Zwalczanie chorób układu krążenia Problemem podstawowym jest powstrzymanie wyścigu zbrojeń, stopniowe ich zmniejszenie
sprawą o wymiarze ogólnospołecznym i w ostatecznym rachunku - wyeliminowanie groźby katastrofy nuklearnej
Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz
Przemówienie Leonida Breżniewa

spotkali sio przedstawicielami służby zdrowia na pokładzie krążownika „Admirał Sieniawin*
i

WLADYWOSTOK (PAP). Sekretarz generalny KC KPZR,
przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR, przewodniczący Rady
Obrony ZSRR, Leonid Breżniew w towarzystwie członka Biura
Politycznego KC KPZR, ministra obrony ZSRR Dmitrija Ustinowa i dowódcy Marynarki Wojennej ZSRR, admirała Siergieja
Gorszkowa, był gościem floty Oceanu Spokojnego.
L. Breżniew, D. Ustinow i
S. Gorszkow, generał I. Tretiak wraz z dowódcą Mary
narki Wojennej Oceanu Spo-

kojnego, admirałem W. Masło
wem, wypłynęli na pokładzie
krążownika w morze, skąd
obserwowali ćwiczenia Mary-

I

Sprawa produkcji bomby „N”

Decyzja Cartera: nie, ale...
Od stałego korespondenta
MACIEJA SŁOTWINSKIEGO
Nowy Jork, 7 kwietnia
Utrzymuje się

(P) Podczas spotkania

Fot. CAF — Kwiatkowski

(P) Tradycyjnym zwyczajem, z okazji przypadającego 7 kwie
tnia dorocznego święta pracowników służby zdrowia — Świato
wego Dnia Zdrowia — I sekretarz KC PZPR Edward Gierek
i prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz spotkali się w sie
dzibie Komitetu Centralnego partii z grupą lekarzy zajmują
cych się profilaktyką i leczeniem chorób układu krążenia.
W spotkaniu uczestniczył
członek Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR — Stani
sław Kania.
Służbę zdrowia reprezentowali:
ordynator oddziału wewnętrz
nego ZOZ Warszawa Praga Po
łudnie — doc. dr hab. Leszek
Ceremurzyński; komendant cen
trum kształcenia Podyplomowe
go Wojskowej AM, kardiolog —
płk prof. dr hab. Sylwester
Czaplicki; dyrektor sanatorium
kardiologicznego w Inowrocła
wiu — lek. Urszula Dobrolubow; kierownik poradni kadriologicznej ZOZ w Krośnie — dr
Edward Fularz; kierownik Kli
niki Kardiologicznej AM w Ka
towicach — doc. dr hab. Leszek
Giec; kierownik katedry farma
kologii AM w Krakowie — prof.
dr hab. Ryszard Gryglewski;
zastępca
kierownika
Kliniki
Kardiologiczno - Chirurgicznej

Chłody opóźniają
siewy
Informacja własna
(P) O trzy tygodnie opóźnio
ne są siewy w województwie
warszawskim w porównaniu z
rokiem ubiegłym, a ostatnie
przymrozki uniemożliwiające uprawę roli zahamowały prace
na wielu polach.
Przymrozki spowodowały też
sporo strat w rejonach uprawy
warzyw. Ucierpiała mocno roz
sada wczesnej sałaty grunto
wej i kalafiorów. Bez prze
szkód natomiast odbywają się
siewy warzyw korzeniowych,
m. in. marchwi i pietruszki,
Tej wiosny w naszym województwie zboża jare uprawiać
się będzie na blisko 29 tys. ha
pól. Owsem i jęczmieniem oraz
pszenicą jarą zasiano już ok.
40 proc, planowanej powierzch
ni uprawy. Najbardziej zaawan
sowane są w tych pracach pań
stwowe
gospodarstwa
rolne,
które obsiały ponad 65 proc,
przeznaczonych pod zboża jare
póL Najszybciej prace postępu
ją w gminach o przewadze
piaszczystych gleb, łatwo wysy
chających. (mp)

Instytutu Reumatologicznego w
Warszawie — doc. dr hab. Ma
ria Hoffman: ordynator oddzia
łu wewnętrznego ZOZ w Grój
cu — dr Ryszard Huczyński;
kierownik katedry i II Klini
ki Chorób Wewnętrznych AM
w Warszawie — prof. dr hab.
Włodzimierz Januszewicz; dyrektor Instytutu Chorób We
wnętrznych. kierownik Kliniki

Zadania KSR i zw. zaw. w wykonywaniu zadań planu br.
* Realizacja podwyższania najniższych wynagrodzeń
Wspólne posiedzenie Prezydium Rządu i Prezydium CRZZ
(P) Jak informuje rzecznik prasowy rządu — 7 kwietnia br.
odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rządu i Prezydium
Centralnej Rady Związków Zawodowych, na którym rozpatrzo
no wybrane problemy z dziedziny polityki społeczno-gospodar
czej.

Jako temat pierwszy prze
dyskutowano zadania konfe
rencji samorządu robotnicze
go oraz instancji związko
wych w realizacji celów i za
dań społeczno-gospodarczych
zawartych w NPSG na rok
bieżący.
Stwierdzono, że związki za
wodowe i organy samorządów
robotniczych odgrywają doniosłą
rolę
w
tworzeniu
klimatu
sprzyjającego rozwojowi twór
czych i gospodarskich postaw
oraz udziałowi załóg w roz
wiązywaniu istotnych spraw za
kładów pracy. Świadczy o tym
inicjatywa i aktywność załóg
pracowniczych w podnoszeniu
produkcji i efektywności gospo
darowania, w działaniu na rzecz
poprawy warunków pracy i
warunków socjalno-bytowych.
Ruch zawodowy określił swo
je zadania i obowiązki wynika
jące z postanowień II Krajowej
Konferencji PZPR. W ich reali
zacji wiele do zdziałania ma sa
morząd robotniczy, którego rola

Doroczny konkurs „Życia"
na najlepszych polonistów

Do udziału w nim zaprasza
my autorów najwyżej ocenio
nych przez szkoły średnie prac
dyplomowych i obowiązkowych
z języka polskiego. Sukcesy

Dziś 10 stron

Podkreśla się jednak, że po
stanowienie to nie oznacza cał
kowitego przekreślenia projek
tu produkcji neutronowych gło
wic do rakiet i pocisków arty
leryjskich. Innymi słowy pre
zydent zastrzega sobie prawo
wznowienia projektu „wedle
potrzeby i wedle zaistniałej sy
tuacji”. Jest to formuła wypraco. wana w wyniku gwałtownych
nacisków na i Cartera tak ze
strony „entuzjastów”, jak i
przeciwników nowej broni.

L. Breżniew podkreślił, że
marynarze floty Oceanu Spo
kojnego wykazali dobre przy
gotowanie oraz wysoką umiejęt
ność prowadzenia walki z okrę
tami Dodwodnymi, innymi okrę
tami wojennymi oraz lotnic
twem. Wskazał również na wła
ściwą organizacje kierowania si
łami Marynarki Wojennej.
Na zakończenie ćwiczeń woj
skowych Leonid Breżniew wy
głosił przemówienie na pokła
dzie krążownika „Admirał Sieniawin”. (Tekst zamieszczamy
niżej).
Dowódca formacji okrętów
wojennych, kontradmirał Wła
dimir Warganow podziękował
L. Breżniewowi za troskę KC
KPZR o żołnierzy floty wojen
nej Oceanu Spokojnego oraz o
umocnienie i rozwói radzieckiej
marynarki, wojennej. Zapewnił
on. że marynarze nadal nieza
wodnie stać będą na straży
morskich'granic Kraju Rad.

Przemówienie
Leonida Breżniewa
(P) Sekretarz generalny KC
KPZR, przewodniczący Prezy
dium Rady Najwyższej ZSRR,
przewodniczący Rady Obrony
ZSRR, Leonid Breżniew 7 bm.
na pokładzie krążownika „Ad
mirał Sieniawin” wygłosił prze
mówienie do marynarzy ra
dzieckiej floty Oceanu Spokoj
nego.

odniesione przez zwycięzców
konkursu z lat ubiegłych do
wodzą, że w obu tych katego
riach prac uczniowie potrafią
się popisać doskonałą znajo
mością literatury i umiejętnoś
cią władania językiem polskim.
Cieszymy się. że tym samym
potwierdzała się i nasze ocze
kiwania.
Ogłaszając
bowiem
nasz konkurs po raz pierwszy
w 1974 r. chcieliśmy nie tylko
dać maturzystom szersze niż
tylko szkolne forum porówna
nia wyników swojej wielolet
niej pracy nad poznaniem lite
ratury. kultury i języka ojczy
stego. lecz także — pokazać, że
wbrew krytyce obecnych metod
i programów nauczania szkoła
potrafi jednak rozbudzić u mło
dych zamiłowania literackie i
polonistyczne. Oczywiście, zna
czna w tym zasługa dobrych
nauczycieli, umiejących zainte
resować swoich uczniów przed
miotem. Dlatego, w konkursie
..Życia” nagradzamy również
(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

w
programowaniu
rozwoju
przedsiębiorstwa i wcielaniu w
życie przyjętych w tej mierze
ustaleń — powinna wzrastać.
Na posiedzeniu rozpatrzono
działania, jakie należy podej
mować, aby rozwijane przez
związki zawodowe współzawod-

nictwo pracy na rzecz produk
cji rynkowej i eksportowej,' no
woczesności i jakości wyrobów
oszczędnego zużycia surowców,
materiałów, paliw i energii —
skutecznie wspomagało realiza
cję zadań tegorocznego planu.
Instancje
związkowe
jak
stwierdzili przedstawiciele CRZZ
— będą efektywne współdzia
łania w tych sprawach z admi
nistracją gospodarczą, rozwija
jąc również różne formy racjo(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(R) 2800 pracowników „Wal
tera” uczestniczyło 7 bm. w
wiecach protestacyjnych prze
ciwko planom produkcji lu
dobójczej broni.
Hala narzędziowni. Na kil
kanaście minut ludzie oder
wali się od maszyn, przybyli
tu również pracownicy z in
nych wydziałów i biur, a tak
że przedstawiciele Komitetu
Zakładowego PZPR z I sekre
tarzem KZ, członkiem egzeku
tywy KW PZPR Edwardem
Bajdą, przedstawiciele dyrek
cji, organizacji młodzieżowych,
pionu inżynieryjno-technicz
nego.

— Cały postępowy świat potę
pia próby USA, które chcą na
rzucić broń neutronową państ
wom Paktu Północnoatlanty
ckiego — mówi Eugeniusz Damentko, zagajając wiec. — My
„walterowcy” przyłączamy się
do tych głosów, które protestu
ją przeciwko tej hańbie.
Następnie głos zabierają: Ja
nusz Dusza — sekretarz POP,
w imieniu związkowców — Jan
Kosterno. Maria Urych przema
wia w imieniu 4 tys kobiet pra
cujących w „Walterze” Zbig
niew Bieńka. reprezentujący
wielotysięczną organizację mło
dzieżową „Waltera”.
Robotnik z wydziału narzę
dziowni, Jan Włodarski odczy
tuje
rezolucję
stwierdzającą

(P) Rola pisarza i literatury
w kształtowaniu postaw pa
triotycznych i obywatelskich
polskiego społeczeństwa, zada
nia, jakie stoją przed twórca
mi w upowszechnianiu idei
humanizmu socjalistycznego —
stanowiły wiodące tematy
obrad jubileuszowego, XX
Zjazdu Związku Literatów
Polskich, jakie rozpoczęły się
7 bm. w Katowicach.
W obradach krajowego forum
pisarzy uczestniczyli: członek
Biura Politycznego KC, I se
kretarz KW PZPR — Zdzisław
Grudzień, z-ca członka Biura
Politycznego,
sekretarz
KC
PZPR — Jerzy Łukaszewicz, kie
rownik Wydziału Kultury KC

PZPR — Bogdan Gawroński,
minister kultury i sztuki —
Jan Mietkowski.
Zjazd otworzył nestor pisarzy
polskich, prezes ZLP — Jaro
sław Iwaszkiewicz, przekazując
następnie przewodnictwo obrad
przedstawicielowi
gospodarzy,
prezesowi katowickiego oddziału
ZLP — Wilhelmowi Szewczyko
wi.
Witając uczestników Zjazdu w
imieniu władz partyjnych i pań
stwowych
woj.
katowickiego
Zdzisław Grudzień podkreślił, iż
wybór Katowic na miejsce ob
rad Zjazdu stanowi wyróżnienie,
a także wyraz szacunku ludzi
pióra dla rzetelnego trudu kla(DOKOŃCZENIE NA STR. 3)

Cyrus Vance
złoży wizytę
w Moskwie
MOSKWA (PAP). Jak infor
muje agencja TASS, zgodnie z
osiągniętym porozumieniem, se
kretarz
stanu
USA
Cyrus
Vance, odwiedzi Moskwę w
drugiej połowie kwietnia br.
Podczas wizyty zostaną omó
wione problemy interesujące
oba kraje, w tym związane z
przygotowaniem porozumienia o
ograniczeniu
strategicznych
zbrojeń ofensywnych. (P)

m.in., że w masowym
głosie
protestu wszystkich ludzi miłu
jących pokój, bez względu na
narodowość i przekonanie, nie
może zabraknąć głosu wieloty
sięcznej załogi zakładów meta
lowych, noszących imię wielkie
go internacjonalisty i bojowni
ka o pokój, gen. Waltera. Chcemy żyć i pracować w atmosfe
rze przyjaźni i pokoju.
Również środowisko naukęwe,
zrzeszone w Radomskim Towa
rzystwie Naukowym, podczas
odbywającego się wczoraj wal
nego zebrania wyraziło stanow
czy protest przeciwko planom
produkcji broni ludobójczej, (bd)

Środowiskowe spotkanie
radomskiej
Przemyśl woj. częstochowskiego służby zdrowia
Informacja własna

pomyślnie wykonuje zadania
Informacja własna

Kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich % Upowszechnianie idei
humanizmu socjalistycznego

Rozpatrując wytyczone przez
partię plany dalszego rozwoju
naszego kraju i sprawy budow
nictwa gospodarczego — powie
dział L. Breżniew
~
’
- musimy
zwracać uwagę na to, jak
kształtuje się sytuacja między
narodowa. Dla obecnej sytuacii
na świecie
decydujący
był
zwrot w kierunku odprężenia.
Ogromną rolę w osiągniętych
na tej drodze znacznych suk
cesach odegrało konsekwentne
realizowanie przez naszą par
tię leninowskiej polityki zagra
nicznej, konsekwentne wysiłki
ZSRR, bratnich państw socja
listycznych i wszystkich miłu
jących pokój sił i narodów. Suk
cesy te nie przyszły łatwo,
wymagały wytrwałej
walki.
Walka wokół dalszych losów
odprężenia trwa, a niekiedy na(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Wiec w zakładach „Waltera”
Informacja własna

„Maturzyści -78”

(A) Przed kilkoma dniami
oglądaliśmy tradycyjny, do
roczny konkurs „Życia War
szawy” na najlepsze prace
maturalne z języka polskiego.
Wśród przygotowujących się
do
egzaminu
dojrzałości
uczniów liceów ogólnokształ
cących, techników i liceów
zawodowych znajdą się z
pewnością i przyszli laureaci
naszego jubileuszowego, bo
po raz piąty już organizowa
nego konkursu na najlepszych
polonistów.

Kardiologicznej AM w Poz
naniu — prof. dr hab. Ka
zimierz
Jasiński;
kierownik
Zakładu
Anestezjologii
AM
w Poznaniu — prof. dr hab.
Witold Jurczyk; dyrektor Insty
tutu Kardiologii AM w Białym
stoku — nrof. dr hab. Andrzej
Kaleciński; dyrektor Zakładów
Elektroniczne i Aparatury Me
dycznej w Zabrzu — mgr inź.
Paweł Kaniut; kierownik I Od
działu Chorób Wewnętrznych w
Szpitalu Klinicznym MŚW w
Warszawie — prof. dr hab. An
drzej Krotkietyski; kierownik
Kliniki Kardiologii Ogólnej AM
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(P) Prezydent Carter posta
nowił odłożyć na czas nie
określony prace ośrodków ba
dawczych i przemysłu ame
rykańskiego nad uruchomie
niem produkcji tzw. broni
neutronowej — taką decyzję
ogłoszono w Waszyngtonie.

przekonanie,
trzy tygodnie temu
był za rozpoczęciem
nadzwyczaj kontronową śmiercionośną
pełną skalę.
Co zatem wpłynęło na zmia
nę decyzji? Wiele czynników.
Mówi się, że prezydent w peł
ni zdawał sobie sprawę z ab
surdalności swego postępowa
nia, kiedy to z jednej strony
apeluje o rozbrojenie nuklear
ne, a z drugiej rozpoczyna no
wą spiralę tych zbrojeń.
Dodaje się, że J. Carter oba
wiał się także, że na zbliżającej
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

że jeszcze
prezydent
prac nad
wersyjną
bronią, na

narki Wojennej. Obecni byli
również pierwsi sekretarze ko
mitetów krajowych i obwodo
wych
KPZR
Dalekiego
Wschodu.

(Cz) Dokonana w ostatnich la
tach rozbudowa i modernizacja
przemysłu w województwie czę
stochowskim wydatnie wpłynę
ła na zwiększenie jego globalnej
produkcji, a także unowocześ
nienie wyrobów.
W jakim stopniu kierownict
wa przedsiębiorstw potrafią wy
korzystać tę wysoko jakościową
bazę dla pomyślnej realizacji
zadań bieżącego roku, trzeciego
roku planu 5-letniego? Oceny
tego zagadnienia dokonała wczo
raj egzekutywa Komitetu Wo
jewódzkiego PZPR w Często
chowie na swym rozszerzonym
posiedzeniu. Uczestniczyli w nim
sekretarze
miejskich i gmin
nych instancji partyjnych, dy
rektorzy największych przed
siębiorstw.
Globalnie, województwo czę
stochowskie pomyślnie wykona
ło w przemyśle i budownictwie
zadania pierwszego kwartału br.
Wskaźniki uzyskane w przyrośsie produkcji, a zwłaszcza wzro
ście produkcji wyrobów rynko
wych, są zadowalające. Mimo
że w niektórych przedsiębiorst
wach wzrost ogólny zadań jest
znacznie większy niż w analo
gicznym okresie ubiegłego roku.
Bardziej korzystnie, niż to

Polskie NIE dla bomby „N"
Konsultacja „Życia” przy tel. 250-205
(A) Nasza wtorkowa konsultacja przy redakcyjnym telefonie „Życia” wzbudziła duże zaintereso
wanie Czytelników.
Po opublikowaniu krótkiego sprawozdania otrzymaliśmy wiele pytań i uwag. Dziś więc za
mieszczamy na str. 5 pytania Czytelników i odpowiedzi ekspertów: mgr. Ryszarda Tyrluka —
zastępcy Sekretarza generalnego Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju: prof. dr. hab. Janusza Symonidesa — wicedyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; doc. dr. hab. Jerze
go Sułka — kierownika Zakładu Problemów Bezpieczeństwa Europejskiego
Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych; płk. doc. dr inż Stanis ława Kowalika z Wojskowej Akademii Technicz
nej i dr. Janusza Prystroma — z Departamentu Studiów i Programowania Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. (Ost)

miało
miejsce w I kwartale
1977 r„ kształtuje się produkcja
eksportowa; Lepsze efekty uzyskało również budownictwo
mieszkaniowe.
Poważnie wzrosły w pierw
szych trzech miesiącach. br. ob
roty przedsiębiorstw handlo
wych.
Podsumowując pyzebieg obrad
członek KC, I sekretarz KW
PZPR Józef Grygiel zwrócił uwagę na konieczność utrzyma
nia we wszystkich przedsiębior
stwach wysokiej dyscypliny w
rytmicznym wykonywaniu za
dań planowych oraz racjonalnej
gospodarki maszynami i surow
cami.
Mówiąc o zadaniach w dzie
dzinie budownictwa
mieszka
niowego sekretarz KW postulo
wał budowę hoteli dla absol
wentów szkół budowlanych. W
tej chwili bowiem zaledwie 30
procent absolwentów tych szkół
pozostaje w województwie. Po
zostali wchłaniani są przez in
ne przedsiębiorstwa w całej
Polsce. Na miejscu natomiast
budownictwo
przemysłowe i
mieszkaniowe odczuwa poważny
brak rąk do pracy, co utrudnia
realizację zadań w tej dziedzi
nie przemysłu, (j)

(R) 7 bm, z okazji święta pra
cowników służby zdrowia, od
było się w sali NOT w Rado
miu spotkanie przedstawicieli
różnych działów lecznictwa z
władzami partyjnymi, admini
stracyjnymi, które reprezento
wali: kierownik Wydz. Admi
nistracyjnego KW PZPR Ire
neusz Kuliński, sekretarz KM
PZPR Jan Zakrzewski i prezy
dent Radomia, Tadeusz Karwicki.
Nakłady na inwestycje w służ
bie zdrowia powiększyły się
dwukrotnie w ostatnich latach,
przy czym fundusze te są wy
korzystywane w pełni, przyno
sząc stopniową poprawę, zwła
szcza w sieci lecznictwa otwar
tego.
Przedstawiciele
radomskiej
służby zdrowia otrzymali od
władz partyjnych i administra
cyjnych Radomia i wojewódz
twa radomskiego podziękowania
za dotychczasową ofiarną pra
cę. Na spotkaniu wręczone zos
tały odznaki resortowe i dyp
lomy uznania. Odznakę zasłu
żonego pracownika służby zdro
wia otrzymali: lekarze — Spirydion Kutyła, Halina Kruszyń
ska, Jan Krzyżanowski, Barba
ra Paczwa, Krystyna Zapała,
mgr farmacji — Maria StecZuchowska i Wacław Songin,
położna Barbara Wesołowicz i
pielęgniarki: Maria Krawiec i
Maria Prokop, (n)

Niesłabnący glos protestu
społeczeństwa polskiego przeciwko
produkcji broni neutronowej
(P) Nie słabnie głos protestu społeczeństwa polskiego prze
ciwko planom produkcji broni neutronowej i rozmieszczenia
jej w arsenałach NATO. W czasie wieców, zebrań i spotkań
ludzie pracy naszego kraju, przedstawiciele wszystkich środo
wisk zawodowych i społecznych łączą swój głos z całą postę
pową opinią świata w obronie podstawowego prawa do życia
w pokoju i budowania spokojnej przyszłości.
Społeczeństwo polskie pod znać zagrażające pokojowi po
czynania
imperialistycznego
kreśla z mocą, że wspólny głos
militaryzmu.
narodów jest w stanie okieł (D) DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Wspólne posiedzenie
Prezydium Rządu i Prezydium CRZZ
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
nalizacji i wynalazczości pra
cowniczej,
Zgodnie z ustaleniami, w po
łowie tego roku KSR-y doko
nają oceny realizacji planu oraz
pomogą sformułować wnioski
niezbędne dla zapewnienia iloś
ciowego i jakościowego wyko
nania obecnych zadań, a także
dla stworzenia dobrych podstaw
do wykonania zadań roku 1979.
W następnym punkcie po
rządku obrad omówiono wnios
ki, jakie wypływają z analizy
wykorzystania
czasu
pracy.
Problem ten, tak ważny z
punktu widzenia efektywności
gospodarowania i urzeczywist
niania celów społecznych przy
jętych na VII Zjeździe PZPR,
wymaga aby dyrekcje przed
siębiorstw i aktyw związkowy
działały skuteczniej i bardziej
systematycznie na rzecz umac
niania dyscypliny pracy oraz
zwalczania przyczyn absencji i
strat czasu roboczego.
Leży to w interesie załóg
pracowniczych,
olbrzymiej
większości ludzi pracy rzetelnie
wykonujących swoje obowiązki
zawodowe. Na posiedzeniu pod
kreślono, że racjonalne wykokorzystanie czasu pracy nabie
ra obecnie szczególnego znacze
nia, albowiem od wielkości wy
pracowanych środków zależy
m. in. dalszy rozwój świadczeń
socjalnych.
Prezydium Rządu i Prezy
dium CRZZ rozpatrzyło infor
mację ministra pracy, płac i
spraw socjalnych na temat re
alizacji powziętej niedawno •—
zgodnie z ustaleniami II Kra
jowej Konferencji PZPR doty
czącymi poprawy warunków
życia najniżej zarabiających —
decyzji o podwyższeniu naj
niższych wynagrodzeń pracow
nikom zatrudnionym w uspo
łecznionych zakładach pracy.
Z dniem 1 maja br. dotychcza
sowa płaca minimalna zostaje
podwyższona do 1600 zł mie
sięcznie, a w przeliczeniu na
1 godzinę pracy wzrasta z 7,30
do 8,20 zł za godzinę.
Bezpośrednią podwyżką płacy
minimalnej objętych zostanie
około 570 tys. pracowników.
Ponadto nastąpi podwyżka sta
wek płac zasadniczych następu
jących bezpośrednio po stawce
najniższej, co jest konieczne
dla
zachowania
niezbędnego
zróżnicowania płac, stosownie
do różnej złożoności pracy. Z

Silniki okrętowe
ze „Zgody” dla Szwecji
(A) W zakładach urządzeń
technicznych „Zgoda” w Świę
tochłowicach zakończono mon
taż silnika okrętowego do głów
nego napędu statków z tzw.
rodziny „Z”, zamówionego przez
szwedzkiego ... armatora.
4
Drugi, taki sam silnik, również
dla Szwecji, jest obecnie monto
wany. (PAP)

Odzyskanie cennych
dzieł sztuki
skradzionych z klasztoru
(P) Szybkie i energiczne dzia
łanie krakowskiej MO dopro
wadziło do odzyskania cennych
dzieł sztuki skradzionych ze
zbiorów miejscowego klasztoru
O.O. Franciszkanów. W ciągu
niespełna 2 tygodni od dokona
nia pierwszej kradzieży przy usiłowaniu sprzedaży obrazu:
„Śmierć św. Franciszka z Asyżu w asyście chórów aniel
skich” z r. 1670 nie znanego au
tora. zatrzymano 26-letniego Ja
na D.
Wartość płótna eksperci Pań
stwowych Zbiorów Sztuki osza
cowali na 250 tys. zł, podczas
gdy jego posiadacz żądał 20 tys.
zł. Jan D. z klasztoru ukradł
również odzyskane przez MO
obrazy: „Święty Franciszek z
różą" z XVIII w. wyceniony na
200 tys. zł oraz „Aniołowie u
Abrahama i Sary” z XVII w., o
wartości 100 tys. zł. To ostatnie
dzieło znajdowało się już w pry
watnym sklepie komisowym
handlu antykami.
Jak wykazało śledztwo, ]»mocy złodziejowi w kradzieży udzielał jeden z członków klasz
toru.
Wszystkie obrazy zrabowane
zostały z nieużywanego i nie
strzeżonego pomieszczenia klasz
tornego zwanego „starym kre
densem”. Bezcenne dzieła sztuki
ucierpiały znacznie podczas kra
dzieży i przywróceniem im
dawnego wyglądu zajmą się
Pracownie Konserwatorskie zbio
rów wawelskich. O wartości obrazów świadczy fakt, że wszy
stkie wymienia katalog zabyt
ków sztuki w Polsce. (PAP)

Szybka akcja olsztyńskiej MO

Aresztowanie sprawców
gwałtu i zabójstwa
(P) Ostatnio we wsi Radosto
wo (woj. olsztyńskie) traktorzy
sta natrafił podczas prac Polo
wych na zwdoki młodej dziew
czyny. Organa MO wszczęły
energiczne dochodzenie. Stwier
dzono, że są to zwłoki 15-letniej
mieszkanki Dobrego
Miasta,
która 27 marca br. udała się
na zabawę taneczną odbywają
cą się w Radostowie. Podczas
. zabawy została przez kilku
mężczyzn wyprowadzona z sali
na pobliską’ łąkę, a następnie
zgwałcona i uduszona.
Dzięki szybkiej i sprawnej
akcji funkcjonariuszy milicji •
ciągu niespełna jednej doby od
chwili odkrycia zwłok ujęto
czterech sprawców gwałtu i
zabójstwa. Okazali się nimi
młodzi mężczyźni w wieku
18—20 lat — mieszkańcy oko
licznych wiosek. (PAP)

tego rodzaju podwyżki stawek
płac skorzysta dalsze 400 tys.
pracowników. Łącznie, podwyż
ka plac związana bezpośrednio
i pośrednio z podniesieniem pła
cy minimalnej obejmie około
970 tys. pracowników.
Na posiedzeniu rozpatrzono i
przyjęto,
opracowany
przez
Ministerstwo Pracy, Płac i
Spraw Socjalnych w porozu
mieniu z CRZZ, projekt uchwa
ły o jednorazowym zasiłku z
tytułu urodzenia dziecka. Ta
nowa forma pomocy dla rodzin
została zapowiedziana przez I
sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka na posiedzeniu Sejmu
26 stycznia br. Jednorazowy
zasiłek wyniesie 2000 zł i bę
dzie przysługiwać powszechnie,
wszystkim kobietom po urodze
niu dziecka, począwszy od 30
kwietnia br. — niezależnie od
zasiłku porodowego.
W przypadku porodu wielora
kiego zasiłek w kwocie 2000 zł
wypłacany będzie matce na
każde dziecko. Podstawą do
wypłaty zasiłku będzie przed
stawienie odpisu
skróconego
aktu urodzenia dziecka.
Na zakończenie obrad zabrali
głos członkowie Biura Politycz
nego KC PZPR: prezes Rady
Ministrów Piotr Jaroszewicz i
przewodniczący CRZZ Włady
sław Kruczek.
Władysław Kruczek podkreś
lił, że sprawy rozpatrywane na
wspólnym posiedzeniu mają ży
wotne znaczenie dla ludzi pra
cy, dla pomyślnej realizacji za
dań
społeczno-gospodarczych
bieżącego roku. Dalsza ściślejsza
i systematyczna współpraca rzą
du i CRZZ, ministerstw i zarzą
dów głównych, urzędów woje
wódzkich i WRZZ oraz kierow
nictw zakładów pracy i rad za
kładowych dobrze służy rozwią
zywaniu problemów pracy i ży
cia załóg, lepszemu wykonywa
niu zadań produkcyjnych, wła
ściwemu gospodarowaniu czasem
pracy, maszynami, surowcem i
energią.
Wspólne działania na rzecz po
prawy dyscypliny, jakości i wy
dajności pracy powinny sprzy
jać skutecznemu eliminowaniu
ujemnego wpływu, jaki wywie
ra na aktywność załóg zła orga
nizacja pracy, nierytmiczne za
opatrzenie oraz zakłócenia w
kooperacji.
Ważnym zadaniem organizacji
związkowych i administracji
państwowej — podkreślił prze
wodniczący CRZZ — jest nieu
stanna troska o dalszą popra
wę warunków bezpieczeństwa i
higieny pracy, o ochronę zdro
wia, polepszenie warunków so
cjalnych i kulturalnych załóg, o
umacnianie samorządności robot
niczej, o kształtowanie socjali
stycznych stosunków między
ludzkich.
Piotr Jaroszewicz oceniając
realizację planu w pierwszych
miesiącach stwierdził, że mimo
pozytywnych wyników w skali
całej gospodarki nie wszystkie
zakłady wykonują swoje zada
nia produkcyjne, co powoduje
niedobór szeregu poszukiwanych
artykułów — również na ryn
ku. Wymagają intensyfikacji
działania na rzecz przyspiesze
nia eksportu. Niezbędne’ jest
zwiększenie efektywności, zwła
szcza, gdy chodzi o wykorzysta
nie materiałów, maszyn i urzą
dzeń, czasu pracy oraz oszczęd
ne gospodarowanie funduszem
płac. Równie ważne jest wyko
rzystanie rezerw dla dalszej po
prawy warunków pracy i wypo
czynku, a także społecznie spra
wiedliwe gospodarowanie fundu*
szem socjalnym i mieszkanio
wym.
Rząd przywiązuje duże zna
czenie do inspirującej i pobu
dzającej roli organizacji związ
kowych i organów samorządu
robotniczego.
Premier zalecił
wszystkim ogniwom administra
cji gospodarczej, aby stworzyły
KSR-om jak najlepsze warunki
działania. Chodzi w szczegól
ności o systematyczne informo
wanie organów samorządu ro
botniczego
o
podstawowych
sprawach zakładu, o należyty
stosunek do zgłaszanych przez
KSR-y uwag i {postulatów, o
współdziałanie z nimi w podej
mowaniu inicjatyw społecznych.
Premier poświęcił wiele uwa
gi sprawom związanym z do
brym wykonaniem zadań roku
1978, podkreślając wielkie zna
czenie tego okresu dla osiągnię
cia celów społecznych i ekono
micznych założonych w planie
5-letnim. (PAP)

Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz

spotkali sio z przedstawicielami służby zdrowia
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
w Krakowie — prof. dr med.
Władysław Król;
ordynator oddziału kardiolo
gicznego Wojewódzkiego Szpita
la Zespolonego w Kielcach —
dr med. Stefan Mareczek; kie
rownik Kliniki Kardiologicz
nej AM w Lublinie — doc. dr
hab. Marian Markiewicz; I se
kretarz KZ PZPR w Minister
stwie Zdrowia i Opieki Społecz
nej — Ryszard Mielczarek; dy
rektor Instytutu Chirurgii AM
w Gdańsku, kierownik kliniki
chirurgii klatki piersiowej i
serca — doc. dr hab. Stanisław
Mlekodoj;
kierownik Kliniki
Kardiologicznej AM w Łodzi —
prof. dr hab. Jan Moll; ordyna
tor oddziału wewnętrznego szpi
tala im. Rydygiera we Wrocła
wiu — dr Władysław Oleniacz;
kierownik Instytutu Chirurgii
Centrum Kształcenia Podyplo
mowego WAM — płk prof. dr
hab. Tadeusz Orłowski; ordyna
tor oddziału kardiologicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespo
lonego w Katowicach — dr med.
Tadeusz Petelenz; zastępca or
dynatora oddziału chorób wew
nętrznych Wojewódzkiego Szpi
tala Zespolonego w Zielonej
Górze — lek. Danuta Powojewska;
adiunkt Kliniki Kardiologicz
nej AM w Szczecinie, specjalista
wojewódzki w dziedzinie kar
diologii — dr Jerzy Sawiński;
ordynator oddziału chirurgicz
nego ZOZ Warszawa Wola —
doc. dr hab. Wacław Sitkowski;
pielęgniarka oddziału szpitala
kardiologicznego w Państwo
wym Przedsiębiorstwie Uzdro
wiskowym w Nałęczowie — Zo
fia SWitowska; kierownik gmin
nego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowni, woj. olsztyńskie lek.
med.
Tadeusz
Waszczyszyn,
specjalista
kardiolog.
ordy
nator
oddziału
kardiologicz
nego szpitala ZOZ w Zakopa
nem — dr Marek Zalewski;
specjalista kardtolog. ordynator
oddziału kardiologicznego szpi
tala ZOZ w Radomsku, woj.
piotrkowskie — dr Zygmunt
Zieliński.
Obecni byli również: kierow
nik Wrdziah' Administracrinego KC PZPR — Teodor Palimaka, minister zdrowia 1 opie
ki społecznej — prof. dr hab.
Marian Śliwiński; oraz prze
wodniczący Zarządu Głównego

Nagrody dla pracowników
stołecznej służby zdrowia
Informacja własna
(P) W piątek (7 bm.) prezy
dent m’.st. Warszawy Jerzy Ma
jewski gościł w Ratuszu przed
stawicieli 50-tysięcznej rzeszy
pracowników stołecznej służby'
zdrowia. Dorocznym zwyczajem
wręczył tym najbardziej ofiar
nym i zaangażowanym wyróż
nienia i dyplomy.
Nagrodą zespołową „Za wy
bitny wkład pracy w rozwój
służby zdrowia oraz podnosze
nie zdrowotności mieszkańców
województwa stołecznego war
szawskiego” otrzymały: Zespół
Opieki Zdrowotnej nr 1 na Mo
kotowie, Specjalistyczny Przemy
słowy Zespół Opieki Zdrowot
nej i Szpital Zakaźny nr 1 z ul.
Wolskiej 37.
Nagrody indywidualne nato
miast: dr Maria Grzeszek —
kierownik Poradni Kardiologi
cznej ZOZ dla Szkół Wyższych,
doc. dr hab. med. Tadeusz Kra
ska — prorektor d/s klinicznych
Rozwoju Kadr i Inwestycji Akademii Medycznej, dr Ludwi
ka Kubuj-Schaeffer — kierow
nik Przychodni Rejonowej przy
ul. Gilarskiej 23 ZOZ — Praga
Północ, Kamila Modrzewska —
kierownik
Dziennego
Domu
Pomocy Społecznej ul. Wybrze
że Kościuszkowskie 21, ZOZ —
Śródmieście i dr Tadeusz Sikor
ski — dyrektor Szpitala Bród
nowskiego (w budowie).
Ponadto przyznano 58 odznak
„Za wzorową pracę w służbie
zdrowia" i 8 odznak „Zasłużo
ny opiekun społeczny”.
W spotkaniu wzięli udział se
kretarz KW PZPR Henryk Szablak i wiceminister Józef Grenda. (ewd.)

Śnieżyce i zamiecie na Suwalszczyźnie
Zapowiedź powolnego ocieplenia
Informacja własno
(P) Na wschód i południe kra
ju powróciła śnieżna i mroźna
zima. W piątek nad ranem w
Musfcynie i w Zakopanem ter
mometry wskazywały —9 st. W
Jeleniej Górze i w Lesku noto
wano minus 8 st. Mroźno było
również w dzielnicach central
nych, m.in. w Warszawie mi
nus 3 st.
Na północnym wschodzie kra
ju padał śnieg, wystąpiły bar
dzo silne wiatry. Prędkość wia
tru w porywach sięgała 22 m
na sekundę. Silne wiatry two
rzyły na Suwalszczyźnie zamie
cie i zadymki śnieżne.
Opady śniegu wystąpiły rów
nież w górach.
W południe było nieco ciep
lej; termometry wskazywały od
7 st. w Świnoujściu i w Pozna
niu, do 2 st. w Suwałkach. W
Warszawie notowano 5 st. W
górach: na Kasprowym Wier
chu minus 5 st., na Śnieżce mi
nus 3 st.
Mimo tych mroźnych i śnież
nych informacji, synoptycy na
dal podtrzymują swoje progno
zy, z których wynika, że zbliża
się powolne ocieplenie. Nad
chodzący weekend będzie już
cieplejszy; temperatura maksy
malna w dzień od 7 do 12 st..
minimalna w nocy od minus 1

do plus 4 at. Od poniedziałku
ma być jeszcze cieplej. W dzień
termometry wskazywać będą od
8 do 13 st. (lat.)

Prognoza pogody
(P) Jak przewiduje IMiGW, w
Warszawie bodzie zachmurzenie
duże, okresami opady deszczu
ze śniegiem lub deszczu. Tem
peratura około 6 st. Wiatry umiarkowane i dość silne pory
wiste, północno-zachodnie i za
chodnie. (PAP)

KALENDARIUM
• Sobota jest 93 dniem 19'3
roku. Do końca roku pozostało
267 dni,, u> tym 222 dni robocze.
• Słońce wzeszło dziś o godz.
S.55, a zajdzie o godz. 19.21; w
niedzielą — wschód godz. 5.53,
zachód
godz.
19.23, Wschód
Księżyca w sobotę godz. 6.24,
zachód godz. 20.25. W nie
dzielę — wschód godz. 6.53,
zachód godz. 21.32. Sobota bę
dzie dłuższa od najkrótszego
dnia w roku o 5 godzin i 33
minuty, a niedziela o 5 godzin
i 37 minut.
• Imieniny obchodzą: w so
botę — Dionizy i January; w
niedzielę — Maja, Dymitr i
Marceli.
(j. I.)

Związku Zawodowego Pracow
ników Służby Zdrowia — dr
Zdzisław Suwała.

Rozwój i osiągnięcia
polskiej kardiologii
Uczestnicy spotkania poinfor
mowali Edwarda Gierka i Pio
tra Jaroszewicza o dotychczaso
wym rozwoju i osiągnięciach
opieki kardiologicznej w Polsce,
o stanie bazy materialnej i kad
rowej tej gałęzi służby zdro
wia, o problemach i trudno
ściach, z którymi stykają się w
swej pracy kardiolodzy oraz o
głównych zadaniach w dziedzi
nie profilaktyki, terapii i reha
bilitacji chorób układu krąże
nia.
Mówiono, źe choroby te, zali
czane do tzw. cywilizacyjnych,
są obecnie przyczyną znacznej
liczby zgonów i przypadków
inwalidztwa
wśród
ludności
krajów wysoko rozwiniętych.
Polska nie jest pod tym wzglę
dem wyjątkiem. Jak wykazują
analizy — na ok. 4 min osób le
czonych rocznie w szpitalach —
ok. 400 tys. stanowią pacjenci
z chorobami układu krążenia.
Obecnie w kraju na chorobę
wieńcową cierpi około
700
tys. osób. Rocznie notuje się też
70 tys. zawałów mięśnia ser
cowego. Pacjentom z chorobami
układu krążenia udziela się w
ciągu roku ok. 20 min porad
ambulatoryjnych, czyli prawie
10 proc, ogólnej liczby tych po
rad. Te właśnie schorzenia są
jedna z głównych przyczyn ab
sencji chorobowej.
Zabierający głos w dyskusji, z
dużym uznaniem wypowradali
się na temat znaczenia jakie
partia i rząd nadają sprawom
ochrony zdrowia, w tym także
opiece kardiologicznej. Od kil
ku lat przeciwdziałanie choro
bom układu krążenia uznawane
jest za jeden z głównych kie
runków działania naszej służby
zdrowia. Podawano konkretne
przykłady, iż w dziedzinie tej
Uczyniono W ostatnim okresie
szczególnie wiele; m.in. rozwi
nięto badania naukowe nad
przyczynami tego typu chorób,
nad ich zapobieganiem i lecze
niem.
Jak mówiono na spotkaniu
Szczególnie wiele zależy od wła
ściwej profilaktyki chorób ukła
du krążenia. Stąd duże zhaczenie przywiązuje się do wpro
wadzanych systemów badań
profilaktycznych, obejmujących
duże grupy ludności. Umożli
wiają cne wczesne wykrywa
nie odchyleń od prawidłowości
układu krążenia oraz wad wro
dzonych i wczesne podjęcie le
czenia.
Niemało osiągnięto w zakre
sie intensywnej terapii. Z każ
dym rokiem wzrasta liczba le
karzy specjalistów z zakresu
kardiologii. Dąży się Jeż do
wprowadzenia programu specja
lizacji w tej dziędzjnie lekarzy
rejonowych, przemysłowych i
wiejskich, a więc tych, którzy
obejmują stałą opieką najwięk
szą liczbę pacjentów’.
Coraz więcej szpitali dyspo
nuje specjalistycznymi oddziała
mi lub wydzielonymi salami in
tensywnej opieki kardiologicz
nej. W kraju znajduje się 9 ośroaków sanatoryjnych i uzdro
wiskowych, specjalizujących się
w rehabilitacji osób cierpiących
na schorzenia układu krążenia.
Mimo stałego powiększenia bazy
materialnej i kadrowej tej ga
łęzi medycyny, niemało . jesz
cze pozostało do zrobienia aby
choroby układu krążenia nie
stanowiły tak poważnego zagro
żenia dla zdrowia i życia ludzi
— jak obecnie.
t

Wystąpienie
Edwarda Gierka
SprawTom ochrony
zdrowia
partia i państwo poświęcają
szczególnie wiele uwagi — po
wiedział w swym wystąpieniu
Edward Gierek. Nasze spotka
nia — stwierdził — z przedsta
wicielami określonych dziedzin
teorii i praktyki medycznej sta
ły się już tradycją. Traktujemy
je roboczo, rozpatrując na nich
węzłowe, z punktu widzenia
społecznego, zagadnienia ochro
ny zdrowia społeczeństwa.
Mówiąc o zadaniach opieki
kardiologicznej Edward Gierek
podkreślił, iż zwalczanie cho
rób układu krążenia należy
traktować jako problem o wy
miarze ogólnospołecznym.
W
rozwijaniu tej opieki na pierw
szym miejscu trzeba postawić
wszechstronne
zapobieganie
chorobom układu krążenia. Są
dzę — stwierdził — że potrzeb
ny będzie kompleksowy prog
ram uwzględniający zagadnienia
racjonalizacji żywienia, walkę
z nałogami, paleniem tytoniu i
alkoholizmem, pogłębianie za
sad higieny.
Zgadzam się z waszymi uwa
gami, że dla prowadzenia tego
typu działań konieczne jest tak
że umocnienie bazy lecznictwa
specjalistycznego. W tym celu
należy tworzyć sieć ośrodków
kardiologicznych oraz wielkich
centrów regionalnych. Rozważe
nia wymaga sprawa utworzenia
resortowego instytutu kardiolo
gii z silnym zapleczem leczni
czym. Jestem za utworzeniem
takiego instytutu.
Niemałym problemem jest za
pewnienie tvm ośrodkom nie
zbędnej dla diagnostyki leczenia

Pożar w kompleksie
leśnym koło Ełku
Informacja własna
(A) Od iskry z parowozu po
wstał
pożar
lasu
między
miejscowościami Szaba i Li
pińskie koło Ełku. Z dymem po
szły 2 ha sosnowego lasu. Stra
żacy nie dopuścili do przerzu
cenia się ognia, zagrażającego
kompleksowi o obszarze 40 ha.
W miejscowości Porowski w
woj. olsztyńskim ogień znisz
czył gospodarstwo rolne wraz z
chlewnią. Ustala się przyczwnę
pożaru i wysokość strat. (CAD)

i zabiegów aparatury medycz
nej.
Mamy już w tej dziedzinie
— powiedział I sekretarz KC
PZPR — liczący się dorobek, ale
umocnienia wymaga jeszcze za
plecze
konstrukcyjne fabryk
sprzętu medycznego, konieczne
jest także unowocześnianie tech
nologii produkcji tych urządzeń.
Powinniśmy mieć ambicję li
czącego się w świecie’ eksporte
ra aparatury i urządzeń medy
cznych. Na realizację tych ce
lów trzeba szerzej wykorzysty
wać środki Narodowego Fundu
szu Ochrony Zdrowia.
Będziemy dbać nadal o wy
soką pozycję społeczną służby
zdrowia w naszym
państwie,
stwarzając jej coraz lepsze wa
runki do wykonywania odpo
wiedzialnych i
równocześnie
zaszczytnych funkcji.
Z okazji święta pracowników
służby zdrowia Edward Gierek
w imieniu Biura Politycznego
KC i rządu podziękował
za
rzetelną pracę i ofiąrny trud
wszystkim
polskim lekarzom,
farmaceutom, pielęgniarkom, la
borantom, ludziom wszystkich
służb ""medycznych i pomocni
czych.
I sekretarz KC PZPR poinfor
mował o zamiarze wprowadze
nia w drodze ustawy sejmowej
honorowych, tytułów dla pra
cowników służby zdrowia: Za
służony Lekarz Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej”, „Zasłu
żony dla zdrowia narodu”, na
dawanych przez Radę Państwa.
Będzie to symbolem wysokiej
społecznej pozycji lekarzy i za
razem wyrazem uznania za ich
odpowiedzialną i piękną służbę.
I sekretarz KC PZPR złożył
na ręce zebranych, a za ich po
średnictwem ponad 600-tysięcznej rzeszy pracowników służby
zdrowia oraz ich rodzinom, ży
czenia wielu dalszych sukcesów
w pracy zawodowej, działalności
społecznej i w życiu osobistym.
(PAP)

KRONIKA DYPLOMATYCZNA

(P) Minister spraw zagranicz- , Jana Muszala, który złożył poźenych Emil Wojtaszek przyjął 7
gnalną wizytę w związku z zabm. ambasadora
Czechoslowackończeniem misji w Polsce. (PAP)
klej
Republiki
Socjalistycznej |

WIZYTY—SPOTKANIA—ROZMOWY

7 bm. przybył do Polski na
zaproszenie KC PZPR prze
wodniczący KC Komunisty
cznej Partii Danii, Jorgen Jensen. Towarzyszy mu członek KC
KPD — Hans Kloster. W pier
wszym dniu wizyty przeprowa
dzono rozmowy w KC PZPR, w
których ze strony polskiej ucze
stniczyli: sekretarz KC PZPR —
Andrzej Werblan, członek Sekre
tariatu, kierownik Wydziału Prze
mysłu Lekkiego, Handlu i Spo
życia KC
PZPR — Zdzisław
Kurowski i zastępca kierownika
Wydziału
Zagranicznego
KC
PZPR — Bogumił Sujka.
Podczas rozmów poinformowa
no się o aktualnych zadaniach
obu partii. Wymieniono poglądy
na temat aktualnej sytuacji w
międzynarodowym ruchu komu
nistycznym i robotniczym, umac
niania odprężenia i współpracy
na kontynencie europejskim.

•

W Polsce przebywa delega
cja państwowego Komitetu
d/s Radia przy Radzie Mi
nistrów NRD z przewodniczącym
Rudim Singerem. Przeprowadza
ła ona rozmowy z przewodniczą
cym Komitetu d/s Radia i Tele
wizji Maciejem Szczepańskim 1
innymi członkami kierownictwa.

•

7 bm. M. Szczepański 1 R. Sin
ger podpisali umowę o współ
pracy oraz protokół roboczy na
lata 1978—79, które
przewidują
dalsze rozszerzenie i pogłębienie
współpracy w dziedzinie wymia
ny
wzajemnych
informacji,
wspólnego przygotowania i wy
miany audycji radiowych oraz
dziennikarzy.
W czasie pobytu w Katowi
cach R. Singer został przyjęty
przez członka Biura Politycznego
KC I sekretarza KW PZPR Zdzi
sława Grudnia. (PAP)

PAP DONOSI W SKRÓCIE

• Największą w kraju odle
wnią łączników jest zakład w
Potkanowie. Fabryka ta wytwa
rza ok. 65 proc, krajowej pro
dukcji łączników do rur insta
lacyjnych. W dniu 6 bm. w za
kładach tych odbyło się spotka
nie kierownictwa fabryki i przed
stawicieli
załogi
z
udziałem
członka Biura Politycznego
KC
PZPR, wicepremiera Józefy Kę
py, ministra Franciszka Adam
kiewicza i I sekretarza KW PZPR
w Radomiu Janusza Prokopiaka.
Odbyło się też spotkanie kie
rownictwa
oraz
przedstawicieli
organizacji politycznych i spo
łecznych
w
zakładach metalo
wych im. gen. „Waltera” w Ra
domiu z udziałem J. Kępy.
0 W związku z 10 rocznicą uchwalenla przez sejm PRL do
niosłego aktu jakim była pierw
sza w świecie ustawa o biblio
tekach, 6 i 7 bm. odbyła się w
Łodzi
ogólnopolska konferencja
naukowa bibliotekarzy, poświęco
na omówieniu stanu i kierunków
rozwoju prawodawstwa bibliote
cznego w Polsce. Uczestniczyło w
niej około 300 osób przybyłych z
całego kraju.
/

• Zakończyło się w Jodłowym
Dworze koło Kielc ogólnopolskie
seminarium . naukowe poświęcone
nauczaniu początkowemu w dzie
sięciolatce.
Naukowcy z wielu
instytutów i ośrodków akademic
kich, wizytatorzy i metodycy z
całego kraju na kilka miesięcy
przed wprowadzeniem w życie
reformy edukacji narodowej ocenili
dotychczasowe działania oraz spo
soby przygotowania nauczycieli
do realizacji nowych programów.
Analizowano także
podstawowe
tendęncje w treściach i meto
dach kształcenia dzieci.

• W Wyższej Szkole Pedagogi
cznej w Krakowie rozpoczęła się
dwudniowa, ogólnopolska
sesja
naukowa poświecona dorobkowi
współpracy polskiej
rusycystykl
po II wojnie światowej — prof.
Włodzimierzowi Gałeckiemu, Se
sję zorganizowano w 90 roczni
cę urodzin i 10 rocznicę śmierci
uczonego.
Prof. Włodzimierz Gałecki, je
den z organizatorów tajnego na
uczania podczas II wojny świato
wej, w latach 40
współtworzył
podwaliny dydaktyki Języka ro
syjskiego w Polsce.

Masowe wieće i zebrania
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Liczne wiece zgromadziły za
łogi zakładów przemysłowych z
różnych stron kraju. Klasa ro
botnicza Śląska i Zagłębia na
zgromadzeniach
i masówkach
podkreśliła swój zdecydowany
protest przeciwko planom pro
dukcji ludobójczej broni.
Wiece i masówki protestacyj
ne zgromadziły załogi huty
„Baildon”, huty „Bobrek” w
Bytomiu, huty metali nieżelaz
nych „Szopienice”, zakładów
tworzyw sztucznych „ERG” w
Gliwicach.
Stanowczym „nie” dla produ
kcji broni neutronowej zaakcen
towali swe stanowisko członko
wie zakładów górniczych „Rud
na” w woj. legnickim. Nie pozwolimy zniszczyć naszych osiągnięć — podkreśliły
załogi
hutnicze „Głogów” i „Legnica”.
Wiece protestacyjne zgroma
dziły załogi kopalni węgla bru
natnego „Konin”, a także pra
cowników
innych
zakładów
przemysłowych tego regionu —
w Turku, Kole, Słupcy.
Apelujemy do wszystkich —
głosi rezolucja załogi „Dozametu” w Nowej Soli (woj. zielono
górskie) — dla których — po
kojowa praca stanowi sens ist
nienia, do ludzi nauki i przed
stawicieli rządów, aby zdecydo
wanie przeciwstawili się wyko
rzystywaniu osiągnięć naukowo-technicznych do tworzenia co
raz
bardziej
przerażających
środków masowej zagłady.
Domagamy się zakazu doko
nywania prób nowych rodzajów
'broni masowego rażenia — pod
kreśliła na wiecu załoga Stoczni
im. Komuny Paryskiej w Gdy
ni, zwracając się z apelem do
wszystkich stoczniowców
na
świecie, by solidarnie zaprote
stowali przeciwko próbom eska
lacji wyścigu zbrojeń.
Potępiając
imperialistyczne
projekty eskalacji zbrojeń pra
cownicy Poznańskiej Fabryki
Maszyn Żniwnych zaakcentowa
li w swej rezolucji pełne po
parcie dla pokojowych inicja
tyw Polski i ZSRR i innych
krajów wspólnoty socjalistycz
nej.
Zdecydowane potępienie dla
bomby „N” podkreślono na ma
sowych spotkaniach
członków
załogi huty „Bierut” w Często
chowie.
Zdecydowany głos protestu
przeciwko produkcji ludobój
czej broni podnoszą polskie ko
biety. Przyłączamy się do pro
testu ludzi całego świata, ta broń
nie może być nigdy użyta —
zaakcentowała załoga zakładów
„Polska Wełna” w Zielonej Gó
rze, w której większość stano
wią kobiety. Chcemy — stwier
dzają robotnice ZPÓ „Dana” w

Szczecinie — by nasze dzieci
mogły tworzyć nowe wartości
i budować piękniejsze i lepsze
życie.
Niech nasz robotniczy protest
— głosi rezolucja pracowników
„Zwar” im. G. Dymitrowa w
Warszawie — będzie przestrogą
dla tych imperialistycznych sił,
które -wbrew rozsądkowi usiłu
ją prowadzić politykę z pozycji
siły, wzmagać napięcie między
narodowe.
Podnosimy głos w obronie po
koju, przeciwko niebezpieczeń
stwu wojny — podkreślają pra
cownicy znanych rolniczych pla
cówek naukowych: instytutów
sadownictwa i warzywnictwa w
Skierniewicach. Słowa protesta
cyjnego apelu skierowali oni do
naukowców wielu
uczelni w
USA i innych krajach, z któ
rymi skierniewickie instytuty
utrzymują współpracę i konta
kty.
Jako Polacy i jako twórcy
mamy szczególne prawo powie
dzieć wojnie — „nie”, powie
dzieć „nie” przygotowaniom wo
jennym — podkreślili uczestni
cy spotkania w Klubie Związ
ków Twórczych
w
Opolu,
Członkowie
poznańskiego od
działu SDP zwrócili się do

„Maturzyści — 78”
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
nauczycieli-polonistów, oni to
bowiem w znacznej mierze są
autorami osiągnięć naszych lau
reatów.
,
A zatem, czekamy na Matu
rzystów — 78.
Zdobywca I miejsca otrzyma
nagrodę imienia profesora Jana
Zygmunta Jakubowskiego. Jest
nią roczne stypendium w wysoko
ści 18 tys. zł, tradycyjnie już
fundowane przez ministra oś
wiaty i wychowania. Także po
zostali laureaci otrzymają ro
czne stypendia w wysokości 12 tys.
zł. które fundują co roku: mi
nister nauki, szkolnictwa wyż
szego i techniki, Zarzad Głów
ny RSW „Prasa — Książka —
Ruch” i Zarzad Główny Związ
ku Zawodowego Pracowników
Książki, Prasy, Radia i TV. W
każdej z edycji naszego kon
kursu około 20 uczestników otrzymuje też cenne nagrody i
wyróżnienia.
Prace konkursowe przyjmu
jemy do 24 czerwca br. Juro
rzy będą je czytali przez całe
lato, by z początkiem września
ogłosić nazwiska laureatów, na
grodzonych
i
wyróżnionych,
których następnie
zaprosimy
wraz z ich nauczycielami języ
ka polskiego do Warszawy na

WSZECHNICA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Technologia
światłowodów
(P) Technologię wyrobu szkła
znamy już od kilkuset lat, ale
dopiero dzisiejsze wymagania
elektroniki sprawiły, że na wie
le jego cech spojrzeć musimy
innym okiem. Na przykład pro
blem tłumienia i rozpraszania
światła w soczewkach stosun
kowo mało absorbował opty
ków. bo ‘nawet bardzo skom
plikowane układy obiektywów,
to tylko kilka lub kilkanaście
centymetrów szkła Ale już w
światłowodzie długości kilku
set metrów (szkło okienne przv
takiej . grubości jest już zu
pełnie nieprzeźroczyste) prob
lem tłumienia i rozpraszania
fali świetlne) jest zagadnieniem
bardzo ważnym. Mało uwagi
przywiązywano dotąd także do
trwałości optycznych cech szkła,
a okazuje się, że w szkle za-

międzynarodowej
organizacji
dziennikarzy ze słowami apelu
o podjęcie działań przeciwko
próbom rozpowszechniania broni
masowej zagłady.
Słowa potępienia dla planów
produkcji
broni neutronowej
padły z mocą na wielkiej ma
nifestacji ponad 5 tysięcy stu
dentów Politechniki Warszaw
skiej.
Rezolucje protestacyjne pod
jęli naukowcy i studenci Poli
techniki Gliwickiej, Akademii
Ekonomicznej w Katowicach,
Rzeszowskiej WSP, bielskiej fi
lii Politechniki Łódzkiej, poli
techniki w Białymstoku, a także''nńtldżyclhle 5? uczniowie Zes
połu Łódzktoh Szkół Ekonomicz
nych, Technikum
Melioracji
Wodnych w Toruniu.
Na odbywających się w ca
łym kraju plenarnych posiedze
niach rad wojewódzkich FSZMP,
poświęconych
przygotowaniom
do wielkiej pokojowej manife
stacji młodzieży — XI Świato
wego Festiwalu Młodzieży i Stu
dentów „Hawana - 78”, wyrażono
w rezolucjach zdecydowane poto
pienie wyścigu zbrojeń i protest
młodego pokolenia naszego kra
ju wobec prób podjęcia produk
cji ludobójczej broni „N”. (PAP)

chodzi pewien powolny proces
krystalizacji (dla szkła krzemowo-borowego tzw. czas charak
terystyczny wynosi 318 lat),
który powoduje że szkło męt
nieje. pogarsza swoje własno
ści. To stosunkowo niedawne
odkrycie wyjaśnia przyczyny
szybkiego starzenia się wielu
eksploatowanych już linii świa
tłowodowych, i— co ważniejsze
— wobec poznania mechanizmu
zjawiska, pozwala mu zapobie^
gać.
Te wyrywkowo przedstawio
ne kłopoty, jakie mieli kons
truktorzy światłowodów wyję
te zostały z pierwszego wykładu
prof.
Bohdana
Paszkowskie
go z cyklu zatytułowanego
„Technologia światłowodów”.
(R)

uroczyste zakończenie konkur
su.
Pracami jury pokieruje pro
fesor Eugeniusz Sawrymowicz,
historyk
literatury, wybitny
znawca okresu
romantyzmu,
wieloletni
dziekan
Wydziału
Filologicznego
Uniwersytetu
Warszawskiego. Członkami są
du konkursowego są jak w
latach ubiegłych: dr Antoni
Chojnacki — adiunkt Wydziału
Filologii Polskiej UW. doc. dr
Stanisław Frycie — dyrektor
Instytutu Programów Szkol
nych, mgr Jan Lasocki — nau
czyciel polonista, doc. dr Ja
nusz Rohoziński — kierownik
Zakładu Literatury Polskiej XX
wieku na Wydziale Filologii
Polskiej UW. mgr Alina Sa
wicka — nauczycielka języka
polskiego, mgr Alicja S typka —
polonistka, wizytatorka kurato
rium woj. stołecznego oraz z
ramienia redakcji — red. red.
Anna Kajówna i Andrzej Świe
cki.
Przypominamy
regulamin
konkursu: biorą w nim udział
prace maturalne z języka pol
skiego w dwu kategoriach, dy
plomowe (bronione) pisane pod
kierunkiem nauczycieli w cią
gu całego roku i obowiązkowe,
które zostaną napisane 4 ma
ja, pierwszego dnia egzaminu
dojrzałości. Obie kategorie prac
sa oceniane odrębnie.
Prace
konkursowe
typuje
szkoła, czyli dyrekcja, upoważ
niony przez nią nauczyciel lub
zespół pedagogów. Szkoła może
zgłosić do konkursu tylko 2
prace: po jednej w każdej z
kategorii, lub jedną, w jednej
z tych kategorii. Każda praca
musi być opatrzona stemplem
szkoły. Obok nazwiska i ad
resu domowego autora pracy
prosimy o podanie nazwiska
nauczyciela języka polskiego w
klasie maturalnej.
Przyjmujemy również opra
cowania z pogranicza dwóch
przedmiotów, jeśli jednym z
nich jest język polski. Prace
konkursowe, a raczej ich ko
pie, jako że oryginał zatrzymu
je w archiwach szkoła, należy
nadsyłać wyłącznie w maszyno
pisie.
Termin nadsyłania prac upły
wa z dfiiem 24 czerwca br. (de
cyduje data stempla pocztowe
go). Prace prosimy przesyłać
pod adresem: Redakcja „Życia
Warszawy”, ul. Marszałkowska
3/5, 00-624 Warszawa, z dopis
kiem na kopercie: „Maturzyści78”.
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«y robotniczej, dla aspiracji i
dążeń ludzi pracy Śląska i Za
głęb ia.

Przemówienie
•
Zdzisława Grudnia
Pracom Zjazdu — stwierdził
mówca — towarzyszy ogromna
uwaga ze strony społeczeństwa
wielkoprzemysłowego
regionu.
Jesteśmy radzi — kontynuował
— z zainteresowania przedsta
wicieli literatury polskiej tym
wszystkim, co charakterystycz
ne dla Śląska i Zagłębia, co od
pokoleń złotą nicią przewija się
w dziejach tego prastarego, pia
stowskiego bastionu polskości,
co ze szczególną mocą odzwier
ciedla się w jego dniu dzisiej
szym, w życiu współczesnych ge
neracji. Chodzi tu o wykształ
cone z dawien dawna poczucie
obowiązku wobec ojczyzny, do
kumentowane wierna służbą dla
Polski, walką i czynem, ofiar
na praca dla kraju, co zawsze
było i 1est najwyższym naka
zem moralnym dla ludu tej zie
mi.
Obrady Zjazdu toczą się w
tym regionie Polski, w którym
szczególnie żywe są tradycje
■wielowiekowej walki przeciwko
germańskiemu zalewowi, walki
o polskość, o zachowanie ojczy
stego języka, polskiej kultury,
rodzimych obyczajów.
Olbrzymią rolę w tej walce
odgrywała polska sztuka, zwła
szcza literatura. Z dzieł naszych
narodowych twórców mieszkań
cy tej ziemi w czasach zaborów
czerpali siłę i natchnienie. One
umacniały w nich poczucie na
rodowej i klasowej godności,
One uczyły ich bohaterstwa, wy
trwałości i nieprzejednania, one
upowszechniały wzorce cnót obywatelskich — patriotyzmu i
ofiarności w służbie ojczyzny.
Robotniczy Śląsk, robotnicze
Zagłębie, czerpiąc z tej przebo
gatej skarbnicy przeszłości, po
wyzwoleniu umiały przetworzyć
patriotyzm walki na wywodzą
cy się z idei socjalizmu model
obywatelskiej postawy, oparty
na bohaterstwie pracy, na rze
telnym i coraz wydajniejszym
zbiorowym wysiłku dla dobra
kraju i narodu, dla pomnaża
nia światowych sił pokoju i po
stępu.
Ta ideowa postawa — podkre
ślił Z. Grudzień — której nosi
cielem od pierwszych chwil po
wyzwoleniu była wielkoprzemy
słowa klasa robotnicza, zaowo
cowała wszechstronnym wkła
dem społeczeństwa woj. kato
wickiego w rozwój całej Polski.
Nie chodzi tu tylko o węgiel,
o stal, chodzi tu o całokształt
dorobku tego regionu, o sumę
dokonanych tu przeobrażeń w
Strukturze wytwarzania, o pow
stanie wielu zupełnie nowych
gałęzi produkcji, o ogromny,
nie spotykany w przeszłości roz
wój bazy materialnej socjalizmu
i jej szybkie unowocześnienie,
czemu towarzyszy wszechstron
ny rozwój ośrodków naukowych
i dydaktycznycli, kultury i sztu
ki.
W okresie trzydziestu kilku
lat, a więc za życia jednego po
kolenia w tym największym w
Polsce skupisku klasy robotni
czej i inteligencji technicznej —
powiedział I sekretarz KW —
nastąpił wszechstronny awans,
rozwinęły się znaczące ośrodki
humanistyczne, wzrasta zapo
trzebowanie na wiedzę, umacnia
się potrzeba coraz szerszego ućzestnictwa ludzi Dfacy w ży
ciu intelektualnym, potrzeba co
dziennego obcowania z dzieła
mi kultury i sztuki.
W katowickim regionie ist
nieje poważny ośrodek muzycz
ny, pomyślnie rozwija się ośro
dek plastyczny, zwłaszcza pla
katu politycznego i grafiki użyt
kowej. Wysoko cenimy również
dorobek twórczy śląsko-zagłębiowskiego środowiska literac
kiego, przede wszystkim za jego
owocne próby podejmowania w
swych dziełach tematu pracy.
Zgodnie z tradycja tej ziemi,
kwitnie tutaj masowy ruch
twórczości amatorskiej. Tu no
tujemy najwyższy w kraju
wskaźnik wydatków statystycz
nego mieszkańca na zakup książak. Podobnie kształtują się in
ne wskaźniki czytelnictwa lite
ratury pięknej i społeczno-po
litycznej.
Na przykładzie woj. katowi
ckiego ze szczególną siłą od
zwierciedla się prawda, że so
cjalistycznym przeobrażeniom w
procesach
wytwarzania towarzyszą głębokie przemiany w
świadomości ludzi pracy, w ich
obyczajach i sposobie życia.
Partia nasza — podkreślił Z.
Grudzień — w swej codziennej
działalności, a zwłaszcza w pro
gnozowaniu
przyszłości kraju
prowadzi politykę, której istotą
jest umiejętne, przemyślane ko
jarzenie rozwoju ekonomiczne
go, społecznego i kulturalnego.
■Wielokrotnie I sekretarz
KC
PZPR — Edward Gierek dawał
wyraz przekonaniu, że budowa
rozwiniętego społeczeństwa so
cjalistycznego wymaga ścisłego
kojarzenia programów rozwo
ju gospodarczego Polski z reali
zacją zasad socjalistycznego spo
sobu życia, sprawiedliwości spo
łecznej, socjalistycznego demokratyzmu.
W takim kompleksowym dzia
łaniu tkwi jedno z podstawo
wych źródeł siły polityki naszej
partii i naszej zdolności do aktualnej konfrontacji ideologicz
nej z przeciwnikami socjalizmu.
Zainteresowanie społeczeństwa
obradami Zjazdu Literatów —
stwierdził
mówca — wynika
przede wszystkim z rosnącego
zapotrzebowania na już istnie
jącą -wartościową literaturę oraz z olbrzymiego oczekiwania
na nowe dzieła, zwłaszcza dzie
ła o tematyce współczesnej,
związane z aktualnym rytmem
życia Polski — kraju otwartego
na wszystko, co nowe i postępo
we; kraju prężnie się rozwijają
cego, z roku na rok zmniejsza
jącego dystans do ścisłej świa
towej czołówki.
z

Ludzie pracy czekają na nowe
książki, które pomagają im żyć,
pracować, kochać to co warte
jest miłości, tworzyć wielkie
dzieła na miarę współczesnej epoki, przezwyciężać trudności i
przeszkody; na książki, które umacniają szacunek dla człowie
ka i jego codziennego trudu,
które kształtują wrażliwość, po
czucie piękna i harmonii, etykę
życia codziennego i wzajemnych
stosunków w pracy, w domu, w
rodzinie.
Biorąc na swe barki coraz
trudniejsze i bardziej złożone
działania, tworząc rzeczy wiel
kie, decydujące o teraźniejszoś
ci i przyszłości narodu, ludzie
pracy mają nadzieję, że ich trud
i wysiłek zostaną utrwalone na
kartach dzieł literackich, że w
tych dziełach zostaną uwiecz
nione piękno i patos ich życia
w służbie' idei. Liczą na to, że
w książkach znajdą próbę od
powiedzi na nurtujące ich py
tania, że lepiej zrozumieją isto
tę konfliktów, napięć 1 trudnoś
ci, które zawsze towarzyszą okresom szybkiego rozwoju, wiel
kich przeobrażeń społeczno-eko
nomicznych, że na kartach dzieł
literackich zostaną
utrwalone
wielkość i sens przedsięwzięć
podejmowanych przez obecne
pokolenie Polaków w walce o
wszechstronny rozkwit socjali
stycznej ojczyzny.
Literaci polscy — powiedział
Z. Grudzień — stworzyli
już
wiele dzieł sprzyjających umac
nianiu ideowo-moralnej jedności
narodu. Zjednało to im szacunek
społeczeństwa. Liczymy na po
mnożenie tak ukierunkowanego
dorobku o tematyce, na którą
istnieje ogromne zapotrzebowa
nie w całym kraju, szczególnie
zaś w rejonie katowickim, w
którym zasięg i tempo socjali
stycznych przeobrażeń---- m.in.
ze względu na koncentrację po
tencjału wytwórczego — są
równie wielkie, jak obowiązki
województwa wobec socjalisty
cznej ojczyzny.
Życząc Zjazdowi pomyślnych
obrad, Z Grudzień wyraził prze
konanie, że pisarze polscy na
dal — szerzej niż dotąd — wy
chodzić będą naprzeciw temu
społecznemu
zapotrzebowaniu,
że podołają temu szczytnemu
zadaniu — tak jak każą prze-,
piękne tradycje polskiej litera
tury, dokumentowane od wie
ków przez jej najwybitniejszych
twórców, nierozerwalnie związa
nych z-rodzinnym krajem, mą
drze i godnie służących piórem
swej ojczyźnie i narodowi.

Przemówienie
Jarosława Iwaszkiewicza
O tym, że pracowaliśmy w
minionej kadencji intensywnie
i dla ogółu braci pisarskiej ko
rzystnie — powiedział na wstę
pie swego wystąpienia w imie
niu ustępującego Zarządu pre
zes ZLP — Jarosław Iwaszkie
wicz, świadczy fakt, że wszyscy
członkowie tego Zarządu zosta
li obrani na delegatów Zjazdu,
że działanie nasze cechowała
troska o całą społeczność lite
racką i jej żywotne interesy.
Zdajemy sobie sprawę rów
nież i z tego, że część spraw
musimy przekazać następnemu
Zarządowi Głównemu,
który
będzie mógł kontynuować
te
kierunki działania, które w
pełni nie zostały osiągnięte, a
którymi środowisko nasze jest
szczególnie zainteresowane. Do
tyczy to głównie tych spraw,
które
wymagają określonego
czasu,
gruntownych badań i
analiz oraz muszą wynikać z
sumy doświadczeń.
Następnie prezes ZLP przy
pomniał wiele spraw socjalnobytowych dotyczących środowi
ska literackiego, które zostały
pomyślnie rozwiązane w minio
nej kadencji. Należą do nich
m. in. sprawa emerytur, utwo
rzenie kasy pożyczkowej, zmia
ny w konwencji wydawniczej
podnoszące stawki honorariów
dla autorów i tłumaczy.
Uwieńczeniem
długoletnich
starań Związku o zabezpiecze
nie spokojnej starości i wypo
czynku pisarzom będzie dom za
służonego twórcy w Młocinach
w Warszawie. Prace przy jego
budowie weszły już w drugi
etap i po odrestaurowaniu czę
ści pałacowo-zabytkowej przy
stąpiono do budowy
obiektu
mieszkalnego.
J. Iwaszkiewicz omówił z ko
lei problemy związane z pra
wem pisarza do wydawania
książek, otrzymywania paszpor
tu oraz funkcjonowaniem wy-,
dawnictw i cenzury oraz wska
zał na pewne nieprawidłowości.
Wiele uwagi poświęcił rów
nież mówca sprawie doskonale
nia form nauczania języka pol
skiego w szkolnictwie, a także
kultywowania piękna mowy
ojczystej wśród społeczeństwa.
Wielokrotnie nawoływałem —
stwierdził — nawet z trybuny
sejmowej do opieki nad na
szym językiem. Myślę, że w bra
ku akademii języka polskiego
obowiązek taki spada na zwią
zek pisarzy. Mówiliśmy już o
specjalnej komisji językowej;
dobrze by było, gdyby przyszły
zarząd mógł zrealizować
ten
pomysł.
'
Uważa się ostatnio wydany
Słownik Języka Polskiego za
niewystarczający. Mówiliśmy —
na razie tylko między sobą —
o stworzeniu „słownika języka
polskiego literatów”. Praca to
żmudna,
obliczona na daleką
metę, ale bardzo wdzięczna i
— jak mnie się wydaje — ko
nieczna.
Związkowi naszemu — kon
tynuował
mówca — _ muszą
przypadać różne role i często
musi on zastępować takie in
stytucje, jak akademia litera
tury czy liga ochrony języka.
W tych dniach
przypadł mi
wielki zaszczyt stanać na cze
le komitetu honorowego budo
wy Biblioteki Narodowej. Są
dzę. że nie chodzi tutaj o moją
osobę, ale o naszą instytucję
i że to po prostu rzeczpospoli
ta pisarzy została powołana do
tego wielkiego, narodowego i
nader pilnego zadania.

Tak samo sądzę, że powinni
śmy się uaktywnić w sprawie
ratowania zabytków Krakowa,
który mimo wszystko bliższy
jest naszemu sercu niż Wene
cja.
Pisarze nasi — powiedział na
zakończenie J. Iwaszkiewicz —
zapominają czasami, jak wiel
kie i podniosłe obowiązki skła
da na nich wykonywany zawód.
Olbrzymie tradycje literatury
polskiej nie są czymś bagatel
nym i łatwym do przezwycię
żenia. Zresztą, czy trzeba tę
wielką tradycję przezwyciężać?
Raczej musimy myśleć o wy
pełnianiu dalszego ciągu tego,
co tworzyli nasi wielcy poprze
dnicy.
Wysoko oceniając
dorobek
polskiego pisarstwa ostatnich
lat, J. Iwaszkiewicz podkreślił,
że zawiera ono wiele wybit
nych dzieł, w których uchwy
cić można „charakterystyczny
rys polskiej literatury współ
czesnej, która pozornie wolna
od
natręctw
współczesności,
wszystkimi fibrami jest z tą
współczesnością związana.”
Moje mniemanie o polskiej
literaturze współczesnej — po
wiedział — jest bardzo wyso
kie i to właśnie mówiłem I se
kretarzowi KC PZPR w mojej
ostatniej z nim rozmowie”.

Przemówienie
Jerzego Łukaszewicza
Następnie zabrał głos Jerzy
Łukaszewicz.
Twórczość literacka, dzieła
pisarzy zarówno starszego po
kolenia, jak i młodych, których
talenty rozwinęły się w Polsce
Ludowej, są
ważną
częścią
wielkiego dorobku naszej
oj
czyzny — podkreślił na wstępie
mówca. Twórczość artystyczna
w ogóle, a zwłaszcza twórczość
literacka uzyskała w Polsce wy
soką rangę.
Zawarta w dziełach naszej li
teratury myśl patriotyczna
i
obywatelska, zaangażowanie po
stronie postępu i przemian so
cjalistycznych, krytyczna ref
leksja moralna nacechowana
wiarą w sens 1 potrzebę huma
nistycznych poczynań człowie
ka — towarzyszyły 1 towarzyszą
ambitnym wysiłkom naszego
narodu,
są istotnym czynni
kiem kształtowania się świado
mości społecznej i jednostkowej
Polaków.
Partia nasza — kontynuował J.
Łukaszewicz — upatruje w li
teraturze i sztuce ważny czyn
nik kształtowania wrażliwości
psychicznej
człowieka,
jego
zdolności przeżywania i wartoś
ciowania przeżyć, kształtowania
bogactwa myśli i uczuć. Wi
dzimy zarazem w literaturze i
sztuce ważny oręż w procesie
humanizacji naszego życia, w
walce o. zwycięstwo ideałów
sprawiedliwości społecznej.
Od literatury i sztuki ocze
kujemy wsparcia w kształto
waniu myśli i postaw człowie
ka tak, by stawiał on
sobie
cele godne swójego
człowie
czeństwa.
godne
najlepszych
tradycji naszego narodu, by do
rastał do czasu historycznego,
w którym żyje i potrafi twór
czo kształtować rzeczywistość.
Są to więc nadzieje i oczekiwa
nia, które w pełni przecież od
powiadają
ambicjom
naszej
polskiej literatury.
Kształtowaniu tak wysokiej
obywatelskiej i moralnej rangi
literatury sprzyja polityka kul
turalna naszej partii. Stwarza
Ona warunki dla narastającego
udziału pisarza w
twórczym
trudzie narodu oraz zapewnia
twórcom głęboki szacunek i uznanie społeczne. Partia nasza
z głęboką uwagą wsłuchuje sie
w głosy pisarzy, chce wyciągać
dla swej
działalności z tego
wnioski. Towarzyszą temu sta
rania o stworzenie jak najszer
szego
audytorium odbiorców
kultury, o aktywne uczestnic
two w kulturze
wszystkich
kręgów naszego społeczeństwa.
Społecznej roli literatury nie
traktuje się w naszym kraju
— wbrew temu, co nam nie
którzy
uporczywie
próbują
wmawiać — doraźnie, czy agi
tacyjnie. Realizowana od lat,
także w ostatnim okresie, po
lityka kulturalna naszej partii
i ludowego państwa
brała i
bierze za podstawę konieczność
zaspokajania
coraz powszech
niejszych i wciąż rosnących po
trzeb duchowych rozwijającego
się społeczeństwa socjalistycz
nego oraz budzenia nowych po
trzeb, potrzeb wyższego rzędu.
Dokładamy starań,
by treści
humanistyczne literatury pol
skiej i światowej docierały do
wszystkich Polaków.
Jest rzeczą naturalną i oczy
wistą szczególne zainteresowa
nie partii i państwa ludowego
tymi dokonaniami artystyczny
mi, które rozwijają się w wiel
kim, historycznym nurcie prze
mian przeobrażających nasz kraj
które są zbieżne z humanistycz
nymi celami, z aspiracjami na
szego narodu.
Socjalizm —
stwierdził na
stępnie mówca — nie jest dla
Polski alternatywą.
Jest jej
realną rzeczywistością, która w
ponad 34-letnim okresie rozwoju
nagromadziła dość rzeczowych,
niepodważalnych
argumentów
świadczących, iż jest to Ustrój
w dziejach naszego narodu —
dla narodu, dla Polski najko
rzystniejszy.
Stąd wynika w
naszej polityce kulturalnej, w
powszechnej praktyce sprawo
wania mecenatu nad rozwojem
twórczości artystycznej posza
nowanie
dla każdej refleksji
humanistycznej, zbieżnej z rea
lizowanymi ideałami. Stąd po
szanowanie
dla każdej próby
artystycznego oddziaływania na
wrażliwość intelektualną, mo
ralną i estetyczną odbiorcy,
stąd uznanie dla wielości form,
stylów i technik artystycznych.

Znajduje to swoje odzwier
ciedlenie w szerokim wachlarzu
tendencji artystycznych i świa
topoglądowych przejawiających
się w naszej literaturze i sztu
ce, wachlarzu który odzwier
ciedla się w naszej polityce wy
dawniczej i kulturalnej.
Stąd
wypływa zrozumiały i oczywi
sty nasz sprzeciw wobec tych
postaw i tendencji,
które są
niezgodne z humanistycznym
powołaniem sztuki i jej obywa
telskimi powinnościami. Mówi
my otwarcie i szczerze:
nie
możemy godzić się na upowsze
chnianie utworów zagrażających
moralności społeczeństwa i je
go jedności lub wymierzonych
w podstawy naszego ustroju i
pozycję Polski w świecie.
W duchu tak rozumianego
interesu naszego społeczeństwa
— powiedział J. Łukaszewicz —
prowadzimy i prowadzić bę-‘
dziemy współpracę i wymianę
kulturalną z zagranicą. Polska
aktywność w tej-dziedzinie jest
powszechnie znana. Nie zamie
rzamy jej osłabiać.
Wprost
przeciwnie,
we
wzajemnym
przenikaniu się kultur, w ros
nących kontaktach między twór
cami literatury i sztuki róż
nych krajów widzimy istotny
czynnik ułatwiający zbliżanie
narodów, wzajemne poznawa
nie, tworzenie klimatu zaufa
nia ważnego dla procesu odprę
żenia,
dla
urzeczywistnienia
wizji pokojowego życia w świe
cie.
Jesteśmy otwarci na wszyst
kie wartościowe dokonania in
telektualne i artystyczne z
zewnątrz, które służą wzboga
caniu naszej kultury, naszego
społeczeństwa, sprzyjają rozu
mieniu współczesnego świata,
inspirują do twórczej refleksji.
Konfrontacja
ideowo-polityczna między kapitalizmem i so
cjalizmem trwa i będzie się na
silać. Jest to prawidłowość
współczesnego świata. Nasze
stanowisko i nasze socjalistycz
ne zaangażowanie w tej kon
frontacji
jest
jednoznaczne.
Wynika ono z naszych zasad
i z interesu naszego kraju.
Wymiana zatem idei i dokonań
kulturalnych służyć winna po
stępowi i zbliżeniu narodów.
W tym duchu Polska prezen
tuje swój dorobek za granicą.
W -wymianie tej uczestniczy
wielu naszych pisarzy, dzięki
czemu polska kultura jest co
raz bardziej obecna w świecie.
Państwową polityką będziemy
sprzyjać dalszemu jej wzmoże
niu. Jesteśmy przekonani, że
nasi twórcy będą coraz pełniej
korzystać z. tej możliwości, aby '
poprzeź" swój dorobek, swoje
dzieła i udział w wymianie re
prezentować kulturę polską i
budzić szacunek dla historycz
nych dokonań naszego narodu.
Założenia naszej polityki kul
turalnej — kontynuował mów
ca — realizujemy w konkret
nej, zmieniającej się sytuacji
gospodarczej, społecznej i po
litycznej kraju, w realnych okolicznościach,
które rzutują
również na zadania i możliwo
ści w dziedzinie kultury.
Odpowiedzią na potrzeby i
ambicje społeczeństwa stała się
opracowana przez VI i VII
Zjazdy naszej partii śmiała stra
tegia przyspieszonego rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski.
Zycie potwierdziło, iż jest to wła
ściwa, choć z pewnością nie
łatwa droga. Ta nowa strategia
wyzwoliła wiele społecznej energii, przyczyniła się do oży
wienia politycznego, zaspokoiła
wiele nadziei i pragnień in
dywidualnych,
umocniła
silę
i potencjał społeczno-gospodar
czy kraju.
O tym, że wybór nowej drogi
był jedynie słuszny, że warto
było pcdjąć wysiłek ze ■wszy
stkimi jego trudnościami świad
czą dokonania ostatnich lat.
Zrealizowany został ogromny
program inwestycyjny i mo
dernizacyjny
w
przemyśle.
Poważnie wzrosły płace i roz
budowane zostały świadczenia
socjalne. Powstały liczne nowe
dzielnice i osiedla mieszkanio
we, nowe trasy komunikacyj
ne, buduje się jak nigdy w
przeszłości wieś polska.
-Umocniła się międzynarodo
wa pozycja Polski, jej bezpie
czeństwo i wpływ na rozwój
żywotnie
obchodzących
nas
problemów. Sojusz ze Związ
kiem
Radzieckim,
szeroka
współpraca ekonomiczna i po
lityczna
w
ramach RWPG
sprawiają, że możemy plano
wać rozwój kraju w oparciu
o pewność dostaw surowców,
o trwałość umów i korzystny
charakter wzajemnych stosun
ków. Mamy poważne osiągnię
cia w rozwoju szerokich, służą
cych
pokojowi
i . owocnej
współpracy stosunków ze wszy
stkimi krajami.
Oczywiste osiągnięcia nasze
go kraju nie przesłaniają nam
istniejących braków i niedo
statków. Partia świadoma skali
i potrzeb wysiłku, jaki jest nie
zbędny, by dźwignąć ojczyznę
wzwyż, by zapewnić systema
tyczną poprawę warunków ży
cia narodu, konsekwentnie rea
lizuje
koncepcję
jednoczenia
wszystkich Polaków wokół ce
lów - ujętych w społeczno-gospo
darczym programie rozwoju neszego kraju.
Do najważniejszych zasad, na
szej polityki należy niezmien
ne dążenie do umacniania jed
ności ideowo-moralnej naszego
narodu, jedności opartej o au
tentyczną zgodność poglądów
w sprawach
najważniejszych,
takich jak akceptacja socjali
stycznej drogi rozwoju, jak do
bro kraju i społeczeństwa, bez
pieczeństwo i prestiż między
narodowy państwa. Tak pojęta

1 .

3

Na spotkanie Polska—RFN
sprzedano już 62855 biletów

jedność nie wyklucza ani kry
(P) Już 62 855 kart wstępu zamówiono na inauguracyjny mecz
tyki, ani dyskusji, ani nie za
„Mundialu-78”, który 1 czerwca rozegrają w Buenos Aires ze
kłada bierności czy konformistycznej adaptacji.
społy Polski i RFN. Dodajmy, że ceny biletów są bardzo zróż
Nakłada to jednak na wszy- 3 nicowane, najtańsze 9, najdroższe — 55 dolarów. Jest to oczy
stkich
obowiązek kierowania H wiście cena nominalna, ile będą kosztowały te bilety w dniu
się poczuciem odpowiedzialności S inauguracji „Mundialu” przekonamy się już za 7 tygodni.
za losy kraju, odpowiedzialno- 3
staną zgłoszeni do FIFA na fi
Szukamy rywala
nały mistrzostw świata. Zapew
ści budowanej na patriotyzmie ■
ne wśród tych 40 piłkarzy znaj
wyrażającym się w konkretnej I (P) W najbliższą środę pol
dą się zawodnicy biorący udział
pracy, w umacnianiu i pomna- H skich piłkarzy czeka kolejna
w mftzach w Maroku.
konfrontacja
—
towarzyski
mecz
Nadal trwają poszukiwania
żaniu dorobku Ojczyzny.
z Irlandią w Łodzi. Po meczu
partnera
dla drużyny polskiej
Realizacja programu społecz- H z Grecją piłkarze kontynuują
na 23.IV. W tym terminie miał
no-gospodarczego rozwoju Poi- | treningi w Warszawie. Do gru
6ie odbyć mecz piłkarzy Polski
sai — ws.cazai J. Łukaszewicz i py kadrowiczów dołączy w po
i Peru, ale Peruwiańczycy zre
— dotyczy bezpośrednio także I niedziałek Włodzimierz Lubańzygnowali z europejskiego tour
pisarzy, i jako obywateli kraju, j ski.
nee.
i jako twórców, którym ten I
W poniedziałek miała powró
ogromny wysiłea naroau może I cić z Maroka druga reprezenta
Tylko na pokaz
aostarczyć i dostarcza inspira- | cja Polski. Tournee drużyny
cji i tworzywa, pobudzić wyo- E Dolskiej przedłuży się, bowiem
Argentyńska telewizja koloro
brażnię. Program ten zawiera f Marokańczycy, po zwycięskim
wa przeszła kolejną próbę. Na
także wiele elementów, pośre- i meczu Polaków w Casablance
specjalnym
pokazie
została
dnio lub bezpośrednio związa- I 4:0 zaprosili naszą drużynę do
przekazana kolorowa transmisja
nycn z warunkami pracy pi- I udziału w czwartym spotkaniu,
meczu
piłkarskiego
z
Paryża
sarzy i funkcjonowania litera
na otwarcie stadionu w MaraFrancja — Brazylia. Pokaz od
tury. Chodzi zarówno o inwe
keszu. Tak więc zespół polski
był się w Buenos Aires w hote
stycje wpływające na wzrost u powróci do kraju w środę lub
lu „Sheraton" — uczestniczyło
potrzeb Kulturalnych ludzi pra- 1 w czwartek.
w nim około 600 osób. W Ar
cy, jak i przedsięwzięcia pole- 9 Na informację o formie pol
gentynie nie emituje się pow
pszające możliwości wydawni- H skich piłkarzy w Maroku czeka
szechnie kolorowych transmisji
trener
Jacek
Gmoch.
Po
meczu
cze i materialne twórców.
telewizyjnych. Z „Mundialu-78”
w kolorze mecze będą transmi
Mecenat państwa w rozwoju 3 z Irlandią ma być wytypowa
nych
40
zawodników,
którzy
zotowane tylko dla odbiorców za
kultury nie Ogranicza się tylko I
granicznych.
W Buenos Aires
do tycn dziedzin niezwykle waż
kolorowe transmisje telewizyj
nych — zaznaczył mówca. Jed
ne będą odbierane tylko na
ną z podstawowych przesłanek
specjalnych pokazach — w hali
naszej polityki kulturalnej jest
widowiskowej „Luna Park” oraz
dążenie partii do zwiększenia
w kilku kinach śródmieścia.
współdziałania twórców w pro
gramowaniu rozwoju kultury,
Komputer przeciw
w stymulowaniu twórczości, w
(P) W Zakopanem rozegrano
dyskusji nad różnymi aspekta
tradycyjny turniej koszykówki
dopingowi
mi wzbogacania polityki Kultu- a o mistrzostwo dziennikarzy. Po
ralnej partii i państwa.
raz 11 tytuł mistrzowski zdo
Specjalnie
zaprocramowańy
byli dziennikarze warszawscy,
Takim forum dyskusji o dokomputer będzie przeprowadzał
którzy
w
meczu
finałowym
po

kontrolę antydopingową ucze
lityce wydawniczej, o proble
konali kolegów z Krakowa
stników
finałów
mistrzostw
mach ruchu wydawniczego, o
38:32 (18:14). dla drużyny War
świata i przekaże analizę wyni
szawy najwięcej punktów zdo
problemach środowiska literac
ków w ciągu dwóch godzin.
był red. Jędrzej Bednarowicz —
Prace będą przeprowadzane w
kiego — powiedział J. Łukasze
19, a dla Krakowa red. Zdzi
siedzibie wydziału nauk ści
wicz — mogłaby stać się rada
sław Sroka — 17.
słych i chemii organicznej uni
literacko-wydawnicza przy mi
Oto skład zwycięskiego ze
wersytetu w Buenos Aires. Za
społu: Łukasz Jedlewski, Piotr
przeprowadzenie kontroli anty
nistrze
kultury.
Jesteśmy
Komorowski i Sylwester Siko
dopingowej odpowiedzialna bęzainteresowani również zwięk
ra (Przegląd Sportowy), Zbig
ririe wspólna komisja lekarska
szeniem roli związków twór
niew Chmielewski (PAP), Jęd
FIFA i Argentyńskiej Federacji
rzej
Bednarowicz
(KAW).
Pa

Piłkarskiej. Komisja ta zażąda
czych w dyskusjach nad podsta
weł
Deresz
(Interness),
Włodzi

ła m.in., aby lekarz każdej dru
wowymi problemami i znacz
mierz Wowczuk (Tygodnik Deżyny podał 24 godz. przed me
niejszym udziałem twórców w
mokratvczny) i Ryszard Żoczem nazwiska piłkarzy pobie
chowski (Boks).
rających leki w związku z ak
programowaniu rozwoju kultu
W meczu o trzecie miejsce
tualnie prowadzona kuracją.
ry. w życiu społeczno-politycz
Gdańsk pokonał Wrocław 71:33
nym kraju.
(24:16).
Huśtawka nastrojów
Wszystkie sprawy, zarówno te
dotyczące twórczości i roli li
Krańcowo różne nastroje pa
teratury w naszym kraju, - jak
nują ostatnio w Brazylii po
i sprawy bytowe twórców były E
występach piłkarzy tego kraju
z niezbędną rozwagą i poczu- 3
w Europie. Po przegranym me
ciem odpowiedzialności, z Łro«- 11
czu Eraizylijeżyków w Paryżu z
ką o racje nadrzędne, podno- a
Francją (0:1) reprezentacja i jej
szone przez władze związku i ■
trener Claudio Coutinho byli
(P) W niedziele o godz. 11 w
osobiście przez prezesa Jarosla- g
ostro krytykowani, sukces w
wa Iwaszkiewicza. Ta konstruk- 6 Hali przy ul. Konwiktorskiej
Hamburgu nad mistrzami świa
tywna postawa umożliwiła roz- R bokserzy Polonii rozegrają ko
ta, piłkarzami RFN (1:0) diame
patrzenie i załatwienie wielu H lejny mecz pucharowy. Prze
tralnie zmienił nastroje. Nie
spraw. Taką atmosferę będzie- ■ ciwnikami będą tym razem
brak jednak głosów odchodzą
my umacniać także w przysz- i pięściarze z Rudy Śląskiej. W
cych od ogólnej euforii. Były
porównaniu do meczu z Wisłą, , trener Reprezentacji Brazylii,
łości.
w
składzie
Polonii
zajdą
4
Sekretarz KC podziękował do- R
Joao Saldanha
skomentował
mecz FRN — Brazylia na ła
tychczasowemu Zarządowi Głów- Sj zmiany.
mach
„Journal
do
Brasil”. Sal
nemu ZLP i jego prezesowi Ja- ■
danha stwierdził m.in., że Brarosiawowi Iwaszkiewiczowi za g
zylijczycy w Hamburgu nie
ofiarna społeczna pracę dla do- I
ustrzegli się błędów. Szczegól
bra literatury i środowiska, dla 8
nie zawiodła lewa strona drunaszego kraju.
żvnv.
któ-a nie potrafiła prze
Obradom waszego Zjazdu — i
prowadzić — zdan'em Saldanhy
stwierdził na zakończenie mów- g
— skutecznego ataku.
ca — nadaje wysoka rangę po- I
(P) Przy pięknej słonecznej
Brazylijska prasa stwierdza
zycja. iaką twórczość, kultura S DOgodzie. na zmrożonych tra
także, iż aktualni mistrzowie
i sztuka pełnią w procesie prze- ■ sach Butorowego Wierchu, od
świata, piłkarze RFN będą mie
mian naszego narodu. Edward S była się pierwsza konkurencja
li olbrzymie trudności z prze
Gierek na spotkaniu z twórca- | mistrzostw Polski w biathlonie
dostaniem się do drugiej rundy
mi i działaczami kultury powie- 3 seniorów — bieg na 20 km z
turnieju finałowego, a bardzo
dział, że powołaniem każdego g czterokrotnym strzelaniem (dwa
małe
szanse zakwalifikowania
twórcy jest umacniać najlepsze 0 razy stojąc i dwa razy leżąc).
sie do czołowej czwórki turnie
wartości ideowe i moralne na- 3
Zakończyła się ona nieoczeki
ju. Zdaniem dziennikarzy bra
rodu, podnosić poziom jego g wanym zwycięstwem 22-letniego
zylijskich sprawa pierwszego
świadomości, pomagać w okre- i zawodnika MKS Bodzętyn Je
miejsca rozstrzygnie się między
ślaniu stanowiska wobec pro
rzego Szydy, który swój sukces
zespołami Brazylii, Argentyny,
blemów, jakie sta-wia przed każ
zawdzięcza przede wszystkim
Włoch i Holandii.
dym człowiekiem współczesność.
świetnemu biegowi. Pokonał on
Jestem przekonany, że obra
ceła Dlejadę zakouiańczvków z
dy waszego Zjazdu będą miały
Józefem Michniakiem i Stani
charakter twórczy i konstruk
sławem Tylka. Wielokrotny me
tywny, że przyświecać im będzie
dalista mistrzostw świata, And
poczucie szczytnego powołania
rzej Rapacz, bardzo słabo strze
literatury, jej roli w naszym
lał i zadowolić się musiał do
socjalistycznym społeczeństwie,
piero 9 miejscem.
(P) Niewiele czasu pozostało
że przyczynia się do dalszego
WYNIKI:
do rozpoczęcia XXXI Wyścigu
podniesienia społecznej rangi i
1.
Jerzy
Szyda.
MKS
Bodzę

Pokoju.
Mimo nieco słabszych
autorytetu Związku Literatów
tyn — 1;16:38,38 (w tym 4 mi
wyników naszych reprezentan
Polskich.
nuty kary), 2. Józef Michniak,
tów w ostatnich 2 latach, zain
Dyskusja
WKS Legia — l;17:13,20 (1), 3.
teresowanie imprezą jednak nie
Stanisław Tylka. WKS Legia —
maleje. Liczymy, że w tym ro
W godzinach popołudniowych
1;17:16,29 (1), 4. Ryszard Ponitkku nasi kolarze pojadą lepiej
obrady zjazdu prowadził prezes
wia. WKS Legia — 1:20:18,98 (3),
niż w poprzednim roku.
Warszawskiego Oddziału ZLP —
5. Adam Rysula, WKS Legia —
Trudno jeszcze ocenić rezul
Lesław M. Bartelski. Zabierają
1:20:22,49 (3), 6. Stanisław Tre
taty przygotowań, osiągnięte
cy głos w dyskusji prozaicy,
bunia, WKS Legia — 1;20:37,40
przez
kadrowiczów sukcesy w
poeci, dramaturdzy i krytycy
(5).
ostatnich sprawdzianach (wyści
literaccy poruszyli wiele proble
gi we Włoszech i w RFN) na
mów nurtujących
środowisko
pawają optymizmem. Trene
pisarskie, mówili o zadaniach
rzy kadry dysponują na mie
stojących przed literatami i li- E
siąc przed startem Wyścigu Po
tęraturą, dzielili się swoimi re
(P)
Najciekawszym
meczem
koju grupą 12 równorzędnych
fleksjami na temat pisarstwa
sobotnio-niedzielnej (8 i 9.IV.)
kolarzy,
którzy w kwietniu
polskiego, o problemach, który
serii
spotkań
hokejowej
ekstra

przejdą
decydujące próby.
mi żyje współczesna literatura
klasy będzie zapewne konfron
i środowiska twórcze kraju.
Po krótkim odpoczynku
w
tacja w Janowie, gdzie miejsco
Kolejno zabierali głos: Wac
kraju
nasi zawodnicy znów
wy Naprzód podejmować bę
ław Sadkowski, Jan Pieszczaudają się na kolejne starty za
dzie pewnego niemal kandyda
chowicz, Jan Józef Szczepański,
granicę. Jan Jankiewicz, Cze
ta do tytułu mistrzowskiego —
Andrzej Wasilewski, Andrzej
sław Lang, Janusz Kowalski,
Podhale
Nowy
Targ.
Hokeiści
Lam, Marek Nowakowski, Alek
Jan Krawczyk, Lechosław Mi
Janowa
walczą
jeszcze
o
dru

sander
Rymkiewicz.
Janusz
chalak i Krzysztof Sujka wy
gie miejsce z Zagłębiem Sosno
Krasiński, Jerzy S. Sito, An
jeżdżają wraz z trenerami Zbi
wiec, które zmierzy się tym ra
drzej Szczypiorski, Halina Audergniewem Rusinem i Andrzejem
zem z Polonią Bydgoszcz. Oto
ska, Andrzej Braun. Wanda Żół
Trocbanowskim na trzy wyści
program
sobotnio - niaSzielnej
kiewska, Władysław Terlecki,
gi do Francji. Zmierzą się tam
Mieczysława Buczkówna, Kornel I kolejki:
z czołówką europejskich ama
Naprzód
Janów — Podhale
Filipowicz, Leszek ElektoroWicz, |
torów i zawodowcami. Dwa wy
(sob.,
godz.
17,
niedz.
17);
Zbigniew 2akiewicz, Janusz Ma- 1
ścigi
będą właśnie w takiej
Zagłębie
—
Polonia
(18
i
18)
ciejewski, Kazimierz Koźniew- I
obsadzie: 13 — 16 kwietnia —
Baildon
—
Stoczniowiec
(18
i
ski, Jacek Woźniakowski.
Tour de Vauluse. 20 — 23.IV
18)
Dyskusja będzie kontynuowa
— Circuit de la Sarthe. Druga
ŁKS — GKS Katowice (18 i
na w sobotę.
grupa, w której znaleźli się Sta
171
W trakcie obrad delegacja
nisław
Szozda, Jan Brzeżny,
Cracoyia — GKS Tychy (19
twórców polskiej literatury zło
T-.deusz Wojtas, Janusz Bie
i
19).
żyła wiązanki kwiatów pod
niek, Janusz Pożak i Ryszard
★
pomnikami: Powstańców Śląs
Wieczorek będzie się ścigać i
W
dniach
4
i
5
maja
na
Torkich w Katowicach i Czynu Re
trenować na szosach Bułgarii
warze dojdzie do dwu między
wolucyjnego w Sosnowcu.
i Turcji. Dopiero po tych za
państwowych spotkań Polska —
W godzinach wieczornych, po
wodach
trenerzy zadecydują
ZSRR „B”. Do meczów tych
zakończeniu pierwszego dnia okto znajdzie się w naszej re
będzie się przygotowywać oko
brad, pisarzy polskich gościły
prezentacyjnej szóstce na Wy
ło 50 zawodników. W końcu
robotnicze załogi czołowych za
ścig Pokoju.
kwietnia nasi hokeiści zbiorą
kładów pracy Śląska i Zagłę
Pozostali kadrowicze oraz ko
się
w
Warszawie
na
wspólne
bia: hut — „Katowice”, „Bail
larze spoza grupy objętej cen
treningi. Z tej grupy zostanie
don",
„Ferrum”,
„Jedność",
tralnym szkoleniem też wez
wyłoniona drużyna na oba me
„Cedler” i „Batory”, kopalń —
mą udział w kilku imprezach
cze
z
drugą
reprezentacją
„Katowice” i „Staszic” oraz
międzynarodowych. Na wyścig
ZSRR.
„Konstalu” i zakładów
dzie
po szosach Kalifornii wybiera
Leszek Kokoszka jeszcze w
wiarskich „Wanda”. Ludzie pió
się piątka kolarzy: Tomaszew
bieżącym sezonie będzie mógł
ra zapoznali się ? osiągnięciami
ski, Siarnecki, Zawada, Nowi
grać w barwach ŁKS
Łódź.
produkcyjnymi,
warunkami
cki i Charucki. Ta sama gru
Dezyzją
Polskiej
Federacji
pracy załóg, a także z formami
pa,
wzmocniona Szurkowskim,
zawodnik
ten
uzyskał
upraw

upowszechniania
kultury
w
wystartuje w wyścigu dookoła
nienia do gry w zespole łódz
środowiskach robotniczych.
Anglii.
kim.
(PAP)

Najlepsi koszykarze
wśród dziennikarzy

Mecz pucharowy
bokserów Polonii

Jerzy Szyda

mistrzem w biathlonie

Decydujące próby
przed Wyścigiem Pokoju

W ekstraklasie hokeja
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Odroczenia
(P) Po kilkakrotnym od
kładaniu, wcześniej zapowia
danej, decyzji na temat pro
dukcji broni neutronowej, po
konsultacjach z natowski
mi sojusznikami, na których
amerykański przywódca pró
bował zrzucić odpowiedzial
ność za brzemienny w skut
kach krok, wreszcie w atmo
sferze zamieszania spowodo
wanego lawiną sprzecznych
spekulacji — prezydent Car
ter zadecydował, iż Stany
Zjednoczone zamierzają „na
razie” zrezygnować z produk
cji nowej śmiercionośnej bro
ni. Dał jednak przy tym do
zrozumienia, że odłożenie pro
dukcji nie oznacza definityw
nej rezygnacji z posiadania
jej w arsenałach USA i
NATO.

Piątkowa decyzja Białego
Domu nie może zadowalać
jednak światowej i pol
skiej opinii publicznej, któ
ra domagała się jednoznacz
nej, całkowitej rezygnacji z
„neutronowej śmierci”. Od
raczając produkcję broni ne
utronowej amerykański przy
wódca uchylił się jedynie od
rozwiązania tego problemu w
sposób
służący
interesom
światowego pokoju. Uległ on
— mimo wszystko — nacis
kom kół stawiających na
dalsze
rozkręcanie
spirali
zbrojeń, traktujących broń
neutronową jako kolejne na
rzędzie nacisku w stosunkach
międzynarodowych.
Decyzje w sprawie bom
by neutronowej nie zado
woliły również — jak to wy
nika z pierwszych odgłosów
— jej zwolenników. Rozpęta
li oni kampanię zarzutów i
ataków, wypominając prezy
dentowi brak zdecydowania,
osłabienie zdolności obron
nych Paktu Północnoatlan
tyckiego i USA. Zimnowojenne koła wojskowe i cała amerykańska reakcja w swym
zaślepieniu politycznym skłon
na jest do eskalowania wyś
cigu zbrojeń, nie cofając się
nawet przed polityką szan
tażu nuklearnego.
Odraczanie decyzji, próby
związania jej z problemami
nie mającymi żadnego, bez
pośredniego związku z tą
sprawą, przetargowe trakto
wanie ewentualności produ
kcji broni neutronowej i roz
mieszczenia jej w Europie —
wszystkim tym działaniom
przyświeca, na co zwró
cił uwagę w swym ostat
nim przemówieniu do ma. rynarzy radzieckiej floty Oce
anu Spokojnego, sekretarz
generalny KC . KPZR, .przer
wodniczący Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR, Leonid
Breżniew, jeden cel: uchyle
nie się od ściśle sprecyzowa
nej i konkretnej propozycji
ZSRR w sprawie obustronnej
rezygnacji z produkcji broni
neutronowej.
Związek Radziecki konsek
wentnie stoi na stanowisku,
że decyzja o rezygnacji jest
nie tylko możliwa ale jak naj
bardziej realna w całokształ
cie rokowań rozbrojeniowych.
Różnego rodzaju lawirowanie
nie świadczy — powiedział
przywódca radziecki — „o
poważnych zamiarach w za
kresie rozbrojenia i nie przy
czynia się do zbliżenia ku te
mu celowi". Amerykańskie
„Na razie nie, ale..." jest swo
istym i wymownym probie
rzem rzeczywistego stosunku
administracji Cartera do pod
stawowego prawa ludzkości
— prawa do życia w pokoju.
Dopóki nad prawem tym cią
ży widmo atomowej grozy,
nie można zgodzić się z ja
kimś kompromisem w kwestii
produkcji broni neutronowej.

FRANCISZEK NIETZ

Przemówienie Leonida Breżniewa
(A) dokończenie ze str. 1
blera nawet większej ostrości
i intensywności.
W obecnych warunkach nie
ma zadania ważniejszego, bar
dziej dotyczącego losu każdego
człowieka na ziemi niż osiąg
nięcie rzeczywistego rozbroje
nia. Podstawowym problemem,
jaki stoi obecnie na porządku
dziennym w naszym życiu, jest
powstrzymanie wyścigu zbrojeń,
zapewnienie stopniowego ich
zmniejszenia, a w ostatecznym
rachunku — wyeliminowanie
groźby katastrofy termonuklearnej. Tu właśnie, na tym fron
cie, decyduje się problem naj
istotniejszy — jak kształtować
się będzie dalej sytuacja mię
dzynarodowa, tu właśnie toczy
się obecnie najostrzejsza walka.
, Nie jest tajemnicą, że zarów
no na zachód, jak i na wschód
od naszych granic istnieją siły
zainteresowane
w
wyścigu
zbrojeń, w potęgowaniu atmo
sfery lęku i wrogości. Sieją
one powątpiewanie w możli
wość podjęcia konkretnych kro
ków zmierzających do ograni
czenia zbrojeń i do rozbroje
nia, przeszkadzają w osiągnię
ciu porozumień w tej dziedzi
nie.
Działalność wspomnianych sił
odbija się ujemnie na stanowi
sku USA i niektórych innych
krajów będących
partnerami
ZSRR w rokowaniach w spra
wie powstrzymania i zaprzesta
nia wyścigu zbrojeń.
Jak wiadomo, w listopadzie
1974 r. tu. we Władywostoku,

Wspólne stanowisko trzech największych
partii włoskich wobec terroryzmu
Dalsze aresztowania ekstremistów

Decyzja Cartera: nie, ale...
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

się sesji specjalnej Narodów
Zjednoczonych poświęconej roz
brojeniu stanie się celem ostrych ataków i w ogóle przej
dzie do historii jako prezydent
USA, który rozpoczął szermier
kę neutronową.
Po drugie, J. Carter wziął
pod uwagę ogromny ruch pro
testacyjny głównie w Europie,
która
najbardziej
zagrożona
byłaby nową bronią. Opozycja
polityczna jest jak wiadomo
tak mocna, także w Europie
Zachodniej,
że
przywódcy
państw NATO wahają się z wy
rażeniem swego jednoznacznego
poparcia dla tej broni.
Oczywiście nie trzeba doda
wać, że opowiedzenie się J.
Cartera za produkcją ogromnie
skomplikowałoby także nego
cjacje SALT II ze Związkiem
Radzieckim, oziębiając klimat.
Na koniec, nie bez znaczenia
jest wysoki koszt produkcji
głowic neutronowych.
W efekcie tych argumentów,
przy namowie nielicznych tyl
ko najbliższych doradców, bez
konsultacji ze sprzymierzeńca
mi zachodnioeuropejskimi i do
wództwem NATO, prezydent o
180 stopni obrócił swe stanowi
sko — chciał się wypowiedzieć
za
całkowitym
zarzuceniem
programu neutronowego.
W tym momencie jednak ta
jemnica
została
przełamana,
gazeta „New York Times” zo
stała powiadomiona nie wiado
mo czy przez zwolenników czy
przez przeciwników broni neu
tronowej o zmianie prezyden
ckiej decyzji, i wtedy rozpętała
się burza. Członkowie Izby Re
prezentantów, senatorzy, były
prezydent G. Ford, przedstawi
ciele Pentagonu, departamentu
stanu w tym także ministrowie
Vance i Brown oraz doradca
prof. Brzeziński — protestowa
li. Kanclerz H. Schmidt przy
słał pospiesznie do Waszyngto
nu swego ministra spraw za
granicznych.
Padały argumenty, że taka
decyzja osłabi obronność NATO,
że podaj e w wątpliwość przy
wództwo polityczne i militar
ne USA w bloku zachodnim i
wywołuje niepokój co do sta
bilności i zdecydowania polity
ki carterowskiej administracji,
że ośmiesza przywódców takich
państw jak RFN czy W. Bry
tania, którzy po długim okre
sie wahania zdawali się na ko
niec przychylać w kierunku
broni neutronowej.
Na tle tych zajadłych ataków
powstała formuła, iż produkcję

„Chrześciianie1 pożal sie Boże
ADAM W. WYSOCKI
(P) Chyba jeszcze nigdy, reak
cja zachodnioniemieckiej cha
decji na jakiekolwiek posunię
cie najbliższego, amerykańskie
go sojusznika nie była aż tak
gwałtowna i tak pełna nie
słychanej arogancji, jak w przy
padku pierwszego echa na oświadczenie prezydenta Jimmy
Cartera o odroczeniu decyzji w
sprawie produkcji broni neutro
nowej. Rzecznik polityczny CDU
Werner Marx określił tę decy
zję, jako „wprowdzającą w
błąd” i „powodującą zamiesza
nie w obozie zachodnim” i na
zwał stanowisko Cartera „zło
wieszczym rozstrzygnięciem".
Jeszcze dalej poszedł w swych
wywodach przywódca bawar
skiej CSU Franz Josef Strauss,
podając na tym tle generalnie
w wątpliwość „zdolności przy
wódcze" (czyli „Fuehrungsfaehigkeit” — jak to określiła do
słownie agencja DPA) amery
kańskiego prezydenta. W wytriadzie udzielonym „Die Welt"
Strauss bardzo szeroko uzasa
dnia swą tezę i rozszerza swe
ataki na wszystkie rządy za
chodnioeuropejskie
zarzucając
im „eine jaemmerliche Haltung" czyli haniebną postawę
w sprawie broni neutronowej.
Czyja postawa jest tu hanie
bna, tego nikomu, przynajmniej
u nas w Polsce wyjaśniać bli
żej nie trzeba. Zastanówmy się

cych posunięć w kierunku ogra
odbyło
się
radziecko-ameryrękę w niekontrolowanym wy
niczenia i redukcji zbrojeń stra
ścigu zbrojeń rakietowo-jądrokańskie spotkanie na najwyż
tegicznych.
Jesteśmy głęboko
szym szczeblu. Jego rezultatem
wych.
przekonani, że taka perspekty
było porozumienie o zawarciu
Taka jest najwyraźniej przy
wa nie hioże nikogo zadowolić.
między ZSRR a USA długofa
czyna tego, że podczas rokowań
Żywimy więc nadzieję, że w
lowego układu o ograniczeniu
strona amerykańska niejedno
Waszyngtonie
wyciągnięte zo
strategicznych zbrojeń ofensyw
krotnie podejmowała próby ko
staną odpowiednie wnioski i w
nych. Po dokonaniu wszech
rygowania na swoją korzyść, a
ostatecznym
rachunku
wejdzie
stronnej oceny sytuacji strony
nawet kwestionowania w ogóle
się na drogę prowadzącą do odoszły wówczas także do wnio
tego, co wcześniej zostaio u—
wocnego zakończenia rokowań.
sku, że możliwe jest zakończe
zgodnionee a także zastąpienia
nie prac nad układem już w
Jest wiele innych zagadnień
rzeczowej dyskusji stawianiem
następnym, 1975 r.
z dziedziny rozbrojenia, o któ
wszelkiego rodzaju problemów,
„
re
toczą się obecnie rokowania
Minęło jednak prawie 3 i pół
za którymi kryje się. tylko jedi których rozwiązanie jest od
roku, a układ nadal nie jest
no — brak gotowości do poszudawna palącą sprawą. Nasze
podpisany. Niejednokrotnie mó
kiwania konkretnych- rozwiąkonstruktywne
propozycje w
wiłem już. jakie są tego przy
zań. Co więcej, występuje tentym względzie są dobrze zna
czyny. Jak uczy doświadczenie
dencfja do jakiegoś wiązania
ne. Równie znany jest zapro
rokowań oraz cała praktyka
postępu w rokowaniach, a naponowany przez nasz kraj ob
zawartych wcześniej porozumień
losów układu, z
wet w ogóle
_
szerny zespół konkretnych po
w tej dziedzinie, przy należy
innymi kwestiami politycznymi,
sunięć w kierunku ugruntowa
tym zrozumieniu ogromnej wa
w nadziei wywarcia presji na
nia odprężenia militarnego w
gi tego problemu, przy rzeczy
Związek Radziecki.
(P> „Czerwone brygady" dokonały 6 bm. kolejnego aktu terroru,
Europie. Zamierzamy wytrwale
wistym pragnieniu porozumie
Tego rodzaju polityka USA
zabiegać o realizację wszyst
obrzucając bombami zapalającymi samochód polityka włoskiej
nia się na uzgodnionej podsta
wyszła na jaw już wkrótce po
kich
tych
propozycji.
wie równości i jednakowego
chadecji Paolo Pernigotti’ego w Turynie.
Fot. caf — Pliototai
spotkaniu we Władywostoku.
bezpieczeństwa,
strony mogą
Ostatnio
na
Zachodzie,
a
W rezultacie prace nad ukła
znajdować
rozwiązania
naj
zwłaszcza w USA, składane są
dem zostały wówczas w prak
bardziej nawet złożonych pro
liczne oświadczenia popierają
tyce zatrzymane, a pod wielo
blemów. Przygotowywane obec
ce rozbrojenie. Narody ocenia
ma względami nawet cofnięte.
nie dokumenty są zresztą w
ją jednak sprawę nie według
Trzeba było ogromnych wysił
znacznej części już uzgodnione
słów, lecz według czynów. Zna
ków, aby rokowania powróciły
i opracowane.
mienna w tym względzie jest
znów w łożysko porozumień z
Jeżeli mimo to ostateczne za
kwestia
broni
neutronowej.
Władywostoku.
kończenie tych prac przewleka
Jest to nowy rodzaj broni maW ostatecznym wyniku zosta
się, dzieje się tak najwidocz
sowej zagłady.
ło to dokonane.
Znaleziono
niej z przyczyn politycznych.
pryncypialne rozwiązania pew
Twierdzenie, że ma ona rże
Istota polega na tym, że rząd
nych problemów, które pozo
W Rzymie ujawniono też, iż
RZYM (PAP). Korespon
komo charakter „obronny”, nie
USA przejawia brak zdecydo
stawały nie rozwiązane, i opo analizie ostatnich „listów”
dent PAP, Waldemar Kedaj,
wania. brak konsekwencji, ogólnie ujmując, krąg nie do
ma pokrycia w rzeczywistości.
Aldo
Moro eksperci policji do
pisze: W trzy tygodnie od
gląda się na te koła, które od
końca opracowanych sformuło
szli do wniosku, że stan zdro
Jest
to
jądrowa
broń
ofensyw

krwawego
porwania
na
ulicy
samego początku były przeciw- ■ wań układu znacznie się zwę
wia przewodniczącego DC jest
na, mająca w dodatku na celu
Mario Fani w Rzymie, partie
ne układowi i które czynią
ził. Nastąpiło to w dużej mie
„normalny”,
nie
wykluczyli
wszystko, aby nie dopuścić do
włoskie
dały
kolejny
dowód,
przede
wszystkim
niszczenie
lu

rze dzięki cierpliwemu i kon
jednak możliwości, że porwa
jego zawarcia, aby mieć wolną
struktywnemu stanowisku ZSRR.
że
nie
powiódł
się
zamiar
nemu podawane są silne środki
dzi. Broń ta zwiększa niebezZrozumiałe jednak, że bez
terrorystów skłócenia i roz odurzające. (P)
pieczeństwo
wybuchu wojny
wyjścia St. Zjednoczonych na
bicia nowej większości par
nuklearnej.
przeciw nie można rozstrzyg
lamentarnej, w której skład
nąć zagadnień, które pozostały.
Stanąwszy w obliczu masopo raz pierwszy od 31 lat
wego ruchu protestu przeciw
Mówiąc jednak szczerze, w owchodzą komuniści.
planom produkcji tej broni i
statnim okresie nie widzimy
głowic neutronowych wstrzymuje
6 bm. wieczorem w telewi
takich kroków. Powstaje wra
rozmieszczenia jej w Europie,
się, ale z możliwością podjęcia
Stany Zjednoczone oraz niektó
zyjnej „Trybunie politycznej”,
żenie, że ten i ów w Stanach
jej w każdej chwili na nowo.
jak nigdy dotychczas razem
re inne kraje NATO usiłują
Zjednoczonych gotów jest inter
NOWY JORK (PAP). W kil
wystąpili
przywódcy
trzech
wprowadzić w błąd narody upretować naszą gotowość do za
ku stanach USA wykryto ra
MACIEJ SŁOTWlNSKI
dając, że są jakoby gotowe do
największych partii włoskich:
warcia układu jako możliwość
dioaktywne skażenie mleka.
rokowań w tej sprawie z ZSRR,
— Chrześcijańskiej Demokracji
wyciągnięcia
jednostronnych
Amerykańscy eksperci sądzą,
W Bonn
—
Benigno
Zaccagnini,
Komu

w
rzeczywistości
zaś
starają
się
korzyści dla USA. Tylko w ten
że zakażenie radioaktywnymi
nistycznej — Enrico Berlinguer
uczynić
to obiektem przetar
sposób
można
np.
wytłumaczyć
elementami nastąpiło po wy
po decyzji Cartera
gów, wiąźą sprawę tej broni z
i Socjalistycznej — Bettino
podejmowane wciąż w toku ro
buchu atomowym, przeprowa
innymi kwestiami, ktćre nie
Craxi.
kowań próby jakiegoś rozwod
dzonym w Chinach w połowie
Od stałego korespondenta nienia osiągniętego już porozu mają z nią nic wspólnego.
Podkreślili oni zgodnie, że i marca. (P)
Przyświeca temu jeden tylko
ZBIGNIEWA
mienia w sprawie ograniczeń
odpowiedzią kraju na zbrodnie
cel — uchylenie się od ściśle
w dziedzinie pocisków samoste„czerwonych brygad” jest od
RAMOTOWSKIEGO
sprecyzowanej
i konkretnej
rujących lub też wprowadzenia
rzucenie wszelkiego szantażu
propozycji
ZSRR
w
sprawie
nieuzasadnionych
ograniczeń
Bonn, 7 kwietnia
terrorystów oraz poparcie dla
obustronnej rezygnacji z pro • polityki jedności narodowej.
dla rakiet radzieckich, pozosta
(P) Podana w piątek do pu
dukcji
broni
neutronowej.
Tego
wiając
równocześnie
St.
Zjed

Eenigno Zaccagnini ponownie
blicznej wiadomości decyzja pre
rodzaju lawirowanie nie świad
noczonym całkowicie wolną rę
pozytywnie ocenił utworzenie
zydenta Cartera w sprawie bro
czy
oczywiście
o
poważnych
kę w zakresie modernizacji i
nowej większości parlamentar
ni neutronowej nie była zaskoMOSKWA (PAP). W dniach
zamiarach w zakresie rozbroje
tworzenia
nowych
rodzajów
nej. Enrico Berlinguer przy
czeniem dla bońskiej czołówki
nia
i
nie
przyczynia
się
do
zbli

od 3 do 5 bm. przebywał w Zw.
wszystkich
w
praktyce
kompo

pomniał, że obok rygorystycz
politycznej. Kanclerz Schmidt
żenia ku temu celowi.
nentów broni strategicznej.
nego przestrzegania obowiązu
Radzieckim z wizytą roboczą
— podobnie jak szefowie rząZdecydowanie
sprzeciwiamy
jących ustaw, poprawy efek
Czas już, aby niektórzy przyprzewodniczący Tymczasowej
dów innych państw członkowsię wszelkim próbom narzuce
tywności
działania
organów
wódcy na Zachodzie poważnie
Wojskowej Rady Administra
skich NATO — poinformowany
nia
nam
niemożliwych
do
przy

państwowych,
zwłaszcza
policji
zastanowili
się
nad
odpowiezostał o niej już w nocy z 6 na 7
cyjnej i Rady Ministrów So
jęcia warunków układu. Mó
i wymiaru sprawiedliwości oraz
dzialn ością przed własnymi i
kwietnia. Ale nie tylko z tego
cjalistycznej Etiopii, podpuł
wiliśmy i powtarzamy, że Zwią
mobilizacji wszystkich obywa
wszystkimi narodami, za losy
powodu trudno mówić o niespo
kownik Mengistu Haile Ma
zek Radziecki opowiada się za
teli, niemniej ważne jest przy
pokoju, aby naprawdę wyka
dziance. Nikt tutaj nie ma wąt
rian).
jak najszybszym osiągnięciem
stąpienie do dzieła prawdziwej
zali gotowość podjęcia rzeczy
pliwości, że stanowisko rządu
porozumienia, lecz tylko takie
odnowy i uzdrowienia kraju,
wistych kroków w kierunku
5 kwietnia sekretarz general
federalnego znalazło się u pod
go, które byłoby ściśle zgodne
tak „aby ludzie czuli, że coś się
okiełznania wyścigu
zbrojeń.
ny KC KPZR, przewodniczący
staw rozważań i postanowień w
z zasada równości i jednakowe
zmienia”. Bettino Craxi pod
Związek Radziecki ze
swej
Prezydium Rady Najwyższej
Białym Domu.
go bezpieczeństwa oraz napraw
kreślił, że „można występować
strony będzie kontynuował wy
ZSRR Leonid Breżniew, przeby
Przesunięcie na czas nieokre
dę
opierało
się
na
tej
funda

przeciwko
obecnemu
państwu,
siłki w celu systematycznego
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FDP-owskim „tak,
no stan i perspektywy umocnie
paszczona zostanie sama możli
do młodzieży.
bywateli ZSRR, a także na
ale” i SPD-owskim „nie, ale”
nia
przyjaznych stosunków mię
wość zawarcia układu, a co za
szych przyjaciół i sojuszników
Po aresztowaniu w czwartek
wobec broni neutronowej istniał
dzy obu krajami
tym
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możliwość
póź

—
podkreślił
na
zakończenie
L.
pod
Neapolem
czwórki
działaczy
— jak podkreślali to czołowi
Osiągnięto porozumienie w
niejszego podjęcia dalej idąBreżniew. (P)
terrorystycznej grupy „pierw
przedstawiciele sił rządzących —
sprawie rozszerzenia kontaktów
sza linia”, 7 bm. policja włoska
wspólny mianownik, eliminują
i
związków
między organizacja
kontynuowała operację mającą
cy w praktyce różnice między
mi państwowymi i społecznymi
na celu rozbicie tzw. sieci so
sformułowaniami.
oraz instytucjami obu krajów, ulidarności wokół „czerwonych
Koalicja nie była rzecznikiem
tworzenia międzyrządowej rabrygad”. W piątek dokonano
natychmiastowego podjęcia pro
dziecko-etiopskiej komisji współ
dalszych aresztowań w środo
dukcji i sprowadzenia bomby
pracy gospodarczej, naukowowiskach ekstremistów.
„N” na kontynent europejski,
-technicznej i handlowej oraz
opowiedziała się jednak za po
Władze śledcze w Rzymie po
przeprowadzenia
regularnych
służeniem się tą bronią jako
dały, iż prowadzone jest docho
konsultacji w sprawach między
środkiem nacisku w rokowa
GENEWA (PAP). Korespon
dzenie w celu wykrycia zwią
W wyniku dyskusji i nego
narodowych.
niach rozbrojeniowych.
dent PAP Jerzy Wańkowicz pizanych z „czerwonymi bryga
cjacji przyjęto szereg zasad re
Związek Radziecki 1 socjali
Swej irytacji nie mogą nato
sze: W genewskim Pałacu Na
dami” osób, którym udało się
gulujących działalność państw
styczna Etiopia opowiadają się 1
miast powstrzymać nadreńscy
rodów zakończyły się 7 bm. ob
przeniknąć do obsługi telefo
w kosmosie. Dotyczy to przede
za jak najszybszym ustanowie
zwolennicy bezwarunkowej pro
nów w rzymskiej
dzielnicy
rady Podkomitetu Prawnego
wszystkim zasad określających
niem trwałego pokoju w Rogu
dukcji broni neutronowej. Je
Montesmario, gdzie dokonano
ONZ do spraw pokojowego wy
wykorzystywanie
sztucznych
Afryki opartego na rezygnacji z
szcze przed opublikowaniem de
korzystania
przestrzeni
kos
porwania Moro. Od dnia terro
satelitów do celów bezpośred
roszczeń terytorialnych oraz na
cyzji prezydenta USA, rzecznik
rystycznej akcji do chwili omicznej.
niego przekazu telewizyjnego
zasadach wzajemnego poszano
frakcji CDU/CSU,
przewodni
Obrady, w których uczestni
becnej nieustannie sabotowana
oraz dla potrzeb teledetekcji,
wania suwerenności, integral
czący komisji obrony Bundesta
jest tu łączność telefoniczna, a
czyli przedstawiciele 47 państw
czyli zdalnego badania Ziemi i
ności terytorialnej, nienaruszal
gu Manfred Woerner wystąpił
w wielu domach telefony po
reprezentujących wszystkie re
jej środowiska.
ności granic i nieingerencji w
pod adresem Białego Domu z
giony geograficzne świata, pro
kilka godzin dziennie nie dzia
Wśród przyjętych zasad zna
sprawy
wewnętrzne
drugiej
litanią zarzutów i oskarżeń. Po
łają.
wadził przewodniczący podkomi
lazły się m. in. postanowienia
strony.
wtórzyli je przewodniczący CDU
tetu, stały przedstawiciel PRL
przewidujące, że działalność w
Obie
strony
potępiły
działania
Helmut Kohl i szef CSU Franz
w genewskiej siedzibie ONZ,
zakresie bezpośredniego przeka
sił imperialistycznych i reakcyj
Josef Strauss.
amb. Eugeniusz Wyzner.
zu telewizyjnego musi być pod
nych mające na celu wznieca
porządkowana rozwojowi współ
nie bratobójczych wojen i usta
pracy między państwami i na
nowienie swojej kontroli nad re
dzie, którzy mienią się repre
ne pytanie: Co ma wspólnego
rodami, a także interesom ujonem Morza Czerwonego ze
z
chrześcijaństwem, że nie
zentantami
zachodnioniemiec
trzymania
międzynarodowego
szkodą dla słusznych praw i In
wspomnimy o demokracji, któ
kich chrześcijan działają i wy
pokoju i bezpieczeństwa.
teresów
państw przybrzeżnych,
stępują w duchu całkowicie
ra oznacza respektowanie woli
W
zakresie
wykorzystania
a zwłaszcza Etiopii.
sprzecznym tak z kanonami
ludu, a więc większości?
sztucznych satelitów do celów
wiary, jak i etyki oraz moral
W imię jakich założeń ideoNOWY JORK (PAP). Na bu
zdalnego badania Ziemi i jej
ności chrześcijańskiej?
dowie jednej z największych
wych zachodnioniemieccy chaśrodowiska
sesja
przyniosła
decy pragną nowego środka ma
Świat, Europa, ale przede
siłowni atomowych w USA w
również znaczny postęp. Sfor
North Perry w stanie Ohio na
sowego zabijania ludzi? Chyba
wszystkim Polska dobrze pa
mułowano szereg zasad, któ
stąpiła eksplozja, która spo
nie w imię podstawowych ka
mięta hasło „Gott mit uns",
rych przestrzeganie będzie wa
czyli
„Bóg
z
nami"
wypisane
na
wodowała
zranienie
siedmiu
nonów wiary Chrystusowej, mó
runkiem prowadzenia tej dzia
wiącej o miłości bliźniego, o
W ehrosób i znaczne straty material
pasach hitlerowskiego
' ‘
‘‘ _
łalności m. in. dla badań geo
ne. Przyczyna eksplozji nie jest
pokoju i o tym, aby bliźniego
machtu. Od tych tradycji, po
logicznych, wykrywania zaso
nie zabijać.
między
znana. Rannych z poparzenia
stępowi chrześcijanie
'
'
‘
‘_
bów naturalnych ziemi, doko
mi ciała odwieziono do szpi
Renem a Łabą odcinają się w
nywania prognoz na temat plo
Zadziwiająca jest w tej sy
HO HI MINH (PAP). Kores
tala.
sposób zdecydowany akcentu
tuacji postawa hierarchii Ko
nów w rolnictwie, zapobiegania
pondent PAP, Piotr Rudzki, pijąc swą skruchę, między inny
Siłownia w North Perry jest
klęskom żywiołowym itp. Po
ścioła katolickiego w Republice
sze. — Na podstawie decyzji pre
mi poprzez organizowanie mło
stanowiono, że dane uzyskiwa
budowana od czterech lat. Na
Federalnej Niemiec, która w
miera i prezydium rządu Socja
dzieżowych
pielgrzymek
do
Oleży do największych inwesty
ne w rezultacie badań satelitów
takiej sytuacji nabiera wody w
listycznej Republiki Wietnamu
święcimia. Nie nopierają jed
cji energetycznych USA. Jej
w tych dziedzinach powinny
usta, a otwiera je tylko po to
w trzeciej dekadzie marca br.
nak takich postaw — a przeciw
koszt budowy szacuje się na
aby... protestować przeciwko
być udostępniane zainteresowa
rozpoczęto kampanię przeobra
nie, zwalczają we wszelki mo
nym państwom.
2 mld dolarów. (P)
rzekomym prześladowaniom lu
żeń socjalistycznych w handlu
żliwy sposób — siły sterujące
dzi wierzących w Czechosło
prywatnym.
politycznym działaniem zacho
wacji. Czyni się to z całą świa
Kampania, która będzie trwa
dnioniemieckiej chadecji.
Dla
domością, aby wpłynąć na at
ła do końca roku i obejmie ca
nich wszystko, co jest antyso
mosferę towarzyszącą pierw
ły handel prywatny ma na
cjalistyczne, w tym oczywiście
szej wizycie czechosłowackiej
celu likwidację kapitalistycznej
nie na najpośleaniejszym miej
najwyższego szczebla w RFN.
struktury
handlu na • południu
reaktorach typu tokamak. Radzie
4 Walne zgromadzenie
Aka
scu i antypolskie — jest dobre,
O sprawach generalnych, waż
cka delegacja uczestnicząca w
demii Nauk ZSRR wybrało
w
Wietnamu i przesunięcie ludzi
byle
służyło
urzeczywistnieniu
nych dla całej Europy i świa
sesji odwiedzi kilka amerykań
dniu 7 bm. prof. dr Mariana Śli
zatrudnionych w tym sektorze
wielkoniemieckich, szowinisty
skich atomowych ośrodków ba
ta, dziwnie jakoś cicho w wy
wińskiego, ministra zdrowia 1 odo produkcji socjalistycznej.
dawczych i elektrowni jądrowych
cznych „celów nadrzędnych”,
pieki społecznej PRL członkiem
stąpieniach kościelnych, choć
23 marca we wszystkich pro
na zachodnim wybrzeżu USA.
zagranicznym akademii w uzna
o których rzecznicy chadecji
przecież właśnie na ten temat,
wincjach południa specjalne e• 30 czerwca wystartuje w
niu jego zasług dla rozwoju kar
mówią bez najmniejszej żena
tak doniosły z punktu widze
kipy z
udziałem
członków
dziewiczy lot nowy samolot kon
diologii klinicznej i doświadczal
dy tak w Bundestagu jak i w
nia moralnego glos kapłanów
cernu
„Boeing”,
który będzie
Związku Młodzieży Komunisty
nej oraz osiągnięć
w innycb
Bundesracie.
zachodnioniemieckich
byłby
prawdopodobnie najcichszym od
dziedzinach chirurgu.
cznej i wyższych funkcjonariu
szczególnie wskazany.
rzutowcem, jaki udało się do
Broń neutronowa, w zamie
szy administracji państwowej
tychczas zbudować. Olbrzym o
Wszystkie te zjawiska budzą
• W Waszyngtonie zakończyła
rzeniach przeznaczona do uży
przystąpiły do inwentaryzacji
wadze 25 ton będzie wywoływał
się szósta sesja radziecko-ameryuzasadnione zdziwienie i nie
cia w strefie „po linię Bugu"
towarów i surowców magazy
zaledwie 1/30 hałasu obecnego od
kańskiej komisji współpracy w
pokój całej polskiej opinii pubyła i jest dla reprezentantów
nowanych przez wielkich han
rzutowego „Boeinga 727”.
Kon
dziedzinie pokojowego wykorzy
blicznej, w szczególności jedtych idei bronią wprost ideal
dlarzy hurtowych oraz niektó
struktorzy
amerykańscy
umieścili
stania energii atomowej. Komisję
nak dziwić muszą i niepokoić
ną. Stąd żałość i gorycz z po
silniki
nowego
samolotu
na
rych detalistów.
tę powołano na podstawie porówierzącą część
społeczeństwa
skrzydłach, nie zaś z tyłu maszyn
wodu tego, iż nie można jej
zumienia zawartego w 1973 roku
Po komisyjnym sporządzeniu
(jak w Boeingu 727), czy pod
polskiego, które na wszystko co
między ZSRR a USA. W 1977 r.
mieć pod ręką już dzisiaj, aby
inwentaryza- ji równowartość to
skrzydłami (jak w Boeingu 747
odbyło się kilka wspólnych se
wiąże się ze sprawami pokoju
móc jej użyć jutro. Cóż, nie
warów po cenach ustalonych
— jumbo). W tym układzie po
minariów,
dokonano
wymiany
wyczulone jest ze zrozumiałych
pierwsze to rozczarowanie pseuprzez państwo i mających obo
wierzchnia nośna skrzydeł stała
delegacji specjalistów w zakresie
względów w sposób szczególny.
dochrześcijan znad Renu. 1 jak
wiązywać
w przyszłości zostanie
się jednocześnie ekranem oddzie
budowy 1 eksploatacji reaktorów
Polscy katolicy mają prawo za
— możemy ich zapewnić — chy
lającym od ziemi hałas pracu
zdeponowana na koncie państ
na neutronach prędkich, prowa
pytać, dlaczego właśnie ci luba nie ostatnie.
jących motorów. (PAP)
dzono wspólne doświadczenia na
wowym. (P)

raczej nad motywami, którymi
kierują się tacy politycy, uwa
żający się za „chrześcijańskich
demokratów”, jak Strauss, Kohl,
ótarx i inni przywódcy zachodnioniemieckiej
chadecji.
Co
sprawia, że akurat oni opowia-L
dają się za nowym narzędziem
masowej śmierci, a przeciwko
temu wszystkiemu, co służy
odprężeniu,
porozumieniu
i
międzynarodowej współpracy?
W czyje interesy i zamysły
godzi decyzja, odraczająca mo
żliwość uzyskania broni neu
tronowej przez zachodnioniemiecką Bundeswehrę? — bo to,
jak nie ulega wątpliwości roz
sierdziło najbardziej rzeczni
ków neutronowej śmierci nad
Renem. Czyje ambicje i oczeki
wania przekreśla, a przynaj
mniej odkłada w czasie — ame
rykańskie postanowienie wstrzy
mujące lokalizację tej broni w
Europie?
Kto, jako pierwszy zaanga
żował się całym sercem ZA
~‘
bombą neutronową a PRZECIW — powszechnej fali pro
testów i oburzenia w związku
z groźbą nowej, tak groźnej w
skutkach spirali zbrojeń i wzro
stu napięcia?
Kto jest za eskalacją gróźb,
kto krzewi hasła nienawiści i
odwetu? Odpowiedź jest znów
jednoznaczna. I powstaje kolej-

W kilku stanach USA
-radioaktywne mleko

Msngistu Haile Mariam
zakończył wizytę w ZSRR

W podkomitecie ONZ przyjęto zasady
regulujące działalność państw w kosmosie

Eksplozja na budowie
elektrowni jądrowej
w USA

Kampania przeobrażeń
w handlu prywatnym
na południu Wietnamu

Wczoraj na świacie
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PO KONSULTACJI .ŻYCIA” PRZY TELEFONIE 250-205

Polskie NIE dla bomby „N”

Ryszard. Tyrluk
CZYTELNIK: Czy to konsul
tacja „Życia” na temat bomby
„N”?
— Tak, „Zycie”, słucham uprzejmie.
— Mam kilka pytań do eks
pertów. Po pierwsze: Istnieje
na świecie pewna ilość źródeł
zdobycia rudy uranowej, po
trzebnej do wytworzenia broni
jądrowej. W związku z tym, że
ruda uranowa jest słabo pil
nowana i może znikać z maSazynów — czy jest jakaś możwość, że powiedzmy inne pań
stwa, podobnie jak Izrael to
zrobił z bombą atomową, bę
dą miały możliwość w jakimś
krótkim czasie tę broń jądro
wą wytworzyć?
JERZY SUŁEK: Proszę pana,
w pewnym uproszczeniu można
by stwierdzić, że już w przy
szłym
dziesięcioleciu,
mniej
więcej ok. 30 państw — i to
nie koniecznie największych i
obecnie najsilniejszych — mia
łoby teoretycznie możliwości
wytworzenia broni jądrowej,
jeśli się weźmie pod uwagę ich
poziom obecnego rozwoju tech
nologicznego.
— Około 30 w skali świato
wej? Czy pan wlicza w to i te
państwa, które w tej chwili
są w posiadaniu broni?
— Łącznie z nimi. To mię
dzy Innymi byłyby przykłado
wo takie kraje jak: Iran, RPA,
Korea Płd., Tajwan, Indie, Pa
kistan, Japonia, Brazylia, Ar
gentyna i Izrael, który pan
wymienił.
— Mnie korci ta sprawa. In
teresuje mnie, jak może dojść
do tego, że znika ruda urano
wa. Ale to już chyba sprawa
nie na tę konsultację. J3ki jest
Pana
zdaniem
bezpośredni
związek tego z prawem czło
wieka do życia w pokoju?
— Otóż sprawa posiadania
broni atomowej ma jeszcze
przynajmniej dwa inne aspek
ty. Samo wyprodukowanie tej
bomby stanowi tylko pierwszy
element. Drugi — to jak moż
na ją użyć? Aby móc to zro
bić, trzeba mieć ponadto od
powiedni nowoczesny środek
przenoszenia nie tylko na bli
ską, ale i dalszą odległość —
nawet kilka tysięcy kilome
trów. Dla wielu państw z w/w
trzydziestki
wyprodukowanie
wzgl. nabycie odpowiednio noś
nych rakiet docelnego zasięgu
nie byłoby rzeczą łatwą. Tym
niemniej powstać może już w
najbliższych latach nowa sy
tuacja: pokój światowy może
zostać bardziej zagrożony niż
w chwili obecnej, ponieważ
zwiększy się poważnie liczba
dysponentów broni jądrowej.
Pamiętajmy też o tym, że
znaczna część państw — poten
cjalnych posiadaczy broni „A”
— uwikłana jest w poważne
konflikty
międzynarodowe
i
może szukać z nich wyjścia
właśnie
przy
pomocy
siły
zbrojnej.
CZYTELNIK: Jakie państwa
mają
techniczne
możliwości
wyprodukowania broni neutro
nowej?
STANISŁAW KOWALIK: To,
co zostało powiedziane przez
doc. Sułka na temat potencjal
nych posiadaczy broni atomo
wej, dotyczy możliwości skon
struowania jądrowych ładun
ków jednofazowych nazywa
nych powszechnie atomowymi,
opartych
na
wykorzystaniu
reakcji
rozszczepienia
jąder
pierwiastków ciężkich; uranu i
plutonu. Maksymalna moc wy
buchu takich ładunków wyno
si ok. 500 kt., tzn. może być
ok. 25 razy większa od mocy
wybuchu bomb zrzuconych na
Hiroszimę i Nagasaki, skon
struowanie natomiast ładunków
dwufazowych,
nazywanych
powszechnie wodorowymi, na
stręcza znacznie większe trud
ności i muszą być w tym przy
padku
spełnione
dodatkowe
warunki. Konieczne jest mia
nowicie uprzednie opanowanie
technologii o skali przemysło
wej wzbogacenia uranu w uran
— 235 i zbudowanie odpowied
nich zakładów. Jest zaledwie
kilka państw, które mogłyby
dokonać tego w najbliższej
przyszłości, uwzględniając je
dynie ich możliwości naukowe
i techniczne. Ze względu jed
nak na duże koszty, tylko nie
które z nich mogłyby prowa
dzić odpowiednie badania w
tym zakresie.
Jeśli chodzi natomiast o ła
dunki neutronowe, to w chwi
li obecnej brak jest dokład
nych danych o ich konstrukcji.
W oparciu o niektóre dane za
warte w prasie zachodniej oraz
właściwości reakcji jądrowych
można przypuszczać, że są to
rminiaturyzowane
ładunki
dwufazowe. W związku z tym
w najbliższej przyszłości broń
neutronową mogą posiadać je
dynie te państwa, które posia
dają już broń wodorową, tzn.
Związek
Radziecki,
Wielka
Brytania, Francja, Chińska Re
publika Ludowa.
CZYTELNLIK: — Cay wszy
stkie te państwa, które potenejalnie mogą stać się posiada

czami broni jądrowej podpisały
układ o nierozprzestrzenianiu
broni jądrowej (NPT) czy też
nie? Ile państw podpisało ten
układ?
JERZY SUŁEK: O ile dobrze
pamiętam, układ NPT podpisa
ło 101 państw. Jednak kilka
państw, które dysponują już
dzisiaj bronią jądrową, do te
go układu nie przystąpiło. Do
takich państw należy m. in.
Chińska Republika Ludowa i
Francja.
— No tak, to dosyć niebez
pieczna sprawa... Mam jeszcze
takie pytanie: czy kraje Ukła
du Warszawskiego są w stanie
w razie czego w szybkim cza
sie wyprodukować w odpowie
dzi bombę neutronową?
— Jak pan sam wie, żaden
monopol jądrowy, ani na broń
atomową, ani na wodorową,
nie utrzymał się długo w prze
szłości. Związek Radziecki czy
Francja, mają obecnie w pełni
technologiczne możliwości wy
produkowania w bardzo krót
kim okresie czasu broni neu
tronowej. Chodzi jednak o to,
żeby nie dopuścić do takiej sy
tuacji, w której państwa uwa
żałyby, że im ta broń jest nie
zbędna. Nie mówiąc już o tym,
że kosztowałoby to dużo pienię
dzy, trzeba przyjąć, że wpro
wadzenie broni neutronowej
do
uzbrojenia armii NATO
miałoby bardzo niekorzystne
konsekwencje polityczne: mo
głoby opóźnić lub wręcz zaha
mować toczące się rozmowy
rozbrojeniowe i zakłóciłoby od
prężeniowy
dialog
WschódZachód, wprowadzając nowy,
niepotrzebny element zagroże
nia i braku zaufania.

w tej chwili kontrola może być
wykonywana środkami narodo
wymi. Co to oznacza? Każda
ze stron przy pomocy swoich
satelitów iest w stanie stwier
dzić. czy druga strona wyko
nuje postanowienia — bez po
trzeby dokonywania jakichkol
wiek kroków kontrolnych bez
pośrednio na tym terytorium.
A żeby pana przekonać o tym.
że to jest skuteczne, można się
odwołać do SALT I. Jak pan
wie. SALT II ustanowił ogra
niczenia systemów przeciwrakie
towych USA i ZSRR. Otóż, gdy
by powstał zarzut, z którejkol
wiek strony, że w jakimś tam
punkcie nie wykonuje się tego
czy innego postanowienia, jed
na i druga strona może dokład
nie stwierdzić czy zarzut ten
jest uzasadniony. Natomiast sa
próby wprowadzenia inspekcji
na miejscu, na terytorium stron
układu i te sprawy są dosyć
kontrowersyjne, choć 1 w tym
kierunku ostatnio notowano pe
wien postęp.
— Ją sobie praktycznie nie
Wyobrażam, jak można skon
trolować likwidację jakiejś ba
zy rakietowej w sytuacji, kiedy
jest to rzecz tajna...
— Zaraz oddam słuchawkę
ekspertowi. Ale i ja. jako laik,
mogę panu powiedzieć, że w tej
chwili wystarczy jedno odpa
lenie, żeby umiejscowić wy
rzutnie rakietową, a wystarcza
dwa odpalenia, żeby dokładnie
— do kilku metrów, ustalić lo
kalizację. Oddaję teraz głos
koledze
pułkownikowi,
który
panu odpowie, Jeśli idzie o
stronę techniczną.
STANISŁAW
KOWALIK:
Dzień dobry.

CZYTELNIK: — Interesuje
mnie, czy nie można by było
zawrzeć jednego układu, który
by już zakładał zakaz wprowa
dzania na przyszłość wszelkich
nowych broni, a nie tylko bomb
neutronowych.
JANUSZ SYMONIDES: Jeżeli
chodzi o tego rodzaju perspek
tywę, to m.in. Leonid Breżniew
wysunął koncepcję zawarcia po
rozumienia. które by wykluczało
możliwość konstruowania no
wych systemów i nowych ro
dzajów broni masowej zagłady.
Tak więc to, o co pan pyta,
zostało już zaproponowane.
Z
drugiej
strony
weżmy
też
pod uwagę, że w kwestiach
rozbrojenia proponuje się tak
że stosowanie kroków częścio
wych. Porozumienia, zawierają
ce szeroki zakres rozbrojenia,
są zawsze trudniejsze do wy
negocjowania. Zresztą widzimy
jak to w praktyce wygląda przy
sprawach powszechnego i cał
kowitego rozbrojenia. Tego ro
dzaju koncepcie, wysuwane w
latach
sześćdziesiątych przez
kraje socjalistyczny spotkały
się z niedość pozytywnym przy
jęciem na Zachodzie. Zresz
tą przy daleko sięgających ograniczeniach mamy też pro
blem stron, które uczestniczą
w tego rodzaju rokowaniach,
a także tych, które nie ucze
stniczą, choćby Chińska Re
publika Ludowa. Stan ten w
sposób istotny ogranicza dzia
łania. I to właśnie m.in. stawia
pod znakiem zapytania np. zre
alizowanie powszechnego i cał
kowitego rozbrojenia. Poza tym
niektóre zagadnienia są dosyć
specyficzne i nie wiem czy
mogłyby być razem połączone.
Weżmy np. kwestie modyfika
cji przyrody, pogody, wykorzy
stania tych zjawisk dla celów
wojskowych. Nie wiemy, czy
można byłoby całościowo te za
gadnienia Objąć. Np. w tej
chwili wiadomo, że bronią zu
pełnie niezwykłą mogłoby być
odwrócenie kierunku tajfunu,
czy spowodowanie jakiegoś gra
dobicia itd. Znowu zagadnienie,
które musi być potraktowane
czy rozwiązane autonomicznie.
Już choćby z tego wynika, że
to cząstkowe podejście na tym
etapie w większym stopniu gwa
rantuje jakieś pozytywne wy
niki...

CZYTELNIK: Dzień dobry,
panie pułkowniku. Właśnie roz
mawiałem przed chwilą w spra
wie kontroli wykonania ukła
dów. To znaczy jak to wygląda
od strony technicznej.
STANISŁAW
KOWALIK:
Technika rozpoznania umoż
liwia fotografowanie ze sput
ników obiektów na Ziemi. Szcze
gólnie chodzi tutaj o fotogra
fowanie w zakresie podczer
wieni i rozróżnialność obiektów
jest rzędu metrów. Na podsta
wie analizy zdjęć dokonywanych
za pomocą sztucznych satelitów
Ziemi można stwierdzić,
czy
postanowienia są wykonywane
czy też nie.
— Czyli jak dobrze zrozumia
łem, kontrola przebiega przy
pomocy służb wywiadowczych,
ą nie komisji oficjalnych...
— Istniejące techniczne środ
ki
rozpoznania
umożliwiają
przeprowadzenie
kontroli
z
przestrzeni kosmicznej, bez ko
nieczności wysyłania komisji na
terytorium kontrolowanego pań
stwa.

CZYTELNIK: Jeszcze jedno
pytanie, jeżeli można. Zawsze
mnie interesowała kwestia sy
tuacji. kiedy dochodzi już do
zawarcia układu i kontroli jego
wykonania. Jak to wygląda? Czy
to są rzeczy tajne, czy w ogól
nym zarysie można się zorien
tować?
JANUSZ SYMONIDES: Jeśli
chodzi o środki kontroli, to tra
dycyjnie w stosunkach między
narodowych zostały one rozbu
dowane. Te środki kontroli obejmują np. podawanie infor
macji,
publikowanie sprawo
zdań, które są przesyłane od
powiedniemu organowi, wresz
cie przeprowadzenie tzw. in
spekcji czy badań na miejscu.
I tak np. plany, które zgłaszała
Polska (Plan Rapackiego, plan
zamrożenia zbrojeń jądrowych),
przewidywały tego rodzaju środ
ki kontroli na miejscu. Z tym,
że postęp techniczny, a zwła
szcza wprowadzenie satelitów,
spowodowało to. że właściwie

CZYTELNIK: Interesuje mnie
sprawa kontrolowania wykorzy
stywania energii atomowej, np.
w reaktorach, przez te państwa,
które podpisały układ o nie
rozprzestrzenianiu broni jądro
wej...
RYSZARD TYRLUK: Proszę
pana, jest zawarty układ, a je
go realizatorem jest Międzyna
rodowa Agencja Energii Atomo
wej, która ma swoich kontro
lerów. Każdy kraj, który ma
jakikolwiek reaktor i który ma
jakiekolwiek
promieniotwórcze
materiały, zgłasza to do Agen
cji Atomowej. Z agencji tej
przyjeżdżają kontrolerzy. Tyczy
to w ogóle kwestii posiadania
reaktorów i posiadania mate
riałów rozszczepialnych. Polska
również uczestniczy w tymże
układzie i ma swoich kontro
lerów. Tutaj można powiedzieć,
że cywilizacja, ludzkość, poli
tyka wypracowały pewne spo
soby działania. Chciałbym pod
kreślić tę stronę praktyczną.
Mianowicie, doświadczenia zdo
byte
przez
Międzynarodową
Agencję Energii Atomowej stwa
rzają zaufanie państw — to jest
ważny aspekt polityczny, — że
jest
możliwe
przestrzeganie
układów.
CZYTELNIK: — Jakie są sto
sowane środki w sytuacji wy
krycia nieprzestrzegania ukła
du?
RYSZARD TYRLUK: Repre
sje. Natychmiast strona prze
ciwna zareaguje. Nastąpi wstrzy
manie dostaw uranu, np. Au
stralia, która jest jednym z do
stawców uranu, pod naciskiem
m. in. opinii publicznej tegoż
kraju wstrzymała dostawy uranu tam, gdzie istniała groź
ba użycia go w celach militar
nych. Inny przykład: za pomo
cą sputników stwierdzano, że
w Afryce Południowej istnieje
prawdopodobieństwo
rozbudo
wy takich zakładów, które mo
głyby produkować broń. Na
tychmiast podniosły się mię
dzynarodowe glosy oburzenia.
Dwis strony, która posiadają

Janusz Symonid.es
sputniki, zarówno radziecka, jak
i amerykańska, były zgodne.
Informacje zdobyte tą drogą po
twierdziły, że tam się coś nie
bezpiecznego szykuje. Ostrze
żono Afrykę Południową, ostrze
żono kraje dostarczające uran,
że będą podjęte różne kroki. W
tej chwili wydaje sję zatem, że
system międzynarodowy, opar
ty przede wszystkim na syste
mie ONZ. na systemie konsul
tacji międzynarodowej między
państwami, rola opinii publicz
nej, rola prasy, środków ma
sowego przekazu — wszystko to
w sumie daie tę wielka gamę
środków, z których państwa ko
rzystają i które służą do wza
jemnego przestrzegania układów
i wzajemnego, że tak powiem,
pilnowania się.

CZYTELNIK: Czy ja mógł
bym rozmawiać z panem płk
Kowalikiem?
STANISŁAW KOWALIK: słu
cham.
— Czy Związek Radziecki ma
już bombę neutronową, a jak
nie ma, to kiedy ją może mieć?
— Związek
Radziecki
jest
przeciwnikiem
wprowadzania
nowych rodzajów broni, przed
stawił szereg propozycji roz
brojeniowych i czyni duże wy
siłki w zakresie rozbrojenia i
ograniczenia zbrojeń. Dlatego
też wydaje się. że badania nad
bronią neutronową nie były do
tychczas prowadzone w Związ
ku Radzieckim. Biorac jednak
pod uwagę możliwości naukowe
i techniczne, broń taka w
Związku Radzieckim może być
w stosunkowo krótkim czasie
skonstruowana.
CZYTELNIK: Czy mogę, ko
rzystając z konsultacji „Życia”,
zadać pytanie czy sa ujawnione
dane, dotyczące tego ile wydajemy na wojsko? Myślę nie
tylko o samej Polsce. Gdzie je
można znaleźć?
RYSZARD TYRLUK: Nasze
dane ogłasza się w ustawie,
gdy zatwierdzany iest budżet
państwa. Według danych zbie
ranych przez różne instytuty
np. SIPRI. mniej więcej te' wy
datki kształtują się w tych
państwach, które nazywamy niezmilitaryzowanymi, w granicach
3—6 proc, budżetu. My też w
tych granicach się mieścimy.
Szwecja np. ma 3.5 czy 3.3,
Stany Zjednoczone 8,7 proc,
RFN — 3,5, Portugalia — 5,9,
Szwajcaria, taka pokojowa —
2.1, Finlandia — 1,4. Są to da
ne z publikacji Międzynarodo
wego
Instytutu
Pokojowego
(SIPRI) mieszczącego się w
Sztokholmie.

CZYTELNIK: Czy to „Życie
Warszawy”? Chciałbym mówić
z panem Tyrlukiem...
STANISŁAW TYRLUK: Słu
cham pana...
— Czy jeśliby Stany Zjedno
czone wprowadziły do produk
cji bombę neutronową, państwa
socjalistyczne mogłyby tę broń
także wyprodukować? A jeśli
tak, to ile by to trwało?
— Stanowisko Związku Ra
dzieckiego
wyraźnie
określił
Leonid Breżniew, w grudnio
wym wywiadzie dla korespon
denta „Prawdy”: panowie nie
zmuszajcie nas, bo będziemy
musieli to samo zrobić. Jeśli
pan sobie przypomina, w 1945
r. nastąpił wybuch amerykań
skich dwóch bomb i trzeba by
ło czterech lat, żeby tuż po
wojnie, po tak ciężkiej sytua
cji ekonomicznej, przy braku
jakichkolwiek początków, mo
żna
było
przeprowadzić w
Związku Radzieckim pierwszą
próbę wybuchu. Później z tą
bombą wodorową, spowodowa
ną przez Stany Zjednoczone,
trzeba było krótszego okresu
Każde takie działania wy
wołują
potrzebę
przeciw
działania. Jeśli człowiek jest
odpowiedzialny za swoje bez
pieczeństwo, a przywódca pań
stwowy musi być odpowiedzial
ny nie tylko za swoje, ale i ca
łej zbiorowości, to musi dbać
o to, żeby nie być zaskoczo
nym, Niestety, pociąga to za
sobą koszty, których ciężar po
nosić musi cała ludność. I dla
tego próbujmy zapobiegać ta
kim faktom. Staramy się, żeby
nie było potrzeby wydawania
pieniędzy na te cele...

CZYTELNIK:
Ją chciałbym
mówić z dr. Prystromem.
— Proszę uprzejmie.
— Prystrom, słucham...
— Ja mam takie pytanie: Jak
pan ocenią możliwość włączenia
sprawy bomby neutronowej do
toczących się już teraz rokowań
rozbrojeniowych?
JANUSZ PRYSTROM:
Pro
blem broni neutronowej został
już faktycznie włączony do ne
gocjacji rozbrojeniowych. Jak
pamiętamy, 9 marca, br. pań
stwa socjalistyczne zgłosiły w
genewskim Komitecie Rozbro
jeniowym projekt międzynaro
dowej konwencji zawierającej
zakaz rozwijania, produkcji i
magazynowania broni neutro-

Jerzy Sulek
nowej. Bez względu na to, ja
kie będą przyszłe losy tego pro
jektu (jak dotychczas państwa
zachodnie krytycznie oceniają
projekt
państw
socjalistycz
nych), włączenie problemu bro
ni neutronowej do rozmów ro
zbrojeniowych jest już faktem.
Inaczej załamuje się ten pro
blem w wypadku wiedeńskich
ro-zmów w sprawie redukcji sił
zbrojnych i zbrojeń w środko
wej Europie. Ze strony Zacho
du, a zwłaszcza RFN, były
próby sugerowania, ażeby broń
neutronowa została włączona
do rozmów wiedeńskich. Oczy
wiście. jest to wszystko bardzo
teoretyczne, ponieważ przede
wszystkim broni neutronowej
jeszcze nie ma.
Gdyby została taka broń wy
produkowana i wprowadzona
do uzbrojenia wojsk NATO w
zachodniej Europie, wówczas
naturalnie
powstałaby
nowa
sytuacja militarna w środko
wej Europie, a tym samym no
wa sytuacja dla samych roko
wań. Przedstawiciele państw
Układu Warszawskiego, w tym
m. in.
przedstawiciel
PRL,
zwracali uwagę w czasie roz
mów wiedeńskich na to, ażeby
problem broni neutronowej nie
był wykorzystywany jako ele
ment nacisku na państwa so
cjalistyczne w ich rokowaniach.
BiorĄc pod uwagę fakt, iż rów
nież ZSRR jest w stanie podjąć
odpowiednie wysiłki w dziedzi
nie broni neutronowej, metoda
ta. oprócz pogorszenia sytuacji
militarno-politycznej w Europie
i skomplikowania rokowań wie
deńskich — mogłaby okazać się
nieskuteczna.
Ze strony Stanów Zjednoczo
nych były natomiast czynione
sugestie, ażeby broń neutrono
wą włączyć w przyszłości do
radziecko-amerykańskięb. roz
mów w sprawie ograniczenia
nuklearnych zbrojeń strategicz
nych, tzw. SALT III.
Należy ponadto podkreślić, iż
do broni neutronowej odnoszą się
wszystkie ograniczenia w do
tychczas zawartych układach
rozbrojeniowych, dotyczące bro
ni jądrowych, w szczególności
art. 1 i 2 układu o nierozprze
strzenianiu broni jądrowej.

CZYTELNIK: Jakie są. pana
zdaniem, w tej chwili szanse

Poniżej zamieszczamy od
powiedzi. konsultantów na
niektóre pytania Czytelników
zgłoszone listownie przed i
po konsultacji.
CZYTELNIK: Czy zahamowa
nie zbrojeń, a następnie rozbro
jenie, pozwoliłoby
rozwiązać
problem głodu na świecie?
KONSULTANT:
Wydatki
przeznaczane na całym świecie
na zbrojenia przekraczają 25-krotnie sumy przekazywane
krajom rozwijającym się w ra
mach tzw. pomocy rozwojowej.
Dzięki zahamowaniu zbrojeń i
związanej z tym redukcji wy
datków wojskowych, pomoc ta
mogłaby się znacznie zwięk
szyć.
To jednak tylko jedna, i wca
le nie najważniejsza, możli
wość. Wiele krajów rozwijają
cych się przeznacza ogromne
środki budżetowe na zbrojenia,
przeciętnie cztery razy więcej
niż na przykład na oświatę. Do
tyczy to również tych państw,
w których problem głodu jest
najbardziej palący. Gdyby pie
niądze, które wędrują obecnie
za granicę jako zapłata za im
port broni, spożytkować na
walkę z głodem, byłby to duży
postęp.
Samo ograniczenie zbrojeń nie
rozwiąże jednak problemu. Mo
że ono tylko stworzyć warunki
do przeprowadzenia reform go
spodarczych i społecznych, bez
których niemożliwe jest zarów
no zlikwidowanie głodu i nie
dożywienia. jak i w ogóle prze
zwyciężenie zacofania w kra
jach tzw. Trzeciego Świata.
CZYTELNIK: Na czym pole
ga koncepcja tworzenia stref
bezatomowych?
KOSULTANT: Jednym x wa
runków
stworzenia
trwałego
pokoju- jest nierozprzestrzenia
nie broni jądrowej. Strefy bez
atomowe byłyby właśnie wiel
kimi regionami, w których
wszystkie państwa zobowiąza
łyby się do rezygnacji z posia
dania tej broni. Koncepcja ta
przewiduje również usunięcie
obcych baz wojskowych, jako
czynnika wywołującego desta
bilizację polityczną. I tak za
awansowane są już rozmowy
na temat stworzenia strefy bez
atomowej w rejonie Oceanu
Indyjskiego.
Urzeczywistnienie tego planu
miałoby ogromne znaczenie dla
stabilizacji politycznej na świe
cie. Warto tylko wspomnieć, że
rejon Oceanu Indyjskiego jest

Stanisław Kowalik
uniknięcia wprowadzenia broni
neutronowej do uzbrojenia sil
NATO w Europie?

JANUSZ PRYSTROM. Szan
sa istnieje. Ta możliwość istnie
je, że jednak w obliczu zdecy
dowanych protestów opinii pu
blicznej. jak i z czystej oceny
sytuacji militarnej, jednak Sta
ny Zjednoczone powstrzymają
się przed decyzją produkcji i
wyposażenia tej broni. Istnieje
chociażby przykład odłożenia
decyzji przez prezydenta Car
tera. Decyzji o produkowaniu
tej broni.
— To jest rezultat presji spo
łecznej...
— Tak. Naturalnie. Następnie
proszę wziąć pod uwagę jednak,
zróżnicowaną opinię wśród za
chodnioeuropejskich
państw-członków NATO w tej kwestii.
Tutaj też są bardzo zdecydo
wane glosy negatywne. Rząd
Stanów Zjednoczonych nie mo
że tego wszystkiego nie uwzglę
dni ać.
— Jeszcze w sprawie ukła
dów, które są omawiane mię
dzy Stanami Zjednoczonymi a
Związkiem
Radzieckim.
Czy
sprowadzenie bomby neutrono
wej do Europy nie odwlecze
iych rozmów...

JANUSZ SYMONIDES:
Ma
pan na myśli radziecko-amerykańskie
układy
o
ograni
czeniu zbrojeń strategicznych.
SALT I i SALT II. Zakres
tematyczny rokowań SALT II
jest bardzo dokładnie sprecy
zowany i jest bardzo mało
prawdopodobne, żeby kiedykol
wiek i w jakiejkolwiek sytuacji
broń neutronowa została włą
czona do tematycznego zakresu
tych rokowań. Natomiast moż
na mówić o ujemnym wpływie
na atmosferę dla tych roko
wań, Gdyby rząd Stanów Zjed
noczonych. wbrew protestom
światowej
opinii
publicznej,
jednak podjął decyzję o wypro
dukowaniu broni neutronowej i
wyposażeniu w tę broń swoich
wojsk, wówczas wywarłoby to
niewątpliwie negatywny woływ
na te rokowania.
Pan wspomniał o opinii pub
licznej, o protestach, i jaki mo-

jednym z najgroźniejszych og
nisk konfliktów, politycznych a
również militarnych.
CZYTELNIK: Czy państwa
NATO zajmują jednolite stano
wisko wobec planów rozmiesz
czenia bomby neutronowej w
Europie?
KONSULTANT: Nie będz’>
przesadą stwierdzenie, że juz
od dawna nic tak nie dzieliło
państw należących do NATO i
samych społeczeństw zachodnio
europejskich, jak właśnie spra
wa broni neutronowej. W Re
publice Federalnej Niemiec je
szcze przed kilkoma miesiącami
nawet czołowi politycy partii
socjaldemokratycznej
potępili
projekt
sprowadzenia
broni
neutronowej. Sekretarz general
ny SPD Egon Banr, nazwał no
wą broń „symbolem perwersji
ludzkiego myślenia”. Rząd fe
deralny nie jest w zasadzie
przeciwny planom swych ame
rykańskich sojuszników, lecz w
obawie przed protestami spo
łecznymi chciałby pozostawić
ostateczna decyzję Stanom Zjed
noczonym.
Broń
neutronowa
wywołuje w krajach zachodniej
Europy tak zdecydowany sprze
ciw olbrzymiej części opinii pu
blicznej. że zmusza to rządy
tych państw przynajmniej dę
dokładnego rozważenia ich sta
nowiska.
Z drugiej zaś strony istnieje
wyraźny nacisk konserwatyw
nych sił politycznych i dowódz
twa NATO, nalegających na jak
najszybsze wyrażenie zgody na
broń neutronową. Jednym z
tych, którzy najbardziej wy
trwale reklamują bombę neu
tronową, jest dowódca wojsk
NATO
w
Europie,
generał
Haig.

CZYTELNIK: Jakie odczuwal
ne korzyści może przynieść po
myślne zakończenie wiedeńskiej
konferencji w sprawie redukuj,
sił zbrojnych w Eurpoie Środ
kowej?
KONSULTANT:
Cały
sens
konferencji wiedeńskiej można
by określić jako uzupełnienie
odprężenia politycznego odprę
żeniem militarnym. Europa jest
rejonem największej koncentra
cji wojsk i uzbrojenia. W ciągu
trzydziestu lat powojennych za
panowała tu równowaga mili
tarna. W Wiedniu chodzi więc
o to, aby utrzymując ten scan
równowagi i nie osłabiając bez
pieczeństwa żadnego z państv
ograniczyć liczebność wojsk i
uzbrojenie.
Gdyby udało się
osiągnąć takie porozumienie,

Janusz Prystrom
że to mieć wpływ. Z całą pew
nością, prezydent Carter, który
tak wielką wagę przykłada do
czynnika moralnego w swojej
polityce zagranicznej, nie mo
że nie uwzględniać głosów opi
nii publicznej w tej sprawie.
Oddaję jeszcze głos panu Tyrlukowi.

RYSZARD TYRLUK: Dotknął
pan sprawy opinii publicznej.
Byłem uczestnikiem demonstra
cji w Amsterdamie przed dwo
ma tygodniami. Jest to kraj,
gdzie zebrano milion 110 tysię
cy podpisów pod petycją. Wszy
stkie partie polityczne, poza
jedną faszyzującą i jedną, któ
ra chciałaby rozegrać pewne
inne swoje wewnętrzne sprawy,
wypowiedziały się przeciw. Mi
nister spraw wojskowych złożył
dymisję, było to właśnie efek
tem tegoż nacisku, ba, przez
głosowanie zobowiązano w par
lamencie rząd, by zakomuniko
wał rządowi Stanów Zjednoczo
nych, że holenderska opinia pu
bliczna nie życzy sobie w tej
chwili, żeby ta broń neutrono
wa. rzekomo dla ich obrony,
miała być stacjonowana w tym
kraju. Ta sprawa odbiła się
wielkim echem na arenie mię
dzynarodowej. Takie wystąpie
nia nie są odosobnioną. Chcę
panu powiedzieć, że w ponie
działek np. w Ankarze odbył
się wiec z udziałem ók. 3 tys.
ludzi, z udziałem przedstawicie
li wszystkich kręgów społecz
nych,
świata
intelektualnego
przede wszystkim. Rząd turec
ki nie może zignorować tego
faktu. Patrząc szerzej na to
zagadnienie możemy stwierdzić,
że broń neutronowa musi być
wykluczona tak ze względów
politycznych, moralnych, etycz
nych, ekonomicznych, jak i mi
litarnych. Póki jeszcze me jest
za późno. Ten nacisk opinii pu
blicznej,. jaki w tej chwili jest,
to najszerszy ruch od apelu
sztokholmskiego, kiedy właśnie
poprzez zbiórkę podpisów, w
tak masowym proteście nie do
puszczono do użycia broni ato
mowej w Korei, a apetyty na
to były wielkie, to trzeba po
wiedzieć. Nie można ignorować
tych wystąpień opinj publicz
nej. To, co ogłaszamy w pra
sie. te wszystkie protesty, to
jest czytane, to jest brane pod
uwagę.

byłby to ważny krok w kie
runku stworzenia w Europie
trwałego ładu pokojowego. A
jednocześnie można by oczeki
wać
nowych
postępów
we
współpracy pomiędzy Wscho
dem a Zachodem, i to we wszy
stkich dziedzinach, od oolityki.
poprzez handel międzynarodo
wy, aż po wymianę kulturalną
i turystykę.
CZYTELNIK: Czy dojdzie do
zwołania światowej konferencji
rozbrojeniowej?
KONSULTANT: W dniach od
23 maja do 28 czerwca toczyć
się będzie w Nowym Jorku Se
sja
Specjalna
Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczo
nych poświęcona rozbrojeniu.
Przypuszcza się, że podejmie
ona decyzję na temat daty roz
poczęcia Światowej Konferencji
Rozbrojeniowej, określi jej za
kres i zadania, a także przygo
tuje odpowiednie zalecenia. Se
sja Specjalna nio jest więc na
miastką Konferencji Rozbroje
niowej, lecz jednym z etapów
na drodze do zwołania tego
ważnego forum międzynarodo
wego.
CZYTELNIK: Ile wyniosły
wydatki na I i II wojnę świa
tową? Jakie były straty w lu
dziach?
KONSULTANT: W pierwszej
wojnie światowej zginęło 10
milionów ludzi, a 20 milionów
odniosło rany;
miliony ludzi
zmarło na skutek głodu i epi
demii.
Wojna
spowodowała
zniszczenia dóbr materialnych
wartości 338 miliardów dola
rów.
W drugiej wojnie światowej
zginęło 54,8 miliona osób, zaś
90 milionów odniosło rany.
Straty w dobrach materialnych
wyniosły 4 biliony dolarów. W
samej tylko Europie zniszczo
no 23,6 min domów mieszkal
nych, 14,5 min budynków uży
teczności publicznej i przed
siębiorstw przemysłowych.
CZYTELNIK: Ile kraje człon
kowskie NATO wydały na zbro
jenia w ciągu 20 lat istnienia
tego układu?
KONSULTANT: Kraje NATO
wydały na zbrojenia w XX-lecię istnienia tego paktu — 1300
miliardów
dolarów.
Obecnie
wydatki te przekraczają ponad
165 mld dolarów rocznie.

Opracowanie:
JACEK OSTERWA
ANDRZEJ TEWIASZEW
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Czas
centryzmu?
ednym z warJctch dowo
dów istnienia trwałych od
rębności
narodo-wo-państwowych w Europie zachodniej — zarazem, przeszkodą
do jej unifikacji politycznej
_ jest duże zróżnicowanie
stronnictw i układów sił mię
dzy nimi w poszczególnych
krajach. Istniejące „między
narodówki": chadecka, socja
listyczna i temu podobne od
grywają rolę doić margine
sową w życiu politycznym
Europy zachodniej, ożywiają
zai swoją działalność wów
czas, gdy bardziej zbiegiem
ókolicznoici, niż w wyniku
uchwytnych
prawidłowości
dana rodzina partyjna uzys
kuje równoczesne sukcesy w
kilku
ważniejszych
pań
stwach.

J

Wysokiego stopnia indywi
dualizm zachodnioeuropejskiej
mapy partyjnej podkreślam
tym bardziej, że w dzisiej
szym
felietonie chciałbym
mówić o tendencji ogólniej
szej, która da się odczytać z
sytuacji wewnętrznej poszcze
gólnych krajów. Można ją bo
wiem rozpatrywać tylko jako
tendencję, silnie uwarunko
waną przez tradycje, sytuację
wewnętrzną, nastroje społecz
ne i taktykę partyjną, nie zaś
jako jednolitą formułę. Pozostaje niemniej faktem,
iż
zbieżne wydarzenia, obejmu
jące pewien większy obszar,
stwarzają istotne przesłanki
dla prognoz społeczno-gospo
darczych w świecie kapitalis
tycznym, a nawet dla rozwo
ju sytuacji międzynarodowej.

W powojennej Europie za
chodniej można wyróżnić kil
ka okresów, w których występowały takie ogólniejsze
tendencje. Bezpośrednio po
zakończeniu II wojny świa
towej zaznaczył się dosyć
powszechny zwrot na lewo,
umocniony podziemnym działaniem lewicy i wyniesionymi
z ruchu oporu koalicjami jednoiciowymi typu frontu naro
dowego. Zwrot ten objawił się
w popularności komunistów i
socjalistów w krajach okupo
wanych
przez hitlerowców
sukcesem tych ostatnich w
Anglii i Skandynawii oraz
powstaniem w krajach o ro
dowodzie katolickim nowych
formacji mieszczańskich, ktore początkowo głosiły radyka
lizm społeczny, mianowicie
stronnictw chrześcijańsko-demokratycznych. Zimna woj
na, w szczególności zaś okres
konfliktu koreańskiego, zna
lazły odbicie w przesunięciu
na prawo: komunistów wyruaowano, socjaliści zostali osła
bieni i w kilku krajach stra
cili władzę, chrześcijańska de
mokracja, która przeszła na
pozycje antykomunizmu i umiarkowanego konserwatyz.
mu, stała sie główną repre
zentacja burżuazji w krojach
przeważająco lub silnie katoNowy Jork, w kwietniu
yła taka chwila w poło
wie minionego roku, kie
dy wiceprezydent Walter
Mondale wrócił właśnie z Eu
ropy, Andrew Young z Afry
ki, Cyrus Vance po wizycie
w Genewie wsiadał do samo
lotu odlatującego do Paryża,
W. Michael Blumental konfe
rował w Tokio, Bob Bergland
(rolnictwo) był w przeddzień
wyjazdu na Daleki Wschód a
pani Rosalyn Carter przemie
rzała kontynent Południowej
Ameryki, w charakterze pre
zydenckiego wysłannika. To
wszystko w jednym tygodniu.

B

Nowy człowiek w Białym Do
mu choć na wstępie swej ka.
dencji podkreślał, że głównie
zajmować się będzie wewnętrz
nymi, skomplikowanymi i pil
nymi problemami kraju, rzucił
w wir spraw świata, po
dobnie jak to czynił! jego po
przednicy, począwszy od F. D.
Roosevelta. Jimmy Carter oś.
wiadczył, że „nowy obraz świa
ta wzywa Amerykę do prowa
dzenia nowej polityki zagrani
cznej", a wszelka zmiana wy
maga oczywiście aktywności.
Była więc w pierwszym roku
nowej kadencji polityka zagra
niczna USA bardzo ożywiona,
podejmowano
ogromną
ilość
Inicjatyw — podobnie zresztą
jak w zakresie tematyki wew
nętrznej.
Ale czy « równie niewielkimi
konkretnymi rezultatami?
Komentator tygodnika „Time” stawiając podobne pytanie
odpowiedział sam sobie ostroż
nie, że polityka zagraniczna
prezydenta Cartera... napotyka
ła dużo trudności. Dlaczego?
Bo „człowiek z Georgii nie
zmiernie się spieszy — spieszy
się by określić, sprecyzować da
ny problem i spieszy się by go
rozwiązać. Ten brak cierpliwo
ści a także duża pewność siebie
często skłaniają prezydenta do
polityki nieprzemyślanej**.
Niektórzy obserwatorzy są
zaniepokojeni brakiem perspek
tywy historycznej w sprawach
zagranicznych, brakiem, który
przejawia administracja Carte
ra. Mówi się, że prezydent czę
sto nie zajmuje dostatecznie
zdecydowanego stanowiska i nie
jest świadom złożoności sytua
cji. Trudno znaleźć linię prze
wodnią w traktowaniu przez
pr hitmćw
Bliskiego

lickich, które pod jej przewo
dem rozpoczęły dzieło inte
gracji zachodnioeuropejskiej.

Z nastaniem
lat
1960
wszechwładza
chadecji
zaczęła
kruszeć (we
Francji unicestwił ją gaullizm), zaś partie socjalistycz
ne rozpoczęły mozolne odra
bianie strat poprzedniej de
kady, aczkolwiek z bardzo
nierównym skutkiem. Apo
geum ogólnoeuropejskiej siły
socjalistów przypada na prze
łom
lat
1960
i
1970;
towarzyszyło temu ożywienie
ich międzynarodówki, wzmo
żone ambicje ideologiczne
(znamienna jest pod
tym
względem
korespondencja,
wymieniana między Brand
tem, Kreiskym i Palmem w
latach 1972—1974, opubliko
wana następnie w formie
książkowej), a także nawią
zywanie kontaktów z partią
komunistyczną tam, gdzie by
ła ona liczącą się siłą, z po
zycji „starszego brata”.
Połowa
lat
1970
zda
wała się przynosić dosyć silne
rozdwojenie mapy politycznej
Europy zachodniej. O ile w
części północnej umacniały
się tendencje konserwatywne
i słaba pozycja socjaldemo
kratów (aczkolwiek tylko w
Szwecji utracili oni władzę),
to południe stało się obszarem
sukcesów lewicy, szczególnie
partii komunistycznych. Ama
torzy analogii historycznych
mogli stwierdzić nawet zdu
miewającą dokładność, z jaką
ten nowy podział pokrywał
się z granicami cesarstwa
rzymskiego oraz XVI-w'ecznum rozbiciem chrześcijań
stwa na katolicyzm i protes
tantyzm.

R

bitrem sytuacji politycznej,
jednak również nie przekro
czyli ścisłego kręgu władzy.
Jak powiedziałem, w każdym
kraju spowodowały to inne
okoliczności
obiektywna
t
subiektywne, odnieść można
niemniej wrażenie, iż wspól
nym mianownikiem była ostrożność tych partii, które
nie rozwinęły wszystkich mo
żliwości ofensywnych, mając
w pamięci niefortunną próbę
portugalskiej „drogi na skrót”,
a także w obawie, iż musiałyby zmierzyć się z trudną sy
tuacją gospodarczo-społeczną,
nie mogąc jej samodzielnie
rozwiązywać.

czywiste, lecz niepeł
ne sukcesy komunistów
stwarzają na tym obsza
rze warunki dla polityki reformistycznego
centryzmu.
Burżuazja — nie tylko we
Włoszech — pojęła, iż prawie
połowa ludności domaga się
zmian w ogólnym kierunku
socjalizacji i jeśli jej przed
stawicielstwa polityczne nie
podejmą cząstkowych cho
ciażby reform, kolejna „ucieczka od komunizmu" może
się nie udać. Ogólna przewa
ga socjalistów nad komunista
mi, przy konfliktowych z re
guły stosunkach między nimi,
umacnia w tych
partiach
tendencje socjaldemokratycz
ne i ułatwia dialog z partiami
mieszczańskimi, aktualny już
w Portugalii, bardziej ograni
czony w Hiszpanii, zamierzo
ny przez Giscarda we Fran
cji. Aczkolwiek na odmien
nym tle, zjawisko to wystę
puje również we Włoszech,
pod postacią programowego
porozumienia pięciu partii, a
w rzeczywistości chadecji i
komunistów.

O

Tego rodzaju centrowa sta
bilizacja odsuwa oczywiście
perspektywę
radykalnych
„Widmo komunizmu", któ przemian społeczno-gospodar
re zatrwożyło burżuazję Eu czych, nie mówiąc już o uropy łacińskiej i Stany Zjed strojowyćh. Jest także wodą
noczone
jako
przywódcę na młyn skrajnej lewicy,
NATO było w istocie rzeczy włącznie z jej terrorystycz
szansą kumulacji zjawisk i nymi odnogami. Z punktu wi
zdarzeń zupełnie różnych: re dzenia stosunków ogólnoeuro
wolucji w Portugalii i obale pejskich ma jednak inną wła
nia junty w Grecji, uwiądu ściwość. Ich ostatnio notowa
frankizmu w Hiszpanii, sta ne ochłodzenie, niezależnie od
ogólnoświatowych
łych, poważnych sukcesów przyczyn
partii
komunistycznej
we (polityka amerykańska i sto
Włoszech i bardziej przejścio sunki Waszyngton—Moskwa)
wych we Francji. Rozmaite oraz recesji ekonomicznej,
było spowodowane również
też
czynniki sprawiły, że
szansa ta nie zrealizowała się j strachem burżuazji przed mo
nigdzie, z częściowym i wa- i żliwym zwycięstwem lewicy.
runkowym wyjątkiem Włoch, i Nawet, jeśli w wielu wypad
Poza Italią, w układzie sił le kach był to strach udawany,
wicy górę wzięli socjaliści — poprzez przekładnię wzmożo
a raczej socjaldemokraci — nego antykomunizmu pogar
lecz i oni nie uzyskali nigdzie szał również klimat stosun
takich wyników, które po ków
Wschód—Zachód.
Po
zwoliłyby im dojść do władzy kompromisie włoskim i wy
lub sprawować ją samodziel borach francuskich ten czyn
nie (Portugalia). Komuniści nik psychologiczny przestoje
u-łoscy stali się co prawda ar funkcjonować.

Wiosna w zaprzęgu reniferów
Od stałego korespondenta, JERZEGO SIERADZIŃSKIEGO
Murmańsk, w kwietniu
ego mroźnego poranka 400tysięczny Murmańsk obu
dził się wcześniej. Miasto,
nad którym dopiero przed pół
tora miesiącem wyjrzało słoń
ce kończąc polarną noc, teraz
szykowała się do powitania
wiosny tradycyjnym świętem
sportowym, którego najwięk
szą atrakcją są wyścigi reni
ferów w reniferowych zaprzę
gach.
Wprawdzie jeszcze wczoraj
samolot, którym przylecieli
śmy z Moskwy miał mocno opóźniony odlot, bo nad Mur
mańskiem szalała zamieć, a
teraz zaspy zbitego wiatrem
śniegu sięgają wysokich par
terów domów i tworzą głębo
kie kaniony pnących się tara
sami ulic. Ale wiosna za Krę
giem Polarnym jest właśnie
taka. Surowa 1 nieobliczalna.
Dziś jest 22 stopnie mrozu i
świeci rażące jaskrawością
słońce. Na parkingach przed
hotelami „69 Równoleżnik” i
„Północny” kolumny autoka
rów z rejestracją fińską, nor
weską, szwedzką, od rana grzeją silniki. Rozbawione towa
rzystwo jeszcze zapełnia bary.
Zapobiegliwsi leją do termo
sów gorącą herbatę nierzadko
wzmocnioną rumem lub po
prostu „Stoliczną”.

T

Tymczasem na trasach prowa
dzących w dolinę Ujuta, która
przez najbliższe dni będzie głó
wną areną 44 polarnej olimpia
dy ze wszystkich stron ciągną
tłumy narciarzy. Jest sobota,
dzień wolny od pracy. Dopiero
teraz widać, czym jest narciar
stwo dla ludzi żyjących pod tą
szerokością geograficzną, gdzie
ostatni śnieg z poprzedniej zi
my znika w połowie czerwca, a
pierwszy tej, która ma nadejść
pojawia się już w końcu lipca.
A więc dziesięć miesięcy białe
go szaleństwa. Czy można się
dziwić, że narty przypinają tu
dzieci od trzech lat. Teraz wszy
scy na deskach przemierzają
dziesięciokilometrową trasę od

Zaprzęgi reniferów przed startem w tradycyjnym biegu podczas
Święta Północy, które corocznie wiosną odbywa się w Mur
mańsku.
Fot, Mikołaj Nestorowie*

Stany Zjednoczone a świat
Od stałego korespondenta, MACIEJA SŁOTWINSKIEGO

yplomaci akredytowani w
Waszyngtonie często na
rzekają, że administracja
ma skłonność do obwieszcza
nia jakiejś nowej koncepcji w
polityce zagranicznej — czę
sto w sposób oczywisty, bez
wjtsJuchania
zainteresowa
nych krajów — po czym na
stępuje gwałtowne wycofanie
się z uwagi na nieuniknione
nieprzychylne reakcje. Ktoś
powiedział, że jest to typowy
taniec, polegający na dwóch
krokach wprzód i jednym
wstecz.

D

Pierre Hassnee, naukowiec z
paryskiego ośrodka badań mię
dzynarodowych, twierdzi: „Ad
ministracja
Cartera
zaczęła
strzelać we wszystkich kierun
kach, nie ustaliwszy przedtem
priorytetów. Mają oni być mo
że pogląd na to, jak świat —
ich zdaniem — powinien wyglą
dać, lecz nie mają ustalonych
pośrednich etapów.”
Utrzymuje się zatem pogląd,
te bezlitosna rzeczywistość w
dziedzinie stosunków między
narodowych na naszej planecie
zmusi prezydenta do skreślenia
bądź zmiany niektórych kon
cepcji oraz do modyfikacji nie
których metod postępowania,
jeśli pragnie on uniknąć po
ważnych niepowodzeń.
Od tych ogólnych stwierdzeń
B-zejdźmy teraz do konkretów.
a wstępie słów parę o tych
strefach amerykańskiej działal
ności, w których komentatorzy
dostrzegają
najwięcej pozyty
wów, choć ! tam często nie
brak owych „kroków w tył”.
— Nowy traktat z Panamą
odstępujący w dużej mierze od
kolonialnego podporządkowania
tego kraju USA „Konserwa” amerykańaka walczy jednak za

ciekle, aby nie wypuścić tego
złotego kąska z rąk Waszyngto
nu.
— Odblokowanie przez Stany
Zjednoczone dostępu do ONZ
dla
Socjalistycznej Republiki
Wietnamu, wznowienie negocja
cji z tym krajem na temat re
paracji wojennych.
— Wznowienie kontaktów z
Kubą. Ten krok świadczący o
zrozumieniu realiów świata za
kłócony został potem inwekty
wami rzuconymi pod adresem
Republik! na. tle konfliktu w
Rogu Afryki.
— Nowy, bardziej niż daw
niej krytyczny stosunek do ra
sistowskich reżimów Rodezji 1
Afryki Południowej. Nie ma
złudzeń, że u podłoża tego leży
zawsze szeroko pojęty interes
USA, czy ogólniej mówiąc —
interes świata kapitalistycznego
(chodzi o położenie tamy w roz
przestrzenianiu się tendencji le
wicowych w Afryce), ale to od
cięcie się od najbardziej brutal
nych eksploatatorskich sił na
Czarnym Lądzie ma pewne po
zytywne znaczenie.

dy jednak dochodzi się do
najważniejszego punktu
zagranicznej polityki carterowskiej — stosunków ze
Związkiem Radzieckim, ujaw
niają się szczególnie nama
calnie jej słabości, niekonse
kwencje, kręte drogi. W krót
kim przecież, rocznym okre
sie czasu, linia tej polityki
wykazała co najmniej trzy
szokujące zygzaki-
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Pamiętamy, ze u progu ka
dencji Związek Radziecki lojal
nie dał do zrozumienia, że nie
zamierza „naciskać” na nową
administrację, wystawiając ją
na próbę w pierwszych trud
nych tygodniach rządów. Ra
dzieckie środki masowego prze
kazu przychylnie przyjęły ina
uguracyjne orędzie prezydenta,
zwłaszcza jego zapowiedź na te
mat kroków mających na eela

stek radzieckiego rybołówstwa
dalekomorskiego, których por
tem macierzystym jest Mur
mańsk wielo statków zbudo
wały nasze polskie stocznie.
Przyjemnie usłyszeć od tutej
szych marynarzy, że są to je
dnostki wyróżniające się nie
tylko doskonałymi wynikami
połowowymi, lecz także szcze
gólną dbałością o warunki
pracy i wypoczynku załóg w
trudnych warunkach arktycznych mórz. Poznałem tu lu
dzi, którzy na swoich statkach
wielokrotnie zawijali do na
szych portów 1 stoczni, znają
dobrze Gdańsk, Gdynię, Szcze
cin, choć nie jest to droga
bliska, trzeba dookoła opłynąć
cały Półwysep Skandynawski.

Patrząc teraz z podmiejskiego
wzgórza na nowoczesną zabudo
wę Murmańska ciągnącą się sze
rokim pasem wzdłuż osnutego
mgłą Zalewu Kolskiego i sięga
jącą tarasami coraz dalej w
głąb tundry, staram uzmysłowić
sobie czym było to miasto w
przeszłości i czym jest dziś.
Z prymitywnego osiedla skła
dającego się w 1917 r. z 93 dre
wnianych baraków i partero
wych domków wyrósł wielki ze
ewnątrz
budynku
•
spół portowy. Dziś stąd wypły
kształcie latającego tawają w dalekie morza trzy a••
lerza, w którym to
tomowe lodołamacze, tu pracu
ły
się
obrady
Doradczego
je elektrownia atomowa, a nie
Zgromadzenia
Ludowego
Indo
daleko zlokalizowana została enezji, panował całkowity spo
lektrownia wykorzystująca ekój.
Rozluźnieni
delegaci
nergię przypływów i odpływów
uczestniczący w debacie ze
morskich. Tu mieści się zasłu
skupieniem wysłuchali zapew
żony dla opanowywania północ
nień 56-letniego prezydenta Su
nych akwenów polarny nauko
harto na temat skuteczności i
wo-badawczy Instytut Gospo
osiągnięć wprowadzonego przed
darki Rybnej i Oceanografii.
jedenastu
łaty „nowego ładu”.
Miastu przybywa rocznie 250
Na zewnątrz wydawało sie jed
tys. m kw. mieszkań. Budowa
nak, że budynek znajduje się
nych nowocześnie z rozmachem,
w stanie oblężenia. Skrzyżowa
choć trzeba przyznać, że ze
nia ulic i mosty znajdujące się
względu na surowe warunki kli
w pobliżu patrolowały oddziały
matyczne kosztuje to o wiele
policji
i armii w czołgach i po
drożej niż gdzie indziej. Powjazdach opancerzonyrh. Na da
stają nowe hotele (w budowie
chu budynku w pobliżu parla
13-piętrowy drapacz), rozbudo
mentu stacjonowało pięć woj
wuje się nabrzeża portu* han
skowych helikopterów, które
dlowego i rybackiego, magazy
miały zostać wykorzystane w
ny ryb I przetwórnie.
razie niebezpieczeństwa. W ca
Czas wracać w Dolinę Ujuta,
łym
mieście
zmobilizowano
gdzie właśnie rozpoczynają się
tysiące żołnierzy, którym wy
wyścigi reniferowych zaprzę
dano rozkaz otwierania ognia
gów, zawodnicy startują poje
na sam widok demonstrantów”.
dynczo, czas przejazdu odmie
Tak amerykański tygodnik
rzają stopery, w każdym za
przęgu po cztery renifery ciąg
„Time” opisał, w Jaki sposób
ną lekkie, drewniane sanie ob
dyktator Indonezji (185 milionów
ciągnięte futrem. Po lapońsku
mieszkańców) zapewnił sobie
nazywają się one narta. Zaprzę
„wybór” na nową kadencję.
giem powozi jedna osoba, ale
przy starcie pomagać mogą z.naGenerał Suharto dokonał pew
jomi i rodzina. Zanim żółta cho
nych przesunięć na stanowi
rągiewka startera pójdzie w gó
skach ministrów. Były minister
rę i włączone zostaną stopery
zawodnik w otoczeniu przyja
spraw zagranicznych Adam Ma
ciół podprowadza swe reny na
lik, znany na forum ONZ. zo
wyznaczoną w śniegu linię i
stał wiceprezydentem państwa.
czeka. Zwierzęta tymczasem krę
cą się niecierpliwie, obracają
*
sanie to w jedną to w drugą
stronę, czasami wnadaią w tłum
łoskie „czerwone brygady”,
widzów, trzeba ie umieć trzy
które porwały A Ido Moro,
mać na wodzy. Na dany sygnał
spotkały się z krytyką 1
zaprzęg początkowo pędzi pu
potępieniem ze strony tak zwa
sty, zawodnik wskakuje na roznej tradycyjnej skrajnej lewicy.
nędzorte już sanie i w tumanach
Przeciw porywaczom wypowie
śnieżnego pyłu pędzi do mety.
działo się Pismo „Lotta Conti
Właśnie przejechał trzykilome
nua”,
uważane Z3 najbardziej
trową trasę kolejny uczestnik
reprezentatywne
dla ugrupowań
wyścigu, zmęczone renifery za
skrajnej lewicy. Również czo
chłannie liżą śnieg, obok stoi
łowy działacz lewackiej grupy
mężczyzna w luźnym futrze z
„U Manifesto”, Valentino Parreniferowych skór ściągniętym
lato.
skrytykował „czerwone
rzemiennym pasem z metalowy
brygady” i porwanie Moro. Zda
mi ozdobnymi klamrami, fut
niem Parlato porywacze nie
rzane spodnią wraz z butami
przewidzieli ani gwałtowności,
tworzą jedną całość. Strój uzu
ani rozmiarów powszechnego opełnia jeszcze futrzana czapa za
burzenia w związku z ich ak
chodząca z tyłu aż do połowy
tem terroru. Pismo innego eks
pleców.
tremistycznego
ugrupowania,
a Półwyspie Kolskim ży„Awangardy robotniczej”, uwa
je 1700 Saamów, należą
ża, że istnieję „zbieżność inte
oni do czterech rodów
resów
między
„czerwonymi
mówiących bardzo różniącymi
brygadami” a burżuazją i impe
się od siebie dialektami. Wła
rializmem”.
ściwie trudno im się ze sobą
*
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Druga runda Jimmy Cartera

Wschodu, czy chociażby w kon
taktach tego kraju z zachodnio
europejskimi partnerami, któ
rym clice się przewodzić.

centrum miasta do rzuconej
wśród tundry malowniczej do
liny Ujuta. W dzisiejszym ma
ratonie narciarskim, którego tra
sa liczy 54 km wśród tysiąca
zgłoszonych zawodników naj
starszy liczy 72 lata, a najmłod
szy nie ukończył jeszcze 13. Sta
ną oni obok takich sław radzie
ckiego narciarstwa. Jak Jewgie
nij Bielajew, Nikołaj Bazukow
czy Siergiej Sawieliew. Oto naj
lepszy przykład masowości spor
tu i jego porywającego uroku.
Sportowe powitanie wiosny za
Kołem Polarnym to wielka i
piękna tradycja Murmańska.
Nawet w latach wojny, gdy na
miasto hitlerowskie samoloty
zrzuciły w sumie 190 tysięcy
bomb, nie przerwano tradycyj
nych biegów narciarskich i wy
ścigów reniferowych zaprzęgów.
Była to dla nas rzecz ogromnie
ważna, mówią starzy mieszkań
cy Murmańska, utrwalała wia
rę w zwycięstwo, podkreślała, że
wojna jest tylko okrutnym epi
zodem i ludzie znów będą żyli
w spokoju. Wczoraj zaraz po
przylocie oglądałem pomnik „Zaszczytników Zapolaria” ustawio
ny na jednym ze wzgórz tuż
nad nie zamarzającą Zatoką
Kolską. Obok zastygłego w gra
nicie monumentu stoją wśród
śniegu wycelowane w niebo zenitówki, które gromiły hitlero
wskie eskadry bombowców ata
kujących wchodzące do portu
konwoje. W tych konwojach
brali udział marynarze antyhi
tlerowskiej koalicji, ich pamięci
poświęcony jest piękny pomnik
— stylizowana dłoń podtrzymu
jąca globus. Stoi on w samym
centrum Murmańska, a parę ki
lometrów dalej jest duży cmen
tarz marynarzy alianckiej floty,
byt mało było czasu, by
zwiedzać to piękne i naj
dalej wysunięte na północ
portowe miasto. Cała jego hi
storia liczy zaledwie 62 lata.
Dziś jest to główny ośrodek
rybołówstwa morskiego i prze
twórstwa ryb, zwany bramą
ku Morzu Barentsa 1 wyjśęiem na
daleki północny
szlak. Stąd właśnie regularnie
odchodzą polskie statki z apa
tytami dla kombinatu w Po
licach. Wśród tysiąca jedno-

esja nową wybranego Zgro
madzenia Narodowego wą
Francji saczęła się od sen
sacyjnego
pojedynku o fotel
przewodniczącego
parlamentu.
Pojedynek był o tyle ciekawy,
śo zasadnicza walka rozegrała
się między dwoma „gaulllstami**
(kandydaci lewicy, ożyli socja
lista 1 komunista, nie mieli ład
nych szans). Jednym z nieb był
Edgar Faure,
dotychczasowy
przewodniczący, drugim — Jacques Chaban-Delmas, który zaj
mował to stanowisko w latach
1958—1969. Według konstytucji
przewodniczący
Zgromadzenia
Narodowego jest czwartą osobą
w państwie — po prezydenoie,
premierze 1 przewodniczącym
Senatu.
Chaban-Delmas zwyclęiył w
drugim głosowaniu dzięki po
parciu prezydenta Giscard d’Estainga i frakcji „giscardystów”
w parlamencie, choć formalnie
pozostaje deputowanym z ramie
nia „gaullistów”. Gazety pary
skie twierdzą, śe sukces Chaban*
-Delmasa umacnia pozycję pre
zydenta, i zwracają uwagę na
tarcia osobiste w łonie „gaullistów”, a w szczególności na dal
sze osłabienie wpływów ich
przywódcy
Jacquesa Chiraka,
który nienawidzi Chaban-Delmasa 1 uważa go za swego kon
kurenta.
*
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wyeliminowanie broni nuklear
nych z naszego globu.
Niestety, pierwszym krokiem
nowej władzy w Waszyngtonie
wobec wielkiego partnera były
próby Ingerowania w wewnę
trzne sprawy Związku Radziec
kiego pod hasłem tzw. swobód
obywatelskich. W Moskwie uznano to za rozpętywanie woj
ny psychologicznej 1 podkreślo
no, że w takich okolicznościach
normalny
rozwój
stosunków
między obu krajami jest nie do
pomyślenia.
Potem przyszło dramatyczne
spotkanie C. Vance’a w Mos
kwie z przywódcami radziecki
mi na temat SALT II, kiedy ujawniły się z kolei tendencje amerykańskie do wyciągnięcia z
nowego układu jednostronnych
korzyści. Kolejne miesiące przy
niosły dalsze objawy oziębiają
cej się atmosfery. Nowa admi
nistracja pod naciskiem kom
pleksu militarno-przemysłowego
zaczęła
podwyższać
wydatki
wojskowe, wyciągać ze swych
laboratoriów jedną po drugiej
nowe rodzaje broni, pragnąc
szantażować potencjalnych ne
gocjatorów radzieckich groźbą
wprowadzenia do swych arse
nałów pocisków samosterują.
cych typu Cruise Missiles, bomb
neutronowych, ruchomych ra
kiet balistycznych.
I potem nagle, późnym latem,
Waszyngton spuścił z tonu. Za
prosił Andrieja Gromykę na po
spieszne
negocjacje,
których
wynikiem była wspólna dekla
racja na temat perspektyw po
kojowych na Bliskim Wschodzie
a także wyraźne odblokowanie
negocjacji SALT II. W Wa
szyngtonie coraz częściej mówi
ło się o rychłej możliwości sfi
nalizowania układu o ogranicze
niu zbrojeń strategicznych, a na
wet o redukcji zapasów bron! atomowych. Pertraktowano jed
nocześnie na temat możliwości
zmniejszenia ilości wojsk, gene
ralnego zakazu prób jądrowych,
prowadzono
dyskusję,
której
przedmiotem były t»w. antysa-

tality, uprzedzanie o próbach z
rakietami balistycznymi, demilitaryzacja Oceanu Indyjskiego,
nierozprzestrzenianie broni ato
mowych i pierwsze sondażowe
rozmowy w sprawie ogranicze
nia sprzedaży za granicę broni
konwencjonalnych.
Strona radziecka cały czas
podkreślała swoją szczerą chęć
pogłębienia procesu odprężenia,
rozwijania handlu,
wymiany
technologii, współpracy kultu
ralnej, zahamowania wyścigu
zbrojeń. Niestety pod koniec
roku ze strony amerykańskiej
zaczęły pojawiać się kolejne
zmiany nastroju;
napaści na
Związek Radziecki, wypaczanie
intencji tego kraju na terenie
Afryki.
Radziecką pomoc dla
Etiopii przy odpieraniu somalijskiej agresji niektórzy poli
tycy USA uznali za przeszkodę
w kontynuowaniu
negocjacji
SALT n. Coraz więcej Jest za
rzutów pod adresem rzekomo
nadmiernych wysiłków obron
nych
Związku
Radzieckiego
(włączył się w to sam prezy
dent swym przemówieniem w
Północnej Karolinie) z całkowi
tym pominięciem faktu, te to
amerykańskie bronie w rodza
ju Cruise Missiles czy bomby
neutronowej wywołały
gorące
dyskusje i protesty w łwiecie.

akie są prognozy polityki
zagranicznej Cartera na
rok 1978?
Na Bliskim
Wschodzie, jeśli Amerykanie
będą nadal wypowiadać się
za cząstkowymi rozwiązania
mi, szanse na postęp są chy
ba niewielkie. Jeśli natomiast
wróci się do koncepcji szero
kich negocjacji genewskich
trudności też nie będą baga
telne — ale Genewa to je
dyne wyjście. Patrząc nato
miast na cały glob można
mieć chyba mimo wszystko
nadzieję na porozumienie w
sprawie SALT II.
Mówi się też w Waszyngto
nie o dość realnych możliwo
ściach na przejęcie rządów
przez czarną większość w Na
mibii i Rodezji i że Stany
Zjednoczone mogłyby w tym
pomóc. We wszystkich tych
jednak wypadkach, jak się
wydaje nieodzowne będzie
wyprostowanie owych „krę
tych ścieżek” dyplomacji w
Waszyngtonie, pozytywne określeme jej celów.
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porozumieć. Nie mieli nigdy
języka pisanego, nie mieli na
zwisk, wspólnym dla nich ję
zykiem jest rosyjski, przyjęli
także rosyjskie nazwiska. Są
najlepszymi hodowcami reni
ferów, choć coraz częściej wy
bierają dziś także 1 Inne za
wody. Spiker zapowiada, że
najlepszy dotychczas czas uzyskał Paweł Juriew. Otacza
go tłum kolegów, pokazują na
główną nagrodę dzisiejszych
zawodów, stereofoniczny ma
gnetofon stojący na stoliku
komisji sędziowskiej.

Juriew to właśnie przedstawi
ciel jednego ze znakomitych
saamskich rodów, wyjaśnia nasz
przewodnik. Podchodzę z gra
tulacjami 1 proszę, by powie
dział coś o aobie.
Nie pierwszy raz startuję w
tych zawodach, ale tym razem
poszło mi chyba najlepiej, choć
wyścigi jeszcze nie skończone i
nie wiadomo kto je wygra. Z
naszego sowchozu „Tundra”, w
którym hodujemy 31 tysięcy re
niferów, w wyścigach bierze udział 19 zaprzęgów. Co mogę
powiedzieć o sobie, śmieje się
Juriew. W 1957 r. ukończyłem
studia w Leningradzklm Insty
tucie Hodowlanym. Od ośmiu lat
jestem
kierownikiem
szkoły
młodych hodowców reniferów w
naszym sowchozle. Wszyscy mie
szkamy w nowoczesnym osiedlu
kilkadziesiąt
kilometrów
za
Murmańskiem. Troje moich dzie
ci uczy się w szkole średniej.
W przyszłym roku najstarsza
córka wybiera się na studia.
Trudno kontynuować rozmo
wę, bo oto następny zaprzęg
wjeżdża na linię startu 1 Paweł
chce pomóc w wyprowadzeniu
reniferów, a dookoła trwa pra
wdziwy ludowy festyn. Pachną
oiekące się na rusztach szaszły
ki, świeże bułeczki w wiklino
wych koszach. Coraz większy
jest tłok przy stoiskach z pa
miątkami, a na rozległym par
kingu wciąż przybywa autoka
rów i prywatnych samochodów.
Murmańsk jest teraz stolicą
wiosny za Kołem Polarnym,
choć dzisiejszego wieczora może
być jeszcze tęgi mróz.

rasa zachodnioniemiecka ogłosiła ciekawe wyniki ba
dania opinii publicznej mło
dzieży (w wieku od 12 do 23
lat) w trzech państwach. a mia
nowicie w Wielkiej Brytanii,
Francji i Republice Federalnej
Niemiec. Na pytanie, czv jesteś
dumny ze swej ojczyzny, odpo
wiedziało „tak” 71 procent An
glików, ale tylko 53 procent obywateli Republiki Federalnej
1 tylko 43 procent Francuzów.
Kolejne pytanie dotyczyło przy
wiązania młodzieży do sztanda
ru narodowego. Za szacunkiem
dla sztandaru wypowiedziało się
33 procent Anglików, 14 pro
cent Francuzów i 10 procent obywateli zachodnioniemieckich.
Ankieta wykazała, że młodzi
Anglicy najmniej interesują się
obcymi
Językami. 68 procent
Anglików nie zna żadnego Ję
zyka poza angielskim, podczas
gdy we Francji odsetek ten wy
nosi 55. a w RFN — 53. Mło
dzież angielska podróżuje mniej
niż jej sąsiedzi z Europy Za
chodniej. 36 procent Anglików w
wieku 22 lat nigdy nie wyjeż
dżało za granicę; we Francji
odsetek ten wynosi 1T, a w Re
publice Federalnej — 14. Napy
tani o skojarzenia, cudzoziemcy
łączyli Francję przede wszyst
kim z dobrym jedzeniem I wi
nem. a Anglię — z inflacją i
strajkami.
•
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a zamówienie szejka Nąyeda bin Sułtana al-Nahyana,
prezydenta Zjednoczonych
Emiratów Arabskich i władcy
Abu Dhabi (nafta!)
angielska
firma sbudowała w Abu Dhabi
szpital kosztem 5 milionów do
larów. Szpital, całkowicie kli
matyzowany, jest wyposażony w
najnowsze urządzenia, ma włas
ną salę operacyjną, kilka wy
specjalizowanych klinik i pra
cowni. Ze szpitala będą korzy
stać szejk, jego 12 ion i 30
dzieci. (XYZ)
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Szukając rezerw...

PAWEŁ CHYNOWSKI

BANK BALETMISTRZÓW
balecie naszym, uparcie
zepchniętym wciąż na
modlę XIX-wieczną do
roił Jednego z zespołów teat
ru operowego, zawsze pano
wała niepokojąca dezorgani
zacja 1 tymczasowość, podci
nająca mu skrzydła do lotu
na wyższe poziomy sztuki. I
brak (a nawet brak świado
mości tego braku) kadr: taneerzy, dyrektorów zespołów,
choreografów, pedagogów i
baletmistrzów.
Tancerzy
kształcimy — trzeba ich tylko

W

me choreografów, trzeba po
deprzeć cię twórcami zagrani
cznymi, by ich prace zapładniały rodzime umysły. I trzeba
szukać wśród młodych, dając
im szansę sprawdzania swych
sił i pomysłów.
Jeszcze gorzej x baletmistrzami. Tych trzeba po prostu
szkolić — sprawdzonymi gdzie
indziej metodami...

Zawód — baletmistrz

Zakres działań baletmistrza
(z francuskiego „Maitre de

lach 1 przygotowywać wszystko
dla właściwego
wykonania”.
Trudna to funkcja i niewdzię
czna — bo z zasady anonimo
wa.

Rodzime praktyki

Ludzi właściwie spełniają
cych tak właśnie pojmowane
obowiązki baletmistrza w na
szych zespołach generalnie
brak. Tu i ówdzie tylko —
najlepiej jak potrafią w na
szych warunkach — zastępu
ją ich fachowcy ze Związku

1 zachodnich choreografów
współczesnych tracą w ich
rękach swe oryginalne rysy.
Nasi goście nie są przy tym
w stanie zagwarantować ciąg
łości pracy oaletmistrzowskiej z
powierzonymi im zespołami. Ich
kontrakty opiewają najczęściej
na dwa sezony (a czasem i kró
cej). Z chwilą wyjazdu takiego
baletmistrza
powierzona mu
wcześniej „działka” repertua
rowa pozostaje bezpańska — do
chwili przyjazdu kolejnego spe
cjalisty. który zanim zdąży ob
jąć wszystko, już zaczyna pa
kować walizki. Ów brak ciąg
łości w baletmistrzowskiej opieca nad solistami, zespołami tan
cerzy oraz repertuarem na
szych scen baletowych nieustan
nie przyhamowuje nurt rozwo
jowy naszych zespołów. Spra
wę rozwiązaliby polscy baletmistrze. powiązani z zespołami
wieloletnimi umowami i rozli
czani na bieżąco przez dyrek
tora baletu ze swych codzien
nych 1 sezonowych obowiązków
Ich jednak w naszych zespołach
ciągle jak na lekarstwo. Dla
czego?
Nie wiadomo, albo
wiem...

Baletmistrzów o kwalifika
cjach odpowiadających mniej
więcej wyżej zarysowanym
wypuszczają od wielu już lat
radzieckie wydziały specjali
styczne wspomnianego mos
kiewskiego Instytutu Sztuki
Teatralnej (GITIS) oraz Kon
serwatorium w Leningradzie.
Większość baletmistrzów ra
dzieckich
współpracujących
czasowo z naszymi zespołami
kończyła jedną z wymienio
nych uczelni. Mamy i my już
blisko dwudziestkę własnych
absolwentów wydziałów baletmistrzowskich obu uczelni.
A w grupie tej — niektórzy
ukończyli nawet dwa wydzia
ły moskiewskiego GITIS-u,
nazywane u nas obiegowo:
pedagogicznym i choreografi
cznym. Dyskutuje się wpraw
dzie kryteria, jakimi nasze
Min. Kultury i Sztuki kieru
je się dobierając kandydatów
na te studia, ale trudno mimo
to podważać wartość dyplo
mów, jakie przywieźli do
kraju.
I tu rzecz dziwna — tylko
czwórka z nich prowadzi obecnie zajęcia w zespołach
baletowych.

Barbara Rajska (Arycja) i Waldemar Wolk-Karaczewski (Hipolit) w „Fedrze” Lifara na scenie
Teatru Wielkiego.
Fot. Leon Myszkowski

azkołić więcej i lepiej. Dy
rektorów zespołów zawsze
można mianować spośród wy
bijających się swą indywidu
alnością artystów wszystkich
baletowych specjalności, albo
też — co zdarza się w świę
cie coraz częściej — spośród
utalentowanych organizacyj
nie znawców zagadnienia, czy
po prostu światłych baletomanów. Z pedagogami baletu
wciąż jeszcze mamy kłopoty,
ale tych kształci już od paru
lat — mlejmy nadzieję, nale
życie — Studium Nauczycieli
Tańca przy PWSM w War
szawie.
Gorzej ■ eboreorrafamL Tu

potrzebna jeet po prostu duża
praktyka
taneczna 1 talent
twórczy. Tego nie zastąpią żadCi uniwersytety. Znamienne na
n temat zdanie wygłosił kie
dyż w wywiadzie czołowy ra
dziecki choreograf, Jurij Gri•orowicz.
Powiedział
m.in.
,„..u nas w ZSRR żaden wybit
ny choreograf nie wyszedł jak
dotąd z GITIS-u — wszyscy «urodzill się- w teatrze”. Gdy nie

Nowe wydanie
poezji Mickiewicza
na Litwie
żyeją trzytomowego «blon poezji Adams Mickie
wicza zakończyło się litew
skie
wydawnictwo
„Waga”.
Włączono do niego „Pana Ta
deusza”, „Dziady”, „Konrada
Wallenroda”, „Grażynę”, „Bal
lady i romanse”, a także inne
utwory
poetyckie.
Autorami
przekładów są wybitni poeci
litewscy, m.in. Wincas Mikołajtis-Putlnas, Eduardas Mieżałajtis, Jnstinas Marclnkiawlezius.

E

Wystawa wczesnych
szkiców Modiglianiego

W paryskiej
galerii
NRA pokazano 50

sztuki
rysun
ków
Modiglianiego,
w
większości dotychczas nieekspoBowanych. — Wszystkie zosta
ły sprzedane lub podarowane
przez
Modiglianiego
memu
•utadkowi — oświadczyła kie

Ballet") zmieniał się w ciągu
wieków. Kiedyś termin ten
oznaczał człowieka, który od
powiedzialny był na dworze
lub w teatrze za organizowa
nie i wykonywanie, a czasem
też za kompozycję tańców i
baletów. Z obowiązkami tymi
łączyła się często jego osobi
sta odpowiedzialność za byto
wanie tancerzy dworskich..
Zakres działań baletmistrza
we współczesnym zespole bale
towym najtrafniej określa „Sło
wnik baletowy” Oxford Unive<rsity Press. Czytamy tam, co na
stępuje: „Dziś termin ten oz
nacza człowieka, który odpo
wiedzialny jest zą regulowanie
i
kontrolowanie codziennego
planu prób, nie mylić z dyrek
torem baletu, choreografem i
pedagogiem (w mniejszych ze
społach jednak te rozmaite
funkcje często zachodzą na sie
bie). On musi aranżować pró
by, dbać o jakość wykonania
danego baletu, gdy choreograf
i jego asystenci zakończyli już
swoją pracę. Musi kontynuować
ich pracę, polerować, doskona
lić tancerzy w ich nowych rorowniczka galerii Nicole Houzset-Altounian.
Rysunki
eksponowane
w
galerii
wnuczki
Altouniana,
nastręczają pewne wątpliwości:
niektóre z nich, bez żadnych
zastrzeżeń, są podpisane przez
Modiglianiego, inne — zidenty
fikowane przez Maxa Jacoba.
Modigltani zmarł w 1920 roku,
Joseph Altounian — w 1954 r.
Jedynie tradycja rodzinna pot
wierdza autentyczność rysun
ków przypisywanych Modiglianiemu.

Największy fanatyk teatru
Londynie zmarł niedaw
no w wieku 78 lat Ed
ward Sutro — uznawany
za największego w W. Brytanii
fanatyka teatru. Od 1935 r. obejrzał ponad 9000 premier te
atralnych. Do ulubionych jego
sztuk należały „Hamlet” Szek
spira 1 „Wiśniowy sad" Cze
chowa. Zmarły był osobą bar
dzo popularną w środowisku
teatralnym, ale nieraz miał
trudności ze zdobyciem biletu
na jakąś głośną premierę. Jak
głosi anegdota, na pierwsze
przedstawienie w nowo otwar
tym po II wojnie londyńskim
teatrze „Drury Lane", E. Sutro
zdobył bilet przy pomocy swe
go... psa, który momentami za
stępował go w długiej kolejce
do kasy teatru.

W

Radzieckiego. Ich przydat
ność w tym zakresie jest je
dnak dla naszego baletu oty
łe ograniczona, że — wycho
wani na wzorach estetycznych
i stylowych baletu rosyjskiego
1 radzieckiego — świetnie opiekują się rosyjskim reper
tuarem klasycznym naszych
scen, ale już balety polskich
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go w Gdyni — prowadzi tre
ningi baletowe z tancerzami.
Teresa Szramowska uczt.” w
budapeszteńskiej szkole bale
towej. Piotr Schulz nie żyje.
Kolejna piątka to dyploman
ci Wydziału Baletmistrzowskiego z Leningradu. Ich kwalifi
kacje baletmistrzów-restauratorów, przygotowanych nie tylko
do nauczania baletu i prowa
dzenia prób, ale także do re
staurowania (wznawiania) ro
syjskich baletów akademickich,
są tym cenniejsze, że w przy
padkach realizacji klasyki pe
tersburskiej na naszych scenach
wciąż jeszcze korzystamy ze
specjalistów zagranicznych o
podobnym zresztą przygotowa
niu zawodowym (!?). Z naszych
zaś, Krystyna Bujak-Sadowska np. pozostaje jedynie na
etacie nauczycielki Warszaws
kiej Szkoły Baletowej.
Najpełniejszego wykorzystania
jako baletmiśtrz Polskiego Tea
tru Tańca 1 nauczycielka Poz
nańskiej Szkoły Baletowej do
czekała się Teresa Memches.
Choć I ona niewielkie ma moż
liwości wykazania się swymi
kwalrikacjami restauratora ro
syjskiej
klasyki
repertuaro
wej — zadebiutowała dopiero
przed dwoma laty realizując
Akt Cieni z „Bajadery” Petipy
na scenie... zachodnioberlińskiej
Deutschen Oper (z powodze
niem!). Wreszcie, Danuta i Ja
rosław Piaseccy — tańczący w
balecie stołecznego Teatru Wiel
kiego. Od kiedy odeszli na do
bre z Warszawskiej Szkoły Ba
letowej, ograniczają się właści
wie do wykładów dla studen
tów Studium Nauczycieli Tań
ca. Piaseckiemu udało się rów
nież niedawno zrealizować Fokinowskie .JSylfidy” na scenach
Bytomia i Gdańska.

Nasze rezerwy

Na koniec, już tylko absol
wenci moskiewskiego GITIS-u
Elżbieta Szczotkowska-Kulka
od naru lat przebywa w Bra
zylii. gdzie nawet zrealizowa
ła „Giselle” z brazylijską gru
pą baletowa. Przed wyjazdem
związana była jedynie ze
szkolnictwem. Elżbieta Bojcowa kieruje zespołem baleto
wym Teatru Muzycznego w
Gdyni 1 wydaj e się rezygno
wać raczej z ambicji baletmistrzowskich na rzecz cho
reograficznych. Danuta Dyla.g-Biennaćka uczy w War
szawskiej Szkole Baletowej.
Mirosław Różalski — w
Poznańskiej Szkole Baleto
wej i prowadzi treningi z mę
skim zespołem Polskiego Te
atru Tańca. Ostatnia absol
wentka — Krystyna Popław
ska uczy w szkole i rozpoczy
na praktykę baletmistrza-repetytora w zespole stołeczne
go Teatru Wielkiego, właśnie
niedawno powierzano jej opiekę baletmistrzowską nad
pracami Serge Lifara.

Pierwsza siódemka (z listy
absolwentów radzieckich uczelni specjalistycznych, udo
stępnionej nam przez Zarząd
Szkół Artystycznych MKiS) to
wychowankowie GITIS-u z
lat 1951—67. Jerzy Gogół,
kompletnie nie wykorzystany,
pozostaje dziś na urzędni
czym stanowisku w Zjedno
czonych
Przedsiębiorstwach
Rozrywkowych. Zbigniew Ko
rycki osiadł w PWSM jako
kierownik Studium Nauczy
cieli Tańca. Studium działa w
trybie zaocznym — Korycki
ma zatem sporo wolnego cza
su, od lat do wykorzysta
nia. Eleazar Rosen — wy
emigrował za granicę. An
drzej Glegolski — nie wyko
rzystywany, zmienił tymcza
sem miejsce pobytu na Paryż.
Ma tam znakomitą pozycję ja
ko pedagog tańca klasycznego,
przygotowuje własne choreo
grafie. Kazimierz Jacak jest
ostatnio pedagogiem zespołu
baletowego Teatru Muzyczne-

I co dalej?
Jak łatwo się zorientować,
dyplomowani pedagodzy i baletmistrze z radzieckich uczelni służą dziś naszym zes
połom baletowym, ogranicza
jąc się .przede wszystkim do
pracy dydaktycznej w szkol
nictwie. Ta zaś nie stoi właś
ciwie na przeszkodzie do peł
niejszego ich zaangażowania
się w artystyczną codzienność
naszego baletu. Czy jednak
odpowiednie władze miejskie
i podlegające im teatry, kło
począc się niedoborem kadr
baletmistrzowskich, zwracały
się ostatnio do kogoś z nie
wykorzystanych z propozycja
mi współpracy?
Odwagi więc. Panowie dy
rektorzy! Poszperajcie wśród
rodzimych rezerw, póki jest
jeszcze z czego wybierać. W
przeciwnym przypadku. Wasi
następcy zmuszeni będą już
tylko ściągać rodaków z za
granicy! .

Jeleń, pod lasem, zapadał
zmierzch. Nagle rozległy się
krzyki wartowników niemiec
kich jadących przy każdym
wagonie:
— Halit! Halt! — potem
ZUZANNA CZAJKOWSKA
strzały. Ludzie uciekali. Cho
ciaż za uciekinierami strzela
no, skrył ich mrok, krzaki,
OD RED. W związku z ob
Wszyscy chcieli zobaczyć ciemny
już las. Lory poje
chodzonym w kwietniu Miesią
tamten pociąg, chociaż oba chały dalej.
cem Pamięci Narodowej druku
wiali się, że straż eskortująca
Nocą podróżny, drzemiący
jemy wspomnienie dotyczące
ich, zacznie strzelać. Wreszcie płytkim,
losu mieszkańców Warszawy z
niespokbjnym snem,
ujrzeli
wagony,
też
towarowe
pamiętnych
dni jesieni 1944
nagle
otworzył
oczy. Ujrzał
ale kryte dachami, w których obraz świata, oblepionego
roku.
gę
jedynym źródłem światła i stą, białą mgłą. — Już nigdy
skortowani przez żołnie powietrza były maleńkie za nie wrócę — powiedział męż
rzy w Feldgrau doszli kratowane okienka, w tej czyzna. Nie miał już domu, czy
do rampy kolejowej i tam chwili oblężone przez młode mógł dalej żyć? — Jego żona,
wsiadali do lor, które miały twarze.
młoda, dynamiczna, pełna
— Trzymajcie się! Do zoba energii
pełnić rolę wagonów osobo
— stała się nagle sta
czenia
w
domu!
—
wołali
wych. Do każdego musiało
ruszką,
apatyczną i milczącą.
wtłoczyć się blisko siedem młodzi.
Wielodniowy
głód sprawił, że
Tamci z otwartych lor też wychudła, ubranie
dziesiąt osób:
chorych, z
wisiało na
dziećmi, starych, kalekich; coś krzyczeli, pytali o Janka, niej, jak na kiju- Ale wyob
młodych, silnych i zdrowych Andrzeja, o łączniczkę Basię raźnia pracowała intensyw
wyeliminowanych już w Ursu z Wilczej, czy też jedzie, bo nie, raz po raz wracał utrwa
sie — mieli jechać do Nie tu właśnie jej matka... Krzy lony na zawsze w pamięci
miec. Niezdatni do pracy je żowały się pytania o nazwi obraz wydarzeń...
chali w nieznane, nie wie ska, imiona, pseudonimy. Nie,
Słowa obwieszczenia rozle
dząc, co ich czeka. Pozosta oczywiście, nie wieziono tym pionego na murach * Warsza
wili za sobą miasto już uci transportem wszystkich chłop wy na początku październi
szone, zmartwiałe, bezludne- ców i dziewcząt, . mających ka 1944 roku: wszyscy mie
Strzelające w górę języki pło „zgodnie z prawem między szkańcy mają natychmiast
mieni świadczyły, że zniszcze narodowym” dotrzeć do obo opuścić miasto.
nie trwa, ale już bez walki zów jenieckich. Wiele pytań
Kobieta widzi dom, Jaki
arii obrony. Czuli się bierni 'i pozostało bez odpowiedzi.
pozostawiła. I widzi tamten
Wkrótce
oba
pociągi
zaczę

bezradni, przymykali powieki
dzień. Małżeńskie łóżko, przyporażone światłem. Do nie ły się od siebie oddalać.
kryte białą pościelą. Bierze
dawna otaczała ich piwnicz
ransport ludności cywilnej stamtąd dwa koce, wychodzi
na ciemność, czerń gruzów.
stawał na wielu stacjach z sypialni. W kredensie szu
Teraz słońce sprawiało nie
i przystankach. Trudno ka sztućców, zabiera dwie
mal ból.
było odgadnąć cel podróży. pary. W kuchni jest cała ro
Tuż za Ursusem nagle do Ludzie poddawali się biernie dzina. Mąż pakuje cały swój
wagonów posypała się żyw nieznanemu. W Skarżysku bagaż: małą czarną teczkę.
ność — pomidory, marchew, Kamiennej, gdy pociąg sta Włożył pędzel do golenia,
jabłka — od niewidzialnych nął, zawyła syrena ogłaszając mydło, ręcznik. Wychodzi
— Zaraz! Ubierz się —
ofiarodawców, widać śledzą alarm lotniczy, zaraz dały się
cych drogę, jaką ruszył tran słyszeć ciężkie tąpnięcia ziemi krzyczy^ chcąc przywołać mę
sport.' Minęli podwarszawskie pod bombami. Zadrżały tory, ża do opamiętania, do rzeczy
okolice. W Skierniewicach pociąg zakołysał się, poruszo wistości Ale to ' właśnie rze
ny bliskimi wybuchami.
czywistość jest nie do poję
rozległ się okrzyk:
Ocaleli. , I znów jazda: noc, cia.
— Obok nas wiozą pow dzień, noc, dzień. Kiedy po
— Włóż palto zimowe —
stańców!
ciąg zatrzymał, się koło stacji powtarza 1 sama wkłada

Pożegnanie z domem
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Wagner
ideusz Kaczyński w posło- ślejszych miejscach wagnero
wiu do monografii Wagne wskich dramatów. Walter w
ra napisanej przez Zdzisła
wa Jachimeckiego i wydanej „Śpiewakach Norymberskich",
po raz drugi parę lat temu na przykład, śpiewa tak:
przez Polskie Wydawnictwo
„U wiosny wrót
Muzyczne w Krakowie, powia
da co następuje:
objęła, ach, błogo mnie
„Obecne pokolenie polskich
i z oczu lśnieniem
melomanów raczej już zdaje
i z piersi drżeniem
sobie sprawę z wysokiej po
kojący pragnień swych tar
zycji Wagnera w kulturze eu
ropejskiej, ale „Pierścienia Niowocu słodki czar
belunga” nikt dziś właściwie u
podała mi”.
nas nie zna”.
Gościnne występy królew
To nawet w operetkach tak
skiej opery sztokholmskiej, u nas nie śpiewają. Chyba u
które były zdarzeniem bez pre Gombrowicza. Nie bardzo więc
nas dziwi, że Hanslick pisał o
cedensu w naszym życiu mu librettach Wagnera, iż każde z
zycznym, zdezaktualizowały o- nich „jest morderczym dla roz
pinię Kaczyńskiego — nato sądku i dla języka bełkotem i
jąkaniem, a monologi i dia
miast zaktualizowały książkę logi
bombastyczne, wyśrubo
Jachimeckiego, całą muzykę wane i pozbawione naturalne
Wagnera i całą jego rolę w hi go uczucia, nie mają prawa do
storii romantyzmu europej tytułu dzieła sztuki’’.
skiego XIX wieku. Mimo woli
Spory o Wagnera dawno już
sięga się po tę jedyną polską przebrzmiały i wiemy dob
monografię wagnerowską i rze, że jego opery są wielki
dziełami sztuki. Ale, jak
czyta się ją, jaka tam ona jest mi
wszystkie wielkie dzieła, pod
to jest, ale z pożytkiem i przy legają w działaniu swym na
jemnością.
przychodzące i zmieniające się
Może najgorzej w tym od pokolenia niezmiennym fluk
czytaniu wydawnictwa krako tuacjom. Inaczej widzieli i sły
wskiego wychodzi sam autor szeli je nasi dziadowie i ojco
posłowia. Usiłuje on uspra wie, inaczej słyszą je nasze
wiedliwić Jachimeckiego, jego wnuki.
sposób przedstawienia wielkie
Książka Jachimeckiego nie
go muzyka i o ile trafnie oce wątpliwie jest książką swoje
nia książkę o Wagnerze jako go pokolenia, jak powiada Ta
„pamiątkę epoki”, to jednak deusz Kaczyński „pamiątką etrochę przesadza pisząc:
poki”. Ma ona swoje olbrzy
„Jachimecki nie dał zrobić z mie zalety. Przede wszystkim
siebie belfra, zawsze pozostał rzadko można spotkać mono
sobą — profesorem uniwersy grafię napisaną z takim entu
tetu w najlepszym znaczeniu zjazmem, z takim uwielbie
tego słowa. I jeszcze czymś niem autora do przedmiotu
więcej niż profesorem, bo ar swego studium. Entuzjazm Ja
tystą, który rozumiał, że sztu chimeckiego jest zupełnie śle
ka nie znosi wyłącznie nauko py, bez zastrzeżeń oddany kul
wego do niej stosunku”.
towi Wagnera i w sposób zu
A któż to chciał zrobić bel pełnie młodzieńczy zachwyco
fra z Jachimeckiego? Wystar ny dziełem autora „Lohengriczy przejrzeć spis profesorów na”. Entuzjazm ten to rzecz
Uniwersytetu Jagiellońskiego, bardzo cenna, udziela się też
którzy razem z Jachimeckim czytelnikowi — o ile go nie zi
dostali zaproszenie do Colle rytuje — i wciąga bardzo w
gium Maius (i w dalsze oko lekturę tej niezwykłej książki.
lice) w październiku roku 1939.
Trzeba jednak przyznać, że
To był sam kwiat profesorów
w najlepszym tego słowa zna kśiążka jest przestarzała, na
czeniu i Jachimecki był jed Wagnera i na jego dzieło,
zwłaszcza po ostatnich do
nym z nich.
politycznych na
Kaczyński przecenia wartości świadczeniach
rodu niemieckiego, chciałoby
reprezentowane przez Jachi się spojrzeć inaczej. I myślę,
meckiego nazywając go kom że PWM winno pomyśleć o
pozytorem i poetą. Ta, panie nowej polskiej monografii Wa
gnera. A w braku jej dać nam
Kaczyński, sam pan zażenował przekład
jakiejś nowoczesnej
się przeczytawszy poetyckie książki niemieckiej, angiel
przekłady Jachimeckiego z skiej lub amerykańskiej po
grafomańskiej poezji Wagnera święconej „czarnoksiężnikowi
i gęsto się pan tłumaczy, dla z Bayreuth".
Nasze współczesne zaintere
czego tekstów tych na nowo
sowania romantyzmem i post
nie przełożono. Zresztą to jest romantyzmem,
nasze łowienie
jasne, ale mam nadzieję, że jego ech w epoce „secesji”
to ostatni raz. A gdyby za przy chyba będzie teraz sprzyjało
kładem Szwedów przyszło nam zainteresowaniom wagnerow
skim. Tym bardziej że i pod
„Pierścień" podać na scenie, to względem
realizacji teatralnej
warto zrobić nowe, wartościo wpadnięto już w teatrze wag
we tłumaczenie. Tekstów Wa nerowskim na właściwą dro
gnera to nie uratuje, ale może ginie będzie to karykaturalnie
PS. Panią Eat Herbich pro
śmieszne, jak jest w najwznio szę o jej adres.

r

okrycie. A książki? To, co
kochali, gromadzili, kupując
za każdą sumę oszczędności
coś nowego? Książki muszą
zostać*
Nadeszła ostatnia chwila i
wtedy właśnie posprzeczali
się, czy wychodząc z domu
zamknąć drzwi?
— Zostawiam otwarte —
powiedział mąż, biorąc swo
ją teczkę.
Po cichu zamknęła drzwi.
Teraz w wagonie obraz ten
wraca w pamięci. Obraz do
mu, rzeczy, bez których chy
ba riie można egzystować, a
które trzeba było zostawić. —
Co dalej? Jestem bezdomna,
bezdomna — powtarza szep
tem.
Bolesny szum w głowie.
Pozostaje już tylko czekać na
ostateczne wypełnienie się
losu. Strzały w tył głowy?
Zasypany ziemią dół? Czy
powolne głodowe zamieranie?
Stopy drętwieją, trzeba się
poruszyć, zmienić pozycję, le
piej oprzeć o ścianę wagonu.
Dziecko śpi, ale koc zsunął
się na brudne deski wagonu.
nów wracają obrazy z
niedawnej
przeszłości.
Okupacja. Godzina poli
cyjna.
Trzask
zamykanej
przez dozorcę bramy. Ale
jeszcze na ulicy, tupot nóg,
pukanie: wbiega spóźniona
dziewczyna, zdyszana — o
mało nie wpadłą na patrol.
O tej porze mogą do każde
go strzelać. Przyciemnione
okna, czarny papier na szy
bach: jeżeli zobaczą światło,
będą strzelać. Wieczorny nurt
domowego życia- I jego ta
jemnice. Odwiedzano się z
lekturą „gazetek”, krążono z
wielokrotnie
powtarzanymi
dowcipami (....czy to prawda,
panie feldfebel, że wasz stąd
niedługo cholera weźnie?” —
pytał andrus-gazeciarz podsu
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wając Niemcowi pod nos
sprzedawany
przez siebie
szmatławiec. „Nein, nein” —
odpowiadał Niemiec). Zaprzy
jaźnieni słuchali razem no
cami radia, chociaż za to gro
ziła śmierć. Wszystko kryły
przyjazne mury, chroniły, da
rzyły, choćby niepewnym,
chwilowym ale — poczuciem
bezpieczeństwa. Świadomość:
jeszcze dziś głodni, znękani,
ale razem w domu — koiła.
Po kolejnej dobie odysei —
wagony zaskrzypiały i nagle
stanęły. Ludzie zmartwieli,
milczący, czekali: co się teraz
stanie? Czy już za chwilę
padną strzały?
Strażnicy otworzyli wagony
i można było z nich wyjść.
Tłum prostował zmartwiałe
kością odrętwiałe mięśnie,
obolałe plecy. Brano toboły
i pakunki, uniesione z domu.
Jeszcze nie wiedziano, czego
oczekiwać. Ale po chwili pu
sty już pociąg odjechał, zni
kły zielone mundury. Znale
źli się sami na płaszczyźnie
ziemi, oblewanej czerwonymi
promieniami
zachodzącego
słońca*
Można już było przeczytać
nazwę stacji: Charsznica Mie
chowska. W odległości kilku
set metrów od torów, na
wzniesieniu, budynek kościo
ła. Na jego dziedzińcu usta
wiono zbite ze świeżych de
sek długie stoły na krzyża
kach. Posiłek dla wygnańców
już
czekał,
przygotowany
przez mieszkańców tej okoli
cy.
torach zostało troje
ludzi: para staruszków
i dziecko, nie rozumie
jące, wystraszone. Siedzieli
otępiali, patrząc bezmyślnie
przed siebie. — Byli niezdol
ni do ruchu, ale głos dziecka,
pełen strachu, wzywał, pro
sił, by iść razem z innymi.
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Po „pocisku”

ZASADY

JERZY KASPRZYCKI
Ry». MARIAN STĘPIEŃ
by obejrzeć ten dom, trzeba najpierw znaleźć na pla
nie miasta ulicę Chodako
wską. Dawniej była to ulica
Twespolska, która w wyniku
rozbudowy dzielnicy przesunęła
się bardziej na wsctiód. W ogó
le zaś lepiej — dla ścisłości hirtorycznej — posłużyć się adre•em przedwojennych zakładów
amunicyjnych
„Pocisk”:
ul.
Mińska 25.
Posesja przy uL Chodakow
skiej nr 22 zajmowała tylko ma
leńka cześć wielkiego obszaru
fabrycznego, obejmującego ponad
13 hektarów, ale odegrała dużą
rolę w procesie powstawania tej
wytwórni. Gdzieś około 1913 ro
ku ulokował tu swą fabryczką
metalową drobny przemysło
wiec Doley. Doczekał się w tej
branży Polski niepodległej i —
wiedziony zarówno patriotyz
mem. jak zmysłem handlowym
— założył z sąsiadem Lipskim
spółkę „Polkul". Nazwa niewie
le mówiła, ale już po kilkuna
stu miesiącach firma założyła
bardziej wymowny szyld: Za
kłady
Metalowo-Amunicyjne
„Obrona”.
Przy poparciu Głównego Urzędu Zaopatrzenia Armii wo
kół tego jadra uformowała sie
znacznie poważniejsza spółka
akcyjna „Pocisk”, do której we
szli nie tylko lokalni fachowcy
— rzemieślnicy w rodzaju Doleya. lecz przede wszystkim —
finansiści 1 wielcy przemysłow
cy. Prezesem był wybitny dzia
łacz społeczny
i
gospodar
czy Warszawy, jej burmistrz i
prezydent, inż. Piotr Drzewiec
ki (1865—1944). Warsztaty po
mieszczono w budynkach daw
nej Lnianej i Jutowej Manu
faktury, przejętych przez Min.
Spraw Wojskowych.
Resort ten, choć patronowa? »
urzędu „Pociskowi”, nie zawsze
wywiązywał się z umów. War
tość zamówień zmniejszyła się w
ciągu piętnastu lat do jednej

darzało się nieraz w histo
rii, że państwa kolonialne
(choć nie tylko one) otwie
rały w podległych sobie tery
toriach. położonych z dala od ich
granic, urzędy pocztowe, gdzie
stosowane były znaczki metro
polii z odpowiednimi nadruka
mi lub bez nadruków. Ale za
prawdziwe kuriozum uznać wy
pada współczesną „francuską
pocztą za granicami” na wyspie
Mayotte, która nie jest ani De
partamentem, ani tzw. Teryto
rium Zamorskim Francji, ani
oczywiście francuską „kolonią”.
Mayotte (375 km kw., 25 000
mieszkańców) była w latach
1950—75 — obok wysp Anjouan,
Moheli i Wielki Komor —
częścią francuskiego Terytorium
Zamorskiego, zwanego Komora-
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enzyna, koszty eksploatacji
samochodu, to temat licz
nych rozmów prowadzonych
chyba przez wszystkich zmoto
ryzowanych zwłaszcza teraz, gdy
zaczyna sie sezon wiosennych
wyjazdów na krótszy czy dłuższy
wypad
poza
m’asto.
Jak
zmniejszyć koszty utrzymania
wozu? Jak oszczędzać paliwo?
Te pytania powtarzają się teraz
w telefonach i listach od na
szych Czytelników.
Na zużycie benzyny, mówi So
biesław Zasada, wpływa m. in.
styl i technika jazdy. Bez ner.wowego szarpania i zrywania
wozu no. spod świateł sygnali
zacji ulicznej, bez gwałtownego
przyspieszania i bez nagłego ha
mowania. Delikatne, elastyczne
operowanie zarówno pedałem
przyspiesznika, iak 1 hamulca,
to podstawowa tajemnica małe
go zużycia paliwa. Do tego do
dać jeszcze trzeba kwestie utrzymywania tzw. ekonomicznej
szybkości, różnej dla poszcze
gólnych egzemplarzy samocho
dów nawet tej samej marki.
Przyjąć jednak można, że jadąc
szosa ze stałą prędkością ok. 80
km/h zarówno małym „Polskim
Fiatem 126p”, jak i żerańskim
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Pocztowe kuriozum
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trzeciej
kwoty
początkowej.
Spółka musiała korzystać z po
mocy kredytowej banków kra
jowych i zagranicznych, głównie
francuskich. Jednym z wielu
wierzycieli był też wiedeński
finansista Gutman, zaangażowa
ny zresztą w przemyśle zbroje
niowym prawie całej Europy.
Aby uwolnić się od dodatko
wych obciążeń, zwłaszcza po
datkowych. firma pozbywała się
niepotrzebnych
nieruchomości.
W ten sposób w posiadanie ka
mienicy z oficyną warsztatową
przy ulicy Terespolskiej 22
(dziś: ul. Chodakowska) weszli
w latach trzydziestych małżon
kowie Rachmfelewscy. Wbrew
miejscowym legendom, nie pro
wadzili tu wytwórni guzików,
lecz wynajmowali dawne pomie
szczenia fabryczne jako magazy
ny. m. in. dla braci Pakulskich.
Po wojnie pomieszczeniami
produkcyjnymi
zainteresowała
6ię spółdzielczość. Zmieniały się
specjalizacje — przeważnie dziewiarsko-pończosznicze, zmienia
ły się nazwy. Schedę po spół
dzielniach „Tęcza”, „Patentka”,
..Pasmo” przejął działający w
tym samym pionie „Polan”, któ

ry dorobił się na tyle, że mógł
przenieść się z podnajmowanej
starej oficyny do nowego, wła
snego budynku.
Urbaniści i planiści miejscy
przewidują, że po roku 1980 po
wstanie na tym terenie stacja
obsługi samochodów, która uzu
pełni istniejącą w pobliżu sta
cję benzynową. Mówiąc praw
dę. kamienica nr 22 budzi już
od dawna zastrzeżenia co do
warunków mieszkaniowych. Jest
to dom niewątpliwie solidny i
zewnętrznie efektowny, ale mo
cno zagrzybiony i zawilgocony,
niektóre zaś pomieszczania tyl
ko warunkowo „nadają się na
pobyt ludzi”, jak to brzmi w
języku urzędowym. Były tu też
lokale przerobione ze strychów,
pozbawione odpowiedniego oświetlenia („...stosunek powierz
chni oiden do powierzchni po
dłogi 1:30.„”) lub za niskie
(„...od sufitu do podłogi 197
cm...”).
Przeprowadzano doraźne re
monty i przebudowy, które cza
sem wywoływały nawet żywio
łowy protest zasiedziałych loka
torów,
przyzwyczajonych
do
istniejącego stanu rzeczy. Jedna

z mieszkanek Interweniowała u
władz, gdy jej sąsiadka ujaw
niła zamiar założenia rewelacyj
nego urządzenia: zlewu. Skar
ga była wstrząsająca: „...Chcą
kuć ścianę dla przeprowadze
nia rur. Mieszkam tu 28 lat i
■wszystko było dobrze, a tu te
raz takie fanaberie. Od samego
myślenia można dostać pomie
szania zmysłów. Władze powin
ny zabronić takiego postępowa
nia. W związku z tym proszę
o wydanie łagodnego wyroku...”
Nie wiem, jaki zapad! „wy
rok” i czy zlew został zainsta
lowany. Nie jest to w tej spra
wie najważniejsze. Chciałbym
raczej prosić Czytelników, aby
nie wyśmiewali się z małostko
wych kłopotów mieszkanki sta
rej kamienicy. Historyjka jest
zabawna, przyznają, czy jednak
nie pobrzmiewa w niej inna
także nuta, poważniejsza? Ro
zejrzyjmy się dookoła w na
szych nowych osiedlach, po
patrzmy w lustro.Czy tylko w starych murach
objawia
się niechęć
wobec
wszelkich zmian, które wyma
gają osobistej ustępliwości, ugodowości, tolerancji?

mi. Archipelag ten, położony na
Oceanie Indyjskim, między Ma
dagaskarem a wybrzeżem Afry
ki, zażądał na początku lat sie
demdziesiątych
niepodległości,
na co po pewnych wahaniach
Paryż przystał, pod warunkiem
wszakże, iż przeprowadzone zo
stanie na Komorach powszechne
referendum na ten temat.
Jak można było się tego spo
dziewać, referendum dało więk
szość zwolennikom niepodleg
łości. Jednakże mała Mayotte
pozostała w większości „wierna
Francji”. Francuzi przyrzekli
wprawdzie uprzednio, że będą
traktować Komory jako całość,
ale wobec postawy ludności Ma
yotte, unieśli się honorem i po
stanowili wziąć wyspę pod swo
je skrzydła. Oburzyło to resztę
Komorańczyków,
którzy
nie
chcąc się wdawać * Francuzami
w żadne dalsze pertraktacje, ogłosili 6 lipca 1975 jednostronnie
niepodległość.
Paryż znalazł się, prawdę mó
wiąc, w pewnym kłopocie. Uczynić z Mayotte Departament
Zamorski wydawało się rządowi

niezbyt
stosowne,
zwłaszcza
wobec protestu niepodległych
Komorów, które w ONZ uzyska
ły poparcie większości państw
Trzeciego Świata. Mayotte otrzy
mała więc całkiem specjalny
statut, który nie czynił z niej
ani niezależnej jednostki, ani
części Republiki Francuskiej,
tylko coś pośrodku.
Jeszcze do końca 1975 roku li
sty odchodzące z Dzaoudzi i z
Mamoutzou (jedynych dwóch
miasteczek istniejących na Ma
yotte) opatrywane były znacz
kami dawnych Komorów. Ale z
początkiem następnego
roku
wprowadzono tu całkiem po
prostu znaczki francuskie, 1 to
mimo iż Mayotte do Francji
formalnie nie należy. Datowni
ki zaś zamiast dawnego napisu
„Mamoutzou-Comores” otrzyma
ły napis „Mamoutzou-Mayotte”.
Prawdę mówiąc nie jest to
rzecz' całkiem nowa. Mayotte
była kolonią francuską już w
1841 roku, podczas gdy Anjouan,
Moheli i Wielki Komor dostały
się Francji dopiero w 1886, jako

protektorat. Mayotte stosowała
w latach 1859—1892 znaczki Ko
lonii Francuskich. W 1892 roku
wyspa otrzymała własne znacz
ki, podobnie zresztą jak An
jouan, która — jak wynika z
ówczesnych datowników — była
częścią jednostki zwanej „Ma
yotte et Dependances”. Wielki
Komor otrzymał swoje znaczki
w 1897, a w 1906 — otrzymała
je wyspa Mohćli. W 5 lat póź
niej wszystkie te obszary zo
stały przyłączone do Madagaskaru. Pozostały one jego inte
gralną częścią aż do 1946 r. gdy
stworzono nową jednostkę —
Komory. Od 1950 roku (do 1975)
Komory miały też swoje włas
ne znaczki z napisem „Archipel
des Comores". W 1958 przesta
ły być kolonią 1 zyskały nazwę
Terytorium Zamorskiego.
Całą historię małej Mayotte
można oczywiście prześledzić na
pocztowych
dokumentach,
z
których część należy dzisiaj do
wielkich rzadkości.

MAURITIUS ANTIGUA

Dla kogo?
oleżanka redakcyjna przeka
zała mi opinię grona jej
znajomych, do czego ją zo
bligowały, a mianowicie, że piszę ia wyłącznie o modzie mło
dzieżowej i umieszczam takie
zdjęcia, które osobom w „pew
nym wieku” na nic się zdać nie
mogą, bo czegoś takiego prze
cież nie włożą. Ponieważ takie
przekonanie może krążyć nie
tylko wśród znajomych mojej
koleżanki redakcyjnej, więc po
stanowiłam sprawę wyjaśnić na
łamach, a nie tylko ustnie, bo
z cała pewnością wyjaśnienia
wymaga.
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Po pierwsze — nie ma teraz
żadnego podziału na modę mło
dzieżową I niemłodzieżowa —
trąbią o tym wszyscy od dłuż
szego czasu, począwszy od fran
cuskich wielkich krawców, a na
skromnych kącikach mody, jak
np. nasz, skończywszy. W mo
dzie występuje podział na style,
sposoby noszenia 1 być może
jedne z nich są bardziej odpo
wiednie dla osób młodszych a
Inne dla starszych, ale też bym
tu żadnych rygorów nie stoso
wała. Są także w modzie modele
ekstrawaganckie 1 spokojne, ale
te pierwsze ule są wyłącznie
przypisane do młodizieży, a te
drugie do kobiet dojrzałych, bo
znam przykłady zupełnie od
wrotnych upodobań.
Po drugie — wrażenie o nie
przydatności niektórych modeli
z zamieszczanych przez nas zdjęć
może powstać wówczas, gdy
(na ogół dwa razy w roku)

„Fiatem 125p” zużycie paliwa
zwykle jest najmniejsze. Kto
jednak chce jechać „setką” (nie
mówiąc już o tych, którzy prze
kraczają wciąż obowiązującą u
nas dopuszczalną maksymalną
szybkość 100 km/h), musi liczyć
się z tym, iż za taką jazdę pła
ci się drożej, większym zuży
ciem paliwa.
Naturalnie na ekonomiczną
jazdę ogromny wpływ ma ob
ciążenie ■wozu, a także stan tech
niczny samochodu. Trudno po
wiedzieć o wszystkich elemen
tach, jakie mogą decydować o
zwiększonym zużyciu, ale choć
by o niektórych sprawach war
to przypomnieć.
Amortyzatory, jeśli są za sła
be, źle trzymają, to koła, na któ
re przenoszony jest napęd z sil
nika, odskakują od jezdni, obra
cają sie w powietrzu i choć
trwa to ułamki sekund, to także
wpływa na bezużyteczne spala
nie benzyny.
'Bak, czyli zbiornik benzyny
— każda nieszczelność np. przy
wlewie, jak również w przewo
dach paliwowych, to niepotrze
bna strata paliwa.
Chłodnica — gdy jest zanie
czyszczona, wpływa na przegrze
wanie silnika, a to też powoduje
wzrost zużycia benzyny.
Delko — radzę nie zapominać
i zwracać uwagę na stan przery
wacza, należyte oczyszczenie 1
ustawienie styków. Przerwy w
dopływie prądu także przecież
powodują stratę paliwa.
Elektryczność — cały układ ma
duży wpływ na prawidłową eks
ploatację. pamiętać więc radzę
m. in. o akumulatorze i rozrusz
niku.
Filtr powietrza 1 oleju: Ich
zanieczyszczenie,
zbyt
długa

eksploatacja, również powoduję
zwiększone spalanie benzyny.
Gażnik — nikogo chyba nie
trzeba przekonywać, jak decy
dującą rolę odgrywa w układzie
paliwowym. Czyścić i regulować
gażnik trzeba — moim zdaniem
— przynajmniej dwa razy w
roku.
Hamulce źle wyregulowane,
działające z nadmiernym opóź
nieniem. to nie tylko ewent. nie
bezpieczeństwo najechania i wy
padku. lecz także i dłuższa dro
ga hamowania, a więc i większe
zużycie benzyny.
Koła — należycie ustawione,
wyważone i co najważniejsze:
opony zawsze napompowane zgo
dnie z instrukcją fabryczną ma
ją istotny wpływ na zwiększo
ne lub zmniejszone tarcie, a
tym samym i na spalanie ben
zyny. Z dwojga złego lepiej jest
mieć opony trochę mocniej na
pompowane, niż o zbyt niskim
ciśnieniu, gdyż to właśnie powo
duje większe opory podczas
jazdy.
Olej — właściwe smarowanie
silnika i zgodna z instrukcją
wymiana oleju, też odbija się
na zużyciu benzyny.
Świece zapłonowe jeśli dają za
słabą iskrę, to spalanie mie
szanki w silniku nie jest całko
wite, a więc i to wpływa na
wzrost zużycia paliwa. Przynaj
mniej co 5—6 tysięcy km trzeba
świece oczyścić i sprawdzić odsteo elektrod.
Zapłon — regulacja, podobnie
jak gażnika — przynajmniej te
raz, wiosna i po sezonie letnim,
a koniecznie przed zimą.

przekazujemy relacje z parys
kich kolekcji, które rzeczywiście
bywają nie na nasze tramwaje.
Ale niby dlaczego nie przeka
zywać? Są pisma, które regu
larnie zamieszczają zdjęcia z
salonów samochodowych, automobiliści sobie oglądają, komen
tują. gaworzą i wszystko jest
w porządku. A przecież chyba
daleko łatwiej przerobić starą
sukienkę na modną tunikę, niż
„malucha” na najnowszy model
Renault.

chodzi o autentyczne starsze
panie, bo te na ogół doskonale
sobie radża z modą, potrafią ją
wykorzystać, dostosować do swo
jego stylu, a przede wszystkim
ją lubią. Wątpliwości na te
mat młodzieżowe-niemłodzieżowe, mata przede wszystkim ko
biety w wieku średnim, które
z jednej strony chciałyby być
modne, a z drugiej — boją się.
Co prawda nadmiar odwagi ni«
zawsze przynosi dobre efekty,
ale równie niebezpieczna bywa
zbytnia zachowawczość. Wywa
żyć to sobie trzeba dobrze, wy
próbować. a przede wszystkim
wybrać z tej rozmaitości wła
ściwy dla siebie styl. Osobiście
np. w nadmiarze falbanek czu
je sie iak przedwojenna pomoc
domowa na spotkaniu ze star
szym sikawkowym. toteż falba
nek raczej nosić nie będę, ale
to nie znaczy że muszę odrzu
cić modę en bloc, bo jest w
niej mnóstwo rzeczy bez falba
nek. A komu innemu znów w
falbankach świetnie, za to za
nic nie włoży spodni. I też do
brze.
•
Podejrzewam Jednak, te w
tych pretensjach występuje In
ny problem: nie wieku, lecz tu
szy. Jeśli tak, to Jest to zupeł
nie inna sprawa. Chociaż — nie
tak całkiem. Bo moda jest jedna
także dla szczupłych 1 grubych,
tylko te te ostatnie mają po
prostu mniejsze możliwości wy
boru. Ale mają. I także, a na
wet przede wszystkim, nie po
winny wybierać rzeczy obcis
łych,
dopasowanych.
ściśnię
tych paskiem. Niczego bowiem
tymi obcisłośclaini nie ukryją
— przeciwnie: uwydatnią. Ale
jak trudno w tę tak starą praw
dę uwierzyć!... (tb)

I wreszcie, po trzecie — co
też takiego jest w tej modzie
czego nie mogą włożyć osoby w
„pewnym wieku”? Wycięłam w
tym celu kilka zdjęć z zagrani
cznych żurnali — bardzo typo
wych dla obecnei mody. Są to
w dodatku modele konfekcyjne,
bo przy ich opisach podaje się
także ceny. I prosiłabym, aże
by przyjrzeć się tym zdjęciom
uważnie, ale przychylnie, z od
robiną dobrej woli, a nie od
razu z nastraszoną miną.

Co właściwie na tych model
kach mogłoby uwłaczać god
ności starszej pani? Spokojna,
gładka, przymarszczona spódni
ca? Luźny sweter? Nie za cias
na bluzką? Marynarkowy ble
zer? A może krawat jest takim
bezeceństwem?

Oczywiście starsze panie nie
muszą wiazać sobie — iak mo
delki — małych warkoczyków,
ani robić trwałej na długich
włosach, ani przyczepiać do pas
ka małych konduktorek. Odrzuć
my te wszystkie gagi, śmieszne,
drobne bibeloctkl, kokardki i in
ne firfitluszkl — 1 co zostanie?
Bardzo fajna moda, wygodna,
swobodna, co to nigdzie nie ści
eka. nie uwiera, nie ciągnie, nie
gniecie.

Użyłam terminu „starsza pani”,
ale wiem doskonale, że tu nie

Notował:
DARIUSZ PIĄTKOWSKI

KRZYŻÓWKA
POZIOMO: i. Delikatna tkanin* w deseń do obszywania Mellzny
4. Motyw postępowania 7. Droga, gościniec Ł Obrońca słynnej re
duty przed Wolą 9. Pierwiastek chemiczny, metal 10. Rozlepione
ogłoszenie o Jakiejś imprezie 13. Miasteczko pionierskie na Krymie
15. Owoc południowy 19. Średniowieczny gród leżący nad Odrą, od
którego wzięła nazwę Ziemia Lubuska 30. Muza, opiekunka poezji
miłosnej 31. Nieruchoma część maszyny elektrycznej, wewnątrz
której obraca się część ruchoma — wirnik 22. Tajemnica 25. Wierzch
nia powloką ciała ludzkiego 17. Rocznik historyczny 20. Człowiek
wprowadzający nowości 30. W muzyce; cicho, delikatnie 31. Na
czynie, bania do płynów lub gazów 32. zawieja, zamieć 33. Imię
żeński*.
PIONOWO: 1. Dawna broń, rodzaj luku naciąganego lewarem
I. Rozporządzenie, polecenie 3. tmię męskie 4. Pierwszy uczeń w kla
sie 5. Narzędzie rolnicze S. Polski poeta, dramaturg 1 nowelista,
pseudonim El.....y 11. Człowiek przesadnie żarliwy, przejmujący sie
fałszywymi lub przesadnymi przekonaniami 12. Członek wyższej
Izby parlamentu 14. Rzeka w pn. Italii, historycznie powiązana
i Cezarem 15.' Rzeka, w której utonął ks. Józef Poniatowski 17.
Produkt mleczny 15. Promieniotwórczy pierwiastek chemiczny lż.
Przeznaczenie, fatum 33. Spadająca ze zboczy gór misa śniegu 34.
Wdzierca, natręt 23. Ptak śpiewający 26. Elektroda dodatnia 27.
Gatunek dyni 2*. Samica Jelenia.
Odpowiedzi należy nadsyłać na kartkach pocztowych, do dnia
33. bm. pod adresem: Żvcie Warszawy, 00-624 Warszawa, Marszał
kowska 3/5. Między Czytelników, którzy nadeślą prawidłowa roz
wiązania, rozlosowane będą nagrody książkowe.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z DNIA 35.111.
POZIOMO: 1. Kawał i. Sława s. Osaka 5. Blat 3. Kot* 11. Baza
IŁ Walec 14. Ruda 15. Skwar 17. Skecz II. Sad 30. Ruleta 31. Udział
33. Kir 35. Pałasz 39. Bielmo 31. Elza 33. Flesz 34. Amor 35. Algi 36.
Ikr* 37. Rzepa 38. Arkan 38. Talia.
PIONOWO; 1. Kolba 2. Aula 4. Łotr I. Antał 4. Otwór T. Akces
I. Bzik 18. Aukcja 13. Laka 1S. Seria 16. Walka II. Sak 18. Dur 32.
n« 34. Interes 25. Pokraka 36. Plotka 27. Łoza 28. zefir 29. Bazia
30. Lama 32. Alka 34. Arka.
Nagrody otrzymują:
1. Z. Nowogórskl, W-wa 2. b. Rybaczuk, Pruszków 3. A Ulanowska, W-wa 4. J. Broński, W-wa 6. E. Zdanowska, W-wa 6. M.
M. Aleksandrowicz, W-wa 7. E. Zalewski, W-wa I. M Sadowski,
Grudziądz 8. M. Reklewska, Gdańsk-Oliwa 10. J. Lenart, Radom
II. Z. Stępniewski, Leszno 13. J. Wiszniewski, Lublin 13. W. Michniak, Lódt 14. E. Wójcicka, Bielsko-Biała 15. 1. Królońska. Toruń.
Książki wysyłamy pocztą.
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Kłopot z wątrobą
igdy nie przypuszczałam, te
tyle osób „ma coś z wątro
bą”. A tu w listach b. czę
sto mnie pytają, czy to szkodzi
na wątrobę, czy nie. Chcąc ucz
ciwie odpowiedzieć, muszę mó
wić „nie wiem". Wątroby to sza
lone indywidualistki. Wcale się
nie trzymają reguł sztuki diete
tycznej. Także i ci, którzy nie
piją, nie psują sobie wątroby le
karstwami 1 chemią, 1 nawet nie
odżywiają się tak bardzo nie
prawidłowo, potrafią czasem

N

cierpieć z powodu wątroby.
Znam osobę, która cierpi na wą
trobę, ma nudności itp. po zje
dzeniu cukierka oblanego kuwerturą czekoladową, a świetnie
się czuje po zjedzeniu miski
tłustego bigosu. W każde] se
kundzie życia wątroba musi wy
konywać tysiące czynności, za
leżnych od tysięcy czynników.
Tak więc — trudno — trzeba
samemu
poznać
wymagania
swojej wątroby, by wiedzieć co
lubi, a czego nie znosi.
Pp. Z. 1 R. Bilek pytają, czy
na ich wątroby nie zaszkodzą
płatki kukurydziane. Nie wiem.
Nie sądzę. Warto spróbować, np.
garść płatków na pół filiżanki
mleka. Płatki nie «ą „nasycona
tłuszczem".
P. Krystyna M. pyta, czy droż
dże szkodą na wątrobę? W for
mie „fałszywego móżdżku” nie

którym szkodzą, ale większości
nie.
P. Jolant* Kored ma mnó
stwo pytań, w dodatku takich,
na które już odpowiadałam. Po
nieważ jednak powtarzają się 1
winnych listach więc powtórzę.
Na silne kurcze łydek pomaga
wit. E. Jest w kiełkach pszenicy.
Ala pszenicy się nie „hoduje ta
ką metodą jak rzeżucha” — jak
Pani pisze, ale na plastykowych
sitkach do herbaty zanurzonych
w kubku ze zmienianą wodą. Po
3 dniach, gdy kiełek ma 3 mm —
już jeść cale ziarno, np. zmikso
wane, Jako pastę z twarożkiem
do chleba lub tp. Rzeżucha ma
nie tylko witaminy, ale i jod 1
wiele soli mineralnych i działa
orzeźwiająco (przy pragnieniu),
lepie] niż woda. Drożdże jada
się piwne lub piekarskie. Zabija
się je wrzącą wodą lub mlekiem
łub smaży w „fałszywym móż

dżku”. Uwiędnić posiekaną ce
bulę na tłuszczu na biało, dodać
3—5 dag drożdży, a gdy się roz
puszczą, dodać 1—2 białka. Wy
mieszać, doprawić solą, pieprzem
1 siekaną natką pietruszki. A
płatki owsiane najlepiej jeść w
formie „surówki piękności”, czy
li surowe, namoczone wodą na
noc, a rano dodać tarte jabłko,
sok z cytryny, miód do smaku,
posiekane orzeszki laskowe, ew.
mleka, śmietanki lub twarożku.
Na ogół nie słyszałam, aby su
rówka piękności szkodziła ja
kiejś wątrobie.
Kotlety jajeczno-zlemniaczana.
Jaj na wiosnę nie brak, ziem
niaki coraz bardziej tracą na
smaku i... wartości, więc bar
„Bursztynowy" w Sopocie po
daje bardzo tam łubiane właś
nie takie kotlety. Przepis opra
cowali: St Lęgowska, E. Wielogórska 1 K. Piotrowicz.

Pół kg ziemniaków ugotowa
nych zemleć (lub wziąć puree)
i wymieszać z 6 jajami na twar
do, startymi na tarce i 1 jajem
surowym.
Dodać podsmażoną
cebulkę (10 dag), sól, pieprz, sie
kaną natkę pietruszki; wymie
szać. formować kotleciki, otoczyć
w tartej bulce i smażyć na zlo
ty kolor na tłuszczu z obu stron.
Podawać z jarzynami, surówka
mi lub sosami. Np. pyszne z so
sem grzybowym.
P. Zofia Ł. pisze, że pomogły
jej drożdże, gdy je piła przez 2
tygodnie, na nieznośne i o przy
krym zapachu pocenie się. Ale
potem przestały pomagać. Pro
szę jeść b. dużo zielenin. Przy
dałby się także cynk. Jest w
drożdżach, kiełkach pszenicy,
czosnku i zieleninach. W piguł
kach u nas będzie, a jest np. w
USA.
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Blisko pięć i pól wieku
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radomskiego szpitalnictwa

SOBOTA___________8,IV

W „Kronikach Królestwa
Polskiego" — dziele Jana Dłu
gosza pod datą 1432 r. czyta
my: ,Szpital dla chorych w
tym mieście za Zbigniewa, bi
skupa krakowskiego został ufudowany przez radnych i
obywateli Radomia".
Nie był to szpital w dzisiej
szym tego słowa znaczeniu,
inne były założenia organiza
cyjne. inną niż dziś spełniał
on funkcję. Był bezpłatnym
przytułkiem dla pielgrzymów,
bezdobnych nędzarzy, dla opuszozonych dzieci i dla cho
rych, którzy nie mieli domo
wej opieki.
Pierwszy szpital mieścił się
przy nieistniejącym już koś
ciele św. Ducha, w miejscu
gdzie obecnie znajduje się bo
isko przy Starym Ogrodzie.
Zlokalizowany był przy ów
czesnej bramie Piotrkowskiej
poza murami miejskimi na ni
sko położonym i podmokłym
terenie. Miejscowi mieszcza
nie hojnie przyczyniali się do
wyposażenia szpitala swymi
darowiznami i zapisami a
królowa Zofia, ostatnia żona
Władysława Jagiełły, która w
okresie założenia szpitala by
ła właścicielką miasta Rado
mia również przeznaczała dla
szpitala dary w naturze oraz
wspomagała dotacjami pie
niężnymi.
Pierwsze drewniane zabu
dowania szpitalne przetrwały
do 1598 r. ,po czym wybudo
wano nowy szpital, o któ
rym wiadomo, że miał for
mę czworoboku z trzema iz
bami jedną dla niewiast, dru
gą dla mężczyzn trzecią dla
zakaźnie chorych, a przezna
czony był dla 15 osób.
Lekarza nie było nie tylko
przy szpitalu ale i w całym
mieście. Zastępowali lekarzy
cyrulicy, których w XVI wie-

ku było w Radomiu 10. Le
czyli rany, wrzody, zestawia
li złamania, dokonywali ope
racji a także sprowadzali ma
ści i kupowali w aptekach od
powiednie leki. Lekarstwa ob
nosili też wędrowni kupcy. W
skrzynkach
przewieszonych
przez ramię chowali oni naj
różniejsze leki, -rozmaite zio
ła, maści lubczyki, cudowne
lekarstwa.
Współczesnego człowieka uderza troska ówczesnych lu
dzi o zdrowie, lęk przed cho- ,
robą przeważnie bolesną i
nieuleczalną, wobec której
człowiek był najczęściej bez
bronny, bo nie znający jej
źródła i nie rozumiejący isto
ty procesów chorobowych a

Autokarowa wycieczka
turystyczno-krajoznawcza
Biuro Obsługi Ruchu Turys
tycznego w Radomiu organi
zuje w dniach 13—14 maja
autokarową wycieczkę krajo
znawczą na trasie: Radom —
Warszawa — Płońsk — Cie
chanów — Opinogóra — Kras
ne— Ciechanów — Żelazowa
Wola — Sochaczew — Radom.
Uczestnicy wycieczki zwiedzą
między innymi zamek książąt
mazowieckich z XV w w Cie
chanowie, Muzeum Romantyz
mu, które znajduje się w za
meczku neogotyckim (dawna
własność Zygmunta Krasińs
kiego) w Opinogórze, muzeum
Fryderyka Chopina w Żela
zowej Woli, wysłuchają tak
że koncertu chopinowskiego.
Bliższych informacji udzie
la i zgłoszenia przyjmuje do
dnia 12 bm. BORT PTTK, ul.
Traugutta 46/48 w godz.. 8—
16 tel. 225-26. (bw)

Rozpoczęto wiosenną
akcję zalesiania
W lasach woj. radomskiego
rozpoczęło się tegoroczne, wio
senne zalesianie zrębów, halizn i nieużytków. W lasach
prywatnych zwanych także
chłopskimi pod
zalesianie
przeznaczy się tej wiosny 1500
ha a dalsze 300 ha objętych
zostanie tzw. poprawkami i uzupełnfbniami, które wykonu
je się t>m, gdzie posadzone w
ubiegłych latach sadzonki po
prostu uschły lub nie przyję
ły się. Do zalesienia, „odno
wień”, poprawek i uzupełnień
potrzeba będzie aż 15 min sa
dzonek sosny oraz 1 min sa
dzonek brzozy, świerku, jod
ły, modrzewia i dębu w za
leżności od rodzaju i jakości
gleby czy jak określają to leś
nicy — siedliska.
Podobne prace zalesieniowe
w lasach państwowych pro
wadzone będą przypuszczalnie
na terenie około 4,5 tys. ha,
głównie tzw. zrębów. Nieste
ty, nie udało się nam uzyskać
dokładnych informacji doty
czących zalesień gdyż prak
tycznie... nikt nimi nie dyspo
nuje w woj. radomskim. Po
prostu, część lasów w woj.
radomskim podlega organiza
cyjnie Okręgowemu Zarządo
wi Lasów Państwowych w
Łodzi a część podobnej jed
nostce z Krakowa. Na doda
tek, lasy znajdujące się na te
renie nadleśnictw podległych
tym jednostkom nie zawsze
w całości znajdują się w gra
nicach administracyjnych woj.
radomskiego.
Jak dotychczas, nikt nie po
trafi znaleźć logicznego wyjś
cia z tego, błędnego koła, któ
re absolutnie nie ułatwia gos
podarki leśnej w woj. radom
skim ani kontroli wvkonywanych prac przez łódzkich i

krakowskich leśników. Inna
sprawa, że oni także mają
kłopot, gdy część lasu znaj
duje się w jednym a reszta w
innym nadleśnictwie, podleg
łych różnym OZLP i na tere
nie
różnych
województw.
Miejmy nadzieję, że ostatecz
nie sprawa ta zostanie uregu
lowana z pożytkiem dla gos
podarki leśnej i w ogóle lasu.
TMZ

Inauguracja sezonu
żeglarskiego na Borkach
Żeglarze z Klubu Wodnego
Ligi Obrony Kraju rozpoczę
li już sezon na zalewie w
dzielnicy „Borki". Na wodę
spuszczono jacht typu „Kor
moran”, który został przekaza
ny klubowi przez Zarząd
Główny LOK jako nagroda za
dotychczasowe wyniki w pra
cy szkoleniowej.
Jacht zostanie wykorzysta
ny w praktycznym szkoleniu
jaki Klub Wodny prowadzi
dla swych członków oraz w
szkoleniu na stopnie żeglar
skie zorganizowanym dla 30osobowej grupy z ogniska
TKKF przy RZPS „Radoskór”. Po ukończeniu kursu
żeglarskiego uczestnicy szko
lenia wezmą udział w rejsie
po Jeziorach Mazurskich.
Osiągane wyniki szkolenio
we to przede wszystkim zasłu
ga ofiarnych działaczy spo
łecznych: prezesa klubu —
Piotra Wykroty komandora
klubu — Andrzeja Nolla, ster
ników — Wojciecha Mroza,
Macieja Szczerbińskiego, To
masza Senenki. (bw)

upatrujący powód dolegliwoś
ci w czarach, urokach i de
monach. Średniowiecze nęka
ne było poza tym epidemiami
dżumy, ospy, durów, gruźlicy,
szukano więc ratunku w le
cznictwie ludowym i w ma
giiStopniowo jednak zaczyna
się przykładać coraz większą
wagę do strony lekarskiej
szpitali. Pierwsi lekarze w
Radomiu to Andrzej Rusiel i
Krzysztof Sapelius — był to
początek XVII wieku. W 100
lat później zaczęto rozdzielać
chorych w szpitalu wg kate
gorii chorób oraz wprowadzono
regulamin szpitalny. Lekarzy
w mieście było już wielu a
wśród nich dużo szarlatanów
bowiem nie wymagano od ni
kogo dyplomów — leczył kto
choiał.
W roku 1791 budynki nale
żące do szpitala św. Ducha
spaliły się. Nowy szpital -w
Radomiu na 30 łóżek pod we
zwaniem św. Alesandra wy
budowany został dopiero w
1829 r. staraniem towarzyst
wa dobroczynności a usytuo
wany był za miastem przy obecnej ul. Malczewskiego (róg
Dzikiej). W 1846 r. ze skła
dek i ofiar mieszkańców ku
piono plac przy ul. Warszaw
skiej i wybudowano następny
szpital na 80 łóżek do któ
rego przeniesiono chorych z
poprzedniego budynku. No
wy szpital otrzymał naz
wę św. Kazimierza. Pier
wszą salę operacyjną urzą
dzono w 1898 r. „z uwzględ
nieniem najnowszych wyma
gań chirurgii naukowej” a
pierwszy aparat rentgenows
ki sprowadzono w 1914 r.
Szpital utrzymywał się z od
setek kapitału, czynszów dzier
żawnych i nieruchomości, za
pomóg i ofiar oraz opłat za
kurację.
Pierwszy szpital dla zakaź
nie chorych został utworzony
podczas
pierwszej
wojny
światowej w domu sierot
.przy szosie Warszawskiej na
Obozisku, gdzie funkcjonował
do końca wojny. W 1919 r.
uruchomiony ponownie przy
ul. Starokrakowskiej został w
rok później przeniesiony do
byłego kościoła św. Wacława
na Starym mieście a nastęonie w 1927 r. na ul. Zieloną do
nowego budynku drewniane
goOddział gruźliczy zorgani
zowano w 1937 r. w barakach
tworzących zabudowania szpi
tala św. Kazimierza a następ
nie w 1946 r. przeniesiono do
byłego szpitala żydowskiego
przy ul. Starokrakowskiej,
gdzie mieści się do dziś.
Nowoczesny szpital przy ul.
Narutowicza oddano do użyt
ku 1 grudnia 1937 r. — był to
szpital garnizonowy. W 1965
roku otwarto sznital miejski
im. Tytusa Chałubińskiego wg
projektu W. Wichmana na 450
łóżek. W roku 1975 prze
kształcono go na Wojewódzki
Szpital Zespolony, którą to
nazwą objęto wszystkie ra
domskie szoitale, które liczą
łącznie 1040 łóżek dla cho
rych.
Dzień Pracownika Służby
Zdrowia, obchodzony 7 kwie
tnia Jest powodem przypom
nienia faktów i wydarzeń
związanych z 550-Ieciem ist
nienia szpitalnictwa w Rado
miu. Mamy przy tym nadzie
ję, że przedstawione fakty
związane z minionymi dzie
jami radomskich szpitali zo
staną ' uzupełnione różnymi
wiadomościami i ciekawost
kami, które są w posiadaniu
starszych mieszkańców nasze
go miasta. W tej sprawie pro
simy o skontaktowanie się z
Biblioteką Lekarską przy Wo
jewódzkim Szpitalu Zespolo
nym w Radomiu ul. Tochtermana 1.
HALINA STR02EWSKA

Nowe mini-osiedle

Program I
11.00 Niepotrzebny — film sensa
cyjno-obyczajowy* prod. radź,
(powt.)
14.20 Dziennik (kolor)
14.30 Obiektyw
Program województw: kra
kowskiego,
krośnieńskiego,
nowosądeckiego,
przemy
skiego, rzeszowskiego, tar
nowskiego
14.50 Radzimy rolnikom
— Propaganda polityki rol
nej i gospodarki żywnościo
wej (kolor)
STUDIO-2
15.00 Omówienie programu
15.10 Wiadomości Dziennika
15.15 Teleturniej
„Kolekcjonerzy”
15.35 Rodziny muzykujące — pań
stwo Szultzowie z Osiecznej
15.45 Studio 2 — Nasz gość dyr.
Leszek Gniazdowski opowie
o tym co słychać przed se
zonem wyścigów konnych na
Służewcu
15.53 Świat owadów — film przy
rodniczy
18.25 Jak to jest? — przed kame
rami kpt. Jerzy Lipiński
16.35 Światło i dźwięk
16.55 Gra
Poznańska
Orkiestra
PR1TV
17.05 Gdzie diabeł nie może... re
portaż o górskich wspinacz
kach
17.20 Studio 2 — Nasz gość
17.30 Klub Alfa — program sensacyjno-naukowy
17.55 Jak szybko mijają chwile —
felieton
18.00 Willis Conover przedstawia
18.10 Konstanty Kulka
18.40 Studio 2 — Nasz gość
18.45 Gra
Poznańska
Orkiestra
PRiTV
19.00 Dobranoc dla dzieci oraz Sió
demka
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 Studio 2
20.35 Idealny plan — film z serii
„Kulisy śledztwa”
21.25 Informacje o programie nie
dzielnym
21.35 Studio Mundial 78
21.50 Dyryguje Leopold Stokowski
Koncert fortepianowy F-dur
G. Gershwina
22.15 „Legenda Safari” (fragmenty
filmów) w studio Sobiesław
Zasada
22.35 Śpiewa Afric Simone
23.00 Studio 2
23.05 Kłute — film
kryminalny,
reż. Alan i J. Pakuła, w ro
lach głównych Jane Fonda i
Donald Sutherland
0.05 Wiadomości Dziennika
0.55 Muzyczne Obrazy Malczew
skiego — widowisko muzyczno-pantomimic^ne z udzia
łem zespołu SBB oraz Tea
tru Studio Wizji 1 Ruchu z
Lublina
1.15 Willis Conover, Joe Willams
i Clark Ferry*s Jolly Giants
dla Studia 2 — film
1.40 Zakończenie programu

rym drzemią stare chaty i
tradycyjne kamieniczki. Z
czasem znikną również i one
ustępując miejsca skwerom
i zieleńcom.
Na zdjęciu jędrno z minia

turowych radomskich osiedli
mieszkaniowych u zbiegu ulic
Batorego i Kolberga, (am)
Fot. r

Program II
13.23 Dla młodych widzów:
Turniej o Srebrną Łódkę
16.23 z kamerą przez świat
— Tuwa — (kolor)
17.10 Studio Sport — Wspomnie
nia Reporterów (kolor)
18.30 Uśmiechy Starego Kina
— Niezapomniany Charlle —
Montaż komedii Chaplina
zrealizowanych
w
latach
1914—13 vf Stanach Zjedno
czonych
lS.00 Program lOikalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 Teatr Wspomnień
Aleksander Ostrowski
— Intratna posada —
22.10 Wielka miłość Balzaka
ode. II pt. „Cudzoziemka"
W rolach głównych: Pierre
Meyraud 1 Beata
Tyszkie
wicz (kolor)
23.05 Niedyskrecje pomników mu
zycznych
— Wiedeńskie Schubertlady
Wyk.: Lidia Grychtołówna,
Andrzej Hiolski, Jerzy Marchwińsk! i ln. (kolor)

NIEDZIELA_________ 9,IV
Program I
8.00 Teleranek —
film z serii
„Lassie” (kolor)
10.20 Antena — informacje o pro
gramie TP (kolor)
10.45 U zarania dziejów
ode. II pt.: Przed Adamem —
film dok. prod. tv włoskiej
o poszukiwaniu pierwszych
śladów cywilizacji na tere
nach Afryki, Ameryki Środ
kowej 1 Europy (kolor)
11.43 Dziennik (kolor)
12.00 Rolnicze rozmowy (kolor)
12.30 Studio Sport — Telewizjada
(kolor)
12.45 Rzecz Muzyczna
— Bielsko-Biała — cz. I (ko
lor)
13.33 Klub Sześciu Kontynentów
— W krainie Yeti — filmy
Romana Turskiego o Nepalu
i Kaszmirze
14.25 Wielka Gra — teleturniej
(kolor)
15.10 Losowanie Dużego Lotka
15.25 w Starym Kinie —
Skarb
Tarzana
Film przygodowy prod. USA
Wyk.:
Johny
Weismuller,
Maureen O’Sullivan
18.50 Muzyczny Kinematograf
cz. III — teleturniej filmowo-muzyczny ■
1746 Tele-Echo (kolor)
18.30 Studio Sport (kolor)
19.00 Wieczorynka (kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 Bajka dla dorosłych
20.35 Noce i dnie
ode. VII pt. „Wiatr w oczy"
(kolor)
21.35 Muzyka 1 Ekran
— Kraina Uśmiechu —
Widowisko muzyczne wg Fr.
Lehara
reż. — Laco Adamik (kolor)
22.35 Studio Sport (kolor)
23.05 Neptun, Mewa i My •

7.30 Jęz. angielski
Kurs podst., powt. lek. 28
8.00 Jęz. rosyjski
Kurs podst., powt. lek. 27
(kolor)
8.30 Jęz. francuski
Kurs podstawowy, powt. le
kcji 23 (kolor)
10.53 Teatr Telewizji
Stanisław Wyspiański
— Noc Listopadowa
12.50 Prawda czasu — prawda ek
ranu
— Kowadło czy młot
Dramat polityczny prod. bulgarsko-radziecko-nlemleckiej
o Georgi Dymitrowie
wyk.: Stefan Gecow, Wiliam
Polon!. Hannjo Hassę 1 in.
(kolor)
15.20 Glelnlak — kiedy się tworzył
na nowo cały świat — rep.
film, o twórczości artystycz
nej i życiu J. Gielniaika
15.55 Studio Sport
— Sprintem
przez
Polskę
—

PONIEDZIAŁEK

10.IV

Program I
13.00 Melodio
— Mel. z naszych progra
mów (kolor)
15.30 NURT — Filozofia
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla dzieci
Zwierzyniec (kolor)
17.15 Studio Sport
Klub Kibica (kolor)
17.40 Dom 1 my
17.55 Ruiny strzelają
Ode. II filrpu wojenno-sensacyjnego prod tv ZSRR
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19J0 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 Zmierzch długiego dnia (kolor) O
22.40 Camerata
mag. muz. (kolor)
23.10 Dziennik (kolor)

Program II
Dzień Cypru w Telewizji Polskiej
17.20 Zapowiedź programu (kolor)
17.25 Wyspa Afrodyty
— rep. film, przedstawiający
historię i współczesność Cy
pru (kolor)
17.55 Młodzi piosenkarze
— pr. muz.
18.10 Świat w oczach dziecka
— rep. film, (kolor)
*
18.30 Jajko
— pr. dla dzieci
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20 JO Sal amina
rep. ukazujący zabytki an
tyczne Cypru
21.15 Mój świat
rep. z pracowni rzeźbiarza
cypryjskiego
Adamantiosa
Diamantisa (kolor)
21.25 Zakładnik — sztuka telewi
zyjna Panosa Joannidasa
21.20 Cypryjskie tańce ludowe

WTOREK__________11.IV

Program II

Pięknieje z każdym dniem
Radom. Obok dużych osiedli
pojawiają się małe, złożone z
trzech, czterech budynków
mieszkalnych, stanowiące pa
rawan nowoczesności, za któ

grozy i uśmiechu
17.00 Studio Sport (kolor)
12.00 Stereo i w kolorze
— Od Monteverdiego do Bea
tlesów — Recital Cathy Berberian (kolor)
19.03 Notatnik z Powstania
— film dokum.
19.30 Wieczór s dziennikiem (ko. lor)
20.30 Oto muzyka 1 jej goście
Pr. estradowy tv NRD (ko
lor)
21.30 Kino Interesujących Filmów
— Opętana — film obyczajo
wy produkcji włoskiej
Wyk.: Daiiah Lavl, Frank
Wolf, Anna Maria Casetti 1
inni

Chwile

Program I
11.00 Noce i dnie
ode. VII pt. „Wiatr w oczy“
(kolor)
13.00 Melonie
— Estrada folkloru greckiego
(kolor)
15.30 „Złoty liść”
— film aokum. o pracy In
stytutu Gerontologicznego w
Kijowie (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Studio Telewizji Młodych
17.00 Ludzie uparci
rep. film, (kolor)
17.50 lmerstudio
Pr. o krajach socjalistycz
nych (kolor)
18.20 Człowiek 1 przyroda
„Przyleciały bociany” — cz.
II. filmu uok proa tv hisz
pańskiej (kolor)
18.50 Kadzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 Saga Rodu Pailiserów
ode. XIII (kolor)
21.30 Świadkowie
pr. publicyst. (kolor)
21.50 Teatr Małych Form
William Treyor — Małżeń
stwa
Wyk.: Z. Mrozowska, M. Dubrawska (kolor)
22.30 Legenda Generała
Film dokum. o generale Ka
rolu Świerczewskim — Wal
terze (koloi)
22.50 Dziennik (kolor)

cją postępu
pr. tv NRD
(kolor)
16.55 Klub Jazzowy Studia Gama
„Jazz nad Odrą” (kolor)
17.35 Ludzie z pierwszych stron
gazet — pr. publicyst.
18.05 Operowe qui pro quo
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 Jęz. rosyjski — kurs pedst.
lek. 23
21.00 Mam pomysł
pr. publicyst. (kolor)
21.30 24 godziny (kolor)
21.40 Czyje to dziecko
teleturniej (kolor)
22.10 „Opowieści niezwykłe”
Zbrodnia Lorda Artura
Nowela film. prod. TP wg
Oskara Wilde*a
wyk.: A. Łapicki, M. Ciesiel
ska, I. Machowski, Z. Mrożewski, B. Pawlik (kolor)
22.40 W kręgu kultur i obyczajów
Z obu stron Hindukuszu (ko
lor)

CZWARTEK

13.IV

Program I
15.00 Melodie
Utwory na harfę 1 gitarę
15.30 Kto czyta nie błądzi
Inf. o nowościach wy dawni-,
czy eh
16.00 Mo.eUśiik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla młodych widzów:
Ekran z Bratkiem
oraz film fab. prod. ZSRR
pt. „Mianuję clę wnuczką’*
cz. II (kolor)
17.55 Patrol
„Nasza reprezentacyjna”
O pracy i zadaniach w Kom
panii Reprezentacyjnej Woj
ska Polskiego
18.20 Sonda
Mózg”
Magazyn nauki i
techniki (kolor)
18.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 Teatr Sensacji
Józef
Hen — Okup dla
wszystkich
21.50 Pegaz
Aktualna publicystyka kul
turalna (kolor)
22.35 Dziennik (kolor)
22.50 Kto ma rację
— Fikcyjny proces sądowy
przeciwko brakowi odpowie
dzialności w życiu społecz
nym (kolor)

Program I!
16.00 Dla młodych widzów:
„4xM”
Program
o
umiejętności
współżycia społecznego
16.30 Kino Filmów Animowanych
17.00 Manewr
Pr. o aspektach ekonomicz
nych 1 społecznych manewru
gospodarczego (kolor)
17.35 Tawerna pod Różą Wiatrów
18.00 Paryscy Mohikanie — ode. II
film
kostiumowo-przygodowy prod. tv CSRS wg A.
Dumasa

19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 NURT — Psychologia
21.00 NURT — Filozofia
21.30 NURT — Nauczanie począt
kowe
22.00 25 godziny (kolor)
22.10 Biedny ale szalony
film obyczajowy prod. jugo
słowiańskiej (kolor)

PIĄTEK___________ 14.IV
Program I
15.00 Melodie
Malowany
dzban
(kolor) O
NURT — Pedagogika
Dziennik (kolor)
Obiektyw
Dla dzieci:
Piątek z Pankracym (kolor)
17.00 Spotkania z medycyną (ko
lor)
17.20 „Kryptonim Stella”
Ode. I filmu sensacyjnego
prod. tv bułgarskiej
Siedmioodcinkowy
serial,
którego akcja toczy się w*
Bułgarii i RFN (kolor)
18.40 ?.Iag. motoryzacyjny (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.20 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 „Parada oszustów”
ode. IV pt.: „Ładny gips”
Film fab. prod. TP
(kolor)
21.40 Sami swoi
pr. muz. (kolor)
22.10 Dziennik (kolor)
22.25 Studio Teatralne
Henryk Ibsen
Gdy wstaniemy z martwych
15.30
16.00
16.10
16.30

Program II
16.93 Teatr Sensacji
Józef Hen — Okup dla
wszystkich (kolor)
17.20 Tajemniczy świat przyrody
W świście komórek (kolor)
18.00 Turystyka i wypoczynek (ko
lor)
18.30 Ocalić od zapomnienia
— Ile tylko w tym Polski...
Rep. film, ukazujący war
szawskie pałace (kolor)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 Jęz, francuski — kurs podst.
lek. 24
21.00 Spotkanie z prof. Wiktorem
Degą (kolor)
22.00 Studio Sport
Wokół stadionów (kolor)
22.40 24 godziny (kolor)
22.50 Pr. dla rodziców
Konflikty (kolor)
Programy szkolne TVP podajemy w codziennej Informacji o
programie telewizyjnym.
Programy oznaczone kropka omawiamy szerzej poniżej

TV zastrzega sobie
zmian w programie.

możliwości

Na scenie poniedziałkowego
teatru zobaczymy tym razem
(10 bm. g. 20.30) „Zmierzch dłu
giego dnia” — jeden z najgłoś
niejszych utworów amerykań
skiego pisarza, laureata Nagro
dy Nobla, Eugene O’Neilla. Dra
mat ów, napisany na podstawie
autentycznych zdarzeń, oddaje
atmosferę panującą w domu pi
sarza. Akcja rozgrywa się w
jednym miejscu, w ciągu jed

nego dnia; członkowie rodziny,
w której matka jest narkoman
ką, mimo wzajemnej miłości,
nie potrafią sobie pomóc, ska
zani są na brak zrozumienia i
samotność. Główne role kreują:
Maja Komorowska i Andrzej
Łapicki, który zarazem jest re
żyserem spektaklu. Na zdjęciu:
M. Komorowska i A. Łapicki.

Z telekina
polecamy m.in.
film fab. produkcji amerykańsko-japońskiej „Piekło na Pacyfi
ku”
(środa, 12 bm. g. 20.30).
Rzecz dzieje się w ostatnicłi
dniach II wojny światowej. Na
samotnej wyspie na Pacyfiku
znajduje się dwóch rozbitków:
oficer japoński i amerykański.
Ta szczególna sytuacja dopro

wadza do konfrontacji różnych
postaw i charakterów. Film sta
nowi wnikliwe studium psycho
logiczne o niemożności wyzwo
lenia się z uprzedzeń i niena
wiści wpojonych od lat. Reż.
John Boorman, w rolach głów
nych Lee Marvin i Toshiro Mifune. Na zdjęciu: Lee Marvin
(z lewej) z „Oscarem”. Fot. CAF

Fot. CAF.

Program II
18.00 Kino Telewizji Najmłodszych
Zestaw filmów animowanych
o zwierzętach (kolor)
16.30 Duchy po włosku
Film fab. prod. włoskiej
wyk.: Sophia Loren, Yittorlo
Gassman, Margaret Lee, Ma
rio Adorf 1 in. (kolor)
18.00 Dla młodych widzów
Decyzje piętnastolatków
18.30 Dialogi z przeszłością
Uzurpatorzy czy królowie —
o panowaniu w Polsce kró
lów czeskich — Wacława II
1 Wacława III (kolor)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór « dziennikiem (ko
lor)
20.30 Jęz. angielski — kurs podst.
lek. 27
21.00 Inicjatywy — o wykorzysty
waniu surowców budowla
nych lokalnego pochodzenia
(kolor)
21.30 24 godziny (kolor)
21.40 Sylwetki X Muzy
— Irena Orska
22.05 Wtorek Melomana

ŚRODA___________ 12.IV
Program I
14.13 w drodze do nowego
13.00 Melodie
— Eliksir miłości
13.30 NURT — Nauczanie począt
kowe
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla dzieci
„L — jak listonosz” (kolor)
17.00 Studio Sport
Transmisja z międzynarodo
wego meczu w piłce nożnej
Kadra PZPN — Irlandia (ko
lor)
w przerwie
ok. 17.45 Losowanie Małegó Lotka
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 „Piekło na Pacyfiku” •
22.15 Dziennik (kolor)
22.30 Rozmawiamy o sztuce —
program publicystyki kultu
ralnej (kolor)

Program II
15.30 Kino Telewizji Dziewcząt 1
Chłopców
„Gruby” ode. X pt. „Zdrajczyk" film fab. TP
16.20 Urania
— Czy stres jest konsekwen

Amatorom piosenki anonsuje
my program rozrywkowy pt.
„Neptun, mewa i my” (niedzie
la, 9 bm. g. 23.05), którego wy
konawcami będą piosenkarze
nolscy i radzieccy, m.in. Lilia
na Urbańska, Alicja Majewska,
Irena Jaro ka, Albert Asadulin
i Borys Smołkin. Towarzyszy
zespół baletowy z Leningradu.
Reż Zbigniew Czeski. Zwraca
my też uwagę na cykl. pn.
„Malowany dzban” (piątek 14
bm. g. 15) w którym z recitalem
wystąpi Dean Reed, prezentu
jąc piosenki ze swego repertu
aru.
(prog.am
zrealizowany
przez TV NRD). Na zdjęciu:
De3n Reed. Fot. CAF — Uklejewski.
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Radomskie spotkania z piosenką radziecką

Kwiecień

* Koncerty w Radomiu, Grójcu i Przysusze
* Ogłoszenie wyników i koncert laureatów

Każdy z nas klientem PZU

W sobotę, 8 bm. — trzeci
dzień „Radomskich spotkań z
piosenką radziecką". Program
przewiduje, że w godzinach
przedpołudniowych w pró
bach scenicznych uczestniczyć
będą piosenkarze-amatorzy z
trzeciej grupy województw. O
godz. 15.30 natomiast rozpoczną się dwa koncerty towarzy
szące, które odbędą się w Do
mu Kultury w Grójcu oraz w
podobnej placówce w Przysu
sze. Dla mieszkańców Grójca
śpiewać będą reprezentanci z
woj. chełmskiego, piotrkow
skiego, ostrołęckiego, ciecha
nowskiego, kaliskiego i ra
domskiego, a dla słuchaczy w
Przysusze piosenkarze-amato
rzy z woj. bialskopodlaskiego,
lubelskiego, leszczyńskiego, za
mojskiego, kieleckiego i sto
łecznego warszawskiego. Wie-

Marsze na orientację
w Puszczy Kozienickiej
Zarząd Oddziału PTTK w Ra
domiu oraz Komisja Turystyki
Pieszej i Górskiej organie
II Marsze na Orientację. Ta
turystyczna impreza odbędzie
się 7 maja br. na terenie Pu
szczy Kozienickiej. W mar
szach mogą uczestniczyć 3osobowe drużyny zgłaszane
przez koła PTTK, organizacje
młodzieżowe, zakłady pracy
itp.
Zgłoszenie należy przesyłać
dó dnia 15 bm. na adres Za
rząd Oddziału PTTK ul. Trau
gutta 46/48 26-600 Radom. Uczestnicy otrzymają między
innymi znaczek okolicznoś
ciowy a dla trzech najlepszych
drużyn przewidziane nagrody
rzeczowe, (bw)

GO 1 GDZIE
KINA
Bałtyk — „Rok święty”
prod.
franc. lat 15, godz 9.36. 13.30 1
19.30 „Port lotniczy” prod USA,
1. 15, godz. 11.30, 15.30 i 17.30

Przyjaźń — „Diabli mnie biorą”,
prod. fran. lat 15, godz. 15.30,
17.30, i 19.30

Pokolenie — Sobota: „Zapomnia
na melodia”, prod. poi. lat 12,
godz. 9. 11 i 13. „Żądło”, prod.
USA, 1. 15, godz. 15. 17.15 i 19.30.
Niedziela: „Nie ma sprawy”, prod.
franc. lat 15, godz. 9, 11, 13. „Żąd
ło”, prod. USA, lat 15, godz. 15,
17.15 i 19.30.
Odeon — „Asy
przestworzy”,
Frod. ang. lat 15, godz. 15.30, 1730,
19.30. Niedziela: Zestaw ‘kólói/Owych bajek dla dzieci godz. 13.

czorem, o godz. 18 w sali Te
atru Powszechnego przy ul.
Żeromskiego 53 rozpocznie się
koncert 'kwalifikacyjny,
.. .. w
którym wystąpią reprezentan
ci z pięciu województw:
Siedlce, Sieradz, Skierniewice,
Zielona Góra i Łódź.
Z Imprez towarzyszących na
uwagę zasługuje projekcja
filmu „Młodym widzom —
ciekawie, atrakcyjnie, poglądo
wo”, która odbędzie się w
Młodzieżowym Domu Kultury
przy ul. Mickiewicza 30. Po
czątek o godz. 18.
W niedzielę, 9 bm. — ostat
ni dzień Centralnych Elimina
cji XVII
Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki Radziec
kiej w Radomiu. Program
przewiduje, że w godzinach
przedpołudniowych z członka
mi jury spotkają się wszyscy
uczestnicy eliminacji. Podczas
spotkania ogłoszone zostaną
wyniki przesłuchań, a o godz.
17 odbędzie się „Koncert lau
reatów” czyli tych piosenkarzy-amatorów, którzy zostaną
wyróżnieni przez jury. Naj
lepsi piosenkarze oraz zespoły
wokalne wystąpią jeszcze raz,
o godz. 20 na „Koncercie ga
lowym”. (mz)

Teatr kielecki

przyjeżdża z „Hamletsm”
Państwowy Teatr im. Stefa
na Żeromskiego w Kielcach
przyjeżdża do Radomia ze
sztuką Williama Szekspira
„Hamlet”. Występy odbędą się
w dniach 14, 15, i 18 kwiet
nia w sali Teatru Powszech
nego przy ul. Żeromskiego 53.
Przedstawienie „Hamleta"
Teatr przygotował jako jedną
z czołowych sztuk w bieżą
cym sezonie w reżyserii Wa
cława Ulewicza, scenografii
Józefa Naniórkowskiego i z
muzyką Karola Anbilda. Wystenuje liczny zesnńł
Te ambitne dla każdej sce
ny przedsięwzięcie zobaczą ra
domscy widzowie na spekta
klach rozpoczynających się
każdego dnia o godz. 17.00.
Bilety w cenie 30,—. 25,— i
20.— zł. są do nabycia w ka
sie teatru w godz. 10—13 i
16—19 a zamówienia zbioro
we przyjmowane są telefo
nicznie 213-66.

miesiącem ubezpieczeń

Często nawet nie zdajemy
sobie sprawy, że wszyscy jes
teśmy klientami Państwowego
Zakładu Ubezpieczeń. Nawet
ci najmniejsi, dowożeni wóz
kami przez mamy do żłob
ków lub doprowadzani przez
tatusiów do przedszkoli —
także są ubezpieczeni. Rów
nież rodzeństwo uczęszczają
ce do szkoły lub pracują
cy zawodowo rodzice — też
są klientami PZU.
Fakty te powodują że sie
dem istniejących w woj. ra
domskim inspektoratów PZU
w Radomiu, Kazienicach, Bia
łobrzegach, Lipsku, Szydłow
cu, Przysusze i Grójcu nie
narzeka na brak klientów ani
też na brak zajęć. Po prostu,
życie dostarcza tak wielu okazji aby mieć do czynienia
z różnymi rodzajami ubezpie
czeń. że obopólnych okazji do
spotkań — nie brakuje.
— Generalnie, prowadzimy
trzy rodzaje działalności —
mówi Józef Wróbel, dyrektor
inspektoratu PZU w Rado
min. Działalność ubezpiecze
niową, -wypłacanie różnorod
nych odszkodowań i działal
ność prewencyjną czyli wszy
stko to co związane jest z
zanobieganiem
powstawania
szkód. Tylko w ub. roku nasi
klienci zbiorowi i indywidu
alni wpłacili w formie skła
dek miesięcznych 232 min zł.
z których z powrotem wróciło
do nich aż 184 min zł, nie li
cząc kosztów związanych z
tą działalnością. Największą
pozycję w grupie wydatków
aż 57 min zł stanowiły świad
czenia dla członków rodzin
zmarłych, którzy ubezpieczeni
byli „na życie".
Z dodatkowych informa-’-’
które uzyskaliśmy w PZU wy
nika. że składki takie płaci aż
120 tys. osób, które podpisały
polisy o wartości od 30 do 45
tys. zł. Jak Doinformował nas
naczelnik wydziału dobrowol
nych
ubeznieczeń dla lud
ności Adam Piszczek niewiele
mniej osób zwarło umowy z
PZU ubezpieczając się od na
stępstw nieszczęśliwych wy
padków. ”dvż około 87 tys. osób. Przedszkolaki wchodzą w
skład 70 tys. ubezpieczonych,
oprócz dziewcząt i chłonców,
uczniów szkół .podstawowych i
średnich. Wreszcie równie uooularnvm ubezpieczeniem jest

Młodzieżowy patronat

Hel — Sobota: „Niemoc”, prod.
seneg. lat 15, godz 15.30, 17.45 i
20. „Kochaj albo rzuć”, prod. poi.
b.o., godz. 13.15. „Wielki łup gan
gu Olsena”, prod. duńsk.,
b.o.,
godz. 9 i 11. Niedziela: „Kochaj
albo rzuć”, godz. 13.15. „Wielki
łup gangu Olsena”, prod. duńsk.,
godz. 9 i 11. „Pasja według Mate
usza”.
prod jug.
lat 18, godz.
15.30, 17.30 i 19.30. Zestaw koloro
wych bajek dla dzieci godz. 11 i
12.

Mewa — Sobota: „Oczami przy
jaciół”, prod. poi. b.o., godz. 15.30.
„Lady Caroline Lamb”, prod. ang.
lat 15, godz 17 30 1 19.45. Niedziela:
„Dom Lalki”, prod. ang. lat 15,
godz. 15.20. 17.45 1 20. Niedziela:
Zestaw
kolorowych bajek
dzieci godz. 11.

WYSTAWY

Wojewódzka Biblioteka Publlcsna — Witryny plastyczne — ma
larstwo Haliny Krysińskiej.
Klub „Relaks”: III Wystawa
Klubu Plastyka Amatora.
DYŻURY APTEK

Apteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pl Zwycię
stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomo
cy doraźnej pediatrycznej
ul.
Struga 57a Doraźna pomoc in
ternistyczna ambulatorium Pogo
towia Ratunkowego przy ul Tochtermana. Pogotowie Dentystycz
ne codziennie w godz 21—7 rano
przy
Pogotowiu
Ratunkowym
Informacja Służby Zdrowia 406-77.
TELEFONY

Pogotowie ratunkowe 999. strat
pożarna 993. posterunek MO 997.
pogotowie
ratunkowe
kolejowe
296-15. komenda MO 291-91, pogo
towie energetyczne 991 pogotowie
kanalizacyjne* 400-65,
pogotowie
cieplne WPEC 993, pogotowie ga
zowe
czynne
w
godz
7—15
(317-17) w godz 23—7 rano (224-30)
w niedziele i święta 400-97, In
formacja usługowa 267-85. postój
taksówek przy pl
Konstytucji
228-52. przy dworcu PKP 268-88.
przy Żwirki i Wigury 418-10, In
formacja PKP 299-50, PKS 267-76.

Uroczyście, na apelu szkol
nym w Technikum Przemysłu
Skórzanego podpisano poro
zumienie między dyrekcją
szkoły, a Wojewódzkim Przed
siębiorstwem
Gospodarki
Mieszkaniowej, na mocy któ
rego młodzież z Zespołu Szkół
Przemysłu Skórzanego objęła
patronat nad parkiem dzielni
cy Obozisko oraz nową arte
rią na odcinku Gwardii Ludo
wej do ul. Dalekiej.
Młodzież dbać będzie o wy
gląd parku, posadzi tam drze
wa i krzewy. Porozumienie
ma charakter długofalowy, a

ZYCIE RADOMSKIE
„Życie Radomskie" M-100. Ra
dom, ul, Żeromskiego SI. Tele
fony : 211-0 231-50. Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz. 0.30—
15.30. Za terminowy druk ogło
szeń redakcja ule odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa" Al. Je
rozolimskie 125/127 Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
-.wraca Druk: Prasowe Zakła
dy Graficzne RSW „PrasaKsiążka-Ruch" Warszawa, ul.
Marszałkowska 2'5.

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 9 kwietnia 1978 roku
po ciężkich cierpieniach zmarł nasz kochany Mąż, Ojciec i Dzia
dek
fi. ♦ P.

ANDRZEJ JELONK1EWICZ
InL letnik
urodzony 13 listopada 1898 r.
wieloletni wykładowca szkół średnich, • były dyrektor gimnazjum
1 organizator ruchu oporu w Radzyniu Podlaskim, były kierow
nik i wykładowca tajnego nauczania w Jedlińsku, nauczyciel
1 wychowawca Liceum Pedagogicznego w Radomiu, współorga
nizator 1 nauczyciel do 1973 r. Liceum Korespondencyjnego w Ra
domiu. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 8 kwietnia
1978 r. o godz. 10.00 w kościele św. Jana (Fara) w Radomiu, po
której nastąpi wyprowadzenie Zwłok na cmentarz rzymskoka
tolicki Radom — Firlej, o czym zawiadamiają pogrążeni w głę
bokim smutku
żona, córka, synowie, synowe, zięć, wnuki i rodzina
R-726438-1

uczniowie już przystąpili do
pracy przygotowując boiska
do wojewódzkiej spartakiady.
W zamian za tę pomoc dy
rekcja WPGK zorganizuje dla
młodzieży autokarową wy
cieczkę. (bw)
Fot. A. Zuchowsk!

„Dni
Olimpijczyka"
tf
_ _
W kwietniu obchodzone są
w całym kraju „Dni Olimpij
czyka”. Także i na terenie
woj. radomskiego przewidzia
no ciekawe imprezy populary-

Sport w sobotę i niedzielę
PIŁKA NOŻNA
Najciekawszym
wydarze
niem piłkarskiej niedzieli bę
dzie bez wątpienia Ii-ligowy
pojedynek Radomiaka z Bał
tykiem Gdynia. Goście zaj
mują wysoką, czwartą pozycję
w tabeli mając tylko o 1 pkt.
mniej niż „zieloni”. Jeżeli uz
namy, że ostatnie, niespodzie
wane zwycięstwo Radomiaka
w Poznaniu nie było przypad
kiem, a oznaką -wzrastającej
formy, to na stadionie przy ul.
Struga — nie powinno być
źle. Początek spotkania o
godz. 16.
W lidze
kiej zajmująca trzecie miejsce
Broń Radom wyjeżdża do Ostrowca gdzie zmierzy się z
zawsze groźnym na własnym
boisku zespołem KSZO. Dru
ga z drużyn woj. radomskiego
Orzeł Wierzbica zmierzy się
na własnym boisku z Grana
tem Skarżysko, będąc po ostatnim zwycięstwie nad Bro
nią faworytem spotkania.
Ż innych spotkań niedziel
nych na uwagę kibiców z
pewnością zasługują mecze
przodownika tabeli Lublinianki w Białej Podlaskiej z tam
tejszym AZS, Stali Rzeszów ze
Stalą Poniatowa i zajmującej
czwarte miejsce Korony Kiel
ce ze Stalą Nowa Dęba.
KOSZYKÓWKA
W niedzielę, 9 bm. w hall
ZREMB przy ul. Wernera 22
odbędzie się mecz koszyków
ki o Puchar Polski, w którym
zmierzą się drużyny Budow
lanych Radom z Koroną Kra
ków. Początek spotkania o
godz. 11. (mtz)

„tuczniki” w mistrzowskim koncercie

Międzynarodowy Konkurs Pisania na Maszynie
Wystukać
na
maszynie
krótki tekst nie jest wielką
sztuką ale pisać metodycznie,
płynnie i bezbłędnie — takim
umiejętnościom może sprostać
tylko niewiele kandydatek
na maszynistki czy sekretar
ki- W Radomiu, gdzie powstają jedyne w kraju maszy
ny do pisania marki „Łucz
nik”, produkowane na licen
cji szwedzkiej firmy „Facit",
o dobrą maszynistkę jest na
wet trudniej niż o fachowca
z branży przemysłowej czy
specjalistę z innej dziedziny.
Dzieje się tak dlatego, że kur
sy pisania na maszynie czy
stenografii są organizowane
nader rzadko a możliwości
podnoszenia wyższych kwalifikacji w tym zakresie ograniczone.
Toteż należy sądzić, ±«
Międzynarodowy
Konkurs
Pisania na Maszynie o mis
trzostwo „Łucznika”, odby
wający się w naszym mieście
wzbudzi powszechne zainte
resowanie. Aby nieco przy
bliżyć czytelnikom tę tema
tykę rozmawiamy z dyrekto
rem Janem Bujnowskim i
Biura
Zarządu
Głównego
Stowarzyszenia Stenografów
i Maszynistek Polskich. Sto
warzyszenie jest właśnie or-

Byłoby najlepiej gdyby omijały nas kłopoty życiowe.
Niestety, żyćie niesie z sobą
różnego rodzaju zdarzenia,
których często nie sposób uniknąć. I na to nie ma rady.
Są jednak takie płaszczyzny
życia, w których podjęta w
odpowiednim czasie działal
ność prewencyjna może zapo
biec lub przynajmniej ograni
czyć możliwości powstawania
szkód. Takim właśnie działa
niem jest stosowana od lat
wymiana ookryć dachowych
co jest głównie praktykowa
ne w rad omskie a wsiach. Zni
kają słomiane strzechy a jako
nowe pokrycia stesuie się da
chówkę i eternit Tylko w ub.
roku akcją tą objęto 164 bu
dynki. przeznaczając na to 800
tys. zł.
Modernizacji poddano także
wiele budynków inwentars
kich, w których poora wa wa
runków zdrowotnych zwierząt
wpływa na zmniejszenie iloś
ci Dadłych z powodu chorób.
PZU płaci także za likwida
cję' niebezDieeznych zakrętów
na szczególnie uczęszczanych i
niebezpiecznych
odcinkach
dróg a nawet za podwyższanie
lub budowę nowych walów
przeci-wnowodziowych.
Nie ma więc dziedziny ży
cia. w której można było-by
obeiść się bez działalności
PZU. Warto o tymi przypomi
nać teraz, tym bardziej, że
kwiecień jest miesiącem ubez
pieczeń.
TADEUSZ M, ZA.TĄC

Wojewódzka inauguracja

*
międzywojewódz

Walter — „Czterej muszkieterowie”, prod. panam, lat 12, godz.
16 i 18. Niedziela: Zestaw koloro
wych bajek dla dzieci godz. 11.

Muzeum przy ul Nowotki 12
Wystawa pt. „Malarstwo polskie
dwudziestolecia międzywojennego”
ze zbiorów Muzeum Sztuki w Lo
dzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn „Grafika 1 fotogra
fia Jerzego Wernera”.

ubezpieczanie w PZU miesz
kań wraz z ich wyposażeniem,
ż której to formy korzysta około 14,5 tys. osób. Składki
miesięczne uzależnione są od
Wartości ubezpieczenia dekla
rowanego przez lokatora —
praktycznie wynoszą od 50
tys. zł wzwyż.
Powróćmy jednak jeszcze
raz do wypłacanych odszko
dowań. Otóż drugą pozycję
po wspomnianych już świad
czeniach dla członków rodzin
ubezpieczonych.,,na życie” sta
nowią odszkodowania wypła
cane klientom PZU za znisz
czone przez wichurę, ogień
czy wodę budynki mieszkalne
i gospodarcze, padłe zwierzęta,
zniszczone uprawy rolne itn.
One to, w ubiegłym mokrym
roku wyniosły aż 45 min zł.
Za zalane wodą mieszkania
(najczęstsza przyczyna) oraz
straty spowodowane w wyni
ku włamań i kradzieży ■wy
płacono 32 min zł, a za usz
kodzone samochody i moto
cykle oraz inne pojazdy obję
te tzw. ubezpieczeniami ko
munikacyjnymi — 23 min
Te ostatnie,
jak twierdzi
naczelnik wydziału ubezpie
czeń komunikacyjnych w ra
domskim inspektoracie PZU,
Stefan Miżejewski, rosną z
roku na rok, gdyż przybywa
Dojazdów i. niestety, wypad
ków drogowych. Wreszcie pe
chowcy, którzy byli ofiarami
nieszczęśliwych
wmadków
otrzymali z kasy PZU — 25
min zł.

Na „deptaku”

ganizatorem
tej
imprezy
wspólnie z Zakładam: Meta
lowymi im. Gen. Waltera i
redakcją „Życia Radomskiego .
— Jest to pierwszy w na
szym mieście mistrzowski
pokaz w wykonaniu naj
lepszych maszynistek. Pro
simy o garść szczegółów
konkursowych.
— Konkurs jest międzyna
rodowy, z udziałem ekip któ
re zgłosiły się z następują
cych krajów: Bułgarii, Cze
chosłowacji, Jugosławii, NRD,
RFN, Węgier, oraz najlep
szych maszynistek polskich.
Milo nam poinformować, że
wśród startujących zobaczy
my Węgierkę p. Ulbrichne
Erzsebet, która w ub. roku
na konkursie zorganizowanym
podczas Kongresu „Intersteno” w Rotterdamie zdobyła
mistrzostwo świata. Dzierży
nadal ten tytuł ponieważ
mistrzostwa świata odbywa
ją się co dwa lata. Świetne
maszynistki ma
Niemiecka
Republikla
Demokratyczna,
również Czechosłowacja, a
także nasze panie zajmują
dobre lokaty.— Co to znaczy pisać po
mistrzowsku?

zujące ideę olimpijską. Tego
roczne obchody będą miały
szczególnie uroczysty charak
ter. Za dwa lata rozpoczną się
w Moskwie Igrzyska XXII
Olimpiady.
Wojewódzka • inauguracja
„Dni Olimpijczyka” odbędzie
się w najbliższą niedzielę 9
bm. przed meczem piłkarskim
o mistrzostwo II ligi Radomiak — Bałtyk na stadionie
przy ul. Struga. Na bieżnię
stadionu wkroczą delegacje
gmin województwa radom
skiego, odczytany zostanie
apel olimpijski, zapłonie znicz.
W poniedziałek 10 bm., we
wszystkich szkołach podsta
wowych odbędą się uroc^ąte
apele. Szczególnie efektownie
powinny one wypaść w Szko
le Podstawowej nr 5 iv Rado
miu i Zespole Szkół Zawodo
wych
CZSR
„Samopomoc
Chłopska” w Lipinach, gdzie
zaplanowano główne uroczystości. Będzie to prawdziwe
święto sportu szkolnego z odpowiednią oprawą
zapaleniem znicza, wciągnięciem fla
gi olimpijskiej, hymnem. Od
będą się także występy arty
styczne, pokazy i zawody
sportowe.
Do Radomia
przybędzie
również delegacja olimpijczyków zaprzyjaźnionego okręgu
Magdeburg, której przewod
niczy Gustaw Adolf Schur.
Goście z Magdeburga wezmą
udział w wojewódzkiej inau
guracji „Dni Olimpijczyka”,
spotkają się z młodzieżą szkol
ną, a w sobotę 8 bm. wspólnie
z przedstawicielami
Domu
Kultury i Nauki Radzieckiej
gościć będą w radomskim
„empiku”. Podczas spotkania
omówione zostaną między in
nymi sprawy związane z przy
gotowaniem stolicy Kraju Rad
do Olimpiady.
Spotkanie rozpoczyna się o
godz. 18. Organizatorzy zapra
szają wszystkich miłośników
sportu, (bw)

— Wymogi
stawiane
są
rzeczywiście bardzo wysokie.
Ogólnie mówiąc trzeba pisać
wszystkimi dziesięcioma pal
cami i metodą bezwzrokową
(patrząc tylko na przepisywany tekst), bezbłędnie i w
tempie które każdemu laiko
wi wyda się wręcz oszała
miające: 500—600 a nawet
700 uderzeń na minutę- Oznacza to, że na sekundę,
która trwa mniej więcej ty
le ile zabiera czasu wypo
wiedzenie słów: „sto jedena
ście” przypada 10 a nawet
więcej uderzeń w klawisze.
Oczywiście takie sukcesy osiągają tylko najlepsze siły
posługujące się maszynami
elektrycznymi
światowych
firm z głowicowym układem,
a przy tym specjalnie przystosowanjimi do mistrzowskich
popisów. Aby jednak nikt z
zainteresowanych nie popadł
w kompleks trzeba powiedzieć
że przy 300 uderzeniach na
minutę w warunkach normal
nej codziennej pracy mamy
już do czynienia z dobrą
maszynistką.
— Co przynosi organizowanie podobnych konkursów?
- My jako organizatorzy
względami
kierujemy
się
propagandowymi
a ; także
szkoleniowymi oraz potrzebą
podnoszenia prestiżu tego za
wodu. Dla samych uczestni
cząc -ważna jest możliwość
konfrontacji swych umieaęt-

Wiosna to okres wzmożo
nych zakupów.
Codziennie
bardzo dużo osób odwiedza
placówki handlowe usytuo
wane przy radomskim „deptaku", ul. Żeromskiego.
Największym powodzeniem
cieszą się wiosenne okrycia
obuwie, ale także wiele osół
zatrzymuje s.ię przy księgarń:
muzycznej, gdzie w witrynie
prezentowane są ptyty z naj
nowszymi nagraniami. Kolo
rowe obwoluty płyt zachęca-

ją do odwiedzenia tej pla
cówki. (bw)
Fot. Bronisław Duda
i
1
|
i
1
i

Do 31 sierpnia iakaz połowów

Karpie, liny i karasie
w Zalewie w Jedlni

Kilka dni temu pisaliśmy o
wędkarskich przygotowaniach
do wiosny. Wśród wielu róż
nych informacji znalazło się
także kilka zdań o zarybianiu
wód w woj. radomskim. W
związku z tym, że wielu czy
woj. radomskiego telników
szczególnie zaintere
sowało się losami zalewu w
Duży
sukces odnotowały •Jedlni Letnisko — dziś Więcej
zespoły woj. radomskiego — - Informacji na ten temat.
teatry: Poezji
Harcerskiej
Z danych, które uzyskaliś
Estrady
Młodych,
Jednego my w Zarządzie Okręgu PZW
Aktora z Pionek oraz „Iner- W Radomiu wynika, że jesiemis” z Iłży, które uczestniczyły
nią ub. roku ęlo dużego zbior
w III Ogólnopolskiej Biesia- ■ nika oraz małego (przy szosie
dzle Teatralnej. Impreza od
Radom —■ Kozienice) wpu
była się w Horyńcu Zdroju w
szczono około 600 kg narybku
woj. przemyskim. Zespoły te i tzw. kroczka białego amura,
zdobyły jedną z głównych na
karpia, lina i złotego karasia.
gród „Misę Borowiny”.
W związku z tym władzę węd
karskie podjęły decyzję, aby
Wyróżnienie to przyznano
między innymi za reżyserię do końca sierpnia br, wydać
zakaz połowu ryb w obyd
widowiska poetyckiego „Je
wóch akwenach.
szcze pożyjesz”, które wyko * Kontrolę nad przestrzega
niem tej decyzji sprawować
nały zespoły z Pionek.
.będą wędkarze z nowo utwo
(bw)
rzonego w Jedlni Letnisko
koła PZW, które skupia już
ności a także satysfakcja z
obecnie ponad 100 członków.
zajęcia dobrej lokaty. Niekie
Oczywiście nie trzeba doda
dy również dochodzą także
wać, że decyzja o zakazie po
bardziej wymierne korzyści
łowów do 31 sierpnia br. po
zwłaszcza w niektórych kra dyktowana została troską o
jach, gdzie legitymowanie się właściwe ; zarybienie zbiorni
mistrzowskim tytułem powo
ków i ochronę małvch ryb,
duje podniesienie dotychcza które mogłyby stać się obiek
sowego uposażenia maszyni
tem kłusoyyników.
stki.
(mz)
— Nasz konkurs nosi ty
tuł ó Mistrzostwo „Łuczni
ka”...
— Chcemy i jednej strony
zareklamować maszyny ro
dzimej produkcji wśród rzesz
Bardzo aktywną działalność
piszących w kraju i za gra
prowadzi Zarząd Koła Renci
nicą, a także dać satysfakcję
stów i Emerytów przy Ra
i doping pracownikom Za
kładów Metalowych im. Gen.
domskim
Przedsiębiorstwie
Waltera produkującym tak
Robót Inżynieryjnych.
Koło
skomplikowany sprzęt jakim
liczy ponad 70 osób — byłych
są wysokiej klasy maszyny
pracowników RPRI, którzy
do, pisania. Sądzimy, że wśród
utrzymują ścisły kontakt ze
widzów na trybunie w hali
swoim zakładem. Do tradycji
sportowej ZREMBU, której
należą cykliczne spotkania edyrekcja łaskawie nam uży
merytów ? dyrekcją, Radą
czyła znajdą się nie tylko
Zakładową, podczas których
paiiie, mające codzienny kon
omawiane są bieżące sprawy
takt z maszyną do pisania
zakładu. Kilku emerytów i
Także oczekujemy na „walrencistów pracuje społecznie
terowców”, którym przyjem
z młodzieżą na budowach pro
nie będzie stwierdzić, że w
wadzonych przez przedsiębior
tym swoistym koncercie wez stwo.
mą udział ich „Łuczniki”- Za
Zarząd Koła pragnie jednak
proszenie na konkurs kieru
prowadzić jeszcze prężniejszą
jemy również do wszystkich
działalność. W najbliższych
osób ciekawych tej nieco
planach znajduje się urządze
dziennej imprezy. Przypomi nie własnego klubu, gdzie
namy że konkurs rozpocznie wszyscy członkowie koła mo
się 8 bm. o godz. 17 w hali
gliby się spotkać, porozma
„ZREMB" przy ul. Mokrej 2. wiać przejrzeć prasę, czy też
Wstęp wolny.
zagrać w szachy lub warca
rozm. (n)
by. (bw)

Wyróźnienie dla zespołów |

Aktywna działalność
Koła Rencistów przy RPRI

