak chętnie się powo- 
aastanawiającym upo- 

’ luJą nie dostrzegać po- 
l^ch przemian żacho- 

c(jJ c“ w Polsce, zmierzają- 
każtJ,. urzeczywistnienia 

reform społeczno-go- 
1lat,0-rc2ych i , porozumienia 

eS° na gruncie obo- 
POivtaąceJ Konstytucji PRL. 
i*anCj w kolejnym wa- 
^aja® Znana formułę uzależ- 

rozwój stosunków 
r°nnych od spełnienia o- 

^ją nych warunków, preten- 
'vifć do udzielania pou- 

^ią2’ Polska powinna roz- 
aó swe sprawy we- 

ÍL Zlle-
1 -Utj . pRL kategorycznie od- 

" ko,eJny Preeiaw *’ 
1 interwencjonizmu.

1.Cznie brzmi zarzut, iż 
(Qj Ja w Polsce wpływa u- 

dalszy na str. w

Bywalcy Kilharmomi niąsktej tym razem serdecznie okiasKiwau onctestrę aęią 
kop ,Jastrzębie”. • Foto: Z. Wieczorek
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Jest w orkiestrach 'dętych taka siła...

4,5 mld ludzi
Według opublikowanych w 

piątek danych ONZ twist za
mieszkiwało w połowi» ubiegłe 
go roku 4..508 mld ludzi. Ozna
cza to, te liczba mieszkańców 
naszego globu wzrosła w , ciągu 
12 miesięcy, od połow v 1980 ro
ku, o 76 milionów.
j Najbardziej zaludnionym kon 
tynentam pozostawała Azja z 
2.625 mld mieszkańców, którzy 
stanowili, prawi» 60 proc, ludno 
ści świata. 1 (PAP)

Przy reklamacji butów 
zwrot kartki
Kupiłem buty, po dwóch ty

godniach się rozkleiły, czy po 
reklamacji dostanę pieniądze, 
a co z kartką? — z takim py
taniem zwróciło się wielu 
Czytelników do redakcji.

Jak wyjaśniono w Wydziale 
Handlu i Usług UW w Kato
wicach zasady reklamowania 
obuwia przy sterowanej jego 
sprzedaży są następujące:

Jeżeli przedsiębiorstwo han
dlowe lub firma —w przypad
ku sklepu firmowego lub za
kładowego — uzna reklama
cję, to przy zwrocie pieniędzy 
klient powinien otrzymać tak
że odcinek „A” uprawniający 
do zakupu butów i jednocześ
nie kopię zgłoszenia reklama- x 
cyjnego z adnotacją, że otrzy
mał gotówkę f nie inną parę 
butów. Tylko wycięty odcinek 
karty „A” wraz z kopią rekla
macji, z adnotacją stanowią, 
podstawę do dokonania zakupu 
innej pary butów.

Natomiast jeżeli w wyniku 
reklamacji klient otrzyma in
ną parę butów — oczywiście 
nie otrzymuje już odcinka 
„A”.

Informacje powyższe po
winny być podane do wiado
mości klientów w sklepach 
zgodnie z zaleceniem woje
wódzkich władz handlowych.

(n) .

ruch Zrzeszenia Studentów Polskich „NOA” (Nowa Or
ganizacja Akademicka), studencki ruch naukowy, kultu
ralny, turystyczny i ekonomiczny środowisk całego kraju.

szty nieuzasadnione nad
mierne braki, reprezentacja, 
wzrost zatrudnienia w admi
nistracji nie będą obciążać 
klienta lecz spowodują 
zwiększenie podatku docho
dowego. Ta forma przywró
cenia normalności, to jest 
obciążania producenta 'kosz
tami swojej nieudolności nie 
wzbudzi chyba sprzeciwu. 
Kto chce płacić za cudze błę
dy?
(C 'AG DALSZY NA STR. 2)

19 listopada w godzinacn 
wieczornych rozpoczął się 
Kongres Założycielski Zrze
szenia Studentów Polskich, na 
którym ponad 400 przedsta
wicieli społeczności studenc
kiej poszukuje nowej formuły 
organizacji — opartej z jednej 
strony na najlepszych trady
cjach i doświadczeniach w hi
storii: „Bratniaków”, ZSP,

SZSP, a z drugiej mocno osa
dzonej we wspólcz¥inycb rea
liach, pomagającej w załat
wianiu najoard ej palących 
problemów studenckiego ży
cia. Powołano 20-osobo\i e 
Prezydium Kongresu, w skład 
którego weszli ni. in.: dwaj 
przedstawiciele środowiska 
katowickiego i przedstawiciel
ka Częstochowy.

W sobotę, 20 listopada ucze
stnicy Kongresu po żmudnych 
pertraktacjach i dwukrotnym 
głosowaniu przyjęli ostatecz
ną wersję deklaracji Zrzesze
nia Studentów Polskich, no
szącą charakter apelu i w 
zwięzłej formie ujmującą naj
ważniejsze cele organizacji. 
M. in.: obronę wspólnych in
teresów, realizację studen
ckich potrzeb i ambicji, wal
kę o socjalne zabezpieczenie 
warunków bytu studenta i 
(CIĄG DALSZY NA STR. 2)

Trwają kompteksowe kontrole resortowe

Pozytywna oeena 
kopalni „ Zabrze(<

Pięć miesięcy temu zapo-, 
czątkowano w przemyśle wę
glowym cykl kompleksowych 
kontroli całokształtu działal
ności gospodarczej kopalń. O- 
bjęto nimi kopalnie: „Piast”, 
„Manifest Lipcowy” i „Nowy 
Wir k”

W ub. piątek kompleksowa 
kontrola zakończona została w 
jednej z największych kopalń 
przemysłu węglowego — „Za
brze”. W podsumowaniu jej 
wyników uczestniczyli człon
kowie kierownictwa Minister
stwa Górnictwa i Energetyki z 
ministrem tow. gen. dyw. Cze
sławem Piotrowskim oraz wi
ceministrem tow. Marianem 
Gustkiem. Obecny był kierow
niczy aktyw partyjno-gospo- 
darczy kopalni „Zabrze” oraz 
jednostek objętych działalnoś
cią Zrzeszenia Kopalń Węgla 
Kamiennego w Zabrzu.

Generalni1- rzecz biorąc, dzia
łalność kopalni oceniono pozy
tywnie, otrzymała or bowiem 
łączna notę 3,6. Szczególnie wy
soko oceniono prowadzoną przez 
kopalnię gospodarkę złożem, 
znajdu-jącą wyraz w bardzo ni
kłych stratach zasobów, wzoro
wą eksploatację techniczną ma
szyn i urządzeń; doświadczenia 
kop. „Zabrze” w tym względzie 
powinny być upowszechnione v 
innycii kopalniach, nie tylko 
grzeszenia zabrzańskiego. *.le ca
łego resortu. Dobrze oceniono — 
w przeciwieństwie do poprzed
nio kontrolowanej kop. „Nowy 
Wirek” — gospodarkę płacową, 
zagadnienia postępu techniczne
go, stopień przygotowania zakła
du do zimy itp.

Wszechstronna kontrola posz
czególnych dziedzin działalności

kop. „Zabrze” Ujawniła jednak 
zarazem szereg mankan ertów i 
ujemnych zjawisk. Nieosiąga- 
nie ujętego ,jv założeniach tech
niczno-ekonomicznych poziomu 
wydobycia, niezadowalaja.cy 
stan i postęp w robotach przy
gotowawczych udostępniających 
do eksploatacji nowe zasoby — 
to odcinki wymagające szczegól
nej dbałości w kontekście zadań 
stojących p::zed kopalnią w naj
bliższych latach. Ilość wypad
ków, zwłaszcza śmiertelnych, 
została bardzo wydatnie zmniej
szona, nie mniej działania pro
filaktyczne, na rzecz eliminowa
nia zagrożeń metanowych, tąpa
niami,' przeciwpożarowych itp., 
uznano za niewystarczające. 
Przyspieszenie tempa prac pod
porządkowanych polepszeniu 
wentylacji pod ziemia., uznano 
za jedną z pierwszoplanowych 
spraw.

Kontrola sprecyzowała dla ko
palni i jej kierownietvii szcze
gólnie pilne zadania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, 
warunków pracy, stanu bezpie
czeństwa i higieny, ładu 1 po
rządku a także na wielu innych 
odcinkach.

Kopalnia „Zabrze” dysponuje 
zasc oarai bilansowymi sięgają
cymi pon id 6<10 min ton węgla. 
Posiada dobrą, fachową załogę, 
wysoko kwalifikowany dozór, 
zdolny do rozwiązania występu
jących problemów, do spełnienia 
tych nadziei, jakie wiąże z lą 
kopalnią resort, cala gospodar
ka, zważywszy, że jej docelowe 
wydobycie ma wzrosnąć do 26 
tys. ton na dobę. Realizacja 
wniosków pokontrolnych — pod 
kreślił w swoim końcowym wy
stąpieniu szef resortu tow. Cze
sław Piotrowski — pozwoii za
łodze n sprawniejsze osiągnię
cie założonych celów. (jan)
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Samodzielność nie może
oznaczać samowoli

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

Ulgi w podatku dochodo
wym. Produkcja niezbędna i 
pilnie potrzebna — rynko
wa. eksportowa, wydatki na 
ochronę środowiska, m 
kształcenie uczniów, na bhp, 
i inne określone cele spowo
dują zmniejszenie podatku 
dochodowego. Tak w prakty
ce wygląda steiowanie eko
nomiczne zamiast nakazu ad
ministracyjnego.

Zmiany w funduszu akty
wizacji zawodowej. Powszech 
na krytyka iotychczasowych 
•zasad spowodowała, iż od no
wego roku odchodzi się od 
opodatkowania wzrostu śred
niej płacy (powyżej trzech 
procent) ponieważ to roz
wiązanie zniechęciło do dba
łości o wydajność, sprzyjało 
wysokiemu zatrudnieniu. 
Ustala się natomiast zależ
ność „zero pięć” między 
vzrostem produkcji a fun
duszem płac — bez opodat
kowania. To znaczy: jeśli 
produkcja rośnie o 10 proc, 
przedsiębiorstw- ma prawo 
do zwiększenia funduszu płac 
o pięć procent bez żadnego 
obciążenia. Jak ten fundusz 
zostanie podzielony — to już 
wyłącznie sprawa samorządu, 
dyrekcji Ponieważ takie 
rozwiązanie faworyzuje

przedsiębiorstwa znajdujące 
się obecnie w złej sytuacji 
ekonomicznej możliwy będzie 
mnożnik „zero — osiem” — 
po zbadaniu każdego przy
padku Pod pojęciem , pro
dukcja” rozumie się wielkość 
wyliczoną w jednostkach na
turalnych: (tony, metry) albo 
produkcję sprzedaną netto 
zmniejszoną o skutki zmian 
cen. ' Można się spodziewać, 
iż spowoduje to odblokowa
nie mechanizmu wydajności 
i zlikwidowanie pozornego 
deficytu pracowników.

Zmniejszenie liczby prog
ramów operacyjnych również 
stanowi odpowiedź na dość 
powszechną kryty! .ę uprzy
wilejowania w zaopatrzeniu 
materiałowym. Ponadto „pro
gramy” obejmować będą 
konkietne wyroby i ich vły- 
twarzanie w przedsiębior
stwach. a nie pioducentów w 
ogóle.

Umocnienie praktyki od
pisów dewizowych. W przed- 
.«■riehjijrstwach prowadzących 
produkcję eksportową roz
wiewa to obawy i niepokoje.

W sumie — intencje są 
oczywiste: chodzi o umocnie
nie i rozwinięcie koncepcji 
reformy Zmiany te w ni
czym nie naruszają ustaw 
ją wprowadzających.

(ww)

Plenum ZG TPP-R zakończało obrady
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) 

żerny się oprzeć, tych sił, któ
re w toku walki potwierdziły 
trwałość swych przekonań. 
Dotyczy to nie tylko członków 
partii i stronnictw politycz
nych, ale także bezpartyjnych, 
w tym działaczy katolickich i 
chrześcijańskich, intelektuali
stów, części młodzieży.

W dyskusji plenarnej zgłoszo
no wiele uwag i wniosków do
tyczących działalności ideowo- 
-wychowawczej i propagando
wej TPPR we wszystkich środo
wiskach. Mówiono m. in. o po
trzebie unowocześniania form 
■odziennej pracy, angażowania 

do niej, zwłaszcza młodzieży, ro
botników i przedstawicieli śro
dowisk wiejskich. Bardziej szcze 
gółowo wskazywano na te spra
wy podczas obrad w czterech 
zespołach problemowych.

Ńa obradach stwierdzono tak
że m. in„ iż młodemu pokoleniu 
potrzenne s.> w pierwszym rzę
dzie fakty z bogatej historii sto
sunków polsko-radzieckich. Stąd 
— wysokie wymagania statíiane 
kadrze wychowawczej. Pod
kreślono rolę szkolnych kół 
TPPR. a także niezbędność od
budowy struktur organizacyj
nych Towarzystwa na uczel
niach.

Obeen--’ na Plenum sekretarz 
KC PZPR tow. Marian Orze
chowski podkreślił, że tak 
jak Polst i jest zainl treso
wana istnieniem potężnego 
Związku Radzieckiego, pomna

żającego swe siły, tak Związek 
Radziecki zainteresowany jest 
istnieniem silnej, stabilnej i bez
piecznej 1'olski. Prawdy te po
winny dotrzeć do świadomości 
całego społeczeństwa. Nakłada 
to nowe i ważne obowiązki na 
TPP-R, któ-e powinno modyfi
kować swój styl działania, ureal 
niać go, dostosowywać do dzi
siejszej rzeczywistości. Ale jed
nocześnie Towarzystwo, jego ak
tyw winny się orientować na o- 
siiąganie celów długofalowych 1 
temu nadrzędnemu celowi pod
porządkowywać wszystko to co 
czyni się na co dzień.

Następnie przyjęto uchwałę w 
«prawie zadań TPPR, a także 
deklarację o udziale Towarzy
stwa w Patriotycznym Ruchu 
Odrodzenia Narodowego.

W części dotyc :ącej- zmian or
ganizacyjnych Plenum przyjęło 
do wiadomości decyzję o przejś
ciu Wacława Barszczewskiego 
do pracy w MSZ i zwolniło go 
z funkcji sekretarza gen»ralHe- 
g< ZG TPPR. Zarząd Główny 
wyraził mu podziękowania za 
długoletnią, ofiarną działalność, 
za jego wkład w umacnianie i 
rozwój idei polsko-radzieckiej 
przyjaźni. Jednocześnie Plenum 
powołało W. Barszczewskiego na 
funkfio wiceprzewodniczącego 
ZG T ’PR.

Plenum powołało na stano
wisko sekretarz generalnego 
ZG TPPR 43-letmego Stefana 
Nawrota, działacza -partyjne
go. od .1971 .r. sekretarza Z1” 
’pp.R w-Katowicach. . (PAP)

Dni Książki
Społeczno-Politycznej
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

oraz Dom Książki. Na ekspozy
cję składa się około 300 pozycji 
książkowych i albumowych za
prezentowanych w . siedmiu 
działach tematycznych. Do 
wglądu połączonego ze sprze
dażą. udostępnione zostana pu
blikacje klasyków marksizmu i 
leninizmu.

Historie polskiego ruchu ro
botniczego prezentować bęaą 
książki dotyczące Dolskiej my
śli rewolucyjnej oraz powiązań

z ruchem międzynarodowym. 
Zgromadzono wspomnienia i 
namiętniki wybitnych działaczy 
oraz opracowania przedstawia
jące role klas. robotniczej i 
cbłonów w oauyskaniu niepo
dległości.

Lata powojenne pn zen tu ją 
pozycje z zakresu polityki i 
gospodarki. Publikacje ZW 
ZSMP oraz Młodzieżowej Agen
cji Wydawniczej przypominają 
udział młodzieży w życiu spo
łeczno-politycznym kraju. Ostat
ni dział — „Polska a inne kra
je” — to zestaw książek ilustru
jących współpracę z państwami 
socjalistycznymi, działalność w 
ramach RW°G, w- tym znacze
nie pomocy u dziel ar j Polsce 
przez ZSRR oraz inicjatywy 
pokojowe naszego kraju na fo
rum międzynarodowym.

(Ezet)

Środowisko studenckie
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) 
studenckiej rodziny, prawo do 
pełnego i zgodnego z wy
kształceniem zatrudnienia. 
ZSP deklaruje chęć konty
nuacji dotychczasowych kon
taktów zagranicznych SZSP, 
uczestnictwo w pracach Mię
dzynarodowego Związku Stu
dentów. Uznaje przewodnią 
rolę PZPR w budowie socja
lizmu w Polsce. Podkreśla 
otwartość na współpracę z 
partią, stronnictwami poli
tycznymi, innymi organizacja
mi młodzieżowymi, związkami 
zawodowymi, organizacjami 
społecznymi i stowarzyszenia
mi w interesie , środowiska 
studenckiego. Jako organiza
cja młodej inteligencji ZSP 
pragnie powiększyć dorobek 
polskiej nauki i kultury, 
kształtować systemy wycho
wania i nauczania, współtwo
rzyć autonomiczną, samorząd
ną i nowoczesną uczelnię. W 
nocnych obradach 20 listopa
da delegac* przyjęli uchwałę 
programową Kongresu Zało
życielskiego Zrzeszenia Stu
dentów Polskich oraz apel 
Kongresu ZSP do środowiska 
studenckiego. W apelu pod
kreślona jest otwartość pro
gramu organizacji dla wszyst
kich studenckich inicjatyw 
bez względt na różnice poglą
dów, sanfiodzielność organiza
cji studenckiej, współistnieją
cej na zasadach tolerancji i 
wzajemnego poszanowania z 
innymi siłami społecznymi 
Apel kończy się słowami: 
„Przed środowiskiem stoi 
ogromna szansa. Jaka będzie 
organizacja zależy od nas sa
mych* /

W niedzielę po burzliwych 
idyskusjacn przyjęto ostatecz
ną wersję Statutu ZSP.

Do zakończenia obrad pozo
stało jednak jeszcze parę pun
któw. Wiele wskazuje na to, 
że formowanie fundamentów 
nowej organizacji dość znacz

nie może się przedłużyć. Oma
wiane są wszakże problemy o 
historycznej dla ruchu stu
denckiego wadze, a tradycyj
nie już kojarzony z Dojęciem 
studenckości element impro
wizacji i pewnego Oiganiza- 
cyjnego „niedogrania” jest 
także obradom nieobcy
LILIANA ANDRUSZEWSKA

Uchwalony przez Kongres 
Statut ZSP stwierdza, że 
zrzeszenie jest społeczno-za
wodową, samodzielną organi
zacją polskiej młodzieży aka
demickiej, otwartą dla osób o 
różnych światopoglądach. Sku
pia ono swych członków w 
cełu wspólnej obrony ich inte
resów, rozw oju zainteresowań 
i osobowości oraz udziału w 
życiu społeczno-politycznym.

W statucie znalazł się rów
nież zapis o działalności no
wej organizacji zgodnej z 
Konstytucją PRL i uznaniu 
PZPR za przewodnią siłę po
lityczną w budowie socjaliz
mu w Polsce. Charakter dzia
łania ZSP wyznaczają: inicja
tywa, aktywność i praca spo
łeczna członków oraz zasady 
demokracji wewnątrzorgani- 
zacyjnej.

Członkiem zrzeszenia może 
zostać obywatel PRL — stu
dent, który akceptuje deklara
cję i statut organizacji. Naj
wyższą władzą ZSP jest Kon
gres zwoływany co dwa lata. 
W okresie między kongresami 
-- Rada Naczelna ZSP wyła
niająca sposród siebie Komi
tet Wykonawczy. Na okres 
dwóch lat wybiera się także 
Naczelny S-'d Koleżeński.

V» ponad 30 paragrafach 
statutu mówi się także o za
sadach organizacji wewnętrz
nej, agendach, finansach, a 
także sjrnbolach zrzeszenia. 
Organem prasowym ZSP jest' 
tygodnik „itd”. (PAP)

2 str. • TRYBUNA ROBOTNICZA • 22 X1.1982 r.

Podziękowanie Minister finansów na temat sprzecznych opinii wokół polityki podatkowej
władz argentyńskich
Prezydent Republiki Argen

tyńskiej gen. Reynaldo B. A. 
Bignone przesłał na ręce pre
miera PRL gen. armii Wojcie
cha Jaruzelskiego podzięko
wania w imieniu narodu i 
rządu argentyńskiego oraz w 
imieniu własnym, za poparcie 
udzielone przez Polskę na fo
rum ONZ rezolucji zalecają
cej podjęcie rozmów między 
Argentyną i Wielką Brytanią 
w sprawie Malwin. (PAT)

IV Krajowy Zjazd TKKŠ

Pcástv/o 
wspólnym dobrem 

bez względu 
na świaiopcglgd
Pod hasłem ,.Human.tm — 

świeckość — racjonalizm” odbył 
się 20 bm. w Warszawie IV 
Krajowy Zjazd Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Świeckiej. 
Ponad 400 delegatów podsumo
wało pracę organizacji w minio 
ncj kadencji oraz wytyczyło 
kierunki działania na najbliż
sze lata.

Uczestniczący w obradach se
kretarz KC PZPR Marian Orze
chowski przekazał nozdro: dłnia 
i życzenia owocnych obrad od 
I sekretarza KC PZPR, premie
ra. gen. armii Wojciecha Jaru
zelskiego.

Zarówno w dyskusji plenar
nej jak i podczas obrad zespo
łów problemowych przedysku
towano szeroki krąg zagadnień

W przyjętej uchwale zwraca 
się uwagę, że ostatnie lata by
ły ważnym sprawdzianem dla 
ruchu laickiego. F-oces socjali
stycznej odnowy życia społecz
nego wymaga od TKKS nasile
nia działań teoretycznych i ide
owych zwłaszcza w dziedzinie 
świadomości, przy czym podkre
śla si- iż państwo socjalistycz
ne stanowi wspólne dobro 
wszystkich obywateL bez wzglę 
du na światopogląd. (PAP)

Młodzi rysownicy z Katowic 
wśród laureatów 

międzynarodowego konkursu
Sekretariat Międzynarodowego 

Dziecięcego Konkurs u Rysunko
wego i Literackiego ,/Shanka.a" 
w Delhi poinformował, że wśród 
laureatów tegorocznej imprezy 
znalazło się 31 uczestników z 
Polski.

Małgorr- ! i T. .loszek, lat 12 i 
Alicja Szkucia, lat 15, obydwie 
z Pałacu Młodzieży w Warsza
wie zdobyły Złote Medale im. 
Jawaharlai.1 Nehru.

Wśrón laureatów znaleźli się 
m. in. Monika Słysz, Magda Ba- 
lion, ałgorzata Organiściak, 
Ewi Kalinowska. Monika -azar, 
Grażyna Stawowa, Agata Ms 
terna; Grzegorz Godzisz, Anna 
Knas, Joanna Kurzepa, Katrzy- 
na Joohymczyk, Małgorzata 
Gortel, Renata Wierzbicka, Jo
anna Fajkis, Justyna Kwapuliń- 
ska Maciej Długoszewski - z 
Pałacu Młodzieży w Katowi
cach.

Główną nagrodę konkursu ry
sunkowi :g otrzymał 13-1 etni 
Węgier, Imre Mariann, które
mu przyznano Złoty Medal pre
zydenta Indii.

W konkursie uczestniczyły 
dzieci z 74 krajów świata.

(PAP)

23 bm. w Uniwersytecie Śląskim 

Pierwsze posiedzenie 
Tymczasowej Rady 
Miejskiej PRON
w Katowicach

23 bm. o godz. 14 w gmachu 
Uniwersytetu Śląskiego - Wy
dział Prawa i Administracji 
ul. Bankowa 8 w Katowicach 
odbędzie się pierwsze plenarne 
posiedzenie Tymczasowej Rady 
Miejskiej Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego w Ka
towicach. na którym przewod
niczący Rady prof. dr hab. Ka
zimierz Korzan wygłosi refe
rat na temat celu i zakresu 
funkcjonowania Patriotycznego 
Ruchu Odrodzenia Narodowego.

tarife zamierza aymm
razwois dzifelra imíkMcbí

WARSZAWA (PAP) podważać zasobność wymiaru
„Największą przykrością by

łoby dla mnie w przyszłości 
powiedzenie, że polityka po
datkowa jest niestabilna I nie
jasna'* — oświadczył (19 bm.) 
minister finansów Stanisław 
Nieckarz na zakończeni- kon
ferencji praśowej dotyczącej po
lityki podatkowej wobec rze
mieślników i ludności. Wpływy 
od tych grup stanowią wpraw
dzie zaledwie 1,5 proc, budże
tu państwa, jednak — zwłasz
cza w ostatnim czasie — stały 
się przedmiotem szczególnej 
wagi z racji sprzecznych opinii 
na temat zmian proponowa
nych w zasadach ich wymiaru.

Z wypowiedzi uczestniczących 
w. konferencji przedstawicieli 
Ministerstwa Finansów można 

■ wnioskować, że resort nie za
mierza wpro' adzać jakichkol
wiek elementów podatkowych, 
które ograniczyć by m: jły loz- 
wój rzemieślniczej działalności. 
Istotnym novum jest natomiast 
wprowadzenie systemu pozwa
lającego w przyszłości lepiej o- 
rientować się o wysokości i roz
kładzie dochodów społeczeństwa, 
które dotychczas ewidencjono
wane są jedynie w odniesieniu 
do praco-wników gospodarki u- 
społecznionej — metodami, w 
których dop; trzyć się mężna 
wielu luk. Sfera natomiast do
chodów rzemieślniczych oraz in
nych osób parających się na 
własny rachunek działalnością 
gospodarczą, otoczona jest nadal 
nimbem dochodowej tajemnicy, 
co oczywiście osłabiać m isi sku
teczność systemu początkowego,

podatków.
Stworzenie jednolitego i spój

nego systemu ewidencji docho
dów ludności to oczywiście — 
jak podkreślano — zan ir dale
kosiężny. Ministerstwo Finansów 
skłonne jest jednak podjąć taką 
próbę w imię zasad sprawiedli
wości społecznej i proporcjonal
nego obciążania posrzególnych 
grup ludności kosztem kryzysu. 
Chodzi zresztą nie tylko o inte
res skarbu państwa, ale również 
o podatników — to znaczy wy
mierzanie podatków proporcjo
nalnych do rzeczywistych, a nie 
deklarowanych dochodów.

N poniedziałkowym posiedze
niu Frezy lium Rządu — poin
formował dziennikarzy minister 
Nieckarz — zatwierdzono propo
zycje resortu finansów do tyczą
ce ewidencjonowania dochodów 
w gospodarce nie uspołecznio
nej, a więc w zakładach rze
mieślniczych i prywatnym han
dlu i usługach. Obowiązkiem e- 
widencjonowania sprzedaży ob
ciążone byłyby osoby prowadzą
ce na własną rękę działalność 
gospodarczą, których dochód 
brutto (bez podatku) kształtuje 
się w granicach 4—6 krotności 
średniej miesięcznej płacy w go
spodarce uspol icznionej. Nato
miast rzemieślnicy, którzy osią
gają dochód wyższy niż owa 
sześoiokrotność prowadziliby 
także ewidencję kosztów. Była
by ona jednak dalece uprosz
czoną i obejmowała wyłącznie 
zakupy podstawowych surow
ców i materiałów. Z obowiązku 
tego zwolnieoii byliby wszakże 
rzemieślnicy płacący podatki 
tzw. ryczałtem spółdzielczym.

Wprowadzenie ewidencji — 
podkreślano — jako elementu 
porządkującego, nie jest w żad
nym razie połączone z intencją 
zwięfe szenia obciążeń podatko
wych ponad skalę uzasadnioną 
wzrostem obrotów i dochodów 
rzemieślników, jak również przy 
roštem ilości zakładów.

Resort finansów prowadzi 
także intensywne prace nad 
przygotowaniem od 1 stycznia 
1983 r. zmian w podatku obroto
wym i dochodowym dla rzemio
sła. Zasady obliczania tego 
pierwszego, który ma charakter 
cenotwórczy, zostaną zbliżone do 
zasad obowiązujących w gospo
darce uspołecznionej.

Najwięcej dyskusji w toku 
konferencji wywołała sprawa e- 
widencji dochodów rzemieślni
czych. Zastanawiano się zwłasz
cza nad ryzykiem pomniejszenia 
obrotów zakładów rzemieślni
czych do poziomu pozwalającego 
na uniknięcie obowiązku jej pro 
wadzenia. Konsekwencją może 
być zmniejszenie produkcji i u- 
sług rzemiosła. Wynikałoby to 
m. in. z obaw rzemieślników 
przed sankcjami w przypadku 
wykazania nierzetelności prowa- 
dzonycł prz“z nich ksiąg. Nie 
będą miały jednak obecnie miej 
sca — wyjaśniono — w takich 
przypadkach tzw. domiary, czyli 
obciążanie rzemieślników dodat
kowym podatkiem, nie tylko z 
tytułf działalności bieżącej, ale 
również wcześniejszej. Nie za
ewidencjonowane dochody będą 
dopisywani do ksiąg, jednaKże 
tylko w przypadku stwierdzenia 
iż zostały one ukryte świado
mie i z premedytacią — stoso
wane być mogą kary krzywny.

Do połowy grudnia kontrola wszystkich stacji pomp

suszy urządzenia przeciwpowodziowe
muszą być sprawne

19 bm. odbyło się plenarne 
posiedzenie Wojewódzkiego Ko 
mi’etu Przeciwpowodziowego w 
Katowicach. Dokonano oceny 
aktualnej lytuacji hydrometeo
rologicznej i przedstawiono 
prognozę na zimę, złożono spra
wozdanie z działalności komite
tu w br. Poinformowano o «ta
nie technicznym i warunkach 
eksploatacyjnych zbiorników 
wodnych oraz o aktualnym «ta
nie technicznym urządzeń prze
ciwpowodziowych. Mówiono 
także o wyposażeniu magazy
nów przeciwpowodziowvch oraz 
regulacji i kons—wacji cieków 
na terenie osiadań (órniczych.

Podczas dyskusji poruszono 
sprawy zjawisk powodziowych, 
spowodowanych deformacjami 
terenu w ’ cniku szkód górni
czych, problemy łączności ze 
zbiornikami wodnymi, potrzeby 
zapewnieni) prawidłowej dzia
łalności obserwacyjnej poste- 

a ków wodowskazowych na 
ciekach objętych pracami regu
lacyjnymi. Mówiono również o 
właściwej gospodarce wodą w 
związku z panującą od dłuż
szego czasu suszą.

Z polecenia wojewody ka
towickiego przewodniczącego 
Wojewódzkiego Komitetu Prze
ciwpowodziowego, tow. gen. dyw. 
pilota Romana Paszkow
skiego wydano nakaz skontro
lowania do połowy grudnia sta
nu technicznego wszystkich urzą 
dzeń przeciwpowodziowych, sta
cji pomp i urządzeń wodnych, 
ułatwiających spływ wielkich

wód 1 u* tej podstawie zapew
nienia remontów urządzeń, a 
także sprawdzenia stanu wypo
sażenia magazynów przeciwpo
wodziowych oraz sprawności 
technicznej sprzętu.

Szczególna wagę dyskutanci 
przywiązywali dr problemów 
związanych z zagrożeniami po- 
v. odziowymi, wynikającymi z 
osiadania i deformacji terenu
na skutek eksploatacji górni
czej, w warunkach woj. ka
towickiego/stanowi sprawę naj
istotniejszą. nawet w warun
kach suszy,. jsl mamy obec
nie.

Kierownictwo Ul «ędu Woje
wódzkiego przywiązuje dużą 
wagę do spraw usuwania 1 
przeciwdziałania «»kodom gór
niczym, które to zagadnienia 
były m. In. jednym ż tematów 
majowego posiedzenia Komitetu 
Gospodarczego Rady Ministrów 
oraz de spraw pełnej intern 
cji problemów społecznych i 
gospodarczych w en odztu a 
oraz podporządkowania tej za
sadzie wszelkich działań i pla
nów centri Inych. resortowych 
czy regio .mych.

W wyniku podjętych ustaleń 
wszystkie niezbędne działania 
powinny zapewnić pełną goto
wość urządzeń ochrony prze
ciwpowodziowej i służb te
chnicznych do podjęc!a akcji 
ochronnej z chwilą Frzymania 
ostrzeżenia o wystąpieniu zja
wisk hydrometeorologicznych 
zagrażających ludności i gospo
darce. K.F.

Udany XVII Festiwal »Jeunesses Musicales«
W ub. niedzielę 21 bih. zak jń- 

czył się w Częstochowie XVII 
Festiwal „Jeunesses Musica’es”. 
Mimo bai dzo skromnego udziału 
artystów zagranicznych (poza 
hiszpańskim dyrygentem Fran
cesco Llongueres, gościliśmy — 
jako jedynv obcy zespół — wło
ski chór „Leonhard Lechner” z 
Bolzano), tegoroczna impreza o- 
kazała się udana. Wzięły w niej 
bowiem udział znakomite kame- 
rauie zespoły krajowe: Cantores 
Minores Wratislavienses pod 
dyr. Edmunda Kajdasza z Wro
cławia; Complesso Di Mi ńca 
Antica, którego kierownikiem 
artystycznym jest Eugeniusz Są
siadek, również z Wrocławia; 
Capella Bydgostiensis pod dyr. 
Włodzimierza Szymańskiego i

Kwartet Śląski (Marek Moi, Ar
kadius« Kubica, Witold Serafin 
i Józef Gomolka) z Katowic. In
teresujący okazał się również 
sobotni nocny koncert, podczas 
którego słuchaliśmy nietypo
wych zestawów instrumental
nych. Wykonawcami byli: Łódz
kie Trio Akordeonowe, Jerzy 
Nalepka — gitara, Andrzej Mi
kołajczyk — instrumenty per
kusyjne i znakomicie śpiewają
ca młoda solistka Teatru Muzy
cznego w Lodz, — Grażyna Kra
jewska (mezzosopran). 1

Obok koncertów w obydjw 
salach Filharmonii, w ramach 
festiwalu cdbył się też Irecital 
organowy itanisława Moryto w 
neogotyckim wnętrzu często
chowskiej Katedry. (mb)

...nieobecni
na procesie Frasyniuka
Wu Wror'owiu toczy się 

proce* przywódcy dolnoślą
skiej podziemnej organizacji 
„Solidarność” Władysława 
Frasyniuka. Chociaż sala 
sądowa jest niewielka, wła
dze zarezerwowały kilka 
miejsc także dla korespon
dentów prasy kapitalistycz
nej. Cl jednak, jak na to 
zwrócił uwagę „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung", do
tychczas z zaproszeń nie 
skorzystali. Kiedy nie otrzy
mują zaproszeń podnoszą 
larim, że procesy odby
wają się przy zamKniętych 
drzwiach. Kiedy otrzymują 
karty wstępu, rezygnują z 
obecności na sali sądowej, 
bo ich mocodawcy mie są 
zainteresowani faktycznym 
przebiegiem procesu, a je
dynie -tym, co ma na ten 
temat do powiedzenia anty
socjalistyczne podziemie.

(PAP)

Niecodzienny rejs
„Sztuczna fala" 

przeniosła 40 barek 
nad rrieliznami Odry

WROCŁAW (PAP) 
Niecodzienny rejs odbyły 19 

bm. załogi ok. 40 barek moto
rowych „Żeglugi na Odrze”, 
które wypłynęły z portu w 
Malczycach w górę rzeki — do 
Wrocławia, a następnie dalej 
— do portu, docel owego w Ko- 
źl '. Niecodzienność tej żeglugi 
polegała na spotkaniu na tra
sie „sztucznej fali” utworzonej 
z wód wypuszczonych ze zbiór 
ni za retencyjnego w Turawie. 
Dzięki podniesieniu poziomu 
wody w rejonie Brzegu Dol
nego o ok. 50 cent; ir itrów 
statki mogły swobodnie prze
płynąć nad licznymi mielizna
mi. Na taką skalę „sztuczna 
fala” utworzona została na 
środkowe; Odrze po raz pierw
szy. Barki wcześniej zgroma
dzono pod Malczycami i x pią
tek statki popłynęły w górę 
rzel .. Chodziło o to, aby żad
na jednostka nie spóźniła się 
na spotkanie „sztucznej fali".

Wczoraj wszystkie barki mi-

Polska na arenie
Współpraca międzypartyjna 

PZPR — KPZR...
W dniach 17—19 bm. przeby

wała w Moskwie, na zaproszenie 
Wydziału N„uk i Szkolnictwa 
Wyższego KC KPZR delegacja 
pracowników Wydziału Nauki i 
Oświaty KC PZPR. Wizyta mia
ła charakter studyjny i służyła 
wymianie doświadczeń w pra
cy partyjnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów pra
cy partii w szkolnictwie wyż. 
szym, systemu kształcenia kadr 
dla szkolnictwa wyższego, zwła
szcza w dziedzinie nauk społecz
nych. Polska delegacja, której 
przewodniczył kierownik Wy
działu Nauki i ©światy KC 
PZPR prof. Eugeniusz Dura- 
czyński, przeprowadziła rozmo
wy z kierownictwem Wydziału 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
KC KPZR, z sekretarzem Mo
skiewskiego Komitetu Miejskie
go KPZR Albertem Roganowem, 
sekretarzem KC Komsomolu 
Aleksandrem Żuganowem. De
legacja przeprowadziła także 
rozmowy z ministrem szkolnic
twa wyższego i średniego zawo
dowego ZSRR Wiaczesławem 
Jelutinem.

...ł PZPR — BPK
Na zaproszenie KC BPK i so- 

fijskiego komitetu
partii w Bułgarii przebywała 
delegacja KC PZPR i Komitetu 
Warszawskiego partii z człon
kiem Biura Politycznego, I se- 
-retarzem Komitetu Warszaw
skiego PZPR — Marianem Woź
niakiem. Przewodniczący naszej 
delegacji jostał przyjęty przez 
członka Biura Politycznego, se-

międzynarodowej 
krętacza KC BPK Aleksandra 
Lilowa i przeprowadził rozmo
wy z członkiem Biura Politycz
nego KC BPK, I zastępcą prze
wodniczącego Rady Ministrów 
LRB Todorem "ożinowem oraz 
sekretarzami KC BPK: Kiriłein 
Zarewem i I sekretarzem sofij- 
skiego komitetu miejskiego par
tii Czudomirem Aleksandrowem. 
Przedmiotem zainteresowania 
naszej delegacji były przede 
wszystkim sprawy związane z 
wdrażaniem nowego mechaniz
mu ekonomicznego w gospodar
ce bułgarskiej.
Rozmowy J. Ozdowskiego 

w Wiedniu
W dniach 1 —19 listopada w 

Wiedniu przebywał wicemar
szałek Sejmu i. rof. Jerzy Oz- 
dowski. Uczestniczył on w kil
kudniowych obradach między
narodowej konferencji zorgani
zowanej przez region europejski 
Światowej Unii Organizacji Ro
dzinnych. Podczas pobytu w 
Wiedniu J. Ozdowski rozmawiał 
też z przewodniczącym austriac
kiego parlamentu, a zarazem 
przewodniczącym federacji zwią 
zków zawodowych Antonem 
Benyą. Tematem były stosunki 
międzyparlamentarne, a w 
szczególności kalendarz spotkań 

na 1983 rok
■w te; dziedzinie. M. in. przewi
duje się latem przyszłego roku 
wizytę parlamentarzystów au
striackich w -Polsce. A. Beny 
interesował się' także procesem 
powstawania nowych związków 
zawodowych w Polsce oraz per
spektywami ruchu związkowe
go w naszym kraju. Prof. J. Oz

dowski spotkał się też z kilku 
politykami Austriackiej Partii 
Ludowej — OEVP: Johanncm 
Gassnerem, przewodniczącym 
frakcji chrześcijańskich zw. zaw. 
w austriackiej federacji zw. 
zaw.; z wiceprzewodniczącym 
tej partii Erhardem Buskiem i 
innymi przedstawicielami tej 
partii chadeckiej w Austrii.

Polsko-czechosłowacka 
współpraca naukowa

W Czechc=łowacji przebywała 
delegacja ^Polskiej Akaaemii 
Nauk, która wzięła udział ' w 
obchodach 30-lecia Czechosło
wackiej Akademii Nauk w Pra
dze. Delegacji przewodniczył 
prezes PAN, prof. Aleksander 
Gieysztor, a w jej składzie znaj
dował się pierwszy zastępca se
kretarza naukowego PAN, wice
marszałek Sejmu, prof. Zbi
gniew Gertych. Wraz z czoło
wymi przedstawicielami aka
demii nauk innych krajów so
cjalistycznych zostali oni przy
jęci przez sekretarza KĆ KPCz, 
losefa Havlina. Omówiono m. 

in. sprawy dalszego rozwoju 
współpracy akademii bratnich 
krajów. •

PRL czynnie uczestniczy 
w pracach IMO

W Londynie trwają obrady 49 
sesj Rady Międzynarodowej Or
ganizacji Morskiej (IMO). Zabrał 
na niej głos kierownik Urzędu 
Gospodarki . Morskiej, min. Je
rzy Korzonek, który wyraził 
satysfakcję z pomyślnie rozwi
jającej się współpracy między
narodowej w sprawach mor
skich, w której IMO odgrywa 
pierwszoplanową rolę. Polska — 
podkreślił min. Korzonek — 
czynnie uczestniczy w tej współ
pracy i realizuje praktyce 
ustalenia techniczne organizacji.

miejskiego • polsko-austriackich

nęly porty wrocławskie i uda
ły się w dalsz.y rejs do portu 
docelowego w Koźlu. Wtedy 
dopiero przeprowadzka barek 
ze Szczecina wypełnionych ru
dą żelaza zostanie definitywnie 
zakończona po blisko 10-dnio- 
wym rejsie.

Warto przypomnieć, że od 3 
miesięcy na Odrze z powodu 
długotrwałej suszy . i niskich 
stanów wody — żegluga jest 
wstrzymana.

Przewozy towarów, w ogra
niczonym stopniu, odbywają 
się tylko od Wrocławia do por
tów Koźle — Gliwice.

Urszula S:pińska 
i Jerzy Konrad

wracają do zdrowia
Korespondent PAP w Berlinie 

rozmawia; v sobotę z naszą pio
senkarką Urszulą Sipińską i jej 
mężem Jerzym Konradem, któ
rzy w końcu ubiegłego miesiąca 
zostali ranni w wypadku samo
chodowym na autostradzie ber
lińskiej w okolicach Bernau.

Obydwoje nadal przebywają 
w uniwersyteckiej klinice Cha
rite w stolicy NRD — Berlinie. 
Mąż artystki czuje się dużo le
piej, zaś ona z niecierpliwością 
oczekuje na zdjęcie gipsu z le
wej nogi. Wtedy okaże się, czy 
potrzebna będzie druga operacja 
kończyny. Mimo odniesionych w 
wypadku poważnych obrażeń, 
obydwoje snują piany jak naj
szybszego wznowienia działalno
ści artystycznej. (PAP)

OD PIĄTKU DO NIEDZDSl

- W KRAJU

byli: wice- 
F. Rakow- 
szkolnictwa 
techniki —

szkoła fizyko-chemii . , „aUcP 
znana za granicą. siuż-y* i 
polskiej ponad pól wiek®- r 
na chwilę nie przerywał j,]!' 
jej naukowej działalność* 
kując ponad 100 prac ;f » 
wych i podręczników. I*aI,,si4P' 
jego życiu będzie trwała»^ po
damy jej najgłębszy hol“ 
wie Iział prezes PAN.

Następnie głos zabrał c e^t(‘ 
Biura Politycznego KC. * jaW*1* 
tarz KW PZPR we Wr 
— T-deusz Porębski, kt°U Jzia' 
pomniał historię bogatej „i»' 
łalności naukowej prof. 
towskiego. rOff-

Nad trumną zmarłego J’jgr3' 
sora w imieniu uczonych ‘ •j®' 
hicznych przemówił 
łaj Aleksiejewski — c jj»'**1 
korespondent Akademi* 
ZSRR. ' vst°’CÍ

Na zakończenie nr0<,z 
pogrzebowych Kompai i* 
rowa WP oddała h°n°r^j- fi0' 
skowe. Na grobie 
żyły wieńce i kwi y. í**1 jpA* ' 
„Międzynarodówkę”. 1

Polska flota na szlakach węglowych
Flota „Polskiej Żeglug: Morskiej” i „Żeglugi .--olskiej” ' ' ’ 

powoli na tradycyjne szlaki węglowe W tym roku obaj szcton 
cińscy armatorzy trampowi przewieźli już prawie 6 > aln * 
tego surowca, a więc ok. 2 min ton więcej niż w podobny 
okresie roku ub. Największym odbiorcą polskiego węgl® , 
obecnie firmy włoskie, a na dalszych miejscach znajdują „ 
kontrahenci z Holandii i Belgii oraz z Francji, RFN, ^r^anieSt 
Danii i Brazylii. Poważnym odbiorca polskiego węgla J 
również Finlandia.

Rozmowy delegacji KC BPK w Polsce
W dniach od 15 do 19 bm. przebywała w Polsce delegi J 

KC Bułgaiskiej Partii Komunistyczne' z zastępcą .kierown* 
Wydziału Środków Masowego Przekazu — Genezo Araba» 
jewem. Zapoznano się z problematyką partyjnego kierowa 
środkami masowego przekazu, ich strukturą organizacyj j 
stanem i tendencjami w rozwoju bazy materialno-technicí , 
oraz ideowymi i zawodowymi zadaniami SD PHL. Na z a» 
czenie pobytu delegację przyjął zastępca członka Biura I 
tycznego, sekretarz KC PZPR — Jan Główczyk. W rożni0, u 
uczestniczył kierownik Wydziału Prasy, Radia i TeleW 
KC PZPR — Bohdan Jachacz.

Dekada kół ZSMP
W sobotę dobiegła końca tzw. „Dekada kół ZSMP” w z9 

ku z którą odbyły się otwarie zebrania podstawowych °®p‘p 
ZSMP w zakładach pra^y, szkołach, jednostkach Wojska ę 
skiego we wsiach i gminach. Charakterystycznym zjawisk1 
było podejmowanie w dyskusjach spraw wykraczających 
leko poza problemy ZSMP. Mówiono np. o możliwościach, 0 
tychczas nie w pełni wykorzystanych, uczestnictwa cz*°nKhll, 
ZSMP w kształtowaniu nowych związków zawodowych, w 
dowaniu PRON, w działalności organów samorządowi 
i przedstawicielskich.

Zwigzek Młodzieży Demokratycznej 
za porozumieniem narodowym

Za zgodą prezydenta Miasta Krakowa 20 bm. odby n 
posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Związku Młodzieży 
moi.ratycznej. Przyjęto uchwalę, w której oświadcza S1Ę’_Bt 
ZMD stojąc na gruncie Konstytucji PRL, pragnie nadal cíerí0. 
inspiracje z 45-letniego dorobku ideowego Stronnictwa 
krutycznego oraz sojuszu PZPR, ZSL i SD, wnosząc 
wkład w proces demokratycznych przemian w socjalistycz®L, 
państwie polskim. Upowszechnienie idei porozumienia i ..j/. 
dzenia narodowego realizowane obecnie przez PRON. 
traktuje jako jedno ze swych naczelnych zadań. Prezyd1^ 
Krajowej Rady i Krajowy Sąd Związkowy ZMD zwróciły ■ 
do prezydenta Miasta Krakowa o uchylenie decyzji z?wies 
jącej ten związek.

Wyniki kontroli województwa tarnobrzeskiego—
W Tarnobrzegu na naradzie partyjno-gospodarczej P01^, 

mowano wyniki przeprowadzonej w dniach od 3 do 6 a , 
kontroli wszystkich jednostek administracyjnych woje u’dźl „ 
i stwierdzono, że w ostatnim okresie zwiększyła się aktyvW j 
instancji i organizacji partyjnych, które coraz skul 'ci?j2ł 
sprawują kierowniczą rolę w swych środowiskach. An91i, 
działalności organów administracji państwowej stopni« " 
stawowego oraz innych jednostek organizacyjnych wy.'^í?lt 
istot: e zmiany na lepsze. Trudna sytuacja występuje 
nadal w transporcie, komunikacji 1 budownictwie mlesz 
wym. Kontrola wykazała rówuież przejawy marnotraw«“'9 
W rezultacie kontroli i zaleceń WKO wyciągnięto konsekW 
cje służbowe wobec winnych zaniedbań. -M.in. odwołano 
stanowisk czterech naczelników gmin. Na naradzie I sekre" 
KW PZPR stwierdzi’, ż krytycznie oceniono również dz S!2ř. 
ność niektórych instancji partyjnych. Poinformował, że P/Lj 
prowadzono rozmowy z I sekretarzami. W następst ńe 
rozmów przyjęto rezygnację I sekretarzy KG w Radn®y’‘ 
Pysznicy i Jarocinie.

...i województwa słupskiego
W Słupsku podsumowane zostały wyniki kontroli 

sowej województwa. Dwutygodniowa praca aparatu insp 
sił zbrojnych z udziałem przedstawicieli in ministerstw 1 ® 
dów centralnych iraz reprezentantów społeczeństwa przyn 1° 
wiel * konkretnych wniosków i zaleceń. Rozważone i ■wyIcon,*0- 
być muszą różnorodne kroki usprawniające i organizacyj0^ 
kadrowe; zaproponowano wojewodzie wyróżnienie 25 ®i,e„ 
oraz wyciągnięcie konsekwencji w tosunku do 54 osób. 19 u( 
zależr le od tego, jeszcze w czasie kontroli wojewoda sWP 
ukarał 30 osób i wystąpił o ukaranie 74 osób

Spotkanie polonijnych działaczy gospodarczych
W warszawskiej siedzibie Towarzystwa „Polonia” 

się dwudniowe spotkanie przedstawicieli polonijnych środo'vl [ 
gospodarczych z różnych krajów. Spotkaniu przewodni0” 
prezes Towarzystwa, zastępca przewodniczącego Rady Panstf0- 
Tadeusz W. Młyńczak. Głównym tematem spotkania były, Pj0. 
bierny dalszych kierunków współpracy ekonomicznej śr00 
wisk p onijnych z krajem. Podjeto sprawy związane z 
gotowaniem rzyszłorocznego, dziewiątego jut z kolei „F°r 
gospodarczego”.

POP PZPR przy Oddziale Warszawskim ZLP
za zwołaniem ogólnopolskiej narady pisarzy ,f

W Domu Literatury w Warszawie odbyło się 19 bm. zeb° j, 
sprawozdawcze POP PZPR przy Oddziale Warszawskim 
W dyskusji dokonano oceny stanu organizacji partyjnej- jCy
i miejsca jaką pełni ona w środowisku pisarskim. Uczes® y 
zebrania podjęli uchwałę, w której czytamy m.in.: „POP P 
Oddziale Warszawskim ZLP wypowiada się za zwołaniem P^a2. 
Wydział Kultury KC PZPR ogólnopolskiej narady pisarzy P^8< 
tyjnych, poświęconej problemom związanym z reaktyW0 s0, 
niem ZLP, polityką kulturalną państwa oraz warunkami 
ejalno-bytowymi i zawodowymi środowiska literackieg0’ -u- 
udziału w naradzie należy zaprosić pisarzy z bratnich st 
nictw politycznych, a także pisarzy bezpartyjnych”.

Kwiaty na grobach działaczy PPS ê
Z okazji 90-lecm powstania Polskiej Partii Socjalisty0 

21 bm. zostały złożone kwiaty na grobach wybitnych nziałŁt>‘ 
socja’istycznycl: Tego dnia w Warszawie byli członkowie 0 
oddali hołd: Stanisławowi Mendelsonow. — organizat0 y 
pierwszych kółek socjalistycznych w Warszawie, głó^n,lCłi
ii icjatorowi zjazdu założycielskiego PPS w Paryżu w
17—21 listopada 1892 r ; Bolesławowi Limanowskiemu — Jen- 
nemu z twórców PPS; Feliksowi Perlemu — zasłużonemu 
retykowi PPS, współzałożycielowi partii; pisarzowi AndrzeJ 
Strugowi i innym. Kwiąty złożono także na stokach warsZ 
skiej Cytadeli.

Problemy środowiska dziennikarskiego it. 
Członkowie Tymczasowego Zarządu Głównego StoiyarzJ 

nia Dziennikarzy PRL z -zewodniczącym Klemensem 
źagórskim 1 przedstawiciele kier: -nictw głóv/nych pr«°oa j/« 
ców dziennikarzy RSW ..r asa-Książka- jch”, Komitetu c3 
Radia 1 Telewizji oraz PAP spotkali się 19 bm. z zast*. 
członka Biura Politycznego, sekretarzem KC PZPR — jeIr 
Główczykiem. Omówiono aktualne problemy środowiska °zBcy 
nikarskiego ze szczególnym uwzględnieniem warunków y- 
i życia dziennikarzy. W spotkani:: uczestniczył kierownik 
działu Prasy, Radia i TV KC PZPR Bohdan Jachaci

30-lecie rozę rośni opolskie)
SMecfe działalności obchodziła 19 bm. Rozgłośnia Pc,sk •) 

Radia i Telewizji im. Arki Bożka w Opolu. Z rózgi0-9111 je. 
r adaje się ponad 1000 godzin radiowego programu rolLjele 
Najmłodsza redakcja — telewizyjna dostarcza i .gularnie 
materiałów wykorzystywanych w Dzienniku Telewizyjny®' f0- 
nych programach ogólnopolskich, a także w katowickim H 
gramie „Aktualności”.

W rocznicę wesela Lucjana Rydla
Pr :y dźwiękach kapeli ludowej „Złoty Róg” odbył się 

w krakowskich Bronowicach tradycyjny obrzęd „°sa gjc? 
chochola”. Widowisko to organizow; ne jest od lat w 
historycznego już wesela Lucjana Rydla i Jadwigi ' Mik°i?J jjc 
kówny, które odbyło się 20 listopada 1900 roku. ins.P1 2I'ia' 
obecnego na nim Stanisława Wyspiańskiego do napisam® 
nego dramatu. W tym roku widowisko otrzymało u*oCSjc° 
oprawę z uwagi na przypadającą za kilka dni 75 r°ci 
śmierci autora „Wesela”.

[pograli M UW. TrzebiatowsW
20 bm. na Cmentarzu Osobo- 

wickim we Wrocławiu odbył się 
pogrzeb wybitnego polskiego 
uczonego prof. dr Włodzimierza 
Trzebiatowskiego — Budowni
czego Polski Ludowej, wycho
wawcy kilku pokolen chemików 
polskich, organizatora tycia nau 
kowego, działacza społecznego.

W kondukcie żałobnym, obok 
rodziny Zmarłego, szli tłumnie 
żegnając swojego profesora wroc 
ławscy uczeni, naukowcy przy
byli z całego kraju, młodzież 
akademicka. Obecni 
premier Mieczysław 
ski oraz minister 
wyższego, nauki i 
Benon Miśkiewicz, » także peł
nomocnik Komitetu Obrony 
Kraju gen. bryg. — Kazimierz 
Stec. Na pogrzeb przybyły dele
gacje naukowców z NRD, Buł
garii, Czechosłowacji i Związku 
R dzieckiego.

W imieniu Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk Zmarłego po
żegnał prezes PAN prof. dr 
Aleksander Gieysztor podkreś
lając, że prof. Trzebiatowski na
leżał do najbardziej znanych i 
zasłużonych twórców nauki pol
skiej. Dzięki jego pracom polska
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Uchwały IX Plenum KC 
w sprawie młodzieży 

nie pozostały na papierze

Konkretne propozycje 
najlepszym argumentem

HALINA MAMOK
^żny ’ost iryi, pr?ekład na Uchwały IX Plenum KC na ję- 

Wdań wynikających z potrzeb miasta, gminy czy zakładu, 
, lu irarchiq problemów. Widoczny jes' jednak w tej prak- 

. ^spoiny mianownik: współudział młodzieży w przygotowy- 
decyzji dotyczących kształtowania sytuacji jej środowi- 

i J ograniczający się do zgłaszania potrzeb, ale polegają- 
r.°wni-»ż na wnoszeniu własnych propozycji i inicjatyw. Zgoď- 

,1 • to z intencją Uchwały IX Plenum KC, która zobowiązuje in- 
Użił* 1 orO°nizacj. partyjne do podejmowania konkretnych 

tworzących warunki rozwijania aktywności młodzieży. 
I|u 'żnorudna lormy konsultacji towarzyszące! konkretyzowa- 

* poszczególnych instancjach zasad polityki partii w snra- 
w j nłodych, udział przedstawicieli organizacji młodzieżowycn 

«I^cowywaniu materiałów na posiedzenia plenarne, w pra-, 
hor" uchwał i wniosków oraz zespołów określających

fonogramy ich realizacji.

N« deskach proj-ktantów 
Głównego Biura Studiów i 
Projektów Przeróbki Węgla 
„Separator” w Katowicach — 
specjalistów od których w 
dużej mierze zależy jakość 
węgla — znajdują się obecnie 
projekty nowych zakładów 
wzbogacenia dla kopalń: 
„Czeczott” o wydajności 2299 
ton węgla energetycznego oraz 
„Budryk” • wydajności 1800 
ton węgla koksowego na go
dzinę. Pracują oni też nad do
kumentacją zakładu wzboga
cania dla Lubelskiego Zagłę
bia Węglowego oraz nad pro
jektami dla potrzeb moderni
zacji i rozbudowy „fabryk" 
czystego węgla w czynnych 
kopalniach.

„Fabryki1 
czystego

gospodWim 
członkowie 
w orzvgo- 
KG-M w

konkretny 
plenum, zo- 
kerowniez^ 
z aktywem 
zarówno w 
jak i na 

Powinny one 
... form pracy z 

kudrą j zasad prz”goto- 
‘'“iry rezerwowej. Spoi 

zgromadzą zapewne 
informacje przydatne

Plenum
warunkach reformy 

rozszerzającej te 
-•i m. in. poprzez dzia- 

sarnorzadów szczególnie 
staje sie . ksz'alceuie-.

młodych pracowników 
ekono 

zasad 
mechanizmów

również umie- 
argumentowania swo-

Jak bronią 
swoich interesów

-.^■leiętnośc reprezentowania
] Młodzież swoich intere- 

j tÿe’iy51' Problemem szerszym. ■ 
?ch r” lii m. aktywności mło- 
t>b t útlých czy zainteresowa- 
™Ofcj °i2też>’ działalnością w

' j Żorach np. zobowią- 
?cyej- 2ł°nków partii zasiada- 

kadzie Narodowej do 
ttlen’a pracy Zespołu d/s 

0 rodziny, w Jaworznie ' 
J°śtvjg ov adzenia do sesji MRN 
řježy otlei problemom mło- 

n ’ï.' mieście, zaś Plenum 
JłJo Piekarach Sl. zasugero- 
. V'li °rSanizacjom .młodzieżo- 
vl'ti °?'v mięcie pracy z mło- 
• SLh v’Mymi. W iwiętoebło- 

Żorach zobowiąza- 
J?1iljto.':V<jenfów do powołania 
h, “i |OW d/s młodzieży, Ko
li Piet liî Powstał już m. in. 
5hł0, arach Śląskich. W Swię- 

,cacn podjęto ponah.o 
jd« ’Tr acowania formuły 
V* 1 , f’ttltacji instancji miei- 

nakładowych ze środo-
01 młodzieżowym, posta-

Za młody 
prezydenta?

itj^^°n»l«nl« zasad awansu, 
kiljjj1 ^odzieży do funkcji 

Wfticzych, był przez środo- 
często podnoszonym pro- 

ni* to wyálada n« Solnych szczeblach. W 
, ■ !h 81. np. wśród udzie- 

_ w ostatnim okresie 
Hte ‘ Egzekutywę KM reko- 

*cJi ha funkcje kieruwni- 
*iek„ dotyczy ludzi w
'ą, r1 °<i 29—3# lat, w tym m, 
I,:* '«tanowisko prezydenta 
ftr, ’ BTelydenta miasta, kie- 

sPÓłdzielni mieszka- 
'ego Jddnakże prześledzenie 
tiO(je, P’b'blemu w zakładach 
s'etljf,as S’yk'u wyjazdowych po- 
Ne" Sekretariatu KM przed 

w sprawach mło-
''tii :: Przyniosło 

w uchwale 
dt) 3rtïU,’i,c’’' kadrę 
''iioKSř-ia spotkań 

?Wvm ’ to 
orscy 

c miasta. ' 
ÎSEË,n in'

^i"^6

l’ia.eDa|IUat li innego postanowie- 
— o potrzebie przy- 

lihfuV* pracownikom admi- 
tJ* — członkom partii za- 

cïtj, *arlyjnycb zobowiązują 
t||«v,la“u usprawnienia trybu 
WĄ , ^vż*nia problemów mio- 

11 !.\a'.
J‘ie”zv'ôtïv asPekt udziału .mło- 
ja W zarządzaniu - 
^Mp tOi?ili uwagę 

uezestniczacv<,,/“'ach 
fKh w 
Xi?.'larczei. 
W>ei n 
''im. F'"' 
ní.!4 Mqiu. '-»fi 
^tiel00^’ ' myś'enia 
'"tk,.; ’’ znajomości 
VnJ^ania 
ííl1oj51CZ,,v‘h- 
'ii f,

mini:. Konkretną prapozy- 
h, °dzieży jest tu rozwinię- 
Î12l'01v "orrn kształceniowych 
f-ych" działaczy gospodar- 
I rótę We współdziałaniu lek- 
» tor ^bdzieżowych 'z kadrą 
v'*1 u KM-G i doświadczo- 
’ ffJf kt.Twem gospodarczym

Kt-dach. ' '

nawiając powołać partyjne ra
dy młodzieżowa, przy komite
tach, złożone i młodych człon
ków i kandydatów partii. Speł- 

Iniałyby one funkcję wyrazicie
la opinii środowiska, inspiru
jąc do u idejmowania określo
nych problemów i śledząc oce
ny skutków poszczególnych de
cyzji.

Wszystkie jednak możliwości 
repgezcglowania swoich spraw 
przez mlqazièz wymagają z 
jeanej strony umiejętności ko
rzystania z nich przez środo
wisko w sensie sposobu sta
wiania probl mow, argumento
wania swoich racji, wyważania 
aspiracji i rnozliwzi,sci, skupia
nia aktywu wokół konkretnych 
inicjatyw, z arugiej zas kon- 

■sckwpneji i rzetelności partne
rów młodzieży w realizacji 
Wspólnię podjętych decyzji, 
bądź kształtowania ich zgodnie 
z wnioskkmi młodzieży. Ten 
kierunek myślenia zaczyna być 
v.idoc-zay w praktyce rozwiązy
wania pioblemów socjalno- 
• bytowych. Prezydent Święto
chłowic przedstawił organizacji 
młodzieżowej propozycje m. in. 
wykorzystania 2,5 min zł na 
budowę młodzieżowego centrum 
kultury, lokalizacji terenów 
pod budownictwo domków w- 
dnorodzinnych, rozważenia 
wspólnie z ekspertami możli
wości rozszerzenia bazy miesz
kaniowej poprzez nadbudowę 
budynków i zagospodarowanie 
strychów, w porozumieniu ze 
spółdzielnią mieszkaniowa roz
winięcia budownictwa patro
nackiego. W Żorach z kolei 
ZSM.P wystąpił z propozycja 
utworzenia młodzieżowego zrze
szenia budowy domków jedno- 
'rodzinnych i spółdzielni usług 
^Wielobranżowych. O tvrn, że 
młodzieży potrzebafśojuszników 
w przełamywaniu różnego, ro
dzaju oporów i przeszkód w 
'•ealizaeji / tego typu inicja- 

’tyvł’ świadćzy np. decyzją Ple
num KM w Jaworznie zobo- 
yy-iązująca instancję i członków 
partii, decydujących o sprawach 
budownictwa w mieście, do 
udzielania pomocy dzii łajacej 
już młodzieżowej spółdzielni 
mieszkaniowej. Wiele możliwo
ści na ożywienie przez młodzież 
życia kulturalnego w środowi
sku tkwj w wykorzystaniu za
kładowych domów kultury, 
które ostatnio w warunkach 
reformy borykają sie z wielo
ma problemami, ograniczając 
działalność programową, orga
nizacje młodzieżow natomiast 
cierpią w większości na brak 
wystarczające! bazy. W takim 
kierunku idzie np. prpnozycja 
zagospodarowania zakładowego 
Domu Kultury kop. „Jaworz
no” orzez ZSMP.

Przykłady różnego rodzaju 
konkretnycn działań można 
by z pewnością' mnożyć. Są 
inicjatywy mniej i bardziej 
zaawansowane, różny sto
pień zaangażowania samej 
młodzieży i zrozumienia dla 
je] problemów partnerów w 
środowisku czy ludzi podej
mujących decyzje Rolą in
stancji i organizacji partyj
nych jest tworzeni« klimatu 
sprzyjającego rozwijaniu ini
cjatywy młodzieży nie tylko 
poprzez tworzenie progra
mów czy harmonogramów 
działań, ale przede wszyst
kim kształtowanie wśród 
członków partii postaw rże- 
telnośtlf, odwagi mydlenia, 
wrażliwości. Te cechy wszak 
sprzyjają współdziałaniu lu- 
-izi w szukaniu sposobów 
rozwiązywania konkretnych 
spraw.
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W Częslochowie . 
ma chętnych?

i ą, ai Trybunę Konsumenta 
h a my od; odpowiedzi 

i >\v a°ei do naszych Czytel- 
z woj. częstochowskiego, 

ia o adres federacji 
Kcynie ?pto'v dziâlajacej na ich 

t L”’estetv- nie można tego 
ia 10 bo prostu tam Fede- 

a. Jest to bovčiem 
I społeczna. której 

Lś'.iatv.'e zależv, wyłącznie od 
i lit. a ludzi chętnych do za- 

klubów ( konsumenckich 
d'''1' to. VanYch na działania w 

*sisz- az szerszym i popular- 
e 111 ruchu.L

°'3®c tûSo częstochowscy 
(i i JKci sa bezbronni? Pyta- 
i i o?.^abśmv członkowi Za- 
vfícoj ů,w?eáo FK i przewod- 

Kjt- wojewódzkiej Rady FK 
1:s-ch Alicji Stryczko- 

VbaBtr wviasniła. iż sprawy 
lace interwencji bez 
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'iL.zibeeirnie Rada majaca swą 
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u^aiąnj znajda sie chętni do 

ki* i Założenia Federacji 
iiK^ąią konsumenckich, u- 
^fliljt^hioc. informacje oraz 

?n,’haniy więe adres 
’^zkie Bady Federacji 

bhtówi Katowice, ul- 
"łikiego 27 (Dom Ekono- 

w ’ l«l. 596—279. Stałe dyżu- 
a’dy cawartek od 14—17. 

Udało się załatwić
Trvbuna Konsumenta prezen

towała niedawno stanowisko FK 
w sprawie funkcjonowania tzw. 
antykwariatów współczesnych, 
którym to zarzucono „legalna 
spekulacje”- Powodem b-la 
sprzedaż książek znikających z 
półek normalnych księgarni w 
ciągu l—2 dni hT pojawiających 
sie prawie natychmiast we 
w- pomnianveh antykwariatach 
w, cenie kilkakrotnie wyższej.

PP „Dorn Książki" — właści
ciel tych placówek — zareagował 
natY«hmiasi. wprowadzając -y.a- 
s-wde, iż wszystkie książki w 1er-

wissnim

węgla
Wśród wykonywanych w osta

tnim okresie rozwiązań, są pro
jekty zamkniętych obiegów 
wodno-mułowych dla bardzo 
trudnych do filtrowania mułów 
surowych. Zostały zastosowane 
w zakładach prze robczych ko
palń „Lenii ", „Jaworzno” i 
„Murcki”. Nowe rozwiązania' 
pozwalają na całkowite zam
knięcie obiegu wodno-mułowe- 
go kopalni a zatem na ograni
czenie do minimum zuzycia wo
dy przemysłowej czy komunal
nej, na eliminację kosztownych 
osadników, umożliwiają leż ko
palniom spełnienie wymogów 
ochrony środowiska naturalne
go.

W najbliższych latach rozwi
nięte będą prace projektowe 
nad technologiami i urządzenia
mi służącymi poprawie jakości 
■paliwa dla potrzeb energetyki 
Podstawą tych działań, będą 
wyniki prowadzonych — wespół 
z energetykami — komplekso
wych analiz techniczno-ekono
micznych w rachunku ciągnio: 
uym, obejmującym: górnictwo 
-- transport — energetyką.

W budowanym obecnie a 
przewidzianym do uruchomienia 
w 1983 roku zakładzie przerób
czym p_zy kopalni „Suszec” w 
Rybnickim Okręgu Węglowym, 
o wydajności | lb'00 ton węgla 
koksującego na godzinę, wyko
rzystuje się najnowsze osiągnię
cie „Separatora” — nowy układ 
technologiczny wzbogaca ia wę
gla koksowego. Zastosowane tu 
zostanie m.in. selektywne kru
szenie węgla powyżej 50 mm, 
wzbogacanie węgla w osadzar- 
kach i jJolownikach. Cechą cha
rakterystyczną nowej technolo
gii jest zastąpienie dwóch sek
cji wzbogacania węgla — jedną. 
Podstawowe wskaźniki techni
czno-ekonomiczne tego zakładu 
przeróbczego bęaą o 10—15 proc, 
korzystniejsze od wskaźników 
jakimi legitymują się czym 
zakłady wzbogi ijące węgieł 
koksowy.

W oparciu o dokumentację 
projekt o wo-kosztory sową „Sepa
ratora”, pod autorskim nadzo
rem realizacyjnym projektan
tów tej placówki, wybudowano 
w kraju 45 zakładó” przerób-’ 
czych o dolności wzbogacania 
sięgającej około 3» tysięcy ton 
węgla na godzinę: rozbudowano 
i zmodernizowano wszystkie iet- 
niejące leg» typu obiekty.

Wśród obiektów przekazanych 
do eksploatacji w minionym 
dziesięcioleciu znajdują się za
kłady przeróbcze zaliczane do 
największych w Europie. Należą 
do nich zakłrdy wzbogacania 
węgla koksowego przy kopal
niach „Borynia” i „30-lec-ia 
PRL” o wydajności po 1700 ton 
na godzinę każdy oraz zakład 
wzbogacania węgla energetycz
nego przy kop. „Piast” o wy
dajności 2200 ton na godzinę.

Myśl techniczna projektantów 
katowickiego „Separatora” ma
na jest w Jugosławii, Wiema- 
mie, Indiach, Rumunii, Bułga
rii, Nigerii i Chińskiej Republi
ce I udowej: w tych k, jach 
pracuje obect e 13 „nolskich” za
kładów przeróbczych o łącznej 
wydajności 1,5 tys. ton węgla na 

' godzi rę. W .Iowie znajdują 
się zakłady „Rio Turbio” w Ar
ge itynie oraz dwa obiekty 
„Moonidih” i „Dugda” w In
diach, w opracowaniu są nato
miast projekty realizowane na 
zamówienie Inwestorów brazy
lijskich i indyjskich a także o- 
ferty dła wielu innych kontra
hentów zagranicznych.

Gan)

minie 1Î miesięcy od daty ieh 
ukazania się sprzedawane mogą 
być wyłącznie w cenie nominal
nej.

Ten lowar, bo przecież książką 
też nim jest, pr-ynajmniej w 
placówkach państwowych rie 
może być przedmiotem speku
lacji. Wypada liczyć także na to, 
że organa kon'rolujące „szaber- 
place” wezmą to pod uwagę 1 
także tępić będą .wekulacrjns 
sławki u pokątnych handlarzy.

Ginące usługi
Niestety między bajki wypada 

wiozyć nałożenie, iż reforma poz
woli na szybkł, spontaniczny, i dy
namiczny rozwój oslu# wszelkie
go rodzaju. Być może za kilka 
lat zagra wszystko w tym mode
lu i sektor usług stanie się kwit
nący. Dzisiaj jednak jest inaczej. 
Jak doniosła PAP, w ostatnim o- 
kresie zamknięto 17 tys. warszta
tów rzemieślniczych, w tym zna
czną część niewielkich placówek 
świadczących usługi dla Ludności.

Czytelnicy z Katowic piszą do 
nas; Róbcie coś, pomóżcie napra
wić buty. Terminy oczekiwania na 
naprawę są tragicznie długie, wy
noszą miesiąc i więcej. Do wiosny 
z naprawą botków czekać nie spo
sób, a z kupieniem ich, mimo talo
nów, są nadal trudności. Mało te
go, uspołeczniony zakład przy ul. 
3 Maja cieszący się doskonałą re
nomą (ceny wysokie, ale jakość 
pracy znakomita) w ogóle już bu
tów nie przyjmuję. Podobno, jak 
twierdzi personel tej placówki, zo
stanie ona z|ikwidbwanaî s

Dlaczego? Trybuna Konsumenta 
razem ze swoimi Czytelnikami za- 
ds;|ę ta pytanie, ni« rozumiejąc 
ikąd pomysł likwidacji tej pla-

Prawdy i mity o rynku pracy

Zatrudnimv natvchmiasl 
na dobrych warunkach

RYSZARD FEDOROWSKI

Sytuacja na rynku pracy w 
warunkach działania reformy 
gospodarczej zaskakuje niespo
dziewanym obrali m. Przyjmij- 
my, że wedle powszechnych 
opinii, również w oświad
czeniach specjalistów — eko
nomistów, spodziewano się 
nadwyżek rąk do pracy, czyli 
krótko mb riąc liczor się z 
powstaniem — po raz. pierw
szy w historii Polski Ludowej — 
bezroaocia. Szacunki były za- 
trw iżaiące, wymieniano bowiem 
nawet liczbę zbliżoną do około 
pół miliona osób w wieku pro
dukcyjnym, dla których miało 
nie starczyć miejsc pracy, co 
w sytuacji, gdy w skali kraju 
w przemyśle, rolnictwie, budow
nictwie I komunikacji utrud
nionych jest c . 12 min osób 
— dawałoby poważny procent 
bezrobotnych.

Dziś wiemy, że owe czarne 
wróżby nie sprawdziły się, mi
mo, 'iż zgodnie z obowiązujący
mi zasadami — al-łady pracy 
same astalają wielkość i struk
turę zatrudnienia, przy czym 
jedynym elementem og-arr- 
czającym te możliwości jest 
wielkość środków, jakimi dys
ponuje się na wynagrodzenia. 
Ani resort pracy, ani w; dzia- 
lv zatrudnienia, ani minister
stwa nie mają prawa — zgod
nie z ustawą o przedsiębior
stwach — do bezpośrednich 
ingerencji w problematykę 
zatrudnienia. A tu w gazetach, 
na ogłoszeniowych szpaltach 
aż roi się od ofert Drący, w 
wydziałach zatrudnienia li
sty wolnych miejsc i stano
wisk znacznie przewyższają 
liczby chętnych. Słowem — 
życie raz jeszcze wycięło . nu
mer” futurologom 1 wróżbi
tom.

Fachów ïc 
poszukiwany

W woj. katowickim, jak wyni
ka .z., opracowania, dokonanego 
przez Urząd Wojewódzki, za- 
•ruunieiv w ciągu 9 miesięcy .

,br. było, o 16 tys, niższe niż. przed 
rokiem. Jedvnie w resorcie gó. 
nictwa i energetyki nastąpił 
wzrost zatrudnienia o 18 tys. 
osób. Pozostałe gałezie przemy
słu, a przede wszystkim hutnic
two i przemysł maszynowy, che
mia, przemysł drobny, odnoto
wał- spadek zatrudnienia. W t.ej 
sytuacji zjawiskiem charaktery
zującym rynek praey woj. kato
wickiego jest poważny deficyt 
ludzi, chętnych do podjęcia pra
cy. W ciągu 9 miesięcy br. do
szło do — ni« notowanego do tej 
pory — wzrostu potrzeb kadro
wych przedsiębiorstw, które, 
jeszcze w styczniu zgłaszały ,za- 
pjtrzebowanie opiewające na 
41,3 tys. osób, zaś we wrześniu 
liczba ta wzrosła do 73,5 tys. 
wolnych stanowisk pracy. Mimo 
wydawania przeciętriie w ciągu 
miesiąca niemal 20 tys. skiero
wań do pracy — na koniec 
września br. pozostawało do ob
sadzenia 46,3 tys. stanowisk, w 
tym 42 tys. ma robotników.

Sęcsególnie deficytowe są te 
■tanowtska, gdzie wymagań« 
jest kenkretn« wykształcenie za
wodowa, I tak np. wolnych jest 
ok. 8,5 tys. stariowisk dla ślusa- . 
rzy, tokarzy, frezerów, monte
rów, snawaezy, ponad 4 tys. 
wolnych miejsc oczekuje na bu
dowach dla murarzy, tynkarzy 
i betoniarzy.

Tak więc mamy do czynienia 
ze znaczną przewagą wolnych 
miejsc pracy nad liczbą osób jej 
poszukujących. O tym, jak głę- ' 
bokie są tu dysproporcje, świad
czy przykład września br.. w 
którym wydziały zatrudnienia 
zarejestrowały jedynie 78 osób, 
w tym 49 kob'et, poszukujących

pracy. W tej ogólnej liczbie, j >- 
dynie 6 osób kwalifikowało się 
do wypłaty zasiłku dla czasowo 
pozostających bez pracy w ra
mach Funduszu Aktywizac.,. 
Zawodowej Natomiast pozostali 
nie przyjęli nrononowanreh im 
miejsc , oczekują na dogodniej
sze dla siebie warunki pracy 
i płac.

ha wychowawczyni, 

na emeryturze

Czym tłumaczyć ów głęboki 
deficyt?

Otóż niewątpliwy wplvw n: to 
miało m. in. wprowadzenie już 
w 1981 roku płatnych u: topów 
wychowawczych d’a kobiet ma
jących małe dzieci. W rezultacie 
znaczni® przerzedziły się szeregi 
pracownicze. Z tytułu u~’opów 
wychowawczych ZUS ylko w 
III kwartale br. wypl ził świad
czenia dla ok. 72 tys. kobiet.

Nie bez znaczenia okazało się 
stworzenie korzystnych warun
ków dla pracowników przecho
dzących na wcześniejszą emery
tuję. Dziś wszyscy zgodnie 
twterazą, iż decyzja nie była 
w pełni przemyślana. Wiete za
kładów zbyt pochopnie wyraziło 
zgodę na udzielenie wcześniej
szej emerytury, co w rezultacii 
postawiło je w trudnej sytuacji 
kadrowej. Warto też nadmienić, 
iż na wcześniejsze emerytury 
przechodzili przede wszystkim 
specjaliści i fachowcy w swych 
zawodach 1 minie jeszcze sporo 
czasu nim luki te -- szczególnie 
pod względem jakościowym — 
zostaną uzupełnione. W woj. ka
towickim od 1 sierpnia ub. roku 
do 30 września br. d ZUS-ut 
wpłynęły 55.642 wnioski o. 
wcześniejsze emerytury, z czego 
świadczenie to przyznano a4.6S3 
osobom.

Sytuacje satrudnlenUwą de
terminuje również niezbędność 
obsady pewnych rrup stano
wisk uciążliwych, niskopłatnych, 
na które od szeregu la brak 
było i nadal jest ‘ rak ks.ndyua- 
tów. , Jest to rezultat długolet
niego drenażu rynku pracy 
prz.ez priorytetowe dziedziny 
gospodarki woj. katowickiego. 
Dość Dowiedzieć, że wiele branż, 
szczególnie tych, któr • świadczą 
■’ywotne dla społeczeństwa usłu
gi, jak np. gospodarka komunal
na — cierni na chronicz.ru me 
dobór Tak' db pracy, fcó W’ wtolń' 
przypadkach' ‘ paraliżuje możli
wość efektywnego działania.

Pewną pociechą jest zauwa- 
ż.alna od lipca br. tendencja 
zmniejszania się liczby wol
nych miejsc pracy. Dir przykła
du w czerwcu było ich jeszcze 
53 tys., zaś we wrześniu — 
46,3 tys. Niewątpliwy wpływ tu 
to zjawisko ma dopływ nowych 
kadr wykwalifikowanych. I tu 
dochodzimy do problematyki 
zatrudnienia absolwentów w 
woj. katowickim.

Co po szkole?

Otóż o pierwszą pracę zawo
dowa w tym regionie ubiega się 
w roku bież.ącym ponad 52 tys. 
absolvrentów, z czego 5.200 to 
absolwenci szkół Ip zższych, 9.100 
— techników i szkół równo-zed- 
nych; 3.500 — liceów ogólno
kształcących i 34.500 — zasadni
czych szkół zawodowych i li
ceów zawodowych. Armia to 
niemała i jakże przez przemysł 
i budownictwo oczekiwana.

Przyjrzyjmy się zatem Jak 
przebiega proces zatrudniania 
tychże absolwentów, jakie mają 
oni szanse na pracę zgodną z 
wykształceniem, dajacą możli
wość wykorzystania wiedzy na 
by'ej w szkole. Otóż spośród 
ogółu absolwentów szkół wyż
szych — 2,3 tys. osób posiadało 
zapewnione miejsca pracy, po
przez wcześiwej zawarte umowy 
stynendialne. część zaś otrzyma
ła skierowania wrdane przez 
pełnomocników. Podjęli oni pra
cę głównie w przemyśle wydo- 
bywozs n, hutniczym, maszyno
wym . bticiownictwie. Nie ma 
te1?., większych trudności ,vz za
trudnieniu absolwentów Akade

mii Ekonomicznej (jedyni« 1S 
osób oczekuje jeszcze na oferty), 
53 młodych architektów i infor
matyków oraz 33 ' absolwentów 
Akademii Wychowania Fizycz
nego również nadal poszukuje 
pracy. Nrtomiast w znacznie 
gorszej sytuacji jest 751 absol
wentów kierunków pozanauczy- 
cielskich Uniwersytetu Śląskie
go, sa bowiem poważne kloooty 
ze znalezieniem miejsc pracy 
dla prawników, politologów oraz 
filologów.

Sjiośród 47 tys. absolwentów 
sz.kół ponad oodstawowych bli
sko 70 proc, kształciło się w 
szkolnictwie resortowym, a tym 
samym ma zagwarantowaną 
pracę po ukończeniu nauki. Po
zostało zatem około 15 tys. osób 
kończących różnego typu »zkoły 
pozaresortowe. Pocieszająca jest, 
iż z tej liczby już nonad 14 ty», 
absolwentów, w tym ponad 
7,5 tys. dziewcząt, znalazło sobie 
iracę. Czy bęazie to praca ,,po 
ich myśli” — okaże się w przy
szłości, tym nieianiaj fakt iż 
młodzi ludzie ją znaleźli — mo
gąc równocześnie w perspekty- 
wi zdobyć wyższe k walifikacj*. 
•zbieżne : potrzebami .jospoaarki 
r„rodowej — jest pocieszający.

Spadła produkcja,

a zatrudnienie...
Na tle — skrótowe z ko

nieczności — narysowanego 
obrazu zatrudnienia w woj. 
katowickim, rod: ą się pew
ne ogólniejsze spostrzeżenia, 
będące rezultatem analizy sy
tuacji. Przede wszystkim ro
dzi się pytanie: dlaczego mimo 
ciągle niepełnego wykorzysta
nia mocy produkcyjnych w 
przemyśle i budownictwie — 
wystąpił tak ostry deficyt rąk 
do pracy? Otóż jest wiele po
wodów tego stanu rzeczy. Jed
nym z nich było wprowadzenie 
wolnych sobót w jednostkrch 
pracujących w systemie ruchu 
ciągłego, także w transporcie 
i łączności. By przedsiębior
stwa te funkcjonowały nale
życie. także w zonoty — nui
sis! ubytek rzeczywistego cza
su pracy być zrekompensowa
ny przez odpowiedni wzrost

• zatrudnienia,

Ni'émr.ie/‘istotnym powodeńi 
okazał, się duży stopień nie-r 
pewności , , .wielu przedsię 
biorstw co do możliwości za- 
opat.zer iowych i kooperacyj
nych. Dla nikogo nie jest ta
jemnicą, iż mimo przerw pro
dukcyjnych, spowodowanych 
brakiem surowców i materia
łów, przedsiębiorstwa n ie 
pi zbywały się pracowników w 
obai ’ie, z- gdy otworzą się 
możliwości produkcyjne — już 
ich nie pozyskają.

Swoją rolę' odegrał też 
wzrost pracochłonności w wie
lu zakładach wskutek stosowa
nia zastępczych technologii, 
zmiany profilu nrodukcji, 
ograniczania kooperacji, po
dejmowania prac remonto
wych itp. lyszystkie té wy
mienione przyczyny powodu
ją, iż proste wyliczeniu, zakła- 
daja.ee proporcjonalni do 
spadku produkcji zmniejszenie 
zatrudnienia, w tak trudnych 
i ^komplikowanych warun
kach, jakie ostatnio jwystępują, 
jest dość zawodne.

Godzi się także podkreślić, 
iż czynnikiem, który niewąt
pliwie wpływa ograniczająco 
na zmniejszenie zatrudnienia 
jest ciągle niezbyt precyzyjnie 
funkcjonująca reforma gospo
darcza, a szczególni! te jej 
elementy, które mówią o sa
mofinansowaniu się proauk.cji, 
w tym również zatrudnienia. 
Nadal przecież przedsiębior
stwa finansowane są na zasa
dzie kredytu otwartego. Czas 
jednak nanosi i tu konkretne 
poprawki i uzupełnienia.

cówkl, kiedy właśnie na usług! 
szewskie poj yt jest ogromny. Cźy 
oznacza tc że trzeba będzie jesz
cze d >bre butję po pr< tu wyrzu
cać, bo drobnych napraw nie ma 
komu czynie?

Czego chca klienci?
Stałych klientów sklep przy ul. 

Kotlarza w Katowicach straci 
chyba zupełnie. Tak przynajmniej 
zapewniają trafiający do reciakcjl 
ludzie, którzy podnoszą, iż bez
sensownie tracą czas w kolejkach 
po artykuły leßlanientowaue, np. 
cukier, masło, mąkę, których bia- 
ku nie odnotowano. Chodzi o to, 
że sprzeda Je się tradycyjnym sy
stemem; ekspedientka pod a Je to
war zza lady. Jeśli trafi się atra
kcyjny towar, np. Jajka, rmka 
kartoflana, proszek do pieczenia, 
kolejka natychmiast staje się kil
kudziesięciometrowa. Kupienie cu
kru czy masła bez długiego ocze
kiwania jest niemożliwe. Tymcza
sem półki świecą pustkami, przy 
kasach od cza.su do czasu kasuje 
się - należność za chleb lub sałat
ki warzy-wne, bo z zasady mc 
więcej tam nie m».'

Czytelnicy mówią iż np. w Zeni
cie każdy może włożyć zakupiony 
towar do koszyka, a kartki wyci
na kasjerka. W sklepie przy ul. 
Chrobrego na osiedlu 1000-leci.a 
inaczej, ale również z głową roz
wiązano sprawę wydzielając sto
isko z-artykułami reglamentowany 
rnl, przy którym można kupić 
każdy inny towar znajdujący się 
w sklepie. Natomiast wtedy, kie-' 
dy jest coś atrakcyjnego kolejka 
ustawia się po koszyki, do któ
rych można włożyć właśnie owe 
delikatesy. Konsumentom « ul. 
Kotlarza obojętne Jest jakie roz
wiązanie zastosuje się. byle tylko 
zakupy stały się prostsza J łat
wiej sz«. 

Spław drewna
W Olsztyňskiem w áatszym ciągi' drewno pozyikiu,ane i la

sów porastuincych brzegi mazurskich jezior transportuje się wy
korzystując naturalne szlaki- wodne. Pnie powiązane <> tratwy 
spławiane »q. do składnic drewna i tartaków, gdyż tak jest naj
taniej.

Na zdjęciu: tratwy dlugoigi 300 metrów holują do tartaku ir 
Miłomłynie tylko dwaj ludzie, gdyby chciano transportować ta
ką ilość drewna samochodami potrzeba by aż 35 potężnych eię- 
żarów.ek.

CAF — St. Mńi-oi

Oddaja to co ncijcenniejsze

B»mnt plakat? sa- 
ehęeają da odziała w ak
cji honorowego krwio
dawstwa, jednocześnit re 
dakeja otrzymuje od Czy
telników sygnały, iż daw
cy odprawiani są z punk
tów krwiodawstwa z przy
słowiowym kwitkiem i 
wyjaśnieni m, że brakuje 
butelek de pobierania 
krwi. Jak to więc jest? 
Krwi brakuje, ezy jest jej 
aa dużo?
• W ostatnim okresie 

zainteresowanie akcją ho
norowego krwiodawstwa 
bardzo wzrosło. O ile w 
ubiegłych latach- pobiera
liśmy rocznie’około 50 ty
sięcy litrów krwi, to w 
roku bieżącym już w líp
ou przekroczyliśmy ten 
pułap Wojewódzka Stacja 
Krwiodawstwa i 50 zloxs 
lizowanych w terenie 
punktów pobierania krwi 
nie sa w sensie technicz
nym. przygotowane do za
gospodarowania prze- 
twor- ćnia tak wielkiej 
ilości tego życiodajnego 
piv -j Dodai’jowa trud
ność stworzy io zaprzesta
ny krajowej produkcji 
butelek o pojemności 250 
ml. a więc takSj jaka wy
nosi przeciętna pobierana 
dawka. Obecnie opakowa-

— Kończąc już niejako 
„rozliczenia” zapytajmy 
jeszcze na ile stacje i punk
ty krwiodawstwa pełnią 
jeszcze funkcje przysło
wiowej desk' ratunku dla 
bumelantów, którzy chcą 
tu zdobvé usprawiedliwie
nie z powodu „zawalonej 
dniówki”?

• Takie zlawisko nad
miernego zainteresowania 
niektórych dawców mo
żliwością udzielenia zwol
nienia od pracy, nasilają
ce się szczególnie w po
niedziałki i piątki, zaob- 
sei wowaliśmy już dawno. 
Podjęliśmy wówczas de
cyzję o nieprzyjmowaniu 
indywidualnych dawców w 
te „newralgiczne” dni. 
Obecnie, niemal od czte
rech miesięcy, zablokowa
liśmy już przyjęcia dla 
osób prywatnych, korzy
stając wyłącznie z honoro
wych dawców krwi zrze
szonych w klubach na te
renie poszczególnych za
kładów pracy Praktyka 
zatem wykorzystywania 
zwolnień umarła niejako 
śmiercią naturalną.

— Zatem od przypad
kowych dawców przecho
dzicie niejako do dział*'- 
nośei zorganizowanej. He 
takich klubów funkcjonu

ffoifnowd i doc. dr. hab. SŁAWOMIREM 
POŁYKIEM, dyrekto.em Wojewódzkiej Stacji 

Krwiodawstwa w Katowicach

nia »zkia.ie importujemy, 
ale i tak są to butelki o po
jemności 500 ml.

— C» »powodowa« tak 
gwałtowny wzrost popular- 
nośei honorowego krwio
dawstwa! Zapytajmy 
wprost: uą ile jest to szla- 
el etny przejaw humanita
ryzmu, « iaką rolę ode
grały tu dodatkowe, zwią- 

une a krwiodawstwem, 
przywileje. Np. specjalne 
kartki, kawa, czekolada 
czy wreszcie pieniądze?

• Takim spontanicznym, 
bezinteresownym odru
chem, godnym najwyższe
go szacu B&, była na 
pewno akcja honorowego 
krwiodawstwa zainicjowa- 
v.ana w pierwszych mie
i lącach br. na rzecz ofiar 
powoaa pod Płockiem. 
Zgłaszały się vówczas gru
py .niódycn ■' żołnierzy, 
. ui.k ijonariuszy 'MO i 
ZOMO, itudertow, pra 
cowników wielu ;akłaaów. 
Pobraliśmy wówczas bar
dzo dużo krwi.

Jeśli zaś chodzi o przy
wileje, tc na peimo i one 
nie pozostają bez znacze
nia dla ńopularności hono- 
-owego krwiodawstwa. 
Najpoważniejszy bodziec 
stano ci może żwiekszenie 
miesięcznego przydziału 
mięsa Specjaln j kartkę 
otrzymują jednak wyłącz
nie ci d. ivcy, którzy odda
ją krew regularnie trzy, 
cztery razj w roku, i ma
ją juz na swoim koncie co 
najmniej sześć oddanych 
litrów Posiłek zaś régéné
ra cyjii’, który otrzymuj 
dawca bezpośrednio po od
daniu krwi, winien sta ■>- 
wić ćo najmniej 800 kcal 
i składa się nań herbata 
i herbatniki, szklanka ka
wy oraz czekoladą lub 
porci; wędliny (w zależ
ności oď tego czym ak
tualnie dysponujemy). Nie 
zapominajmy jednak, że 
są to przywdleje niejako 
fizjologicznie niezbędne. 
Naszym, lekarzy, obowiąz
kiem jest w równym stop
niu dbać o zdrowie od
biorcy dostarczanej' knui. 
jak i samego paw'cy.

— A pieniądze? Fam» 
głosi, iż płatni dawcy 
krwi moeą r.arobić w Sta
cji nawet po I ilkanaście 
tj <toćy miesięcznie
• (Jena jednego litra 

normalnej, stosowanej 
przy transfuzji, krwi wy
nosi 31a0 zł. Pobieramy 
także krew do celów ba
dawczych np. potrzebną ao 
produkcji testów do ozna
czania grup krwi. Taki te
stowy dawca (a jest ich 
w naszej Stacji około 30). 
specjalnie uprzednio kil
kakrotnie szczepiony otrzy 
muje za dawkę 400 ml 
krwi — 15 tys. zł. Ale nie 
każdy z wyszukanych kan
dydatów posiadających

1 krew o specjalnych właś
ciwościach. wyraża zgodę 
na jej oddawanie. Ma on 
bowiem świadomość, iż 
prób te są uciążliwe i 
nieobojętn» dla organiz
mu.

— leśli już o tym mó
wimy tr proszę o wyjaś
nienie, jaki wpływ ia or- 
ganizu ma długoletnie i 
systematyczne oddawanie 
krwi yrzez honorowych 
krwiodawców.
• Normalne oddawanie 

krwi cztery razy no roku, 
nie zaburz® równowagi 
organizmu 1 nie wpływa 
w’ sposób ujemny ns stan 
zarowotny krwiodaw-cy. 
Jeśli oczywiście Lie za
niedbuje on swojego zdro
wia i odżywia się prawid
łowo. a z tyhi — jak wia
domo — ostatnio bywa... 
różnie.

je i jaka jest liczb» ich 
członków?
• Około 300 klubów 

honorowych dawców krwi 
działających na terenie 
woj. katowickiego, głów
nie przy zakładach pracy, 
zrzesza 150 tysięcy daw
ców. Jest w tej grupie 
sporo ludzi bezinteresow
nie oddających krew już 
od kilkunastu lat. Taki 
układ korzystny jest z 
wielu względów m.in. dla
tego, iż po właściwym 
zewidencjonowaniu całej 
tej rzeszy krwiodawców 
można w nagłych wypad
kach szybko dotrzeć do 
poszukiwanej grupy krwi. 
Do pomocy przy tych pra
cach zamierzamy wprząc 
komputer, tak aby oczeki
wanie chorego na krew 
trwało jak najkrócej.

— Są duże zapasy krwi, 
ą .jednocześnie chorzy cze
kają. Czy to nie paradoks?

• Wbrew pozorom, nie. 
Pobrana krew może stać 
nie dłużej jak dwadzieś
cia dni, potem przerabia
na jest na preparaty 
krwiopochodne. Do trans
fuzji jednak, bez których 
nie może obyć się współ
czesna medycyna, potrze
ba dużo pełnej, natural
nej krwi, nieraz 10—12 li
trów w ciągu kilku go
dzin. Czasem jest to 
krew rzadkich, poszuki
wanych grup, z operacją 
więc trzeba czekać. Cho
ciaż oczywiście w nagłych 
przypadkach podejmuje 
się działania specjalne 
transportując np. krew z 
odległych rejonów kraju. 
Obowiązująca w naszym 
lecznictwie zasada głosi, 
iż z powodu braku krwi 
nikt nie może umrzeć.

— Pozostaje zatem 
krew darem najcenniej
szy m. Tysiącom honoro
wych krwiodawców, ob
chodzącym w tym tygod
niu uroczyście swe do
roczne święto, wypadałoby 
złośyć w tym miejscu sło
wa uznania i szacunku. A 
czego życzyć dyrektorowi 
stacji?
• Przede wszystkim — 

ukończenia w terminie, tj. 
W roku 1984, wznoszonego 
budynku Banku Niskich 
Temperatur Jego urucho
mienie pozwoli na rozwią
zanie wielu poruszonych 
w dzisiejszej rozmowie 
problemów, bowiem prze- 
chi wywana tam w tempe
raturze ciekłego . azotu 
krew, nie traci swoich 
własności nawet przez 
okres 10—15 lat. Będzie
my mogli zatem jeszcze 
bardziej racjonalnie niż 
dotychczas gospodarować 
tym najcenniejszym z 
płynów, zmniejszy się też 
ilość krwi pobieranej od 
daivców. Mamy wreszcie 
nadzieję, że oddanie tego 
budynku poprawi fatalne 
warunki techniczne w ja
kich pracujemy,

— Dziękujemy za roz
mowę. Staraliśmy się w 
niej uzyskać wyjaśnienie 
kilku kwestii — z pozoru 
— drażliwych, rozwiać 
nieco mitów towarzyszą
cych sprawom honorowe
go krwiodawstwa. Przede 
wszystkim po to, by lu
dzie zasługujący na au
tentyczne społeczne uzna
nie i zwykłą sympatię 
mogli się tym w pełni cie
szyć.

Rozmawiała: 
ELŻBIETA 

KARA LIŃSKA
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MolHiiiw wszystkie 
dziedziny życia i- 

marszałka Sejmu Stanisława Gucwy

WARSZAWA (PAP)
Czy wyjątkowo inten

sywna w br. praca Sejmu 
jako ustawodawcy nie od
bywa się z. szk»dą dla je
go drugiej konstytucyjnej 
funkcji: kontroli nad dzia
łalnością innych organów 
właazy i administracji pań
stwowej? Na to pytanie 
sprawozdawcy parlamen
tarnego PAP odpowiada 
marszałek Sejmu STANI
SŁAW GUCWA.

Rząd systematycznie 
przedstawia Sejmowi 

swe zamierzenia
— Kontrola aktualnej działal

ności rządu — to temat główny. 
Sejm rozpatrując projekt budże
tu na br. zaakcentował koniecz
ność podjęcia bardziej zdecydo
wanych kroków dla opanowania 
inflacji; dlatego pierwsza wersja 
budżetu przedstawiona przez 
rząd została w Sejmie obrzuco
na — powiedział marszałek. W 
rezultacie długich prac w Sejmie 
zmniejszono planowany deficyt 
budżetowy. Jesteśmy zaniepoko
jeni, że inflacja nadal naraśta. 
Sadzimy, że środki które _ustały 
podjęte przez rząd w tej mate
rii sa jeszcze niedostateczne. 
Chcielibyśmy. wspólnie z rzą
dem, przedyskutować urucho
mienie instrumentów ekonomicz
nych. które w sposób bardziej 
zasadniczy pomagałyby opano
wywać to groźne dla państwa i 
interesów ludzi pracy zjawisko. 
Dla opanowania rozmiarów in
flacji trzeba bedzl ! w Sejmie 
wyciągnąć wnioski no do dal
szych twardych rozwiązań o 
szczednościowych.

Oczywiście, kontrolujemy po
czynania we wszystkich dziedzi
nach życia społecznego i gospo
darczego. opierając sie m. in. na 
bogatym nateriale informacyj
nym NIK. która od prawie 
dwóch lat znów podlega Sejmo
wi. Rząd systematycznie przed
stawia Sejmowi swe zamierzenia 
oraz informuje o ich realizacji. 
Częste są wystąpienia w Sejmie 
prezesa Rady Ministrów oraz po
szczególnych ministrów. Nie ma 
też obecnie tematów dawniej 
pomijanych. Świadczą o tym in
formacje ministra spraw wewnę 
trznvch. Rozszerzamy wreszcie 
zakres organów, przedstawiają
cych w Sejmie informacje o 
swej działalności. Mam tu na 
myśli ostatnie wystąpienie pro
kuratora generalnego PRL. 
Wspomnieć wreszcie należy o 
zgłaszanych przez posłów b. 
licznych in ernelacjacli ora' za
pytaniach. Dotycią one najróż
niejszych przejawów życia — od 
spraw drobniejszej natury, lo
kalnych. po aktualne problemy, 
którymi żrje kraj. Wszystko sa 
to przejawy kontrolnej funkcji 
Sejmu- w stosunku do rządu i 
innych organów państwa. Ale to 
dopiero część zagadnienia. Stała, 
systematyczna kontrola realizo
wana est przez komisje sejmo 
we. które znakomitą większość 
swych posiedzeń poświęcała bie
żącej analizie sytuacji w po
szczególnych dziedzinach, uchy
lając w rezultacie wiele adre
sowanych do organów rządo
wych dezyderatów i opinii.

Tak wiec, mimo nawału prac 
ustawodawczych, funkcje kon
trolne Sejmu nie ulegh osłabie
niu. Wymagało to jednak znacz
nie większego obciążenia posłów, 
zwielokrotnienia liczb’ dni prze
pracowanych przez nich w Sej
mie — a pamiętajmy, że posło
wie w Polsce w większości nie 
są politykami -profesjonalnymi, 
pracują na co dzień w rozma
itych przedsiębiorstwach, gospo
darstwach rolnych, instytucjach. 
Opinie poselskie, dezyderaty, są 
ná bieżąco kierowane do rządu. 
Poszczególne problemy podno
szone sa w postaci internelacji 

. poselskich. Debata budżetowa, 
która się niebawem rozpocznie 
w Sejmie, to główna płaszczyzna 
pogłębionej analizy sytuacji za
równo w sferze życia gospodar
czego i polityki finansowej, jak 
i w innych dziedzinach, np. po
lityki socjalnej. Oznacza to. że 
w listopadzie i grudniu nastąpi 
w Sejmie koncentracja proble
matyki związanej z kontiola 
rządu i wszystkich jego agend.

Korzystamy z dużej 
pomt ry NIK-u

— Jak w płaszczyźnie reali
zowania przez parlament fun
kcji kontrolnych układaja się 
jego stosunki z rządem Okre
su stanu wojennego, kontakty 
komisj sejmowych z poszcze
gólnymi ministrami?
— Sejm docenia znacznie 

większą w okresie stanu wojen
nego dyscyplinę organów rządo
wych odczuwalną także w pła
szczyźnie Sejm — rząd. Odnoto
waliśmy znaczna popr wę. jeśli 
chodzi o reakcje organów rządo
wych na wysuwane przez orga
na parlamentu zadania pewnych 
informacji czv określonego po
stępowania w rozwiązywaniu 
konkretnych problemów. Wzro
sła pod wpływem stanu wojen
nego dyscyplina wewnętrzna' w 
resortach. Kontroli działalności 
rządu 01 az ministrów sprzv :a 
praktyka publikowania harmo
nogramu prac rządowy :h oraz 
inlJrmacji o sposobie wykonania 
zaplanowan”ch działań Utrzy
mały się jednak nienowe zja- 
wisKa pewnego niedowiadu w 
systemie zarzadi lania w : “któ
rych sferach życia. Mam na 
myśli niezadowalająca działal
ność wielu ogniw administracji, 
obsługi rolnictwa, punktów sku
pu itd.

Dla działalności kontrolnej 
Sejmu jak i dla stosunków z 
—ądem .stolně jest również _ to, 
źe tóżne onszary spraw komisje 
sejmowe mogą dziś zlecić NIK 

do skontrolowania. Możliwości 
kontrolne NIK sa duże i korzy- 
stamy z tego w hr. szeroko. 
Wspomnę przy okazji, iż posta
nowiliśmy, że w przyszłości ro
czne sprawozdania NIK będą 
rozpatrywane na plenarnych po
siedzeniach Sejmu, a nie — jak 
to miało miejsce dotychczas — 
jedynie w komisjach sejmowych. 
Przywiązujemy do tego istotna 
wage. u yażamy bowiem, że 
przvc zynić się to powinno do 
podniesienia rangi i autorytetu 
społecznego organów kontrol
nych oraz sprzyjać publicznetau 
dyskutowaniu najistotniejszych 
wniosków. jakie wynikają z 
przeprowadzonych kontrc.i. Naj
trudniejsze jest oczywiście wy
ciągnięcie trafnych wniosków z 
uzyskiwanych informacji. Sejm 
bowiem musi szukać przede 
wszystkim przvezyn poszczegól
nych zjawisk niekorzystnych, by 
mócije skuteczniej .usuwać. Pod
sumowaniem wvnikóva tegorocz
nej kontroli vz gospodarce bę
dzie posiedzenie Komisji P’anu 
Gospodarczego. Budżetu i Finan
sów — i wszystkich innych ko
misji, które ta tematyką zajmo
wały sie przez cały rok. Nastą
pi to na przełomie listopada i 
grudnia.

— Tak więc gospodarki po
zostałe w br. główną dziedzi
ną sejmowej kontroli.
— W. istocie. Niepokoją nas 

niektóre problemy związane z 
funkcjonow. liem reformy gos
podarczej. Nie wszystkie instru
menty ekonomiczne wprowadzo
ne w ramach * etorrr, " sa dość 
skute.zne. Choćby — podatki. W 
ciągu 9 miesii y br. zyski przed
siębiorstw przekroczyły 800 mld 
zł. z czego o skarbu państwa 
wpłynęło 378 mld w postaci po
datków. Nie jest to wysoki po
datek. Ponieważ jedn k w nie
których przedsiębiorstwach ar
gumentuje się. że nie opłaca sie 
zwiększać produkcji cgi ekspor
tu ze względu na progre-. je po
datkowa. krytykuje się. że po
datki i opłaty zabierają im za 
dużą część zysku — dlatego rzer-z 
wymaga głębszej analizy. W 
skali globalnej nasuwa sie ra
czej pogląd, że bogate obecnie 
są przedsiębiorstwa, państwo zaś
— ubogie. Instrumenty ekonomi
czne jakimi sa podatki me or 
działują dość precyzyjnie i 
niektóre przedsiębiorstwa od
czuwają ooecny svstem jako dot
kliwy, podczas gdy w pozosta
łych jest on chyba zbyt toleran
cyjny. Jednym słowem, wydaje 
się. że ta sfera instrumentów 
ekonomicznych wymaga korekty.

Sadze, że rząd przedstawi no
we propozycje, które dawałyby 
możliwość lepszego sterowania 
dochodami w całej gospodarz 
narodowej, u .lówniiż. [użyły, 
lepszemu podziałowi zysków w, 
samych prżedśiebiocstwach.

Jeśli chodzi o klucz iwą sprawę 
efektywności i wvo ijności pracy
— trudno jak do*ad stwierdzić, 
czy osiegneliśmy istotne sukce
sy (choć niektóre informacje z 
poszczególnych przedsiębiorstw 
wskazywałyby na poprawę).

Trzeba bedzie odpowiedzieć 
jasno na pytanie. czv instrumen
ty ekonomiczne zakodowane w 
reformie faktycznie prowadza 
do wzrostu v ydajnośoi pracy.

Kcnsekwencja
w przezwyciężaniu
starych obyczajów

Nieraz styl amÿ sie z przykła
dami niedowładu organizacyjne
go w przedsiębiorstwach, złej 
organizacji pracy i wciąż jeszcze 
do końca nie przezv yciężonych 
tendencji wyrażających się w 
tym, że ogniwa nadrzędne — 
dawniej zjednoczenia, obecnie 
zrzeszenia — próbuj?, narzucać 
swoje zdanie przedsiębiorstwom 
we wszystkich sprawach, co nie

wątpliwie przeszkadza rozwojo
wi samodzielności przedsię
biorstw. Mvślę. że zgodnie z 
oświadczeniem premieťa na te" 
temat, trzeba będzie w najbliż
szym czasie podjąć Kroki dla po
konania tej psychologicznej ba
riery. Autorzy reformy postawi
li konsekwentnie na samodziel
ność przedsiębiorstw natomiast 
decydenci traktują kier wnictwo 
Przedsiębiorstw jak małoletnich.

Jest to tvm istotniejsze, że 
związki ' miedzy przedsięb er - 
stwanii a ogniwami nadr: ędny- 
mi Kumulują poważna cześć na
rosłej w poprzednich okresích 
biurokracji, która ciążyła na ży
ciu gospodarczym. Z matiriałów 
NIK widać, jak toruje sobie dro
gę system, który ma na celu pc 
konanie starych nawyków tej 
biurokracji i ukształtowanie bez
pośrednich związków między 
przedsiębiorstwem a jego do
stawcami i odbiorcami. Mówiąc 
o przerostach biurokra' tocznych 
w strukturach zarządzam a gos
podarka. podkreślić należy, że 
w samych przedsiębiorstwach 
także występuje nadmiar urzęd
ników w administracji. Poszcze
gólne informacje uzyskane z 
kontroli wskazują, że niektórzy 
pracownicy maja praey na 3—4 
godziny dziennie. Jest to jeszcze 
jeden dowod. że reforma gospo
darcza nie spowodowała racjo
nalnego zatrudnienia.

Wymieniłem przykładowo nie
które sfery życia gospodarszego, 
do Których przywiązuje się w 
Sejmie dużą wagę. Sadzimy, że 
po roku funkcjonowania refor
my musimy przyjrzeć się >liżej 
pewnym instrumentom ekono
micznym w niej zawartym.

",atwiej oczywiście kontrolo
wać realizacje ustaw, uchwał 
sejmowych konkretnych przed- 
si ęwziee ap. dotyczących polity
ki socjalnej rolnictwa iti W-- 
niki tej kontroli ukazują że 
wciąż mamy do czynienia ze 
stosunkowo nie najlepszym fun
kcjonowaniem dolnych ogniw 
administracji zarówno państwo
wej jak i gospodarczej. Bywa
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tak, że znosi się o_:reślon_ ogra
niczenia — a wciąż jesz :zę prził 
szereg miesięcy funkcjonują one 
w terenie. Stosunki miedzy oby
watelem a urzędem, grr inna 
spółdzielnia czy innym ogniwem 
gospodarki sa -rzedmiotem 
ostre’ irytyki. Duch odnowy z 
trudnością jeszcze toruje sobie 
drogę w podstawowych ogni
wach administracji. Kontrola 
wojskowa wiele pomogła; u.-do
była na światło dzienne dużo 
nieprawidłowości, nieporządków, 
.mvpadków nalwersacji itd. 
Tylko, że tym instrumentem nie 
można posługiwać sie na dalsza 
metę. Sa odcinki życia gospo
darczego. administracji, gdzie 
postęp jest bardziej wiflfrczny. 
ale w makroskali — jest on je
szcze stosunkowo wolny.

Sadzę, że jest kwestią czasu i 
pewnęi konsekwencji ze strony 
polityków i wszystkich odr t 
wiedzialnvch ogniw gospodarki 
— żeby przezwyciężyć stare oby
czaje, dla których ixgvwka była 
szczegółowa regulacja wszyst
kiego w postsc.i najrozmaitszych 
zarządzeń i instrukcji. Wiele 
mogłaby zmienić aktywność sa
morządów, gdyby funkcjonowa
ły już należycie i v wszystkich 
przedsiębiorstwach.

— Jak w waru <ach 1 efor- 
my można narzucić przedsię
biorstwom zmniejszenie za
trudnienia w administracji?

Reforma nowinna to wy
musić. Przerost” w administra
cji utrzymują się z tego, że r 'd ■ 
nos: się cen np. usług Gdyby 
był; odpowiednio mocna konku
rencja...

— Ala jej nie ma.
— Gdyby dana jednostka gos

podarcza nie była monopolista...
— To znaczy, gdyby była 

silna gospodarka.
— Oceniając gospodarkę S m 

ma świadomość, że nagromr-lziły 
się w niej różne sprzeczności w 
procesie wprowadzania reformy

■ izę. że we wszy
stkich obs :aracf naszego życia 
należy położyć silniejszy akcent 
ul działania o charakterze spo- 
łe .cnym. w oparciu < uzna e o- 
gólnie wa -toid kształtować po
stawy zgodne z interesem s Job 
ąznym i dla nich zjednywać opi
nię.

— Czy w awiązku ape- 
dziewonyn może Jui w sesji 
wiosennej zmniejszeniem in
tensywności ustawodawczej 
można oczekiwać, że Sejm i 
jego komisje podejmą nowe 
inicjatywy w zakresie realizo
wania swyeh funkcji kontrol
nych?
— Tak.

Jakiego i ►dzałnł

Cztery posiedzenia 
plenarne w grudniu

—■ Na jednym z niedawnych 
posiedzeń Prezydium Sejmu 
wskazano np. na potrzebę Łakie- 
go modelowania acy NIK, aby 
S. m był w' stanie oceniać w 
toku roku pewne zjawiska nie 
tylko odcinkowo (raz w roku 
zawsze to robi kompleksowo). W 
tym celu kontro1 a powinna ba
dać wydolność całych n iktur 
/.arzadzanir pr sez administracje 
pań wowa ’ak i gospodarczi — 
na tle zjaw sk ujawnionych w 
toku kontroli. Oceni ić — czy te 
sti-uktuiy są sensowne, czy są 
dobrze funkcjonujące, czy opie
rają sie o kompetent rch lud: 
czy kormy prawne, którymi się 
posługują są skuteczne.

j igą rfera naszych przy
szłych inicjatyw ko arolnych 
wiąże się z lami społecznymi, 
które uznaliśmy za szczególnie 
ważne w gospodarce. Chcielibyś
my, by system kontroli Sejmu 
poszedł śladem tych zadań, któ
re pod tym względem związano 
z reforme gospodarcza. Wreszcie 
uważamy, że komisję se imowe 
powinny wiele uwagi poświęcić 
kontroli realizacji ustaw. uchwa
lonych w bieżącej kadencji.

Należałoby wreszcie w .. ięk- 
szym stopniu wykorzystywać Ra 
dr Społeczno-Gospodarczą, przy 
Sejmie w ’ealizacji działań kon
trolnych. rtzydatne w tej sferze 
naszej dziala’nosci sa ekspertyzy 
zespołu doradców sejmowych. 
Sejm będzie roaejmował wysił
ki nad odbudową sprawności 
działania w administracji i gos
podarce, dlatego nusimy wal
czyć z biurokracji, która pęta 
inicjatywy ludzi i rodzi konfli
kty, a cały system zarządzania 
czyni ociężały.

- Mam jesita« pytanie. Po 
niedawnym posiedzeniu WRON 

^ogłoszono, że zwraca się ona z 
wnioskiem de Prezydiun Sej
mu e zwołanie 13 grudnia P' 
siedzenia Sejmu. Czemu miało 
by oi.o byě poświęcone?
— Sprawom politycznym. 

Przewiduje się, że w grud
niu odbędą się cztery posie
dzenia Sejmu. W pierwszych 
dniach grudnia — poświęco
ne pierwszemu czytaniu pro
jektu- budżetu na 1983 r. i 
omówieniu wyników konsul
tacji nad wariantami planu 
na lata 1983—85 oraz pod
stawowych założeń projektu 
Planu Społeczno-Gospodar
czego Rozwoju na 1983 r. Na 
tym posiedzeniu przedłożony 
zostar le projekt prawa loka
lowego. Zwołanie drugiego 
posiedzenia — będziemy pro
ponowali Konwentowi Senio
rów pod koniec pierwszej po
łowy miesiąca. Tematem te
go posiedzenia byłyby - „pra
wy polityczne i projekty 
ustaw o emeryturach i ren
tach, ewentualnie inne te
maty. Wydaje się rzeczą ko- 
n.eczną odbywanie posiedzeń 
plenarnych w każdym tygod
niu gruania, aby podołać 
obowiązkom, jakie eiążą na 
Sejmie.

Rozmawiał: 
MAURYCY 

KAMIENIECKI

Statut uchwalają całe zespoły założycielskie A Koncepcja szkolenia członków władz organizacji 

Codziennie kurat wniosków 
o repstiiicje związków zawodovnk

Listopadowa porażka „podziemia 
przybliżyła zakończenie stanu wojennego

MhB 
pariwli

WARSLAWA VPAP’, 
19 bm zebrała się w siedzibie Sejmu Społecz

na Komisja Konsultacyjna — powołany przez 
Rade Państwa organ doradczy i informacyjny 
służący pomocą w uruchamianiu i umacnianiu 
związków zawodowych. Głównym temater 
obrad, które prowadził przewodniczący komisji 
prof. dr Zbigniew Salwa, był przebieg i pierw
sze wniosKi z dotychczasowej rejestracji nowych 
związków zawodowych.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez
Dotychczas do sądów woje

wódzkich w całym kraju vpły- 
aęlo 1345 wniosków o rejestra
cję i codziennie dochodzi do te
go kilkadziesiąt wniosków. Za
rejestrowano 226 związków za
wodowych. W dwóch przypad
kach sądy wydały nostanowie- 
nia negatywne z uwagi na to, 
że z wnioskami o rejestrację 
związków wystąpili... dyrekto
rzy zakładów, co jest oczywiście 
sprzeczne z przepisami i inten
cją ustawy.

Najwięcej wniosków o rejestra 
cję związków wpłynęło w woj. 
katowickim (314), a w następnej 
kolejności — w woj. opolskim i 
bydgoskim. Jak dotychczas raz 
tylko zdarzył się (w Sieradzu) 
przypadek wniesienia dwóch 
wniosków o rejestrację z jedne- 
g< zakładu; sędzia zapropono- 
w ił dwóm komitetom założy
cielskim porozumienie się i zło
żenie jednego wniosku.

Na razie przewa’ ją wnioski 
napływające z małych i scl- 
nich zakładów pracy, co oczywi
ście ni< oz tez; że w dużych 
nie działają korni! ty założyciel
skie. Liczba założycieli w dniu 
składania wniosku waha się od 
ki :udziesięciu lo ponad 100 
osób a w wyjątkowych przy
padkach — kilkuset. Proces uru- 
cu »mlania działalności związko
wi j rozwija si zatem pć" oli, 
al jest to zupełnie zrozumiałe.

Powodem niewielkiej w sto
sunku an napływu wniosków 
liczby wydr- ych postanowień o 
rejestracji są uchybienia for-

yrektorr Departamentu Nadzoru SądoweaC w 
Ministerstwie Sprawiedliwości dr. Gerarda pień
ka, w każdym sądzie wojewódzkim wyodrębnio
no w ramach wydziału cywilnego specjalną sek
cję ds. i sjestracji związków zawodowych. Do 
sekcji tych skierowano najbardziej doświadczo
nych sędziów. W wlckszości województw sędzio
wie nawiązali współpracę z zespołami informa
cyjno-doradczymi przy prezydiach WRN. Mini
sterstwo Sprawiedliwość’ sprawuje bieżący nad
zór nad przebiegiem rejestracji.

Komisja uzna, za celowe za
cieśnienie współpracy z woje 
wódzkimi zespołami informacyj
no-doradczymi, które powinny 
aktywniej pomagać nowo pow
stającym w zakładach pracy 
związkom zawodowym.

W toku obrad minister Stani
sław Ciosek poinformował 
członków komisji o sytuacji spo
łeczno-politycznej w kraju oraz 
odpowiedział na liczne pytania.

Na posiedzeniu zatwierdzono 
regulaminy Społecznej Komisii 
Konsultacyjnej oraz trzech jej 
zespołów.

Komisja podjęła temat szko
lenia członków władz zakłado
wych organizacji związkowych 
w zakresie problematyki związ
kowej. Sprawa ta będzie aktu
alna z początkiem przyszłego 
roku, po wyborach włrdz zwią
zków. Uznano za celowe uru
chomienie takiego kształcenia i 
przedyskutowano wstępnie jego 
koncepcję.

Rada Pań ' wa powołała pos. 
Wa'lemarr Szpalińskiego ni se
kretarza Społecznej Komisji 
Konsultacyjnej, odwołując z tej 
funkcji pos. Janusza Brycha w 
związku z jego p-zejściem do 
pracy w służbie dyplomatycz
nej.

Społeczna Komisja Konsulta
cyjna ma już swoją siedzibę. 
Oło jej adres: Warszawa, ul. 
Knłews! lego nr kodu poczto
wego 00-950, nr telefonów: 
27-26-74 i fT-33-îî, nr telexu: 
81 -53-40.

malne popełniane przy ich skła
daniu a zwłaszcza niepełna i 
niewłaśch e opracowana doku
mentacja. Niemal połowę — 568 
wniosków złożone bez statutów. 
Zdarzyło się, że statut tjył uch
walany tylko przez komitet za
łożycielski, nie jak tego wyma
gają przepisy — przez wszy
stkie osoby zak! adające związek. 
Warto też zwrócić uwagę na 
inną zasadę dość często dotych
czas nieprzestrzeganą: jeżeli 
sąd stwierdź’, że statut zawiera 
sformułowania wymagające 
zmiany, to zmianę taką musi 
również uchwaljć cały sespół 
zakładający związek, a nie sam 
tylko lomitet założycielski. 
’ ’szystkie rodzaju uchy
bienia wydłużają tok postępo
wania rejestracyjnego w któ
rym sądy -ardz ściśle prze
strzegają wymagań prawa.

Jak zapewnił prze lata yiclel 
Ministerstwa Sprawiedliwości, 
powszechnie r »spektowane jest 
stanowisko Sądu Najwyższego, 
iż bez zgody związkowców ąd 
nie może niczego dopisać do sta
tutu zw ZKu, a w razl< castr :e- 
żeń może tylko odmówić wpisa
nia związku do rejestru.

Pierwsze tygodnie rejestrowa
nia nowych związków zrodziły 
wątpliwości prawne, które będą 
wymagały rozstrzygnięcia. Na
leży do nich kwestia, czy -w j- 
zek zawodowy może działać w 
zakładzie zmilitaryzowanym. 
Przeważa opinia pozytywna, 
czego dowodem jest zarejestro- 
w śnie związku zawodowej'- w 
kopalni „Rudna”.

Od nowego roku

Wyższe opłaty za usługi 
pocztowe dla ludność'

Kombinat oskarżony 
o degradowanie /rodowiska 

naturalnego
„Police” 

'przed sqdem

SUWAŁKI. Jakie mamy or
ganizacje partyjne, co robić by 
nasza działalność była bardziej 
efektywna — oto problemy o- 
mawiane 19 bm, na plenum 
KW PZPR w Suwałkach, po
święconym aktualnemu stano
wi i dalszym kierunkom pracy 
politycznej w środowiskach ro
botniczych. Sytuacja uległa 
ostatnio znacznej poprawie. 
Porażka „podziemia” 10 listo
pada i w dniach następnych 
przybliżyła bowiem zakończe
nie stanu wojennego i wyjście 
Polski z kryzysu. Obecna at
mosfera sprzyja większemu 
zaangażowaniu ludzi pracy w 
sprawy swych zakładów, w 
sprawy kraju, a także aktywi
zacji pracy partyjnej. Społe
czeństwu — mówiono na ple
num — należą się słowa uzna
nia za obywatelską postawę 
oraz niedawanie posłuchu ape
lom o strajki i demonstracje 
przeciwko włauzom.

Zabierając głos, członek 
Biura Politycznego, sekretarz 
KC PZPR Mirosław Milewski 
omówił aktualną sytuację w 
kraju oraz odpowiadał na py
tania. Dziś — powiedział m.in. 
sekretarz KC — jesteśmy o 
wiele bliżsi wyjścia z kryzysu 
niż przed 10 listopada, a więc 
dniem kiedy to przeciwnicy 
polityczni ponieśli porażkę. 
Nadal wiele uwagi trzeba po
święcać w pracy partyjnej 
bezpośrednim' rozmowom t 
ludźmi.

GORZÓW. W KW PZPR od
było się 19 bm. spotkanie se
kretarzy instancji podstawo
wych, komitetów zakłado
wych, delegatów na IX Zjazd 
i członków komisji problemo
wych KW poświęcone omó
wieniu najważniejszych kie
runków i-metod pracy partyj
nej po X Plenum KC. Uczest
niczył członek Biura Politycz
nego KC PZPR — Stanisław 
Kałkus, który tego dnia spot
kał się także z kilkudziesięcio

osobową gri pa aktywu pa' 
nego Zakładów Mechaniczni 
„Gorzów”. Odpowiadając 
pytania przypomniał, ze 
toku kampanii przed IX ' 
dem do nowych władz 
no wielu nowych ludzi. 
li oni ostro zaatakowani PtJ 
przeciwników. Dziś 
jednak powiedzieć, że. sa i ; 
pierwsze wyniki entuzjazm 
jakim przystąpili do 
Jeśli chodzi o sytuację 11.6 
ju — to ulega ona pop 
odnotowuje się przyrost Pr 
dukcji. Niemniej P°trzL, 
jeszcze dużo wysiłku ibi 
konać obecne trudności.

GDANSK. Przygotowania 
zajilanowanej na 3 grt inis ' 
Zakładowej Konfèrencji - 
wozdawczej PZPR oraz r 
i najbliższe zadania 
wych jak i grup, partyjny 
były tematem narady Í . Łj 
udziałem aktywu • partyjn® 
odbyła się 19 bm. w Stoc 
Gdańskiej im. Lenina. 
dawne zmilitaryzowanie 
ni — cc było krokier 
nym — pozwoliło wśród 
kunastotysięcznej załogi „ 
pewnić spokój, ład i porM 
Sprzyja to bardziej 7ytęz<WJ 
i efektywniejszej pracy.

Uczestniczący r ( narpOii- 
zastępca członka Biura 
tycznego KC I sekretar" 
PZPR w Gdańsku. Stani-”v 
Bejger omówił aktualną 
ację społeczno-gospodai 
kraju ze szczególnym u 
dnieniem problemów 
pujących w woj gdaćs a 
Poruszył również zagądn 
związane z tworzeniem 
szczególnych przedsi?’ f, 
stwach nowych ogniw a, 
ków zawodowych. Dotyc*1 
w woj. gdańskim ukonsty 
wało się 325 grup inicja 
nych. Do Sądu Wojewódz* ‘ 
w Gdańsku wpłynęły 23 W11 
ski o rejestrację, z czeg0 
już zarejestrowano.

Konieczność modyfikacji zaopatrzenia ® Sprawa cał • 
gospjdarki S Ogrzewanie, kanalizacja i Wi- ciąd1

Zgodnie z wcześniejszą za
powiedzią, opublikowaną w 
środkach masowego przekazu, 
minister łączności zarządził 
wprowadzenie z dniem 1 sty
cznia 1983 roku zweryfikowa
ne? taryfy krajowej za usługi 
po. zt"v 'zakijsie listów, 
paczek i Innych przesyłek, 
zł’ :anych przez ludność.

Nowe opłaty za podstawowe 
usługi pocztowe wynosić bę
dą, na przykład:

• List zwykły do 20 g: — 
miejscowy — 5,00 zł; — za
miejscowy — 6,00 zł.

• List polecony — 10,00 zł.
• List dworcowy — 10,00 zł. 

zł.
• List ekspresowy — 20,00 

zł.
• Kartka pocztowa — 5,00 

zł.
• Druki do 50 g — 5,00 zł.
• Paczki i listy wartościo

wi — zamiast 2 stief, wpro
wadzona zostaje jedna strefa 
opłat: paczki o wadze do 2 kg
— 15,00 zł; powyżej 2 do 5 kg
— 25,00 zł; powyżej 5 kg — 
35.00 zł.

Zniesiono opłaty za doręcza
nie czasopism i prasy.

Szczegółowe informacje o 
wysokości opłat za usługi po
cztowe będą dostępne we 
wszystkich urzędach poczto- 
wo-telekomunikacyjnych na 
obszarze całego kraju.

Krajowa taryfa pocztowa u- 
trzymywana była tia nie

zmiennym poziomie od kilku 
lat. W okresie tym nastąpił 
znaczny wzrost kosztów dzia
łalności poczty, powodujący de 
ficytowość usług pocztowych. 
Tymczasem zapotrzebowanie 
społeczne na ut ig{. pocztowe 
i poprawy *c^ fakoíci —> sy
stematycznie wzrastają. Nie
zbędna modernizacja i częś
ciowy rozwój poczty realizo
wane są, zgodnie z zasadami 

eformy gospodarczej, głównie 
w ramach samofinansowania 
Państwowego Przedsiębior
stwa „Potjka Poczta, Telegraf 
i Telefon". Wzrost jednak ko
sztów robocizny, materiałów, 
energii, transportu, remontów 
oraz inwestycji, a także ko
nieczność przynajmniej u- 
miarkowanego rozwoju pocz
ty — Stworzyły potrzebę wpro 
wadzenia podwyżki taryf — 
koleinc. taryfy pocztowej dla 
jednostek posoodarki a w na
stępnym etapie, tj. od 1 stycz
nia 1983 roku — również dla 
ludności, do poziomu takiego 
jaki już obowiązuje jednostki 
gospodarki. Wiadomo, że pod
wyżka taryfy, zwłaszcza wo
bec nie zawsze dobrej jakości 
usług pocztowych, nie jest 
sprawą popularną. Jednak 
wprowadzenie samofinanso
wania, a wymagało to zmiany 
taryfy, stanowi warunek nie 
tylko modernizacji i rozwoju, 
lecz wręcz funkcjonowania 
poczty. (PAP)

ń e gardzili żadnym łupem $ Podawali 
się za funkcjonariuszy MO

Dwa niebezpieczne gangi 
w potrzasku

W RSZAWA PAP) 
Inspektorzy W5 iziału Krymi

nalnego Komendy Stolec :nej 
MO zatrzymali ostatnio dwie 
grupy rabusiów, którzy doko
nali kilku napadów na miesz
kania podając sie za . 'nnkejo- 
nariuszy MO bądź działając w 
mundurze milicyjnym.

Pierwsza grupa składała się z 
4 mężczyzn. Od lipca ub.r. do
konali oni łącznie 11 napadów 
na rń szkania, ,z których ko
rzystali tywatele państw 
arabskich. Rabowali oni (jeden 
był w mundurze milicyjnym) 
głównie polskie i zagraniczne 
pieniądze nie gardząc paszpor
tami czy magnetofonami. W 
końcu października w jednym 
z mieszkań urząd: uno zasadz
kę jednakże rabuś zdołał 
uciec, wyskakują,.... z III pię
tra. W kilka d": p< niej r a 
grupą została ujęta. Są te; Mi

rosław 7 1 Jarosła a1 L’. (oby
dwaj nigdzie nre pracując'-) 
oraz Bogusław O. (właściciel 
prywatnego zakładu produkują
cego wyroby z tworzyw sztucz
nych) i Zenon R.

Członl wie tego gangu znali 
się z innymi kryn ■ laLstami: 
Krzysztofem O. i Mirosławem 
Z., którzy działali jednak -’eza- 
leżnie. Ci z kolei wyspecjalizo
wali się w „przeprov adza.niu 
rewizji” w mieszkaniach osób, 
które podejrzał „ii — (często 
zresztą słusznie), że nie ma ją 
czystego sumienia. Podając się 
za funkcjonariuszy MO doko
nali oni 3 napadów rabunko
wych oraz 2 włamania, a war
tość łupu wyniosła 4,6 min zł. z 
czego odzyskano 1,5 nln zł. 
Obydwaj rabusie zostali aresz
towani. Odzyskano także legi
tymację MO. Aresztowanych 
zostało ró .vnież dwóch pase
rów.

Nieletni...
faszyści

WARSZAWA PAP) 
Przed Sadem zjewódzkim w 

Gdańsku zakończył się proces 11 
uczniów szkół zawodowych w 
tym 5 nieletnich, oskarżonych o 

iło’ nie organizacji faszystow
skie! pod nazwa „Narola”. Jak 
zostało udowodnione podczas

przewodu sadowego mieli oni 
wyproduKowane własnoręcznie 
legitymacje składając też przy
sięgę na egzemp’arz „Mein 
Kampf”. Akt oskarżenia zarzu
cał również oskarżonym malo
wanie swastyk na grobach żoł ■ 
nierzv radzieckie!

Sąd wymierzył im kary od 1 
roku do 2 lat pozbawienia wol
ności zawieszając iej wykonanie 
na okres trzech lat oraz oddal 

h pod n dzór prokurator -)- 
dowego, W stosunku do nielet
nich sąd orzekł skierowanie Ich 
do z składu poprawczego na 
okres dwóch lat z zawieszeniem.

SZCZECIN (PAP)
19 bm. w Sądzi« Wojewódz

kim w Szczecinie rozpoc: d się 
niecodzienny proces. Zarząd 
Szczecińskiego Oddzii_łi. Miejs
kiego .1, Oci ron-e ’-zyrody, 
Szczeciński Klub aztałtowania 
i Ochrony Środowiska, a także 
działa I igi" Ochrony Przyro
dy Mirosław Kw iatkowski wy
stąpili przeci- co zakładom 
chemicznym w H icaeh skarżąc 
ten ombinat o nisti zenie i de
gradowanie środowiska.

Pod- as pierwszej rozprawy 
ląd zol yi 1 stronę skarżącą 
o przed tawiei u w terminie 
trzech tygodni kur’ ,Ietu opinii 
i eksnertvz na które powołuje 
rię w pozwie i dalszych pismach 
procesowych.

Niedawno Rada Ministrów, 
podejmując decyzję o dalszej 
rozbudowie zakładów „Police”, 
00 wynika z potrzeb rolni ;wa 
na nowoczesne nawozy wiclo- 
si id.iikowe, a jest to sprawa o 
podstawowym znaczeniu dla 
gof nodariri żywnościowej, okre
śliła kroki jakie trzeba podjąć, 
ab" p.-prawić stan środowiska 
przyrodnicze o. Tak więc w 
przyszłości kolejny chyba pro
ces tym zakładom nie grozi. 
Teraz jednak nusza wytłuma
czyć się przed sadem za swoje 
działania, a właściwie za brak 
w przeszłości tych działań na 
rzecz ochrony środowiska.

Wznowienie zajęć 
na UMK w Toruniu

TORUŃ (PAP)
19 bm., po tygodniowej przer

wie, wznowiono zajeua na Uni
wersytecie M’koiaja Kopernika 
w Toruniu. Przerwa zaczadzona 
została przez rektora uczelni — 
prof. Jana Kopce wieża w następ 
stwie chuligańskich ekscesów 
studentów mieszkających w do
mach akademickich w entrum 
miasta; miały one miejsce 11 
bm. w godzinach wieczornych.

Przed wznowieniem zajęć do
konano ponownego rozdziału 
miejsc w domach studenckich, 
przekv-aterowąno mieszkańców, 
likv id ijąc zasadę koedukacyjno- 
ści i jednowydziałowości akade
mików. Ponadto wpi-owadzono 
obostrzenia regulaminu obowią
zującego w DS-ach. Powołano 
również uczelniana komisję dys
cyplinarną, Któr» zajmie się 
wyjaśnieniem okoliczności eksce
sów i ustaleniem ich inspirato
rów.

Śledztwo w tej sprawie pro
wadzi także Prokuratura Rejo
nowa w Toruniu.

wąskim gardłem

Obecna sytuacja w budownictwie mieszkaniowym w 
łęooki i uzasadniony niepokój nie tylko u tysięcy oczekuj4cy.(j 

w ko'ejce po własne „m”, aie ikze u inwestorów, wykona' 
i w odpowiedzialnych za tę dziedzinę gospodarki resoi ta -h. ..
1 my ta ten rok plan — 115 tys. mieszkań w budownictwie te( 
łecznionym oznaczał obniżenie zamierzeń do poziomu 
lat 10. Do końcs października br. przekazano ; tego i»—- 
84 tys. lokali. Realr ocena szansy wykonania całorocznyc11 lol 
mierzeń wykazuje, iż ok. 30—40 tys. rodzin, 
w br. mieszkania przełoży przeprowadzki na rok następny-
Jak zmienić sytuację w bu

downictwie, co trzeba zrobić by 
przełamać impa i budować w 
najbliższych latach więcej mie
szkań? Nad kompleksem spraw 
warunkujących wyjście z kry
zysowej sytuacji budownictwa 
mieszkaniowego radzono 19 bm. 
na ogólnokrajowej naradzie w 
Warszawie. Po raz pierwszy 
spotkali się razem przedstawi
ciele największego inwestora 
„rnieszkaniówki” — spółdzielczo
ści mieszkaniowej, wykonawcy 
— dyrektorzy przedsiębiorstw i 
zrzeszeń budowlanych oraz re
prezentanci władz terenowych.

O licznych decyzjach i przed
sięwzięciach zmieniających ebe- 
ene układy organizacyjne, syste
mowe i zaopatrzeniom e bu
downictwie poinformował pro
wadzący naradę minister bu
downictwa i irzemysłu mate
riałów budowlanych — Stani
sław Kukuryka. Zmierzają one 
zarówni d< pewnych modyfika
cji založen reformy, przj .toso- 
w n jej rr ch mizmów do spe
cyfiki budownictwa jak też 
twoi zenia ekonomicznych or
ganizacyjnych warunków spraw
niejszego sterowania produkcją 
budów :mą. Zacnowując pełną 
samodzielność przedsiębiorstw 
budowlanych tworzyć się będzie 
taki system sterowania .ch pro- 
d akcją at v o uzyskanych wyni
ki ch decydował nie zysk a tak 
pożądane snoł cznie rzeczowe 
cl “lity w postać nowych miesz
kań. Modyfikacji musi ulec o- 
becny system zaopatrzenia pla
ców bu, owy. Resort wyjdzie do 
w szystkich resortów wytwarza
jących na potrzeby budowni
ctwa z ofertą określającą, ile 
czego i kiedy potrzeba aby wy
konanie planów budownictwa 
mieszkaniowego stało się spra

wą całej gospodarki, 
przecież realizujemy 
niowe programy.

Dokonana zostanie P01 l' 
analiza systemu piać w 
nictwie, opracowane no*’" "jfir 
my i ceny niezbędne dla w rl,, 
żenią zasad kosztorysowali1 
bót. T; iskliwszą opiel”) ’ u 11 
ne mają być załóg w kwes 
socjalno-bytowych.

Pra. ityki minionych 1 '.^1^ 
ferujące oddawanie za 
cenę jak największych 
mieszkań spowodowały, 
sta stanęły przed barierą 'Ajjiii 
terenów 'uzbrojonycn. W -ok11 
rejonach, oez podjęcia _ yc)’ 
zakrojonych robót i Jí' 
komunalnych nie może byc

• mowy o dalszym rozwOJb gd 
óownictw.. mieszkań^ 
Wyrażono pogląd, że obec^air 
kres przedsięwzięć w e' • i>* 
dżinie a także yrzewidii*0 (,j'ł 
lata 1 ajbliższe środki n u 
zwielokrotnione. Nawet ko 
ogranie: enia na PeW'en^Wli'j 
rozmiarów „mieszkano 
trzeba zwiększyć wysiłki j,. 
rozbudową miejskiej 
tury. Brał możliwości 5y- 
nowych mieszkań, obciaźob® ^, 
sterny kanalizacji i wodoc«’gti' 
kłopoty z komunikacją 1 ’ 
menty, które wysuwano. u uuak 
jąc, sprawę inwestycji 
nych za kluczowy probte01 ’ y» 
tujący rozmiary _ budoW° 
mieszkaniowego. “ .

Poruszono także wiete b luf 
tkwiących na tzw. styku 
stora i wykonawcy. U?Pra'^ap<’ 
nie ich współdziałania 
za szczególnie ważne i 01/, 
ne w codziennej działał1 "L‘

Jak przełamać impas 
w budownictwie micszhniowym

WARSZAWA (^!„ 
-ich

isp»:
złomu
tego zaled*r 

całoroczny00 ûfJo 
którym objec^

ąiiesZ

Byli konspiratorzy 
powrócili do domu

POZNAN (PAP) 
W pierwszej połowie bm. 

Służba Bezpieczeństwa KW 
MO w Poznaniu zatrzymała 
grupę osób, które naruszyły 
art. 46 Dekretu o stan— /o- 
jennym. Grupa, w której skład 
wch-dziły osoby zatrudnione 
w kilku zakładach pracy Poz
nania, stworzyła sprzeczne z 
bowiązującyni prawem po

dziemne struktury NSZZ „So
lidarność”. Ustalono, że rozpo
częła ona swą działalność w 
maju br. przyjmując nazwę 
„Tymczasowa komisja koordy
nacyjna”. Żądaniem jej oyło 
m.in. tworzenie konspiracyj
nych komisji nakładowych w

takich fabrykach jak „HCP”, 
„Pomet”, „Centra” i „Tele- 
tra”, a także wydawanie po
dziemnej prasy. Członkowie 
grupy Regularnie spotykali się 
w swych mieszkaniach. Wszy
scy -atrzymam potwierdził’ 
przynależność do grąpy poda
jąc szczegóły działania niele
galnej ..Tymczasowej komisji”.

Po przeprowadzeniu rozmów 
z zatrzymanymi postanowiono 
ich zwolnić. 19 bri. powrócili 
do L-wycn domów: Rajmund 
F., Marek P. oraz Stanisław 
P. Poaejmując taką humani
tarną aecyzję wzięto również 
pod uwagę sytuacje rodzinne 
niektórych psob,- a także ich 

ha**0 
stan zdrowia. ^an'euar1’'' 
prowadzenia sprawy 
jest ze strony organów s ^e, 
nia jednocześnie próbą 
rżenia w szczerość zapí 
iż zainteresowani ni® )al°fl” 
więcej podejmować d a- 
ści sprzecznej z przepisan> 
bowiązującego prawa.

W Sn.ład wykrytej 
sowej komisji 
nej” wchodziły jeszcze d * 
sooy. Ich losy są r 'ec0 iřS1ac 
Wiesław. H. został ® c1 
wcześniej aresztowany p 
prokuratora rejonowe 
Kaliszu pod zarzuteiU ' 
piania w tvm mieście 0 ir 
nawołujących do bojk°‘’’ 
wych związków , zawód0 
czym naruszył jeden * 
sów Dekretu o stanie " j, 
nym. Natomiast RrÎZ® uy 
został znacznie wcześni 
ternowauy. ’
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Jan Paweł II zakończył wizytę na Sycylii

Ostry atak przeciwko mafii
PAWEŁ WASIELEWSKI

Korespondencjo z Rzymu specjalnie dla „TR"
Jan Paweł II zakończył swą 

inszpasterską wizytę na Sycylii. 
B; ła to jego trzydziesta tr: ecia 
podróż we Włoszech od począt
ku'pontyfikatu, zarazem naj
dłuższa i najtrudniejsza. Papież 
odwiedził bowiem jeden z naj- 
b=’ dziej zacofanych regionów 
Italii, dotknięty masowym bez
robociem i gnębiony przez ma
fię. Nawiązując do spraw 'la- 
fii Jan Paweł II potępił — jak 
to powiedział akty barbarzyń
skie o gwałtu, które od dłuższe- 
gi już czasu powodują, że ulice 
Palermo spływają krwią, które 
znieważają godność 1 idzką po
wodują pogłębianie się niespra
wiedliwości ekonomicznej i sno- 
łeczne.t, podkreślił, że gwałty te 
sprzeczne są z dobrymi stosun
kami międzyludzkimi, poczu- 
cier sprawiedliwości i pokojem 
społ-cznym. Zagroził — jak to 
podkreśl! w swym tytule na 
pierwszej stronie niedzielny 
dziennik „L? Repubblica” — 
czionKOm mafii — piekłem. 
Przełamując tabu — żaden bo
wiem z witających go dostojni
ków Kościelnych i polityków po
za robotnikiem stoczni z Palev- 
m_, nie użył słowa mafia, pa
pie4 apelowa! w imieniu god
ności ludzkiej o zwalczan e — 
iek to powiedział zjawiska ma- 
fi

Należy podkreślić, że na kilka 
godzin przed przylotem papie
ża w nocy z piątku na sobotę 
od strzałów killerów mafii zgi
nęły czt. _-y dalsze osoby w tym 
dwaj chłopcy w wieku trzyna
stu i siedemnastu lat. Od po
czątku tego roku z rąk mafii

zginęło na Sycylii około 260 
os ób. Nawiązuje do trudnej 
rzeczywistości socjaln-j. Jan Pa
weł II wyi iził nadzieję, że na
stąpi rozwój gospodarczy i sp< 
łeczny wyspy, co spowoduje, iż 
młodzi nie będą musieli w po
szukiwaniu pracy . chleba emi
grować do innych rejonów 
Włoch bądź za granicę.

Przemawiając w niedzielę, 21 
bm., który to dzień obchodzony 
4est we Włoszech jako Dzień 
Emigranta, papież stwierdził, że 
Sycylia od stu już z górą lat jest 
ziemią emigrantów. Apelował do 
władz wyspy o rozwiązanie pro
blemu bezrobocia, które sprzecz
ne jest z prawdziwym człowie
czeństwem. lylko pośrednio na
wis zał do budującej się na Sy
cylii wielkiej bazy dla 112 ame
rykańskich pocisków nuklear
nych typu „Cruise” wyrażając 
nadzieję, że człowiek nie stanie 

•się ofiarą straszliwych energii, 
jakie wyzwolił.

W pi erj szym dniu swej wi
zyty na Sycylii, w sobotę Jan 
Paweł II odwiedził tereny 
dotknięte straszliwym trzęsie
niem ziemi w 1969 roku w wy
niku którego zginęło 231 osob. 
Połepił fakt, iż ludność tych te
renów mimo ze upłynęło od te
go momentu czternaście lat na
dal żyje w barakach, któ. I sta
nowią symbol degradacji i upad
ku. Apelował, by fundusze prze
znaczone dla ofiar trzęsienia 
-seczywiście do nich trafiały 1 
były sprawiedliwie rozdziela
ne. Potępił powolność i iiiekom- 
ps tentność w akcji odbudowy 
zniszczonych terenów.

Jubileusz biskupa „wypędzonych”
BONN (PAP)

Jak i daje tygodnik „Volks
bote”, biskup Heinrica Maria 
Janssen c 'chodził jubileusz 
25-lecia działalności w charak
terze biskupa „wypędzonych”, 
czyli rych, którzy przybyli po 
wojnie z obszarów za Odrą i 
Nysą. W depeszy gratulacyjnej 
papieża Jana Pawła II przeka
zanej za pośrednictwem nun
cjusza apostolskiego w RFN i 
zamieszczonej w „Voll sbote” 
stwierdza się: „Ojciec Święty 
przekazuje zasłużonemu bratu 
na stolcu biskupim Heinricho
wi Marii Janssenow. wyrazy 
szczerego uznania i podzięko 
wai.ia za >«go pe’-ą oddania 
25-letnią dziaratnosć duszpa
sterską jako biskupa wypędzo
nych. Jego niezmordowane 
działanie we współpracy z po
zostałymi biskupami, księżmi

i działaczami świeckimi przy
czyniło się do tego, że wypę
dzonym było łatwiej znosić 
swój los, i że pok, sie gorzk
nienia lub niszczycielskiej nie
nawiści przeciwstawili twór
czą siłę miłości chrześc’jap- 
skiej.”

Uroczystość jubileuszu odby
ła 'ę w Koenigsn In, gdzie 
mieści się centrum działalności 
zacb' dnioniemieckiego Kościoła 
katolickiego w kierunku 
wschodnim. W uroczystości, 
którą zorganizowano z inicja
tywy przewodniczącego kato
lickiej rady ds. uchodźców, u- 
czestniczyli wszyscy wizytato- 
zy _ ipostolscy prr- osiedleńców 

katolickich, przewodniczący 
„związku wypędzonych” H r- 
bert Czaja oraz liczni przedsta
wiciele organizacji katolickich 
i ziomkostw

Minister Stefan Olszowski o wizytacji w Indiach i Kuwejcie Za granicą o Polsce W stosunkach z ZSRR

Ważny krok na drodze
rozszerzania stosunków Polski

i?ójść naprzód 
można tylko

Waszyngton 
kontynuuje p^itykg 

z.pozycji siły
z krajami rozwijająeyu-i się ft dialogu WASZYNGTON (PAP)

Sekretarz sta.iu USA, Gearg 
Shultz, wystąpił na konferencji 
prasowej w Waszyngtonie, po-

fn-

WARSZAWA (PAP) 
r>n powrocie z Indii i Kuwej- 
minister spraw zagranicznych 

Stele r) Olszowski udzielił PAP 
nasłępujqcej wypowiedzi:

w dniach 10 — 16. 11. br. zło- 
‘-„i oficjalne wizyty w ...

fuch jo — B) i Kuwejcie (14 
" 16 bm.).

Indiach przebywałem na 
i proszenie min. Sz. P. N.zra- 
tinhe Rao. Celem wizyty była 

pontynuacja wieloletniego dia- 
°?u i pogłębienie tiaô’vcyj.iie 

Przyjaznej i partnerskiej współ- 
Prac zarówno w sferze noli- 
ycznej jak i gospodarczej.
Szczególnie ważne znaczenie 

rpuła moje spotkanie I rozmo- 
z panią premier Indirą 

p hi. Przekazałem jej po- 
. ł»nie o 1 premiera gen. W. Ja

ruzelskiego wraz z najlepszymi 
' "zeniami z okazji 65-tej roez- 

■*c.y “rodzin. Pani Indira Gan- 
,“1 żywo interesowała się sy- 

w naszym kraju, z naj
wyższą życzliwością mówiła o 
P,et'-zeMe utrzymywania kontak 
#łf między naszymi rządami 
•raz wspólnego zar'anawianîa 
' nad możliwościami rozwoju 
■Pół racy.
j, . rozmowy r, p. Indira Gan- 

z wszystkich pozostałych 
Iłótkań oficjalnymi osobistoś- 

'{»rnl Indii oraz z wyraźnego 
„sierdzenia min. Narasin- ha 
J.,0' wynika jasno, że rząd In-

J ajmował i zajmuje wóbee 
■ "wżeń w Polsee stanowisko 
„’P’ekwentne i zdecydowane, 
.. ^«chowane zrozumieniem na- 
. eJ sytuacji. Rząd ’ndil uznaje, 

stanowią one wyłącznie spra 
„* r*wnętrzni i że ‘"Iko rząd 

’ki uprawniony jest do ich 
,, ïulowa nia. Traktujemy to 
. n®wizkb jako wyraz pewnego 

mlenii i poparcia dla na- 
h/î wysiłki w, pod Jmowa- 

na drodze normalizacji 1 
i"iHzacji sytuacji w Pouce.

j, czasie rozmów z min. Sz. 
a,,asimha Rao dokonaliśmy 

■e81ądu wydarzeń międzyna- 
kn ?V ch- SI wierdziliśmy dale- 

‘dącą zbieżność naszycn ocen, 
^czególności wyraziliśmy za-

fDOKO7?CZENIE ZE STR 1) 
^»dnośr ustawy polskiej z 
pWe?cjami MOP.

nj r’7' te przez Radę Admini- 
i^räcyjna wi :szością głosów 
K™1 zalecenia przygotowane

'■ ra.i MOP — Komitet 
), ,n<-śc Związkowej, nie odcj£- 

íednak od nie udowodnio- 
:aiv a-zutów poi czególnych 

■ odnieh central związko- 
ctl> iż Polska naruszyła pew- 

‘tOp stanowienia konwencji 

H^hinia Rady Administracyj
ni”, skupiającej w -nacznej 

szóści przedstawicieli kół 
5j v-'°cialistycznvch i liczącej 
(.[ pionków ozostajc w glębo- 
Dq t irzeczności z decyzja 

z Ha na plenarnym posie- 
Kon.lu 68 Międzynarodowej 
fc. "erencji Pracy w czerwcu 
°br a Çenewie. Konferencja ta, 

7Rjąca z u Iziałem 1800 de- 
knn , * Ie krajów człon- 
», .'skich MOP, nie przyjęła ra- 
ł>»r końcowego zawierającego 
Pv,’Rral sugerujący naruszenie 
n, Polskę postanowień kon- 

P-Di MOP.

Prowokacyjne wypaczenia 
Oczywistej sytuacji w Polsce 
st ll3ierając głos w debacie na 
Kij?, Rady Administracyjnej 
br ftvharodowej Organizacji 
MsIh’ .Drzew°ńniczący delegacji 
DK p"ei. wiceminister praev, 
tof '.spraw socjalnych Krzysz- 

powiedział, że est 
tiń ^o rozczarowany zalece- 

Komitetu Wolności 
-[s',ązkowej. N-. podstawie oso- 

udziału w posiedzeniu 
bist1 -itU — stwieTCkjŁ wicemi- 

®r ~ miałem prawo spo- 
s.^ innych treści, w 

■ifri r°Wnież i innego jezvka dc- t^ucMiti, poza tym, lak bvć 
t> ? część uczestników rady 
t; minister pracy mojego 
68 j w swoim wystąpień:u na 
ifren Ü Międzynarodowej Kop
ti 9 n'.li Pracy aość jednoznaci- 
tzei?kreśiił- *d/ :e. w naszym 

’ ’■ , nan'u kończy się d'alog, 
Mr Zvna ingerencja w wew- 

sprawy naszego pan-

Uty' j' dst: wiciel Polski zwrócił 
w- że posiedzeniu Komi- 

łeą, Wolności Związaowej, pre- 
. Punkt widzenia rząoU 

tyCŁ’ Rie unikał spraw trud- 
^itiy 1 Przez r anad dwie go- 

odpowiadał na pytania 
bijj . °w komitetu. Przvpom- 
V, lru> że sUn wojenny wpro- 
IkjępOo w Polsce a okrer 
»r^jOtowy, aby zahamować 

.staczania się państwa w 
"■ebe SC w°.iny domowej oraz 

zDiecznej konfrontacji, do 
'’t'&n wzywali ekstremiści, 
ii'jj' bomniał też, że po ogłosze- 

nu wojennego irz.edsta- 
władz prowadzili roz- 

"Sq. z niektórymi działaczami 
n6b iaIności” nt. ewentualnej 
kięję.owy „solidarności” robot- 

o charakterze zwiazko- 
Ąon, ' starał się wyjaśnić człon- 
fl «c® ‘ lei u. dlaczego i z czy- 
"•oshlny rozmowy te nie przy- 

Wu rezulLatu.
’Uiji e!11,nister Górski jowic- 
. ’ ze u podstaw decyzji Sej-

Šw at na rzecz pokoju i rozbrojen-a

ZIIMować grenie wylmchu
wg uv iadrowßl

Dyskusja w MOP
nad polską ustawą Agencja

o związkach zawodowych

Obradowała

Nikt nie ma prawa
skłócać Polaków

e iro- 
kato-

wewne rznej 
iż w Polsce 
stabilizacji, 
warunków

Polski podkre- 
nawet

Komunikat wojenny opubli
kowany w niedziele przez ofi
cjalną iracką agencję informa
cyjną INA stwier ' ca, że irackie 
siły morskie i powietrzne znisz- 
c :yły w sobotę 5 tankowców, 
które znajdowały się w Zatoce 
Perskiej w pobliżu największe- 
g< portu przeładunkowego ropy 

ąftowej na wyspie Charg. ,IT 
komunikacii. .de podano, pod ja
ką „anderą pływały zniszczone 
statki.

Natomiast w ostatnim komu
nikacie dowództwa sił ::brojnycb 
Irai u podano, że w rejonie dzi - 
łań wojennych w pobliżu “rani- 
cy irańsko-irackiej irańskie sa
moloty bojowe i artyleria strą
ciły 5 samolotów przeciwnika.

MR uwzglę 1- 
przyjętyn. na- 
Sejm. Uwagi 
były pożytecz-

całym iwiecie coraz czę- 
odzywajq tię głosy na 

pokoju I rozbrojenia.

spoleczno-politycz- 
czasie wizyty, w oz- 
przewodnicząc./m izby 
parlamentu Indii — 

zostało zaproszenie

święconej głównie zagadnieniom 
stosunków amerykańsko-ra- 
dzieckich.

Shultz powiedział dziennika
rzom, że podczas swych rozmów 
w Moskwie z nowym kierow
nictwem radzieckim zadeklaro
wał gotowość USA do przedy
skutowanie problemo' istnie
jących w stosunkach dwujtron- 
nych, ji dnakże zaznaczył • 
pie wszy krok należy do ZSRR. 
Według słów sekretarza stanu, 
polityk USA wobec ZSRR obej
muje ki ną gotowość ao pracy 
nad "wiązaniem ^rol lemów, 
do podejmowani* próo ich wy
eliminowania i rozstrzygnięcia, 
ale równocześnie pod< idzi do 
wszystkiego, co sii. dzieje pod 
kątem potencjału militarnego i 
jego wykorzystani* oraz znać e- 
nia P“*ęgi USA i sojuszu NATO. 
Inacze nówiąe, USA zamierza
ją nadal prowadzić politykę z 
pozycji siły. G. Sh"'.tz podkre
ślił :e utrzymanie si nej pozycji 
militarnej USA na świecie jest 
sprawą ważna i wykluczył mi 
żliwości jakiejkolwiek i dukcji 
wydatków na i-ele wojskowe.

Jako trzy płaszczyzny, na któ
rych Waszyngton będzie oczeki
wać „gotowości strony radziec
kiej do poważnycl negocjacji”, 
G. Shultz wymienił rokowania 
rozbrojeniowe w Genewie i 
Wiedniu, oraz sp 'tkanie st Ma
drycie, stwierdzając, że Stany 
Zjednoczone „byłyby rade’’ z 
osiągnięć » tam postępów.

aby robotnicy nrzyłączyli się do 
nowych związków zawodowych 
i domaga się od rządu, aby po
został wierny swym przyrzecze
niem, jeśli chodzi o przyszłość 
ruchu związkowego, ny dotrzy
mał słowa, iż związki zawodowe 
będą niezależne.

Paryski „Le Figaro” zajmuje 
się m. in. sprawą reformy go
spodarczej. Korespondent tego 
dziennika stwierdza, że „nie ule
ga wątpliwości, iż ekipa spra
wująca władzę chce przeprowa
dzić reformy struktur p, ństwo- 
wych na płaszczyźnie politycz
nej, społeczr ej i gospodarnej”. 
Ma to być wizja systemu demo
kratycznego i skutecznego w 
działaniu. Korespondent doda je, 
że „główną przeszkodą w urze
czywistnieniu niezbędnych In
form stadowi brak zaufania do 
władzy, dlatego tez trzeba eye- 
liminować antagonizmy między 
częścią społeczeństwa a władzą. 
Niezbędna jest dobra wola i 
kompromis u rzględniający rea
lia. (PAP)

■est głęboko 
niz tylko z konstytu-

niektóre r 
na ten ie-

n lha Rady Ministrów, a Jego 
i .ejsce zajął 60-letni Wu Sie- 
eiep były zastępca kierownika 

'ydziału Zagranicznego KC 
KPCh, któi w maju mia
nowany zostsi I wic ninistrem 
spraw Eagarnicznych. Tekę mi
nistra obrony utracił 79-letni 
Keng Piao, również pozostający 
doradcą Rady Ministrów, a no
wym szefem esoitu został 72 
letni Czang Aj-ping, wieloletni 
zastępca szefa sztabu geneialne- 

o, .y wicepremiet i przew. 
komisji naukowo-technicznej 
dla potrzeb obrony narodowej.

samym pozostają w wyłąi nej 
kompetencji 
Podkreślono, 
nu., e proces 
niełatwych 
nętrznych 
Wskazywano 

. utiudnleniem dla procesu 
bilizacji w Polsce jest polityka 
restrykcji stosowana i inspiro- 

*—wam. głównie przez obecną 
administrację USA.

Poszczególne delegac'e zrpro- 
testowiły z całą ostrośc.ą prze
ciwko próbom uczynienia z 
Międzynarodowej Organizacji 
Pracy forum m„nipi>lacji poli- 

. tycznych i wywierania nacisku 
na P< iskę w ' runku P' >dej- 
mowanis działań należących do 
wewnętrznych praw naszego 
kraju, rei rodzaju akcja — 
podkreślano 
sprzeczna 
cją MOP, a b z podi Lawowym* 
normami prawa międzynarodo- I 
wego.

kich dziedzinach jak och-ona 
zd-'owia, turystyka. P.emier 
Kuwejtu zwracał szczególną u- 
wagę na potrzeby swojego kra
ju w zakrt-le kadr medycz
nych co wiąże się z szerokim 
rozwojem lecznictwa.

Niektóre z tych tematów u- 
jęliśmy już w umowie kultu
ralnej, którą podpisałem w Cza
si- mego pobytu.

Rozmowy z wicepremierem i 
tninistiem spraw zagranicznych 
Kuwejtu, szejkiem Sabahem 
al-Ahmadem al-Dżaberem as- 
Sabahem, dotyczące zarowno 
spraw dwustronnych jak i pro
blemów międzynai odowych wy
ka zały że istnieje duża zbież
ność lub nawet identyczność po
glądów. w ocenie lajważniej- 
szych kwestii międzynarodo
wych. Zwłaszcza tak ważnych 
dla świata arabskiego sprawach 
jak svTuacja na Bliskim Wscho
dzie. Rozmówcy wyrazili wdzię
czność za niezmienne poparcie 
ze strony Polski dla sprawy 
palestyńskiej oraz prawa arab
skiego narodu palestyńskiego 
do utworzenia własnego paň- 
st a.

Zarówno emir jab i premier 
oraz minister spraw zagranicz
nych Kuwejtu wyrazili zadowo
lenie z powodu przekazania im 
zaproszenia do odwiedzenia 
Polski.

W czasie wizyt w Indiach i 
w Kuwejcię poinformowałem 
moich rozmówców o postępują
cej poprawie sytuacji w Pols
ee. Miałem leż iezne kontakty 
z przedstawicielami .środków 
masowej informacji, którny ży
wo interesowali się rezuitatomi 
wizyty i szeroko je relacjono
wali.

Oceniając przebieg i wyniki 
obu wizyt, chcę stwierdzić, że 
w aktualnej sytuacji międzyna
rodowej, a zwłaszcza w warun
kach presji politycznej i eko
nomicznej wywieranej przez 
niektóre kraje wobec Polski 
wizyty te stańowlą ważny ki ok 
na drodze dalszego rozszerzenia 
1 aktywizowania stosunk i™ Poł

ci a krajami rozwijającymi 
się.

Na tydzień przed rozpoczęciem 
tegorocznej plenarnej sesji 
OŻPL — cnińskiego pat lamen
tu, ogłoszono w Pekinie zmiany 
na dwóch ważnych stanowis
kach ministerialnych: ze stano
wiska ministra spraw zagranicz
nych odszedł 68-letni Huang 
Hua, który pozostał nadal do-

Na 
ściej 
rzecz 
W Ikę o zlikwidowanie groźby 
wybuchu wojny nuklearnej, któ
ra mogłaby ogarngć nasz glob 
i doprowadzić świat do zagła
dy podejmują obecnie organi
zacje międzym 'udowe, działa
cze polityczni a taki społecz
ności różnych krajów. Coraz 
liczniejsze są też pokojowe re
zolucje, oświadczenia czy de
monstracje.: Oto 
ostatnich doniesień 
mat.

Międzynarodowa
Energii Atomowej (MAEA) przed 
stawiła Zgromadzeniu Ogólnemu 
NZ doroczny raport o swej 
działalności » ’ przyj »tej na za
kończenie debaty re’olucji Zgro
madzenie Ogólne wezwało m. In. 
do dalszego wykorzystywania 
energii atomowej dla eelów 
poko wych. r

Kanclerz Aujtrii Brune Ai ši
šky, występując na »potkan u 
przedwyborczym w mieście 
Steyr opowiedział ň ; za polity
ką pokoju 1 likwidacją groźby 
wybuchu konfliktu światowe,, o. 

Natomiast minister spraw za
granicznych Szwecji Łennart 
Bodstron oświadczył podczas 
oficjalnej wizyty w Norwegii,

w Europie Północn >j, Taea utwo
rzenia takiej strefy cieszy się w 
Szwecji olbrzym n poparciem 
społeczeńs wa.

Również mieszkańcy Wielkiej 
Brytanii występują na rzecz p« - 
koju — przeciwko planom kon
serwatywnego rządi dotyczącym 
rozmieszczenia w przyszłym ro
ku n« :erytorium traju amery
kańskich rakiet średniego zasię
gu. Jak wynika z sondaży bry
tyjskiej opinii publicznej 64 
proc, kobiet 1 68 proc, młodzie
ży potępia politykę rządu zmie
rzającą do nasilenia 'krojeń.

Z kolei ćg . ańttw afrykań
skich T ezwa’n ONZ do wpro
wadzenia na tym kontynencie 
zakazu produkcji broni nuklear
nej.

Zaś 
pejskiej 
Heklej

Nowi minfstrwie 
w rządzie chińskim

niepokojeni, nogarszającą się 
sytuacją międzynarodową, do
strzegając jednakże pewne prze 
słanki do nadziei na jej popra
wę.

Wyrażam głębokie przekona
nie, iż wizyta będzie dobrze 
shciyć dalszemu rozwojowi wza 
{•ejnnych stosunków. Wizyta po- 
tw-erdzłła, że stosunki te roz
wijają się pomyślnie oraz wska 
zała na nowe możliwości ,ch 
rozwoju. Stosunki polsko-indyj
skie stanowią dobry przykład 
pokojowego współistnienia i 
współpracy państw o różnych 
ustrojach 
nych. W 
mowie z 
ludowej 
ponowione 
dla delegacji Sejmu FRI do 
odwiedzenia Indii w przyszłym 
roi u.

Moja wizyta w Kuwejcie by
ła pierwszą wizytą polskiego 
ministra spraw zagranicznych 
w tym ważnym kraju świata 
arabskiego. Kuwejt, dzięki roz
ważnej i umiarkowanej po! ty
ce swego kierownictwa zarówno 
w sprawach wewnętrznych jak 
i w polityce zagranicznej, zy- 
skai sobïe noważny autorytet na 
arenie międzynarodowej, w tym 
także w ruchu krajów nieza- 
B ngażowahych. Nasze kontakty 
i Kuwejtem mają swoje ga
le trąd;, cje, zwłaszcza w za'.;re- 
si : współpracy ekonomicznej.

Wizytę zapoczątkowała audien 
cja u emir» Kuwejtu, szejka 
Dżabera al-Ahm ida al-Dżabera 
as Sabs „a. Wyraził on dużą 
jvczliwošc wobec naszego kra
ju, a także dał wyraz zadowo
lenia z 'powodu stabilizowania 
się sytuacji ..ewnętrznej w 
Pnb \ o ezym miałem okazję 
go poinformować.

W rozmow e z premierem 
Kuwejtu, szejkiem Sradem al- 
Abdallahem as-Si .amem as-Sa- 
bahem przedstawiłem propozy
cje zmierzające do dalszegc roz
szerzenia udziału polskich spe- 
ciali-tów w gospodarczym i kul 
turalnym rozwoju Kuwejtu, a . 
także zacieśnienia kontaktów 
dwustronnych, zwłaszcza w ta-

MOP nic może być forum 
manipulacji politycznych

i acha związkowyn mogą zna
leźć miejsce i znajdują je człon
kowie wszystkich dawnych 
związków zawodowych. Nowa 
ustawa związkowa tworzy wa
runki dla niełatwego, bo utrud
nionego polityką sankcji za
chodnich. wychodzenia z kryzy
su. PolsKa nie odstąpi od reali
zacji programu reform gospo
darczych. społecznych i poe
tycznych. Jest to dla niej jedy
na Jroga. Jednak — dodał de
legat Polski — kwestie te na
leżą wyłącznie do suwerennveh 
praw naszego próstwa. Dlatego 
będziemy przeciwstawiać aię 
stanowczo różnym siłom próbu
jącym utrudnić naszą sytuację 
wewnętrzną, ingerować w spo
sób rozwiązywała* naszych 
sr iw 1 wygrywać „kartę pi 1- 
ską” dla zwiększania napięcia 
m'on »ynarodoweg

Wiceminister Górski powie
dział na zakończenie, że Łrona 
polska nie zanomni wielu wy
powiedzi na forum MOP wy
rażających zrozumienie dla na
szych soraw. Z tym większym 

■ ubolewaniem delegacja polska 
, na obecną sesję Rady Admini

stracyjnej stwierdza, że doku
ment Komitetu Wolności Związ
kowej, nawet jeśli nie było to 
int ncją niektórych jego człon
ków, wypacza fa'k4y i oceny 
dotj :ące rzeczywistej sytuacji 
w Polsce i : im arów naszych 
władz. W świetle dotychczaso
wych wyjaśnień składanych w 
Międzynarodowym Biurze P a- 
cy przez rząd polski i w świetle 
postępującej normalizacji życia 
w Polsce 1 zaczętego dzieła od
budów r ruchu związkowego, 
sformułowania zaleceń są nie do 
przyjęcia dla rządu polskiego.

Dyskusja ną se >ji R'dy Admi
nistracyjnej i Komitetu Wol
ności Związkowej dostarczyła 
różnorakich ocen sytuacji w 
Polsce — począwszy < ’ przy
jaznych, rozumiejących . całą 
złożoność wewnętrznych i mię
dzynarodowych jej uwarunko
wań. aż do oct i skrajnych, 
wynikających bądź z pobudek 
emocjonalnych. rrf “znajomości 
podstawowych faktów, bądź z 
pobudek czysto politycznych, 
nacechowanych obsesją antyso
cjalistyczną.

W.elu mówców wyraziło opi
nię, iż wprowadzeni, stanu wo
jennego w Polsce i wszystkie 
związane z ym działania pre
wencyjne nie stanowiły zagro
żenia dla pokoju l bezpieczeń
stwa międzynarodowego, a tym

PRL. 
nastę- 
mimo 
wew- 

zewnętrznych. 
zwłaszcza, iż 

stá

rnu PRL e podjęciu od nowa 
procesu odrodzenia ruc ie związ
kowego leżało przeświadczenie, 
iż Polsce i jej klas.e robotniczej 
potrzebne są związki zav odowe. 
demokrat» zacj_, życia społeczne
go, i że jest to jeden t warun
ków przezwyciężenia kryzvsu. 
Nowa ustawa związkowa opie
ra się w swoich podstawowych 
założeniach na tekście projektu 
z 1981 roku, konsultowanego ze 
wszystkimi działającymi ■ ■ Łedy 
związkami zawodowymi. Tekst 
ten przedstawiono w Międzyna
rodowym Bi u;ze Pracy i część 
uwag ekspertów " 
niono w tekście 
stąpnie przez 
ekspertów MOF 
ne.

’rzedsta wiciel 
ślił, że obecna ustawa, 
ze swymi przejściowymi ogra
niczeniami, stwarza dla polskie
go ruebu zawodowego o wiele 
szersze i demokratyczniejsże ra
my działania niż wszystkie 
ui ławy wcześniejsze. Z tego co 
wiemy — dodał -— ustawa ta 
wytrzymuje porównanie z roz
wiązaniami w wielu krajach, 
którvch przedstawiciele tak ha
łaśliwie ubolewają nad losem 
polsaiege ruchu związkowego.

Wiceminist“ Górski powie
dział, że opini zawarte w ra
porcie Komitet i J- Wolności 
Związkowej uważa za jedno
stronne. Ripori nie ui zgięi 
m. in. opinii ękspertóy MOP 
przekazanych Sejmowi PRL w 
październiku br., stwierdzają
cych, że projekt nowej polskiej 
ustawy związkowej przyzna.je 
pracownikom prawo do two
rzenia wianków ła' odowych i 
zrzeszania się i określa ich pra
wa używając sformułowań dość 
bliskich Konwencji MOP nr 37. 
przedstawić! al Polski zarzucił 
w tym miejsęu ośnodkon w 
niektórych krajach zac.iodnich, 
że zawiedzione w swych na
dziejach na obalenie przy po
mocy „Solidarności” konstytu
cyjnego porządku prawnego w 
Polsce, rozpoczęły Lową kam
panię antypolską, atakując ten
dencyjni n iwą ustawę związko
wa. Ośrodki te .. .aemilczały też 
w swej propagandzie stwierdze
nia ze wi.nól ąego kom u ni kam 
premiera PRL ger. W Jaruzel
skiego i prymasa Polski Józefa 
Glempr o wspólnej trosce o za- 
chov.anii i utrwalanie pokoju, 
ładu społecznego i uczciwej 
pracy, i nawoływały za posr'd 
metwem dywersyjnych rozgło
śni do strajków i iemonstrac-ji 
w dniu 19 .listopada- Jak wia
domo. prowokacja ta nie udała 
sie - powiedział wicemlnistęr.

Krzyszń^I Gorski podk.eślił, 
że w odradzającym się polskim

wspólna komisja podręczmKuwa
Historia w szkołach

PRL i RFN
w dniach 16—19 bm. odbyła 

się w Brunszwiku 15 konferen
cja wspólnej komisji UNESCO 
do spraw rewizji treści pooręi z. 
ników szkolnych PRI - RFN.

Przedmiotem konferencji, któ
rej przewodniczyli prof. prof. W. 
Markiewicz i W. Mertii it, były 
dzieje narodowe w ujęciu hi

storiografii polskiej 1 niemiec
kiej” ,poczymjłje od średniowie
cza aż po dz.eń dzisiejszy.

Z uczestnikami konferencji 
spotkał się minister oświaty 
Dolnej Saksonii: Geo.-g-Bernd 
Oscha , który podkreślił wkład 
komisji i prowadzonych przez 
nią prac w proces normalizacji 
stosunków PRL — RFN i prze
zwyciężenia obciążeń przeszłości.

(PAP)

W prasia zachodniej, śledzące] wydarzenia w naszym 
kraju, pojawiły się w ostatnich dniach nowe akcenty. Część 
dziennika' ' z nieco większym niż poprzednio obiektywizmem 
omawia decyzje władz polskich. W większości przypadków 
komentatorzy oceniają jako pozytywny sygnał takie wyda
rzenia jak zapowiedź przyszłorocznej wizyty papieża, spotka
nie premiera Wojciecha Jaruzelskiego z prymasem Józefem 
Glempem, zwolnienie Lecha Woięsy i zapowiedź posiedze
nia Sejmu wyznaczonego na 13 grudnia br.

Korespondent Reutera jest 
zdania, że wszystko to „wpra
wiło w rzeczywisty ruch polską 
scenę polityczną po raz -ńerw- 
szy od ogłoszenja stanu wojen
nego. Nowa inicjatywa politycz
na w.adz nabrała dodatkowego 
rozmachu przez współpracę ze 
strony Kościoła”. Reuter wyraża 
pogląa, że rząd zmierza do „u- 
spokojenia polskiego społeczeń
stwa i utorowania drogi dla u- 
chylenia stanu wojennego”. A- 
merykańska agencja AP cytuje 
w» nowiedż zachodnich obserwa
torów. którzy uważają, że de
cyzje władz są przejawem „no
wej polityki pojednania”.

Zn. ny amerykański dzn. nnik 
„Christian Science Monitor” za
mieścił artykuł redakcyjny, w 
którym wyraża opinię o możli
wości pozytywneg > rozwoju sy
tuacji w Polsce w kierunku 
stworzenia modus vivendi po
między zwaśnionymi siła: ni, m 

możliwi Polsce rozpoczęci ru
chu naprzód.

Pomimo likwidacji „Solidar
ności” — stwierdza ta gazeta — 
Kościół współpracował dyskret
nie z rządem gen. Jaruzelskiego; 
aby rozładi wać napięcie obie 
strony przyjęły pełne umiaru 
postaw; Kościół domagał się od 
społeczeństwa spokoju, a rząd 
ogłosił ostateczny termin wizyty 
papieża w Polsce. Co to wszyst
ko znaczy? Kościół moralnie 
wspierał „Solidarność”, lecz póź
niej nawoływał, aby spojrzeć 
prawdzie w oczy 1 uznać realia, 
to znaczy, że „Solidarność” już 
nie istnieje. Kościół jert, według 
dziennika amerykańskiego, prze 
konaný, że opór doprowadzi 
może jedynie do rozlewu krwi. 
Kościół nalega — pisze 
„Christian Science Monitor” —

Irak zniszczył 5 tankowców 
w Zatoce Peisldt

Delegacja PRL 
opuściła salę obrad 

t
Ustosunkowując się do treści 

tzw. zaleceń przygotowanych 
przez Komitet Wolności Związ
kowej, wiceminister Górski 
oświadczył, że stanowią one 
próbę wydawania dyspozycji 
naszemu narouowi 1 jego naj
wyższym org lom, jakimi są 
Sejm. Rada Państwa i Rada 
Ministrów, próbę niedopuszczal
ne., ingerencji w sprawy wew
nętrzne suwerennego państwa.

Wiceminister Górsui oznajmił 
następn,„, że w zwńązku z de
cyzją Rariy Aarnimstr -yjnej 
zatwierdzaj, .cą zalecenia Komi
tetu Wolności Z iazkowej do
tyczące przypadku polskiegi 
czuje się w obowiązku złożyć 
następujące oświadczenie1

Pó pierwsze pragnę podzię
kować tym wszystkim delega
cjom, jak również tym człon
kom Komitetu Wolności 
Związkowej reprezentującym 
kraje o różnych od naszego 
systemach społeczno-politycz
nych, którzy wykazali zrozu
mienie dla spraw polskich i 
intencji rządu polskiego.

Po drugie, pragnę podkreś
lić, ii nie zmieniamy swojego 
stosunku do zaleceń Komite
tu Wolności Związkowej wy
rażonego w moim dzisiejszym 
wystąpieniu zasadniczym. 
Stwierdzamy, że decyzja Ra ■ 
dy Administracyjnej zatwier
dzająca te zalecenia jest naru
szeniem zasad, jakie powinna 
reprezentować MOP, a które 
są wypaczane drogą tenden
cyjnego oddziaływania pewnej 
określonej grupy przedsta
wicieli niektórych krajów i 
niektórych central związko
wych.

Po trzecie, jestem upoważ
niony do oświadczenia, iż na 
znak protestu przeciwko tej 
decyzji delegacja polska opusz 
cza obrady 221 sesji Rady 
Administracyjnej. (PAP)

przedstawiciele 
społeczności 

podezas Berlińskiej 
Konferencji Katolików Euro
py : «kończyli w stolicy NRD 
obi 4y poświęcone ochronie ży- 
eia ! g Kpju. Opowiedziano się 
za tonie mośclą zamrożenia a 
następnie redukcją zbrojeń.

Podczas, gdy zabiegi o pokói 
1 rozbrojenie podejmowane są 
w niemal całym świecie rzecz
nik amerykańskiej armii poin- 
formowa o pomyślnym zakoń
czeniu prób , kiet „lershing 
I Przypomni: iy, że wedłi 
planów USA, 108 takich raki't 

że rząd jego kraju opowiada się nu oyć rozmieszczonych w Eu- 
za kontynuacją ozmów w eelu ropie Zachodniej począwszy od 
utworzenia strefy bezai >mowej | , udnla 1983 :i

Sprzeczne ( niesienia
z frontu

RZYM (PAP). 
chrześcijański 

^0Ąca^T<ii'x Heímlít Kohl, na za- 
e swej czwartkowej v£- 

Rzymie, w czasie której' 
o na 40-minutowej

1 prywatnej przez pa- 
p °dbył konferencje praso- 

ą, ?iczas gdy Stolica Apost >1- 
zwykle w mzypadku 

•Igją atT jch audio icji, pn irze- 
ä'btoi na suchym comur.ikacie 
t oán( lawującym,
K, zdaniu fakt prz ięcia 

Przez Jana Pawła II, kan- 
federalny poinjormomaî 

l ^niîcp Zy 0 ematach rozmo- 
’l/tna >m. Byłe, wirói nich 

w Polsce. W ych wy- 
Hz>iach podkreślał, jze, jest 

iadowolony ze spo'kania. 
^?ją °re ^sienniki włoskie do- 

tym miejscu, ii przyję
ci audieneji u papieża, ktń- 
'ehi"to. najważniejszym punk- 

Kohla w Rzymie, 
yiion ®'a niego szczególne, pre- 

We znaczenie ze względu na

Kultura polityczna
H. Kohla

zbliżające się przedterminowe 
wybort w RFN.

Kani lerz federalny p< dkreilał, 
. a konferencji prasowej znacze
nie pomocy humanita, nej rpo- 
łeczeństw'. RFN dla Polski. Spo
sób, w jaki to uczynił, a zwłasz
cza jedno z jego sformułowań - 
dotyczące stosunków między obu 
narodami w okresie II wojny 
światowej — wzbudziło zasko 
cienie, zdumienie i niesmak 
wśród dziennikarzy uczestniczą
cych w konferencji prasowej. 
Powstrzymując się oa własnej 
relacji i komentarza, które zaw
sze mogłoby byc uznam za 
„emocjonalne” ocraniczę się do 
zacytowania publicysty „Corrie

re Delie Sera”, znanego eksper
ta od sprù,w waty kańskich y Lu
igi łccattoliegc. Oto, co napisał 
on 19 bm, na łamach „Corriera” 
W zakończeniu swego sprawo
zdania z konferencji prasowej 
kanclerza RFN: „To, eo powie
dział Kohl na konferencji pras I- 
wej, musiaio z brzmieć w pol
skich usza -h, jak zgrzyt Mó
wiąc o Polsce .ohl powołał s ę 
na „wielką fa'ę sympatii 'a 
tego kraju”, która ogarnęła 
przede wszystkim młodych 
Niemców i która sprawiło że 
zebrano 200 milionů p marek na 
wysytkę pomocy. I dzii e się to 
— ńodał Kohl — po tych wszyst 
kich okropnościach, któře my

sleli wycierpieć Polacy ze stro
ny Niemców i po tym, co Pola
cy, na zasa_ ie odwetu uczynili
przeciwko Niemcom.

„Należy przypuszczać — pisze 
Accattoli — że Kohl nie przema
wiał takimi słowami do papieża. 
Wypowiedź ta jest jednak nie
wątpliwie wykładnią kultury 
politycznej nowego kanclerza. 
To stawianie na jednej pła
szczyźnie wzajemnych krzywd 
było typowe dla Adenauera, 
Pewnego razu, w roku 1960, 
prymas Polski, Wyszyński, sta
nowczo zareagował na jedno z 
takich jego przemówień”.

Pomijając już kwestię faktu tą 
samą „kulturą poNtyczną”, o 
której pisze Accattoli, rtierował 
się zapewne kanclerz federalny 
dokonując wyboru gmboliczne- 
go daru dla papieża, którym 
był — jak poinformowała włos
ka agencja pras oa ANSA — 
zbiór przemówień Konrada Ade
nauera.

(DOKOŃCZENIE ZE STR. li 
* Ijemnie na klimat buuowy bez

pieczeństwa i współpracy w 
Europie. To nie Polska stano
wi źródło niepokoju. Przyczy
ną niepokoju jest polityka im
perialna USA. zrreł-zająca do 
zmiany układu sił w Europie 
i świecie oraz do wygrywania 
w tym celu spraw polskich, 
jak widać — skwapliwie i u- 
slużnie popierana prze; nowy 
rząd Republiki. Federalnej 
Niemiec. Naród polski i naro
dy Europy znają i pamiętają 
historię. Nikt nie ma prawa do 
skłócania Polaków i podważa
nia fundamentu bezpieczeń
stwa Europy, jednoznacznie 
potwierdzonego w Akcie Koń
ców ym KBWE.

W świetle tego komunikatu 
staje się jeszcze jaśniejsze 
wykorzystywanie tzw. proble

mu . polskiego jako parawanu 
dla forsowania wyścigu zbro
je: i narzucania Europie „no
wego ładu amerykańskb-za- 
zhodnioniemieckiego”. Jasne 
jest również, że przy pomocy 
tego lodzaju oświadczeń usi- 
h = się odwrócić uwagę opi
nii od własnych, wstydliwych 
problemów wewnętrznych.

Polska nie zejdzie z obranej 
drogi i nie ugnie się pod na. 
ciskiem. Sprawy nasze bę
dziemy rozwiązywać zgodnie 
z najżywotniejszymi interesa - 
mi narodu i państwa polskie
go.

Czas naiwyższ.y, aby w inte
resie stosunków dwustronnych 
i w imię pokoj" w Europie o- 
ba te państwa zajęły realisty
czne stanowisko wobec Pol
ski.

tPAU)

NA PRZEŁOMIE ÏÏGODNIA
Z ZAGRANICY

Współpraca CS] S — Austrii.
We wspólnym komunikacie opublikowanym na zakończenie 

wizyty w Austrii prezydenta CSRS Gustava Kusaka i rozmów 
z prezydentem Rudolf- m Kirchschlaegerem oraa kanclerzem 
Bruno Kreiskym ir.-n. wskazano na potrzebę dalszego intensy
fikowania wzajemnej współpracy lospodarczej, właszcza 
w dziedzinie kooperacji przemysłowej i działań na rynkach trze
cich oraz naukowo-tech 'cz ij i kulturalnej. W ; komunikacie 
odnotowano także postęp v rozwiązywaniu problemów humani
tarnych. W toku wizyty odpowiedni ministrowie ' obu państw 
podpisali szereg umów dwustronnych.

Stanowisko USA przed sesją GATT
Ronald Reagan stwierdził, że handel światowy znalazł się 

obecnie ną rozstaju dróg i rstrzegł, że rząd USA będzie zwalczać 
protekcjonizm zarówno w handlu wewnętrznym jak i między
narodowym. Prezydent USA dał do zrozumienia, że Stany Zjed
noczone przeciwstawią się wszelkim próbom ograniczenia wol
nego handlu podczas rozpoczynającej się 24 bm. w Genewie kon
ferencji układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
(GATT). Reagan zapowiedział, że podczas sesji ministerialnej 
GATT jego kraj będzie odrzucał wszelkie propozycje zmierzają
ce do ograniczenia lub unieważnienia zasad wolnego handlu 
w świecie. USA przedłożą natomiast program ograniczenia in
terwencji rządów w tej dziedzinie.
Nowy minister handlu zagranicznego w Rumunii

Jak poinformował 21 bm. dziennik „Scinteia” ze stanowiska 
ministra handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej 
Rumunii odwołany został Nicolae Constantin. Stanowisko to 
objął dotychczasowy doradca prezydenta SRR — Vasile Pungan.

Watykańscy skarbnicy obradują
W Watykanie trwają obrady komitetu złożonego z 15 kardyna- 

’ów, poświecone "mówieniu stanu finansów watykańskich. 
Kardynałowie — AFP nazywa ich „ikar1*nikami Watykanu” — 
zostali powołani przez papieża latem br. Uważa się, że na forum 
komitetu omawiana jest sprawa stosunków Banku Watykańskie
go z Banco Ambrosiano — największym prywatnym bankiem 
włoskim któ-y zbankrutował przed trzema miesiącami i które
go historia pełna jest skanda’i.

Minister obrony RFN za umocnieniem NATO
Minister obi >n RFN M ifred Woerner (CDU) przemawiając 

na konferencji poświęconej przyszłym stosunkom RFN — USA 
powiedział, że odprężenie nie :ahamowało w dęu zbrojeń i iie 
snowodowało zmniejszenia radzieckiej siły mi itarnej. Zapewnia
jąc, że nie ma najmniejszej różnicy poglądów między Bonn 
a Waszyngtonem w sprawie przyszłego rozmieszczenia w RFN 
amerykańskich atomowyc- broni średniego zasięgu Woerner do
magał się umocnienia NATO.

Autostrada Berlin Zachodni — Hamburg 
prj z terytorium NFD

W NRD oddano do użytku odcinek autostrady Wittstock — 
Zarrentin, stanowiący fragment magistrali samochodowej tzw. 
au.ostraly pô’nocnej, biegnącej przez terytorium republiki 
z Berlina Zachodniego do Hamburga. Jednocześnie przekazano 
do eksploatacji dojazdowy dworzec Stolpe i odpowiednie przej
ścia graniczne. Podstawą wybudowaniu odcinka autostrady 
Wittstock — Zarrentin (granica NRD z RFN) jest porozumienie 
NRD — RFN w sprawach komunikacyjnych, zawarte pomiędzy 
rządami obu państw 10 listopada 1978 r. Dotyczy ono budowy 
autostrady łączącej Hamburg z Berlinem Zachodnim przez terv- 
tor’um NRD, budowa tej magistrali, rozpoczęta w 1979 roku, ma 
być zakończona do roku 1983.

Premi r Tajlandii w Chinach
Premier Tajlandii gen. Prem Tinsulanonda, zakończył 4-dnio- 

wą wizytę w Chinach. Oświadczył on, że przywódcy pekińscy 
zap s liii o o swym pragnieniu rozwijanie dobrycl stosunków 
z Tajlandią oraz nnymi, niekomunistycznymi państwami Azji 
Płd.-Wschodniej. Rząd w Pekinie, powiedział premier Tajlandii, 
zadeklarował także, iz iie be Izie wspierać czynnie „komunistycz
nych »■ owstai :ów”, dz!ałających w tym rejonie Azji, ogranicza
jąc się ao udzielania im „moralnego poparcia”.

Agent bandy Fuercha skazany w NRD
Sąd Miejski w Berlinie skazał mieszkańca Berlina Zachodnie

go Hansa-Petera Kirchnera za przestępstwa polegające na na
ruszeniu układu tranzytowego NRD na karę 6 lat pozbawienia 
wolności. Kirchner były żołnierz straży granicznej RFN był 
płatnym agentei. kryminalnej bandy Fuercha, która operując 
z terenu RFN i Berlina Zach Iniego poaejmuje akcje wywroto
we V; mierzone przeciwko NRD. W toku swej przestępczej dzia
łalności naruszył on postanowienia układu tranzyłow ego i prze
pisy regulujące ruch poaróżnych w stolicy NŘD oraz wyko
rzystywał dział ogłoszeń w gazecie koncernu Springera „Bild 
Zeitung” Był również osobiście instruowany przez szefa bandy 
Juergenc Fu< cha.

Uwolnienie terrorysty we Włoszech
Z więzienia r- Alessandrii wypuszczono na wolncść jednego 

z najbardziej znanych terrorystów włoskich Roberto Si ndalo, 
którego przetrzymywano w areszcie od kwietnia 1980 r. Wolność 
odzyskał na mocy nowej usta—y, która przewiduje łagodne trak- 
row iie tych terrorystów, którzy aresztowani, zdecydują się na 
współpracę z siłami bezpieczeństwa w zwalczaniu terroryzmu. 
W , swoim czasi“ za Sandalo rozsyłano dwudziestokrotnie listy 
gończ w tym trzy za dopuszczenie się morderstw.

i



Zatrudnimy maszynistki i '
Redakcja „Trybuny Robot

niczej” zatrudni biegle piszą- 
ee maszynistki oraz korekto
rów z wykształceniem wyż- 

.szym lub średnim zamieszka
łych w Katowicach lub naj
bliższej okolicy.

Zgłoszenia osobiste w re
dakcji „Trybuny Robotni
czej”, Katowice ul. Młyń
ska 1, IV p.; pokój 414 w 
godx. 10—16.3«.

„KAROLINKA”
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W woj. katowickim 1 mld 113 min zł na opiekę społeczną

w energetyce za-
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I W przededniu »Barbórki«Wystarczy zerwać plombę
Górnik

w kioskach
pod złodziejskim nadzorem

Z nastaniem jesieni

Wyraźnie zmalały zachorowania
na zrnalenie opon mózgowych

RADIOwycofani?

Oczyszczalnia ścieków
w Piekarach Śląskich

Awarię ciepłowniczą
można szybko usunąć

Jest w orkiestrach dętych
taka siła

P.D.

Warto zobaczyć
na małym ekranie

todz.

możliwość
w ludziach nie
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niewątpliwy postęp 
socjalnej państwa,

Echa stadionów
Dobranoc „Bajka o ja-

do- 
są 

ma

1975 r. Jest to za
dni życia Bruna, 
i łorturowanego 
inkwizycję, której 
złamać jego wiary

opieki 
ehoć w

nieko- 
w 

cześć 
na- 
de-

Dziennik
„Bliżej sąsiadów*’ (wy- 

pozycji

Klinika zdrowego czlo- 
( Ortopedia — prawie

1.00 Koniec

Latem tego roku opinia publi
czna zaniepokojona oyia wystę
pującymi częściej niż normalnie 
przypadkami zachorowań na 
wirusowe zapalenie opon móz
gowo-rdzeniowych. Jak wynika 
z opublikowane we wrześniu 
br. na lamach „TR.” wypowiedzi 
prol. dr hab. Olgierda Granic- 
kiego, kierownika II Katedry 
Kliniki Chorób Zakaź łych Ślą
skiej Akademii Medycznej — 
mechanizm zakażenia wirusem 
i zapalenia opon mózgowych 
związany jest w dużej mierze 
z muchami, jako przenosicicla- 
mi biologicznymi zarazków z fe
kaliów na żywność, owoce, sprzę 
ty itd. Nasilenie okresu rozmna
żania tych owadów przyprda na 
koniec lata i początek jesieni 
Z nastaniem jesiennych chło
dów i wyginięciem much choro
ba. powinna więc ustąpić.

Jak poinformował nas zastęp

ca dyrektora Wojewódzkiej Sta
cji .Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Katowicach mgr Karol Ko
wal — istotnie od ponad miesią
ca notuje się zdecydowany spa
dek zachorowań na wirusowe 
zapalenie opon mózgowych. Jesz
cze we wrześniu codziennie 
zgłaszano na terenie woj. kato
wickiego kilkadziesiąt podejrzeń 
tej choroby. Obecnie, jest ich 
najwyżej kilka jna dzień, a nie 
ząwsze po zbadaniu przez spe- 
ej-listę, podejrzenie o zachoro
wanie na wirusowe zapalenie 
opon mózgowych potwierdza się.

W związku ze znacznym spać ■ 
kiera liczby zachorowań likwi
duje się obecnie dodatkowo u- 
tworzone latem br. specjalne 
oddziały w szpitalach woj. kato
wickiego, przeznaczone w okre
sie szczytu epidemii dla pacjen
tów z zapaleniem opon mózgo
wo-rdzeniowych. P.D.

rozwoju postępu 
i formy działalno-

Akcja rozgrywa się w jednej 
z rumuńskich spółdzielni rol
niczych. Bohater — młody agro
nom który walczy początkowo 
z panującymi tu układami i 
stosunkami, powoduje wiele 
nieporozumień. Zostaje uwikła
ny w malwersację pokaźnej 
sumy pieniędzy.

Grają: * Amza, Pella, Mircea 
Damie’iuc, Tora Vasilescu i in
ni.

Cawartek, program II, godz. 
17.35,

Znasz H ten kraj — znaki 
eolskie? . Trzy filmy dokumen- 
la.ne przybliżą nam j.' 
polskich budowli obronnych mi-

Szkoda. ż< :ak małą widownię 
miał wczorajszy, niedzielny Fe
stiwal Muzyki Polskiej w wyko
naniu orkiestr dętych, który w 
samo południe odbywał' się w 
sali .Filharmonii Śląskiej w Ka
towicach. Imprezy tego typu or
ganizować się winno w czas let
ni; w przestrzeni parkowej, 
wówczas audytorium tworzy s'ę 
samo. Dzisiaj młodzież uznaje 
tylko rock, orkiestry dęte jej 
nie imponują, na szczęście ńie 
we wszystkim musimy ulegać 
jej autokratycznej modzie i dla
tego orkiestry dęte jak istniały 
tak istnieją, rozwijają się, bo są

wybuchu oraz 
powołana w tym 

(n)

tendencji eklektycz- 
architekturze XIX

jego łamach, obok 
pnblKystyczno-infor- 

poświęconego co- 
piobleinvm zawodo-

przewoźnikł «■’ 
kontroli 
„budki” 
niesku- 

wa- 
nie

W ubiegły piątek do mieszkań 
w północnej części Katowic i 
osiedla Młodych w Siemianowi
cach nie docieieło wskutek awa
rii magistrali biegnącej z pi k 
trociepłowni Chorzów, ciepło. 
Powodem było ’amulenie i zat-' 
kanie tzw odmulacza znajdują
cego się w pobliżu Ośrodka Te
lewizyjnego w Bytkowie. Przer
wa w grzaniu irwala od godz 
9 do 18-tej. W pozbawionych o- 
grzewania mieszkaniach kalory
fery stały się cieple okoIo go
dziny 21-ej.

Za powstanie awarii Okręgo
wego Przedsiębiorstwa Energe
tyki Cieplnej oczywiście nie po
chwalimy, ale docenić trzeba 
szybkie i sprawne jej usunięcie 
Jak poinformował nas z-ca dy
rektora OPEC inż. Andrzej Ba
naś, w bardzo trudnych warun
kach, w temperaturze 69 stopni 
C, awarie usuwali m.in Kazi
mierz Slek, Zbigniew Wojtasik, 
Marek Maliński i Tadeusz Ta. 
radaj.

środkach, jakie w tym roku wyasygnowało 
państwo na szeroko rozurr mą pomoc spo
łeczną. •’

„Człowiek z karabinem” — 
film fabularny produkcji ra
dzieckiej. reżyseria — Siergiej 
Jutkiewicz.

Zrealizowany w 19118 roku, 
r a podstawie sztuki Mikołaja 
Pogodin pod tym samym tytu
łem. Ukszuje przeobrażenie 
świadomości prostego człowieka 
pod wpływem powstawania i 
kształtowania się ustroju soc
jalistycznego,

G.ają: M, Sztrauch, N. Czer- 
kasow, N. —

Środa, 
17.25.

„Czarna 
film telewizyjny, 
Alexandru Tato«.

Żołnierze Ludowego Wojska 
Polskiego spieszą z pomocą 
mieszkańcom Podbeskidzia.

19 bm. w Milówce-Nieledwi, w 
gminie Milówka, oddal' oo użyt
ku most na rzece Sole długości 
56 m, Most wykonali w niespeł
na dwa miesiące, żołnierze z

skiego. w pełnej gali i przy go
rącym aplauzie publiczności wy
stąpiło sześć zespołów, a to or
kiestry kop. „Jastrzębie” pod 
dyr Stanisława Śmietany, kop. 
„Dymitrow” z Bytomia pod dyr. 
Wincentego Janoszki, kop. „Mie- 
chowice” z Bytomia pod dyr. Jó
zefa Słodczyka, kop. „Zabrze” 
pod dyr. kontuzjowanego Henry
ka Hahna oraz orkiestra PKP z 
Częstochowy pod dyr. Jana Piąt
kowskiego i gościnnie Reprezen
tacyjna Orkiestra Huty Szkła z 
Wołomina pod dyr. Andrzeja 
Rozbickiego. (is)

Po kilku tygodniach próbnego 
rozruchu w ub. piątek włączo
no d i eksploatacji oczyszczalnię 
ścieków w. osiedl u Wieczorka w 
Piplśąch Śląskich

Jest to pierwsza, prototypowa 
oczyszczalnia typu „Śląsk” za
projektowana przez Biuro Pro
jektów Budownictwa Komunal
nego. Obiekt ten różni się za
sadniczo od tradycyjnych. Cały 
proces technologiczny scalony 
jest w jednym bloku. Proste 
ściany konstrukcji pozwalają na 
zastosowanie typowych desko
wań, co ułatwia wykonawcy —

wt- 
SD 

sp-o- 
tym za-

WOJ. KATOWICKIE
K.ÍTOWtCjE: Kosmos — Agonia

(15 UW 1».M 11.30 11.30).

W Bielsku-Białej zakończył, 
się w ub. piątek dwudniowa na
rada poświęcona omówieniu 
aktualnych problemów postępu 
technicznego 
wodowej.

Kierunki 
technicznego 
ści badawczo-rozwojowej zaple
cza na tle aktualnej sytuacji 
gospodarczej kraju scharaktery^ 
zował dyrektor generalny w 
MGiE, płk. doc. dr Walery Ku
jawski. Problematykę tę oma
wiano następnie w sekcjach. Ak
centowano potrzeb v Skoncentro
wania uwagi zaplecza badaw
czo-rozwojowego resortu na 
rzecz dostosowania elektrowni- i 
elektrociepłowni do spalania 
gorszych gatunków węgla ka
miennego. ograniczania strat 
energii elektrycznej i cieplnej 
w układach technologicznych, 
usprawnieniu systemu kontroli 
i diagnostyki materiałowej oraz 
eksploatacyjnej.

Realizacja wniosków przyję
tych na naradzie urządzonej w 
Ośrodku Wdrażania Postępu 
Technicznego w Energetyce w 
Bielsku-Białej pozwoli na dal
sze usprawnienie działalności 
zaplecza badawczo-rozwojowego 
i projektowo-konstrukcyjnego w 
energetyce zawodowej w na
szym kraju. (jan)

Spośród ludzi starszych, niepełnospraw
nych czy żyjąęych ze środków nie przekra
czających minimum socjalnego mógł 
w br. i może nadal otrzymać, sądząc

potrzebne a nawet niezbędne w 
naszym krajobrazie kultural
nym. W województwie katowic
kim mamy aż 139 orkiestr dę- 
tycl głównie trzymają się one 
górnictwa, hutnictwa. PKP oraz 
Straży Pożarnej.

Katowicki przegląd w Filhar
monii Śląskiej (jo », drugi z rzę-

przedednin „Barbórki1

du) zachęcić je ma do populary
zowania muzyki polskiej, 
zwłaszcza nowo powstającej, do 
lansowania nowych kompozyto
rów. Dlatego w repertuarze, 
obok Chopina i Moniuszki, zna
lazły się utwory Wojciecha Ki
lara, Józefa Szweda, Czesława 
Płaczka i Benedykta Konowal-

starców. a bywa, że i w 
mach dziecka warunki 
niemal krytyczne. Nie 
wciąż też pełnego rozeznania 
co do osób, którym jest po
moc ludzi życzliwych potrzeb
na, a którzy sani po nią rak 
nie wyciągną. Wiele do zro
bienia Jest także w sferze 
życzliwości i zrozumienia lu
dzi potrzebujących przez 
tych, którzy nie są ani bied
ni, ani starzy.

O problemach tych mówio
no w miniony piątek na ko
lejnym spotkaniu członków 
Wojewódzkiego Zespołu Ko
ordynacyjnego 
Społecznej w

Hydrobudowie 1 — betonowanie 
i znacznie obniża koset tego o- 
biektu. W oczyszczalni tego, ty
pu zre"gnowano z tradycyj
nych poletek wysuszających 
nadmiar osadu, które zajmowa
ły dużą powierzchnię. Rolę tę 
spełniać będzie specjalna prasa. 
Zaoszczędzi to ogromu pracy fi
zycznej, ^wykonywanej dotąd 
przy usuwaniu osadu.

Dwustopniowa oczyszczalnia z 
tzw. przedłużonym napowietrza
niem zapewni prawidłowe od
prowadzanie ścieków z Piekar 
do Brynicy. (J.C.)

Wystarczy. zerwać drucianą 
plombę, ' otworzyć zasuwę 
drzwi i wynieść z wagonu co 
się chce. Kiedy pracuje się na 
stacji i wiadomo, że funkcjo
nariusze Służby Ochrony Ko
lej i MO są daleko — sprawa 
jest prosta i nie wymaga zbyt
niej fatygi.

Stacja Katowice — Mucho wiec 
rozciąga się w leśnym terenie 
od wiaduktu w Brynowie do 
trasy Murckowskiej. Codziennie 
na g< ’ce rozrządowej ustawia
nych jest kilkadziesiąt pocią
gów. WiąEą towary, na które 
najczęściej na próżno czekać w 
sklepie. W grudniu ub. roku 
organa MO zaalarmowane czę- 

mi przypadkami „znikania” 
towarów na Muchowcu, urzą
dziły zasadzkę, w którą wpadło 
czterech manewrowych. Zostali 
oni aresztowani. Z pozostałymi 
pracownikami przeprowadzono 
rozmowy profilaktyczne. Pokusa 
szybkiego wzbogacenia się była 
jednak zbyt silna. W styczniu 
br. stwierdzono, że pociągi są 
nadal gorliwie okradane. Ener
giczne działania milicji dopro
wadziły do zatrzymania 30 osób, 
którym akt oskarżenia zarzuca 
prawie 145 przestępstw i zagad
nięcie mienia na sumę ok. 3 
min zł.

Jak się okazuje, na Muchowcu 
panowały „ciekawe” stosunki 
między zamieszanymi w sprawę 
kolejarzami. Kradli solidarit. 
Jeżeli któryś z nich chorował 
lub był nieobecny podczas bar
dziej intratnego skoku — kole
dzy uczciwie dzielili się z nim 
łupem. Bywały jednak przypad
ki wzajemnego okradania się 
kamratów. Te drobne incydenty 
nie psuły tomitywy. Kradziony 
alkohol pili wspólnie, "rzeka 
zyw inie zmiany wyglądało t. k, 
że brygada schodzą <-a z torów, 
dokonywała przedtem „rozpo
znania”, dokładnie in'urmnwala 
rozpoczynających pracę jaki to
war jest w którym waęonie. lub 
co już wynieśli i -idzie ukryli. 
Cała ferajn: czuła się bezkar
nie. W pomieszczęniac1.'. stacyj
nych funkcjodlaritisze MO zna
leźli kartony po wódce i inne 
opakowania po skradzionych to
warach.

Zastanawiający jest zupełny 
brak reakcji rodzin aresztowa
nych.- Ich najbliżsi musieli 
przecież spostrzec, że do domu 
przynoszone są sokowirówki,

brygady saperów OTK Śląskie
go Okręgu Wojskowego.

Otwarcia/nowego mośtu doko
nał wojewoda bielski tow. Sta
nisław Łuczkiewicz. Warto za
znaczyć. iż. jest .to już cżwarty 
most zbudowany, w br. przez 
żołnierzy Ludowego Wojska Pol 
skiego na Podbeskidziu. Nowe 
mosty oddano poprzednio w 
Tzd.ebniku na rzece Skawinka 
oraz, w (Węgierskiej Górce i Po- 
t-ąnce na rzece Sole. (kl)

uwag i ooprawek 
1 zalecono dalsze 
rzecz udoskonale- 
ustawy.

Prezydium WK 
prowadził przewodniczący 

Jerzy Jóźwiak.

Każdy, kto potrzebuje pomocy...

program

filmowy — „Tajem-

d/s Pomocy 
Katowicach, 

któremu przewodniczył wice
wojewoda katowicki tow. Jó
zef Piszczek.

Ustalono, iż podobne zes
poły dla lepszego funkcjono
wania ooieki społecznej, tak
że vj terenie, muszą powstać 
we wŁy.stkich miastach i 
gminach woj. katowickiego.

(mat)

Film
„Kuszenie Giordana Bruna” 

— film telewizji węgierskiej, 
reżyseria — Barna Kabay. Zre
alizowany w 
pis ostatnich 
więzionego 
przez świętą 
nie udało się 
w głoszone poglądy i racje.

Film nie należy do najłat
wiejszych w odbiorze, ale na 
pewno warto poświęcić godzinę 
czasu na jego obejrzenie. Jest 
to bardzo interesujące psycho
logiczne studium człowieka go
towego w każdej sytuacji kon
sekwentnie broni swoich po
glądów.

W roli głównej: Laszio Men- 
■aros.

poniedziałek, program n, 
godz. 21.40.

W 
ukażę się tygodnik «połeczno- 
-zawodowy „Górnik” — pismo 
adresowane do wszystkich pra
cowników przemysłu wydobyw
czego.

Pismo o tym tytule ukazy
wało się już od roku 1897 i to
warzyszyło ludziom wydobywa
jącym skarby naszej ziemi. Ma 
więc „Górnik” bogate i po
stępowe tradycje. Do wielu s 
nich będziemy nawiązywać.

Czytelnicy nowego „Górnika" 
znajdą na 
serwisu 
macyjnego 
dziennym 
wym i społecznym wszystkich 
środowisk górniczych, obsserny 
dział pnrad prawnych 1 inter
wencji. zawierający aktualitě 
przepisy dotyczące żywotnych 
spraw pracowniczych, a taliże 
odpowiedzi na listy. Gazeta ma 
ambicje stać się pismem całych 
rodzin gó niczych. stąd też zna 
czące miejsce znajdą w niej po
rady wychowawcze 1 zielarskie, 
porady kulinarne, kąciki dla 
hobbystów (filatelistów', numiz
matyków, akwarystów), miłoś
ników skata i motoryzacji, 
krzyżówka, program telewizyj
ny, stały felieton sportowy.

„Górnik” ukazywać się będzie 
w każdy czwartek. Cena eg
zemplarza wynosi 5 zł.’ Prenu
meratę p yjmuji oddziały 
„Prasa-Kciążka-Ruch” oraz u- 
rzędy pocztowe i doręczyciele

przewodniczący Komisji Zdro
wia i Ochrony Środowiska 
WRN doc. dr hab. Stanisław 
Łakota, orzedstawiciele kierow
nictw PKPS, PCK i Wojewódz
kiej Stacji Sanitarno-Epidemio
logicznej.

Prezydium WK przyjęło 
tyczne dla instancji i kół 
dla wzmożenia działalności 
łeczno-uolitycznej 
kresie.

Następnie Prezydium zapozna
ło się z kolejna wersją projek
tu ustaw’y o radach narodo
wych i samorządzie terytorial
nym. Podkreślono, że ustawa 
będzie miała kapitalne znacze
nie dla rozwoju demokracji i 
samorządności na najniższych 
szczeblach struktur administra
cyjnych w gminach i miastach, 
w osiedlach i dzielnicach. Zgło
szono szereg 
do projekt»! 
działania i a 
nia pro eiktu

Posiedzenie 
SD

Wystarczy podać, iż w' ub. 
roku bilans wydatków na 
opiekę społeczną w woj. ka
towickim zamknął się sumą 
300 min złotych, podczas ędy 
w br. na pomoc dla potrzebują 
cych nr.tez naczy się aż 
113 milionów złotych.

Cieszy fakt, że w 
trudnym, k ry ly m

15.25
historia Polski

15.55 Program dnia
16.00 Zwierzyniec i nie tyl- 

I ko, a w nim m. in. „Dziki” (1) 
— serial przyrodniczy

I 17.20 Samemu źle — kłopot- 
liwy patronat

18.10
18.50 

błoni”
19.00 

wieka 
wszystko o stopach)

J 20.15 Teatr Telewizji Alek
sander Fredro — „Ożenić się 
nie mogę” (z Katowic)

22.10 Intrygi w wielkiej po
lityce — „Trumna prezydenta 
Kennedy’ego”

22.40 Jazz na dobranoc — 
Jazz Jantar 82 — zespół High 
Water Mark

PROGRAM H
17.00 Z koszar i poligonów (z 

Katowic)
1T.30 Wiejska służba zdro

wia — program filmowy (z 
Katowic)

17.45 Zęby do szkoły — pro
gram filmowy (z Katowic)

18.00 O zagospodarowaniu 
ziem zachodnich — program 
publicystyczny

18.30 Turniej młodych pio
senkarzy — program rozryw
kowy

19.00 Aktualności (z Kato
wic)

19.30
20.00

bór najciekawszych 
inter wizyjnych)

21.40 Kuszenie Giordana 
Bruna — film fabularny TV 
węgierskiej

OSTRAWA
Dzienniki tv pr. I: 16.HO 19.36 

Z3‘l0; pr. U: 17.55.
Sport pr. II: 20.uO Sport za 

granicą
Program 1: 15.3# O wysoką 

efektywność gospodarki (4). 16.05 
Fr. szkolny. 16.30 Dziesięć mi
nut dla Państwa. 16.4U Kre.gi. 
17.10 Kompas; pr. publ. 18.00 
Rendez vou« z przyjaciółmi. 
18.25 Federalne Biuro Kryminał 
ne melduje... 18.40 Porozmawiaj 
my o wychowaniu. 19.10 Wie
czorynka. 20.00 Śmierć łowcze
go; tv spektakl. 21.25 Azymut; 
magazyn wojskowy i organizA], 
cji paramilitarnych. 22.00 24 go
dziny w świecie. 22.15 Progrrm 
muzyczny w wykonaniu TV 
NBD.
, Program Hi 'g.OO Język, czes
ki. 18.20 Koń w domu (11) pr. 
tv ang. 18.45 Filmy dla widzów 
najmłodszych. 19.10 Echa; pr. dla 
niesłyszących. 19.30 Jęz. ang. 
(10). 21.00 Zostanę matką; za
gadnienia rodziny — początek 
ciąży. 21.30 Aktualności. 22.00 
Miłość prozaiczna, 3 ode. filmu 
pr. radź. /

województwa złożona 
dyrektora Wydziału

i Onieki Społecznej

PROGRAM I
DZIENNIKI: 5.00 6.0» 7.M ll.M

H. OU 15.00 16 00 17.00 13.00 13.00 2I'.OO 
23.00

4.10 Dzień dobry, pierwsza zmia
no. 5.05 Radio Kierowców. 5.07 
Zielone lu'dio. 6.10 Panorama 
świata. 6.15 Muzyka na dzień do
bry. 6.30 Slrrót wiadomości i prze
gląd prasy. 6.40 "Prognoza pogody 
dla rybaków. 6.42 Muzyka na 
dzień dobry. 7.15 Radio Kierow
ców. 7.17 Muzyka na d^leń dobry.
7.30 Przegląd prasy. 7.40 Muzyka 
na dzień dobry. 8.00 Komunikat 
energetyczny. 8.10 Obserwacje — 
program publicystyczny. 8.30 Prze
gląd prasy. 8.45 Żołnierski kwa
drans 9.00 Cztery pory roku. 11.05 
Koncert przed hejnałem. • 11.55 
Komunik: . Instytutu Łączności. 
11.57 Sygnał czasu i hejnał z wie
ży Mariackiej. 12.05 Fr jgnoza po
gody i'Zi kraju i ze świata. 12.40 
Prognoza pogody dla rybaków. 
12.42 Rolniczy kwadrans. 13.00 
Komunikat energetyczny. 13.10 Ra
dio Kierowców. 13.20 Rozmotyy 7 
iTïuzykantanu. 13.20 Komponowali 
dla Ireny Santor. 13.55 Studio Re
laks. 14.05 GwiazdyTiazzu i ich na
grania. 14.50 Wiersze 1'adeusza Sli- 
wlaka. 15.10 Studio Młodych. 16.05 
Muzyka i Aktualności. 16-40 Pol
skie pieśni i melodie. 17.10 Pano
rama świata. 17.20 Kamertnn. 18.25 
Refleksje. 18.30 ABC piosenki. 18.5(1 
Opowj^dania Amtonieo.o Cze
chowa. 19.25 dadio Kierowców.
19.30 Z naszej fonoteki. 20.05 Kon
cert życzeń. 20.35 Mistrzowie sak
sofonu. 120.45 Kronika soortowa. 
21.00 Komunikat energetyczny.
21.10 Wielkie d: leła. wielcy wy- 
konawc’. .22.00 Dziennik répoile- 
rów. 22.30 Jutro w mono i w ste
reo. 22.40 Rozmowy o kulturze.
23.10 Panorama śt tata. 23.30 Zbli
żenia. 13.50 Jaz :owa dobranocka. 
23.59 Koniec programu 1 hymn.
I. 07—4.00 Na muzycznej antenie.

PROGRAM IV
DZIENNIKI: 6.00 S.00 12.00 15.00 

17.00 18.00 lf.00
5.57 Początek programu. 6.05 Z 

malowanej skrzyni. 6.30—8.00 PRO
GRAM ROZGŁOŚNI PR KATO
WICE. Na Śląskiej Fali. ‘.00 Po
ranna serenada. 9.05 Spotkanie z 
pisarzem. 9.25 Quod libet — czyli 
co kto lubi. 10.00 Opera przez 
wieki. 10.30 z muzycznych nagrań 
»ratnlcb radiofonii. 11.Ó0 Matysia

kowie. 11.30 Muzyka różnych na
rodów. ’’.I15—13.15 PROGRAM
ROZGŁOŚNI PR KATOWICE. 12.05 
Ekspres 12.05. 13.00 Gdzie sery wa- 
rza. 13.15 W stronę jazzu. 13.46 
Kwadrans literacki „Opowiada
nia”. 14.00 Stereofoniczne 
wum Dolskiej piosenki, 
kompozytorskiej teki... ' 
norami 'tterac.ka.
nie melomana. 17.05—19.00 PRO
GRAM ROZGŁOŚNI PR KATO
WICE. 17.05 Omówienie próg'a u.
17.10 Tydzień w kultur’e. 17.40 
Graja orkiestry dete. 18.10 Plakat 
reklamowy. 18.15 Co słychać za 
Łabą. 18.30' .Ti -zy Milian 1 jego or
kiestra. 19.05 Klasycy muzyki roz
rywkowej. 19.30 Więczór w Fil
harmonii. Î1.00 Klub Stereo. Î2.30 
Fakty dni 2“.40 Nocne divertí-
aento. 23.30 Z płytoteki Jan* 

Ptaszyna Wróblewskiego. 34.0 
Glosy, instrumenty, nastroje. 0.35 
Program pi jutro.
programu 1 hymn.

Polskie Radio I Telewhja 
zastrzegają sobie 
zmian w programie.

Energetyka czeka 
na nową technikę

Wybuch w zakładach 
»Erg« w Bieruniu
W ub. sobotę w godzinach 

południowych w Zakładach 
Tworzyw Sztucznych ,Erg” w 
Tychach-Bieruniu nastąpił wy 
buch w przepompowni kwa
sów ponitracyjnych.

W wyniku eksplozji uszko
dzeniu uległy urządzenia i bu
dynek. Oílať 
było.

Przyczyny 
straty ustala 
celu komisja.

owca" — ruinuński 
reżyseria —

Wojsko zbudowało 
most na Sole

Kriuczkow inni.
program II, gońz.

PROGRAM I 
DZIENNIKI: 17.00 19.30 21.50 
13.30 TTR — Chemia, sem. 1 
14.00 TTR — Biologia, sein..

tym 
ok.i fi

sie można było większej niż 
cic-tąd liczbie Esóh potrr.obu- 
jących, dać zasiłki pieniężne, 
iudzidřn fetarym. ' często scho
rowanym kupić ziemniaki i 
węgiel na ”imę. niekiedy też 
odzież. Wielu zapewnić nieod
płatnie gorące obiady, a tak
że dofinansować pobyt wi 
tzw. domach dziennego poby
tu. Środki te pozwolą rów
nież na uruchomienie kolej
nych takich domów, które 
jeszcze do końca grudnia 
r/o-.cstaną w 'Chorzowie i Ty
chach Liedau.no o taki dom 
'wzbogacił się Racibórz), a 
także

archi- 
14.30 z 

15.05 Fa
is.30 Popnłud ■ 

17.05—19.00 ------

. Jest to 
w opiece 
które zapewniło wystarczają
cą ilość środków w trudnej 
sytuacji. Nie one jednak two
rzą pełny obraz tego wszýšt- 
kiego co nazwać można opie
ką społeczną. Mądre dyspo
nowanie i gospodarowanie 
tymi środkami czy wreszcie 
przeznaczenie ich na ecie 
najpilniejsze oraz dla ludzi, 
którym należą siei najbar
dziej — staje sie '.już sprawą 
władz terenowych i organi
zacji społecznych, specjalnie 
w tym celu utworzonych. I 
dlatego najpilniejszym zada
niem we właściwym tworze
niu modelu pomocy społecz
nej jest nie tylko obejmo
wanie opieką , coraz większej 
liczby łudzi, ale i podnoszenie 
poziomu tej opieki. Znane' są 
przecież kłopoty zinâzane z 
zatrudnianiem kadry. nie
zbędnej do opieki nad hidź- 

także na wsparcie tysięcy ..mi samotnymi, starszymi i 
rodzin z puli nowego Fundu- ^chorymi. Nie jest też tajem- 
szu Pomocy Rodzinie. nicą, że w wielu domach

magnetofony, wódka, maszyny 
do szycia czy też nie rozpako
wane jeszcze . aczki żywnościo
we z zagranicy. Nie robiło to 
na nich żadnego wrażenia.

Śledztwo w tej sprawie iest 
już zakończone. Akt oskarżenia 
został wniesiony do sądu.

Tymczasem b Kobiórze ujaw
niono w ostatnich dniach szajkę 
młodocianych i nieletnich osob
ników, nie związanych z koleją, 
którzy widać pozazdrościli ma- . 
newrowym z Muchowca, Ze sto
jącego n- bocznicy pociągu 
ukradli 216 butelek wina Cin- 
zano, przeznaczonego dla Pe- 
wexu. Jak wynika z zeznań za- 
trzy nanych, wino to spożyv;ali 
wspólnie z innymi, w -miejsco
wej dyskotece. 1 w ftym przy
padku nikogo ten fakt nie zain
teresował. N.kt nie skojarzył 
albo nie chciał skojarzyć faktu 
-posiadania przez młodych ludzi 
pokaźnej ilości alkoholu zagra-, 
niecnej marki z bliskością kole
jowe; bocznicy. Młodzieńcy z 
Kobióra zachęceni powodzeniem 
poddali lustracji następny, skład. 
Tyra razem wagonach wini 
nię było. Włamywacze znaleźli 
przyrządy medyczne, dla nich 
nieprzydatne,, porozrzucali je, 

lec wzdłuż torów. Byly to 3S 
.rtornplety dializatorów wra,. ż 
drenami, <.0 przeprowadzania' 
zabiegów piyv użyciu sztucznej 
nerki, sprowaHone z Włoch za 
dewizy. Bezmyślność wagono
wych złodziei wyrządziła w tym 
przypadku szkodę, której nie 
można określić tylko w złotów
kach. Dotychczas aresztowano w 
związku z . ta sprawą 7 osób. 
Śledztwo trwa.

W obu opisanych przypadkach 
sprawcy zostali ujawnieni i za
trzymani. Radiomagnetofony z 
„Kasprzaka” miały mniej szczę
ścia. Wysłane kontenerem z 
Warszawy „ulotniły się” po dro
dze, cc- stwierdzono dopiero na 
stacji Zabrzeg-Czarnolesie. Z 200 
szriik-w kontenerze zostało 130. 
70 magnetofonów o wartości 
1350 tys. zł padło łupem złodziei.

Kradzieże kolejowe itanow:ą 
płagę naszych 1___
Niedoskonały system 
(gdzież są niegdysiejsze 
na końcu wagonów?), _ 
teczna metoda zamykania 
gonów,, długie postoje na 
oświetlonych i nie pilnowanych 
bocznicach — to przyczyny roz
plenienia się tego przestępstwa.

(J.C.)

Dlaczego brakuje 
ciemnego pieczywa?

Wybór pieczywa jest, ograni
czony, dlatego też 
ciemnego chleba ze sprzedaży 
w dużej placówce ;aką jest 
sklejo prrtf ul. 3 Maja w Kato
wicach spowodowała zaintere
sowanie Czytelników, dlaczego 
tak się stało. — O odpowiedź 
zwróciliśmy się do szefa pro 
dukcji w katowickim „Gigan
cie” — Zdzisława Dulskiego.

— Zmuszeni byliśmy zamknąć 
na 10 dni, na czas remontu, pie
karnię przy ul. Młyńskiej, 
gdzie wypiekany jest chl-h z 
oirąbkami. W tym czasie — od 
.wtorku tj 23 hm. — sprzedaż 
ciemnego pieczywa odbywać 
się będzie o sklepie przy ul. 
Kościuszki 13. Po remoncie — 
od 5 grudnia — sprzedaż po
nownie przy ul. 3 Maja i Cho
pina. (n)

nionych wtoków: „Opowieść 
n zamku międzyrzeckim” — za
mek w Wielkopojsce, który 
miał burzliwą historię. „Zam
ki polskie” — Bolków, 
Chojnice, Chęciny i Wiśnicz — 
szesnastowieczne zamki obron
ne z charakterystycznymi dla 
tego okresu systemami fortyfi
kacji. „Gołuchów” — klasyczny 
przykład 
nych ■ w 
wieku.

Piątek, 
17.20.

Wieczór
nice i sensacje małej kinema
tografii”. Zobaczymy m. in. 
program pt. „Tajemnice pta
ków.” poświęcony twórcom fil
mów przyrodniczych.

„Aktualności sprzed lat” — 
! wybór materiałów filmowych 

z 1957 roku, gdzie odnotowano 
.^żAówczas wiele ważnych wyda

rzeń.
piękno . Piątek, program II od godz.

i- 21.40 de 23-3».

Prezydium WK SD w Katowi
cach podjęło zagadnienie ochro
ny zdrowia i opieki społecznej 
w woj. katowickim. Z troska 
i niepokojem przyjęto informa- 
‘cję o stanie zdrowotności miesz
kańców 
nrzez 
Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego dr 
rola Grzybowskiego. Podkre
ślono. że sprawne funkcjonowa
nie służby zdrowia i 
społecznej — powinno 
części rekompensować 
rzystne warunki zdrowotne 
jakich żyje przeważająca 
mieszkańców województwa 
rażona na ujemne skutki 
gradaciji środowiska.

Prezydium WK SD zapoznało 
się z wynikami pracy między- 
Dartyjnego zespołu wojewódz
kiego powołanego do dokonania 
oceny projektu funkcjonowania 
ochrony zdrowia i opieki spo
łecznej w warunkach reformy 
.gosDdtiarczej.

W dyskusji nad tymi zagad
nieniami uczestnezyli m in.

Udział członków SD 
w oMe M i opieki społecznel

Bielski WZSR 
najbardziej rentowny

20 bm. odbył się V Zjazd Dele
gatów Wojewódzkiego Związku 
Spółdzielni Rolniczych „Samo
pomoc Chłopska” w. Bielsku-Bia
łej. który dokonał podsumowa
nia dwuletniej działalności

Bielski WZSR „Samopomoc 
Chłppska” — jak stwierdził jego 
prezes mgr Bogusław lerman — 
zaopatruje 65 proc, mieszkańców 
woj. bielskiego, świadcząc sze
roki wachlarz usług na rzecz wsi 
beskidzkiej.

Bielski WZSR „Samopomoc 
Chłopska” w zakresie rentowno
ści zajął za pierwsze półrocze 
br pierwszą lokatę w kraju, 
przy czym — co trzeba ze szcze
gólnym uznaniem powiedzieć — 
uzyskano to nie tylko poprzez 
wielkość marż.

Ostro natomiast krytykowano 
realność planów skupu, zwłasz
cza w górskim regionie Podbes
kidzia. a także słabe umiejętno
ści zagospodarowania w prze
twórstwie znacznej ilości wa
rzyw i owoców.

Zjazd wybrał 24 delegatów na 
Kongres Centralnego Związku 
Spółdzielczości Rolniczej. Prze
wodniczącym Rad^, Nadzorczej 
WZSR ponownie wybrano Ma
riana Batkę.

W zjeździe wojewódzkim u- 
czestniczyi wiceprezes CZSR Wi
told Zbikowski oraz prezes WK 
ZStj Ferd nand \ Łukaszek se
kretarz KW PZPR Zbigniew 
Krystian i wicewojewoda bú !ski 
Michał Krzyśko. (kl)

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE POLMOZBÍT 
W KATOWICACH 

ogłasza od 15 listonadą br.
OBNIŻKĘ CEN „

znacznej ilości części zamiennych do samochodów osobo’*^ 
Fiat 125p i Fiat 126p.

Z?Interesowanych zapraszamy do naszych 
udanych zakupów^

sklepów i żye^0 r

DUŻA LOTEK

.Mi imalne oplaty — maksymaine wygrane 
tor Sportowy”.

1
4 8

II
15 18 23 25 26

F W W
TOTAUZATOR SPORTOWY .

O/M KATOWIC*

7
losowanie

42

Total’^' 
. " 74811er

LOSOWAN’E 
16 26 31 39 
dodat. 42

17.3(1

ą tue hne)

siú^

17.00

KOMUNIKATY MC

Zbyt 
17.00

oá 15.'W— íů.OOl CoJos-
kooieta (í3

39.00).

515-111

Czwart-
14.30 
ang-

itj;
ais; 
i«--

nr T _ AleP 
50; nr 13 — Piastowska 9^’ 
— Nałkowsktel 11; nr 1» 
ZWM .46; nr 12 — Koscius

RiaJto — Anna Karenina (15 radr. 
10.00 13.00 IfiJJił 13 00) Zpi/.a -

wstąpienie (15 rad./. 9.30 ta.ou
14.30 17.00 19.30). lMyja«n —
Milosne ziyc i e B udiiui ra 11. | k o : 
vxea (12 jug. 15 no 17.00 u oo) ho 
GUC1CE: Milenium — Saturn a 
(15 ang. 17.00 10 30). PIQTRÜWKL. 
Piast — Burza nad Azpi (« radź
15.30 17.45 2J uó). S/.UPlbMŁi:

CIIRLSZCZOW;
39 stopni (12 ang.

CHORZOW 
C^A-ailXi u; 
•6.45 19.00). 
poi. 10.ÛO '
Pioniei — 
nap-stup 
sema
USA 16.00 ___ ,

CHRZANÓW: Sztuka - 
York, New York (15 US 
19.00). 1

dąbrowa oOrmicza: Bajka 
— Dolina. zIssy) (la poi. 14.15 17.00
12.15) .

GLIWICE: Bajka — Konopielka 
(15 poi. 10.00 12.30 15.00 17.30 20.00). 
Apollo — Wielka majówka (15 poi. 
15.00 17.15 19.30). Kino-Teatr ,.X” —; 
Kobra (18 jap. 15.30 17.45 20,00).

JASTRZĘBIE: Panorama — Wa
silij i Wasilisa (15 radź.). /

WIIKOŁOW: Stal — Walentyna 
(15 radź. 14.45 17.00 19.30).

MASŁOWICE: Piast — Anna 1 
wanipir (18 poi. 14.30 17.00 13.30). 
Adria — Przybywa jeździec (15 
USA 14.30 16.30 19.00).

PIEKARY SLĄSK1E: Zacisze — 
Zemsta po latach (15 kanad. 15.00 
17.00 19.30), Casino -1- Wasilij 1 
Wasilisa (15 radź. 15.00 17.00 19.30).

RACIBÖKZ: Bałtyk - Zbyt 
krótka noc (12 radź. 15.30 17.30 
20.00).

RUDA Śląska: Bałtyk — An
na 1 wampir (18 poi. 14.30 16.45 
19.00). NOWY BYTOM: Patria — 
Jarosław Mądry (15 radź. 14.30
18.45 19.00). HALEMBĄ: Ludowe — 
Maratończyk (18 USA 14.45 17.00
19.15) ,

RYBNIK: Ślązak — Portret to
ny artysty (15 radź. 14.30 16.30 
19.00). Górnik — Bitwa o Midway 
(12 USA).

SIEMIANOWICE: Jedność —
I. Piraci XX wieku (15 radź. 14.30) 
H. Mężczyźni (12 ? radź. 16.45 
19.00). Tęcza — 1. Jeśli serce masz 
bijące (6 poi.) TÏ. Port lotniczy 77 
(15 USA 45.00 17 00 19 00).

SOSNOWIEC: Metalowiec — Le
nin w Paryżu (12 radź. 15.45 19.15)

ŚWIĘTOCHŁOWICE — UPINY: 
Odrodzenie — Niezamożna kobieta 
(18 USA 15.00 17.00 19.00).

TARNOWSKIE gOr/y: Świato
wid — Czas Apokalipsy (18 USA
14.45 17.00 19.00). Europa — O jp- 
den most za daleko (15 ang. 14*.3O 
16.30 19,00).

TYCHY’: Andromeda — Kono- 
plelka (15 poi. 14.45 17.00 19.30). 
Halka — Piekielny miesiąc miodo
wy'(15 czes. 14.30 t6,30 18.30).

ZABRZE: Marzenie 
ki ubogich (18 poi. 10.00.12.00 
17.00 19.30). Roma — Szal (18 
15.00 17.15 19.30).

ZAWIERCIE: Włókniarz - 
krótka noc (12 radź. 15.00 
18.00).

Szpital nr 4 Oddział TT Swlerc?® 
«.kiegi? 27; chirurgia «tomatoicgic 
tu, okulistyka Szpital 
ay francuska 20/22; neurolog1* g 
Klinika Neurologiczna w Lic Ot ' 
Medyków 12 (dla dzielnic P01^.

od Tvsiąclecia po 
Oddział Neurologiczni 

ni 4 w. JANOWIE 
dzielnic północ nyc*1

Siemianowic Siaskich). . .
BIELSKO: Dyżury stale P«łn’|. 

Szpital nr 1 — Wyspiańskiego 
Szpital nr 2 — Wyzwolenia 1 ’ 
Szpital nr 3 — Sobieskiego 8J* 
formacji o działalności S*UÄ,‘ 
zdrowia udziela sekretariat 
wn dz k æ go Szpitala' z e s poi o ne, 
tel. 243-19,. przez całą d°be 'O 
dział Pomocy Doraźnej tel. 2’’r. 
’ CZĘSTOCHOWA: chirurgi*. ! 
ryngolo^ia y- Szpital im. Rydy# 
ra PPf< 13/27; okulistyka. 
gia — Szrital ■ im.
Mickiewicza 13; zakaźny -r- 
wóclzki Szpital Zespolony 
oddziały: j hi ekolog i c.nťo-P0’0^
exe. dziecięce, wewnętrzn« |a 
przyjmują codziennie każdy a 
swojego rejonu.

DYŻURY APTEK
KATOWICE: nr 3 — 15 GÄ 

10; ::r 8 — Jagiellońska 38;
— Ortiona C; nr 23 — Z ' 2n, 
Bochnńtkiego, 3»a; nr 20 — I
TA Franciszkańska 2a. ńr ł „ 
SZOPIENICE Engelsa H; nr
— NIK1SZOWIBC Wyzwolenia 1 ' 
nr 1” — 3 Maja 32; nr M - n 
siaciecia.

CZĘSTOCHOWA: 
NMP ■' 
nr 17 
Aleja

Panorama 
j.ich (lít poi. 
i oui a — Gic;

14.38 17.00

15.00 17.00 19.00) Hutnik - S/.ał (18 
ang. 17.00 19.3u). ZALLŹE: Apmlo 
■— I. Dopóki- bije £Cgar (6 radź. 
15.Q0) 11. Znachor (12 pol. I i U 
C(i. 17.00 19.t0).

HY1OM: ulnria — Z tle. kana 
kula (15 radź. iS.ûu 17.30 19.30)’. Po
koj — ßitv/a o Midway (12 USA 
9.30 12.00 14.30 17.00 19 IÎG.}. MIÉ- 
CHUWÍCE: Świt — I. Niech żyią 
duchy (6 ezés. 16.45) II. Hazardzis- 
Łu (15 ,jol. 13,ÜÛ). ' ■ 
dutrzenka

POGOTOWIA
Ratunkowe — 999; Straż

■ 998; MO — 897; Wodne Ocnu^ 
Pogotowie Ratunkowe j 

Gazowe (dla 
Energetyczne (dla Ka 

584-653; Pomoc
..Polmozttytu” 954; Pomoc 
wa PZMot. 539-833; 413-305;
Iowie ulicznej sieci wodI1O',?.hvif 
Lizacyjnej (dla Katowic, 
i Siemianowic Śląskich) 
Stacja ..Sanepid” — 582-339.

WAŻNIEJSZE 
TELEFONY

Informacje; telefoniczna 
ogoina — 911; Radio-Taxi 
Telefon Zaufania — 586-555 
22); PKP - 537-313, 537-336, 
WPK - 538-122; PKS — 
inform. ..Orbisu” — 598-533» * i0
— 518-861; inform. służby zd^jf7r-
— 510-822 (g 8-18); inform.J- 
du Miejskiego Katowice MO1
— 537-295; 538-011.

(«•
537

plH

WOJ. BIELSKIE

Is-

nostka

IMPREZY
JASTRZĘBIE g. 18.30 - 

pewnej miłości — pro-

L Miej’.*”-- j.
I. 22 IdP<* 1Í 

nr 72, tel. 66-611-1! “ 
139 lub z na.ibli^sz« 
MO.

*

KMPiK 
Historia , 
gram poetycko-muzyczny o Kla
rze i Robercie Schumannie, wyst. 
A. Nehrebecka, K. Przyłubski, J 
Weiss; TEATR MAŁY TYCHY g. 
19 — Varietes — Estrada Śląska 
Katowice; KMPiK GLIWICE LA 
BĘDY g. 16.30 — Lekarz radzi — 
spotkanie dr Kąrola Pluskiewieża 
z seniorami.

WYSTAWY
Galeria ZPAF Katowice War

szawska I — Wystawa fotografii 
artystycznej Bolesława Stachowa 
„Miejsce urodzenia” (g. 10—17 z 
wyj. niedziel i świąt).

WPKiW
ZOO — zwiedzanie g. 10—17, ka

sy czynne do 16.
DYŻURY SZPITALI

KATOWICE: chirurgia ogólna — 
CSK LIGOTA; chirurgia urazowa 
— Szpital nr 5 SZOPIENICE Kor
czaka 27; chirurgia i laryngologia 
dzieci — I Klinika Chir, Dziec. 
CHORZÓW Truchana 7; interna —

' 25.X.1982 r. ok. godz. 19-2° w nto' 
goźniku na ul. Fabrycznej * 
chód osobowy marki 
(koloru lasncgo) potrącił
J. P. Kierowca odjechał z nłl^pi8 
wypadku. Świadkowie 
proszeni sa o osobiste, 
lub telefoniczne skontakto' 
sie 7. Komenda Rejonową fpl- 

.Będzinie, przy ul. Bema 1- n i 
67-40-11 luh 12, wew-n. , 
najbliższą jednostką MO.

BIELSKO: Apollo — Wejście 
smoka (18 USA 15.30 17.45 20.09). 
Ziote Łany — Człowiek klanu (IR 
USA 15.00 17.15 19.30 DKP). Rialto 
— Cichy Don (15 radź. II cz. 9.30 
11.30 15.00 17.15 19.30).

CIESZYN: Piast - Dzieci Le
ningradu (12 radź. 15.00 17.15 19.30)

OSWJĘC1M: Luna - Doliną 
Issy (18 poi. 15.30 17.45 20.00).

USTROŃ: Uciecha — Mężczyźni 
(12 radź. 17 15 19.30).

WADOWICE: Szarotka — Bol
dyn (15 poi. 15.00 17,15 19.30).

WISŁA: Marzenie — Jarosław 
, fladry (15 radź. 17.15 19.30).

■ ŻYWIEC: Janosik — Dolina 
-sy-(T8 poi. 15.30 17.30 19.30).

WOJ. CZĘSTOCHOWSKIE
CZĘSTOCHOWA: Wolność 

Kapelusz (15 radź. 10.00 12.30 15.15 
1-7.30 19.30). Relax — Vabank (15 
pol. 10.00 13.30 15.00 17.15 19.30). 
Bałtyk — Człowiek z karabinem 
(6 radź. 15.00 17.J5 19.30).

KŁOBUCK: MDK — Narodziny 
gwiazdy (15 USA 16.30 19.00).

LUBLINIEC: Kometa — Afera 
Concorde (15 WÎ. 15.00 17.15 19.30)

Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Rozpowszechniania Filmów 
zastrzegą sobie możliwość 
zmian repertuaru.

opera Śląska
KATOWICE g, 18 — Tosca — G. 

Puccini (abonamenty ważne se
ria „B”).

S11T 
Fomlsarlat H MO w Bud/ie l(< 

skiej prowadzi dochodzenie 
ciwko Joachimowi Hajduk 
ryka ur. 29.1’9.1951 r. Podejrz^^ 
o dokonywanie kradzieży yCze^ 
kantowych oraz przywła** 
różnych kwot pieniędzy *j0%ící’' 
nych w lokalach gastrod0 
nych na zakup alkoholu z P oSói’ 
nej sprzedaży od różnych 
prywatnych’; oiii

Osoby pokrzywdzone P1^ 
sa o osobiste zgłoszenie .się .” gp 
misâriacie II MO w Rudzi* j 
Wirku ul. 1 Maja 223 pokój 
bib telefoniczne »kontaktu' ,0. 
sie t numerem 420-579 lub *-

* * * £„f'
23.XJM2 r. o godz. 12.30 .w,7yCn 

nowcu na przejściu dla piecÁK°' 
ul. Wojska Polskiego ni 
ści Szkoły Podstawowej n/ 
mochód osobowy marki . .‘'«c* 
125p” potracił 7-letnlego .c jSi*' 
który zmarł w następstwie ° 
słonych obrażeń, Świadków1* jt' 
padku proszeni sa o 
lefoniczne lub listowne skom 
wähle sie z Komenda 1.
w Sosnowcu przy ul 
pokój

.Przerwa w ’ ‘ ' ""J
Dnia 23.11. «2 r. w JfO*8- r 

8 do 16 dla odbiorców zarr'''l)] 
kalých w K atowicach pr^ p 
W. Stwora 1—5 i od 4 
gonią, pluci Miarki 6, f, &• c. 
giellońskiej 2—R, 1—9. 
cýtowej 19, Kochanou^1 J 
18. 20. ela

Blizsz3ch informacji 
Rejon Energetyczny Kato"' 
ul. Wid<j)i 13, tel. 539-OOL^^f

PONIEDZIAŁEK
22

listopada

Cecyii, Marka
X

Wschód słońca 7.08
Zachód słońca 15.36

6507

240655

3155

Liedau.no


CENTRALNEGO

OMURARZA REJ.

UPRAW REJ.

6528 kr

Dziale

ukaza-

do

7419kr

338-663.

2.242.495 zf.
licytacyjne, 

i nie będą 
; 285/81 Ko-

73S6kr

ZAKŁADY MIĘSNE W CZECHOWICACH-DZIEDZI- 
CACH zatrudnię pracowników — mężczyzn na sia- 
nowiskach:
• WARTOWNIKÓW I ST. WARTOWNIKÓW STRA

ŻY PRZEMYSŁOWEJ.
Wynagrodzenie oraz świadczenia socjalne zgodnie 
z układem zbiorowym pracy przemysłu mięsnego. 
Informacji udziela oraz zgłoszenia osobiste przyj
muje Sekcja Spraw Osobowych w Czechowicach- 
Dzied-icach, ul. 1 Maja, telefon: 260-41(14) lub 
534-63.

Dział Ekonomiczno-Pracow- 
lub 29-06. 6781kr

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ

W KATOWICACH, UL. NADGÓRNIKÓW 4 
(za halg widowiskowo-sportową)

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKA
NIOWEGO PW „KOMBUD" MYSŁOWICE, UL. Ml- 
KOŁCWSKA 31 ogłasza przetarg nieograniczony na 
sprzedaż:

Samochód osobowy Wołga 24 nr rej. KAA-032D, 
nr fabr. 468846. silnik typ M-24, nr fabr. 757867, rok 
budowy pojazdu I977. ogólny stopień zużycia 65%, 
cena wywoławczi 94.500,—

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest woła- 
cenie 10% wartości ceny wywoławczej pojazdu w 
kasie przedsiębiorstwa najpóźniej w dniu przetargu

Przetarg odbędzie s,ę w 14 dni od ukazania się 
niniejszego ogłoszenia w prasie, o godz. 10 w Bazie 
Sprzetowo-Transportowej Nr 1 w Mysłowicach, ul. 
Mikołowska 31.

W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II 
przetarg z ceną wywoławczą o 50% niższą odbędzie 
się w dniu następnym o, godz. 10.

Samochód można oglądać w BST-1 — Mysłowice, 
ul. Mikołowska 31 codziennie od godz. 7 do 15.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyny. 6779kr

zatrudni natychmiast pracowników o następujących 
kwalifikacjach:

— SPAWACZY GAZOWYCH I ELEKTRYCZNYCH 
w kał. podst. RS1 i BS1,

— Slusar; r,
— I IONTERÓW KOTŁÓW PRZEMYSŁOWYCH,
— MURARZY KOTŁÓW PRZEMYSŁOWYCH,
— CIEŚLI,
— ROBOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH do 

przyuczenia zawodu.
Warunki procy i płacy do omówienia w Dziale 

Kadr i Szkolenia w godz. od 7 do 15, tel. 597-001 
do 5.

i

RACIBORSKA FABRYKA KOTŁÓW „RAFAKO" 
W RACIBORZU, UL. ŁĄKOWA 33

ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie w roku 
1983 następujących robót budowlanych:
1. wymiana pokrycia papowego na halach fabrycz

nych w ilości około 20.000 m kw. oraz konserwa
cja pokrycia popowego w ilości 18.000 m kw. 
Orientacyjny koszt robót wyniesie około 2.800 
tys. zł.

2. roboty blacharskie:
— wymiana zniszczonych rynien I rur spustowych 

w ilość) około 2.000 m,
— wyrąiana zniszczonych obróbek blach-rskich 

w ilości około 400 m kw. -■ ■<!’* ' •». *4
Orientacyjny koszt robót 1.000 tys. zł.

3. wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku 
Hotelu OHP około 600 m kw. Orientacyjny koszt 
lofcót wyniesie około 800 tys. zł.

UWAGa: koszt robót ujętych w poz. 1, 2, 8, podana 
bez materiałów, które ewentualnie dostar
czy zleceniodawca.

Bliższych informacji udzielać będzie Dział Główneos 
Mechanika w dni robocze od godz. 10 do 13. 
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa 
państwowe, spółdzielnię pracy, spółdzielnie kółek 
rolniczych, oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne. 
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać do 
Działu Głównego Mechanika „RAFAKO".
Przetarg odbędzie się w 15 dniu po ukazaniu się 
ogłoszenia w prasie, o godz. 10 w Biurze Głównego 
Mechanika „RAFAKÖ”.
Zakład zastizega sobie prawo wyboru oferenta lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

6809 kr

WODZISŁAWSK PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNI 
CTWA PRZEMYSŁOWEGO BĘDĄC GENERALNYM 
WYKONAWCĄ STRAŻNICY ZAWODOWEJ» STRAŻY 
POŻARNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU ogłasza prze
targ nieograniczony na wykonanie 13 bram garażo
wych z aluminium o wym. 450x450 cm.

Termin wykonania IV kwartał bieżącego roku.
Dokumentacja techniczna do wglądu w

Przygotowania Produkcji WPBP Wodzisław Sl., ul. 
26 Marca 23, pokój 250, tel. 52-651. Oferty należy 
kierować na nasz adres do 12 dni od daty 
nia się ogłoszenia. W przetargu mogą wziąć udział 
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i wyko
nawcy indywidualni. WPBP zastrzega sobie wybór 
wykonawcy. ‘ 6765kr

Za treść ogłoszeń redakcja „Trybuny RobJt czej” 
me obpowla Informai:,1 dotyczących przyjmowania 
ogłoszeń udziela Siuro Ogłoszę. , tel. centrali S37-241, 
wewn. 125 lub bezpośredni 538-663.

DYREKCJA RYBNICKIEGO ZAKŁADU 
PREFABRYKACJI „PREFBET" 
w RYBNIKU, ul. Wiejska 7, , 

uprzejmie zawiadamia swoich klientów, 

že rxiualne numery telefoniczne 
następujące: 

26-451 do 26-454 fyaz 26-219. 
6524kr

KOMORNIK SĄDU REJONOWEGO W WADCWICA^H na pod- 
stawie art. 952 Kpc f następnych podaj» do publicznej wia
domości, że dnia 17 grudnia 1982 roku o godz. 10 w Sq- 
dzie Rejonowym w Wadowicach, sala nr S8 odbędzie się 
I licytacja nieruchomości a to: nieruchomość Kw. 23.548, 
26.637, 20.514, 24.606 o powierzchni 16,64 ha, na której sto
ją budynki gospodarcze wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
stanowiące własność Damazego Obozy I Innych. Nierucho
mość powyższą oszacowano na sumę 22,424.955 zł. Cena wy
wołania wynosi 16.818.71t4 zł, zaś rękojmia — 
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki 
o He dodatkowym publicznym obwieszczeniem 
podane do wiadomości warunki odmienne. Km 
mornik.

oraz pracowników na stanowiska:
KIEROWNIK GRUPY BUDÓW — wykształce
nie wyższe bud. z uprawnieniami

AJSTER BAZY TRANSPORTOWO-SPRZETO-
WEJ
MAJSTER W ZAKŁADZIE PRODUKCJI PO
MOCNICZEJ

4^. DYSPOZYTORA środków transp towych
K KONTROLERA ZAKŁADOWEGO ze znajomoś

cią zagadnień b* nży budowlanej
Wynagrodzenie wg układu zbi< 'owej, pracy dla 

przemysłu budowlanego.
Praca w systemie a .on ~wym.
Zakład zapewnia podwyższoną premię, uprawnie

nia wynikające z Karty Budowlanych, oraz nagrody 
z zysku.

Pracownikom zamiejscowym zapewniamy zakwa
terowanie w Hotelu Robot.

Roboty prowadzone są na terenie mit :: Mysłowi
ce, Katowice i Jaworzno. Po trzech latach nienagan
nej pracy zakład '.apewhia mieszkanie.

Zgłoszenia przyjmuje: Dział Kadr Jaworzno, ul. 
Wojska Polskieg- 2, tel. 55-915, 55-916, 55-822.

' 6828 kr

SIEMIANOWICKA FABRYKA SRUB I NITÓW 
W SIEMIANOWICACH SL. UL. FABRYCZNA 14 

zatrudni natychmiast:
£ EKONOMISTÓW z wykształceniem wyższym lub 

średnim i praktyką,
■ ‘ INSPEKTORA D/S INWENTARYZACJI,
i I ZAOPATRZENIOWCÓW,
• KSIĘGOWE,
• FAKTURZYSTKI I PLANISTKI PRODUKCJI, 
pracowników wykwalifikowanych w zawodach:

> Ślusarz, tokarz frezer, szlifierz, elek
tromonter, SPAWACZ, STOLARZ, MURARZ 
BLACHARZ,

pracowników niewykwalifikowanych dc przyuczenia 
zawodu:

OPERATOR AUTOMATYCZNYCH TŁOCZNI SRUB
I NAKRĘTEK, 
OPERATOR AUTOMATÓW DO ZWIJANIA POD
KŁADEK SPRĘŻYSTYCH,
OPERATOR LINII HARTOWNICZYCH,
KIEROWCA WÓZKA AKUMULATOROWEGO, 
SUWNICOWY
PRACOWNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH 
(mężczyzn i kobiety) do pracy na maszynach 
w wydziałach produkcyjnych, oraz przy obsłudze 
produkcji w wydziałach pomocniczych.

Warunki płacy — wg nowych zasad wynagradzan , 
dostosowanych do reformy gospodarczej w oparciu 
o przepisy Uchwały Nr 135 Rady Ministrów.
Przedsiębiorstwo dysponuje hotelem i kwaterami 
pracowniczymi dla samotnych mężczyzn i kobiet 
oraz stołówką zakładową.
Zgtoszer.a przyjmuje i informacji udziela': Sekcja 
Kadr i Szkolenia 41-100 Siemianowice Sl., ul. Fa
bryczna 14, telefon: 282-331 do 34 wewn. 381 232.

6795 kr 1

///•//^///^//•///•///•///•///^//•///•///•///•///•///•///•///

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
REMONTOWO-BUDOWLANE W AWORZNIE 

zatrudni natychmiast pracowników w n/w zawodach: 
MURARZ

" TYNKARZ i
POSADZKARZ
LASTRYKARZ 
BLACHARZ 
DEKARZ 
STOLARZ 
ELEKTROMONTER 
INSTALATOR WOD-KAN 
OPERATOR DŹWIGU Z UPRAWNIENIAMI 
pracowników na stanowiska:

PRZEDSIĘBIORSTWO TRAN^PORTOWO-SPRZĘTO- 
WE BUDOWNICTWA „TRANSBUD-KATOWICE-BRY- 
NO' J" UL. KOLEJOWA NR 57 ogłoszę przetarg 
nieograniczony la sprzedaż samochodu osobowe
go marki Fiat-125p nr rej. KAE-177K, rok produk
cji 1975, stopień zużycia 70 proc., cena wywoław
cza — 136.200,—
oraz przetarg organie? >ny na sprzedaż samochodu 
ciężarowego marki Star A-29 nr rej. 72-22-SV, rok 
produkcji 1973, stopień zużycia 65 proc., cena wy
woławcza — 248.850,—

Przetarg odbędzie się w 14 dniu po ukazaniu się 
ogłoszenia w prasie (licząc dzień druku jako 
pierwszy), o godz 10 w świetlicy przedsiębiorstwa.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wpłacenia wadium w wysokości 10 proc, ceny wy
woławczej, najpóźniej w przeddzień przetargu w 
kasie przedsiębiorstwa.

V razie niedojścia do skutku I przetargu, prze
targ II c Jbędzie się w 7 dni po terminie I prze
targu bez zawiadomienia.

W przetargu mogą wziąć udział przedsiębior
stwa państwowe, uspołecznione i osoby prywatne 
posiadające odpowiednie zaświadczenia.

Samochody oglądać można w Oddziale Zaple
cza Technicznego — Ka'owice, ul. Kolejowa, nr 57 
w godz. od 7 do 14.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie unieważnienia 
przetargu b tz podania przyczyn. 6730kr

BIELSKA FABRYKA MEBLI
W ŁODYGOWICACH K/ZYWCA

8 ví1 ’ itychmiast:'
,t(-HNOLOGA DREWNA — z wyższym wy- 

B g^ofceniem,
8 śOMISTĘ — z wyższym wykształceniem,

/'DCĘ PRAWNEGO w niepełnym wymiarze
8 pracy,

RÓWNIKA OCHR. P. POZ. w niepełnym
8 *Zn'IQ'ze czasu pracy,

»“^LWENTOW SZKÓŁ ZAWODOWYCH I
8 C hNIKÓW, „^Jolarzy.

':?V uienja przyjmuje
. eL Żywiec 26-95

0,J ĘGOWY ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
1 TYCHACH, ul. BUDOWLANYCH 43

t. u >ni natychmiast w podległych nam Zakładach 
»A /k' CiePlnei w Tychach, Chrzanowie, Mikoło-

! "Zebmi, Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach 
śPujących pracowników:
- Ślusarzy warsztatowych i remonto

wych,
** spawaczy elektrycznych i gazowych,
" MCjtçrûvv CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 
" ELEKTROMONTERÓW.
" P/ IZY CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
" konserwatorów aparatury kontrol- 

3-pomiarowej,
f mistrzów instalacji 

ogrzewania rej. tychy, 
"Rurarzy i pomocników 

tychy,
" mistrza budowlanego z 

tychy,
" inspektora d/s techn. i inwest. rej. ty

chy,
" KIEROWNIKA działu technicznego cie

płownictwa,
" kierownika magazynu centralnego,
" magazyniera oraz pracowników do 

działu księgowości,
INŻ D/S REMONTÓW URZĄDZ. CIEPLNYCH, 

" GŁÓWNEGO DYSPOZYTORA MOCY,
KIEROWNIKA i mistrza DZIAŁU TRANSPOR
TU,

" p~'AC0WNIK0W NIEWYKWALIFIKOWANYCH
i . Ce,em przyuczeni do zawodu.

d,'urrr :ji udziela Dział d/s Pracowniczych w Ty- 
jA ul. Budowlanych 43, tel. 27-20-81, wzgl. Zak-

“ Chrzanowie, ul. Zielona 27, tel. 51-04, Cze- 
ljw'*ite'Dz., ul. Słowackiego 34, tel. 52-151, Miko-

Młyńska 4. 6168 kr
 ^EDSlĘBIORSTWOINWtSTYCYJNO-REMONTOWE

PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 
„NAFTOBUDOWA"

-ĄD BUDOWLANO-MONTAŻOWY NF 2 
«dtr»-’'40 TRZEBINIA, UL. DĄBROWSKIEGO 41 
s natychmiast:

J erów konstrukcji I rurociągów przemysło- 
s m/ch

‘kowaczy z uprawnieniami podstawowymi I Rs I
- "s {
s 14,1
s
s '’oniarzy

JPcownlków nlewykwallfkowanych do prac 
s 'an’B »rtowych

p Prxataczkl
t|( dLds'Çbiorstwo nosze prowadzi roboty w resor- 
«fi, 5"A'' tp w Rafinerii Nafty Trzebinia i resorcie
patyki tj. El. Siersza I Jaworzno.

!”wni0anikom pr?"'’o>ije szereg korzystnych u- 
A Przyznanycn od 1.1.82 r. „Kartą Budowla-

I« ac proszeni są o zgłaszanie się w Dz j- 
^brr ^cównlczych Zarządu w Trzebini przy ul. 
biru. *fsKiego 41 (parter) w godz. 7—15, tel. Frze-

103 (centrala).  6882kr

Wojewódzkie przedsiębiorstwo
ROBOT INŻYNIERYJNYCH

I REMONTOWO-BUDOWLANYCH 
W CHRZANOWIE,

'Adnj. UL JAGIELLOŃSKA 8
* Równego księgowego

’■ aane wykształcenie wyższe, dyplom biegłe- 
kiero Oz, 6 lat pracy, w tym 4 lata no stanowisku 

n,czym lub samodzielnym.
v\^£ki pracy i płacy do omówienia. 6766kr 
^kład TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

1 SPEDYCJI 
,JtWóDZKIEJ SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ

W KATOWICACh-KOSTUCHNIE,
Xh . JL. HIEROWSKIEGO 2
'-In' natychmiast:

MEROWNIKA SERWISU TECHNICZNEGO
^ŁEKTRYKOW LUB ELEKTRONIKÓW do urzą- 

paczkujących
MECHANIKÓW do naprawy wózków widło- 

^/Wch akumulatorowych.
0 (kS2enit przyjmuje i informacji udziela komór-

I. Ptacowmczych Kctowice-Kostuchna, ul. Hie- 
S<^go2. lei. 528-327 i 528-743. 6774kr

'TICą-a.^WNIA „SATURN" W BĘDZINIE-WOJKO- .
2a,rucln' natychmiast następujących pra-

'ŃZ. ELEKTRYKA
A MECHANIKA (ODLEWNIKA) 

AS^STKĘ
I^'TromONTERÖW,

s ÜÖR Yn|STOW PAROWOZU, 
NlKOW NIEWYKWALIFIKOWANYCH

l!^> KUkCi'. w systemie 4-brygadowym
I Rs«* mtormacji udziela Dział Kadr Cemenfow- 6362 kr

■ś

" łię.' '.tySfiWPHi,?w'•■i .'••

WOJEWÓDZKIE / 

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE 

W KATOWICACH

Zatrudni natychmiast
ty ZAKŁADZIE REMONTOWO-KOMUNIKAC\ JNYM

10 W MIKOŁOWIE-JAMNEJ, UL. KOŚCIUSZKI 59
^ACOWNlKÓW W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 

•»
tokarz, frezer, szlifierz, ślusarz
mechanik napraw pojazdów samochodowych

~~ monter-mechanik silników spalinowych
— blacharz samochodowy
— spawacz autogeniczny i elektryczny
— elektromechanik napraw pojazdów samochodowych 

lakiernik samochodowy, tąpicer-stolai
~~ ograniczoną ilość pracowników niewykwalifikowanych 

ograniczoną ilość pracowników umysłowych
^^EWNIAMY:

wynagrodzenie zgodnie z UZP dla Prac. GKIM
— dodatek za wysługę lat '
— nagrody jubileuszowe za 10, 15, 20, 25 i 30 lał- pracy
— deputat węglowy wg obowiązujących przepisów
— bilety wolne jazdy środkami WPK dla pracownika i członków 

rodziny
wczasy w ośrodkach wypoczynkowych WPK

— dla zamiejscowych zakwaterowanie w kwaterach prywatnych
~~ przewozy pracownicze z miejscowości:

Katowice, Mysłowice, Chorzów, Gliwice, Orzesze, Tychy.
Rosienia przyjmuje i informacji udziela:

K| : "T Kadr ZRK-10 WPK w Mikc >wie-Jamnej, ul. Kościuszki 59, 
‘ 262-837, 262-989, wewn. 209 lub 309, w godz. 7.00—15.00.

HUTA IM. GEN. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO 
47-120 W ZAWADZKIEM

oferuje

bezpłatnie odpady poprodukcyjne do opalania kotłów 
centralnego ogrzewania w szklarniach, namiotach folio

wych lub w cegielniach — z odbiorem własnym.
Odpady stanowią mieszaninę koksiku I smoły o wartości opałowej oko

ło 7.000 kcal/kg. ‘

Załadunek na samochody zmechanizowany.

Warunki odbioru można uzgodnić w Dziale Głównego Energetyka, tel. 
511, wewn. 316 lub 1750.

6523kr
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GLiWICKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
oraz PRZEDSIĘBIORSTWO POLONIJNE 

„DONAU TRADING CO"

oferuję

diagnometr DM 7.
Jest to nowoczesne, przenośne urządzenie do szybkiej obsługi silników 

4 i 2-taktowych z zapłonem Iskrowym. W skład aparatu wchodzi panel 
z wyposażeniem, statyw z wysiągnikiem oraz insitrukcja obsługi z opisem 
typowych zastosowań.

Producenci dokonują, napraw bieżących i gwarancyjnych.

Wyrób objęty jest roczną gwarancją. ' ■

Informacji udziela I zamówienia przyjmuje:

Gliwicka Usługowa Spółdzielnia Pracy — Gliwice, ul. Jagielloń
ska 4, tel. 31-10-41/3'’ 08-89.

6521>kr
    j   -    I = ł____ I " 1 ——~ 1 ===== I ■ ■■■ 1 '.F. I nř11 —— łTT—

Płomień — BKS Bielsko 3:0 

Bei atrakcji
SS bramki

AZS Katowice

w lidze siatkarek
Obsługa własn

W ekstraklasie siatkówki pań rozegrano pierwsze spotkania. 
Trudno powiedzieć, by ich poziom usatysfakcjonował obserwa
torów. Nawe* potyczka na „najwyższym szczeblu", pomiędzy bro
niącą tytułu Wisłą Kiakow i wicemistrzem ŁKS Łódź, nie była 
widowiskiem na poziomie odpowiadającym potencjalnym umie
jętnościom zawodniczek obu zespołów.
Oczywiście, pierwsza runda 

n:e może stanowić podstawy do 
dalej idących wniosków. W każ
dym razie wiele zespołów mu- 
siało sięgnąć po rezerwy, z róż
nych zresztą powodów i ‘o nie 
mogło nie znaleźć odzwiercie
dlenia na parkietach. Z niejaką 
trwogą — na przykład — przy
glądaliśmy się ławce BKS Biel
sko, bowiem zasiadały na 
niej zaledwie dwie zawod
niczki i trener. I tylko jedna 
z nich wchodziła na zmianę. Na 
dobrą sprawę gdyby nie zasiliły 
tego zespołu juniorki, to nie 
miałby kto grać. Urlopy macie
rzyńskie, dyskwalifikacje wresz 
cie zmiana barw (lub jej za
miar) wszystko to złożyło się na 
więcej niż trudna sytuację ka
drowa bielszczanek.

Osłabienia odegrały swoją -o- 
lę w inauguracyjnym spotkaniu 
z Płomieniem Milowice, który 
zresztą — o czym już pisaliśmy 
— też nie jest w łatwej sytuacji, 
z drugiej wszakże strony w jego 
szeregach znajduje się kilka bar 
dzo dobrych i doświadczonych 
zawodniczek (Skorek, Pj teł, 
Krzvsztalowicz-Majchrzak, Be.d- 
kowska).

Nie dziwmy się zatem, że Pło
mień odniósł łatwe stosunkowo 
zwycięstwo. Bielszczanki tylko 

nia C-dansk 2:3 (—7, 4, 11, —13, 
—11), Płomień Milowice — BKS 
Bielsko 3:0 (S, 7, 7), Stal — ŁKS 
1:3 (—12, 12, —8, —12), 'Yisła — 
Start 3:1 (12, 7, —4, 4), Zawisza 
— Spójni; 3:1 (—8, 10 8, 9), Ra- 
domka — Czarni 1:3 (—8, —9, 14, 
-11).

fi łKS 2 2 6—2
2) Czarn 2 2 6—3
3) Pło.. leń 1 1 3—0
4) Zawisza 1 5—4
5) Start

Wisła
2 1 

1
4—3

7) opójnia 2 1 4—5
«) 'îsdonika 2 n 3—6
9) BKS 1 * «—3

1«) Mielec 2 0

tl liga kobiet

1—6

Kolejarz — So-ołem S:1 1 S:0,
Sia rka — Gwa.rdia 1:3 1:3, Stal

I’arnovia 3:1 i 3:2. Da Lin — W i-
sło-ka 3;0 i 3:0, 
3:0 i 3:0.

ChKS -- Polonia'

1) Gwardia M 10 30— 8
Z) ChKs 10 s 23— 9
3) Stal Ul 7 22—16
O Kolejarz 10 6 24—14
5) Dalin 10 K 21—18
61 Wisłoka 10 4 12—24
7) Siarka 10 3 15—23
«1 Społem i KI 9 15—25
S) Polania 10 1 10—26

10 Tarnovîa ie 1 ,10—27

Nie miały większych kłopo
tów z pokonaniem, outsidera 
tabeli — Startu Elbląg piłkarki 
ręczne AZS Katowice. Chociaż 
— w . oho1 im meczu trener 
Adam Pecold „zafundował” wi
downi trochę emocji. Pod ko
niec spotkania dał » ograć re
zerv awym i w krótkim czasie 
z dziesięciobramkowej prze: 'agi 
zrobiła się trzybramkowa. Gdy 
na parkiet wróciły najlepsze 
zawodniczki wszystko wróciło 
do rormy i AZS wygrał bsz- 
prjbiemc ivo 30:24, przede Wszy
stkim dzięki golom Daszek — 9 
i Janeckiej — 5. W niedzielę 
katov’iczanki rówmież zwycięża
ły łatwo 33:19, a najskutecz
niejsze były znowu: Janecka — 
11 i Daszek — 5.

Dwa zwycięstwa zanotowały 
na swoim koncie „zielone ko
niczynki” natomiast dwie nie- 
.'vsokie porażki piłkarki , So

śnicy. Z trudnego parkietu we 
Wrocławiu chorzowski Roch 
zdołał wywieźć dwa punkty. (

AZS Katowice — Start 
Elbląg 30:24 (12:10) 1 33:19
(17:11), AKS Chorzów — Skra 
Warszawa 24:19 (11:10) i 23:18 
(7:6), Sośnica — Cracovia 20:21 
(10:10) i 20:23 (12:8), AZS Wro
cław — Ruch Chorzów 31:28 
(17:11) i 21:29 (8:14), AZS
Gdańsk — Pogoń Szczecin 27:28 
(17:14) i 23:30 (18:20).
1) AZS Katów. 16 28 411—321
2) Pogoń 16 24 420—350
3) Cracovia 16 22 361—339
4) AZS 1 r -et 16 20 419—399
5) Ruch 16 18 401—389
6) AKS Ch. 16 15 349—347
7) AZS Gdańsk 16 15 389—413
8) Sośnica 16 8 336—376
9) Skra 16 6 355—Í20

10) Start 16 4 343—43#
w pierwszych fazach każdego z 
setów prowadziły wyrównana, 
walkę, ba, nawet prowadziły 
(w pierwszym secie 3:0, w dru
gim 3:2, w trzecim 3:1, a następ
nie 4:2), później jednak brały 
górę wyższe umiejętności sosno- 
wiczanek, które systematycznie 
powiększały punktową przewa
gę. 41e podkreślmy, to nte one 
grały tak dobrze, to raczej BKS 
grał tak słabo, tracąc wiele pi
łek po najprostszych błędach. 
W sumie mecz trwał nie dłużej 
niż 45 min., a jego poziom nie 
był w stanie zadowolić niewiel
kiej grupy kibiców. (AG)

Stal Mielec — Start Łódź 0:3 
(—14, —3, —12), Wisła Kraków 
— ŁKS Łódź 1:3. (12, —4, —9, 
—13), Zawisza Sulechów — Czar 
ni Słupsk 2:3 (6, —11, —12, 13, 
—7), Radotnka Radom — Spój-

Puchar Polski
W Milowijca-ch, Andrychowie-. 

Krakowie 1 Łodiai rozegrano pół
finałowe turnieje o Puchar Pol
aki w »Latkówce meżc-zyŁn. W Mi
lo wicach pierwsze miejsce zajął 
AZS Olszityn, który z.wycięźył wè 
wszystkich spotkaniach (z, Płomie
niem, Posnamią i Wifamą Łódź) w 
stosunku 3:0. Drugie miejsce za
jął Płomień, trzecie Posnania i 
czwarte Wiiama. W Andrychowie 
bezkonkurencyjni byli siatkarze 
Gwar,diii, którzy zwyciężyli kolej
no Beskid Andrychów 3:1, Stal 
stocznię 3:1 1 ÁZS AWF Warsza
wa 3:0. Drugie miejsce — Beskid, 
trzecie — S-tal,. czwarte — AZS- 
-AWF. W .Krakowie najlepszy był 
zespół Legii Warszawa (komplet 
towyeięstw), a w Łodzi Resovia 
Rzeszów (równieft komplet iwy- 
eieetw),

HKS Szopienice 
coraz niżej

Polski Związek Podnoszenia 
Ciężarów zweryfikował ta.belę 
rozgrywek drużynowych w tej 
dyscyplinie sportu. Po ostatecz
nym obliczeniu wyników pierwsze 
miejsce i tytuł drużynowego mi
strza Polski wywalczyła Odra 
Opole — 13.54« pkt., 'przed Legią 
Warszaw* — 13.122 i Śląskiem 
Wrocław — 11.826. Drużyny na
szego regionu zajęły następujące 
miejsca: piąte — Sląak Tarnow
skie Góry — 11.551, dziewiąte — 
Górnik Czerwionka — 10.447, jede
naste — Górnik Siemianowice — 
10.309. Z I Kgi spadły Orzeł Łódź, 
Stoczniowiec Gdańsk 1 RKS Okę
cie. Awa.nsowały: Odra Miastecz
ko Śląskie, Sanocza-nka Sanok 1 
Lechia Gdańsk. Z II ligi spadły: 
HKS Szopienice (,ta«k, niegdyś po
tęga, dziś III liga), Kolejarz Gli
wice 1 Flota II Gdynia. Do II li
gi awansowały: Chemik Kędzie- 
rzyn,_ Wisła Puławy, Stal Bielsko- 
Biała i Start Grudziądz.

Hokeiści na półmetku

Zwycięstwa faworytów
Obsługa własna

Hokeiści ekstraklasy osiągnęli półmetek. W 18 kolejce 'nie za
notowano niespodzianek, zwyciężali faworyci. Lider — Zagłębie 
nie miało większego problemu z pokonaniem outsidera — Jra- 
e«i i ii. 1 derbach, pomiędzy GKS Katowice, a Polonią, lepsi oka ■ 
zali »ię bytomianie, którzy wygrali 4:1. Nadal trwa zacięta wal
ka • miejsca od drugiego do szóstego.

Rewanżowe spotkanie GKS 
Katowice z Polonią przypomi
nało ilerwszą potyczkę tych 
dwóch drużyn w I rundzie w 
ßytomiu. Z jednym zasadniczym 
wyjątkiem, tym razem role od
wróciły się. Poloniści, choć gra 
była wyrównana, wvsazali więk 
szą skuteczność strzelecka. Wła
ściwie mecz został rozstrzygnię
ty w pierwszej tercji, w której 
goście zdobyli aż trzy gole. Przy 
tak wyrównanych i doświadczo
nych rywalach, trdno byio 
1Katowice od-obić str: ty. 
Mniej więcej od, 30 minuty gra 
straciła na atrakcyjności, tempo 
akcji spadło. W ostatniej odslo- 

ie gospodarze posiadali inicja
tywę, ale atakowali chaotycz
nie, uważnie grający bytomianie 
szybko wyjaśniali sytuację.

’ Na w lokim pbziomie iocżyło 
się spotkanie w Nowy Targ j, 
gdzie „sz- tki” podejmow ,iv 
drużynę GFS Tychy. O końco
wym rezu.tacie zadecydowała 
pierwsza część, wygrana przez 
gospodarzy 3:1. W przostałych 
zanotowano remisy, choć tysza- 
nie za wszelką cenę chcieli od
robić <e straty. Zagłębie i Na
przód wzbogaciły się o kolejne 
„planowane” dwa punkty, ńe 
dając żadnych szans rywalom. 
A olo bilans 18 kolejki.

• GKS KATOWICE — PO- 
LONIA 1:4 <0:3, 0:1, 1:0). Bram
ki: Czarnomski - U, GKS; Za- 
lac — 2, Kiełbieki i Piecko — 
dla Polonii.

• CRACOVIA — ZAGŁĘBIE 
5:14 (2:4, 2:5, 1:5). Janek — 2, 
Pawlik, Kanabus, Behouuek — 
lia gospodarzy; Jobczyk — 4,

Zabawa i Klocek po 2, Ma dek 
sza, Pytel, Garbacz, Bernat, No
wak i Świątek — dla gości.
• PODHALE — GKS TYCHY 

6:4 (3:1, 1:1, 2:2). Wronka — 2, 
Ryłko, Świstak, R. Ruchała 1 
Jachna — dla „szarotek”; Bia- 
lik, Worwa, Woźnica i Wilk — 
dla tvszan.
• BKS BYDGOSZCZ — NA

PRZÓD 4:8 (0:2, 1:3, 3:3). Toma
szewski, Musiał, Niedzielski i 
Zabcrek — dla BKS: Hachuła i 
Dronia po 2, H. Kajzerek, Fur- 
tok, R. Podsiadło i Grygiel — 
dla Naprzodu.
• SI,. CZNIOWIEC — ŁKS 

ŁODZ 4:5 (1:2, 1:1, 2:2). Zabrodz- 
ki, Kordaszewski, Zaborowski i 
Kuklis — dla go »darzy; Ryb- 
ski — 2, Witczak, Masłowski i G. 
Sikora — dla ŁKS.

V 18 kolejce spotkań strzelo
no ; 5 goli, przeciętna wynosi 

U. W sumie w 178 meczach 
uzyskano 833 bramki, co daje 
przeciętną — 9.2. A oto jak 
p—edstawia się lista najskutecz
niejszych strzelców: 1) Pvtel 
(Zagłębie) — 31, 2) Jobczyk Za
głębie) — 27, 3) Za nawa (Zagłę
bie) — 21, 4) Jędruś (Katowice) 
— 20, 5) Klocek (Zagłębie) — 17, 
6) Hachuła (Naprzoa) i Obłój 
(Polonia) no 16, 8) Pawlik (Cra
covia) i Watyebowiez (Podhale) 
po 15. 10) S »orski (Polonia) i 
R. Ruchała (Podhale) po 14.

1) Zagłębie Sosnowiec
2) Podhale Nowy Targ
3) Polonia Bytom
4) Naprzud Janów
5) GKS Tychy
6) GKS Katowice
7) ŁKS Łódź
8) BKS Bydgoszcz
9) Stoczniowiec Gdańsk

10) Ci icovia

18 32 155— 19 16 2
18 23 100—60 10 3 5
17 23 82—42 10 3 4
18 23 90—73 10 3 5
18 21 87—68 9 3 6
18 20 81—90 9 2 7
18 14 47—75 5 4 9
18 10 64 113 4 2 12
18 6 55—117 2 2 14
17 6 72—146 3 — 13

We wtorek 10 kolejka -ipotkań. 
Grają: Tychy — Polonia, Kato
wice — Stoczniowiec (oba o

godz. 17), BKS Bydgoszcz — Za
głębie, ŁKS — Naprzód oraz 
Pouhaie — Cracovia. (sow)

i -nr I Urodzaj na olbrzymów
Teraz możemy się przyznać, 

ii nieco obawialiśmy się o 
»wodzenie akcji GKS 

Katowice i „Trybuny Rc 
botniczej” pod hasłem „Szuka
my Olbrzyma”, której ;elem 
było wyszukanie uzdolnionej i 
chetnej do uprawiania zapasów 
nłodzieżv. Wczoraj .w hali w 

Katwicach-Wełnowcu okazało 
się, że sceptycyzm nie miał 
uzasadnię»..a. Pojawiło się w 
niej 40 chłopców skłonnych do 
nodjęcia trudów zapaśniczego 
treningu.

Wielu z nich mieszka i uczy 
ą:e w Katowicach, sporo jednak 
pochodzi z innych miast: Będzi
na, ivtomia, Łazisk. Mikołowa. 
1 vchôw, a nawet Częstochowy 
i Sędziszowa. Nie wszyscy sneł- 
riali warunki unrawniajace 
(wstępnie) do udziału w akcji, 
le też — jak pisaliśmy — ża

den kandydat na zapaśnika nie 
zostanie pominięty i < Irzucony, 
o !le oczywiście słan jego zdro
wia będzie zezwalać na upra-

wianie sportu. Zobaczyliśmy 
więc chłopców nie tylko uro
dzonych w latach 64-66, lecz 
także -'pdszyeh, m. in. z rocz
nika 19/0.

"anim przeprows ^zono zapo
wiedziany sprawdzian o spra
wach dotyczących sekcji zapa
śniczej GKS Katowice, jej suk
cesach i problemach mówił Jan 
Czaja, wskazując m. in na tru
dy, które czekają wszystkich 
na drodze do sportowej sławy. 
Natomiast Jan Dołgowic« i Ro
man Kierpacz, jedni z najbar
dziej znanych zawodnikó.v 
GKS, opowiadali o latach praev, 
które doprowadziły ich do 
światowej czołówki. Słowem, 
przyjęto wszystkich bardzo ser
decznie, ale też bez iluzji co do 
ogromu żmudnej p'acy.

Następnie, po okiem trene
rów Henrvka Przygody i Jana 
Sredniewskiego odbył się test 
» wawnościowy polegający na 
biegu po kope-cle, przewrotach 
w przód i w tył oraz wyciska

niu ciężarka 17,5 kg. Większość 
startujących wykazała niezłe 
p. zygotowanie szybkościowe, go
rzej n tomiast l»yło przy prze
wrotach, które niejako ujawniły 
słabości wychowania fizycznego 
w naszych szkołach Niemniej 
są to niedomogi, które w trak
cie treningu portowego łatwo 
można usunąć.

Trenerzy nie ukrywali zatem 
zadowolenia z przebiegu akcji. 
XOby tylko wytrwali w uporze, 
wówczas GKS nie będzie się 
musial martwić o następców 
— mówili. Miejmy nadzieję, że 
wytrwają. W każdym razie z 
podziwem oglądali poszczególne 
elementy walki pokazowej w 
wydaniu czołowych zapaśników 
Katowic Ryszarda Szypera i 
Piotra Szczeponika. Ich umie
jętności na pewno musiały im 
zaimponować. Nic nie stoi na 
przeszkodzie w osiągnięciu ta
kiego mistrzostwa, a więc?

(AG)

Ćwiczenie z ...aneJwnem demonitruje mistrz nad mistrze 
* uczestników akcji podczas biegu „po kopercie”.

— Jan Dołgowicz. Obok; jeden
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Za nimi znajdują *-,niK __ -_i: ll,C'l .i
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Górnik Zabrze 
Pogoń Szczecin 
Szombierki Bytom 
Legia Warszawa 
Rush Chorzów 
Widzew Łódź 
ŁKS ł ódź 
Zagłębie Sosnowiec

9) Śląsk Wrocław 
Bałtyk Gdynia

ta1 Mielec 
Wista Kraków 
Lech Poznań 
GKS Katowice 
Cracovia 
Gwardia Warszawa ‘

Aż 1 drużyn nie odniosło zwycięstwa

Tradycyjnie na zakończenie jesiennej rundy rozgrywek 
mieszczamy statystyczne podsumowanie. O lidze również w 
stępnych wydaniach „TB”.
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1) Slqsk Wrocław (1) 
Widzew Łódź (5) 
Górnik Zabrze (2) 
Ruch Chorzów (4) 
Pogoń Szczucin (4) 
Lech Poznań (6) 
Legia Warszawa (8) 
ŁKS Łódź (11) 
Zagłębie Sosnowiec (9) 
Szombierki Bytom (7) 
Wisła Kraków (13) 
Bałtyk Gdynia (12) 
GKS Katowice (10) 
Gwardia Warszawa (15) 
Cracovia (14) 
Stal Mielec (16)

Atut własnego
Śląsk Wrocław
Widzew Łódź
Lech Poznań

4)Ruch Chorzów
Górnik Zabrze
Gwardia Warszawa
GKS E itowice 
Pogoń Szczecin 
Zagłębie Sosnowiec 
Legia Warszawa 
Bałtyk Gdynia 
ŁKS Łódź 
Cracovia 
Wisła Kraków 
Szombierki 
Stal Mielec

Najlepszą drużyną na własnym boisk 
ry na 8 'spotkań, odniósł 7 zwycięstw i jede« remis, 
grały ii siebie również Jrużyny Widzewa, Lecha i Pogoni, 
mniej zwycięstw odniosły Szombierki i Mielec po 2.

Najiepsi na wyjeździe
E 
3 
2

* ”' J 01 
_____ ______ _ _ wyjeździe, w*r<Tił 

znajduje się wiceli er tabeli — Widzew. Blado v P® 
obcych boiskach drużyny: Katowic, Cracovii oraz Gwaruu.

Strzelcy 265 bramek
- h 

W I rundzie strzelono 265 bramek, eo daje ^przeciętną .auf" 
Liste najskuteczniejszych strzelców otwierają: Pęk: 1» gt«1'
i Okoński (Lech) po 8 celnych trafień. Za nimi znajdują «“„jtli 
maślak iPogoń) 1 Biegun (Katowice) po 7 goli, Dolny 
Dziewanowski (Gwardia) i Milczarski (ŁKS )po 6. A oto » 
w rozbiciu na kluby: eoc,,,'

SLĄSK (20): Pękala 8, Sybls 4, Faber 2, Tarasiewicz. *•
Noc o, Prusik, Ptak i Mikołajewicz po 1. » 8°

WIDZEW (19): Tlokiński 5, Filipczak, Smolarek 1 Wraga P° 
borski 2, Romkę, Surlit, Świątek po 1. rei1*1*'

GÓRNIK. (18): Dolny 6, Brzeziński 5. E. Socha 2, Guma.
KoLlik i Pałasz po 1, 1 samobójcza. 3, *
■ R1 CH (!’): Benigiei i Mikulski po 4, M. Bąk 1 Szewczyk P 
ra 2, Grzybowski i Kajrys po 1 samobójcza. po

POGOŃ (18): Stelmasiak 1. Sensy, Sokolowski 1 woronw°
Biernat, Czepan. Kozłowski, Wolski i Zambrzycki po 1- 

LECH (19): Okoński 8, Kupeewicz 4, Adamiec 2. Bąk. Krzy 
ski, Niewiadomski, Oblewski po 1. 1 samobójcza. \evie& 1

LEGIA (20): Mili szewicz 5, Buncol 4, Turowski 3, MaJ
Adamczyk, Baran, twanickl Rakietek. Załężny po 1, 1 s8™íjtje'*1” 

ŁKS (19): Milczarski 6. Lasoń 1 Slawuta po 3. R. R°Da
i nojnackl po 2, Gajda, Klimas 1 Płachta po 1. „ Rf0'

ZAGŁĘBIE (18): Mazur 1 Sączek po 4, Koczubą, Nowa»’
i Urban po 2, Łakomieć 1 Miska po 1. rr8Si>

SZOMBIERKI (16): Kaplca 4, Pletryga 1 Sobol po 3, Byś, u
Mierzwiak, Małnowlcz, Sroka po 1, 1 samobójcza. łJP’

WISŁA (14): Kapka 3, Jaiocha i Kmiecik po 2, Krupiński’ 
Kowalik, Sysło 1 Wróbel po 1, 1 samobójcza. '<ty

KMJFÍX. (12): Korynt, Nowacki 1 Puszkarz po 3. Krauze' 
czyński 1 Walczak po 1. ,aC

KATOWICE (15): Biegun 7. Furtok 5 Churas, SzaiA 
GWARDIA (15): Dzlekanowski 6, K. Baran 4. Chełstowski.

pański. D. Wdowczyk 1 R. Walczak po 1, 1 samobójcza. gto^1 
CRACOVIA (10): Błachno 5. Gacek. Karaś.- Konieczny. 3

i Tobolik po 1.
MIELEC (13): Buda 5, Ciołek, Dobrowolski, Janikowski, 

Kubicki, Łatka 1 Tyburski po 1, 1 samobójcza. j #1",
Z karnych uzyskano 20 goli: głową strzelono 34.

niék samobójczych: Malcher i Kaminski (Ruch), Koczu“4, 
dysz (Zagłębie), Ossowski i Zatastowicz (Górnik), I* 
(Gwardii), Małek (Lech) oraz Górnik (Katowice).

Przypominamy wyniki
A oto wyniki spotkań rozegranych przez drużyny na właS ( 

jtiidionach. auCB 1
SLĄSK: Lech 2:1. Wisła ł:i. Katowice 1:0, Górnik 2:0, » ,

Widzew 2:1, Gwardia 3:0, Mielec 2:0
WIDZEW: Mielec 1:1, Lech 2:1 Wisła 2:0, Katowice 3:0. G° , 

Pogo.i 1:1, Ruch 0:0, Cracovia 2:1. mept
GÓRNIK: ŁKS 1:1, Legia 2:2, Szombierki 0:0, Ruch 3:1 ,,

Crócovla 0:0, Zagłębie 2:0. Bałtyk 2 0. 3:(i, »
RUCH: Katowice 1:1, Zagłębie 1:2, Szombierki 1:0. Mielec • 

tvk 1:0, Lech 1:1). ŁKS 1:1, Wisłą 4:0. Legia l):l. eIajłt ’
POGOŃ: Bałtyk 0:0 ŁKS 3:1, Legia 1:1, Szombierki 0:0. S"1 b 

Ruch 2:2, Cracovia 4:0, Zagłębie 1:Ó. wis1’ ‘
LECH: Pogoń 1:0, Cracovia 2:1 Zagłębie 2:2, Bałtyk 2:0. ;

Katowice 1:0, Górnik 2:1, -ą, M
LEGIA: Szombierki 2:2, Śląsk 1:0. Widzew 4:2. Gwardia !• ,

lec 2:2, Lech 1:0, Wisła 0:2. p
ŁKS: Śląsk 0:4, Widzew 0:0. Gwardia 1:1, Mielec 3:1, Lec® ,, 

gia 1 0, Szombierki 4:2.
ZAGŁĘBIE: Gwardia 4:1, Bałtyk 0:0, ŁKS 1:0. Legia 2:0, ,,

kl 2:5, Slask 2:0, Widzew 1:1. i
SZOMBIERKI: Wisła 0:1, Katowice 1:0. Śląsk 0:0. Widzew ř

dla 3:2, Mielec 1:1, Lech 2:2. Ba”
WISŁA: Górnik 0:1. Pogoń 0:1, Cracovia 0:0. Zagłębie j,

1:0, MCS 1:1, Katowice 3:0. . -gl»
BAŁTYK: Widzew 1:1, Gwardia 2rl, Mielec 2:1, ŁKS 1:1. ** ,,,

Szombierki 2:0, Śląsk 1:0. . i»’
KATOWICE: Legia 3.1, Górnik 1:0. Pogoń 0:1, Cracovi' j,

ble 3:0, Bałtyk 2:2, ŁKS 2:1. |
G ARDIA: Ruch 2:1, Mielec 1:1, Lech 1:0, Wisła t:0, Kato 

Górnik 0:2, Pogoń 1:1, Cracovia 1:0. . S*°
CRACOVIA: Zagłębie 2;1, Bałtyk 0:0. ŁKS 2:2. Legia 1-Y’ ,

bierki 0:0, Śląsk 1:0. Widzew 2:2. Ruch 0:1. Kat0'V
MIELEC: Cracovia 2:1, Zagłębie 0:1, Lech 0:1, Wiosła l:i- 

1:1, Górnik 1:2, Pogoń 1:0.

Kolorowe kartonśki,
tfi«,f 

Dwie czerwone uraz 95 żółtych kartek rozdzielili got1*^ 
piłkarzom w jesiennej rundzie rozgrywek. Z zem ,v.' L [Cjti , 
zakończył I rundę I leniaminek — GKS Katowice. W r, sję ” 
kluby „przydział” kolorowych kartoników przedstawi» 
stępująco: k0 po jli

SLĄSK: tółte: P. Król — 2, Soblesiak, Majewski ! Noc* 
WIDZEW; Smolarek Surlit, Filipczak, Romkę. Rozbors»-

Kamiński. m 4
GÓRNIK: Szwezig — 3, Dolny 1 Klemetiz po 2. Zimkows 

cha. Brzeziński, Tomala i Pałasz. t i I
RUCH: M. Bąk. Kamiński, Szewczyk 1 Wrona po 2, GaW ' . 

wak, hrzyc*
POGOŃ: Biernat, Krupa, Piekarczyk, Sokołowski i 
LECH: Oblewski — 2, Kupeewicz, Małek i Niewiadomski- 
LEGIA: Bedryj i Majewski po 2. Buncol, Adamczyk. M 

i Załężny. ,
ŁKS: R. Robaklewlcz — 2. Gajda. Klimas. Lasoń. Róży«*' 
ZAGŁĘBIE: Ruoy — 2, Sączek 1 Kordysz. i
SZOMBIERKI: Czyba 2, Malnowicz, Majcher, MlerV 

Sroka.
WISŁA: jatocha 4, Budka, Motyka, Kapka.

-r LAŁTYK: czerwona: Nowacki; żółte: Puszkarz
GWARDIA: czerwona; 'Dzlekanowski; żółte: Dr: 

stowski, Baran, Wdowczyk l Pulikowski.
CRACOVIA: Turecki — 2, Karaś 1 Podsiadło.
MIELEC: Kawalec — 2, Tyburski, Oratowski. Skl0“' 

1 Hnatio.
Tak oto przedstawia się statystyczny bilans piłkarsL 

w I lidze. (SOW)
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15 19 20—10 9
15 18 19—14 5
15 18 18—13 7
15 17 19—12 6
15 17 16—12 5
15 16 19—16 7
15 16 , 20—20 6
15 15 19—21 4
15 15 18—20 6
15 14 16—17 3
15 14 14—16 6
15 14 12—14 4
15 13 15—17 5
15 13 15—23 5
15 12 10-117 3
15 9 13—23 2

KOLEJNE EMOCJE W MARCUW lidze bokserskiej

R1B *“”5?SW rt Wzewem i Mm
Niendaiy pośesg

Ruch — Legia 0:1

Pow rót Smoiprka

118) Wisła Kraków — GKS Katowice 3:0 (1:01

Różycki —

. etryga — 
Slawuta —

W tym momencie wielu ze 
zgromadzonych na Stadionie Lu
dowym widzów znalazło się w 
małej rozterce. Oto bowiem ich 
drużyna straciła golu, z drugiej 
jednak strony przebłysk klasy 
Smolarka musiał ucieszyć w

Szkoda, że chorzowianie nie 
zdobyli przynajmniej jednego 
punktu, bowiem byłoby to uko
ronowaniem ich dobrej postawy 
w pierwszej rundzie. Trudno 
tłumaczyć porażkę gospodarzy 
tylko pechem, mało skuteczni 
chorzowianie, posiadali sporo 
sytuacji podbramkowych, lecz 
nie potrafili ich wykorzystać. 
Drużynie Oresta Lenczyka, nie

można było dmówić ambicji, 
woli walki oraz wytrzymałości.

Chorzowianie nie mieli więk- 
izego problemu z przedostaniem 
się pod pole karne, lecz właści
wie na 16 metrach kończyły się 
udane zagrania, a zaczynało się 
„pykanie” i niepotrzebne kom-

25 min. Gunia 6:1, 38 min, Zalastowicz (sapa°bójcza) 1:1, 55 min, 
Adamiec (rzut wolny) 2:1. Sędziował: J. Hołub (Warszawa Widzów 
10 tys. Żółte kartki: J, Bąk, Pałasz, Szwezig.

LECH: Mowllk — Pawlak, Szewczyk, Adamiec, Barczak — Kupee
wicz, Stroiński. Oblewski — Niewiadomski, Okoński, Bąk (od 77 min. 
Strugarek).

GÓRNIK: Pamuła — Gunia, Dolny, Leśnik, Osowski - Szwazig, 
Piotrowicz (od 61 min. Klemenz). Zalastowlcz — Socha (od 76 mm. 
Tomala), Pałaaz, Brzeziński, ’

Obsługa własna
W mecz Zagłębia z Widzewem zdarzyło si* sporo interesu

jących sytuacji, ale bez wątpienia najbardziej istotne nastąpiły 
pomiędzy 64 a 67 min. Na boisko po wielotygodniowej przerwie 
wybiegł Włodzimierz Smolarek, serdecznie powitany przez sos- 
nowiecl publiczność. W kilkadziesiąt sekund później zdecydo
wał śię na rajd, ograł di óch obrońców Zagłębia, po czym wyło
żył piłkę Wradze tak, iż sztuką

binacje. Legioniśc' jeszcze raz 
potwierdzili, że jeżeli chcą, to 
potrafią zaprezentować swoje 
wysokie piłkarskie uińiejętności. 
Tym razem obrońcy nie dopusz
czali do groźnych sytuacji, nie
źle grała druga linia, zaś na
pastnicy, gdy tylko nadarzała się 
okazja ruszali do przodu. W 
dość niecodziennych okoliczno
ściach została zdobyta jedyna 
bramka meczu. W 54 mię. Miło- 
szewicz strzelał, bramkarz Wan- 
dzik sparował piłkę, następnie 
odbiła się jeszcze od któregoś z 
obrońców i zmierzała do siatki. 
Sytuację próbował ratować Ka
miński, . lecz jego interwencja 
nie przyniosła efektu.

Trudno wymieniać pozycje 
strzeleckie poszczególnych gra
czy gospodarzy, wystai czy 
wspomnieć, że w 77 min. Bąk 
trafił w poprzeczkę. Dwie minu
ty wcześniej Buncol również 
strzelił w słupek. W sumie cie
kawy, szybkj, mecz, który mógł 
się podobać widowni. Przed 
spotkaniem przedstawiciele za
rządu Ruchu pożegnali kwiata
mi przechodzącego na emerytu
rę Kazimierza Górskiego, (sow)

obliczu kolejnych gier czekają
cych naszą reprezentację i Wi
dzewa w europejskich pucha
rach. Plszemy o przebłysku, bo 
też Smolarek grał za krótko, by 
ocenić rzetelnie jeg1 dyspozycję, 
a poza tym poczynał sobie tro
chę boj=źliwie, czemu wszakze 
dziwić się nie sposób.

Co by nie powiedzieć, Smola
rek wniósł na boisko trochę oży
wienia, byli bowiem na trybu
nach tacy, którzy moment wcze-

5 min. Ka^ka — 1:0, 84 mm. Kmi icik — 2:0, 90 min. G'rnlk (sa
mobójcza) — 3:0. Sędziował: H. Klocek (Gdańsk), widzów 10 tys.

WISŁA: Adamczvk — Motyka. Nawrocki, Krupiński (ot 28 rnin. 
Suder, od 75 miń. m»Wniak), Jałocha — Kowalik, Kapka, Targosz — 
Sysło, Kmiec.k, Sulżycki.

KATOWICE: Sput — Wljas, Piekarczyk, Zając, Górnik — Łuczak, 
Chmaj, Kapias, Szarek (od 46 min. Churas) — Furtok (od 50 min. 
Krzyżoś), Biegun.

Piłkarze osiągnęli metę run- 
y jesiennej. Końcowy jej 

układ odzwierciedla tabela, my 
ze swej strony dodamy króciut

ki komentarz. Największe niespodzianka, to bez wątpienia ostat
nia pozycja Stali Mielec, jeśli chodzi o niespodzianki mniejsze
go kalibru, to warto odnotować eksponowaną pozycję. Ruchu 
Chorzów (wielu przewidywało analogiczną, ale na zasadzie „od
wróć tabelę”). Reżim treningowy Oreśta Lenczyka zrobił swoje, 
dobre to chyba świadectwo wysokich potencjalnych możliwości 
chorzowian. Mogło być lepiej gdyby nie pechowa porażka z Le
gią. Znacznie korzystniej, niż wynikało to z postawy na począt
ku sezonu wylądował Górnik. Jeszcze wczoraj z niecierpliwością 
wyczekiwano na wieści z Poznania. Niewykluczone było bowiem 
znobycie przez zabrzan tytułu mistrza jesieni. Nie doszło no te
go, ale powiadają, że lepiej gonić niż uciekać, Oby na wiosnę 
starczyło na pogoń sił i umiejętności. W ogóle ta 15 runda spot
kań nie była szczęśliwa dla czołowych zespołów. Oprócz Ruchu 

.1 Górnika przegrały także drużyny Śląska i Pogoni.
Nasza jedenastka: Mowlik — Wdowczyk, Adamiec, Majewski, 

Rudy — Gunia, Buncol, Kapka — Tłokiński, Zgutczyński, Okoń
ski.

Kolejne emocje ligowe dopiero w marcu, ale z piłką n e roz- 
stajemy się definitywnie. Wszak za tydzień ćwierćfinały Pucha
ru Polski.

Obsługa własna
Można zażartować: jaki początek, taki koniec. Na inaugurację 

sezonu piłkarze Ruchu przegrali na wyjeździe z Gwardią 1:2, 
tracąc m. in. bramkę ze strzału samobójczego. W pożegnalnym 
występie jesiennym, „niebiescy” ulegli Legii 0:1, po równie nie
fortunnej interwencji własnego obrońcy Eugeniusza Kamiń
ski ego.

TROCHĘ PRZYKRO
O. LENCZYK: — Dla Legli 

byliśmy wymagającym prze
ciwnikiem. O wvniku meczu 
zadecydowały przede wszyst
kim pojedynki jeden na jeden, 
w których mol lodopieczn) 
byli słabsi. Trochę przykro, że 
pożegnaliśmy ligową jesień 
bei punktu.

WYMAGAJĄCY RYWAL ,
K. SZMIDT: Rezultat remi- 

lowy odzwierciedla przebieg 
wydarzeń na boisku. Nie jest 
to dla nas zły wynik, jeśli 
zważyć klasę przeciwnika. 
Obie druiýny stworzyły dobre 
widowisko.

Zagłębie — Widzew 1:1

117) Lech Poznań — Górnik Zabrze 2:1 (1:1)

119) ŁKS Łódź — Szombierki Bytom 4:2 (2:1)
30 min. Milczarski — 0:1, 41 min. Lasoń — 0:2, 42 min. 

1:2, 64 min. Sobol — 2:2, 77 min. Slawuta — 2.3, 85 min. 
2:4. Sędziował: W. Bródka (Gdańsk), widzów 5 tys.

ŁKS: J. Robakiewicz — Bendkowski, Dziuba, Gajda, 
Klimas, Chojnacki, Lasoń — Płachta, R. Robakiewicz (od 66 min. 
Slawuta), Milczarski.

SZOMBIERKI: Surlit — Sroka, Mierzwiak, Skiba,, Gruszka — Byż 
(od 80 min. Pawlikowski). Małnowlcz (od 46 min. Król), Sobol. Pie- 
tryga — Kwaśniowski, Kapie a.

120) Zagłębie Sosnowiec — Widzew Łódź 1:1 (0:0)
67 min. .Vrâga — 0:1, 75 min. Mazur — 1:1. Sędziował: T. Ignalo- 

wicz (Wrocław) Widzów ok 4 tys, Żółte kartki: Grębosz 1 Kamiń
ski. w rogach 5:5.

ZAGŁĘBIE: Bęben — Woźnica. Makowski (od 68 mli Tochel), Ko- 
terwa, Rudy — Sączek, Kordysz, Urban — Koczuba Mazur, Płaziń- 
skl (od 87 min. Bryła).

WIDZEW: Bolesta — Świątek, Grębosz, Wójcicki, Kamiński — Wra- . 
ga (od 83 min. Gierek), omke. Rozborski. Surlit — Filipczak (od ' 
64 min. Smolarek). Tłokiński.

byłoby nie zdobyć bramki.

śniej szli o zakład, iż ten mecz 
zakończy się remisem, be .bram
kowym rzecz jasna. Istotnie, w 
II połowie, jeśli nie liczyć okazji 
strzeleckich Kordyszs i Tłokiń- 
skiego niewiele działo się nod 
bramkami każdej z drużyn. Nie 
znaczy to oczywiście, że mecz w 
tej części był senny. Wręcz 
przeciwnie, rywale podejmowali 
wiele starań, by przedostać się 
na dogodne pozycje, brakowało 
jednak w tym wszystkim dy
namizmu. W przypadku Zagłę
bia ujawnił się on dopiero po 
utracie (o czyn wyżej) bramki. 
W 75 min. sędzia T. Ignatowicz 
słusznie zinterpretował niepra
widłowe zagranie Wójcickiego 
na polu karnym 1 podyktował 
przeciwko Widzewowi rzut wol
ny pośredni. Rudy krótko za- 
gr-1 do Mazura, a ten płaskim 
s rżałem pokonał Bolestę. Chwi
lę wcześniej świetną sytuację 
miał Płaziński ale piłka prze
szła tuż obok słupka. Gwoli ści
słości odnotujmy jeszcze potężne 
uderzenia Surlita. które z tru
dem wybił na róg Bę! e'n.

Niezły mecz w Sosnowcu na 
zakończ.enie rundy jesiennej, 
sprawiedliwy remis... (AG)

Kiedy s dzia ringowy ogłosił, źe walka Przywara — Dąbrowsid 
zakończyła się remisem nadkomplet publiczności odetchnął z ulgą. 
Wiadomo już było, że pięściarze Knurowa nie przegrają do zera 
z warszawską Legią. A całkiem poważnie się na to zanosiło — 
gośrie prowadzili już 10:0... Ostatecznie skończyło się, jednak na 
„honorowym” 6:14.

punktów.

81:56 1 53:50,

12

Cracovia 1:0 (0:0)113) Gv/ardía Warszawa

AZS Rze- 
przełoione.

poznaniacy 
generalnego 

minut posia-

12
12 
.12

2Ź
20
20
20
19

stron 
do

Baildon 
Siarka 
Reso via 
Unia 
Hutnik

968—818
919—85
863—806
958—929
935—839

75:73 
53:79 
55:83 
97:61 
75:65 
75:69 
67:76

82:76
73:86

73:74 i
Unia Tar

Po zmianie 
przystąpili 
szturmu i przez 20 
dali vyražna przew: gę i sytua
cje do strzelenia ' bramk-’.- Nie- 
wykorzystali ich Okoński; tąk- 
Niewiadomski, którego piękni 
główkę obronił Famuła. Strzel
cem zwycięskiego gola był sto
per Adamiec, 
wał rzut wolny z 30 
tak znakomicie, że silnie 
niłka wpadła 
Famuła 
sięgnąć, 
otrząsł 
darzy i 
Leśnik

Pojedynek ligowców, w sobo
tę xmrzedził mecz pa starym 
stadionie Kolejarza piłkarzy, 
którzy w latach 60-tych odgry
wali w naszej lidze główna ro
lę. .Zgromadził ten pojedynek 
około 3 tys, widzów, którzy bez
ustannie oklaskiwali piękne za
grania. Mecz zakończył się wy
nikiem 2:2, a notem długo pił
karze obu z« >połów wspomina
li pojedynki, w których grali 
przedpłaty.

Sukces Grubby
BETTINE VRIESEKOOP I AN

DRZEJ GRUBBA zwyciężyli w 
międzynarodowych mistrzostwach 
Jugosławii w tenisie stołowym. W 
fir le wygrali z parą ChRL K> 
Bao-xiang — Fan Chang-naao 
21:17. 14:21, 21:18. w turnieju dru
żynowym mężcz ri ChRL Doko
nała Jugosławię 3:2, a wśród ko
biet ChRL zwyciężyła ZSRR 3:4.

1955—690 
323—634 
894—778 
912—846
928— 784
929— 882 
672—884 
71 -945 
872—1001 
751—1055

który_ egzekwo- 
metrów 

bita 
obok słupka i 

nie miał szans jej do- 
W końcówce Górnik 

się z przewagi gospo- 
dwukrotnie Klemenz i 

znaleźli się w dobrych 
sytuacjach, ale wynik 2:1 utrzy
mał się i bvł sprawiedliwym 
wykładnikiem sił obu zespołów

Mowlik, Adamiec I Okoński 
grali tak świetnie, że zgłaszają 
swe aspiracje do Jedenastki 
dnia, natomiast autorem sukce
su Lecha w głównej mierze by
ła druga linia.

Fibak dotarł do finału
Blisko 4 godziny trwała walka 

w fi lale turnieju tenisowego WCT 
w Dortmundzie. Po dramatycz
nym pojedynku Wojciech Fibrk 
przegrał z Brlanem Teacherem 
7:6, 2:6, 4:6, 8:2, 4:6. W piątym 
cle Flbak mimo prowadzenia 
przeciwnika 4:0 1 40:0 zdołał wy
równać na 4:4.

G jkrotny mistrz świata ju
niorów Robert Felisiak (AZS 
Wrocław) zwyciężył w turnieju 
szpadzistów. W decydującym 
pojedynku pokonał swojego łu
bowego kolegę Lisa 10:8. Trzeci 
był legionista Pulit, który roz
gromił Broske (NRD) 10:1. Feli
siak zdobył jednocześnie staro
polska szablę ,— nagrodę ufun
dowaną pi zez gen. Jerzego Zięt
ka.

Źaeięte Walki Obserwowaliśmy 
w szabli. Mistrz Europy Tadeusz 
Piguła z Zagłębia Konin wygrał 
w finale z Jabłonowskim (AZS 
Warszawa) 10:8, natomiast w po
tyczce o 3—4 miejsce Wódkę 
(AZS Warszawa) zwyciężył Ko
strzewę (Zagłębie) 10:8.

i

> 15 BUTOÏ

Martewicz (AZS War- 
Kierstein

GRUPA A: ROW — Star 84:«> i 
87:54, AZS Lublin — AZS Kra
ków 43:57 1 159:71, Odra - tal 
Brzeg 72:81 1 79:9«, Korona — AZS 
Wrocław «8:39 l 78:56, ’ _
bzów — St. Wola — 

11
2)
3)
4) 
»)

WIELKA SZKODA™
Z. PODEDWORNY: — Szko

da, że przegraliśmy ten mecz. 
Moim zdaniem nie powinniśmy 
stracić obu

(43:39), 
(32:361, Lech — Włókniarz 
(28:35).

W pierwszym dniu walczyły 
na planszach florecistki. Niespo 
dzianką był fakt zakwalifikowa
nia się do czołowej ..ósemki” aż 
trzech reprezentantek NRD. W 
finale triumfowały już jednak 
polskie zawodniczki: w poje
dynku o 1—2 miejsce Dubrawska 
(AZS Warszawa) pokonała 8:2 
G letze (NRD) a w walce o 3—4 
miejsce 
szawa) wygrała z 
(NRD) 8:4.

Faworyci nadawali In wy
darzeniom wśród florecistów. 
Najlepszym okazał się tu Leszek 
Bandach z GKS Katowice poko- 

, nując w finale Arkadiusza Go- 
dela (Legia) 10:5, trzecie miejsce 
zaiął Lech Koziejowski ,(Mary- 

ont) po zwycięstwie nad Bogu
miłem Zychem (Legia) 11.9.

GB IPA B: AZS
Az,S Gdańsk 71:59 1
— AZS Koszalin ____ .
Czarn-i — AZS Zielona Góra &7:69
i 105-.50. Olimrpia — Włókniarz

ŁKS n

Terminarz olimpijczyków
W Kopenhadze przedstawiciele 

piłkarskich federacji NRD, polski, 
Finlandii, Danii i Norwegii uzgod
nili terminarz eliminacyjnych 
spotkań turnieju olimpijskiego w 
grupie B. Z jego lektury wynika, 
że tym razem nasi futbolowi „dy
plomaci” spisali się dobrze i na
si piłkarze rozegrają mecze w do
godnych dla siebie datach. Oto 
pełny „rozkład jazdy” grupy B:

4 V. 1383: Finlandia — Polska,
4 V,: Dania — NRD, 1« V.: Fin
landia — NRD, 19 V.; Dania — 
Norwegia, 25 V.: Polska — Fin
landia, 15 VI.; Finlandia -r Nor
wegia, 22 VI.: Dania — Finlandia, 
29 VI.: Norwegia — Polska, 17 
VIII.: Norwegia — Dama, 24 VIU.: 
Finlandia — Dania. 7 IX.:-NRD — 
Polska, 5 X.: NRD - Finlandia,
5 X.: Dania — Polska, 28 X.: Nor
wegia — Finlandia, 29 X.: Norwe
gia — .NRD, £Xi.: Polska — Nor
wegia, 12X1.: NRD — Norwegia, 
4 IV.1984: Polska - NRD. 18 IV : 
NRD — Dania, 22 IV.: Polska — 
Dama.

I liga kobiet
Slęza - Zn.cz 79:50 (35.25), 

Spójnia — Polonia 72:63 (28:28), 
AZS Poznań — Włókniarz 
(43:39), Lech — ŁKS 
(23:37., Hutnik — Wisła 
(25:39), -Ślęza — Polonia 
(43:33), Spójnia — Znicz 
(43:39), AZS Poznań — ŁKS

II liga mężczyzn
Baildon - Poeoń Ruda SI 

i 98:72, Piot:covia - Hutnik 
i 69:91. Siarka — Sta,:.t 
81:82, Pogoń Hrudník — ____ .
nów 79:67 i «7:61 AZS Kraków 
Resovia 41:66 i, 62:70.
1)
2)
3)
4)
5)

Katowice

«> AZS Rzeszów 10 16 554—540
7) Odra 12 16 GÊ3—740
8| AZSz Lublin 12 16 702—8-18
’) Star' 12 13 701—8-H

10) AZS Wrocław 12 12 51,3—819

60:88 i 54:108, Start v- 
82:63/ 1 83:56.
1) Włókniarz 12 24
2) AZS Katowice 12 24
3) Start 12 21
L Widzew 12 19
5) Czarni 12 18
6) AZS Gdańsk 12 18
7) AZS Koszalin 12 15
«) Olimpia 12 14
9) ŁKS U 12 13

10) AZS Z. G. 12 12

11 s Visla 10 19 748—579
2) Sleza ii 19 860—716
3) ŁKS li 18 800—700
4) Włókniarz 11 18 764—700
5) AZS Poznań u r 880—768
8) Lech li 16 817—823
7) Spójnia u 16 753—772
8) Polonia u 14 703—807
9' Znicz 11 14 686—862

10) Hutnik 10 10 592—848
II liga kobiet

ROW 12 24 953—579 B) Start 12 1« 843—838
Stal Brzeg 12 21 922—789 7) Pogoń Prudnik 12 18 862—972
AZS Kraków 12 M 752—722 8) Piotrcovta 12 15 938—1043
St. W ol* 10 19 764—«14 3) Pogoń R. SL 12 14 953—1022
Koron* 12 18 633—656 10) AZS Kraków 12 14 759—868

15:5 JASTRZĘBIA

Stocznio-

12:8,

Sanok

Pszów

Mrhw turnią sn w

członkowie narodowej kadry.

3
3
3
3
3
3

44—14 
42—18 
3 Z—23 
31—29 
26—34 
21—39 
19—41 
18—40

Victoria 
Walka 
Pszów 
Turów 
Bolesławiec 
Sląik 
Wesoła 
Wisła

Jastrzębie 
Zawisza 
Gwardia W-wa 
Gw. Łódź 
Igloo poi 
Stoczniowiec

3)
4)
5)

42—18 
37—23 
34—26 
32—28 
29—31 
23—37 
23—37

39—21
38—22
31—29
28—32
22—38
22—38

3)
4)
5)
6)

1)
3)
3)
4)
5) 
s)
3)
1)

P.Leckiego,
S Kacamar-

il Liga 
Grupa III

Carbo — Szombierki 
wice - 
nowiec

Metal Tarnów 
Górnik 
Carbo 
Katowice 
Szombierki 
Hutnik 
Stal 
BBTS 
Metal

, Kato- 
Hutnik 13:7. Górnik Sos- 
- BBTS 16:4, Stal 

15:5.

Najciekawsze pojedynki stoczo
no w lżejszych kategoriach, przy 
czym przewaga warszawiam była 
w nich wyraźna. I tak Raubo po
konał w wadze muszej Odalskie- 
go, wprawdzie na skutek kontu
zji w III rundzie, ale do momen
tu przerwania walki miał zdecy
dowaną przewagą. W koguciej 
Kowalik, dopóki starczało mu »11 
rewanżował się jak mógł Legio
niście Łukasikowi, ale w końców
ce osłabł i przegrał zadłużenie W 
II starciu rozstrzygnęli .»woje po
tyczki bracia Kosedowscy. Młod
szy — Dariusz po wyrównanym 
początku rzucił na deski Wyrzy- 
chowskiego i wkrótce potem sę
dzia odesłał knurowianina do na
rożnika. Starszy — Krzyszto! 
zmierzył się z Warezakiem, któ’ 
rego „rozbił” prze a tygodniem na 
Memoriale F. SUinnw. Tym ra
zem jego zwycięstwo było jeszcze 
bardziej zdecydowane. Inna spra
wa. że Warczak nie wierzył ra
czej w swój sukces. Potem — jak 
awvkle krótko — walczył Gajda 
z Lęgu Do tej pory żaden jego 
ligowy rywal nie wytrzymał z 
nim pełnych trzech minut. Może 
terazf — myślano Jednak 1 tym 
razem ..młotek” Gajdy był nieza
wodny.

W cięższych wagach w:ęc®j by
ło „chciejstwa” niż prawdziwego 
boksu.

Wyniki walk (na pierwszym 
miejscu knurowia-nie) : OdaLski 
przegrał w in r. (kont.) z Raubą, 
Kowalik uległ 9:3 Łukasikowi, 
Wyrzychowski przegrał w II r. 
(przewaga) z D. Kosedowskim, 
Warczak w ten sam sposób uległ 
K. Kosedowskiimu, Zuhlke prze
grał w 1 r. z Gajdą, Przywara 
zremisował z Dąbrowskim, PLërle- 
jewski zremisował z Kozłowskim, 
Žak pokonał 2:1 Wieczorka, Urba
niak został poddamy w III r. 
PetnchowJ, Rybiński wypunkto
wał Nawrockiego

Knurów — Legia 6:14. Czárni 
— Sial Rzeszów 16:4, Gwardia 
Wrocław — Olimpia -Poznań 
14:6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informacja własna
Od czwartku do niedzieli w hali przy katowickim Rondzie 

zmagali się w tradycyjnym XII Barbórkowym Turnieju Szer
mierczym najlepsi zawodnicy naszego kraju oraz goście z CSRS 
i NRD. W poszczególnych broniach najlepiej zaprezentowali się 
polscy szermierze, w większości ’ ’ ' - - -

Grupa
Walka — Turów ___  _____

Wesoła 14:6, Victoria — Śląsk Ru
da SI. 17:3, Wifiła — Bolesławiec 
10:10.
1)

Nie dali większych szans łódzkim 
gwardzistom pięściarze Jastrzębia, 
pokonując ich na własnym ringu 
lfi:5 Oto rezultaty pojedynków 
(na pierwszym miejscu gospoda
rze): Liwinski uległ v ' 
waga) ’ * ■ 
wygrał 2:1 z Piętrzy ko w skLrn, Da
nielak wypunktował '
Wijas zremisował z 
kiem, Greń wygrał dwa do remisu 
z Kędzierskim. Gołębiowski prze
brał 1:2 z Wnękietn, Molenda wy
punktował Leskiego, Gosiewski 
wygrał w II r. (orzewaga) z Szaj- 
derem, Szpyra zwyciężył 3:0 Kubi- 
sa, Michałowski wypunktował 
Leśniaka (pz)

Jastrzębie — Gwardia Łódź 
■5:5, Zawisza — Igloopol 14:6, 
Gwardia Warszawa — 
wiec 14:6.
1)

(prze-
Pielesiakowi, Szewczyk

IV
13:7,

8)

legia 3 48—12
Czarni 3 35—25
G w. Wrocław 3 28—32
Stal 3 27—33
Knurów 3 24—36
Olimpia 3 18—42

Takich .tytuaeji jak na zdjęciu Ruch miał więcej, lecz ani 
jednej nie wykorzystał. Foto: Józef Chojkowski

Lech — Górnik 2:1

Dobre widowisko
Specjalny wysłannik „Trybuny Robotniczej" 
JERZY WYKROTA, telefonuje z Poznania:

Jedenastka piłkarska Górnika Zabrze zdawała sobie sprawę 
z szansy, jaka ją na stadionie Lecha oczekuje. Pierwsza część 
planu przejęcia przodownictwa pierwszej ligi została zrealizowa
na ponieważ Sląik Wrocław przegrnł mecz w Gdyni, o czym pił
karze wiedzieli. Prowad/jli po 25 min. 1.0, potem po błędzie obroń
cy stracili bramkę, a 20-minulowa koncertowa gra Lecha na po 
czątku drugiej połowy przesądziła o porażce zabrzan 1:2 (1:1).

Porażka juniorów
Eliminacje III mistrzostw Euro- 

ęy (do lat 18) nie rozpoczęły się 
dla naszych młodych, piłkarzy po
myślnie. W pierwszym meczu u- 
legli oni w Tbilisi : »społow. ZSRR 
0:1 (0:1). po strzale w 24 min. Ja- 
kowi*nki. Gwoli sprawiedliwości: 
jest to rezultat zasłużony. Druży
na radziecka przewyższała naszą 
drużynę pod wieloma względami 
(zgranie, sizybkość). Pierwsza po
łowa tego spotkania ubiegła pod 
znakiem zdecydowanej przewagi 
gospodarzy, pod naszą bramką 
wielokrotnie dochodziło do groź
nych spięć. Lepsza była II poło
wa, nasi piłkarze kilkakrotnie za
grozili bramce ZSRR, ale zabrakło 
skuteczności. Można przypuszczać, 
że spofy wpły ,v na g , polskiej 
młodzieży miała 13-g dzinńa (za
miast planowanych 2) podróż z 
Moskwy do Tbilisi.

Górnik konsekwentnie rea li- 
zował swój plan ograniczając 
swobodę napastników Lecha i 
przeprowadzając szybkie kon
try. Z takiej właśnie akcji w 
25 min. padla bramka. Sędzia 
Jzrzy Hołub odgwizdał w środ
ku pola rzut wolny, błyska
wiczny przerzut piłki do Zalasto 
wicia, który dostrzegł po prawej 
stronie wwhodzącego Gunię 
przekazał piłkę głową, a obroń
ca Gc.nika plasowanym strza
łem nie dał szans Mowlikowf. 
Prowadzenie widać uśpiło czuj
ność Górnika. Lech przeprowa
dził kilka akcji, no jednej z 
ni h w 33 min. Zalastowicz na- 
"i-kany przez Kupcewicza tak 
niefortunnie odbił niłkę, że ta 
zamiast stać się łupem bram
karza Famuły wpadła do «łat
ki.

114) Ruch Chorzów Legia Warszawa 0:1 (0:0)

115) Bałtyk Gdynia

116) Stal Mielec — Pogoń Szczecin 1:0 (0:0)
78 min. Buda (rzut karny) — 1.0. Sędziował: J. Banasz (Katowice;, 

wid: jw 4 tys. Żółte kartki: Zambrzycki 1 Biernat (obaj pogoń) 1 Hna
tio (MlŁlec).

MIELEC: Stawarz — Skiba (od 46 min. Banasik), Oratowski, Kawa
lec, Kubicki — Hnatio, Ciołek. Białek — Janikowski, Buda. Łatka.

POGOŃ: Szczech — Urbanowicz, Kozłowski, Sokołowski, Czepan — 
Biernat. Kensy. Ostrowski, Woronko (od 84 min. Krupa) — Stelma
siak, Zambrzycki.

74 min. K. Baran — 1:0. Sędziował: J. Labus (Katowice), widzów 
1,5 tys. Żółta kartka: Podsiadło.

GWARDIA: Rutkowski — Sodoma, Pulikowski, Kraska, Wdow
czyk — Chełstowski. Walczak (od 46 min. Kowalczyk), Kompa — 
Banaszkiewicz. Baran. Wiśniewski (od 66 min. Szczep-ński).

CRACOVIA: Koczwara — Nazimek, Dybczak, Turecki, Podsiadło 
— Kuć (od 46 min. Liszka), Stokłosa, Karaś, Surowiec — Konieczny 
(od 70 min. Piskorz). Tobollik

73 min. Zgutczyński — 1:0. Sęd-lowat: W. Rudo mino (Warszawa), 
widzów 5 tys\ Żółte kartki: Majewski 1 Nocko (obaj Śląsk) oraz 
Puszkarz (Bałtyk).

BAtTYK: Burzyński — Gierszewski, Walczak, Paździor, Melcer — 
Rzepka, M. Cirkjwrki, Puszkarr. Krauze <od 31 min. Wachełko) — 
Zgutczyńsk., W. Cirkowski (od 46 min. sieracki).

SLĄSK: iostrzewa — Sobiesiak, Majewski, Kopyokl. Król — Fa
ber, Tarasie zicz (od 79 min. Kowalczyk), Pękala, ~ru: ik - Nocko 
(od 68 min. Socha), Sybis.

w tabeli Watřordem. Oba zespo
ły podobnie jak trzeci w tabeli 
Nottingna p Forest wygrały swe 
mecze. Oto .vynikl 25 'kolejki: 

ste-n Villa — Manchester Utcl. 
2:1. Coventry — Luton 4:2. Ever- 
■on — West Bromiwich 0:0, Man- 

lester City — Birmingham 0:0, 
Norwich — Stoke 4:2, Not'ts Coun
ty — Liverpool 1:2, Southampton 
— Ipswich 0:1, Sunderiaind — No- 
ttingtlan 0:1, Swansea — Arsenal 
1:2. Tottenham — West Har 2d. 
Watford — Brighton 4:1.

NRD
Ekstraklasa NT D rozegrała 11 

kolejkę spotkań. Oto wyniki: 
Chemie öoohlem — Wismut Aue 
4:0, Karl Marx Stadt — Dynamo 
Berlin 1:2, Vorwaerts Frankfurt 
n/Odrą — Chemie Halle 3:0, Carl 
Zeiss Jena — FC Magdeburg 2:1, 
Sachsenring Zwickau — Rot-Weiss 
Erfurt Hansa Rostock — Dy
namo Drezno 1'3, Union Berlin — 
Lokomotive Lipsk 3:2.

54 min. Kamiński (samobójcza) — 0:1. Sędziował: K. Mikołajewski 
(Płock), widzów 10 tys. Żółte kartki: Bedryj i Szewczyk. Rogi: 11:4 
dla Ruchu:

RUCH: Wandzik — Kamiński, Gawara, Wajot, ółrona — Nowak 
(od 73 min. Walczak), Lorens, Szewczyk - Mikulski, Benlgier (od 
73 min. Grzybowski) Bak.

I EGIA: Kazimierski — Bedryj, Załężny, Majewski, Kakletek — 
Baran, A. Sikorski, Buncol, Miłoszewici — Adamczyk, Turowski.

Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

Î) Zenit 34 44—41
8) Torpedo Moskwa 34 32 36—33
9) Dniepr 34 32 34—38

10) Czeraomorec ■34 32 36—36
11) Dynamo Moskwa 34 31 42—52
12) MataUist Chark. 34 30 32—34
13) Torpedo Kutaisi 34 30 39—45
14) Szachtion 34 29 42—57
15) OSKA Moskwa 34 29 41—16
1S)( Neftczi 34 27 42—63
17) Kubań 34 27 37—18
18) Kairat

ANGLIA
34 24 ' 34—56

Piłkarze Liverpoolu utrzymali
4-oun.ktowa orzewa.ac nart drijptą-n

Tytuł mistrza ZSRR na rok 
L&82 wywalczyli pilk-aTŁC Dynamo 
Mińsk. Poprzednio Dynamo mo
gło posaczycló się tylko dwukrot
nie zajęciem trzeciego miejsca w 
IÔ54 r, i 1S83 r Wyniki ostatniej 
34 kolejki .rozgrywek : Spartak 
Moskwa — Dynamo Mińsk 3:4, 
.Kairat Erewań — Dynamo Kijów 
2;3, Dynamo Moskwa — Zenit Le
ningrad 2:0, Neftezi Baku — Ku
bań Krasnodar 2:3, Torpedo Ku
ta ist — Szach-tioT Donieck 2:0, 
Pachtakor Taszkient — CSKA 
Moskwa 2:1, Dynamo Tbilisi — 
Czernomorec Odessa 1:0, Pierwsza 
ligę opuszczają zespoły Kubania 
l K&iratu Ałma A ta, a na ich 
miejsce awansują drużyny Zalgi-
nsu Wilno i Nistru Ki&zynów.
1) Dynamo Mińsk 34 47 63—35
2) Dynamo Kijów 34 44 58—25
3) Spartak Moskwa 34 41 59—35
4) Dynamo Tbilisi 34 41 51—47
5) Ararat
6) Pachtakor

34 38 50—47
34 36 42—38

DYNAMO MIŃSK 
MISTRZEM

Zdaniem^fR.


