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Posiedzenie Biura Politycznego
Komitetu Centralnego PZPR
(P) Biuro Polityczne na posiedzeniu w dniu 4 bm.,
z udziałem przedstawicieli CK SD, dokonało oceny
realizacji rządowego programu rozwoju usług i rze
miosła na łata 1977—1980.
Biuro Polityczne stwier gowych w gminach wy
dziło, że program, które korzystując
Istniejące
go celem jest wyraźna po możliwości lokalowe i
prawa zaspokojenia po organizacyjne, a także
trzeb ludności na wszel przyspieszenie
rozwoju
kie usługi, stworzył ko rzemiosła
i
drobnego
rzystne warunki dla przy przetwórstwa spożywcze
spieszenia ich rozwoju. W go.
1977 r. wzrosła liczba uBiuro Polityczne zale
epołecznionych zakładów ciło
utrzymanie wysokie
usługowych
1 indywi go tempa rozwoju usług i
dualnych zakładów rze rzemiosła w dalszych la
mieślniczych.
tach, zwłaszcza w tych
Biuro Polityczne zale
ciło podjęcie
dalszych
kroków celem poprawy
jakości i terminowości
świadczonych usług, roz
szerzenia podaży usług
deficytowych — szczegól
nie na wsi, a także dal
szego doskonalenia ich
form jak np. zwiększenie
zakresu usług w domu
odbiorcy, udzielania gwa
rancji na wykonane pra
ce itp. Niezbędne jest
tworzenie ośrodków usłu-

województwach,
które
są zapóźnione pod tym
względem.
W kolejnym punkcie
porządku Biuro Polityczne zapoznało się z infor
macją o realizacji inwe
stycji modernizacyjnych
w 1977 r.
Biuro Polityczne zale
ciło kontynuowanie przed
sięwzięć dla rozszerzenia
zakresu inwestycji mo
dernizacyjnych
zamiast
budowy nowych obiek
tów. (PAP)
(„Poprawa w rozwoju usług**
czytaj na str. 2)

CENA 1 ZŁ

Edward Gierek
przyjął ambasadora CSRS
(P) 4 bm. I sekretarz KC
PZPR Edward Gierek przyjął
ambasadora
Czechosłowackiej
Republiki Socjalistycznej
w
Polsce Jana Muszala, w związ
ku z zakończeniem misji dy
plomatycznej. (PAP)

Wiosna na polach
(P) Szeroki zakres prac wy
konują obecnie rolnicy, a wszy
stkie są one równie ważne dla
uzyskania wysokich plonów.
W całym kraju trwają siewy
zbóż jarych, które z uwagi na
upływające optymalne terminy
agrotechniczne, trzeba szybko
kończyć, zwłaszcza w woje
wództwach zachodnich i cen
tralnych.
Chodzi jednak również o to,
by rolnicy wszędzie maksymal
nie wykorzystali przy siewach
kwalifikowane
ziarno
zbóż,
gwarantujące uzyskanie z każ
dego hektara o kilka kwintali
wyższych plonów.
Na Pomorzu i Kujawach sie
wy wiosenne w wielu gminach
przekroczyły półmetek.
(PAP)

(P) Tysiące takich kart protestacyjnych wysiali przeciwnicy bomby neutronowej z Finlandii
osobiście do prezydenta Jimmy Cartera

Polskie NIE dla bomby „N"
Ludzie mają prawo do pokoju!

Wyprawa
„Profesora Siedleckiego
po nowe gatunki ryb
(P) 4 bm. opuścił Gdynię,
udając się w kolejny rejs bada
wczy statek Morskiego Instytu
tu Rybackiego w Gdyni „Profe
sor Siedlecki”.
Płynie on na Atlantyk, by
objąć funkcję koordynacyjnodowódczą międzynarodowej wy
prawy badawczej, której celem
jest wszechstronna rozpoznanie,
głównie pod kątem rybołów
stwa otwartego oceanu poza
obszarami szelfowymi.
Wyprawia wykona szeroki pro
gram badań oceanograficznych
i biologicznych — od rozpozna
nia warunków meteorologicz
nych 1 środowiskowych, po za
gadnienia ichtiologiczne.
Rozległy iest również program
badań w zakresie nowych tech
nik połowów i technologii prze
twórstwa. Można sie spodzie
wać. że w sieci „Siedleckiego”
1 innych statków wpadnie wiele
gatunków ryb dotychczas nie
poławianych. Zostaną one zba
dane zarówno pod kątem przy
datności do spożycia, jak rów
nież w aspekcie obróbki i prze
twórstwa.
Dowódcą polskiej wyprawy X
koordynatorem całości prac eks
pedycji jest dr Kazimierz Siudziński z Morskiego Instytutu
Rybackiego. (PAP)

(P) Rozsiewanie nawozów na łąkach gospodarstwa Stacji Hodowli Roślin w Szyldaku, w woj,
olsztyńskim.
Fot" CAF “ Moroz

Rewia najnowszych osiągnięć

Kodak, Hasselblad, Minolta, Linhof
wśród 40 wystawców z 11 krajów

Jotokinolechnika 78” w Poznaniu
Informacja własna
(P) Międzynarodowy Salon „Fotokinotechnlka 78” jest Impre
zą specjalistyczną organizowaną od 16 do 21 bm. na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz pierwszy. Im
preza ta, w której występują dwie nasze centrale handlu za
” ma 'być' ogranizowana
w
granicznego „Varimex” i‘ „Cicch
'“
'
”
~~
przyszłości co dwa lata.

Godne uwagi, że w tegorocznym salonie udział zglosiło 40 firm zagranicznych z
11 krajów, przy czym są

Wyreżrenia najlepszych załóg
i dz'ałaczy odznaczeniami NFOZ
Informacja własna
(R) Dobre wyniki uzyskują
od lat mieszkańcy Radomia
w zbiórce na Narodowy Fun-

Festiwal „Młodością silni”
Rejonowe przeglądy
szkolnych zespołów
w woj. radomskim
Informacja własna
(R) W województwie radom
skim rozpoczęły się rejonowe
przeglądy Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej „Młodością
silni”. Głównym celem tej, na
szeroka skale zakrojonej impre
zy. jest pokazanie efektu pracy
artystycznych, technicznych i
przedmiotowych kółek zaintere
sowań,
wyzwalanie inwencji
twórczej młodzieży, rozwijanie
zajęć pozalekcyjnych itp.
W bieżącym roku w Festiwa
lu biorą udział szkoły ponad
podstawowe woj. radomskiego.
Przeglądy rejonowe odbywają
się w Grójcu. Przysusze. Kozie
nicach. Lipsku i Radomiu. Pre
zentowany przez młodzież pro
gram jest bardzo bogaty: zawie
ra konkursy na piosenkę festi
walową,
recytatorski, krotki
program estradowy, prezentację
prób dziennikarskich, zbiorów
lub
kolekcjonerskich,
taniec
gimnastykę artystyczną.
Najlepsze zespoły wylenione
w czasie eliminacji rejonowych
spotkają się na przeglądzie wo
jewódzkim. który odbędzie sie 18
bm. w Radomiu. Zwycięzcy otrzyrrafą
przechodni* „laury
młodości”, (bw)

Konsultacja „Życia” przy telefonie 250-205

wśród nich tak liczące się 1
znane marki, jak Kodak, Hasselblad, Ettenauer, Minolta
oraz Braun, Linhof i Kindermajin.
Zakres ekspozycji jest dość
zróżnicowany, gdyż oprócz apa
ratury 1 wyposażenia fotografi
cznego, wystawcy przywiozą do
Poznania projektory filmowe,
sprzęt kinotechniczny, a także
wyposażenie projekcyjne, urzą
dzenia do mikrofilmowania.
Publiczność żywo zainteresuje
się z pewnością sprzętem foto
graficznym. a także materiałami
do fotografii 1 filmu, wreszcie
chemikaliami potrzebnymi w tej
dziedzinie.
Rzecz jasna, że największą
pod względem powierzchni eks
pozycje przygotowują przedsta
wiciele naszego przemysłu i
handlu. Produkcja sprzętu foto
graficznego i kinotechnicznego
mą w Polsce już pewne trady
cje. Niektóre zakłady, np. PZO
bądź też wytwórnia w Łodzi,
liczą sobie ponad 50 lat. Za po
średnictwem „Varimexu” ich
oferta trafia do kilkudziesięciu
krajów.
Najpoważniejszym krajowym
dostawcą sprzętu fotograficzne
go sa Polskie Zakłady Optycz
ne w Warszawie — firma —
która istnieje — choć pod róż
nymi szyldami zjednoczeń — od
1921 roku. Uwagę zwracają
zwłaszcza powiększalniki z sze-

dusz Ochrony Zdrowia. W cią
gu 5 lat prowadzonej akcji ze
brano w Radomiu na konto
NFOZ 63,8 min zł przy czym
najofiarniej świadczą pracow
nicy gospodarki uspołecznio
nej a także spółdzielczości oraz
młodzież.
Z funduszu NFOZ zrealizowa
no ostatnio kilka inwestycji
służby zdrowia — przychodnię
specjalistyczną oraz rejonową
przychodnie w dzielnicy Borki.
Czynione są przygotowania do
budowy przychodni . rejonowej
w dzielnicy Zamłynie oraz do
najważniejszej inwestycji budo
wy naszego szpitala. Na prowa
dzenie robót przygotowawczych
przeznaczonych jest z konta
NFOZ 50 mta zł.
4 bm. na plenarnym posie
dzeniu
Miejskiego Komitetu
NFOZ, w którym uczestniczył
wiceprezydent Radomia Zdzisław
Gawroński omówiono dotych
czasowe wyniki zbiórki oraz for
Katastrofa w jugosłowiańskie]
my pracy propagandowej na
najbliższy okres. Na posiedzeniu
kopalni węgla
wręczono honorowe odznaki
BELGRAD (PAP) Prasa jugo
NFOZ działaczom i wyróżniają
słowiańska poinformowała 4 bm.
cym się zakładom i instytucjom.
o katastrofie. jaka wydarzyła
20 działaczy udekorowano od
się w poniedziałek 3 bm, w go
dzinach wieczornych w kopalni
znakami honorowymi NFOZ a
węgla w miejscowości Aleksiwyróżnienie to otrzymały zało
nac. Na skutek wybuchu gazu,
gi: z Radomskiej Wytwórni Te
zginęło 4 górników, a 26 odnio
lefonów. Wytwórni Części Za
sło rany.
Według wiadomości, które na
miennych. spółdzielni „Spoiwo”,
Radomskich Zakładach Meta- płynęły z miejsca katastrofy 23
rannych górników nadal pozorialów Ogniotrwałych, Odlewni
staje w miejscowym szpitalu.
Radomskich, zakładu „Modar" Trzech pozostałych przewieziono
śmigłowcami do kliniki w Bel
oraz wydział oświaty i wycho
gradzie.
wania Urzędu Miejskiego, apte
Miejscowe władze otoczyły oki nr 2, 0 1 IX. przychodnie re
pieką rodziny zmarłych. Z in
nych kopalni napływa pomoc
jonowe nr 2 18, oraz liceum im.
materialna dla ich rodzin. (P)
Janusza Kochanowskiego, (n)

roką gama wyposażenia. Poka
zane będą m.in. obiektywy —
Janpol-color do fotografii barw
nej — oryginalne osiągnięcie,
nagrodzone tytułem „Mistrza
techniki”. Popularnością cieszą
sie zwłaszcza powiększalniki
„Krokus”, które są wśród sprzę
tu kinofoto najpoważniejszym
artykułem eksportowym. Prog
ram produkcyjny obejmuje ak
tualnie 10 typów powiększalni
ków, ostatnio sprzedawanych
także w postaci systemów i ze
stawów. Aparaty te zdobyły so
bie dużą popularność na ryn
kach, gdyż wypełniły lukę mię
dzy prostym sprzętem ciemnio
wym. a bogato wyposażonymi i
(A) DOKOŃCZENIE NA STR.
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Francuski aerobus „A-300”
na trasie Paryż - Moskwa
MOSKWA (PAP). We wtorek
francuski aerobus „A-300” wy
lądował w stolicy ZSRR doko
nując pierwszego lotu na trasie
Paryż — Moskwa. 250-osobowy
samolot będzie odtąd przylaty
wał do Moskwy dwa razy w
tygodniu. W przyszłości — zgod
nie ze wzajemnym porozumie
niem radziecko - francuskim —
trasę ZSRR — Francja będzie
też obsługiwał radziecki aerobus
„Ił-86”, który obecnie przecho
dzi próby. (P)

Od lewej: Ryszard Tyrluk, Janusz Symonides, Jerzy Sulek, Stanisław Kowalik i Janusz Pry
strom.
Fot. Zdzisław Kwilecki
(P) Wtorkowa telefoniczna konsultacja „Życia” pt. „LUDZIE
MAJĄ PRAWO DO POKOJU” — „POLSKIE NIE DLA BOMBY „N” spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych Czytelników.

Dialog w tej niezwykle
ważnej sprawie, nie tylko dla
każdego z nas z osobna, ale
i dla całej ludzkości, był pro
wadzony w atmosferze ducha
Helsinek. Chciałoby się rzec,
że ci, którzy zabierali głos,
stawiając konkretne pytania
naszym ekspertom, z troską o
losy współczesnego świata,
wykazali dużą dojrzałość i
znajomość rzeczy. Nawiązy
wali bowiem do sprawy naj
istotniejszej, jaką jest prawo
do życia w pokoju.
Pytania naszych Czytelników
koncentrowały się wokół takich
zagadnień jak:
• Sprawa przedłużenia poko
ju na kolejne dziesięciolecia w
Europie;
• Skuteczne stosowanie kon
troli zbrojeń — środkami naro
dowymi ;
• Przyspieszenie zawarcia układu między Stanami Zjedno
czonymi a Związkiem Radziec
kim w sprawie ograniczenia
zbrojeń strategicznych;
• Koszty wydatków ponoszo
ne przez państwa na zbroje
nia a brak środków na prowa
dzenie - skutecznej wałki z gło
dem czy bezrobociem.

Z niepokojem stawiano py
tania:
© Jakie państwa mogą w
krótkim czasie wejść w posia
danie broni jądrowej?
# Co stanie się z dialogiem
rozbrojeniowym na forum ONZ,
jeżeli nowa groźna broń neu
tronowa znajdzie się w arsena
łach państw układu NATO?
® Jak dalece może rozwijać
się niebezpieczny wyścig zbro
jeń, stanowiący w istocie naj
większe zagrożenie dla naro
dów świata?
Wokół właśnie takich kwe
stii toczył się dialog przy re
dakcyjnym telefonie „Życia”,
w którym udział brali nasi eks
perci: mgr Ryszard Tyrluk —
zastępca sekretarza Polskiego
Komitetu
Bezpieczeństwa
i
Współpracy w Europie, który
przybył na rozmowę z naszymi
Czytelnikami bezpośrednio po
przylocie z Ankary, gdzie brał
udział w wielkiej manifestacji
antyneutronowej, zorganizowanej
przez Turecki Komitet Pokoju.
Ponadto na liczne pytania na
szych Czytelników odpowiada
li: prof. dr hab. Janusz Symo
nides — wicedyrektor Polskie
go Instytutu Spraw Międzyna
rodowych; doc. dr hab. Jerzy
Sułek — kierownik Zakładu

Szacunek dla tradycji

4 górników zginęło

will

— Jesteście najmłodszym od
działem Towarzystwa Przyja
ciół Warszawy, który powstał
rok temu, w marcu 1977 r. Dzia
łacie więc niedługo, a już się
wiele słyszy o waszej społecznej
działalności—
— Naprawdę?
— Naprawdę.

1 mSr- inź- Tadeuszem Burchackim,
zarząou oaoziału
wiceprezesem zarządu
oddziału
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy na Saskiej Kępie

— Może dlatego, że staramy
sie działać nieszablonowo, że
trafiamy do ludzi dobrej woli,
a nie iest ich mało, bo tradycja
historia, szczególne przywiąza
nie do naszego miasta, jest bli
skie sercu społeczeństwa war
szawskiego.
Działając w ramach statuto
wych Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy, dążymy do umac
niania więzi społecznej miesz
kańców Saskiej Kępy, rozbu
dzania ich zainteresowania ży
ciem i wyglądem dzielnicy, a
także kształtowania odpowie
dzialności za jej wszechstronny
rozwój oraz współdziałania przy
jego realizacji.
Dzisiejsza Saska Kępa — to
50-tysięczna dzielnica miasta,
wkrótce zaś — po wybudowaniu
Kępy Gocławskiej — będzie tu
mieszkać 90 tys. ludzi. Jest to
typowa dzielnica mieszkaniowa,
wyludniająca się w godzinach

pracy, ożywiająca się w godzi
nach popołudniowych. To musi
rzutować na nasz plan pracy,
przywiązujący np. dużą wagę do
wzbogacenia życia kulturalnego
dzielnicy.
— W jaki sposób je chcecle
wzbogacić?
— O, mamy szerokie zamie
rzenia. Przede wszystkim w nieużytkowanym lokalu na rogu
ulic Francuskiej i Zwycięzców
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Dziś 8 stron

Problemów Bezpieczeństwa Eu
ropejskiego Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych; płk
doc dr. inż. Stanisław Kowalik
z Wojskowej Akademii Tech
nicznej; dr Janusz Prystrom —
z Departamentu Studiów i Pro
gramowania Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
W najbliższych dniach za
mieścimy obszerną relację z
przebiegu tego ważnego dialo
gu, jaki odbył się przy re
dakcyjnym telefonie 250-205.
Przepraszamy wszystkich Czy
telników, którym nie udało
się uzyskać połączenia z na
mi. Zainteresowanych prosi
my o nadsyłanie pytań na
kartkach pocztowych, pod ad
resem:
„Życie Warszawy”
00-624 Warszawa, ul. Marszał
kowska 3/5, z dopiskiem
„Konsultacja Życia”.
Opr. JACEK OSTERWA

Ocieplenie za kilka dni
Informacja własna
(P) Z północnego wschodu na
dal napływają nad Polskę masy
chłodnego powietrza. We wtorek
w południe nad morzem, m.in.
w Świnoujściu i Kołobrzegu
termometry wskazywały zaled
wie 4 st Najcieplej było we
Wrocławiu: 11 st. Rano wystą
piły lokalne mgły i zamglenia
i opady deszczu. W wysokich
partiach Tatr i Sudetów panuje
zima: na Kasprowym Wierchu
we wtorek w południe termo
metry wskazywały minus 2 st.;
na Śnieżce minus 1 st.
Najbliższe dni będą w dalszym
ciągu chłodne: temperatura ma
ksymalna od 3 do 8 st.; w no
cy od minus 4 st. do plus 1 st.
Ocieplenie, jak twierdzą sy
noptycy, spodziewane jest na
przełomie pierwszej i drugiej
dekady kwietnia, (lat.)

Prognoza pogody
(P) Jak podaje IMIGW —
dziś w stolicy będzie zachmu
rzenie duże z większymi prze
jaśnieniami i rozpogodzeniami.
Temp. max. ok. 7 st. (PAP)

KALENDARIUM
Środa jest 95 dniem 1978 r.
Do końca roku pozostało 270
dni, w tym 225 dni roboczych.
Słońce wzeszło o godz. 6.05,
a zajdzie o godz. 19.15.
• Imieniny obchodzą: Irena
i Wincenty,
(J. 1.)
U.l.)
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W Miesiącu Pamięci Narodowej

Szczególne moralne prawo Polski
(P) Trwa Miesiąc Pamięci Na
rodowej. Jak zawsze w naszym
kraju, który był tak okrutnie
dotknięty przez wojnę i okupa
cję hitlerowską, sięgamy myślą
do tragicznych i bohaterskich
wydarzeń sprzed lat. Wśród róż
nych refleksji, do których skła
niają wspomnienia, nasuwa się
i ta o szczególnym moralnym
prawie Polski do tego, by żyć
i rozwijać się w pokoju.
We współczesnym świecie —
głos Polski o zahamowanie wy
ścigu zbrojeń, rezygnacji z anty
humanitarnych broni, utrwale
nie odprężenia, poszanowanie
prawa człowieka do życia i
pracy w pokoju — to głos na
rodu, który od pierwszego do
ostatniego dnia wojny ponosił
bezprzykładne ofiary. Głos kra
ju — który został przez hitle
rowską Rzeszę skazany na za
gładę, lecz nie skapitulował
przed najeźdźcą.
Dziś, po latach, trudny jest
do wyobrażenia rachunek strat,
jakie ponieśliśmy w wyniku hi
tlerowskiej agresji, terroru okupanta, świadomej ekstermina
cji narodu. Przypomnijmy.
Podczas II wojny światowej
Polska utraciła 6,028 min swych
obywateli, z czego 644 tys. osób
— to bezpośrednie ofiary dzia
łań wojennych. Reszta — 5,381
min — utraciła życie wskutek
świadomej i systematycznie re
alizowanej polityki niszczenia
narodu i państwa polskiego. W
samej
Warszawie
poniosło
śmierć ponad 850 tys. mieszkań
ców stolicy.
Jak wiadomo, mimo wysiłku
władz polskich ukarany został
tylko znikomy odsetek winnych,
z których większość schroniła
się po wojnie na terytorium
RFN, gdzie od 1945 r. skazano
zaledwie ok. 6,4 tys. zbrodnia
rzy hitlerowskich.
Straty biologiczne Polski —
proporcjonalnie do liczby lud
ności — były największe ze
wszystkich krajów, które padły
ofiarą hitlerowskiej agresji. Na
każdy tysiąc mieszkańców —
zginęło 220.
Również w liczbach bezwględnych kr3j nasz, poza Związkiem
Radzieckim, gdzie zginęło po
nad 20 min osób, poniósł naj
wyższe straty biologiczne. 20
państw, które brały udział w
wojnie przeciw III Rzeszy, mia
ło 30 min zabitych i zamordo-

wanych. W tym bilansie straty
Polski wyniosły 19,3 proc.
Śmierć poniosło 2 min dzieci.
Z wywiezionych i przeznaczo
nych na germanizację 200 tys.
dzieci polskich — ok. 170 tys.
nigdy nie wróciło do swych ro
dziców.
Ciężkie straty poniosła polska
inteligencja, w niektórych dzie
dzinach nauki straty kadrowe
przekroczyły 40 proc. stanu
przedwojennego.
Terror szerzył się w miastach
1 na wsi. Okupant wymordował
niemal całą ludność pochodzenia
żydowskiego. Ponad 2,8 min Po
laków spośród ludności cywilnej
i jeńców wojennych zostało
zmuszonych do niewolniczej pra
cy dla III Rzeszy.
Na rzeczywistą wysokość strat
biologicznych Polski miały rów
nież bezpośredni wpływ: ubytek
przyrostu naturalnego o 1,2 min
osób, konsekwencje wzrostu o
przeszło 1,1 min przypadków
zachorowań na gruźlicę (ponad
poziom przedwojenny), kalectwo
fizyczne lub psychiczne ok. 600
tys. osób. Wśród ludzi, którzy
przeżyli hitlerowskie obozy i
więzienia, śmiertelność po woj
nie była przyspieszona o poło
wę.
Na każdych 100 deportowa
nych do hitlerowskich obozów —
tylko 10 doczekało końca woj
ny; spośród nich tylko 5 żyło
w 20 lat później, a jeszcze
mniej — obecnie.
Konsekwencje hitlerowskiej okupacji odczuwamy do dziś.
Zyją w Polsce tysiące ludzi,
których choroby i kalectwa są
następstwem zbrodniczych me
tod okupanta hitlerowskiego.
Całkowitej dewastacji uległo
ponad 38 proc, majątku naro
dowego.
Zarówno poczucie sprawied
liwości, jak i głęboki nakaz
moralny sprawiły, że Polska —
w imieniu własnym i świata —
stale domagała się po wojnie I
nadal to czyni, by wszyscy hi
tlerowscy zbrodniarze zostali ukarani, a faszyzmowi wszędzie
zagrodzono drogę.
Walka o utrwalenie drogo
okupionego pokoju stała się nie
zmienną wytyczna polskiej po
lityki zagranicznej i całej dzia
łalności naszego kraju na are
nie międzynarodowej. W Mie
siącu Pamięci Narodowej naj
głębszy sens tego działania ry
suje sie szczególnie wyraziś
cie. (PAP)

„Rawar" dla pełnomorskich statkfiw
Nowe typy radarów nawigacyjnych

/

Po posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR

Poprawa w rozwoju usług
(P) Jak wynika z analizy danych Ministerstwa Handlu
Wewnętrznego i Usług, jak również z informacji, napływają
cych od korespondentów terenowych PAP, rok ubiegły, pierw
szy rok realizacji „Rządowego programu rozwoju usług i rze
miosła na lata 1977—80” przyniósł postęp w tej dziedzinie.

Jednocześnie jednak poja
wiły się zjawiska niekorzy
stne, których szybka likwi
dacja przyczynić się powinna
do sprawniejszej
realizacji
„pirogramu” w roku bieżącym
i w latach następnych.
Do najważniejszych, bezspor
nych osiągnięć roku ubiegłego
trzeba zaliczyć przyrost liczby
zakładów w gospodarce uspołe
cznionej o 870. Na tę liczbę zło
żył się przyrost liczby nowych
zakładów o 7220 i jednoczesna
likwidacja z różnych przyczyn
6350 zakładów.
Równolegle nastąpił wzrost
zatrudnienia w usługach o 47
tys. osób. Ten znaczny wzrost
zatrudnienia świadczy o prze-

rzemieślniczych,
zatrudniają
cych ok. 399 tys. pracowników
i ponad 55 tys. uczniów.
W rzemiośle indywidualnym
zaznaczył się jednak zbyt niski
przyrost zatrudnionych netto,
łamaniu impasu w tej dziedzi bowiem z chwilą wejścia w
nie i jednocześnie wskazuje, że życie nowych przepisów, doty
czących rent i emerytur, star
rozbudowa i modernizacja usi wiekiem .rzemieślnicy sko
społecznionych zakładów usłu
rzystali z tych uprawnień. Ce
gowych poszła w kierunku two
rzenia zakładów dużych, o lem zahamowania tego zjawiska
większych możliwościach dzia obecnie starsi rzemieślnicy, któ
rzy rezygnują z emerytury i
łania.
się nadal prowadzić
W rzemiośle indywidualnym decydują
swoje
zakłady otrzymują ulgi
przybyło netto, (tzn. po uw
podatkowe
i płacą niższe skład
zględnieniu liczby zakładów li
ubezpieczeniowe i organiza
kwidowanych)
9260 nowych ki
cyjne. Wydanie tych zarządzeń
placówek. Byl to największy
w sposób widoczny zahamowa
przyrost w okresie powojen ło
proces odchodzenia starszych
nym, świadczący o skuteczno
rzemieślników na emeryturą.
ści nowej polityki państwa
W bieżącym roku i w naj
wobec rzemiosła indywidualne
bliższych latach nastąpić więc
go i o rosnącym zaufaniu rze
musi wielki wysiłek organiza
mieślników do tej polityki. Na
cyjny ze strony tych woje
koniec ub. r. zarejestrowanych
wództw, które nie nadążają w
było w sumie 198 236 zakładów
realizacji „programu”. Zaob
serwowano także nierównomier
ny rozwój usług i rzemiosła na
wsi i w mieście na korzyść
miast i nierównomierny roz
wój
poszczególnych
branż.
cję od prostych rozwiązań do
Specjalną troską władz woje
wódzkich powinien więc stać
konstrukcji coraz bardziej no
woczesnych. Parę lat temu
się rozwój usług i rzemiosła na
przedstawiono po raz pierwszy
wsi oraz tych usług, które słu
w Kolonii na światowej wy
żą zaspokajaniu potrzeb naj
stawie nowe modele „Krokus”
szerszych rzesz ludności. Pro
69 kolor S i „Krokus” 44 ko
gram zakłada na przykład, że
lor S.
do roku 1980 każda gmina otrzyma pralnią, a tymczasem
Tym razem rodzina „Kroku
w ub. r. zorganizowano ich za
sów” będzie uzupełniona także
ledwie 230.
innym sprzętem, nn. głowicami
Podobny niedorozwój usług
filtracyjnymi z filtrami do ko — a jest to zagadnienie znane
od lat — zaznaczył się we wszy
rekcji negatywów barwnych
stkich nowych osiedlach miesz
oraz rzutnikami.
kaniowych.
Główną przeszkodą w szyb
W sprzęcie kinotechnicznym
szym rozwoju usług i rzemio
głównym partnerem są Łódzkie
sła jest brak odpowiednich lo
Zakłady Kinotechniczne. Ich
oferta obejmuje 30 różnych po
kali. Władze administracyjne
zycji. zwłaszcza zaś sprzęt pro
powinny więc energiczniej za
jekcyjny. Podczas tegorocznego
jąć się wykorzystaniem na te
salonu pokazane będą także
cele rezerw w starych budyn
różnego rodzaju akcesoria wy
kach, a z drugiej strony rze
twarzane przez spółdzielczość i
miosło musi szerzej wyjść z
rzemiosło. Pozycją, którą może
usługami do mieszkań klien
się liczyć w eksporcie. są prze
tów.
de wszystkim rzutniki pisma
Pozytywny — choć nierówno
„Lech” produkowane w Fabry
mierny „geograficznie” i bran
ce Pomocy Naukowych w Poz
żowo obraz rozwoju usług i
naniu.
rzemiosła — psuje nieco sytua
cja w dziedzinie jakości i ter
Na ofertę „Ciechu” składają
minowości usług, jak też wy
sie wyroby produkowane przez
warszawskie i bydgoskie zakła stępujące tu i ówdzie nierze
telne stosowanie cenników. W
dy fotochemiczne „Foton”, a
dalszym ciągu
ma również
wiec błony, napiery do fotogra
miejsce
zjawisko z lat ubie
fii. chemikalia oraz materiały
głych
—
zbyt
wysokiego
anga
nieświatłoczułe.
żowania się placówek usługo
Publiczność będzie też miała
wych na rzecz instytucji i
okazie w Poznaniu do zapozna
przedsiąbio rst w.
nia się z osiągnięciami czoło
W sumie mamy jednak do
wych firm, zwłaszcza zaś z no
czynienia’ z wyraźnym postę
wymi rozwiązaniami aparatów
pem.
Chodzi teraz o to, aby
fotograficznych oraz kamer fil
postęp ten utrzymać. Wymaga
mowych z wyposażeniem stano
to stałej pieczy 1 uwagi przede
wiącym najnowszy dorobek
wszystkim ze strony władz wo
elektroniki. Uzupełnieni impre
jewódzkich, instancji partyjnych
zy będzie konferencja specja
różnego szczebla a także tere
listyczna organizowana wspól
nie przez NOT oraz Związek nowych ogniw SD.
Polskich Artystów Fotografi
HENRYK BORUCIŃSKI (PAP)
ków. (Ch.)

„Fotokinotedmika 78" w Poznania
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
dlatego drogimi powiększalnika
mi profesjonalnymi. Dziś „Kro
kusy” są synonimem sprzętu
solidnego dla zaawansowanych
fotoamatorów. a nawet dla ce
lów półprofesjonalnych. „Kro
kusy” sorzedaje się do 60 kra
jów. czemu sprzyja prawidłowa
organizacja serwisu. Zresztą
powiększalniki przeszły ewolu-

Za granicę z PZMot.
Informacja własna
(P) Polski Związek Motorowy
organizuje w roku bieżącym wy
cieczki, w których będzie mo
gło wziąć udział 13.910 turystów
zmotoryzowanych. (W ub.r. wy
jechały
za
pośrednictwem
PZMot. — 8054 osoby).
Najliczniejsza grupa turystów
może skorzystać z wyjazdów do
Bułgarii — 3620 osób. PZMot.
proponuje pobyty w Albenie,
Złotych Piaskach, Słonecznym
Brzegu, Neseberze i Sozopolu.
Do dyspozycji turystów zarezer
wowano tam miejsca w dobrych
hotelach oraz tańsze, ale rów
nież wygodne, w bungalowach,
kwaterach prywatnych i dam
kach campingowych.

Ponad dwa tysiące osób znaj
dzie też miejsca na spędzenie
wakacji w Rumunii. Miejsco
wości rumuńskie zostały przez
PZMot. tak dobrane, aby turyści
mogli połączyć wypoczynek z
kuracją — hotele i bungalowy
zarezerwowano w Ęforii Nord,
w Mangaiii, w Mamai i w Mangalii — Zodiak. W Eforii Nord,
Mangaiii i Mamai znajdują się
źródła termiczne i radioaktyw
ne oraz błota lecznicze, zna
komite m.in. dla reumatyków
i „kcrzonkowców”.
Można również pojechać do
Jugosławii, gdzie klienci PZMot.
będą wypoczywać w Solaria k/
Sibenika. w Gradacu oraz w
Porecu.
Wycieczki PZMot. do NRD.
CSRS i WRL, to przede wszy
stkim wycieczki krajoznawcze i
specjalistyczne. Będzie z nich
mogło skorzystać w tym roku
łącznie ponad 5 tys. osób.
Tegoroczna oferta PZMot. za
wiera również wycieczki wypo
czynkowe do Grecji — Lontraki, oraz wycieczki do krajów
socjalistycznych, połączone z
kilkudniowymi wypadami do
krajów
kapitalistycznych,
a
do
mianowicie z Bułgarii
Turcji, z Bułgarii do Grecji i
z Jugosławii do Wioch. (K.W.)

Informacja własna
(A) Współczesna nawigacja rozwijany. Obecnie na obcych
i pełnomorska żegluga nip ■ statkach pracuje już ok. 350
polskich radarów. Ich główny
może się dzisiaj obejść bez
mi odbiorcami jest NRD, Buł
radaru. Są one montowane
garia, inne kraje RWPG, a tak
na wielkich masowych stat że Republika Federalna Nie
kach rybackich. W celu pod
miec.
niesienia bezpieczeństwa za
Ponieważ większość radarów
łóg wyposaża się w nie na montowanych na pełnomors
kich statkach musi pracować
wet jachty.
W Polsce jedynym produ zarówno w tropiku jak i w
antarktycznych,
centem morskich radarów na warunkach
nieustannie narażona jest na uwigacyjnych są Warszawskie szkodzenia
mechaniczne
i
Zakłady Radiowe „Rawar”. wstrząsy, wobec tego każdy aPierwsze tego typu urzą parat poddawany jest ostrym
dzenie zostało tu wyproduko testom w stacji prób i badań.
wane w 1953 r. Lampowy a- Dokładna kontrola to jedna z
przyczyn poprawy jakości tych
parat daleko odbiegał od ów
w ostatnich latach.
czesnych szczytowych osiąg urządzeń
Niestety, wartość niektórych eInformacja własna
nięć czołowych firm świata lementów
i podzespołów stoso— „Decca” czy „Marconi”, a
wanych przy produkcji rada(A) Tak potężna inwestycja jak „Ursus II” zużywa codzien
nie najlepsza opinia wyraża
rów pozostawia jeszcze sporo
nie kilka tysięcy ton piasku, cementu, kruszyw, pSyt betono
na przez marynarzy o kolej
do życzenia.
wych, konstrukcji itd. Wszystko to trzeba dostarczyć na miejnych
wyrobach
zakładów
W sumie w polskiej flocie
sce, a jednocześnie z placu budowy wywieźć ogromne ilości
trwała kilka następnych lat. handlowej i rybackiej pracuje
ziemi z wykopów fundamentowych czy niwelacyjnych.
Obecnie w „Rawarze” pow- ponad 1830 morskich radarów
staje już trzecia generacja ra nawigacyjnych wyprodukowa
Wielokrotnie projektowano obsługuje budowę od 30 do 50
darów nawigacyjnych. Po lam nych przez warszawski „Ra
war”. (pat)
powych i tranzystorowych ui próbowano rozwiązać kom pojazdów. Najczęściej przywożą
piasek, wywożą ziemie z placu
rządzeniach przyszła kolej na
pleks spraw transportowych
a także transportują
zastosowanie techniki układów
przy dużych inwestycjach, budowy,
materiały z dworca na ul. Ordo
scalonych. Nowe aparaty opra
praktycznie
naprawdę
do

WSZECHNICA
na.
Pracują
w samym „Ursu
cowane przez zespół inż. And
brych wzorów mamy niedu sie” a także przy zapleczu w
rzeja Pęczkowskiego pracują w
POLSKIEJ
AKADEMII
NAUK
żo. Ursusowska budowa nie
Gąsinie. Do niedawna pomagali
paśmie 3 cm i zbierają już
stety nie odbiega specjalnie wspólnie z „Budoprzemem-1”
znacznie lepsze niż dawniej re
przy stawianiu domów na osie
cenzje od użytkowników.
od utartych schematów.
W br. „Rawar” dążąc do pod
Dobry transport na budowie dlu „Lazurowa”.
Wszystko to wymaga ścisłej
niesienia niezawodności i uno
wymaga co najmniej dwóch rze
wocześnienia produkcji kończy
czy — sprawnych samochodów koordynacji potrzeb i możliwo
ści.
A z tym także nie zawsze
montaż radarów tranzystoro
wszechstronnego rozwoju osobo
i przejezdnych dróg. Oczywiś
(P) Nigdy szkolnictwo nie by
wych. Powszechne zastosowa
jest nalepiej. Wiadomo, że pod
wości, wykształcenie człowieka,
cie nie chodzi o asfaltowe auto
ło
przedmiotem
takiego
zainte

nie układów scalonych ma po
który wie, umie i chce. (aw)
strady — mówi Wiesław Piwo wykonawcy tej inwestycji będą
resowania jak po II wojnie
móc w miniaturyzacji urzą
warczyk koordynator transportu zawsze wołać: dajcie więcej sa
światowej,
a
zwłaszcza
po
roku
dzeń i podniesieniu ich jakości.
z ramienia „Transbudu” — ale mochodów. Zdarza się jednak, że
1960
i
nigdy
nie
przeżywało
ty

Prócz pięciu typów produko
przynajmniej powinny być dro te, które już otrzymują nie są
lu przemian, co ostatnio. W wy
wanych radarów nawigacyj
gi po których „koła mogą się w pełni wykorzystane. Czasem
niku dwóch kolejnych eksplozji
nych „Rawar” ma już opraco
kręcić”. Ponieważ plac budowy jest to kwestia zepsutej kopar
demograficznych i zmian spo
wane projekty tzw. przystawki
ciągle się zmienia, powstają no ki, innym razem braku ludzi,
łeczno-politycznych na świecie
przeciwzakłóceniowej,
układu
we
obiekty, przeprowadza się jeszcze innym — po prostu zły
nastąpił
rozwój
oświaty,
który
przełączania i przystawki an
rurociągi
i kanały, więc i stałe dojazd, powodujący awarie cię
ilustruje
przyrost
młodzieży
w
tykorozyjnej, które są tak po
_ z 4 drogi stanowią zdecydowaną żarówek. Poza tym — ile ko
(P) Tematem pierwszego
szkołach sięgający 35 min rocz
trzebne szczególnie na najwięk
rzadkość. Stan pozostałych za mu ciężarówek potrzeba, do
nie. Wymaga to coraz więk
wykładów prof. dr Stefana Jaszych jednostkach. Ich produk
wiaduje sie rano — dodaje ko
leży przede wszystkim od pogo
szych nakładów budżetowych,
rzębskiego, który się odbył w
cja ma ruszyć w niedalekiej
dy. Trochę deszczu wystarczy, ordynator — danego dnia. Wte
jeśli się chce sprostać potrzebom
Pałacu Staszica 4 bm., były oprzyszłości. Projektanci zakła
aby nasze samochody po prostu dy samochody jadą do tego, kto
a w krajach, które na to nie
gólne problemy ochrony środo
dów pracują też nad kolejny
pierwszy się zgłosi. Potem trze
tonęły w błocie. Dodatkowym
stać,
prowadzi
do
pogarszania
wiska.
mi typami radarów. Jeden z
ba niektóre przerzucać na waż
utrudnieniem
są
różne
możli

się warunków pracy w szko
nich przeznaczony na bardzo
Najwyższy stopień degradacji
niejsze odcinki. Szkoda, bo mo
wości
poszczególnych
samocho

łach.
duże jednostki ma pracować w
środowiska przyrodniczego wy
żna by przynajmniej najważ
dów.
„Tatra
”
np.
wjedzie
prak

paśmie 10 cm. Jak dotychczas
O problemach szkolnictwa w
stępuje w naszym kraju na
tycznie wszędzie, ale „MAZ” już niejsze potrzeby zaplanować
nie produkowaliśmy tak pre
krajach uprzemysłowionych mó
Śląsku, gdzie od ponad 100 lat
nie. Ekonomiczne wykorzysta
cyzyjnych radarów „widzących"
wił 4 bm. członek korespondent
intensywnie rozwija się prze
samochodów wymaga, aby
m.in. w bardzo gęstym deszczu
PAN, prof. Czesław Kupisiemysł wydobywczy i przetwór nie
materiały sypkie wozić zesta
i opartych na najnowszych owicz. O wielkości i tempie tych
czy.
wami z przyczepa. Ale np. w
siągnięciach techniki nadawczozmian świadczą dane, obrazują
Zagrożenie powietrza jest spo
lokalnej kopalni piasku, z któ
odbiorczej.
ce wzrost różnych placówek:
wodowane
głównie
spalaniem
rej korzysta „Ursus” często nie
Radary produkowane w War
Zeznania świadków
przedszkoli (o 332 proc, w
zasiarczonego
węgla,
w
którym
ma jak zakręcić takim zesta
szawskich Zakładach Radio
ZSRR), uczniów szkół średnich
zawartość
siarki
przekracza
3
w „sprawie
wem.
Trzeba
powiedzieć
otwar

wych są montowane nie tylko
(od 92 proc, w Szwecji do 300
proc. Istnieją metody odsiarcza
cie, że problem dróg dojazdo
na polskich statkach. Rozpo
proc, w Kanadzie i Francji) i
augustowskiej
”
nia węgla, najprostsza polega
wych nie znajduje się na pier
częty w 1971 r. eksport tego
studentów (od 145 proc, w Cze
na mieleniu i oddzielaniu piry
wszym
planie.
A
przecież
prak

rodzaju urządzeń jest nadal
(P)
W
nową
fazę
wkroczył
chosłowacji do 357 proc, w
tu. Kiedyś z pirytu otrzymywa tycznie transport decyduje o
toczący się przed Sądem Woje
Szwecji).
no kwas siarkowy. Dziś prze szybkości powstawania nowych
wódzkim w Białymstoku proces
mysł chemiczny woli korzystać obiektów.
Przed szkolnictwem stoi obe
5-osobowej grupy przestępczej
z siarki. Piryt jest związkiem
cnie ważne zadanie dostosowa
Warszawskie Przedsiębiorstwo
z Augustowa, oskarżonej o do
żelaza i siarki, nie chce go jed Transportowo-Sprzętowe Budo
nia programów szkolnych do po
konanie w tym mieście na tle
nak hutnictwo, choć ilość żela
trzeb współczesnych. Encyklo
wnictwa „Transbud” jest po
rabunkowym
9 zabójstw i jed
za, którą możnaby było otrzy
pedyczny model edukacyjny jest
tentatem przewozowym w „Ur
no usiłowanie zabójstwa.
mać
z
pirytu,
sięgałaby
prawie
(P) W gmachu redakcji „Szpi
anachronizmem. Jakim mode
susie II”. Poszczególne przed
4 bm. sąd rozpoczął przesłu
miliona ton. V7 rezultacie piry siębiorstwa maja także swoje
lek” w Warszawie otwarta zo
lem go zastąpić? Nie ma na tę
chiwanie świadków. W tym dniu
tu z węgla się nie wyodrębnia,
stała 4 bm. wystawa prac gra
sprawę jednolitego poglądu. No
ciężarówki, ale wszystkimi wy
11 świadków złożyło zeznania
aby nie mieć kłopotów. W ten wrotkami dysponuje praktyczfika, satyryka i scenografa Ery
wy program szkolny powinien
dotyczące głównie okoliczności
sposób zasiarczenie powietrza nie „Transbud”.
ka Lipińskiego, który w tym
kształcić człowieka, który wie,
zabójstwa starszego małżeństwa
wzrasta.
roku obchodzi 50-lecie pracy
że wie jak i wie dlaczego. Mu
W ubiegłym roku nasze saFortuniewiczów ze wsi Grabowo
twórczej.
szą w nim zajmować więcej
O zagrożeniu środowiska przy mochody przewiozły ponad 4
koło
Augustowa. Czynem tym
Obok rysunków satyrycznych
miejsca treści matematyczne,
rodniczego, a także o możliwoś min ton materiałów — kontr___ _
akt oskarżenia obciąża Jana
można obejrzeć także plakaty
ciach przeciwdziałania degrada
przyrodnicze i techniczne. Po
nuuje Wiesław Piwowarczyk.
Dąbrowskiego i Wiesławę Tro
filmowe E. Lipińskiego, ilustra
winien zwracać większą uwagę
cji przyrody prof. Jarzębski bę
Teraz miesięczne zadania prze
jan.
cje do książek, portrety słyn
na naukę języków obcych. Ce
dzie mówił w każdy wtorek
kraczają
250
tys.
ton.
Codzien

Łącznie w ..sprawie augustow
nych Polaków. (PAP)
lem szkoły jest zapewnienie
kwietnia w Pałacu Staszica. (I.J.)
nie w zależności od potrzeb
skiej” powołano 163 świadków.

KRONIKA DYPLOMATYCZNA
(P) 4 bm. opuścił
Warszawę
dotychczasowy ambasador Arab
skiej Republiki Jemenu w Pol
sce Kasim Almoayad.

Laureaci
mają
_________ _
zapewniony
wstęp na uczelnie bez egzaminu
— na kierunki: historia, socjolo
gia i nauki polityczne. Uczestnicy
finału zwolnieni są z egzaminu
wstępnego na historię lub z egza
minu z tego przedmiotu na inne
kierunki.

wcześniej. Zgadzam się. mówi
koordynator, że na budowie
tych rozmiarów nie wszystko da
się „dograć” idealnie, ale chy
ba dobrze byłoby poświęcić
transportowi więcej uwagi.
Naszym zdaniem także, wy
starczy popatrzeć na samocho
dy ze znakami ..TIR”, należące
do PKS-u. które dostarczają
maszyny i urządzenia do nowe
go „Ursusa”. Zdarza się, że cze
kają nawet trzy dni na rozładu
nek. A przecież podobno „czas
to pieniądz”, (kmk)

Wiedzieć,
umieć i chcieć

Wystawa prac
Eryka Lipińskiego

O W uzdrowisku Busko-Zdrój
otwarte zostało nowe sanatorium
na 100 miejsc. Uzdrowisko jest
nadal rozbudowywane. W końcu
br. otwarty
tu
zostanie nowy
zakład przyrodoleczniczy, wypo
sażony w wiele gabinetów zabie
gowych i basen rehabilitacyjny.
W tym też terminie zakończy się
przebudowę pijalni w sanatorium „Marconi”.
Dzięki rozbudowie bazy sanatoryjnej i leczniczej, w buskim
uzdrowisku leczy się coraz wlęcej osób. Z urządzeń leczniczych
uzdrowiska korzysta obecnie po
nad 30 tys. osób rocznie
(o 60
proc, więcej niż 20 lat temu).
• Kierunki dalszej aktywizacji
społeczno-gospodarczej
wsi poz
nańskiej były 4 bm. głównym te
matem
wojewódzkiego
zjazdu
ZSL w Poznaniu. W zjeździe uczestniczył prezes NIŚ ZSL —
Stanisław Gucwa.
Zjazd
wybrał nowe
władze
stronnictwa, prezesem WK ZSL
w Poznaniu został ponownie Wa
lenty Kołodziejczyk.
O 4 bm. w Warszawie podpi
sana została wieloletnia umowa
między Polską Izbą Handlu Za
granicznego a Izbą PrzemysłowoHandlową
Bułgarii
na
temat
współpracy obu izb w rozwoju
handlu między Polską a Bułga
rią.

Szacunek dla tradycji
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
chcemy urządzić galerię plasty
czną, gdzie mogliby również
wystawiać swe prace twórcy —
mieszkańcy Saskiej Kępy i gdzie
można by nabywać dzieła sztu
ki.
Staramy się o utworzenie Mu
zeum Saskiej Kępy, jako filii
Muzeum Historycznego miasta
Warszawy (precedens jest, po
wstała już taka filia na Woli).
Dyrektorzy Muzeów Narodowe
go i Historycznego, profesorowie
Stanisław Lorentz i Janusz Dur
ko obiecali przekazać nam w
depozyt dzieła związane tema
tycznie z Saską Kępą, dzieła tej
miary artystów, co Gierymski,
Kostrzewski, Pilotti, Kopczyński
czv Kuźmiński. Otrzymujemy
już dziś darowizny dla tego mu
zeum które jeszcze nie istnieje.
Za najwłaściwszy lokal dla mu
zeum uważamy zabytkowy domek drewniany przy ul. Wale
cznych 37. najstarszy budynek
dzielnicy, typowy dla jej zabu
dowy z przełomu XIX i XX
wieku.
Zamierzamy organizować sta
łe imprezy muzyczne, wspólne
dla Pragi i Grochowa, latem —
w Parku Paderewskiego, gdzie
trzeba odbudować muszle kon
certowa. zimą — w sali Teatru
Inaugurujemy
Powszechnego,
cykl spotkań z zasłużonymi luCzynimy
staradźmi dzielnicy,
Sasnia o wydanie monografii
___
kiej Kępy, albumu „Saska Kępa
w malarstwie” i serii pocztó
wek.
Obok tych zamierzeń konty
nuować będziemy organizację
imprez artystycznych związa
nych tematycznie z naszą dziel
nicą (jak spotkania poświęcone

Powodzenie zależy także od traosportu

§ (kronika jądowa

(PAP)

PAP DONOSI W SKRÓCIE

O W Jachrance k/Warszawy za
kończyła . się
ogólnopolska
IV
Olimpiada Historyczna. Spośród
66 uczestników linałów tej impre
zy wyłoniono 15 laureatów. Są
nimi: Jan Lencznarowicz z Li
ceum Ogólnokształcącego nr 6 w
Szczecinie i Zbigniew Snopko z
LO nr 2 w Legnicy, którzy za
jęli ex aequo pierwsze miejsce
oraz kolejno Marek Gajewski z
LO nr 1 w Lublinie,
Grzegorz
Kuliński z LO w Płońsku, An
drzej Nowa z LO nr 5 w Krako
wie, Jacek Żalikowski z LO w
Łapach, Małgorzata Braksal z LO
nr 1 w Szczecinie. Mirosław Locz
ka z LO im. Mikołaja Koperni
ka w Kołobrzegu, Jerzy Engelgard z LO w Gryficach, Leszek
Drabnickl z LO nr 1 w Łańcucie,
Jerzy Kluza z LO nr 3 w Sos
nowcu, Piotr Brożyna z LO nr
42 w Warszawie. Ewa Demska
z LO nr 2 w Toruniu, Ryszard
Kaczmarek z LO nr 3* w Sosnowcu i Piotr Taracha z LO nr 42
z Warszawy.

Na budowie „Ursusa II”

Podstawy
inżynierii
środowiska

(P) 4 bm. opuścił Warszawę do*
tychczasowy ambasador Cesarstwa
Iranu w Polsce Akbar Daral.

Terminy wpłat
za ubezpieczenie
(P) „W pouczeniu PZU, prze
sianym posiadaczom samochodów
osobowych — pisze AAV. z
Warszawy znalazłam inna infor
mację, niż opublikowana w
„Życiu” pt. „Jeszcze o nowych
stawkach PZU”. Która z infor
macji jest właściwa?”
Red.: Właściwa jest informa
cja opublikowana w „Życiu”.
Natomiast rozesłane przez PZU
pouczenie dla posiadaczy pojaz
dów jest nieprecyzyjne. Nie
uwzględnia bowiem ostatnio
wprowadzonych zmian w sys
temie ubezpieczeń. Ponieważ
AC — autocasco jest ubezpie
czeniem obowiązkowym, sfor
mułowanie zawarte w poucze
niu jest nieaktualne.
Dla przypomnienia jeszcze raz
powtarzamy: termin wpłat za
obowiązkowe ubezpieczenie ko
munikacyjne za rok bieżący
przesunięto z 31 marca na 15
kwietnia. Tak więc właściciele
samochodów osobowych, użyt
kowanych mniej niż 15 lat oraz
samochodów zarobkowych. Użyt
kowanych mniej niż 10 łat, mo
gą opłacać składkę jednorazowo
lub w dwóch jednakowych ra
tach (I ratę należy w tym wy
padku opłacić do 15 kwietnia,
II — do 30 września). Posia
dacze samochodów użytkowa
nych dłużej niż 15 lat opłacaja
składkę jednorazowo — do 15
kwietnia.
Nadmieniamy, że zasady opłat
zniżkowych pozostają bez zmian.
(A.P.)

patronom ulic, wystawy prac
twórców), spotkania z mieszkań
cami Domu Matysiaków, współ
udział w organizowaniu imprez
dla pracowników praskich za
kładów pracy itp. Dużą bolącz
ką jest brak odpowiedniego lo
kalu na organizowanie tego ro
dzaju imprez.
— Położenie Saskiej Kępy I
jej zabudowa predystynuje tę
dzielnicę, aby stała się perlą
wśród innych osiedli. Wystarczy jednak przespacerować się
po najstarszej części dzielnicy,
żeby zobaczyć różne ohydne bu
dy i budki, śmietniki wysta
wione r.a publiczny widok, fa
talnie malowane elewacje budynków, brak konserwacji niektórych domów...
— Widzimy to i bolejemy nad
tym. Czynimy starania, aby ze
spół domów starej Saskiej Kę
py oraz Park Paderewskiego
uzyskały statua dzielnicy -abvtkowej (wzorem części Żolibo
rza); zapewniłoby to właściwą
opiekę, zabezpieczenie i konser
wację zabudowy. Z naszego gro
na powołaliśmy zespół fachow
ców. który zajmuje sie sprawa
mi estetyki dzielnicy. Uczulamy
mieszkańców na wvgl3d dziel
nicy w tym również na czy
stość.
— Saska Kępa liczy sobie już
350 lat. Ma więc bogate trady
cje i historię...
— Ważnym kierunkiem dzia
łalności Towarzystwa jest po
głębienie wiedzy o dziejach na
szej dzielnicy i wdrażanie sza
cunku — zwłaszcza wśród mło
dzieży — dla jej tradycji. Sas
ka Kępa była terenem wielu
wydarzeń historycznych; walk
w okresie wojen szwedzkich, w
czasie Insurekcji Kościuszkow
skiej i podczas Powstania Li
stopadowego: w okresie drugiej
wojny światowej: walk w obro
nie Warszawy w 1939 r., dzia
łalności konspiracyjnej, krótkie
go okresu powstańczego i wre
szcie walk we wrześniu 1944 r.,
w czasie forsowania Wisły przez
żołnierzy 1 Armii WP spieszą
cych z pomocą powstańcom
warszawskim i potem przy wy
zwalaniu Warszawy w styczniu
1945 r.
Organizujemy spotkania z
uczestnikami walk sprzed trzydziestu paru lat (m.in. :z gen.
Zygmuntem Berlingiem.. błk.
Marianem Porwitem i in.).
Chcielibyśmy trwale upamięt
nić wysiłek zbrojny tych wszyst
kich, którzy walczyli w obro
nie i przy wyzwoleniu Sas
kiej Kępy'W latach 1939—1914.
Chcemy też utrwalić w nazew
nictwie ulic Kępy Gocławskiej
pamięć tych jednostek wojsko
wych i ludzi, otoczyć opieką
groby zasłużonych mieszkań
ców dzielnicy.
Z naszej inicjatywy księgarnia
przy ul. Egipskiej otrzymała
imię prof. Stanisława Herbsta,
staramy się. aby patronem księ
garni przy ul. Francuskiej zo
stał Wiktor Gomulicki.
Chcemy. aby każda szkoła w
naszej dzielnicy posiadała arty
styczne popiersie swego patro
na. Jesteśmy w trakcie załat
wiania tych spraw: popiersie
Bolesława Prusa wykona Stani
sław Sikora, Stefana Starzyń
skiego — Alfred Karny; w na
stępnej
kolejności
popiersia
patronów
otrzymają
swych
_ .
...
szkoły im. Mariana Buczka i
Wiktora Gomulickiego.
— Program, który Pan przed
stawił jest rzeczywiście ogrom
nie szeroki i bogaty. Dacie radę
go wykonać?
— Wierzymy w to. Działamy
w grupie ludzi autentycznie za
angażowanych w pracę społecz
ną, świadczy zresztą o tym licz
ba członków naszego oddziaiu:
350 osób. Chciałbym tu też pod
kreślić zasługi inicjatora powo
łania oddziału i obecnego preze
sa prof. Mariana M. Drozdow
skiego. Chcemy nawet rozsze
rzyć teren naszego działania,
obejmując również Kamionek.
Wrócilibyśmy w ten sposób do
tradycji terytorialnej Towarzy
stwa, które istniało w latach
1928—1939 i nazywało się Towa
rzystwo Przyjaciół Kamionka,
Saskiej Kępy i Gocławia. W
naszej pracy nawiązujemy do
tradycji tego Towarzystwa.
— Pozostajc nam podziękować
za rozmowę i życzyć pomyśl
nej realizacji zamierzeń.

Rozma wiała!

DANUTA KACZYŃSKA

NR 80, 5 KWIETNIA 1978 R.

Puszcza dla Warszawy

HCE

3

SKR-ów zadania codzienne

Usługi przede wszystkie
Wisła.
Puszczę
Kampinoską, której
doliną
niegdyś płynęła. Niecka, któ
rą wyżłobiła, ma szerokości
15 km a długości 50 km. Dziś
rzeka już nie ta. Skurczyła
się, spokorniala.
A jednak dzisiaj też od niej
wiele zależy, tak jak wtedy
zależało wszystko. Ona tu by
ła i jest nadal, choć ukryta.
To ona naniosła piasku, z któ
rego wiatry uformowały po
tem wydmy. Ona zostawiła otoczaki, szczątki waleni i mu
szle, ona wreszcie ustaliła sto
sunki wodne, które dopiero
D północy jest
OŁukiem
zamyka

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

tysięcy godzin na prace przy
sadzeniu lasu. To trudne zaję
cie. Są okolice, gdzie gleba orsztyńska •) sięga na głębokość
półtora metra i jak w niej za
sadzić drzewo, to zginie. Trzeba
tę glebę wydobyć na wierzch,
by ruda darniowa utleniła się
na powietrzu, wtedy drzewa bę
dą mogły rosnąć. Robi się więc
tzw. rabaty, czyli kopie rowy,
głębokości półtora metra, wy
rzuca z nich ziemię, i po pew
nym czasie sadzi drzewa.
A nasiona zbierają leśnicy sa
mi. Dwadzieścia osiem gatun-

fabryka sztucznego iedwabiu
w Chodakowie. Czerpała ona
do niedawna wodę z Bzury. Kie
dy jednak zanieczyszczenie rze
ki doszło do tego stopnia, że
woda z niej przestała się nada
wać nawet do celów przemysło
wych. fabryka musiała zbudo
wać inne ujęcia. Przyległe wsie
zostały bez wody. Muszą ją do
wozić beczkowozy z fabryki.

Forpoczty turystyki
Północna część Puszczy Kam
pinoskiej, stosunkowo słabo za-

Dębowo-sosnowy las w Puszczy Kampinoskiej.

człowiek zrujnował w naszym
stuleciu, bo chciał tanio po
prawić naturę i spaprał.
Co teraz ten człowiek zrobi,
gdy jest świadomy, że z jed
nej strony nie wolno mu bru
talnie wkraczać i niszczyć, z
drugiej zaś musi, bo Puszcza
Kampinoska jest za blisko
'Warszawy, a Warszawa jest
za duża by z puszczy nie ko
rzystać?
Będzie las

Puszcza będzie, jeśli będzie
las. Na razie las jest przetrze
biony. Jak stwierdza uchwała
Komitetu Warszawskiego PZPR
w sprawie szerszego wykorzy
stania lasów dla turystyki i wy
poczynku oraz usprawnienia gos
podarki leśnej Warszawskiego
Zespołu Leśnego „potrzeby spo
łeczne nakazują, by lasy służy
ły ludziom pracy do celów wy
poczynkowych, do zaspokojenia
ich potrzeb zdrowotnych”. Uchwała podaje, że udział po
wierzchni leśnej w woj. stołe
cznym wynosi zaledwie 23 proc.,
podczas gdy średnio w kraju
wynosi 27 proc. „Należy więc
dążyć do systematycznego zwięk
szania zalesień i osiągnięcia doeelowo 27—29 proc, powierzchni
leśnej. W latach 1978—85 po
winno się zalesić dodatkowo ok.
18—20 tys. ha, w tym 12 tys.
ha na terenie Kampinoskiego
Parku Narodowego i ok. 5 tys.
na nieużytkach rolnych”.
,
Zalesia się więc nieużyf
oraz ziemie, wykupione od osadników puszczańskich, miesz
kających w obrębie Parku. Sie
raków. Truskaw, Górki, Zamość.
Cisowa, Karolinów — to głów
ne rejony zalesień. Od począt
ku akcji zalesiono około 1000 ha.
W tym roku — następne 700 ha.
Zęby zalesiać, trzeba mieć
szkółki. To wymaga ludzi, a o
ludzi w tych stronach trudno.
Autobusy przyjeżdżają prawie
pod domy i dowożą pracowni
ków do zakładów. Trzeba szu
kać metod mniej pracochłon
nych. Siewki hoduje się więc
pod folią. W tym roku — 10
tuneli.
W zeszłym roku młodzież
szkolna i harcerze poświęcili 36

Nowe produkty

z gdańskiej rafinerii
(A) Gdańska rafineria, najno
wocześniejszy obecnie zakład
polskiej petrochemii, sukcesy
wnie zwiększa listę swoich wy
robów. W urządzeniach prze
twórczych bloku
olejowego,
wyprodukowano nowy gatunek
oleju silnikowego — Superol
CB-40, który przeznaczony jest
do silników wysokoprężnych
dużej mocy, stosowanych m.in.
w transporcie ciężkim i kolej
nictwie. Ostatnio 600 ton tego
oleju wyekspediowano do od
biorców w całym kraju.
Rafineria wytwarza obok ben
zyn o różnej wartości oktano
wej także oleje napędowe i opałowe, asfalty i oleje silniko
we różnych rodzajów. Wkrótce
ruszy również produkcja spe
cjalnych olejów do silników i
urządzeń okrętowych tzw. Marinoli.
Gdański zakład dostarcza ró
wnież czystą siarkę, ekstrakty
naftowe, gazy szlachetne i tzw.
gacze parafinowe. Wszystkie
produkty jak wykazały bada
nia chemiczne i praktyczne,
ipełnlaja najwyższe wymogi ja
kościowe. nie ustępując wyro
bem renomowanych firm zag
ranicznych. (PAP)

Fot. Zbigniew Łubak

ków nasion. Wysiewają pod
folią, pielęgnują, sadzą. Na wy
niki trzeba czekać długo. Rol
nika ocenia się do roku. Leś
nika po 50 latach. Puszcza ma
być taka, jak była 300 lat te
mu.
Czy będzie?
Hodowla do czasu

„Do czasu zalesienia — łąki
1 pastwiska, znajdujące się w
granicach lasów Warszawskiego
Zespołu Leśnego i Kampinoskie
go Parku Narodowego powinny
być maksymalnie wykorzystane dla celów hodowlanych’‘ —
głosi wspomniana uchwała.
Te zalecenia już się realizuje.
W północnej części Puszczy
powstaje w Cybulicach farma na
1200 krów. W Kromnowie tuczarnia trzody. W Sowiej Woli
jest obora też na 1200 krów.
„Pierścień
mleczny”
otacza
Warszawę. Puszcza jest jego
wycinkiem. Są kłopoty. Brak
wody zmusza do kopania studni
głębinowych, by nawodnić oko
liczne łąki, ongiś bagienne,
dziś, po nieudanych melioracj-^h. zbyt przesuszone.
Z wodą wszędzie jest trudno.
Z
odprowadzaniem
ścieków
również. Uchwała nie precyzu
je, jakie mają być te farmy, ze
względu na zanieczyszczenie śro
dowiska lepiej się jednak spraw
dzają w tych warunkach farmy
mniejsze, z których gnojowica
nie stanowi tak wielkiego za
grożenia.
Zresztą i ze względu na wy
raźne sformułowanie uchwały,
że łąki i pastwiska mają być
wykorzystane na cele hodowla
ne „do czasu zalesienia” — mo
żna uznać, że zbyt kosztowne
inwestycje na tych terenach bę
dą nieopłacalne.
Do pogorszenia stosunków
wodnych w Puszczy Kampi
noskiej przyczynia się również

gospodarowana, jest zależna od
decyzji, jak będzie z Wisłą. Od
tego wiele zależy: woda dla
Puszczy i program wykorzysta
nia terenów nadbrzeżnych na
cele turystyczne. Regulacja Wi
sły rozstrzygnie o wszystkim.
Bo nie ulega wątpliwości, że
droga przez Bielany w kierun
ku Modlina będzie dla warsza
wiaków jednym z głównych
szlaków dojazdowych do Pusz
czy Kampinoskiej. Dlatego od
strony północnej trzeba stwo
rzyć węzły wejściowe, które
będą pełnić rolę filtrów. Tak
się to nazywa w języku plani
stów, a chodzi po prostu o to,
żeby również tutaj rozprowa
dzić nawałę turystów zgodnie
z ich zainteresowaniami. Naj
lepiej przygotowani do obcowa
nia z przyrodą pomaszerują w
głąb Puszczy. Inni zostaną na
obrzeżu.
Zaraz za Warszawą, poczyna
jąc od Burakowa, Wisła zaczy
na zawracać, by w rejonie Ło
mianek zatoczyć luk z północy
na zachód. W tym łuku łomiankowskim ma powstać ogród zo
ologiczny i pewnie będzie tam
również wesołe miasteczko.
To dla najmniej wytrwałych,
którym wystarczy jazda na ka
ruzeli albo oglądanie małp w
klatce. Kto chce mieć szansę
zobaczenia łosia, ten pójdz;e
dalej.
Chyba że utknie w najbliż
szym zajeździe.

cl się do budowy innych obiektów tego pierścienia.
Więc na przedpolu, w bezpo
średniej bliskości Warszawy bę
dą parkingi, pola namiotowe,
biwaki z urządzeniami sanitar
nymi i kuchniami. Tu będą mo
gli rano dojeżdżać autobusami
miejskimi ci, którzy wieczorem
chcą wrócić. Kilka takich wejść
do Puszczy będzie miało zada
nie przyjąć pierwszą falę. Pal
miry, Cybulice. Teofile, Tuło
wice, Kazuń i Piaski Polskie.
Trzy wejścia bezpośrednio z
Warszawy — Lipków, Laski i
Dziekanów — bez
noclegów,
ale z atrakcjami typu dydakty
czno-naukowego: będą to muzea
(przyrodnicze w Dziekanowle
i skansen mazowiecki w Lipko
wie).
Poza tym ustalono lokalizację
ośrodków wypoczynkowych po
za otuliną Puszczy, by jeszcze
bardziej odciążyć rejony chro
nione. Jak się przewiduje, w
samej otulinie będzie mogło od
poczywać jednorazowo 12 tysię
cy ludzi. Niby to mało, jeśli się
wie. że w końcu stulecia War
szawa powiększy się do ok. 2
milionów mieszkańców, ale spo
ro, jeśli się uwzględni fakt, że
Puszcza Kampinoska będzie tyl
ko fragmentem Warszawskiego
Zespołu Leśnego, w którym, jak
podaje wspomniana uchwala,
w roku 1980 będzie mogło prze
bywać 400 tysięcy ludzi jedno
razowo.
Tymczasem powołany nie
dawno zespół do prawidło
wego zagospodarowania Kam
pinoskiego Parku Narodowe
go i Warszawskiego Zespołu
Leśnego rozszerza nieco pier
wotne
założenia.
Ostatnie
posiedzenie zespołu odbyło się
20 marca 1978 roku w Urzę
dzie Rady Ministrów w War
szawie. Po posiedzeniu dowie
działem się interesujących
rzeczy. 2e mianowicie klin,
wcinaja.cy się w rejon chro
niony Puszczy Kampinoskiej
od strony Kazunia (Cybulice,
Sowia Wola, Brzozówka) ze
względu na założone tam far
my hodowlane, w ciągu 10—12
lat będzie włączony do Kam
pinoskiego Parku Narodowego
a farmy będą zlikwidowane,
bo do tego czasu się zamor
tyzują- Ich istnienie nie bę
dzie zagrażać Puszczy, bo gno
jowicy nie będzie się wpusz
czać do cieków puszczańskich,
lecz suszyć i wywozić.
To na pocieszenie dla tych,
którzy się martwią, że gdy
ich nie będzie — nie będzie
lasu.

ZROST produkcji rolnej
zależy nie tylko od tego
jak rolnik pracuje, ile za tę
swoją pracę otrzyma, ale tak
że od skutecznej pomocy,
szczególnie w postaci usług
produkcyjnych.
Głównym „dostawcą” usług
produkcyjnych jest u nas or
ganizacja kółek rolniczych, a
ściśle mówiąc Spółdzielnie
Kółek Rolniczych. SKR-y po
wstawać zaczęły w 1973 roku,
dzisiaj jest ich już 1850. Z
usług SKR-ów korzysta ok.
80 proc, rolników indywidual
nych. W roku ubiegłym kół
kowymi maszynąmi zebrano
blisko 3 miliony hektarów
zbóż, tj. z ok. 43 proc, po
wierzchni uprawy, prawie 2
min hektarów traw i zielo
nek (58 proc.), 760 tys. hekta
rów ziemniaków (34 proc.),
wykonano orki i podorywki
na 5,3 min hektarów, wysia
no wapno nawozowe na 3,4
min ha, nawozy sztuczne na
1,8 min ha, zabiegi ochrony
roślin wykonano na 3,8 min
hektarów.
Liczby te imponują, ale jak
się okazuje tylko niezoriento
wanym. W wielu dziedzinach
nie został wykonany przyjęty
plan. Nie wykonano planu sie
wu zbóż, rzepaku, buraków, sa
dzenia ziemniaków i ich zbio
ru, zbioru buraków cukro
wych, wysiewu nawozów, wap
na. ochrony roślin i in. Było to
w wielu przypadkach skutkiem
nie najlepszej gospodarności i
organizacji.
W Centralnym Związku Kó
łek Rolniczych zdają sobie spra
wę z istnienia tych niedociąg
nięć i podjęto kroki mające
na celu ich usunięcie.
Jednak jeśli badania wyka
zują, że zapotrzebowanie na us
ługi jest o trzydzieści procent
większe niż możliwości SKR-ów, to przyczyną tej luki mię
dzy potrzebami rolników a mo
żliwościami Spółdzielni Kółek
Rolniczych jest przede wszyst
kim brak maszyn. Statystycznie
rzecz biorąc stan mechanizacji
wygląda nie najgorzej; blisko
104 tysiące ciągników, ok. 20
tys. rozsiewaczy wapna, 11,1
tys. kombajnów zbożowych, w
tym 6,7 tys. „Bizonów", 950 szt.
kombajnów buraczanych, 28
tys. kosiarek ciągnikowych i
wiele tysięcy innych. Jeśli je
dnak przypatrzyć się tym ma
szynom 1 ich pracy dokładnie,

W

tak jak to zrobił doc. Andrzej
Romanow z zespołem z Insty
tutu Ekonomiki Rolnej, to okaże się, że sytuacja jest mniej
klarowna.
Remonty kosztują

Zespół ten przeprowadził ba
dania
usług
produkcyjnych
SKR-ów w roku 1976. Podczas
tych badań wykonał m.in. ana
lizę kosztów pracy maszyn rol
niczych. Obliczono na przyk
ład, jakie byłyby koszty pracy
jednej godziny usług, gdyby ma
szyny były w pełni sprawne i
nie wymagały stałego remonto
wania. Najbardziej jaskrawym
przypadkiem okazał się kom
bajn „Vistula”. Gdyby to były
maszyny w dobrym stanie tech
nicznym, godzina ich pracy nie
kosztowałaby 974, jak jest obe
cnie, a 300 złotych, czyli udzia'
remontów w kosztach usług
wynosił 74,1 proc., natomiast w
przypadku kombanjów „Bizon”
wynosi tylko 36,6 proc. Udział
remontów w kosztach pracy
ciągników wynosi blisko 50
proc., w orce 54,2 proc., w tran
sporcie samochodami ciężaro
wymi 33 proc.
Przypadek „Vistuli” jest wła
ściwie wyjątkowy, kilka lat
temu kółka rolnicze zostały
uszczęśliwione tymi zdemobili
zowanymi z PGR-ów i spół
dzielni produkcyjnych maszy
nami. Do dziś toczą się spory
czy przekazanie było niedźwie
dzią przysługa, czy też podło
żeniem... „Vistuli”
Duży jest udział remontów w
kosztach pracy ciągników. Tu
taj sprawa przedstawia się nie
co inaczej. Norma amortyzacji
na ciągnik wynosi dziesięć lat
przy założeniu, że przepracuje
on co roku ok. 1000 godzin.
Obecnie przeciętny ciągnik pra
cuje w kółkach ok. 1500 godzin,
a snora część ponad 2 tysiące
godz. Jak z tego wynika, wie
le. a właściwie większość ciąg
ników trzeba by wycofać po
5 latach pracy, tj. roczny przy
dział ciągników powinien wy
nosić ok. 20 tys. maszyn, by
tylko utrzymać stan posiadania.
Tymczasem dostawy są dwa ra
zy mniejsze.
Konieczność długotrwałego użytkowania ciągników, kilka
krotnych, często pozbawionych
wszelkich motywacji ekonomi
cznych remontów kapitalnych,
powoduje, że traktor taki jest
właściwie powtórnie złożony,
tvle że z części zamiennych, a
Jego cena kilka razy większa
niż jego wartość użytkowa.

Pierścień ochronny
Z pierścienia zajazdów, ota
czających Puszczę Kampinoską,
od strony północnej też powsta
nie kilka. Na przykład w Sadówce. Budowę na razie przer
wano. bo znane trudności z bu
downictwem
mieszkaniowym
każą wykorzystywać cały po
tencjał na ten właśnie cel, ale
wróci się do tego, tak jak wró-

Sopot przed letnim sezonem. Zanim staną tu jak co roku kosze i sprzęt wodny, na
plażę wjeżdżają spychacze. Ogromne ilości piasku naniesione przez jesienne i zimowe sztor
my trzeba przesunąć od wydm w stronę brzegu i wyrównać. U stóp wydm, dla ochrony przed
nowymi atakami fal i wiatru, zakopuje się faszynę.
fot. caf — Kraszewski
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Puste rę
ga on nie tylko przejawy mi
A rubryka w zasadzie nie
jest przeznaczona do recen styfikacji artystycznej, co do
zowania filmów. Ale zdarzatyczy szerszych spraw społecz
się, że jakiś film poruszanych, ale i osobisty dramat
sprawy ogólne, czy tylko najednostek.
Dwaj bohaterowie filmu Le
wiązuje do nich i — omówio
szczyńskiego to muzyk i fil
ny na zwykłym miejscu, w
mowiec. Obaj są w sensie ar
formie krótkiej z konieczności
tystycznym niewydolni, obaj
recenzji, nie zwróciłby może
są ludźmi pustych rąk. Te pu
większej uwagi. Do takich fil
ste ręce chwytają wiele, nie
mów zaliczam „Rekolekcje”
zatrzymują niczego. Nie moż
Witolda Leszczyńskiego.
na ich wyciągnąć ku drugim
Nie jest to film przeznaczo
i powiedzieć: oto mój dar dla
ny dla szerokiej widowni.
was.
Przeciętny widz będzie — być
Ta niewydolność zatrzymy
może — zniechęcony i je
wania treści cechuje niektó
go tematem i jego for
rych twórców. Nie wszyscy się
mą, i zagubiony w jego anią przejmują, me wszyscy
luzyjności. Jest to film na
nawet zdają sobie z niej spra
pewno bardzo osobisty. Nie
wę. Ale ci wrażliwsi, albo
tylko dlatego że Leszczyński
tak wyraźnie zaznacza, iż jest może obdarzeni większym po
czuciem
odpowiedzialności,
on rozwinięciem twórczych po
szukiwań autora: Leszczyński przeżywają tę ułomność bole
śnie. Wpadają w stan frustra
cytuje fragmenty swoich po
przednich filmów — „Żywot cji. Ich dramat polega na ist
nieniu nieprzekraczalnego dy
Mateusza" t „Rewizja osobi
stansu między pragnieniami a
sta". Także dlatego że Lesz
zdolnościami. Nie potrafią oni
czyński poświęca go niewydol
ności twórczej niektórych lu-. stworzyć czegoś głębszego, a
przede wszystkim — komuni
dzi, którzy — jak on — nale
katywnego, zrozumiałego dla
żą do tego samego środowiska.
ludzi, więc często sięgają po
W tej niewydolności dostrze-
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mistyfikację. Udają, że pod
zawiłą formą swych dzieł uk
rywają treści znaczące i waż
kie. Czasem rozpaczliwie kła
mią.
Jeżeli ręce są puste, choć
wyobraźnia pracuje gorączko
wo, pragnienie wyrażenia cze
goś jest silne — powstaje twór
dziwaczny. Powstaje rzecz ni
jaka, bo nie docierająca do
nikogo i najczęściej nie dają
ca zadowolenia samemu twór
cy.
Dlaczego puste są te ręce?
Może dlatego, że tak silne jest
pragnienie powiedzenia cze
goś, co wydaje się twórcy is
totne, powiedzenia od siebie,
wyrażenia siebie, że twórca
wpada w rodzaj egocentryzmu.
Widzi tylko
swój pomysł i
siebie, nie dostrzega ludzi, nie
zwraca się do nikogo, traci
związek z otoczeniem.
Te wysiłki, te zabiegi mogą
nawet fascynować otoczenie.
Bo to może być ciekawe, ta
kie wniknięcie w proces two
rzenia, nawet wówczas, kiedy
nie prowadzi on do żadnego
artystycznego sukcesu, jest
miotaniem się w poszukiwa-

niu formy dla pokazania cze
goś, co chciałoby się powie
dzieć, a co rysuje się mgliście,
jest zaledwie przeczuwane, ale
jeszcze nie przeżyte. Więc jest
to często poszukiwanie formy
dla wyrażenia wewnętrznej
pustki.
Leszczyński właściwie nie
analizuje dokładnie tego pro
cesu. Wprawdzie podejmuje
taką próbę, prezentując postać
muzyka Adama, ale tej pró
by nie rozwija. Bardziej go
zajmują zachowania się ludzi
w taki proces uwikłanych. Sa
mobójczy krok filmowca Mar
ka jest w dużym stopniu zas
koczeniem, bowiem motywacja
tego kroku nie rysuje się jas
no dla widza.
„Rekolekcje" to film w pe
wnym sensie ekshibicjonistyczny. A ponieważ dotyczy nie
upodobań, które mogą razić
otoczenie, ale pragnień, które
z reguły budzą aprobatę, więc
jest to film okrutny. Nie tyl
ko wobec jego bohaterów, ale
wobec pewnej grupy, wobec
środowiska. Albowiem to ob
nażanie niemocy twórczej jest
czymś więcej niż stwierdza
niem pewnej niewydolności.
Jest niemal oskarżeniem. Nie
mamy nic do zaofiarowania
innym, mówi Leszczyński. Ma
my puste ręce nie dlatego że
nie ma czego w nie uchwycić,
że nie ma skąd nimi czerpać.
Mamy puste ręce, bo nie po
trafimy zatrzymać tego, co —

Jeśli brak jest możliwości
zwiększenia dostaw ciągników,
wiele korzyści dałyby większe
przydziały samochodów rolni
czych. Pozwoliłoby to skierować
na pola traktoiy pracujące obe
cnie w transporcie.
Jakość maszyn wpływa obok
kilku innych czynników na po
ziom kosztów usług. Przepro
wadzona przez IER analiza
wskazuje, że koszt jednej śred
niej godziny usług mechanizacyjnych przewyższa przychód.
Godzina usług kosztuje 145 zł,
podczas gdy przychody z niej
dają 141 zł. Największe straty
przynoszą usługi połowę, jedy
nie praca kombajnu „Bizon”
nie była w roku 1976 deficyto
wa. Przy orce straty wynoszą
10 zł na godzinę, koszeniu wiązałką 63 złote, przy koszeniu
„Vistulą” 337 zł. Niewielką nad
wyżkę dają usługi transporto
we, jednak nie równoważy to
bilansu. Rok 1977 był prawdo
podobnie (badania dopiero są
przeprowadzane) gorszy niż po
przedni, gdyż trzeba będzie
uwzględnić wzrost cen części
zamiennych, kosztów napraw w
POM-ach, zniesienie dodatku do
paliwa.

Najlepiej nie robić nic
W tej sytuacji, logicznie blorąc, najmniejsze straty, a więc
najlepsze efekty, będzie miała
taka spółdzielnia, która nie bę
dzie robiła na polach nic. By
łoby to może śmieszne, gdyby
nie było prawdziwe
Trzeba jednak pamiętać, że
Istotą działalności kółek rolni
czych, i to już od ponad 115 lat,
gdy powstała pierwsza tego ty
pu organizacja chłopska, jest
pomoc gospodarce indywidual
nej w pracach Polowych, gos
podarskich itp., czyli usługi
dla rolników. Tymczasem roz
kład usług świadczonych przez
SKR-y. wg wspomnianych badań,
mierzony wielkością przycho
dów pieniężnych stawia na pier
wszym miejscu instytucje (54.9
proc.) a doniero na drugim rol
ników (34,2 proc.).
Znane są przykłady, na szczę
ście nie tak liczne, zwłaszcza w
sąsiedztwie wielkich zakładów
przemysłowych, że SKR-y pra
wie zupełnie zarzuciły działal
ność na rzecz rolników zarabia
jąc dobrze na pracy dla prze
mysłu. SKR-y zapominają, że
nie prowadzenie gospodarki, ale
właśnie usługi są ich jedynym
zadaniem Słusznie skarżą się
rolnicy, że SKR-y prowadząc
własne gospodarstwa rolne wy
korzystują w nich sprzęt, któ
ry po-winien służyć rolnictwu
indywidualnemu. Daleko mi do
nawoływania, „pilnuj szewcze
kopyta”, gdyż są takie rejony
kraju w których SKR-y nie
mają wyboru ponieważ ani
PGR, ani spółdzielnia produk
cyjna czy indywidualni gospo
darze przejmować z tych czy
innych powodów ziemi nie
chcą, ale trzeba powiedzieć je
szcze raz: Spółdzielnie Kó’ek
Rolniczych — to usługi, usługi
I jeszcze raz usługi.
Wróćmy jeszcze do kosztów
usług. Jak z analiz wynika, je
dnym z warunków obniżki ko
sztów usług jest wysoka jakość
maszyn. Zależy to nie tylko od
tego, czy maszyna jest dobra,
ale też od zaplecza warsztato
wego SKR-ów. Tymczasem sto
sunkowo dobrymi warsztatami
dysponuje 800 spółdzielni. Sa to
przede wszystkim te SKR-y.
które przejęły byłe filie POM
i je rozbudowały, jest w tej li
czbie także pewna liczba nowo
wybudowanych.
Wyposażenie
warsztatów, nawet tych dob
rych, jest często niewystarcza
jące. Nie mówi się tu o takim,
które umożliwiłoby przeprowa
dzenie poważnych remontów,
tym zajmą się POM-y, lecz nor
malnym standardowym wypo
sażeniu w sprzęt do bieżących
napraw. Co roku przybywa
kilkadziesiąt warsztatów, po
trzeba ich ponad 1200. Pytanie
za ile lat wszystkie SKR-y bę
dą miały przyzwoite warunki
do naprawy maszyn? A trzeba
przy tym wiedzieć, że na SKRach ciąży obowiązek nanrawy
także maszyn należących do
rolników indywidualnych.

choć obfite i cenne — przecie
ka nam przez palce. Mamy
puste ręce, bo w sobie nosi
Lepsze nowe niż stare
my pustkę. Brak nam jakiejś
nadrzędnej idei, porządkującej
Z badań zespołu TER .wvnika
i wartościującej to wszystko,
m.in. prawda oczywista wyda
co mogłoby stać się tworzy
wałoby się — lepsze są maszy
wem naszych filmów. Ale
ny sprawne i nowoczesne niż
stare i psujace sie. Jak widać,
chcemy je przecież robić. Więc
w rzeczywistości nie jest to Je
udajemy, że mamy coś do za
dnak rzecz absolutnie oczywis
ofiarowania, do powiedzenia,
ta. Dostawy maszyn są małe,
coś, czym możemy wzruszyć.
czasami jak nn. vr przypadku
Nie znaleźliśmy w sobie zło
p^zetrzasaęzo-zarabiarek do sia
ta, więc chcemy olśnić widza
nia — śmiesznie małe. Brak mo
świecidłami, niezwykłością for
żliwości zaspokojenia większo
ści zapotrzebowania na usługi
my, albo aluzjami do ukrytych
mechanizacrine wynika więc ze
pod nią znaczeń. A ona kryzbyt małvch dostaw maszyn,
je tylko te aluzje.
zbvt małej zdolności produkcyj
Tak ja odczytałem film Le
ne’ przemysłu.
szczyńskiego. I bronię się
W naszym rolnictwie coraz
przed takim odczytaniem. Szu
powszechniej stawia się na
kam przykładów, które świad
specjalizacje
gospodarstw.
czą, że nie wolno uogólniać.
Snecializacia w rolnictwie
I takie przykłady łatwo znaj
wrmmza produkcyjnych po
duję. Nie tylko u Wajdy, Za
wiązań ze światem zewnętrz
nussiego czy Kawalerowicza.
nym. Tm wyższa stosuje się w
Jest wiele niemocy twórczej,
rolnictwie
specjalizację
i
nieudolności i wręcz mistyfi
worzęga nowoczesna technikę.
kacji w naszym kinie. Ale one
tvm częściej obserwuje się
nie przesłaniają całego hory
brak ludzkie! slłv roboczej do
zontu naszej twórczości filmo
trudne!. brudnej i szkodliwej
wej.
dla zdrowia nracv. Do tego
Film Leszczyńskiego „Reko
dochodzą nowe rodzaje zadań,
lekcje" jest przykładem i wyodrębnionych
z zakresu
świadomości istniejącego sta czynności gospodarstwa chłop
nu rzeczy, i wrażliwości jedne
skiego. no. transport roln’rw.
go z naszych twórców, który
Posłebia sie snołecznv podział
nie waha się powiedzieć: nie pracy. Coraz większą wlec
potrafimy. Nie wszyscy potra 'cześć tej r>racv musza przej
fimy. Dla mnie jest to przy
mować od cosnodarstw rol
kład bardzo cenny. Wypowiedź
nych przedsiębiorstwa
godna uznania.
usługowe.
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Spotkania ♦ Festyny

Wiece

Obchody 33 rocznicy wyzwolenia Węgier
BUDAPESZT (PAP). Kore
spondent PAP, Wojciech Stan
kiewicz pisze: Nad Budapesz
tem, na słynnej Górze Gellerta, króluje widoczny ze wszy
stkich stron piękny pomnik
przedstawiający sylwetkę ko
biecą z liściem palmowym we
wzniesionych dłoniach. Węg
rzy nazywają go Statuą Wol
ności. Jest to symbol wiosny
roku 1945, kiedy Armia Ra
dziecka po ciężkich, krwawych
bojach wyzwoliła całe Węgry
spod faszystowskiego jarzma.
We wtorek, w dniu święta na
rodowego WRL — 33 rocznicy
wyzwolenia kraju — w parku
jubileuszowym na Górze Gellerta zgromadziło się 30 tys. chłop
ców i dziewcząt — członków
Komunistycznego Związku Mło
dzieży. Był to kulminacyjny
punkt obchodów święta wyzwo
lenia. Ten połączony z wiecem
wspaniały festyn przeplatany
muzyką, śpiewem, recytacjami
poezji patriotycznej stał się do
bitną manifestacją wierności
młodego pokolenia ludowych
Węgier dla idei przyjaźni, soju
szu i braterskiej współpracy ze
Związkiem Radzieckim, idei in
ternacjonalizmu proletariackie
go.
Z okazji święta do ZSRR uda
ły się Pociągi Przyjaźni z mło
dzieżą węgierską, a jednocześnie
na Węgry przybyło 1000 mło
dych obywateli radzieckich, by
pamiętną rocznicę czcić wspól
nie z Węgrami. Tradycyjnie już
wiele miast i osiedli upamiętni
ło rocznice oddaniem do użytku
nowych obiektów przemysło
wych, placówek handlowych,
socjalnych oraz domów miesz
kalnych.
W dniach obchodów doniosłej
rocznicy wieńce i kwiaty po
kryły rozsiane po całym kraju
groby 300 tys. żołnierzy radzie
ckich, którzy ponieśli śmierć w
walkach o wyzwolenie Węgier.
Oddano również hołd poległym
bohaterom innych narodów. Na
cmentarzu w Śolymar pod Bu
dapesztem odbyła się uroczy
stość złożenia wieńców na mo-

Zamieszki w stolicy
indyjskiego stanu
Andhra Pradesz

giłach żołnierzy australijskich,
kanadyjskich, polskich, brytyj
skich i nowozelandzkich. Spo
czywają tu m.in. polscy lotnicy
zestrzeleni przez hitlerowców
nad Węgrami, kiedy w 1944 r.
spieszyli na pomoc powstańcom
Warszawy.
Z okazji święta Rada Prezy
dialna WRL urządziła we wto
rek wieczorem w gmachu par
lamentu uroczyste spotkanie.
Przybyli nań przywódcy partii
i kierownicy rządu węgierskie
go, czołowi przedstawiciele ży
cia gospodarczego i kulturalne
go, wyróżniający się w pracy
reprezentanci załóg wielkich fa
bryk i spółdzielni produkcyj
nych oraz członkowie korpusu
dyplomatycznego.
Wolne od pracy dni Węgrzy
spędzili na zasłużonym wypo
czynku. Piękna pogoda sprzyja
ła wycieczkom i spacerom. Za
ludniły się otwarte już ogródki
kawiarniane oraz parki. We
wtorek do późnych godzin noc
nych w rozjarzonym świątecz
ną iluminacją Budapeszcie trwał
nastrój wesela i radości. (P)

Okupanci izraelscy umacniają pozycje Światowa opinia publiczna
Raport Kurta Waldheima o sytuacji w Libanie
NOWY JORK, BEJRUT
(PAP). Sekretarz generalny
ONZ, Kurt Waldheim przed
stawił w poniedziałek raport
na temat sytuacji w Libanie
południowym. Raport stwier
dza, że w Libanie południo
wym utrzymuje się w zasa
dzie spokój — notowano je
dynie w niektórych rejonach
sporadyczną wymianę strza
łów.
Omawiając sprawę rozmiesz
czenia tymczasowych sił zbroj
nych ONZ w Libanie południo
wym (UNIFIL) raport podaje,
że 2 kwietnia znajdowało się
tam 1280 żołnierzy i oficerów, a
następne kontyngenty były w
drodze do Libanu. Sekretarz
ONZ informuje jednocześnie, że
oprócz żołnierzy wchodzących
w skład oddziałów UNIFIL, w
Libanie południowym znajduje
się również 63 obserwatorów
wojskowych, wchodzących w
skład ONZ-owskiej organizacji
nadzoru porozumień pokojowych
(UNTSO). Siły UNIFIL w po
łudniowym Libanie mają liczyć

4 tys. żołnierzy i oficerów, jed
nak raport sekretarza general
nego ONZ nie podaje dokładnej
daty zakończenia kompletowa
nia tych oddziałów.
Z Bejrutu napływają Infor
macje, że wojska izraelskie, któ
re dokonały agresji w połud
niowym Libanie, umacniają tam
swoje pozycje Izraelskie wła
dze wojskowe wprowadziły na
zajętych terytoriach libańskich
godzinę policyjną i utworzyły
na wszystkich głównych dro
gach posterunki kontrolne. Jed
nocześnie do okupowanych re
jonów Libanu południowego
przybywają dalsze posiłki izra
elskie, a lotnictwo Izraela do
konuje stałych lotów zwiadow
czych nie tylko nad południową
ale także nad centralną częścią
Libanu.
Prasa bejrucka pisze, że za
równo władze libańskie jak i
Syria, której wojska stanowią
główną część arabskiego korpu
su pokojowego w Libanie, wy
rażają wątpliwość, czy Izrael
szybko wycofa się z południo
wego Libanu. (P)

przeciwko bombie neutronowej
Nieustające protesty przeciwko nowej broni masowej zagłady
(P) Fala protestów przeciwko amerykańskiemu projektowi
produkcji bomby neutronowej rozszerza się. Protestują robot
nicy, pracownicy nauki, politycy.

Oslo

produkcji nowej broni masowej
zagłady.

Norweska organizacja społecz
na „Akcja przeciwko bombie
neutronowej” wezwała do udziału w tygodniowej kampanii
protestacyjnej w okresie od 3
do 9 kwietnia. W ramach tej
kampanii będą rozrzucane ulot
ki, rozklejane plakaty i kolpor
towane broszury. Jednocześnie
będzie
kontynuowana
akcja
zbierania podpisów pod deklara
cją z żądaniem zakazu broni
neutronowej. Działacze ruchu
pokoju pragną wpłynąć w ten
sposób na rząd i parlament
norwMki by odrzuciły projekt

Helsinki

Leonid Breżniew
u budowniczych

(P) Do Libanu przybyły nowe kontygenty wojs.. ONZ. Są to żołnierze z Norwegii, którzy wzmo
cnią przebywające w Libanie wojska szwedzkie, francuskie i irańskie.
Fot’ CAF - Photofa*

DELHI (PAP) Według ofic
jalnego komunikatu, w wyniku
poniedziałkowych zamieszek w
Hajderabadzie — stolicy indyj
skiego stanu Andhra Pradesz
zginęło 9 osób a ponad 80 osób
odniosło rany.
W poniedziałek na ulicach
Hajderabadu doszło do gwałto
wnych demonstracji, gdy rozesz
ła się wiadomość, że w ub. pią
tek policjanci' zgwałcili pewną
RZYM (PAP). Policja, karabinierzy i wojsko włoskie kon
kobietę po zamordowaniu. jęj„
męża. Oboje byli wyznania mu tynuują intensywne poszukiwania miejsca, w którym terro
ryści przetrzymują porwanego przed dwudziestoma dniami
zułmańskiego.
Zastępca komendanta policji
przywódcę włoskiej chadecji Aldo Moro.
oświadczył, że policja otworzyła
pokojącej akcji policji włos
W poniedziałek o świcie
ogień do demonstrantów „w ob
kiej”.
ronie własnej”. Tłum zaatako
włoskie siły bezpieczeństwa
Premier Włoch Giulio Anwał autobusy, banki, urzędy po
przystąpiły do największej z
dreotti
i minister spraw wew
cztowe oraz posterunki policji,
dotychczasowych
operacji
nętrznych Francesco Cossiga
obrzucając je kamieniami. 9 osób
przeciwko osobom podejrza
obradowali w poniedziałek w
zginęło od kul policji. Rany od
nym o bierne lub czynne
Rzymie z sekretarzami gene
niosło 30 uczestników demon
ralnymi 5 partii politycznych
sprzyjanie terrorystom.
stracji oraz 50 policjantów. (P)
Zaciskanie „pasa policyjnego” Włoch, które zobowiązały się
do
udzielania poparcia w par
wywołuje coraz więcej protes
tów nie tylko wśród bezpośre lamencie obecnej administra
dnio atakowanych przez siły cji chadeckiej. Andreotti oba
wia się zapowiedzianego na
bezpieczeństwa lewaków. Siły
postępowe Włoch zastanawiają wtorek posiedzenia zgromadze
się, czy ogromna machina poli nia narodowego, w czasie któ
cyjna rzucona do walki z ter rego zapowiedziano około 30
roryzmem nie posłuży w rze interpelacji poselskich w spra
czywistości do ograniczenia swo wie nieudanej jak dotychczas
WASZYNGTON (PAP) Mię
bód demokratycznych we Wło choć gigantycznej obławy po
dzynarodowy Fundusz Waluto
na porywaczy Moro.
wy (MFW) zakomunikował w szech. Podczas gdy chadecja licyjnej
Sytuacja we Włoszech kom
popiera w pełni działania włos
poniedziałek, że od 1 lipca wej
kich
służb
bezpieczeństwa plikuje się coraz bardziej,
dzie w życie nowy system usta dziennik
włoskiej partii komu zwłaszcza wobec kończącego się
lania wartości SDR — specjal
najwyraźniej okresu ochronne
nistycznej „Unita” pisze o „nienych praw ciągnienia MFW —
go, jaki społeczeństwo włoskie
jednostki obrachunkowej kal
przyznało nowemu rządowi, ukulowanej na podstawie koszy
tworzonemu po kilkudziesięcioka 16 czołowych walut wymie
dniowym kryzysie gabineto
nialnych.
wym. W czwartek w Rzymie
Waluty te dobrano według
ma się odbyć demonstracja se
O Wicemarszałek Sejmu, prze
klucza procentowego udziału po
tek
studentów nie godzących
wodniczący polskiej grupy Unii
szczególnych krajów w między Międzyparlamentarnej, pos. An
się z obecnym stanem oblężenia
narodowej wymianie handlowej drzej Werblan, przebywał w
w państwie.
w okresie 1962—76. Od lipca br. dniach 3 i 4 bm. w stolicy Hisz
Komitet
Centralny
KPZR
panii,
w
drodze
powrotnej
z
liz

do tych 16 walut zostaną zali
wystosował w poniedziałek te
bońskiej
sesji
Unii.
A.
Werblan
czone riale irański i saudyjski.
legram do KC Włoskiej Partii
złożył wizyty przewodniczącemu
Komunistycznej,
w
którym
Równocześnie zakomunikowa Kortezów, Antonio Hernandezoczytamy: Komuniści radzieccy
wi Gilowi oraz przewodniczącym
no, że z koszyka wypadną rand
śledzą z zaniepokojeniem coraz
kongresu deputowanych i sena
południowoafrykański i korona
Fernando Alvarezowj Miran
częstsze prowokacje polityczne
duńska, a także zmniejszą się tu,
dzie i Antonio Fontanowi Perei akty terroryzmu rozpętywa
udziały walut kilku innych kra
zowl.
Odbył także rozmowy z
ne przez reakcyjno-awanturnijów jak W. Brytania, Kanada,
przewodniczącym komisji spraw
cze siły we Włoszech. Najgroż- i
zagranicznych kongresu, Ignatio
Włochy i Szwecja. Wzrośnie na
niejszym
i najpoważniejszym z ;
Camunasem.
tomiast ranga holenderskiego
nich jest porwanie znanego i
Tematem rozmów były
różne
guldena, belgijskiego franka i aspekty
stosunków polsko-hiszpań
działacza politycznego Włoch
austriackiego szylinga.
skich i roli parlamentów w ich
Aldo Moro. Nie ulega wątpli
umacnianiu. Dokonano wymiany
Nie zmieniony pozostaje udział
wości, że tym, którzy inspiru
poglądów na szereg spraw mię
czołowych krajów: Stanów Zjed
ją i organizują podobną dzia
interesujących oba
noczonych, RFN, Japonii i Fran dzynarodowych
łalność, przyświeca jeden cel
zwłaszcza związanych z
cji. Udział dolara w wartości kraje,
— wywołać w kraju atmosferę
umocnieniem odprężenia i pokoju
SDR wynosi 33 proc., marki
w Europie.
napięcia i strachu, osłabić poPrzeprowadzono także rozmowy
12,5 proc., a jena i franka fran
w
związku
ze
zbliżającym
się
cuskiego po 7,5 proc. Na walu
spotkaniem
parlamentarzystów
ty saudyjską i irańską przypadEuropy w Wiedniu.
nie odpowiednio 3 i 2 proc. (P)
W spotkaniach uczestniczył am

20 dzień więzienia Aldo Moro przez porywaczy
Policja i taHerzy taipiiia poszukMa
zycję sił demokratycznych, a
jeśli się uda — sprowokować uderzenie we wszystkich demo
kratów w kraju, a w pierw
szym rzędzie, w komunistów.
W tych dramatycznych dla
Włoch dniach — podkreśla te
legram KC KPZR — komuni
ści radzieccy wyrażają swoją
głęboką solidarność z walką
włoskich komunistów’ w obro
nie demokracji w kraju.

MOSKWA (PAP) Leonid Bre
żniew, odbywający podróż po
Syberii i radzieckim Dalekim
Wschodzie spotkał się 4 bm. na
stacji Skoworodino w Obwodzie
Amurskim
z
komsomolcami
przodującymi w budowie cen
tralnego
odcinka Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejo
wej (BAM) i żołnierzami Armii
Radzieckiej pracującymi rów
nież przy budowie. Na spotka
niu Leonid Breżniew oświadczył
iż budowniczowie będą jeszcze
musieli rozwiązać wiele niełat
wych zadań. Wyraził przekona
nie, że załogi młodzieży, które
przybyły na tę wielką budowę
aa apel Komsomołu, poradzą so
bie z tymi zadaniami.
Praca pionierów zawsze była
bardzo trudna, ale interesująca
i zaszczytna — mówił sekretarz
generalny KC KPZR Niedługo
dzięki pracy ludzkiej powstaną
tu nowe kompleksy przemysło
we. BAM pomoże pełniej wy
korzystać wielkie bogactwa na
turalne tego rejonu, przyczy
ni się do rozwoju sił wytwór
czych. Jest to program o wiel
kim znaczeniu państwowym.
Leonid Breżniew podkreślił,
że Komitet Centralny KPZR
troszczy się o to, by ułatwić
pracę i warunki bytu budowni
czych transsyberyjskiej magi
strali kolejowej. Wzdłuż niej
wyrosły osiedla, buduje się pier
wsze miasta. W ślad za budow
niczymi podążają naukowcy, ge
olodzy, architekci, projektanci i
inżynierowie. Na BAM zrobiono
już wiele, ale trzeba będzie zro
bić jeszcze więcej. Partia wie
rzy w młodzież, Komsomoł jej
nigdy nie zawiódł — powiedział
Leonid Breżniew życząc młodym
budowniczym dalszych sukcesów
w pracy. (P)

Reforma systemu
wartości w Międzynarodowym
Funduszu Walutowym

Muzeum Rommla
otwarto w Egipcie
KAIR (PAP) We wtorek, 4 bm
otwarto w egipskim mieście
Marsa Matruh położonym nad
Morzem Śródziemnym, 300 km
na zachód od Aleksandrii mu
zeum poświęcone feldmarszałko
wi armii hitlerowskiej Rommlowi, który w okresie II wojny
światowej był dowódcą tak zwa
nego afrykańskiego korpusu
Wehrmachtu.
Otwarcie muzeum poświęconego
pamięci hitlerowskiego feldmar
szałka — to nie tylko przejaw
sympatii obecnego kierownictwa
egipskiego wobec faszystowskie
go Wehrmachtu. Zdaniem obser
watorów, rząd egipski stara się
tym posunięciem zyskać życz
liwość wojskowo-przemysłowych
kół w RFN w nadziei na otrzy
manie nowoczesnego uzbrojenia.
<P)

basador PRL w Hiszpanii, Euge
niusz Noworyta.

• W Pradze rozpoczęła obrady
VII wspólna sesja obu izb Zgro
madzenia Federalnego CSRS. Głów
nym punktem porządku dziennego
dwudniowych obrad, w których uczestnlczą członkowie najwyższych
władz partyjnych i państwowych
z Gustavem Husakiem na czele,
jest sprawozdanie rządu CSRS z
realizacji oświadczenia programo
wego z grudnia 1971 r.
• Na zakończenie wizyty kenij
skiego ministra spraw' zagranicz
nych Munya Waiyaki w Addis
Abebie
opublikowano
wspólny
komunikat stwierdzający m. in.
że oba kraje będą uważać za
„nieprzyjazny gest” każdą dosta
wę broni dla Somalii,
dopóki
kraj ten nie zrezygnuje oficjalnie
z terytorialnych roszczeń wzglę
dem swych sąsiadów.
• W Reinhardsbrunn rozpoczę
ły się trzydniowe obrady kon
gresu neurochirurgów, w któ
rych uczestniczy około 100 spe
cjalistów z Austrii, Czechosłowa
cji, Francji, Holandii, Jugosławii,
Libii, NRD, RFN, Szwecji, Pol

ski, Węgier i Związku Radziec
kiego. (PAP)

. Wyroki śmierci
dla zabójców
Jussefa Sebai

KAIR (PAP). Specjalny try
bunał w Nikozji uznał Samira
Kadara i Husseina al Ali win
nymi zabójstwa Jussefa Sebai,
dyrektora kairskiego dziennika
„Al Ahram” i skazał ich na ka
rę śmierci. Skazani uczestni
czyli w lutym br. w operacji
terrorystycznej w Nikozji, pod
czas konferencji organizacji so
lidarności krajów Azji i Afry
ki. Grupa ekstremistów arab
skich zabiła wówczas Jussefa
Sebai. uprowadziła zakładników
i wymusiła na władzach cyp
ryjskich dostarczenie samolotu.
Ponieważ żaden kraj nie zgo
dził się ich przyjąć, terroryści
wrócili do Nikozji, gdzie na lot
nisku Larnaka doszło do strze
laniny między przybyłymi z
Egiptu komandosami egipskimi
a cypryjską gwardia narodową.
Zginęło wtedy 15 egipskich ko
mandosów. (P)

(P) W Turynie toczy się w dalszym ciągu proces przywódców
organizacji terrorystycznej „czerwone brygady", których uwol
nienia żądają, jak wiadomo, porywacze Aldo Moro,
Fot. CAF — Photofax

Stanowisko Watykanu wobec wydarzeń we Włoszech

Obrady Rady Konferencji Episkopalnej
Od stałej korespondentki
ALEKSANDRY KEDAJ

Rzym, 4 kwietnia
(P) W miniony poniedziałek
w Rzymie rozpoczęła swe
obrady pod przewodnictwem
kardynała Coma stała Rada
Konferencji Episkopalnej z
udziałem 30 przedstawicieli
episkopatu włoskiego. Obecna,
wiosenna sesja episkopatu,
która ma się zakończyć w
najbliższy czwartek, poświę
cona jest przygotowaniu ob
rad zgromadzenia generalne
go biskupów przewidzianego
na najbliższy maj, a jej szcze
gółowym tematem jest miejs
ce młodzieży w społeczeń
stwie i w Kościele.
Obecna Konferencja Episkopalna — jak zwykle — rezer
wuje sobie też możliwość omó
wienia aktualnej sytuacji we
Włoszech. Jest oczywiste, iż w
obecnej trudnej sytuacji, po
porwaniu Aldo Moro i zamor
dowaniu 5 ludzi z jego obsta
wy, dyskusja nad aktualną sy
tuacją w kraju zajmie więcej
miejsca niż zazwyczaj.
Przed otwarciem obrad rady
przewodniczący konferencji, kar-

dyna! Coma zastał przyjęty na
prywatnej audiencji przez pa
pieża Pawła VI. Zdaniem ob
serwatorów, kardynał Coma na
audiencji tej wysłuchał oceny
ojca świętego na temat obecnej
sytuacji we Włoszech oraz zre
lacjonował papieżowi swoje wy
stąpienie inaugurujące obrady
episkopatu włoskiego, zawiera
jące stanowisko episkopatu wo
bec ostatnich wydarzeń.

Obserwatorzy watykańscy cią
gle jeszcze wiele uwagi poświę
cają niedzielnemu kazaniu pa
pieża wygłoszonemu do zgro
madzonych na placu św. Piotra
tłumów. Papież wezwał niezna
nych porywaczy do uwolnienia
więzionego przez nich Aldo Mo
ro. Niedzielny apel papieża zo
stał w całości przedrukowany
przez poniedziałkowy „Osserratore Romano”.
Problem porwania Aldo Moro
przez „czerwone brygady” i za
mordowanie w bestialski sposób
5 młodych ludzi z jego obsta
wy był także głównym tematem
zakończonych w miniony ponie
działek w Rzymie obrad naro
dowej Rady Akcji Katolickiej.

Amerykański plan produkcji
broni neutronowej potępili czo
łowi politycy fińscy. Wskazują
na to ich wypowiedzi na łamach
organu prasowego KP Finlan
dii, dziennika „Tieaonantaja”.
Teuro Aura — burmistrz Hel
sinek pisze: „Pomysł stworze
nia bomby neutronowej jest po
tworny. Musimy uczynić wszy
stko, aby zapobiec jej użyciu.
Należy w tym celu wykorzystać
możliwości Finlandii na forum
ONZ”.
Juhani Orrenmaa przewodni
czący frakcji liberalnej Partii
Demokratycznej w parlamencie
fińskim podkreśla: „ważne jest,
aby produkcja bomby neutrono
wej nie została podjęta. Fin
landia mogłaby wystąpić w Ra
dzie Północnej z inicjatywą, by
kraje skandynawskie wspólnie
potępiły
bombę
neutronową
i nie zgodziły się na magazy
nowanie tej broni na ich tery
toriach”.
Zdaniem Ulfa Sundqvista, se
kretarza generalnego Partii So
cjaldemokratycznej, „opracowy
wanie nowych rodzajów broni
masowego rażenia powinno być
powszechnie zakazane. Takie
rodzaje broni jak bomba neu
tronowa mogą doprowadzić do
rozkręcenia'spirali zbrojeń ato
mowych i zwiększyć niebezpie
czeństwo wybuchu wojny”.

Berlin
W imieniu członków związ
ku zawodowego pracowników
przemysłu drzewnego
NRD,
prezydium tego związku oglosiło protest przeciwko za
mierzonej produkcji
bomby
neutronowej i jej rozlokowaniu

w Europie zachodniej. Projekt
bomby neutronowej opracowuje
się wyłącznie po to, by zwięk
szyć psychozę strachu. Jest to
wymierzone przeciwko postępo
wi, przeciwko pokojowi na
świecie — czytamy m. in. —
w rezolucji protestacyjnej.
Wyrzeczenia 6ię przez USA
planowanej produkcji tej broni
domagali się naukowcy, stu
denci wydziału fizyki berliń
skiego Uniwersytetu Humboldta
w deklaracji uchwalonej na
wiecu zwołanym w poniedzia
łek.

Bonn
W stolicy RFN odbyła się
konferencja bońskiej organizacji
SPD. Jej uczestnicy opowiedzie
li się przeciwko amerykańskim
planom rozpoczęcia produkcji
broni neutronowej i rozmiesz
czenia jej na terytoriach państw
członkowskich Paktu Północno
atlantyckiego. W uchwalonej
rezolucji zawarto postulat dla
frakcji SPD w Bundestagu by
energicznie występowała prze
ciwko takim zamiarom Wa
szyngtonu. (PAP)

Aleksiej Kosygin
spotkał się
z Kaievi Sorsą
MOSKWA (PAP). Premier
ZSRR Aleksiej Kosygin spot
kał się z premierem FinlandL
Kalevi Sorsą i innymi człon
kami delegacji tego kraju, któ
ra przybyła do ZSRR na uroczy
stości związane z 30-leciem radziecko-fińskiego układu o przy
jaźni, współpracy i pomocy wza
jemnej. W czasie rozmowy poru
szono zagadnienia dalszego roz
woju stosunków radziecko-fińskich. (P)

160 tys. łudzi poddanych przeglądom lekarskim

Masowa profilaktyka onkologiczna w Czechosłowacji
Od stałego korespondenta
LESZKA WYRWICZA

Praga, 4 kwietnia
(P) Podobnie jak w innych
krajach, rak jest w Czechosło
wacji drugą z kolei, po choro
bie serca i naczyń wieńcowych,
przyczyną śmierci.
Tylko w Republice Czeskiej,
ilość nowych zachorowań wzra
sta z każdym rokiem o 2—2,5
proc., przy czym wzrasta także
ilość zgonów, choć dzięki sze
roko rozwiniętej diagnostyce i
prewencji oraz
nowoczesnym
sposobom lecznictwa, jest ona
mniejsza niż ilość zachorowań.
U mężczyzn najczęstsze zacho
rowania to rak płuc i przewodu
pokarmowego, a u kobiet skóry,
piersi i narządów rodnych.
Od 2 lat Ministerstwo Zdro
wia Czechosłowacji realizuje
szeroki kompleksowy program
walki z chorobami nowotworo
wymi. Jego realizacja polega na
stosowaniu wszystkich znanych
dotąd prewencyjnych, diagno
stycznych i lecznjczych metod,
jakimi dysponuje współczesna
wiedza.
W czterech wybranych po
wiatach: dwóch przemysłowych
— Kolin i Most i dwóch typo
wo rolniczych: Szumperk i
Znojmo, rozpoczęto w roku 1976
onkologiczne przeglądy prewen
cyjne mieszkańców w wieku ód
30 do 64 lat. Powtarzane są one
co dwa lata. Każdy z miesz
kańców z tej grupy wieku otrzymuje wezwanie na obowiąz
kowe badania, które prowadzo
ne są w zespole składającym się
z lekarza rejonowego, chirurga,
lekarza styzjatry, dentysty, a
u kobiet ginekologa. Ponadto
według potrzeby włączani są
także do badań lekarze innych
specjalności. Do akcji badań za
angażowani są również pracow
nicy laboratoriów biochemicz
nych i hemapatologicznych. W
każdym powiecie przebadano już
ponad 40' tys. osób.
Jakie są pierwsze rezultaty
tej eksperymentalnej akcji pro
filaktycznej, która w ciągu naj
bliższych lat obejmie całą Cze
chosłowację? Lekarze prowadzą
cy badania twierdzą, że wykry
to szereg wypadków początko
wego stadium raka — choroby,
którą w zdecydowanej większo
ści przypadków ujawnioną we
Wczesnym, okresie można wy
leczyć. Niezależnie od tego, ujawniono u wielu badanych
przypadki początkowej cukrzy
cy, choroby serca, niedomaga
nia wątroby, nerek, choroby
płuc, a u kilku tysięcy groźne
objawy nadciśnienia.
Po zakończeniu masowych ba
dań onkologicznych osoby naj
bardziej zagrożone chorobą, lub
u których stwierdzono wczesne
jej stadium, zostaną otoczone
wszechstronną opieką lekarską
i będą się leczyć w ośrodku on
kologii klinicznej. Metody le
czenia ustalają dla każdego pa
cjenta konsylia lekarskie w za
leżności od ogólnego stanu zdro
wia i stadium w jakim znajduje
się choroba.
Program walki przeciwko
chorobom nowotworowym rea
lizowany obecnie przez czecho
słowacką służbę zdrowia prowa
dzony jest kompleksowo i zmie
rza w trzech zasadniczych kie
runkach: kontynuacji ekspery
mentalnych badań nad przyczy
nami powstawania tych chorób,
szerokiej profilaktyce i terapii
onkologicznej.
Doświadczenia,
jakie uzyskane zostaną podczas
masowych badań w wybranych

powiatach po dwu-krotnym prze
badaniu ponad 160 tys. ludzi,
wykorzystane zostaną do prze
prowadzenia po roku 1980 po
dobnej akcji vz całym kraju.
Jak stwierdził niedawno je
den z_,li;rajlowy,ęh konsultantów
onkologicznych,
dr Wladislav
Kubec — celem czechosłowa
ckiej służby zdrowia jest, aby
profilaktyka onkologiczna stała
się powszechnym i oczywistym
zadaniem lekarzy bez względu
na specjalizację. Temu celowi
służyć ma m.in. projekt nowej
organizacji pracy lekarzy w ze
społach, przygotowywaniu od
powiednich kadr lekarskich w
specjalistycznych ośrodkach on
kologicznych, personelu pomoc
niczego itp.

Pierwsi laureaci
jubileuszowych Oscarów
WASZYNGTON (PAP). Znani
są iuż pierwsi laureaci jubileu
szowych Oscarów, przyznanych
w nocy z poniedziałku na wto
rek w Holywood już po raz
pięćdziesiąty.
W kategorii filmów zagranicz
nych najwyżei oceniono francu
ski obraz ..La vie devant soi”
wyświetlany w Stanch Zjedno
czonych pt. „Madame Rosa”.
Dwie epopeje kosmiczne podzie
liły między siebie kilka Osca
rów za efekty specjalne, oprawę
muzyczna i kostiumy. Sa to
ubiegłoroczne przeboje wielkie
go ekranu ..Wojny gwiazd” i
„Bliskie spotkania z trzecim ga
tunkiem”.
Oscary za najlepsze drugo
planowe role żeńską i męską
przypadły w tym roku Vanessie
Redgrave (za film „Julia”) i
Jasonowi Robardsowi. również
za udział w tym filmie. Robards
otrzymał to wyróżnienie już po
raz drugi, ponieważ w ub. roku
uhonorowano go Oscarem za
rolę w filmie „Wszyscy ludzie
prezydenta”.
Amerykańskie organizacje sy
jonistyczne zorganizowały przed
gmachem Musie Center, w któ
rym odbvwa sie uroczystość, ha
łaśliwe demonstracje, protestu
jąc nrzeciwkn przyznaniu Osca
ra Vanessie Redgrave. w związ
ku ze sfinansowaniem nrzez nią
filmu poświeconego żvciu ucho
dźców palestyńskich. W obawie
nrzed incydentami władze zmo
bilizowały ok. 500 policjantów.
Ugrupowania palestyńskie nato
miast zapowiedziały zorganizo
wanie demonstracji na znak Po
parcia Vanessy Redgraye. (P)

73 dni dryfowali no morzu
Uratowanie rozbitków
z włoskiego jachtu
BUENOS AIRES (PAP) Radio
w Buenos Aires podało, iż na
Atlantyku uratowano dwóch że
glarzy włoskich którzy przez 73
dni dryfowali w łodzi ratunko
wej
po
katastrofie jachtu.
Ambroggio Fogar i Anselmo
Mancini zostali wzięci na pokład
w poniedziałek 375 mil na po
łudnie od argentyńskiego portu
Comodoro Rivadavia przez grec
ki frachtowiec „Master Stefa
na". (P)
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Bułgarskie autostrady
Od stałego korespondenta
BOHDANA KOSTECKIEGO

Sofia, w kwietniu
(A) Program budowy auto
strad cieszy się w Bułgarii
niesłabnącym
zainteresowa
niem opinii publicznej. Nie
bez powodu. Jest to bowiem
przedsięwzięcie bardzo potrzebne.
Potrzebne ze względu
na
szybko wzrastający
....potok własnych ładunków
I ‘
'
i przewozów
pasażerskich w kraju o stosunkowo słabo
----- rozwiniętej
sieci
kolejowej, a także ze wzgiędu
na rosnący ruch tranzytowy.
Tysiące ciężarówek, przyczep i
naczep ze znakami rejestracyj
nymi wielu państw przemierza
codziennie Bułgarię w kierun
ku wschód — zachód i północ
— południe. Krzyżują się tutaj
ważne europejskie lądowe szla
ki komunikacyjne wiodące na
stępnie na Bliski Wschód i da
lej do krajów azjatyckich.
Jak bardzo są już zatłoczone,
zwłaszcza latem, główne szosy
przelotowe Bułgarii, wiedzą z
własnego doświadczenia nie tyl
ko kierowcy naszych TIR-ów,
transportujących
wyposażenie
do budowanych przez Polaków
fabryk, na przykład w Iranie
czy w Iraku, lecz i zmotory
zowani turyści
coraz liczniej
odwiedzający nie tylko wybrze
że bułgarskie, lecz i inne pięk
ne zakątki tego kraju.
O ambicjach
bułgarskiego
' programu autostrad
świadczy
jego zasięg, jak i skala trudno
ści, jakie trzeba pokonywać w
trakcie budowy zaprojektowa
nego „wielkiego pierścienia” no
woczesnych tras szybkiego ru
chu. Planuje się zbudowanie w
Bułgarii w najbliższym 15-leciu trzech autostrad: z Sofii do
Warny
przez północną część
kraju, z Warny do Burgas
wzdłuż wybrzeża i z Sofii do
Burgas przez Bułgarię połud
niową. Łącznie tworzyć one bę
dą ów wielki pierścień o obwo
dzie prawie tysiąca kilometrów.
Nawet gdyby ta tysiąckilometrowa trasa przebiegała w
płaskim terenie jej budowa by
łaby dla każdego kraju wiel
kości Bułgarii zadaniem nie
lada. A przecież Bułgaria jest
górzysta. Nawet najkrótszy —
nadmorski odcinek biec będzie
terenem mocno pofałdowanym.
Cóż dopiero w drodze ze stoli
cy.
Zobaczmy zresztą jak to wy
gląda na budowanym obecnie
zachodnim odcinku autostrady
północnej, na jej pierwszych
niespełna 50 km od Sofii, gdzie
odbyłem niedawno rekonesans.
Autostrada na tym odcinku ma
przeciąć łańcuch Starej Płaniny. Kilka kilometrów za Sofią
wyasfaltowana już, lekko wzno
sząca się wstęga magistrali do
ciera do szerokiej rozpadliny.
Gotowe są 50-mĆtroW'filary 1
zakłada się już na nich przę
sła pierwszego z większych wiaduktów. Będzie miał 650 m dłu
gości. Parę kilometrów dalej
formuje się przyczółki kolejnej
estakady
o długości 0,5 km.
Przyszła trasa autostrady wzno
sić się będzie nasypami lub wy
kopami w litej skale w stronę
masywu
Wityni,
kopiastego
grzbietu 1 przełęczy w głównym
paśmie gór. Tutaj w styczniu
w trudnych zimowych warun

Koniec strajku
pracowników kolportażu
i drukarni w W. Brytanii
Od stałego korespondenta
ANDRZEJA BAJORKA

Londyn, 4 kwietnia
(A) Po raz pierwszy od za
kończenia świąt londyńscy kio
skarze wznowili sprzedaż gazet
porannych, które na skutek
strajku pracowników kolporta
żu przez tydzień nie docierały
do kiosków i — tym samym —
do czytelników. Wśród gazet,
które powracają do kiosków,
jest m. in. „The Times” —
dziennik, który przez tydzień
w ogóle wypadł z rynku, nie
tylko londyńskiego, z uwagi na
inny strajk — pracowników
drukarni.
Zawarte ostatniej niedzieli
porozumienia — między wyda
wcami, drukarzami, właściciela
mi hurtowni oraz pracownika
mi kolportażu — osiągnięte zo
stały przy wydatnym współu
dziale centrali związkowej TUC
i aekretarza generalnego TUC,
Le Murraya. Straty poniesio
ne przez wydawców oblicza sie
na kilka milionów funtów
szterlingów.
Niezależnie od zawartych po
rozumień sytuacja w brytyjskim
przemyśle poligraficznym da
leka jest od unormowania. Mó
wiąc najkrócej, nie jest to
przemysł, który może się rozwi
jać y,’ oparciu o istniejący mo
del. Nowe, tak zwane bezskładowe technologie drukarskie i
nowe metody produkcji gazet
wymuszają konieczność rych
łych i zasadniczych zmian w
dotychczas przyjętym systemie
pracy.
Ale jak już nieraz w ka
pitalizmie bywało, unowocześ
nianie metod produkcji, to
groźba utraty zatrudnienia przez
tysiące ludzi, właściwie bez al
ternatywy przekwalifikowania
się czy przejścia gdzie indziej;
gdyż chętnych wszędzie jest
nadmiar. Zagrożenie to wyczu
wają pracownicy poligrafii i
ono raczej — a nie drobne
utarczki o zarobek i godziny
nadliczbowe — zasadniczo rzu
tuje na atmosferę w tym prze
myśle i na krytyczny stan sto
sunków między pracownikami
poligrafii i „baronami prasowy
mi", Jak nazywają tu właścicie
li koncernów wydawniczych.

Dokąd zmierza Japonia?

Preludium
do szczytu ?

TADEUSZ BARZDO

PUKANIE DO BRAMY

kach
rozpoczęło się drążenie
1100-metrowego tunelu. Pracę
tę wykonują doświadczeni gór
(A) Choć Japonia dawno rozstała się ze swym „cudem gos — swą orientację proamerykańnicy.
ską. Wynika to z prostej kalku
podarczym” świat nadal ocenia ją wyłącznie przez pryzmat
Na stoku północnym w drodze
lacji ekonomicznej. Dzięki ame
sukcesów
ekonomicznych.
Ameryka
na
przykład
jest
wciąż
pod
do
Botewgradu
autostrada
rykańskiemu parasolowi atomo
wrażeniem
wielkiego
deficytu
handlowego
z
sąsiadem
zza
Pa
przeskoczy mocno wciętą w ma
wemu, czy jak kto woli, trakta
cyfiku, w którym teraz dostrzega prawdziwie niebezpiecznego
syw górski dolinę rzeczki Betowi bezpieczeństwa ze Stanami
bresz. To będzie najbardziej im konkurenta. Dla członków zachodnioeuropejskiej „dziewiątki”
Zjednoczonymi, Japończycy mo
Japonia to przede wszystkim producent zbyt tanich towarów,
ponujący fragment trasy a za
gą zaoszczędzać na własnych
razem największy i najbardziej
wprowadzających zamęt w obrębie rynku EWG. Natomiast kra zbrojeniach. Konserwatywni przy
skomplikowany obiekt inżynie
wódcy nie mogą też nie pamię
je rozwijające się, im bardziej obawiają się ekspansji gospodar
ryjny na całym szlaku: — 850tać, komu zawdzięczają „odro
czej Japonii, tym mocniej pragną, by powtórzyć jej drogę roz
-metrowy wiadukt wysokości
dzenie” współczesnej Japonii, co
woju.
130 m! Smukłe filary, szerokie
w dalszej konsekwencji umożli
przęsła ze sprężonego struno
wiło powstanie tzw. cudu gos
A przecież słynna na cały
li w hasła o „tradycyjnej kru
betonu o nie spotykanych dotąd
podarczego.
świat fabryka JAPONIA — chości” gospodarki Kraju Kwit
wymiarach i wadze. Pomijam w
nącej Wiśni.
jak nie bez cienia złośliwości
Nie kto inny bowiem, lecz Atym opisie liczne mniejsze mo
Ale czasy te dawno minęły. merykanie, upatrujący w pierw
sty i estakady. Łącznie jedna i zazdrości w publicystyce za
szych
powojennych latach naj
Dziś Japonia nie chce rozma
chodniej pisze się o możliwo
dziesiąta trasy przebiegać bę
większe niebezpieczeństwo w ja
wiać z pozycji słabszego, de
dzie po tego rodzaju konstruk ściach produkcyjnych tego
monstruje wszem i wobec swą pońskim „zaibatsu” (kołach fi*
cjach.
kraju — pracuie obecnie na
siłę. Japończyków w szczegól nansjery sprzęgniętej z komple
Zgromadzono na tym odcinku trzech czwartych obrotów, po
ności drażni fakt, iż musieli się ksem militarno-przemyslowym),
ludzi najbardziej doświadczo
padła w największe, po II poddać amerykańskiemu ultima
uznali je za sojusznika w okre
nych w bułgarskiej inżynierii
wojnie światowej, kłopoty go
tum w sprawie zrównoważenia sie wojny koreańskiej (1950—53).
drogowo-mostowej i najlepsze
spodarcze. Japończyków bar
dwustronnych obrotów handlo Wtedy też zezwolono na działal
brygady budowlane. Do końca
wych. Stąd bowiem bierze się ność przemysłu ciężkiego; do
dziej dziś emocjonuje fakt po
1930 r. mają zakończyć prace,
Japonii popłynęły miliardy do
bicia kolejnego rekordu wy presja pozostałych partnerów, by
w następnym cały ten górski
zawrzeć z Tokio umowy na larów na odbudowę zniszczonej
rażającego się liczbą przedsię
odcinek oddać do użytku, sto
w 1945 r. gospodarki. Wszystko
wzór głośnego rozejmu w amesując zwłaszcza przy robotach biorstw zbankrutowanych w
zaś rozkręcały wojenne zamó
rykańsko-japońskiej wojnie han
mostowych szereg nowych roz ciągu miesiąca (ponad 1,5 tys.)
wienia dla armii amerykańskiej
dlowej z połowy stycznia br.
wiązań
technologicznych
i
lub bezrobotnych (ponad 1,1
walczącej w Korei.
W samej Japonii obecna sy
metod organizacji pracy.
min) niż osiągania niebotycz tuacja stała się zarzewiem dys
A jednak w Japonii podnoszą
Z górskim terenem o nieco
nych nadwyżek handlowych kusji nad dotychczasową poli się dziś głosy za rozluźnieniem
mniejszej na szczęście skali
z
zagranicą
(ponad
17
mld
do

tyką
zagraniczną
tego
kraju.
amerykańskiego mecenatu nad
trudności zmagają się także eki
larów).
Coraz więcej Japończyków, w archipelagiem lub przynajmniej
py budujące pierwszy 100 km
tym
także
członków
rządzącej
Odczuwając tedy na własnej
żądające większej swobody dzia
fragment autostrady południo
ponad 20 lat Partii Liberalno- łania w jego ramach. Tokio
wej o nazwie „Tracja”. Tam też skórze skutki głębokiej rece
-Demokratycznej,
wytyka
jej
chciałoby w tym wypadku zre
prace mają być zakończone do sji: spadek siły nabywczej,
przywódcom iż nie wypracowa
alizować swoje dawne, ambitne
roku 1981. W następnych la niepewność o miejsce pracy
li dotąd w zasadzie żadnego jed
plany zdobycia pozycji politycz
tach budowa obu autostrad naitp., przeciętny mieszkaniec
nolitego programu w tej dzie
nego lidera wśród krajów całej
bierze jeszcze większego tem
Kraju Kwitnącej Wiśni z tru
dzinie. VZ zasadzie, bowiem jewschodniej Azji.
pa.
dem rozumie rosnącą presję
Odcinek autostrady „Tracja” zagranicy, by Japonia „prze
między Sofią a miejscowością stała żyć kosztem innych”, by
Orizowa za Płowdiwem wejdzie
aktywniej włączyła się do za
do systemu wielkiej transeuro
obecnego kryzysu
pejskiej magistrali Północ — żegnania
światowego. „Stąd — pisał
Południe — z Gdańska do Stam
bułu, tak jak i budowana już
niedawno paryski ,,Le Monautostrada jugosłowiańska
z
ae” — powstaje u niego wra
Belgradu do Niszu. Projekt tej
żenie, może jeszcze niezupeł
magistrali, jak wiemy, jest roz
nie skonkretyzowane, że jego
patrywany przez zainteresowane
kraj nie znajduje zrozumienia,
państwa.
jest prześladowany, izolowa
Parę jeszcze słów o opłacal
ny...”.
ności takich wielkich inwesty
Co więcej, stanowisko to zdacji drogowych. Otóż wiadomo,
je się dzisiaj podzielać część
japońskich
przywódców. Co ja
że budowa nowoczesnej auto
kiś czas idą w świat z Tokio
strady
czy chociażby szosy
ostrzeżenia przed wojną handlo
szybkiego ruchu jest bardzo ko
wą na skalę globalną. Pomija
jąc już fakt, że w większości
sztowna. Wiadomo równocześ
są to typowe chwyty dyploma
nie, że ich wykorzystanie skra
tyczne mające na celu uzyska
ca znacznie koszt transportu,
nie lepszej pozycji przetargowej
zwłaszcza dużych ładunków, co
w negocjacjach z zachodnimi
partnerami — ton, jakim zaczy
też jest przeliczalne na pienią
na
obecnie przemawiać Japonia,
dze, oraz zmniejsza dzięki rów
musi skłaniać do refleksji.
nomiernej bezkolizyjnej jeździe
Niewątpliwie mamy tu do
koszty paliwa — co liczy się oczynienia ze swoistą mieszaniną
becnle coraz bardziej — i kosz
niepokoju i zagrożenia połączo
(A) Japończyków bardziej dziś interesuje kolejny rekord w dzie
nego ze świadomością własnej
ty amortyzacji pojazdów. Do
dzinie bezrobocia niż fakt osiągania wielkich nadwyżek han
siły ekonomicznej, z sytuacją,
tego rachunku ekonomicznego
dlowych.
gdy niekwestionowane mocar
planiści bułgarscy doliczają do
stwo przemysłowe szuka wciąż
dyną cechą, która łączy wszy
I znowu — o paradoksie —
chody, jakie zapewnić może za
na politycznej arenie między
stkie powojenne rządy PL-D jest Amerykanie wychodzą naprze
narodowej miejsca odpowiadają
plecze usługowe takiej nowo
podkreślanie specjalnych sto- ciw długofalowym projektom
statusowi gospodarczemu.
czesnej trasy masowego ruchu, cego
sunków ze Stanami Żjednoczo- Japonii. Oni pierwsi, ustami
Jest przy tym paradoksem, że
zwłaszcza tranzytowego.
nymi.
prezydenta Nixona, twórcy dok
w Japonii dochodzi do ujaw
nienia drzemiących ambicji po
„Stosunki japońsko-amerykań- tryny z Guam, wyznaczyli Ja
Chodzi tu o stacje napraw
pończykom specjalną rolę
w
skie są dla Japonii tym, czym
cze, motele, campingi i usługi litycznych właśnie teraz, w cza
Azji Południowo-Wschodniej. Na
sach najdłuższego i największe
jest woda i powietrze dla czło
gastronomiczne czy nawet tu
go kryzysu.
tej właśnie, a nie innej podsta
wieka. Utraciwszy je przestanie
rystyczne po drodze. Według
wie zrodziła się latem ub.r. tzw.
my oddychać” — twierdził
Bo przecież w przeszłości Ja
tutejszych, całkiem ścisłych sza
doktryna Fukudy, który po wi
premier Kakuei Tanaka obej
cunków to właśnie zaplecze u- pończycy starali się za wszelką
zycie w państwach ASEAN-u
mując swą funkcję w 1972 r.
cenę trzymać na uboczu wiel
sługowe przesądza o szybkim
(Stowarzyszenie Narodów Azji
„Najistotniejszą sprawa dla Ja
kich sporów i konfliktów mię
zwrocie nakładów na budowę
Południowo-Wschodniej), uznał,
autostrad i o późniejszej docho dzynarodowych. Wychodzili z ponii w obecnej chwili jest uże Japonia może uchodzić za
trzymanie dobrych stosunków
założenia, że tylko z pozycji
dowości ich eksploatacji. Au
gwaranta bezpieczeństwa w tej
tostrady bułgarskie będą miały cichego outsidera mogą dojść do ze Stanami Zjednoczonymi, gdyż
części świata.
upragnionego celu: zbudowania stosunki te stanowią „kamień
takie zaplecze i to bardzo upotęgi przemysłowej. Wyjaśnia milowy polityki zagranicznej
rozmaicone. Powstanie wzdłuż
Czy Japonii ten plan się poJaponii” — podkreśla na począt
li światu, iż są po prostu kra
nich kilkadziesiąt dużych i
wiedzie, to już zupełnie inna
ku
1978
r.
obecny
premier
Tajem rozwijającym się tyle że
mniejszych
zespołów usługo
sprawa. Faktem jest jednak, że
keo Fukuda.
wych i rekreacyjnych. Nakłady
najbogatszym i najbardziej roz
rozreklamowana przez Tokio po
na ten cel, jak się oblicza, po
winiętym. Swoją dyplomację
Oficjalnie Tokio podtrzymuje
moc gospodarcza dla piątki
podporządkowali w całości in
winny zwrócić się już po dwóch
nadal — i będzie to zapewne
ASEAN-u nie będzie wcale tak
teresom handlowym, wyposaży- czynić w najbliższej przyszłości
najwyżej trzech latach.
wysoka (ok. 1 mld doi.), i że

W australijskim rogu obfitości

Sezamowe bogactwa
BARBARA MAJOREK
korespondencja własna
1960 obowiązywał zakaz jej eks
Sydney, w kwietniu
portu. W ten sposób rząd sta
(A) Niemal od początku
rał się opóźnić wyczerpywanie
swego istnienia Australia — się
skromnych wówczas zaso
stała się ważnym ogniwem
bów surowca. Wraz ze zniesie
podziału niem embarga zaczęły się po
międzynarodowego
pracy i rynku światowe- szukiwania nowych złóż. Oka
zało się niebawem, że w rejo
go. Wełna, złoto, zboże, cu
nie Pilbara. w północno-zachod
kier i mięso kolejno stawa
niej części kraju znajdują się
ły się produktami niezbędny
wprost
nieprzebrane złoża wy
mi dla światowych konsumen
soko gatunkowych rud żelaza.
tów. Tak było do końca ubieg
W 1966 roku w zagłębiu Pilba
łego stulecia, po czym w wy
ra wydobyto pierwsze tony ru
dy, które następnie zostały
niku klęsk żywiołowych i
przetworzone na japońską stal.
kryzysów — te sezamowe bo
Obecnie port Hedland, z którego
gactwa poważnie zmalały.
eksportuje się rudę żelaza, uJednakże od połowy naszego
ważany jest za najbardziej
stulecia australijski róg obfitości
ruchliwy, głębokowodny port
ponownie się zapełnił. Tym ra
Australii. Blisko 70 min ton
zem za sprawą minerałów.
rudy i koncentratów zabierają
Kiedy w połowie lat 50-tych
rocznie
23 wielkie rudowce.
uruchomiono pierwszą w Aust
Eksport rudy żelaza przyspo_ .
ralii rafinerię aluminium, to
rzył w 1976/77 roku gospodarce
niezbędny surowiec sprowadza
Australii ponad 901 min dola
no aż z... Indii. Nagle dokonano
rów amerykańskich. Ruda żela
odkrycia 3 dużych złóż. Okazało
za dała 7,7 proc, ogółu eksportu,
sie, że Piąty Kontynent posiada
stając
się w ub. roku gospodar
30 proc, światowych zasobów
czym trzecim towarem eksporboksytów.
Największe złoża
towym Australii.
znajdują się w okolicach Weipa
Już pierwsi osadnicy, którzy
na Półwyspie York, w północ
związali swą przyszłość z Piąnej części kraju. Okazało się
tym Kontynentem, byli srodze
także, że boksyty te są nie
zawiedzeni, że Sydney i jego
zwykle bogate i zawierają po
najbliższe okolice nie posiadają
nad 50 proc, tlenku aluminium.
urodzajnej ziemi. Wkrótce oka
Obecnie, a więc zaledwie po
zało się, że to pierwsze austra
upływie dwudziestu kilku lat
lijskie miasto leży na węglu
od swego pierwszego odkrycia
kamiennym. Zaczęto go wydo
wydobywa się w Australii rocz
bywać jeszcze w początkach
nie 20 min ton boksytów, z cze
XIX stulecia. W licznych ko
go połowa wędruje za morza.
palniach wydobywano stosunko
Drugą, po przetworzeń,u na
wo niewielkie jego ilości, lecz w
tlenek aluminium w 90 proc,
pełni pokrywające potrzeby lo
również sie eksportuje. Dzięki
kalne. Rozwój metalurgii japoń
temu od 1970 roku Australia
skie] spowodował nie tylko bły
jest głównym światowym eks
skawiczną karierę zagłębia rudy
porterem boksytów * tlenku
żelaza w Pilbara, lecz także
aluminium.
budowę kłlku olbrzymich ko
Podobna historia miała miej
palni
odkrywkowych antracytu
sce z rudą żelaza. Aż do roku

w stanie Queensland. Aktualnie
eksportując ponad 34 min ton
rocznie. Australia stała się jed
nym z głównych partnerów na
rynku światowym węgla. Do
chód z eksportu węgla w ostat
nim roku gospodarczym wyniósł
ok. 1.3 mld dolarów.
O australijskim uranie jest
obecnie głośno zarówno na V
Kontynencie, jak i w innych
krajach, w wyniku potężnej fali
protestów, jaka towarzyszy pro
wadzonej przez rząd akcji roz
szerzenia wydobycia i eksportu
tego strategicznego surowca.
Australia posiada ponad 27 proc,
odkrytych złóż tego minerału w
świecie zachodnim, przy czym
złoże Naberlek posiada najwięk
szą na świecie koncentrację
tlenku uranu w rudzie —
52 funty czystego minerału
w jednej tonie rudy. War
tość odkrytych zasobów uramu liczonych według aktual
nych cen światowych wynosi
ok. 30 mld dolarów.
Szukała uranu firma Western
Mining Corporation. Wynajęła
ona w 1970 roku geologa Erica
Camerona, polecając mu zbada
nie, czy w Australii Zachodniej
znajduje się uran. Rok zajęło
geologowi studiowanie literatu
ry, po czym do dalszych badań
wytypował obszar trzykrotnie
większy od Polski. Następnie
po ustaleniu anomalii wyselek
cjonował kilka miejsc do badań
geofizycznych. Wśród nich znaj
dowało się Yeyrlirrie, gdzie
wiercenia wykazały Istnienie
złoża zawierającego 57 tys. ton
tlenku uranu.
Listę minerałów będących w
australijskim
rogu obfitości
można jeszcze wydłużać. Warto
np. wspomnieć o tzw. piaskach
mineralnych, jak rutylu, cyrko
nie i ilumenicie, których war
tość eksportu wynosi tylko 120
min doi, — absolutnie niezbęd-

s

została obwarowana szeregiem
warunków. W każdym bądź ra
zie cel nadrzędny został już
przez Japończyków (i Ameryka
nów) postawiony: zastąpić Sta
ny Zjednoczone tam,
gdzie
zwolniły one strategiczne poste
runki, zostać strażnikiem inte
resów „wolnego świata” w re
jonie Azji.
Prawdę mówiąc w wielu kra
jach azjatyckich Japonia z po
wyższego zadania już teraz nie- I
źle się wywiązuje. Ale obecnie
japońskie monopole i przedsta
wicielstwa handlowe zastąpić
ma polityka. A to, gdy zważy
się na smutne doświadczenia
azjatyckich sąsiadów Japonii
sprzed 1945 r„ jest bardzo trudne.
Poza tym nie ma przywilejów
lidera bez obowiązków. Stany
Zjednoczone od dawna nalegają,
by Japonia prócz pomocy gos
podarczej dla regionu, wnosiła
także swój wysiłek militarny.
W społeczeństwie japońskim to
czy się teraz debata wokół py
tania: czy kraj ten może i po
winien rozbudowywać własny
potencjał militarny? Sądzić na
leży, że jeszcze długo nie wyj
dzie ona poza ramy dyskusji.
Ale pamiętać trzeba, iż w prze
szłości Japończycy zręcznie obe
szli własną konstytucję tworząc
tzw. siły samoobrony — w rze
czywistości regularną armię. W
trudnej obecnie sytuacji gospo
darczej przeważyć może ten sam
argument ekonomiczny, który
dotąd hamował całe przedsię
wzięcie: po prostu produkowa
ną u siebie broń będzie się
sprzedawać za granicą!
Względna samodzielność w po
lityce zagranicznej, do której
dąży Japonia, nakłada też na nią
obowiązek bardziej samodziel
nej oceny istnieja-ero w świe
cie układu sił. Skądinąd wiado
mo, że realizowana dotychczas
przez Tokio polityka „równego
dystansu” wobec dwóch wiel
kich sąsiadów na kontynencie
— ZSRR i ChRL — była jedy
nie ucieczką od takiej oceny.
W najlepszym razie stanowiła
ona odzwierciedlenie sprzecz
nych koncepcji i rachub o cha
rakterze głównie ekonomicznym.
Część japońskiego biznesu wi
działa bowiem o-gromną przysz
łość we współpracy z ZSRR w
rozwoju gospodarczym Syberii,
inni zaś zafascynowani byli wi
zją potencjalnego rynku zbytu z
700 milionami klientów.
Podpisana w ub.m. umowa
handlowa między Tokio i Peki
nem niby tę furtkę do Chin
otwiera. W ślad za tym przyszła
decyzja premiera Fukudy o
wznowienie negocjacji z ChRL
w sprawie zawarcia traktatu o
pokoju i przyjaźni, zawierają
cego tzw. klauzulę antyhegemonistyczną wymierzoną jawnie
przeciwko Związkowi Radziec
kiemu Czyzby konserwatywni
politycy Japonii na tej podsta
wie zamierzali budować swą no
wą politykę zagraniczną?
Współczesna Japonia donoś
niej niż kiedykolwiek puka do
bramy, za którą znajduje się
skomplikowany świat między
narodowej polityki. Lecz *jak wszystko wskazuje na to
— wciąż jeszcze waha się czy
wejść tam samodzielnie.

(P) Nieoficjalna na razie za
powiedź spotkania, pod koniec
kwietnia br., sekretarza stanu
USA, Cyrusa Vance’a z ra
dzieckim ministrem
spraw
zagranicznych,
Andriejem
Gromyką wzbudziła duże za
interesowanie na świecie. Uważa się, iż spotkanie to, bądź
seria kilku kolejnych spotkań
obu ministrów, mogłyby w
istotny sposób przyczynić się
do przełamania impasu w ro
kowaniach na temat ograniczenia zbrojeń strategicznych
(SALT' 2).
Wyjaśnienie narosłych osta
Wyje
tnio nieporozumień — nie tyl
ko wokół rokowań SALT 2, ale
wokół całokształtu stosunków
radziecko-amerykańskich, jak
i stworzenie bardziej sprzyja
jącej atmosfery odprężeniowe
go dialogu — mogłoby utoro
wać drogę do ewentualnego
spotkania na szczycie przy
wódców USA i ZSRR. Óstat\ nie
radziccko-amerykańskie
spotkanie
na
najwyższym
szczeblu odbyło się pod koI nieć roku 1974 we WładywoI stoku.
Kolejny szczyt mógłby mieć
miejsce — zdaniem niektórych
agencji — już wczesnym latem
br., podczas specjalnej sesji
ONZ, poświęconej problemom
i rozbrojenia.
Na termin spotkania prezy! denta Stanów Zjednoczonych,
I Jimmy Cartera i przewodni| czącego
Rady
Najwyższej
I ZSRR,
Leonida Breżniewa
I wpłyną też zapewne dwa inne
1 elementy: amerykańska dei cyzja o podjęciu lub zaniecha| niu na czas nieograniczony
produkcji bomby neutronowej
oraz przebieg sesji rozbroje
niowej ONZ. Bez odbudowy
klimatu wzajemnego zaufania
8 i stworzenia przez administra| cję waszyngtońską atmosfery
I sprzyjającej finalizacji poro
zumień rozbrojeniowych, trud
no oczekiwać szybkiego spot
kania na szczycie.
Ubiegłoroczne
spotkanie
między Gromyką i Vance’em w
Nowym Jorku
umożliwiło
przełamanie rysującego się
wówczas impasu w rokowa
niach SALT Można żywić na
dzieję źe i tegoroczne roz
mowy obu ministrów przyczy
nią się do polepszenia stosun
ków amerykańsko-radzieckich.

I

nvęh w metalurgii i chemii, w
rów zbudowała na odludziu 4
których eksporcie Australia zaj
kopalnie, miasto i linię kolejo
wa. Jak podają dobrze poinfor
muje pierwsze miejsce na ryn
kach światowych. A przecież
mowane źródła, w ciągu ostat
nowe odkrycia wciąż się mnożą.
nich pięciu lat (od 1972) zyski
Specjaliści mówią o co naj
tej spółki wzrosły 20-krotnie,
mniej 70 odkrytych złożach róż
osiągając wśród wszystkich spó
nych minerałów, czekających na
łek działających na terenie Au
zagospodarowanie.
stralii najwyższy poziom. W ub.
roku firma ta przekazała do
Tak gwałtowny rozwój prze
USA 137 min doi. czystego zy
mysłu wydobywczego ma pew
sku.
ne cechy specyficzne, które rzu
W walce o najlepsze „kęsy”
tują na rozwój i stosunki spo
rekiny międzynarodowego kapi
łeczno-ekonomiczne tego kraju.
Przede wszystkim przemysł tału często współpracują obok
wydobywczy należy bezsprze siebie w zgodzie i harmonii.
Wspomniana już Mount Newcznie do najnowocześniejszych
Ttąn będąca ponoć największą
gałęzi gospodarki narodowej.
w świecie kopalnią rudy żelaza
Podczas, gdy w przemyśle prze
stanowi własność konsorcjum
twórczym jedno stanowisko
złożonego z największego aust
pracy kosztuje 20 tys. doi., to w
ralijskiego koncernu BHP (Brogórnictwie siedemnaście razy
ken Hill Propiety) — 30 proc.,
więcej, czyli 340 tys. doi. Naj
brytyjsko-australijskiego CSR
bardziej nowoczesna i wydajna
(30 procent), amerykańskiego
technika i technologia łączą się
Amax — 25 proc., brytyjskiego
z maksymalnymi rozmiarami
Selectior.-Trust (5 proc.), oraz
produkcji. Kopalnia rudy żelaza
japońskiego Mitsui-Itok — (10
Mount Newman ma zdolność
proc.).
wydobyczą 35 min ton rudy,
Tak więc surowce australij
która niebawem zostanie zwięk
skie bogacą nie tyle naród au
szona do 40 min ton. Każdy po
stralijski, co obcych kapitali
ciąg, który wiezie rudę żelaza
stów.
do portu, składa się ze 138 wa
Rozwój przemysłu wydobyw
gonów, każdy po 100 ton ładow
czego
ujawnił jeszcze jedną
ności. W tych warunkach wy
więcej
dysproporcję w ekono
dajność pracy górników bije re
micznej i społecznej sytuacji
kordy światowe
Australii. Mianowicie przemysł
Lecz górnictwo wymaga ol
przetwórczy
skoncentrowany
brzymich inwestycji, którym
jest we wschodnio-południowei
podołać mogą tylko wielkie
części
kraju,
tam
gdzie znajdu
koncerny. Dlatego autralijski
ją się wielkie miasta Sydney i
przemysł wydobywczy jest zdo
Melbourne i gdzie mieszka
minowany przez międzynarodo
większość Australijczyków. Na
we monopole. Stanowi bowiem
tomiast kopalnie węgla koksu
zbyt łakomy kęs dla najwięk
jącego, rudy żelaza, boksytów i
szych rekinów współczesnego
innych minerałów znajdują gię
kapitalizmu. Stopień uzależnie
w
bezludnej północnej i północ
nia przemysłu wydobywczego
no-zachodniej części V Konty
(głównie górnictwa metali) od
nentu. W całym przemyśle wy
kapitału obcego wzrasta z roku
dobywczym zatrudnionych jest
na rok.
■ tylko 80 tys. ludzi, czyli 3 proc,
połowa
Już w 1973 roku
.
,_____ wła__
siły roboczej, która przysparza
sności tego przemysłu znajdo
krajowi 30 proc, wartości eks
wała się w obcych rękach, a w
portu.
dziedzinie wydobycia rudy żela
za zależność ta sięgała nawet
Nawykli do obrazowych po
60 proc.
równań Australijczycy mówią,
Amerykańska Utah Deyelop- że z grzbietu owcy, na którym
ment Company, która otrzymała
jeździli przez półtora wieku,
licencję na eksploatację węgla
przesiedli się na grzbiet górni
w Bowen Basin, gdzie na ob
ka. Czy okaże się on wystarcza
szarze 6.350 km kw. zalega 10
jąco mocny, aby udźwignąć
mld ton węgla koksującego —
14-milionowy naród, pokaże
kosztem setek milionów dolaprzyszłość.

FRANCISZEK NIETZ

Ostrożny
optymizm
(P) Nic co dotyczy sytuacji
na rynku miedzi w świecie
nić' może nam być obojętne.
Polska bowiem, która jeszcze
kilka lat temu w ogóle się na
tym rynku nie liczyła, jest
obecnie siódmym światowym
producentem
miedzi — po
Stanach
Zjednoczonych,
Związku Radzieckim, Chile,
Kanadzie, Zambii i Zairze.
Przy produkcji 330 000 ton
czerwonego metalu rocznie,
każde wahnięcie cen w dół lub
w górę oznacza dla nas nie
bagatelną różnicę we wpły
wach dewizowych.
Ostatnio zaszły to tym
względzie korzystne raczej
zmiany. Miedź elektrolityczna
zwyżkuje od szeregu tygodni
na londyńskiej giełdzie meta
li: z ledwo ponad 600 funtów
szterlingów za 1 tonę skoczy
ła w pierwszych dniach bm,
do 715 funtów.
Przyczyny tego zjawiska ma
ją raczej charakter koniunktu
ralny. Oto w jednej z kopalń
peruwiańskich wybuchł strajk.
Praca
wstrzymana została
także z podobnego powodu W
jednej z największych rafine
rii miedzi w Europie — bel
gijskiej Metallurgie Hoboken-Onerpelt. Olbrzymie trudno
ści transportowe w pozbawio
nej dostępu do morza Zambii,
zmusiły ten kraj do ogłosze
nia, że zmniejszy swój wy
wóz miedzi o 15 procent po
cząwszy od maja. Obniżkę pro
dukcji zapowie też być może,
jak słychać, Zair, a kto wie
czy nie Chile. I wreszcie —
rzecz najważniejsza — Kon
gres amerykański jest coraz
bardziej skłonny do upoważ
nienia rządu do zakupu więk
szej ilości miedzi (mowa jest
o 250 000 ton) celem odbudo
wy tzw. zapasów strategicz
nych.
Wszystkie te okoliczności
podziałały ożywczo na ospale
raczej transakcje giełdowe i na
ceny. Daleko im co prawda do
szczytu z początków 1974 ro
ku, kiedy 1 tona miedzi elek
trolitycznej
kosztowała
w
Londynie 1 400 funtów szter
lingów. Ale można wyrazić
ostrożną nadzieję, że najgor
sze mamy może za sobą. De
prymująco na rynek miedzi
działa wciąż fakt, źe zapasy
czerwonego metalu wynoszą
w skali światowej ponad 2
miliony ton. Jednakże ze skła
dów giełdy londyńskiej miedzi
ubywa regularnie od 10 tygod
ni.
Informacje giełdowe nie bu
dzą na ogół wielkiego zacie
kawienia przeciętnego czytel
nika, ale zbyt wielkie środki
zaangażowaliśmy w kopalni
ctwo miedzi, aby nie miało nas
interesować ile uzyskujemy z
jej sprzedaży za granicę.
ZYGMUNT SZYMAŃSKI
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TO TO TO TO T7P TVP TO
Pomnik
dla Rogozińskiego
Na lamach „Życia Warszawy”
ukazał się 11 stycznia 1972 ro
ku apel Franciszka Burdzego,
„aby historię odkrycia Kame
runu przez Polaka uratować od
zapomnienia, a jej bohaterów:
Rogozińskiego, Tomczeka i Ja
nikowskiego, którzy w latach
80-tych ubiegłego stulecia li
kwidowali „białe plamy” na
mapie Afryki, uczcić chociażby
kamieniem pamiątkowym na
grobie Tomczeka, który zmarł
w czasie wyprawy”.
Apel
podjęli
uczestnicy
I Akademickiej Wyprawy Af
rykańskiej, którzy zawieźli do
Kamerunu tablicę pamiątkową,
ufundowaną przez rektora Uni
wersytetu Warszawskiego.
Wspólnie z władzami miasta
Victorla, gdzie pracowali Pola
cy, ustalone zostało miejsce,
gdzie stanie pomnik na cześć
Rogozińskiego. Nie będzie to
bezludna dziś wyspa Mondoli,
na której zmarł Tomczek. lecz
ogród botaniczny w Victorii. Po
kilku latach projekt oczekuje
szczęśliwego rozwiązania — bu
dowy cokołu, na którym zamo
cowana będzie tablica na cześć
Rogozińskiego i jego towarzy
szy.

Polskie żeglarstwo morskie w 1977 r.
(P) Ubiegły rok był bardzo pomyślny dla polskich żeglarzy
pływających po morzach i oceanach świata. PZZ odnotował
142 zagraniczne rejsy morskie o łącznej długości tras 350 tys.
mil morskich oraz 600 rejsów krajowych, przepłynięto w nich
ok. 300 mil morskich.

Postój na posiłek — Sahara, II AWA „Sahara 74”.

Kryptonim „Zambezja”
Niedługo wyrusza na Czarny Ląd wielka ekspedycja, 20 uczest
ników, w tym — obok naukowców — ekipa TVP. Będzie to naj
większa impreza w historii polskiej afrykanistyki. Jej cały pro
gram obliczony jest na 20 lat. Zanim jednak w 1971 roku wyru
szyła samochodami do Kamerunu I Akademicka Wyprawa Afry
kańska na wstępny rekonesans, na lamach „Życia Warszawy” padlo hasło: „Uratować przed zapomnieniem” (czyt. „Pomnik dla
Rogozińskiego”). W trakcie kolejnej wyprawy (74—75) prowadzone
były badania stacjonarne w północno-zachodniej Afryce, poświę
cone rolnictwu oazowemu.

Kryptonim III Akademickiej l zacja rozwijająca 6ię w dorze
Wyprawy Afrykańskiej i jej
czu tej rzeki, a więc kraje: Mo
kilkunastoletni
program za zambik, Tanzania, Zimbabwe,
czerpnięty został z nazwy rzeki
Zambia, Botswana, Angola i
Zambezi, ponieważ badana bę Namibia. Wyniki badań służyć
dzie właśnie kultura i cywili- będą krajom afrykańskim, będą
dla nich pomocą w dziedzinie
rolnictwa i przemysłu, organi
zacji oświaty, placówek muze
alnych. służby zdrowia itp. Pla
nowane na tak ogromną skalę
są już dziś przedmiotem za
oprócz opieki nad wyprawą, zdrości afrykanistów na całym
prace na zlecenie tej organiza świecie, przede wszystkim ba
cji. Wyprawie towarzyszy rów. dania w Mozambiku i Angoli,
nież służba techniczna, kierow w krajach, które do niedawna
cy. dokumentaliści z Muzeum
były dla nauki, a
Etnograficznego, CAF-u i TVP. zamknięte
zwłaszcza to wszystko co do
tyczyło okresu przedkolonialnego.
Co ciekawe — program mło
dych afrykanistów już dziś za
kłada, że za parę lat Rodezja
(Zimbabwe) i Namibia będą
niepodległe 1 będą mogli tam
pojechać.
— Kiedy zrodziła się myśl,
podjąć badania w połud
„Afryka bez maski”, to zna żeby
niowej części Afryki? — py
ny telewidzom z ubiegłorocznej tamy
kierownika
wyprawy
podróży po 7 krajach Afryki LEONARDA ADAMOWICZA.
— W roku 1971.
Zachodniej cykl filmów i re
— To nie do wiary. Wtedy Mo
portaży Franciszka Burdzego. zambik I Angola, kolonie por
Ciąg dalszy to filmowa doku tugalskie stanowiły kordon bez
mentacja
(operator
Andrzej pieczeństwa dla RPA i nikogo
tam nie wpuszczano... nawet
Popławski) wielkiego przedsię kapitanów
statków, korzysta
wzięcia młodych afrykanistów. jących z pewnej swobody poru
Według zamierzeń autora, będą szania się we wszystkich por
to filmowe relacje z podróży, tach na świecie.
— Wtedy na przykład nie by
z buszu do buszu, z plemienia \
ła dostępna Sahara Zachodnia,
do plemienia, budowane na za ale myśmy już tam byli. Zmia
sadzie serialu filmowego. Na ny na mapie politycznej Afry
wyzwalanie się stref, które
trasie znajdzie się prowincja ki,
nas interesują, następuje tak
Tetć w Mozambiku, gdzie trwa szybko, że plany stają się re
ły najcięższe walki partyzanc alne.
— Czyli już dziś przewiduje
kie, sfera „czerwonego złota” w
Zambii, prowincja Szaba w Zai cie inne granice Afryki?
— Tak. Nasz program „Zamrze (głośna w przeszłości Ka bezja
” zakłada, że będziemy w
tanga), szlaki wędrówek ango- dwóch niedostępnych dziś kra
lańskich Buszmenów...
jach: Namibii i Rodezji. Dziś
Wśród filmowych tematów wydaje się. że niepodległość
tych krajów to kwestia nieda
warto wymienić to z programu lekiej przyszłości; przed sied
młodych naukowców, co dla miu laty było to prawie utopią.
telewidzów powinno okazać się
„Rozbić rodzinę**
najciekawsze: losy angolańskiej
Joanny d’Arc, dokumentację
Rolnictwo krajów rozwijają
jednego dnia pracy wiejskiej cych
się ma trudności przede
rodziny afrykańskiej, relację wszystkim z powodu stosunków
z poszukiwań archeologicznych panujących w tradycyjnej ro
zaginionego portu z czasów dzinie afrykańskiej. Cóż z te
go, że ktoś zbuduje sobie dom,
przedkolonialnych, a także ak jeśli
zaraz sprowadzą się do
tualne tematy do „Wieczoru z niego wszystkie ciotki, stryjko
dziennikiem”.
wie, wujowie....... Nieprawidłowy

Dwudziestu śmiałych
Wyprawą kieruje Leonard
Adamowicz, archeolog. Jego
program dotyczy badań kultu
ry materialnej XV—XVI wie
ku, walk ludów Angoli i Mo
zambiku z ekspansją portugalską. Jego zastępca Eugeniusz
Rzewuski, lingwista, jest już
w Afryce, będzie badał współczesną cywilizację SuahilL Dru
gi zastępca Roman Strzemiecki, politolog, zajmie się rucha
mi
narodowowyzwoleńczymi
Zimbabwe, kontaktami z mło
dzieżowymi
organizacjami.
Zdzisław Skrok, drugi archeo
log wyprawy, zainteresowany •
jest rn.in. badaniami podwod
nymi i okresem do czasów ko
lonialnych. Badania podstawo
we, ekonomiczno-rolnicze pro
wadzone będą pod kierunkiem
Małgorzaty Tobolczyk. Bada
niami dotyczącymi leśnictwa —
zajmie się Barbara Walaszkiewicz.
Na terenie Mozambiku znaj
duje się już Zdzisław Jakubow
ski, który bada przydatność
wód Zambezi i Limpopo do
spożycia i wykorzystania ich
w
nawadnianiu.
Strukturę
społeczności wiejskiej badać
będzie socjolog Ryszard Dobro
wolski, a Jolanta Koziorowska,
pracownik Muzeum Etnogra
ficznego zajmie się rolą kobiety
w produkcji rolnej.
Sekcja medyczna pod kierun
kiem Grażyny Stępińskiej, zin
tegrowana z Narodową Służbą
Zdrowia, będzie wykonywała,

Kuchnia
i medycyna
W XIX wieku, kiedy do
Afryki wybierał się Stefan
Rogoziński, w jego skrzyniach
znajdowały się setki litrów
okowity, zwoje miedzianego
drutu, lusterka na prezenty
dla tubylców... Co dziś zabiera
ją na wyprawę młodzi nau
kowcy? W sumie, 5 ton żyw
ności. puszki, konserwy, prze
twory owocowo-warzywne zu
py z „Wianiarów”, chleb konser
wowy, mąkę, ryż, cukier, pro
so, sól itp. Mają własną kuch
nię połową, pełny zestaw na
czyń z Wyszkowa, garnków Ol
kuskiej Fabryki Naczyń Ema
liowanych, szkło z huty ..Sile
sia”. Zabierają rowery i wielki
składany ponton.
Przez parę miesięcy przeby
wać będą w świecie innych
bakterii i chorób. Wyprawa bę
dzie więc miała w pełni wypo
sażony szpital połowy pod na
miotem.

Pierwsza stacja
w Czarnej Afryce
W czasie prac III Akade
mickiej
Wyprawy
Afrykań
skiej jej uczestnicy założą
pierwszą w Czarnej Afryce
(drugą po śródziemnomorskiej
stacji archeologicznej prof. Mi
chałowskiego w Kairze) stalą
stację badawczą.
Powstanie ona w północnomozambikańskim mieście Nampula.

jest również — mówi Leonard
Adamowicz — podział spadko-.
wy w rodzinie afrykańskiej,
gdzie zawsze dziedziczy się po
wujku. Należy stworzyć albo
wspólny fundusz ziemi, albo po
zwolić na swobodny rynkowy
przepływ. W Afryce bowiem
ziemia, która nie ma spadko
bierców
leży odłogiem; nie
można jej sprzedać ponieważ
obraziłyby się duchy przodków.
W tradycyjnym systemie rol
nictwa
Afrykanie nie po
trafią
również zorganizować
ekstensywnego sposobu uprawy.
Mozambijczycy, na przykład,
pragną odwołać się do systemu
spółdzielczego, tylko nie bardzo
wiedzą jak go zorganizować. Li
czą, że problemy te przebada
my zgodnie z politycznym pro
gramem ich partii — FRELIMO.
Interesują nas wszystkie pro
blemy społeczne, badania z za
kresu wzrostu świadomości na
rodowej. programy polityczne,
które zakładają zniesienie trybalizmu. zlikwidowanie niewy
godnych tradycji, z zachowa-

Afryka bez maski
to
co zobaczymy w TVP

Wzdłuż frontowej granicy
Lądują w Dar es-Salam w
Tanzanii. Następnie, drogą na
zachód aż do Malawi docierają
na teren swoich badań podsta
wowych w Nampuli w Mozam
biku. Stąd prowadzone będą
prace archeologiczne w dwóch
kierunkach, na wschód — w
Sofali i na północny zachód —
w prowincji Tete. Po półrocz
nych badaniach grupa wyrusza,
wraz z ekipą telewizyjną na
rekonesans,
który
prowadzi
trasą przez Zambię do Zairu i

przez północną Angolę do
Luandy.
Dalej udają się na południe
Angoli, gdzie prowadzone bę
dą obserwacje w rejonie koczowisk Buszmenów i plemion
Herero. Czyli, znaczna część
trasy prowadzić będzie wzdłuż
granic tzw. krajów frontowych.
Rodezji i RPA. Dalej — powrót
do Mozambiku i koniec pierw
szego etapu wypraw. Plany
dalsze sięgają do Namibii i Zim
babwe (Rodezja).

Nagroda honorowa „Głosu
Wybrzeża” Rejs Roku oraz na
groda Ministra Handlu Zagra
nicznego i Gospodarki Morskiej
— srebrny sekstant, przyznane
zostały kpt. Kazimierzowi Ja
worskiemu. Na jachcie „Spanielek” zajął on drugie miejsce w
zorganizowanych po raz pierw
szy transatlantyckich regatach
samotników na małych jach
tach. Nagrodę drugiego stopnia
„Rejs Roku 1977” zdobył kpt.
Aleksander Lipiński, który na
jachcie „Asterias” ze Śląskiego
Jaaht klubu SZSP w Gliwicach
odbył w okresie od czerwca
1976 r. do listopada 1977 r. rejs
dookoła świata pokonując 40.227
mil morskich. Załoga (Andrzej
Gasiorek, Janusz Sitnik, Witold
Baranowski, Andrzej Kurzeja)
potwierdziła wysokie kwalifika
cje fachowe i walory moralne
polskich żeglarzy, kończąc rejs
bez awarii i wypadków. Warto
zaznaczyć, że było to czwarte
powojenne i szóste w ogóle
okrążenie kuli ziemskiej na
jachcie załogowym pod polską
banderą.
Od dłuższego już czasu polską
specjalnością są rejsy północ
ne. Kolejnym osiągnięciem by
ło dotarcie do Spitsbergenu
przez jacht „Euros” pod do
wództwem kpt. Aleksandra Ka
szowskiego. „Euros” wsławił się
już wcześniej rejsem wokół
Islandii, sforsowaniem Pentland
Firth i opłynięciem Przylądka
Horn.

Piłkarska środa
RFN — Brazylia
Tunezja — Holandia
(P) Piłkarze Brazylii przygo
towują się do następnego swe
go meczu w Europie — w śro
dę w Hamburgu, z aktualnymi
mistrzami świata, drużyną RFN.
Trenowali na stadionie HSV,
narzekając na niską temperatu
rę. Nie rezygnują oni jednak z
sukcesu w meczu z RFN. Tre
ner piłkarskiej reprezentacji
RFN, Helmut Schoen stwierdził,
że w Hamburgu sukces odniesie
drużyna, która będzie miała le
piej dysponowaną środkową li
nię.
Drużyny prawdopodobnie wy
stąpią w składach: Brazylia —
Leao (nr 1) — Toninho (2), Oscar
(3), Amaral (4), Edinho (6) —
Cerezzo (5). Rivelino (10), Dirceu
(11) — Tarcisio (7), Reinaldo lub
Nunes (9). Zico (8): RFN —
Maier (1) — Vogts (2). Kaltz (3),
Ruessmann (5), Dietz (4) — Flohe (10). Bonhof (6). Beer (8) —
Abramczik (7), Fischer (9), Ruemmenige (11). Nasza telewizja
transmitować będzie o godz.
22.05 II połowę tego meczu.

★

Leonard Adamowicz, kierow
nik II i III AV>A, przewodni
czący AZAP.
Zdjęcia E. Koprowski

niem oryginalnych odrębności
plemiennych. Interesuje nas.
jak dziś rozwiązują swoje pro
blemy dwa rewolucyjne kraje:
Mozambik i Angola.”
Angolańska Joanna d’Arc

Przed przybyciem Portugal
czyków do Afryki istniały dwa
potężne państwa, które rządzi
ły się własnymi prawami: Ngola i Ndongo. Portugalczykom
wypowiedziała wojnę kobieta,
córka ostatniego władcy Ngoli,
rezydująca w Mbanza Kóbasa,
na wschód od dzisiejszej Luandy. Powstanie pod wodzą Nzingi ogarnęło kilka państw, przez
parę lat kolonizatorzy pozosta
wali w defensywie, wreszcie, na
skutek zdrady i przekupienia
kilku plemion, pokonali afry
kańską Joannę d’Arc.
Archeolodzy wyprawy prowa
dzić będą szczegółowe badania
w Mbanza Kabasa (Angola),
gdzie znajdowała się stolica
Ngola i centrum walki przeciw
ko kolonizatorom.

Poszukiwania
zaginionego portu
Jeszcze przed przybyciem do
Afryki Vasco da Gamy i żoł
nierzy Henryka Żeglarza istniał
w środkowym Mozambiku port,
gdzie spotykali się żeglarze arabscy z handlarzami wielkiego
królestwa Monopotapy (sięgało
częściowo terenów dzisiejszej
Rodezji). Przez ten najbardziej
na południe wysunięty punkt
cywilizacji suahili szedł import
z Chin, a w kierunku Zatoki
Perskiej wysyłano srebro i złoto.
Później portugalscy kolonizato
rzy zamienili port na bazę dla
wojska i misjonarzy. Stąd wy
syłali też niewolników do Bra
zylii.
Dziś archeolodzy akademickiej
wyprawy szukać będą tego por
tu również pod wodą, posługu
jąc się starymi szkicami żegla
rzy i najnowocześniejszymi me
todami archeologicznymi.

Tekst:
STEFAN STRZELECKI

15 piłkarzy holenderskich zo
stało powołanych na środowy
mecz z Tunezją. W kadrze zna
leźli się: bramkarze — Piet
Schrijvers i Jan Jongbloed; ob
rońcy — Wim Suurbier, Wim
Rijsbergen. Ruud Kroi, Adrie
van Kraay i Piet Wrldschut;
rozgrywający i napastnicy —
Wim Jansen, Arnold Muehren,
Willy van der Kerkhof. Jan
Boskamp. Rene van der Kerk
hof. Henk van Leeuwen, Pierre
Vermuellen i Dick Nanninga.
Szesnastym zawodnikiem prze
widzianym na ten mecz miał
być Johnny Rep, ale kontuzja
uniemożliwiła mu udział w spo
tkaniu z Tunezją. W zespole ho
lenderskim znalazł się ■więc tyl
ko jeden zawodnik grający w
zespole zagranicznym — Suur
bier z Schalke 04 oraz czterech
debiutantów — Wildschut z
Twente Enschede. Boskamp z
RWD Molenbeck oraz Vermuellen i Nanninga z Rody JC
Kerkrade.

Obok wspomnianych, nagro
dzonych rejsów było też wiele
innych, które również zasługują
na uwagę. Do takich zaliczyć
trzeba m. in. wyczyn naszego
samotnika, kpt. Krzysztofa Ba
ranowskiego, który po zakoń
czeniu Operatior. Sail — 76, na
jachcie „Polonez” wraz z żoną
i dwojgiem dzieci popłynął do
USA i Kanady na Wielkie Je
ziora, a następnie Illinois i
Missisipi dotarł do Nowego Or
leanu. by przez Florydę powró
cić do kraju północną trasą
transatlantycką. Podobną trasą
powrócił do kraju po zakończe
niu Operation Sail — 76 nale
żący do katowickiego klubu
Hutnik jacht „Lenid Teliga” pod
dowództwem
kpt.
Ryszarda
Książyńskiego. Po wpłynięciu
na Wielkie Jeziora, „Leonid Te
liga” popłynął do Nowego Or
leanu i dalej przez Meksyk. Ja
majkę, Portoryko, Martynikę,
Barbados powrócił do Polski.

Przed XI zjazdem Aeroklubu PRL

Współpraca międzynarodowa
(P) Sukcesy reprezentantów
Polski w sportach lotniczych
sprawiły, że we władzach Mię
dzynarodowej Federacji Lotni
czej (FAI) działa wielu przed
stawicieli Polski. Delegaci APRL
zasiadają zarówno we władzach
centralnych, jak i w poszcze
gólnych komisjach specjalistycz
nych. Wiele wniosków i postu
latów organizacyjnych FAI, a
także zmian w regulaminach i
statutach tej organizacji, było
opracowanych bądź inicjowa
nych przez Polaków.
W okresie sprawozdawczym
polscy działacze lotnictwa spor
towego otrzymali wiele wyróż
nień, a m.in. 11 dyplomów im.
Paula Tissandiera,
natomiast
cztery instytucje lotnicze hono
rowe dyplomy FAI. Medal Lilienthala, przynawany co roku
dla czołowego pilota szybowco
wego świata, otrzymała Adela
Dankowska. Jest to już piąty
medal Lilienthala przynany Pol
sce. Poprzednio wyróżniono nim
Tadeusza Górę, Edwarda Maku
lę, Pelagię Majewską i Jana
W róblewskiego.
Aeroklub PRL utrzymuje ści
słe kontakty z kilkudziesięcio
ma krajowymi aeroklubami na
całym świecie. Przede wszyst
kim rozwijana jest współpraca
z organizacjami lotniczymi kra
jów socjalistycznych, co wyra
ża się w uczestnictwie w wielu
imprezach szybowcowych, spa
dochronowych, samolotowych i
modelarstwa lotniczego organi
zowanych przez te kraje.
Poza szkoleniem sportowym w
różnych dziedzinach lotniczych,
Aeroklub PRL prowadzi także
działalność usługową. W Kroś
nie istnieje wytwórnia produ
kująca wiele rodzajów modeli
latających, nabywanych chętnie
przez najmłodszych miłośników
sportów lotniczych. Lotnicze za
kłady naprawcze APRL remon
tują nie tylko własne szybowce
i samoloty, ale służą róxvnież
innym posiadaczom sprzętu la
tającego. Aerokluby regionalne
współpracują z przedsiębiorst- I
wem usług lotniczych, dostar
czając zarówno samoloty jak i
mechaników czy instruktorów.
W Aeroklubach przeprowadza
się również szkolenie przyszłych
pilotów różnego rodzaju służb
lotnictwa cywilnego, a m.in. dla
PLL Lot. Na specjalnych kur
sach aerokluby szkolą również
kandydatów do oficerskich szkól
lotniczych. Warto też dodać, iż
w niektórych aeroklubach, np.
w Jeleniej Górze, prowadzone

Z różnych dziedzin
• W zaległym meczu o mi
strzostwo I ligi piłki ręcznej
kobiet, Sośnica Gliwice prze
grała z Ruchem Chorzów 14:24
(6:4).
W lidze mężczyzn Gwardia
Opole pokonała Anilanę Łódź
24:18 (13:9).
• Podczas piłkarskiego meczu
o mistrzostwo II ligi włoskiej
rozegranego ub. niedzieli w
miejscowości
Ayellino, ataku
serca dostał jeden z kibiców, 51-letni Pellegrino d’Amore. Od
wieziony do szpitala zmarł.
D’Amore dostał ataku, gdy je
den z piłkarzy Ayellino nie tra
fił do pustej bramki przeciwnej
drużyny.
0 Na wysokogórskim torze
Medeo koło Ałma Aty, w dal
szym ciągu odbywają się zawo
dy łyżwiarzy szybkich. Radziec
cy łyżwiarze rozegrali tam wy-

ścigi „maratońskie” na niety
powych dystansach. W biegu na
5 km kobiet pierwsze miejsce
zajęła Natalia Girenko — 8:12,91
przed Walentyną Gołowienkiną
— 8:15,58 i Ljubow Czujewą —
8:18,43. Mężczyźni startowali na
dystansie 20 km. Oto kolejność:
1. Władimir Kuliemin 31:23,3; 2.
Siergiej Surjaninow 31:34,5; 3.
Jurij Krotow — 31:35,0.
• Pływacy australijscy zde
cydowanie dominowali podczas
rozegranych w Tokio międzyna
rodowych mistrzostw Japonii.
Zdobyli oni łącznie 12 tytułów
mistrzowskich
wygrywając
wszystkie wyścigi, do których
zostali zgłoszeni. Goście zdekla
sowali rywali. O ich przewadze
świadczyć może najlepiej fakt,
że zwycięzca wyścigu na 1500
m st. dow. Max Netzker ukoń
czył konkurencję w czasie
16:00,44, wyprzedzając japońsskich rywali o długość basenu.
____________________________________
Lwią część złotych medali za
garnęły jednak młode pływacz
ki Tracey Wickham i Michelle
Ford. Spotkanie tych dwóch za
PP Totalizator Sportowy zawia
wodniczek na dystansie 800 m
damia, że w zakładach piłkar
zakończyło się zwycięstwem
skich z dnia 1/2.IV.78 r. stwier
Ford, która uzyskała czas 8:37,80.
dzono:
Wyprzedziła ona rywalkę o 0,51
sek.
liga polska
• We Lwowie rozpoczął się
strefowy turniej szachowy FIDE.
1 rozw. z lł traf. — wygrana
Są to rozgrywki strefy ZSRR —
145.337 zł;
14 rozw. z U traf. — wygrane
czwartej z
jedenastu stref
po około 10.000 zł;
FIDE. W turnieju bierze udział
187 rozw. z 11 traf. — wygrane
16
szachistów
radzieckich,
z któ
po 777 zł;
rych pięciu najlepszych uzyska
1.693 rozw. z 10 traf. — wygra
prawo gry w turnieju międzyne po 85 zł.
strefowym. Turniej jest bardzo
silnie obsadzony. Poza między
liga angielska
narodowym mistrzem DorfmaM rozw. z 13 traf. — wygrane
nem, pozostałych 15 to arcymipo około 13.500 zł;
strzowie: Smysłow, Tal, Geller,
846 rozw. z 13 traf. — wygrane
Gulko,
Cieszkowski, Kuzmin,
po 508 zł;
Tukmanow, Sawon, Bałaszow,
7.190 rozw. z 11 traf. — wy
Bagirow, Swiesznikow, Kocziew,
grane po 59 zl;
Romaniszyn, Bialjawski 1 Waga37.831 rozw. z 1# traf. — wygrane po 11 zL
nlan.

Komunikat Totalizatora

Wyróżnienia za przeprowa
dzone w 1977 r. rejsy uzyskały
dwa inne jachty ze Śląska: do
wodzony przez kpt. Bogumiła
Pierożka „Carbonia” oraz do
wodzony przez kpt.
Piotra
Rudzkiego „Gwarek”. Jednost
ki te odbyły rejsy z Hawany do
kraju.
Trasy
innych,
godnych
wzmianki rejsów, wiodły z Pol
ski na Morze Śródziemne i Mo
rze Czarne, a także rejsy ocea
niczne odbyte przez jachty „Jo
seph Conrad”, „Polski Len”,
„Hetman II” i „Albatros”.
Jak wynika z tych najważ
niejszych przykładów, ubiegły
rok był szczególnie pomyślny
dla polskiego żeglarstwa mor
skiego. Wszystko wskazuje na
to, że rok bieżący nie będzie
gorszy już choćby z uwagi na
wyczyn kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz czy też dookołaziemskiego
reisu
naszego
samotnika kpt. Zbigniewa Pu
chalskiego na jachcie „Miran
da”. Jak dotąd również pomyśl
nie przebiega samotny rejs
przez Pacyfik Andrzeja Urbań
czyka. Kontynuuje również swój
rejs załogowy jacht „Maria” do
wodzony przez kpt. Ludomira
Mączkę.

jest również szkolenie dla pilo
tów zagranicznych.
XI zjazd Aeroklubu PRL, któ
ry obradować będzie w Warsza
wie, dokona wszechstronnej oce
ny dotychczasowej działalności
i wytyczy program pracy na
najbliższe lata. Odbędą się też
wybory do naczelnych władz
APRL.

Turniej w Rotterdamie
(P) W Rotterdamie rozpoczął
się tenisowy turniej WCT. Wy
niki pierwszych pojedynków I
rundy:
Dick Stockton — Bill Scanlon
6:3, 6:1,
Vijay Amritraj — Tom Okker
6:2, 6:3,
Mikę Fishback — Terry Moor
7:5, 7:5,
John Lloyd — Fred Mc Nair
6:3, 6:4,
Kjell Johansson — Ove Bengtsson 6:7, 7:6, 6:1,
Antonio Zugarelli — Mark
Cox 6:1, 6:4. /

„Złota wieża”
(P) Masowy turniej szachowy
o „Złotą wieżę” obchodzi w br.
jubileusz 20-Iecia. Ta najwięk
sza w Polsce i Europie im
preza szachistów wiejskich od
wielu lat cieszy się niezmiennie
‘OgrdńińĄ^iSKpularnością i jest
uznawana za wzorcową dla po
pularyzacji szachów przez Mię
dzynarodowa Federację Szacho
wą (FIDE). Mimo że jest to im
preza krajowa, „Złota wieża”
znajduje oddźwięk także poza
granicami Polski. Najlepszym
tego dowodem jest fakt ufun
dowania przechodnich pucharów
dla zwycięzców indywidualnych
przez byłego mistrza świata, ra
dzieckiego arcymistrza Michaiła
Botwinnika oraz aktualną mi
strzynię świata. Nonę Gaprindaszwili.
W bieżącej edycji imprezy,
której finał odbędzie się w dn.
9—16.IV. w salach głównych
pałacu w Wilanowie, brało udział ponad pól miliona szachi
stów wiejskich. Eliminacje śro
dowiskowe. gminne, wojewódz
kie i strefowe wyłoniły 12 ze
społów finału drużynowego oraz
po 13 finalistek i finalistów W
turniejach indywidualnych. Or
ganizatorzy (zrzeszenie LZS,
ZSMP. redakcja „Dziennika Lu
dowego” i Polski Związek Sza
chowy) zaprosili także do udzialu w finale najlepszych sza
chistów wiejskich z CSRS. Wę
gier, Bułgarii, NRD i ZSRR.
Przewidzianych jest szereg
atrakcyjnych imprez towarzy
szących: widowisko „żywych
szachów” w historycznych stro
jach pt. „Sobieski pod Wied
niem” zamykające jednocześnie
obchody 300-lecia Wilanowa, uroczysty koncert w Wilanowie
oraz symultany szachowe z udzialem najlepszych zawodni
ków i błyskawiczny turniej 100polowych warcabów polskich z
udziałem mistrza świata Wła
dimira Agafonowa (ZSRR).
Dochód z finałowych imprez
przeznaczony będzie w całości
na fundusz Centrum Zdrowia
Dziecka.

Młodzi ciężarowcy
przegrali na Węgrzech
(P) W miejscowości Gyoer
(Węgry) odbył się trójmecz ju
niorów (do 20 lat) w podno
szeniu ciężarów Węgry — CSRS
— Polska. Zawody te przynio
sły sukces młodym ciężarow
com Węgier, którzy pokonali
Polskę 7:3, oraz CSRS 8:2. Po
lacy wygrali z CSRS 6:4.
Porażka naszych sztangistów
z Węgrami jest niespodzianką,
bowiem w dotychczasowej hi
storii kontaktów tych zespołów,
Polacy zawsze odnosili zwycię
stwa. W meczu z Węgrami
punkty dla Polski zdobyli w
wadze 56 kg Henryk Baran —
205 kg. w wadze 75 kg Bole
sław Neuman — 285 kg oraz
w wadze powyżej 110 kg Ry
szard Potyra — 305 kg.
W spotkaniu z CSRS Potyra
przegrał z Pavelem Kekhem,
który osiągnął 315 kg. nato
miast punkty dla naszego ze
społu — obok Barana i Neu
mana — wywalczyli: w wadze
52 kg Stanisław Zawiślak —
185 kg; w wadze 60 kg Marian
Gładysz — 227 kg; w wadze
67,5 Janusz Wojtas — 262.5 kg,
oraz w wadze 100 kg — Krzy
sztof Klemens — 285 kg.
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Biuesowe spotkania w Poznaniu Malarstwo de Kooninga i Rauschenberga
ADAM CIESIELSKI
— wystawa w Muzeum Narodowym
W salkach Ośrodka Kultury
Studenckiej „Od Nowa” w Po
znaniu tłoczno jest nie tylko na
wieczorkach taneczńych. Duże
zainteresowanie budzą spotkania
w ramach dyskusyjnego cen
trum „Publicum”, podczas któ
rych podejmowane są najbar
dziej aktualne problemy poli
tyczne i społeczne. Duże trady
cje ma tutejsza galeria, szero
ko znany jest „Teatr 8 Dnia",
który niedawno prezentował
swe spektakle w stolicy. Zbie
rają się w klubie młodzi poeci
i tłumacze, ośrodek jest organi
zatorem
Tygodnia
Kultury
Skandynawskiej.
Warte uwagi są propozycje
rozrywkowe. „Od Nowa” orga
nizuje koncerty
pod
nazwą
„Piosenka w teatrze”: korzysta
jąc z poniedziałkowych przerw
w pracy scen poznańskich.
Przedstawia się na nich szero
kiej publiczności wykonawców
ze środowiska akademickiego.
Co roku urządza ośrodek kon
kursy piosenki kabaretowej
i
spotkania „Śmiech nad Wartą”.
Powodzeniem cieszą się wystę
py związanej z klubem utalen
towanej interpretatorki poezji
Małgorzaty Bratek (mieliśmy okazję wspominać o niej kilka
krotnie na naszych łamach), a
także najmłodszych adeptów
estrady. Właśnie „Od Nowa”, w
ramach VI Festiwalu Kultury
Studentów
PRL
koordynuje
akcją „Debiuty" w środowisku
poznańskim.

Przed rokiem kierownik klu
bu „Od Nowa” Piotr Niewia
rowski wymyślił jeszcze jedną
imprezę — „Folk-Blues Meeting”. Tegoroczna edycja spot
kała się z tak dużym zaintere
sowaniem, że organizatorzy musieli wyeliminować część zgła
szających się. Do Poznania zje
chało ponad 20 grup i solistów
z Białegostoku, Gdańska, Kra
kowa, Torunia, Wrocławia i
najwięcej — z Warszawy, no a
przecież startowali także gos
podarze.
Uczestnicy proponowali mniej
lub bardziej udane odwzorowa
nia wykonań takich mistrzów
jak Big Bill Broonzy, Memphis
Slim, Big Joe Williams, Otis
Spann, John Lee Hooker. Nie
brakowało
pomyłek:
zespół
„Mix Band” na przykład po
twierdził oczywistą prawdę, że
nie wystarczy walić co sił w
struny i klawisze, chrypieć na
harmonijce ustnej do
utraty
tchu,
by pojawił się blues.
Oprócz dobrych chęci
trzeba
jeszcze rozumieć charakter mu
zyki bluesowej, której nie da
się mechanicznie przenieść ńa
jobcy jej grunt. Z jak najlep
szej strony zaprezentowała się
poznańska grupa,„Spiritualsand
Gospels Singers".
nagrodzona
niedawno najwyższym trofeum
konkursu „Złotej Tarki”. Obie
cująco wypadł występ białostoc
kiej „Kasy Chorych”, grającej
utwory w stylu Lee Hookera i
Muddy Watersa.

Jeżeli idzie o grupy hołdują
ce stylowi country, określane
mu niekiedy mianem białej od
miany bluesa, to brzmieniem,
precyzją wykonania wyróżniał
się warszawski „Country Klub”,
którego liderem jest
Marek
Śnieć — niezbyt fortunny wo
kalista, ale za to instrumenta
lista (grał na banjo) jak się pa
trzy. Ozdobą całej imprezy by
ły występy „Wolnej Grupy
Bukowina”, w której indywi-

Najnowsza w Muzeum Naro
dowym wystawa dwóch arty
stów
Stanów Zjednoczonych,
Willema ae Kooninga i Roberta
Rauschenberga, jest czwartą w
ostatnich latach, w tvm gma
chu ekspozycja amerykańską.
Twórczość obu artystów prezen
towana była na ostatniej (w
roku 1976) ekspozycji, zatytuło
wanej „200 lat malarstwa ame
rykańskiego”. Obecna wystawa,
o charakterze autorskim, stano
wi pełną reprezentację ich do
robku, a ściślej znamiennych
dla tej twórczości nurtów: ab
strakcji ekspresyjnej i pop-artu.
Ów pierwszy znajduje wyraz
w malarstwie de Kooninga,
uważanego za współtwórcę tego
kierunku. Urodzony w Rotter
damie w roku 1904, przybył do
Stanów Zjednoczonych w roku
1926, gdzie początkowo znalazł
zatrudnienie jako malarz poko
jowy. a w dwa miesiące później
pracował w Nowym Jorku jako
malarz reklamowy. Pasjonował
się praca amerykańskich ilust
ratorów, chciał być ilustrato
rem. Przybył do Stanów Zjed
noczonych jako uzdolniony ar
tysta. no studiach w Rotterda
mie. Najtrwalszy wpływ miał
na jego twórczość ekspresjonizm. Pierwsza indywidualna
wystawa w roku 1947 i udział
w Biennale weneckim w trzy
lata później uczyniły go czoło
wym przedstawicielem amery
kańskiej sztuki abstrakcyjnej.

dualność Wojciecha Bellona
skupia
przedstawicieli środo
wisk studenckich z Krakowa i
Wrocławia. Nie zawiódł też ze
spół „Sami Swoi”.
W sumie „Folk-Blues Meeting” ukazał się udany i wart
w przyszłości większego — tak
że finansowego poparcia. Nasu
wa się jednak kilka refleksji.
Wykonawcy, występujący z re
guły po kilkadziesiąt minut, a
także obserwatorzy duszą się
dziś w niesamowitej ciasnocie
klubu, można by więc pomyśleć
o przeniesieniu Imprezy do ja
kiejś niewielkiej miejscowości
i przeprowadzenia jej na świe
żym powietrzu.
Szansą spotkania jest też roz
szerzenie formuły imprezy
tak, by przyciągała nie tylko
entuzjastów
amerykańskiego
bluesa i country, lecz i tych, co
szukają inspiracji w europej
skiej muzyce ludowej (szczegól
nie interesujący jest tu przy
kład Żanny Biczewskiej, której
płyty są i u nas rozchwytywa
ne); także w polskim folklorze,
tak, żywo pulsującym w twór
czości niektórych naszych jazzmenów. Natomiast największym
zagrożeniem imprezy byłoby
przekształcenie jej z dzisiejszej
— niereżyserowanej, towarzy
skiej konwencji w jeszcze jeden
sztampowy festiwal.

PRZETARG
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA w Radomiu
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż 2-ch
kotłów parowych EW-6A do naparzania betonu w formach, ce
na wywoławcza 5864 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia o godz. 9.00.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe
oraz osoby prywatne.
Kotły można oglądać na trzy dni przed dniem przetargu.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta, oraz unieważnienie
przetargu bez podania przyczyny.
R-99-1

PRACE PROTETYCZNE W ZLOCIE
WYKONUJE

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
ODDZIAŁ WUSP
Radom, Żeromskiego 50
R-93-0

Koleżance

mgr

HALINIE GARBACZ
zastępcy dyrektora Studium Wychowania Przedszkolnego w Ra
domiu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają
R-726414-1

dyrekcja 1 grono nauczycielskie Studium
Wychowania Przedszkolnego w Radomiu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 marca 1978
roku zmarł nagle w wieku 49 lat długoletni i zasłużony pra
cownik RWT

BOLESŁAW RADWARZ
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i innymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi 1 związko
wymi.

Cześć Jego pamięci!

R-726409-1

dyrekcja, Rada Zakładowa, Komitet
Zakładowy PZPR

Balety Lifara w Teatrze Wielkim

Po czasie-na czasie
|

PAWEŁ CHYNOWSKI

Najlepsze dzieła choreografi
czne Serge Lifara powstawały
w latach czterdziestych i pięć
dziesiątych, gdy Balet Opery
Paryskiej pod jego , kierownic
twem przeżywał swój prawdzi
wy renesans, a nasza sztuka
choreograficzna mozolnie dźwi
gała się tymczasem z wojen
nych zniszczeń. Zrozumiałe jest
zatem opóźnienie, z jakim uda
ło się nam zrealizować na
warszawskiej scenie Lifarowską „Suitę en blanc” z 1343 r,
i „Fedrę” z roku 1950.
Późno, ale nie za późno! Tak
się bowiem składa, że warszaw
ski zespół baletowy osiąga eu
ropejski poziom w momencie,
kiedy „zepsuty” już współpra
cą z najwybitniejszymi cho
reografami naszej doby zespół
Opery Paryskiej powrócił raz
jeszcze do dzieł Lifara, wzna
wiając je z wielkim powodze
niem w początkach tego sezo
nu. Szanse się więc wyrówna
ły — przynajmniej na pozór
— obyśmy
teraz dorównali
kroku...
Zobaczyliśmy ostatecznie dwa
balety Lifara, choć wcześniej
planowano i trzeci. Wspomina
ło się o „Les Mirages” Saugueta, „Romeo i Julii” Czajkow
skiego lub „Popołudniu fauna”
Debussyego. Koniec końcem,
trzecią pozycję wieczoru zastą
piono defiladą („Defile”) ucz
niów Warszawskiej Szkoły Ba
letowej, zespołu baletowego i
solistów Teatru Wielkiego w
takt marsza z onery „Trojanie”
Hectora Berlioza. Szkoda, bo
zamiast parady — sfinalizowa
nej pojawieniem się na scenie
samego Serge Lifara — mogliś
my zyskać jeszcze jeden z jego
baletów, a byłby to nabytek
dużo cenniejszy.
Wartości „Fedry” i ..Suitę en
blanc” nie sposób dziś kwes
tionować. nawet jeżeli zastoso
wane w nich środki wyrazu

wydawałyby się już obecnie
nieco przestarzałe, Oba balety
są najwspanialszymi osiągnię
ciami Lifara i zaliczono je już
w poczet arcydzieł choreogra
ficznych XX wieku. Nie można
więc wymagać dziś od sędziwego
ich twórcy konformizmu wobec
własnych poglądów estetycz
nych. Oba utwory choreogra
ficzne zawierają w
sobie
kwintesencję Lifarowskich po
szukiwań i dokonań, wzboga
cających leksykę tańca klasycz
nego. Są doskonałymi przykła
dami stylu choreograficznego,
zwanego francuskim neoklasycyzmem.
Pokazał nam Lifar w swym
wieczorze dwa gatunki choreo
graficzne ulubione i reprezen
tatywne dla swojej twórczości.
„Fedra” jest typowym drama
tem choreograficznym, trage
dią z mistrzowskim scenariu
szem wg Racine'a. skonstruo
wanym nie przez byle kogo, bo
przez samego Jeana Cocteau.
Muzyka Georgesa Aurica; sil
na, dramatyczna, celnie i su
gestywnie oddaje stany emocjo
nalne i konflikty postaci dra
matu. „Suitę en blanc” to —
z kolei — typowe divertissement — forma stara jak balet,
tyle że nowym wypełniona
tańcem w stylu neoklasycznym.
Tłem muzycznym stała się tu
suita z XIX-wiecznego baletu
Edouarda Lalo „Namouna”.
W „Fedrze” króluje Bożena
Kociołkowska; niezwykła, dra
matyczna. wspaniała. Po Pan
nie Julii w balecie Birgit Cullberg jest to kolejne osiągnięcie
naszej znakomitej artystki. Zal
tylko, że Kociołkowska nie
miała — jak przypuszczam —
możliwości bardziej osobistego
podejścia do tej roli, próby obrony Lifarowskiego demona
namiętności i zbrodni. Trudno
dziś bowiem zaakceptować Fe
drę w ujęciu Cocteau i Lifara

znając wielkie interpretacje ak
torskie tej roli, z niedawną
kreacją Zofii Kucówny...
Zaraz obok umieścić wypada
Hipolita w wykonaniu Walde
mara
Wołk-Karaczewskiego.
Młodzieńcza miłość do Arycji,
respekt dla Fedry. przeradzają
cy się w zdziwienie, przeraże
nie i nienawiść po jej miłos
nym wyznaniu, miłość synow
ska i niemoc wobec kłamli
wych zarzutów Fedry — ze
wszystkim tym nasz młodziut
ki solista poradził sobie wy
śmienicie. Zaprezentował wy
konanie dojrzałe aktorsko i
doskonałe technicznie, chroniąc
sumiennie delikatną ornamen
tykę Lifarowskiej choreografii,
która czyni z Hipolita odbicie
jakiegoś starogreckiego reliefu.
Oboje z Barbarą Rajską jako
Arycją (mającą tu niewielkie,
ale jakże wykonane zadanie!)
są okrasą warszawskiego wy
konania „Fedry”.
W roli Enony oglądamy Re
natę Smukałę, której dynami
ka, ekspresja plastyczna tańca
i gestu znakomicie korespondu
je z demonizmem Fedry. Par
tię ‘Tyzeusza wypełnia swą mę
ską postawą Miłosz Andrzej
czak. ustępując jednakże pozo
stałym solistom klasą technicz
nego wykonania. Przymknijmy
jednak oko na drobne zespoło
we potknięcia oraz nerwową
pogoń za szybko umykającą
muzyką — nasz zespół miał do
tego prawo, po raz pierwszy
stykając się z nowym dla sie
bie. niełatwym stylem tańca.
„Suitę en blanc” była już okazją do popisu tanecznego dla
niejednego europejskiego zespo
łu. Stała się i dla warszaw
skiego. W kolejnych dziesięciu
studiach choreograficznych, tru
dnych technicznie ale za to
bardzo efektownie skompono
wanych, nie wszystkie wyko
nania dostarczają wrażeń rów
nego kalibru. Są wśród nich i
takie, które nie wvk’-‘>nrwet poza sz-.-L..,
i_.

Ogłoszenia drobne

Bałtyk — „Port lotniczy”, prod.
USA, lat 15. godz 11.30, 17.30 i
13.30.
„Skrzydełko czy nóżka”,
rprod. franc., b/o. godz. 9.30, 13.30
I 15.30.
Hel: „Niemoc”, prod. senegalśkiej, lat 15, godz. 15.30, 17.45 i 20
Odeon: „Jak rozpętałem II woj
nę światową", prod. poi. lat 12,
godz.
15.30. „Dupont Laloje”,
prod. franc. lat 18, godz. 17.50 i
19.30.
Przyjaźń — „Opatrzność”, prod.
franc., lat II, godz. 15.30, 17.30 1
19.30.
Pokolenie: „Zapomniana melo
dia”, prod. poi. lat 12, godz. 9,
II i 13. „Największe wydarzenie
od czasów kiedy człowiek stanął
na księżycu”, prod. franc., lat 15,
godz. 15, 17 i 19.
Walter — „Czterej muszkietero
wie”, prod. panam, lat 12, godz.
16 i 18.
Mewa: — „Romantyczna Angiel.
ka”, prod. ang. lat 18, godz. 17.30
1 19.45.

Muzeum przy ul. Nowotki 12 —
wystawa
„Polskie
malarstwo
krajobrazowo-rodzajowe” ze zbio
rów
Muzeum
Narodowego
w
Kielcach.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn. „Grafika i fotogra
fia Jerzego Wernera”.
Klub „Empik” — wystawa pn.
Polski plakat teatralny.
Wojewódzka Biblioteka Publicz
na — Witryny plastyczne — ma
larstwo Haliny Krysińskiej.
Klub „Relaks”: III Wystawa
1 Klubu Plastyka Amatora.

DYŻURY APTEK
S
Apteka nr 15 przy pl. Konsty| tucjl 5 i nr 10 przy pl. ZwycięJ stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomoI cy doraźnej pediatrycznej
ul.
a Struga 57a. Doraźna pomoc tn| temistyczna ambulatorium Pogo3 towia Ratunkowego przy ul. Tochg termana. Pogotowie Dentystycz3 ne codziennie w godz. 21—7 rano
a przy
Pogotowiu
Ratunkowym
g informacja Służby Zdrowia 406-77.
TELEFONY
9

g
8

H
H

B
3
H

B
|

y

9
3

g

Pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 998, posterunek MO 997.
pogotowie
ratunkowe
kolejowe
296-15, komenda MO 291-91. pogotowle energetyczne 991. pogotowie
kanalizacyjne
400-65, pogotowie
cieplne WPEC 993, pogotowie gazowe
czynne
w
godz.
7—15
(317-17) w godz. 23—7 rano (224-30)
w niedziele i święta 400-97. lnformacja usługowa 267-85, postój
taksówek przy pl
Konstytucji
228-52, przy dworcu PKP 263-83.
przy 2wirki i Wigury 4’3-10. Informacja PKP 299-50, PKS 267-76.

te BIAŁOBRZEGI
Kino „Pilica” — „Sam na sam”.
0 prod. poi., lat 15. godz. 16.30,
S 18.30.
Telefony: Pogotowie ratunkowe
g 703. pogotowie milicyjne 997, straż
g pożarna 998, pogotowie energetcH czne 530, posterunek energetyczny
556. postój taksówek 725. zajazd
myśliwski 411. sklep „Dacia" 742.

Młode bezdzietne małżeństwo po
szukuje pokoju na okres 2 lat.
Tel.: 293-56.
R-726408-1

GARBATKA
Kino „Las” — „Ptaki ptakom”,
prod.
poi., lat 12, godz. 17 i 19.
Sprzedam Skodę S-110 L. Wiad.:
Telefony: apteka 25, dworzec
Kotarwice 63 k. Radomia.
PKP
47
posterunek MO 07. ośro
R-726405-1
dek zdrowia 25, postój taksówek
53. urząd gminy 91, straż pożar
Sprzedam
mieszkanie
M-3
ul.
ną 8
Kusoclńsklego. Teł.: 223-01 po 15.
I
GRÓJEC
R-726404-1
Kino „Odra”
—
„Granica”
Syrenę log, roje, produkcji 1976
prod. poi. lat 15, godz. 15, 17 t 19.
sprzedam; rudom, tel. '250-81.
R-726406-1

Sprzedam
własnościową
kawa
lerkę w Radomiu. Wiad.: Salwarowskl Zdzisław, 05-210 Ząbki, ul.
Powstańców 35.
R-726407-1
Sprzedam komplet drzwi Fiat 125p
— stary typ. Waryńskiego 1 m 18.
Telefony; pogotowie MO 997 po
P.-7264I0-1gotowie
ratunkowe 999. straż po
żarna 998. apteka 21-05 tub 21-64.
Sprzedam Trabanta 601. Wiad.:
lub
21-94.
biblioteka 23-56. dworzec
Radom, ul. Grenadierów 5 m 7.
PKS 24-61. dom kultury 24-97,
R-726403-1
kino 21-62. ośrodek zdrowia 22-24,
Sprzedam plac budowlany. Radom
postój taksówek 23-11. przychod
ul. Różana 18,
R-726411-1
nia rejonowa 22-88. CPN 24-52.
KOZIENICE
Sprzedam Trabanta 601 — Limu
zyna rok produkcji 1872. Stan do
Kino ,, Znicz” — „Akcja
pod
bry. Radom, Buczka 18 m 2 od
arsenałem”,
prod. poi., lat 12,
16—18._____________________R-726412-1
godz. 17 1 19.15.
Telefony: pogotowie ratunkowe
Sprzedam Syrenę 105 fabrycznie
999. posterunek MO 997, straż po
nową. Tel.: 217-21 po 17.
żarna
998. pogotowie energetyczne
R-726413-1
23-41 apteka 23-22 i 37-61. kino
23-44, Muzeum Regionalne 33-7Ł
przychodnia rejonowa 22-94 1 22-86
Wyróżnijmy te, które niosą urząd miasta 1 emlny 21-23. szpi
tal 36-36. żłobek 30-41.
prawdziwą radość dla oczu.
W „Temacie z wariacjami”
JEDLNIA LETNISKO

duże brawa dla Andrzeja Godlesia i Tadeusza Matacza —
za koordynację tańca w duecie
i za partnerowanie Janinie Galikowskiej. Barbara Sier jest
ozdobą „Pas de cinq”, zgrabnie
radząc sobie z trudnymi wa
riacjami. W „Cigarette” oczaro
wała widownię wspaniałymi
warunkami Aleksandra Sikor
ska — tegoroczny
nabytek
warszawskiej sceny baletowej.
W „Adagiu”, Ewa Głowacka
raz jeszcze zaakcentowała swój
niedościgniony talent liryczny,
urzekając publiczność niepow
tarzalną osobowością. Towarzy
szy jej silny, elegancki (ale tu
bez popisu) Ireneusz Wiśniew
ski. I wreszcie — „Flet”, a s
nim. nie mająca dziś sobie rów
nej w warszawskim zespole,
Barbara Rajska. Najtrudniej
sze i najbardziej karkołomne
ewolucje wykonuje ona z lek
kością, niefrasobliwością, wdzię
kiem i precyzją szwajcarskiego
zegarka.
Cały Lifarowski wieczór otrzymał godną siebie oprawę.
Kierownictwo muzyczne objął
kierownik artystyczny Teatru
Wielkiego — Antoni Wicherek,
prowadząc orkiestrę z nerwem
i wrażliwością na trudności
tańca. Scenografię firmuje sam
Andrzej Majewski, zaskakują?
w „Fedrze” czystością i eks
presją formy — ta oprawa pla
styczna to prawdziwe zaprze
czenie dotychczasowego oblicza
artystycznego naszego wyśmie
nitego scenografa. Światła po
prowadził wprawną ręką Sta
nisław Zięba.
Po Ashtonowskiej „Córce źle
strzeżonej” opłacił się nam ten
Lifarowski wieczór baletowy
Po czasie — ale i na czasie.
Oglądamy
balety.
którymi
jeszcze parę miesięcy temu za
chwycała się publiczność i kry
tyka Paryża, a które za parę
miesięcy wzbogacić mają re
pertuar moskiewskiego Baletu
Bolszoj. My tymczasem czeka
my ze strony TW na kolejne
choreograficzne lektu
ry obowiązkowe; na pra
ce Balanchine’a, Landera, Robbinsa. Cranki, Grigorowicza,
Bejarta, aż po Tetleya i van
■"^nena. Jak już — to już.
;-v;.-fekwentnie!
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WYSTAWY

Wystawa w Muzeum Naro
dowym eksponuje kompozy
cje malarskie de Kooninga,
nawiązując tematyką do pej
zaży i bliskie im litografie, a
także dwie rzeźby, które są
owocem niedawno dopiero pod
jętych przez artystę prób. Wszy
stkie prace pochodzą z lat sie
demdziesiątych.
Robert Rauschenberg jest ro
dowitym Amerykaninem, pocho
dzi z Port Artur, gdze urodził
się w roku 1925. Studiował w
Kansas City i w Nowym Jorku,
uzupełniał wiedzę malarską w
Paryżu. Uważamy za jednego z
współtwórców i najwybitniej
szych reprezentantów pop-artu,
w swej walce z abstrakcją eks
presyjną zwrócił się do takich
tworzyw, jak przedmioty co
dziennego użytku, opakowania,
ogłoszenia, reklamy, komiksy.
Jego twórczość ciągle zaskakuje
zarówno artystów, jak i kryty
ków. Także widzów. Owe prace
Rauschenberga w liczbie jede
nastu kolaży i dwudziestu lito
grafii prezentuje wystawa Mu
zeum Narodowego.
Ekspozycja obu artystów zor
ganizowana została z inicjatywy
i przy pomocy ambasady Sta
nów Zjednoczonych w Polsce. Z
okazji otwarcia tej ekspozycji
odwiedziła no raz pierwszy nasz
kraj pani de Kooning, żona Wi
llema. także artystka, teoretyk
sztuki i profesor Uniwersytetu
w Georgii. Wystawa będzie
czynna do 23 kwietnia, (md)

ZYCIE RADOMSKIE

Telefony: apteka 48. Izba poro
dowa 38. posterunek MO 7. ośro
dek zdrowia 23. restauracja ..Le
śna” 110. straż pożarna 3, urząd
gminy 56. dworzec PKP 5.
JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy: 101. ap
teka 29. posterunek MO 77. ośro
dek zdrowia 17. straż pożarna 86.
urząd gminy — naczelnik 89. za
kład energetyczny 60, restauracja
„Turysta" 14.
NOWE MIASTO
Kino „Pilica” — „Wyprawa po
złoto", prod. ZSRR, Itft 12, godz.
15.30, 17.30 1 19.30.
Telefony: apteka 46. biblioteka
miejska 32 dworzec PKS 97. gos
poda 46, kawiarnia 160. kino 97,
posterunek MO 7. stacja kolejowa
PKP 5, straż pożarna 8. szpital
rejonowy 55 posterunek energety
czny 27, postój taksówek 88. przy
chodnia rejonowa 45.

MOGIELNICA
Kino „Zwycięstwo” — nieczynne.
Telefony: apteka 10, gminna
spółdzielnia 8. kino 44. ośrodek
zdrowia 11. posterunek MO 7. staIcja PKP 50. strat pożarna 88. urzad gminy — naczelnik 149. księ
garnia 61. przychodnia rejonowa
»0.
LIPSKO
Kino „Szarotka” — „Dzień del
fina". prod. USA, b/o. godz. 17
1 19.
Telefony: apteka 62, dom kultu
ry 131. kawiarnia 95. kino 184. ko
misariat MO — alarmowy 07. dwoIrzec PKS 206. pogotowie ratunko
we 09. posterunek energetyczny
161, postój taksówek 136, przycho
dnia obwodowa 194. straż pożarna
08, szpital — dział pomocy doraź
ne! 09.
PIONKI
Kino ;,Chemik” — „Transamerlcan express”, prod. USA, lat 15,
godz. 17 1 19.
Telefony: pogotowie MO 307. po
gotowie ratunkowe 309, straż po
żarna 303. apteka 310. biblioteki
„Zycie
Radomskie
86-100, Rae562,
księgarnia
511, ”posterunek
dom, ul. Żeromskiego
Tele
nergetyczny
306. postój 81.
taksówek
fony: żlt-49 234-59 Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz 6.30—
15.30. Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa" Al. Je
rozolimskie 125/127 Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
zwraca Drak: Prasowe Zakla.
dy Graficzne RSW „PrasaKsiążka-Ruch” Warszawa, ul.
Marszałkowska 3/5.

ŻYCIE RADOMSKIE

163. przychodnia rejonowa 323. r*
stauracja „Adria” 552. stacja PKP
315 CPN 346, izba porodowa 548,
urząd gminy — naczelnik 513. kie
runkowy 12.
SKARYSZEW
Telefony: apteka 13. posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 11. straż
pożarna 29. urząd miasta 1 gmi
ny W.

WARKA
Kino „Przyjaźń” — „Strach nad
miastem", prod. franc., lat 18.
godz. 17 i 19.
Telefony; apteka 38, Izba poro
dowa 133, kawiarnia 266, posteru
nek MO 7. Muzeum im Pułaskiego
267. ośrodek zdrowia 21, pogoto
wie ratunkowe 9. przychodnia re
jonowa 270. restauracja „Turysty
czna” 93 stacja CPN 120, stacja
PKP 12 stanica wodna PTTK 143
Muzeum im Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków i dni pośwlątecznych w godz.
od 10—17. Ekspozycja zmienna —
Kazimierz Pułaski i udział Pola
ków w życiu politycznym, kultu
ralnym 1 społecznym Stanów Zjed
noczonych.

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

WIERZBICA
Telefony: apteka 1, Izba poro
dowa 11, posterunek Mo 7. ośro
dek zdrowia 19. pogotowie ener
getyczne 21, restauracja ..Niespo
dzianka” 34 urząd gminy — na
czelnik 15. żłobek 2. przedszkole
25.
SZYDŁOWIEC
Kino „Górnik” — „Rebus”, prod
poi. lat 15, godz. 16, II 1 20.
Telefony: apteka 55 lub 102, dom
kultury 246. posterunek MO 07.
pogotowie ratunkowe 09. straż po
żarna 03. przych. rej. 333 stacja
CPN 186, PKP 95 Muzeum 233
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie Instru
menty muzyczne 1 wnętrza zam
kowe czynne codziennie w godz.
od 9—15.30. w soooty od 10—19.
poniedziałki 1 dni pośwląteezne —
nieczynne.

PRZYSUCHA
Kino „Zachęta” — „Omen”
prod. ang.. lat 18, godz. 15.30. 17.30
i 19.30.
Telefony: posterunek MO 07. po
gotowie ratunkowe 09. straż po
żarna 03, apteka 229, biblioteka
220. dom kultury 473, dworzec
PKS 62. izba porodowa 117, kino
447. ośrodek zdrowia 311 pogoto
wie energetyczne 311. przychod
nia rejonowa 406. stacja PKP 244.
CPN 316. urząd miasta 1 gminy —
naczelnik 427.
ZWOLEŃ
Kino „Świt” — „Maratończyk”
prod. USA, lat 18. godz 17 i 19.
Telefony: posterunek MO 997,
straż pożarna 99a. Doąotowle ra
tunkowe 999. apteka 24-19, Dóstój
taksówek 27-08, restauracja „Gotardzianka” 25-52. szottat 20-37. za
kład energetyczny 20-61.
Muzeum im Jana Kochanows
kiego w Czarnoleste — „Jan Ko
chanowski — życie I twórczość”
Punkt Muzeum Okręgowego — tra
dycje rewolucyjne ziemi radom
skiej w dokumencie.
IŁŻA
Kino „Zamek” — nieczynne.
Telefony: apteka 51. biblioteka
206. dom kultury 108, dworzec
PKP 271. komisariat MO 7. pogo
towie energetyczne 31. pogotowie
ratunkowe 9. postój taksówek 95.
straż pożarna 215. apteka 76. szpi
tal — chirurgia 29, kino T7. urząd
gminy 136. restauracja „Zamko
wa” 22
,
Uwaga: Kalendarzyk sporządzo
no na podstawie Informacji zalnteresowanych Instytucji. Kiero
wnictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany programu.

REGIONALNY
PROGRAM RADIOWY
5 kwietnia 1978 r. (środa)
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 188, 230 i 238 m
oraz na UKF 70,49 MHz w godz.
6.45—7.30 i 16 40—17.00 Natomiast
w godz. 7.30—7 40 i 17.00—13.00 —
tylko na UKF 70,49 MHz.
6.45 i 16.40 — aktualności dnia
16.50 — audycja oświatowa — M.
Bieleckiej
17.00 — „Fala
młodości” — w
oprać. B. Wiślickiej
17.30 — gawęda A. Czaplickiego
18.00 — audycja aktualna
18.15 — muzyka
Uwaga:

13.30—14 60 1 14.15—15.00,
19.30—
21.20 — ogólnopolski muzyczny
program stereofoniczny (UKF 70 49
MHz).

RADIO
Program I
Wiad.: 6.00 7.00 8.00 9.00 10.60 11.00
12.03 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
(Od g. 9.03—11.55 przerwa w na
dawaniu Pr. 1)
5.05—6.00 Zielone Studio 6.25—
—9.00
Sygnały
dnia
12.05
Z
kraju 1 ze świata 12.25 Mozaika pol
skich melodii 12.45 Roln. Kwad
rans 13.00 Dla ki. III i IV (wych.
muzyczne) 13.20 Laureaci Festiwa
lu Kapeli 1 Śpiewaków Ludowych
Kazimierz 77 13.40 Kącik melo
mana 14.00 Studio „Gama" ok.
godz. 14.05 — Informacje dla kie
rowców 14.20 Studio Relaks 14.23
Studio „Gama" 15.05 Korespon
dencja z zagranicy 15.10 Studio
„Gama" 15.05 Korespondencfa z
zagranicy 15.10 studio ..Gama’'' ok.
godz. 15.45 Informacje dla kie
rowców 16.00—16.55 Tu Jedynka
16.55 Transmisja z Poznania z mię
dzypaństwowego spotkania w piłce
nożnej Polska—Grecja ok. 17.45
Radlokurier (w przerwie meczu)
18.00 d. c. meczu 18.50 Nie tylko
dla
kierowców 19.15 Przeboje
sprzed lat 20.00 Wiad. 1 informa
cje dla kierowców 20.03 Siadem
naszych interwencji 20.10 Tańce z
różnych epok 20.30 Recital gruby
wokalnej „Nov!” 21.05 Kronika
sportowa 21.15 Komunikaty Totali
zatora Sportowego 21.20 Koncert
Chopinowski 22.00 z kraju i ze
świata 22.20 Tu Radio Kierowców
22.23 Kraków na muz. antenie
23.00—23.59 Wita Was Polska 23.15
Wielka Ork. Symf. PRITV

Program nocny
0.00 Początek programu. Wiad.
i informacje dla kierowców 0.01
2.00 3.00
Wiad.: 1.00 4.00 5.00
0.07 Kalendarz Kultury Polskiej
0.12 1.05 2.05 3.06 Noc z melodią
i piosenką z Kielc 4.00 Sygnały
dnia — pierwszej zmianie.

Program II
Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 18.30 21.30 23.30
4,35 Poradnik domowy 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje 1 propozycje 5.45
Muz. wycinanki 6.00 W kliku tak
tach w kl’ku słowach 6.10 Kalen
darz 6.15 Mel. przyjaciół 6.35 Gim
nastyka 6.45—7.10 Dzień dobry
Warszawo 7.13 Zespół „Arp Life"
7.35 Małe muzykowanie 8.00 Dia
logi i zbliżenia 8.35 d. c. Dialogi
i zbliżenia 9.30 My 73 9.40 Miło
śnikom pieśni chóralnej 10.00 Czy
tamy klasyków 10.30 Gra Goid

Washboard 10.40 Sprawy codzien

ne 11.00 Grają artyści węgierscy
11JS Motó-sprawy 11.45 Muzyka
12.05 Gra Tursten Dart 12.25 „Kart
ki z dziennika” 12.45 Muzyka daw
nej
Warszawy
13.00
„Zawsze
i wszędzie” 13.10 Darius Milhaud
— Suita z baletu „stworzenie
Świata” 13.33 Ze wsi 1 o wsi 13.50
Duety operowe 14.10 Więcej, lepiej,
nowocześniej 14.30 Studio „Słone
cznik" 14.50 Muzyka Telemanna
13.20 Bćla Bartók: Mikrokosmos
(VII) 13.20 Studio Plus 16.10 Gita
ra Segocii 15.40 Na Warszawskiej
Fali 17.00 „Z aktorskiego śpiewni
ka” 17.20 Teatr PR 1) „Coś się
czai” słuch. 2) „Ucieczka" słuch.
13.10 Ludomir Różycki „Bolesław
Śmiały” poemat symfoniczny 13.25
Plebiscyt Studia
„Gama”
18.30
Echa dnia 18.40 Pcd skrzydłami
Hermesa 19.00 Konc. wieczorny
19.40 informacje, Rady, Propozy
cje 19.50 Len — roślina opłacalna
20.00 Publicystyka krajowa 20.20
Gyórgy Ranki — Tragedia ludzka
31.20 Gra Gustaw Leon Hardly 21.ŁO
Wiad. i informacje sportowe 21.40
John Cage — „Sonaty i Interludia” 22.00 Przegląd filmowy Ka
mera 22.10 Szkic do portretu... 22.30
Mag. Studencki 23.35 Co słychać
w świecie 23.40 Muzyka na dobra
noc

Program III
Wiad,: 5.00 6.00 7.06 8.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.03 Między snem a dniem 3.30
Gimnastyka 6.30 Polityka dla wszy
stkich 8.05 Co kto lubi 9.00 „Zy
cie przed sobą" 9.10 Jazzowe tan
ga gra Garry Mulligan 9.30 Nasz
rok 78-my 9.45 Gra Magda Tagliaferro 9.35 Kiermasz płyt 11.00 Ży
cie rodzinne — magazyn 11.36—12.23
W tonacji Trójki 12.23 Za kierow
nicą 13.00 Powtórka z rozrywki
13.50 „Aecjusz Ostatni Rzymianin”
14.00 Sonaty fortepianowe Schuber
ta 15.03 Oklaski dla zespołu Oslbisa 15.40 Sonaty fortepianowe Schu
berta 13.05 Oklaski dla zespołu
Osiblsa
13.40
Rozszyfrowujemy
piosenki 13.00 Herbata przy samo
warze 16.20 Muzykobranle 16.43
Nasz rok 73-my 17.03 Muz. poczta
UKF 17.40 Wszystkie nagrania
Chanie Parkcra 18.10 Polityka dla
wszystkich 18.25 Czas relaksu 19.00
Codziennie
powieść
„Królowie
przeklęci” — ode. 19.23 Opera ty
godnia: Otto Nicolai „Wesołe ku
moszki z Windsoru" 19.50 ..2vcie
przed sobą” 20.00 Studio 202 21.no
Ludwiga Beethovena opera omnla
22.03 Zespól Locomotiv GT 22.15
Trzy kwadranse jazzu 23.00 Wier
sze recytuje Zofia Książek — Bregułowa 23.03 Miedzy dniem a snem
— ok. 23.15 U Apostołów

Program IV
Wiad.: 8.40 12.00 1.00 16.00 18.00
22.55
6.00 Biuro Listów Odpowiada 6.10
NURT — psychologia „Współpra
ca nauczyciela
z psychologiem
szkolnym” 6.30 Rytm i piosenka
6.45—7.40 Dzień dobry Warszawo —
7.40 Radio dedykuje 6.00 zespól
P. Figla 8.10 Radiowo*TV Szkoła
Średnia dla Pracujących Historia
8.25 R. Schumann — Etiudy sym
foniczne op. 13 (wersja kompletna)
(stereo lok.) 9.00 Dla Id. I 1 II
(wych. muzyczne) 9.20 IV Festiwal
Młodych w sali FN (stereo lek.)
10.00 Dla ki. VII (historia) 10.30
Estrada przyjaźni 11.00 Dla kl. III
lic. (język polski) 11.30 Śpiewa
Leontyne Price (stereo lok.) 12.03—
—12.25 Glos Mazowsza Kurpi i Pod
lasia 12.25 Giełda płyt — „Presense” — Led Zeppelin 13.00 Jęz. an
gielski 13.15 Pieśni ludowe Kana
dy (stereo lokalne) 13.30 Tu Stu
dio Stereo cz. I (stereo ogólno
polskie) 14.00 Naukowcy rolnikom
14.13 Tu Studio Stereo cz. II (ste
reo ogólnopolskie) 15.03 Tygodnik
Kulturalny 13.45 Kwadrans poety
cki — „Pan Tadeusz” 16.05 Roz
umowy o książkach 16.23 Nauka —
praktyce
16.40-13.20
Program
WORT 16.40 Na Warszawskiej Fa
li 17.00 Słucha! nas 17.40 Tu Stu
dio 4 (stereo lok.) 13.00 Dziennik
..Szósta po południu” 18.10 d. c.
Słuchał nas 18.20 Warszawski Mer
kury 18.25 Mistrzowie pióra 19.30
studfum Wiedzy polityczno-społe
cznej 19.15 Jez. hiszpański 19.30
Studio Stereo zanrasza (stereo
ogólnop.)
21.20 willis Conoccr
przedstawia 21.50 Kształcenie po
staw twórczych 22.10 I. Strawiński:
Scherzo a la Russe wyk. Orkie
stra Symfoniczna wytwórni pły
towej ..Columbia” 22.13 W tros<-e
o słowo 1 treść 22.33 Rad!owo-TV
Szkota Średnia dla Pracujących —
Biologia 22.56 Transkrypcje Liszta

TELEWIZJA
Program I
14.55 Program dnia
15.00 Melodie — solo z orkiestrą
(kolor)
15.30 Nurt; Nauczanie początkowe
— środowisko społeczno-przy
rodnicze (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla dzieci: Entllczek — słow
niczek (kolor)
17.00 Studio sport. Sprawozdanie z
meczu piłki nożnej Polska —
Grecja z Poznania (kolor)
w przerwie ok. 17.45 Kółko I krzy
żyk (kolor)
18.50 Losowanie Matego Lotka
19.00 Dobranoc (kolor)
18.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 Nie
zatrzaskuj wszystkich
drzwi film fab. prod. szwedz
kiej (kolor)
22.10 Studio sport. Sprawozdanie z
międzypaństwowego
meczu w
piłce nożnej RFN — Brazylia
(kolor)
23.00 Dziennik (kolor)
23.15 „Bez maski” — program pu
blicystyki kulturalnej (kolor)

Programy oświatowe
6.00 RTSS. Historia, sem. II
6.30 RTSS. Wskazówki metodycz
ne sem. II
10.00 Dla szkól: Fizyka dla kl. VII
11.03 Dla szkól: Fizyka, kl. VIII
12.00 Dla szkól: Wychowanie pla
styczne ki. VII—VIII (kolor)
12.45 RTSS. Język polski, sem. IV
13.25 RTSŚ. Matematyka, sem. IV
— Linia prosta
14.25 W drodze do nowego — Wielkotowarowa uprawa warzyw w
gruncie

Program II
15.55 Program dnia
16.00 Kino
telewizji
dziewcząt
i chłopców „Stawiam na Tolka
Banana” ode. VII pt. „Tolek”.
Film prod. TP
16.40 Towarzystwo wiedzy
pow
szechnej - Jaka jesteś rodzino
17.10 Klub jazzowy studia Gama —
Złota Tarka 78 (kolor)
17.50 Adam Sangala — ode. III
(ostatni). Film historyczno-przygo 
dowy prod. TV CSRS (kolor)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc (kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
80.30 Język rosyjski. Kurs podsta
wowy, lek. 27 (kolor)
21.00 OD M do M — Organizacja
pracy dyrektora
21.30 24 godziny (kolor)
81.40 To lubię — program o upo
dobaniach plastycznych Jacka
Hohensee (kolor)
22.05 Telekino sprzed lat — opo
wieści niezwykle — ode. pt. ..Pożarowlsko”.
Film
sensacyjno-przygodowc prod. TP
82.30 Czas 1 ludzie — opowieść o
moim domu. Film dok. prod. TV
ZSRR
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Rynek najpźękn’ejszą dz'e!niq Radomia

Ojfgh wody, kolektory sanitarne Z niedzielnego kiermaszu
Rewaloryzacja miasta kazimierzowskiego oczyszczalnie ścieków, nowe drogi

Z udziałem I sekretarza KM
PZPR w Radomiu Euzebiusza
Ciążeli 1 prezydenta miasta
Tadeusza Karwickiego odbyła
się narada robocza poświęco
na omówieniu programu re
konstrukcji starego miasta ka
zimierzowskiego.
Uczestniczyli w naradzie:
zespól projektantów z Insty
tutu Urbanistyki Politechniki
Warszawskiej na czele z prof.
Hanną
Adamczewską-Wejchert prof. Kazimierzem Wejchertem i dr Janem Chmie
lewskim, prof. Wojciechem
Kalinowskim autorem szkicu
historyczno-urbanistycznego o
miastach kazimierzowskich l
konsultantem pracowni kon
serwacji zabytków, przedsta
wiciele
wojewódzkich
1
miejskich służb architektury 1
budownictwa.
Urzędu Kon
serwatorskiego. Wojewódzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej 1
Towarzystwa Miłośników Ra
domia.
Dzielnica ta przez ponad
500 lat skupiała życie ówczes
nego miasta a dopiero od XIX
wieku funkcje centralne prze
jęły nowe tereny miejskie. Obecnie mimo znacznego stop
nia zniszczenia stanowi war
tościowy. w skali kraju, przy
kład zespołu architektury 1
zabudowy dla miast kazimie
rzowskich.
Z inicjatvwy Towarzystwa
Przyjaciół Radomia podjęte
zostały przed kilknastu laty
pierwsze próby opracowania
rewaloryzacji starej zabudo
wy w obrębie miasta kazimie
rzowskiego. Przy wsnółnracy
naukowców i studentów Poli
techniki Warszawskiej prze
prowadzone zostały szerokie
prace dokumentacyjne 1 ba
dawcze. odbvły się sesle nau
kowe na temat miast kazi
mierzowskich 1 funkcji, które
maja spełniać te zespoły we
współczesnych aglomeracjach.
Na zlecenie inwestora Woj.
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Radomiu zespół autorski z In
stytutu Urbanistyki Politech
niki Warszawskiej przygoto
wał i przedstawił koncepcje
rekonstrukcji starego miasta
kazimierzowskiego. Jeden z
trzech wariantów uczestnicy
narady uznali za najlepszy. Łą
czy on bowiem w sposób umieietny 1 podkreśla wartość
Istniejących obiektów zabyt
kowych z nowa zabudową na
wiązującą w głównym kształ
cie do starej architektury tej
części miasta. Koncepcja za
kłada. że fragmenty nowej za
budowy powstaną głównie w
części zachodniej 1 północnej

Po'*sy uposażeniowe
PZU dla noworodków
„Kwiecień — miesiącem ubezpieczeń". Tę akcję co ro
ku organizuje Państwowy Za
kład Ubezpieczeń, który tak
że jest fundatorem specjal
nych polis uposażeniowych dla
wszystkich dzieci urodzonych
w bm. PZU płaci za najmłod
szych klientów trzy pierwsze
raty miesięczne a dalsze
składki regulują sami rodzice
dziecka. Polisy o wartości
30 tys. zł. płatne są po osiąg
nięciu przez dzieci pełnoletności tj. praktycznie po 20
latach w wysokości około
48 tys. zł. (wartość polisy
wraz z należnymi odsetkami.)
Wśród kwietniowych nowo
rodków objętych specjalną opieką PZU, wylosowane zos
tanie jedno dziecko, które
otrzyma bezpłatną polisę uposażeniową, płatną po osią
gnięciu pelnoletnoścl.
Dotychczas polisy uposaże
niowe PZU posiada w Ra
domiu około 5 tys. dzieci, (mz)

Idziemy do kina

„Port lotniczy 77”
Powieli sensacyjna A. Haiłeya „Port lotniczy" dostarczy
ła inspiracji twórcom kolejne
go, trzeciego już filmu, które
go „bohaterem” jest samolot
typu „Boeing 747”. W 1568 r.
rekordy powodzenia osiągnął
film G. Seatona „Port lotni
czy" znany także z naszych
ekranów. W 1573 r. powstał
„Port lotniczy 75” 3. Smighta,
a w 1577 r. „Port lotniczy 77”,
którego reżyserem jest Jerry
Jameson.
Treicią filmu wyświetlanego
obecnie na ekranie kina „Bał
tyk" jest porwanie samolotu,
który został zbudowany i lu
ksusowo wyposażony na zle
cenie multimilionera P. Stevensa. Na pokładzie samolotu,
oprócz grona zaproszonych
gości, są także cenne płótna
malarskie cel porywaczy.
W rolach głównych wystę
pują m in. Jack Lemmon, Lee
Grant oraz Olivia de Hauilland, słynna gwiazda holly
woodzka z lat 40-tych.
(mz)

Kronika dnia
w Radomiu przy ul. Jaracza
w piwnicy bloku mieszkalneso
wybuchł poiar. Spaliny ulatnia
jące si? w pobliżu rur kana
lizacyjnych przedostały się <to
pomieszczeń Julii Kupisz i Sta
nisławy Górniak, gdzie zacza
dzeniu'
uległ
Józef
Witasiak.
Mężczyzna został odwieziony do
szpitala.

rynku — będą to domy nie
wysokie o szczytowych da
chach z mieszkaniami typu
własnościowego, spółdzielczego
1 rozwiązane dość indywidu
alnie. Natomiast w zachowa
nych
a odremontowanych
przez pracownię konserwacji
zabytków obiektach znajdo
wać się będą placówki wyż
szego rzędu usług związanych
z obsługą mieszkańców mia
sta oraz w znacznym stopniu
służących turystom.
Na naradzie podjęte zostały
decyzje dotyczące generalnego
kierunku dalszych prac przy
gotowawczych nad przedsta
wionym projektem, współdzia
łania projektantów z inwesto
rem oraz pomocy różnych
służb miejskich w realizacji
tego zamierzenia. Stwierdzono,
że Radom w gronie licznych
miast, które mają do rozwią
zania podobny problem, po
czynił największe przygoto
wania do podjęcia prac re
waloryzacji starej dzielnicy
kazimierzowskiej. I tej szan
sy nie wolno już na tym eta
pie zaprzepaścić, (n)

Program dalszego, wszechstronnego rozwoju woj. radom
skiego i poprawy warunków życia ludności, wynikający z
uchwały ostatniej Wojewódzkiej Konferencji Partyjnej w Ra
domiu, zmusza m.in. do szybkiego nadrabiania zaległości w
gospodarce komunalnej. Praktycznie do budowy nowych ujęć
wody, kolektorów sanitarnych, dróg, kanałów ciepłowniczych
i oczyszczalni ścieków, a więc tego wszystkiego, co często
określane jest wspólnym mianem — uzbrojenie terenu.
Wojewódzka Dyrekcja Roz
budowy Miast i Osiedli Wiej
skich w Radomiu jest gene
ralnym inwestorem i zarazem
koordynatorem tych wszyst
kich poczynań w woj. radom
skim, na które w bieżącym
roku wyda się rekordową
kwotę aż 552 min zł. Propor
cjonalnie najwięcej przezna
czy się na potrzeby zanied
banego przez lata ponad
180-tysięcznego Radomia, a
„branżowo” na nowe odcinki
kanalizacji miejskich i sieć
ciepłowniczą w większości
miast województwa.
W Radomiu bez wątpienia
największym
przedsięwzię
ciem będzie nadał, kontynuo-

Mówią „Życiu"

Wędkarze wyrmzajq md md?
Wiosenne ocieplenie spowo
dowało ożywienie wśród 9,5
tys. wędkarzy skupionych w
31 kolach Polskiego Zwi zku
Wędkarskiego istniejących w
woj.
radomskim.
Przegląd
sprzętu 1 uzupełnianie wypo
sażenia absorbują obecnie
większość młodych i starszych
zwolenników tego hobby.
— Ożywienie panuje także
w lokalach naszych kół —
mówi Franciszek Okolus, dy
rektor biura Zarządu Okręgu
PZW w Radomiu. Wędkarze
pamiętają bowiem o regular
nym opłacaniu składek, które
upoważniają do wędkowania
na wodach Związku. Dorośli
płacą 200 zł rocznie uzysku
jąc w ten sposób prawo do po
łowu sportowego ryb na dwie
wędki a młodzież w wieku od
13 do 18 lat — 50 zł uzysku
jąc prawo do połowu na jed
ną wędkę. Bardziej zaawan
sowani mogą wykupić tzw.
znaczek spiningowy, upraw
niający do połowu przy pomo
cy błystek. A w ogóle człon
kiem PZW można zostać do
piero po zdaniu egzaminu
wstępnego ze znajomości „Re
gulaminu sportowego połowu
ryb” mając dodatkowo dwie
tzw. osoby wprowadzające.
— Być wędkarzem to chy
ba Jednak nie tylko łowić ry
by?
— Oczywiście. Na przykład
nasi wędkarze tej wiosny zbu
dują 20 kładek wędkarskich
nad brzegami najczęściej od
wiedzanych wód takich choćby
jak jeziora w Białobrzegach,
Kozienicach, Sieciechowie, nad
zalewem w Pionkach czy nad
brzegami Radomki w Jedliń
sku. Poza tym sami wędka
rze przygotowują 50 sztucz
nych tarlisk dla ryb, które
wykonuje się z gałęzi sosno
wych lub jałowcowych zata
pianych w miejscu tarlisk ryb.
Obecnie w ramach Tygodnia
Czystości Wód właśnie węd
karze uczestniczą w kontrolo
waniu czystości wód w woj.
radomskim i rejestrują źródła
zanieczyszczeń.
Ujawniliśmy
m.in. fakty wypuszczania nieoczyszczonej gnojowicy z obór
PGR w Policznej, z tuczami
w Milejowicach oraz ścieków
z mleczarni we Wrzeszczowie
i Radomiu (do zalewu).
— Dawno już skończyły się
czasy, kiedy wystarczyło natu
ralne odnawianie rybostanu.
Obecnie trzeba zarybiać i to
w coraz większych Ilościach™
— Rzeczywiście. I dlatego
zarybianie
dzierżawionych
przez nas ponad 2 200 ha wód
stanowi jeden z głównych elementów działalności. Jesienią ub. roku wpuściliśmy do
rzek 1 jezior w woj. radom
skim ponad 7 t narybku 1
kroczków karpi, szczupaków,
linów, amurów białych, pło
ci, złotych karasi i węgorzy.
Wiosną br. dodatkowo wpuś
cimy do wody około 1 t na
rybku, głównie karpia krocz
ka. W zwi~ zku z tym jednak,
że zapotrzebowanie na nary
bek jest w kraju coraz więk
sze, sami postanowiliśmy zająć
się hodowla narybku. W tym
celu przejęliśmy ponad 4 ha
stawów hodowlanych nad Radomką w miejscowości Zbożenna kolo Przysuchy, gdzie
będziemy rocznie produkować
około 1,5 t narybku karpi i
szczupaków. Prace renowacyj
ne a następnie pielęgnacyjne
wykonują w czynie społecz
nym członkowie koła PZW z
Przysuchy.
— Wędkarze chwalą się
często jakie to ryby kiedyś
tam złowili. Prawdziwe umie
jętności ujawniane są jednak
w zasadzie tylko podczas za
wodów sportowych, często or
ganizowanych przez PZW. Czy
w br. będą okazje ku takim
zmaganiom?
— Naturalnie. Do połowy
maja we wszystkich sekcjach
wędkarskich odbędą się grun
towe mistrzostwa wędkarskie,
do 11 czerwca — w kołach, a
do 2 lipca — na szczeblu
okręgu. W dniach 7—9 maja

br. po raz pierwszy zorgani
zujemy międzynarodowe za
wody wędkarskie nad jezio
rem w Kozienicach, w któ
rych weźmie udział drużyna
wędkarzy z Magdeburga. Oczy
wiście, nie zabraknie także
wielu zawodów towarzyskich
czy zakładowych.
— Za pańskim pośredni
ctwem chcieiibyśmy więc zło
żyć życzenia wszystkim węd
karzom udanego sezonu i™ czy
ste i wody, gdyż bez niej nic
będzie także ryb.
— Dziękuję.
Rozm. TMZ

Dyżur poselski
6 bm. w sali nr 105 Urzędu
Wojewódzkiego w Radomiu
przy ul. Żeromskiego 53
przyjmować będzie mieszkań
ców poseł na sejm PRL Ste
fan Choroś. Dyżur trwa od
godz. 13.00 do 16.00. (n)

wana od kilku lat, budowa
głównego kolektora sanitar
nego, który w tym roku zo
stanie przedłużony o dalsze
800 m. Te specjalistyczne
roboty, wartości 22 min zł,
wykonają brygady warszaw
skiego „Hydrocentrum”, któ
re jednocześnie pracować bę
dą na budowie miejskiej
oczyszczalni ścieków w Lesio
wie, gdzie początkowo miały
wykonać roboty o wartości 32
min zł. Wszystko wskazuje
jednak na to, że warszawscy
specjaliści
spróbują
tam
zwiększyć doroczny „przerób”
do 62 min zł.

Dokończenia budowy wy
maga także w br. ul. Szkolna
(zarezerwowano na ten cel
około 15 min zł), a wykona
nia, najważniejszy dla miesz
kańców „Ustronia” i osiedla
„Młodzianów” odcinek ul. Po
łudniowej, łączący ul. Szkol
ną z ul. Młodzianowską, któ
ry kosztować będzie około 26
min zł. W związku z rozbu
dową ośrodka Politechniki
Świętokrzyskiej, w trybie pil
nym trzeba zbudować prze
dłużenie ul. Chrobrego, która
w br. ma połączyć się z ul.
Żółkiewskiego, a w przyszło
ści w postaci dwujezdniowej
arterii biegnąć aż w rejon
cmentarza na Firleju i szpita
la wojewdózkiego w Józefo
wie.
Koncentracja
w Szydłowcu i Pionkach

Przy stoisku gdzie sprzedawano ozdobne krzewy 1 drzewka
liczni kupujący

Równie ciekawe 1 bogate
plany dotyczą zamierzeń w
Bez „ciepła** — ani rusz
pozostałych miastach woj. ra
domskiego. Najwięcej robót
Równie ważną, a z pew
wykona się w Szydłowcu. W
nością najpilniejszą sprawą
będzie budowa kolektorów br. ekipy „Gazonaftobudowy”
z Zabrza zamierzają zakoń
ciepłowniczych, które mają
czyć budowę gazociągu o dłu
połączyć ciepłownię „Połud
gości aż 17 km — dzięki któ
nie” z osiedlami „Młodzia
remu Szydłowiec otrzyma gaz.
nów” i „Prędocinek” oraz
W budowie będzie także dużą
ciepłownię „Północ” z osied
kotłownia rejonowa oraz 2
lem „Gołębiów” i śródmieś
km sieci przesyłowej c.o., pro
ciem. Mimo że na te cele za
wadzącej do osiedla mieszka
rezerwowano w br. ponad 60
niowego „Wschód”.
min zł, dotychczasowe efekty
prac — budzą niepokój. W
Dużo budować się będzie w
związku z tym w pierwszej
Pionkach, gdzie w pilnym
kolejności tempo robót mus^ą trybie
trzeba
przygotować
zwiększyć ekipy RPRI, wyko,
uzbrojenie dla nowego osied
nujące sieć magistralną w la mieszkaniowego „Podgóry”,
rejonie ul. Żółkiewskiego i
w którym w 1979 r. zamiesz
tbrowskiego. Jest to konieczkają pierwsi lokatorzy W
:0, aby najpóźniej jesienią
związku z tym w br. realizo
ot. można było ogrzać pierw
wać się będzie kanał sanitar
sze domy nowo powstającego
ny i kolektor wód opadowych
osiedla „Gołębiów”. Rozwią
oraz sieć wodociągową i ka
zania wymaga także budowa
nał c.o. o długości 800 m.
południowej
nitki
cieplnej
Większość z nowych inwesty
magistrali, której odcinek o cji komunalnych dla osiedla
Praktyczną wiedzę pogłębiać będą mogli dzialkowicze z książ
długości około 600 m (od ul. „Podgóry” służyć będzie tak
ki i poradników zakupionych w stoisku księgarni rolniczej
Wierzbickiej do torów kolejo że przyszłym mieszkańcom
wych Radom—Skarżysko Ka osiedli domków jednorodzin
mienna) podjęła się wykonać nych „Chemiczna I” i „Che
załoga radomskiego „Peremo”.
miczna II”.
Niestety, na dabzy odcinek o
budowy będzie tak
długości 1200 m (do osiedla żePlacem
Warka, Grójec, Kozienice.
„Młodzianów”)
nadal brak
Białobrzegi i Zwoleń. Na
wykonawcy, chociaż jest do
przykład w Warce brygady
kumentacja techniczna i są „Hydrocentrum
”
zamierzają
odpowiednie środki.
przekazać .do użytku oczysz
czalnię ścieków, tak potrzebną
w tym mieście ze względu ra
ścieki płynące worost do Pili
cy z nowego browaru i za
kładów
owocowo-warzyw
nych. Przybędzie także kolek
tor sanitarny na terenie osie
dla „Polna”.
W Grójcu w budowie będą
nadal dwa miejskie kolektory
sanitarne o łącznej długości
około 6 km, które nareszcie
w br. powinny zostać włą
czone do eksploatacji. W dal
szym ciągu realizowane bę
dzie także nowe ujęcie wo
dy, które ma służyć miesz
kańcom dopiero od 1980 r W
związku z tym, że zaopatrze
nie w wodę jest jednym z
W ruchomym stoisku porad ogrodniczych dyżurowali fącuowgłównych problemów miasta
cy z Zakładu Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce
wydaje się, że 12 min zł, ja
kie zabezpieczono na br. dla
brygad RPRI, to stanowczo
za mało, a sam termin — wy
maga przyspieszenia.

49 kg wagi i 195 cm długości

Suma olbrzyma złowiono w Wiśle

ścieki do Pilicy?

Jak Już informowaliśmy na
łamach „Życia” — olbrzymie
go suma o wadze aż 49 kg 1
długości 195 cm złowił w nocy
z 31 marca na 1 kwietnia w
Wiśle w okolicach Świerży Gór
nych mieszkaniec Radomia a
jednocześnie pracownik Woje
wódzkiego
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej — And
rzej Potrząsaj. Sum-olbrzym
złakomił się na „żywca” czyli
na rybkę około godz. 23. Wal
ka z rybą trwała ponad 1,5 go-

219-14
Telefon zaufania
Dziś, jak w każdą środę,
w godz. 18—20 przy „Telefo
nie zaufania” nr 219-14 dy
żurować będą lekarz psychia
tra i psycholog, którzy odpo
wiedzą na pytania dotyczące
problemów osobistych, mał
żeńskich, rodzinnych i zwią
zanych z wychowaniem dzie
ci. Pełniący dyżur specjaliści
udzielą także porad zwią
zanych z walką z alkoholiz
mem.
Organizatorami dyżuru są
tradycyjnie:
Zarząd Woje
wódzki Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej, Społeczny Ko
mitet Przeciwalkoholowy oraz
dyrekcja szpitala w Krychnowicach. (mz)

dżiny a przy wyciąganiu Jej
z wody pomagali
naszemu
Czytelnikowi brat Jan Potrzą
saj 1 kolega Adam Jeżak. Ol
brzymia ryba nie zdołała zer
wać w czasie walki żyłki o
średnicy 0,6 mm ani cieńszego
od niej tzw. przyponu o śred
nicy 0 fi mm.
A. Potrząsaj wędkuje już
ponad 10 lat i ma na koncie
różnego rodzaju sukcesy węd
karskie. Tylko w ciągu ostat
nich dwóch lat złowił ponad
50 sumów o wadze ponad 10
kg. Dotychczas największy okaz, złowiony dokładnie 15
stycznia ub. roku także w Wi
śle. ważył 31 kg. Ciekawe, że
tego samego dnia spośród pły
nącej kry radomianin wyciąg
nął z wody drugiego suma o
wadze 18 kg.
Mięso z olbrzymiego suma
zjedzą członkowie rodziny i
znajomi gdyż, wbrew pozorom,
im większy sum tym smacz
niejsze mięso. Potężny łeb na
tomiast zostanie spreparowany
i odtąd stanowić będzie cenne
trofeum w domowym muze
um. Naszym Czytelnikom-wędkarzom życzymy podobnego
trofeum lub przynajmiej™
części suma-olbrzyma, który
(po załatwieniu wszystkich
formalności) będzie zapewne
rekordowym okazem w tabeli
wędkarskich trofeów okręgu
PZW w Radomiu. TMZ

W Kozienicach w br. mie
szkańcy doczekają tię zakoń
czenia budowy oscatmego od
cinka miejskiego kolektora sa
nitarnego o długości około 2
km, praktycznie ostatni frag
ment podstawowej sieci m.ejskiej. Jakie to ma znaczenie
dla dalszego rozwoju miasta
— nie trzeba tłumaczyć. W
budowie znajdzie się także
kolektor ciepłowniczy do osie
dla mieszkaniowego „Wschód”.
Wreszcie w Zwoleniu przy
będzie nowy odcinek kanału
sanitarnego, który połączy
osiedle mieszkaniowe przy ul.
Manifestu Lipcowego, a w
Białobrzegach podobny ko.
lektor „uzbroi” osiedle „Rey
monta II”. Zastanawia jed
nak, że ścieki odprowadzane
będą z niego bez oczyszczenia
wprost do Pilicy, gdyż budo
wa miejskiej oczyszczalni jest
odkładana z roku na rok.
Miejsca nie starcza, aby
wymienić wszystkie inwesty
cje komunalne, które wykony
wane będą w br. w Radomiu
i pozostałych miastach woj.
radomskiego. Garść przykładów
dowodzi jednak, że robić się
będzie wiele, chociaż w dal
szym ciągu wciąż niewystar
czająco w stosunku do zanie
dbań i potrzeb.
TADEUSZ M. ZAJĄC

Zakupione drzewka zabierano własnym transportem
Dzialkowicze 1 właściciele
ogródków przydomowych cze
kają na taką okazję każdego
roku. Toteż wiosenny kier
masz ogrodniczy, o którym
pisaliśmy szeroko w ponie
działkowym numerze, zgro
madził tłum kupujących na
siona, krzewy ozdobne drzew
ka owocowe, nawozy, sprzęt
1 narzędzia ogrodnicze oraz
wszelkie akcesoria potrzebne
do uprawy działek i ogród
ków.
Dziś prezentujemy migawki
z kiermaszowych zakupów,

ZAPISKI REPORTERA

„ SPOTKANIE. W ramach
VIII Dni Radzieckiej Kultury
Nauki i Techniki Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna orga
nizuje spotkanie z tłumaczem
literatury radzieckiej Piotrem
Kuncewiczem. Temat spotka
nia — „Literackie spotkania
przyjaciół”. Impreza odbędzie
się 5 bm. o godz. 18.00 w Klu
bie Międzynarodowej Prasy i
Książki. Wstęp wolny.

WYSTAWA. 5 bm. w salach
Muzeum Okręgowego przy ul.

Nowotki 12 nastąpi otwarcie
wystawy pod tytułem „Malar
stwo polskie dwudziestolecia
międzywojennego" ze zbiorów
Muzeum Sztuki w Łodzi. Po
czątek godz. 17.00.
ZEBRANIE. 7 bm, o godz.
16.00 w sali WZSR przy uL
Żeromskiego 31 odbędzie się
walne zebranie sprawozdawczo-mformacyjne użytkowni
ków działek Miejskiego Ogro
du Pracowniczego w dzielnicy
Wacyn.
(bw)

które byłyby jeszcze bardziej
udane gdyby udało się zgro
madzić na większej przestrze
ni liczniejsze stoiska. Takie
uwagi zgłaszali też do orga
nizatorów kiermaszu klienci
i czytelnicy „Życia”.
Fot. Bronisław Duda

«ze sportu*
Z lig tenisa stołowego
Jak informuje Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego w
Radomiu w rozgrywkach o
mistrzostwo klasy „A” męż
czyzn prowadzi „Broń” III
Radom, która wyprzedza LZS
Odrzywołek i „Energetyk” XI
Radom.
W klasie wojewódzkiej ko
biet przewodzi zespół AZS Ra
dom, który wyprzedza SKSLZS III Wsola i „Polonię” II
Iłża. Wśród mężczyzn w tej
samej klasie rozgrywek prze
wodzą „Start” II przed „Ener
getykiem” 1 AZS z Radomia.
(mi)

