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I sekretarz KC PZPR Edward Gierek
z przyjacielsko, roboczo wizyto w Czechoslowacp

CENA 1 ZŁ

Krajowa produkcja
wymienników ciepła

zwęgla uszlachetnionego
(P) W Sądeckich Zakładach
Elektro-Węglowych w Nowym
Sączu opanowano technologię
produkcji segmentowych wy
mienników ciepła stosowanych
w hutnictwie, przemyśle che
micznym, spożywczym, włókien
syntetycznych.
Segmentowe wymienniki cie
pła z węgla uszlachetnionego
wykorzystuje się w dużych instalacjach. Nowy produkt z są
deckich zakładów odznacza się
nowoczesną konstrukcją.
Trwają przygotowania do roz
winięcia produkcji segmento
wych wymienników ciepła, któ
re będą stosowane również w
budowanych przez nasz kraj w
święcie fabrykach kwasu siar
kowego, dotychczas wymienni
ki takie były importowane.
(PAP)

Łeoaid Breżniew
Odrodzenie”

(P) Na lotnisku w Popradzie Gustav Husak (z prawej) wita Edwarda Gierka i Pietra Jarosze
wicza.
Fot. CAF “ Interphoto
BRATYSŁAWA (PAP). Na zaproszenie sekretarza general
nego KC KPCz, prezydenta CSRS Gustava Husaka, do Czecho
słowacji przybył 23 bm. z przyjacielską roboczą wizytą I se
kretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej Edward Gierek. Edwardowi Gierkowi towarzyszy
członek Biura Politycznego KC PZPR, prezes Rady Ministrów
PRL Piotr Jaroszewicz.

Na lotnisku w Popradzie
gości polskich powitał sekre
tarz generalny KC KPCz Gustav Husak, członek Prezy
dium KC KPCz, przewodni
czący rządu CSRS, Lubomir
Sztroiigal i inne osobistości.
Tego samego dnia w Wyso
kich Tatrach rozpoczęły się
rozmowy Edwarda Gierka i
Gustava Husaka.
W rozmowach wzięli udział:
ze strony polskiej — Piotr

gosw^arezej Polska—CSRS
Od stałego korespondenta
LESZKA WYRWICZA

kultury w Radoniu
(R) W radomskim „Empiku”
odbyła się 23 bm. impreza zor
ganizowana z okazji dnia dzia
łacza kultury z udziałem władz
wojewódzkich i miejskich.
53 zasłużonym
działaczom
■wręczone zostały dyplomy uzna
nia i nagrody. Otrzymali je
m.in. Tadeusz Michał Osiński —
działacz Towarzystwa Miłośni
ków Radomia, Czesław Plenkiewicz — kierownik Domu
Kultury,
„Relaks”,
Marian
Wierzchowski — kierownik stu
denckiego klubu „Atrium”, Aurelia Swierczyńska — kierow
niczka dzielnicowego domu kul
tury „Obozisko”, Wacław Do
lega — kierownik księgarni
„Domu Książki”, Longin Suczyna — działacz TPPR oraz
gruoa muzyków z radomskiej
orkiestry symfonicznej, (h)

Spotkanie przodujących
rolników woj. radomskiego
(R) 23 bm. w Radomiu o
było się spotkanie 50 przodu
jących rolników, członków ZSI
z woj. radomskiego, prowadzą
cych gospodarstwa specjalisty
czne.
W trakcie narady, w której
uczestniczył prezes WK ZSL
Henryk Maciąg, dokonano oce
ny usług świadczonych przez
Instytucje obsługi rolnictwa na

rzecz gospodarstw specjalistycz
nych. (tmz)

Przedstawiciele 149 krajów,
w tym co najmniej 20 szefów
państw i rządów oraz ponad
50 ministrów spraw zagra
nicznych zjawi się na sesji
specjalnej
Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjedno
czonych, aby przez blisko 6
tygodni obradować nad jed
nym z najważniejszych dyle
matów nękających ludzkość,

(P) Na zaproszenie Ra-dy
Państwa przybył 23 bm. z wi
zytą oficjalną do Polski na
stępca tronu Haszymidzkiego
Królestwa Jordanii
książę
Hasa-n z małżonką. Księciu
towarzyszy grupa osobistości
życia politycznego i gospodar
czego tego kraju.
Na udekorowanym flagami
Polski i Jordanii warszawskim
lotnisku Okęcie jordańskiego
gościa powitał zastępca prze
wodniczącego Rady Państwa
Edward Babiuch.
Obecni byli ambasadorzy:
PRL w Jordanii Stanisław Ma
tosek craz Jordanii w Polsce
Hani Khasawneh.
W powitaniu uczestniczyli:
dziekan korpusu dyplomatycznego, ambasador Algierii w

Red. Andrzej Fąfara relacjonuje z trasy XXXI Wyścigu Pokoju

★

Na lotnisku Okęcie w War
szawie Edwarda Gierka żeg
nali członkowie Biura Poli
tycznego i Sekretariatu KC
PZPR z przewodniczącym Ra
dy Państwa Henrykiem Jab
łońskim.

Pomyślny razwej współpracy

Dzień działacza

str. 3

Od stałego korespondenta
MACIEJA SŁOTWIŃSKIEGO
Nowy Jork, 23 maja
(P) We wtorek, o godzinie 15 czasu nowojorskiego, rozpoczęly się obrady największego w historii świata forum rozbrojeniowego.

Jaroszewicz, a ze strony cze
chosłowackiej
— Lubomir
Sztrougal oraz członek Pre
zydium, sekretarz KC KPCz
Vasil Bilak.

Wspó-ne korzyści, duże możliwości

(P) Tworzenie trwałych, ko
rzystnych dla obu stron więzi
specjalizacyjno - kooperacyjnych
między Polską i Czechosłowa
cją ma swe głębokie uzasadnie
nie ekonomiczne.
Trwająca obecnie przebudowa
1 modernizacja przemysłu w
CSRS, dynamiczny rozwój no
woczesnej bazy przemysłowej
w Polsce, przyniosły poważne
zmiany w strukturze wzajemne
go ekspertu i importu w obu
krajach.
Ponad 20 proc, wzajemnych
obrotów towarowych w ubieg
łym roku było np. wynikiem
realizacji dwustronnych umów
kooperacyjnych i specjalizacyj
nych.
Skromne jeszcze co prawda w
stosunku do wzajemnych moż
liwości doświadczenia potwier
dzają możliwości trwalszych po
wiązań. Oba kraje mają np. po
ważnie
rozwinięty przemysł
hutniczy, oba są także znaczą
cymi producentami traktorów i
obrabiarek. We wszystkich tych
gałęziach przemysłowych na-

Obecny
byl ambasador
CSRS w Polsce Jindrzicn
Rzehorzsk. (P)

Dziś publikujemy dalsze
fragmenty wspomnień
Leonida Breżniewa
zamieszczonych
w miesięczniku
„Nowyj Mir"

z udziałem przeMcieli 149 Krajów

staje obecnie okres ścisłej spe
cjalizacji. Stwarza podstawy dla
coraz większego i głębszego po
działu pracy, a przez to do wy
dłużania serii produkcyjnych,
obniżki jednostkowych kosztów
produkcji, szybszego wdrażania
do produkcji nowocześniejszych
rozwiązań tcchnologiczno-konstrukcyjnych itp. Inaczej mó
wiąc — wspólnie powinniśmy i
możemy produkować więcej,
szybciej, lepiej i taniej.
(A) DOKOŃCZENIE NA STIL 4

Serdeczne pożegnanie na Okęciu

Piłkarze w drodze
do Argentyny
(P) Dworzec lotniczy Okęcie
był we wtorek po południu
jeszcze ciaśniejszy niż zwykle.
Setki kibiców, rodziny i znajo
mi żegnali piłkarzy udających
się do Argentyny na XI Mis
trzostwa Świata. O godz. 17.45
czarterowy samolot „Tił-134”,
pilotowany przez kapitana Ry
szarda Łukomskiego, z piłkar
ską reprezentacją Polski na po
kładzie odleciał do Paryża.
Podróż potrwa niemal dobę
i prowadzi przez Paryż, Dakar,
Rio de Janeiro do Buenos Ai
res, a następnie do Rosario,
gdzie w hotelu „Libertador”
ekipa zamelduje się w środę
po południu.
Już na kilka godzin przed od
lotem samolotu, w porcie lot
niczym „Okęcie” z niecierpli
wością oczekiwano na przyjazd
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 6

któremu na imię wyścig zbro
jeń.
Według najnowszych danych,
na naszym globie wydaje się
rocznie już 400 mld dolarów na
rozbudowę arsenałów wojen
nych. Jest to prawie milion do
larów na minutę. Pod bronią
znajduje się stale 23 min żoł
nierzy. Siła niszcząca zawarta
tylko w pociskach nuklearnych
jest zdolna — jeśli tak można

Polsce Ali Abdallaoui oraz kie
rownicy placówek dyplomatycz
nych krajów arabskich.
Podczas uroczystości orkiestra
odegrała hymny Jordanii i Pol
ski. a Kompania Reprezentacyj
na WP oddała honory wojskowe.
Przewodniczący Rady Państwa
Henryk Jabłoński przyjął 23 bm.
w Eelwederze przebywającego
z oficjalną wizytą w Polsce na
stępcę tronu Haszymidzkieęo
Królestwa Jordanii księcia Hasana.
W czasie rozmowy omówiono
problemy dotyczące
dalszego
rozwoju stosunków między Pol
ską a Królestwem Jordanii. Po
ruszono również sprawy mię
dzynarodowe, w tym zagadnie
nia związane z sytuacją na Bli
skim Wschodzie.
W spotkaniu uczestniczył ze
strony polskiej wiceminister
spraye zagranicznych Eugeniusz
Kułaga.
Obecni byli ambasadorowie:
PRL w Królestwie Jor.danii —
Stanisław Matosek i Jordanii vz
Polsce — Hani Khasawneh.
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Międzynarodowe Spotkania
Teatralne w Warszawie
Wrocław, 23 maja
(P) XXXI Wyścig Pokoju uznać trzeba za rozstrzygnięty,
choć do zakończenia imprezy pozostał jeszcze jeden etap. Tyl
ko kataklizm jakiś mógłby odebrać Aleksandrowi Awierinowl
pierwsze miejsce, bo lider wciąż spisuje się znakomicie. We wto
rek znów wygrał etap (po raz trzeci w tym wyścigu).

Nie Awierin miał jednak
ten etap wygrać. Do ataku
wytypowany
został
przez
Wiktora Kapitanowa. Said
Gusejnow. Był to plan na
podobieństwo tych, które na
poprzednich etapach zapew
niały wysokie miejsca Awierinowi i Zacharowowi. Gusej
now — kolarz bardzo silny i
mogący się pochwalić wielu
sukcesami (zwyciężył m.in. w
Bałtyckim Wyścigu Przyjaźni
i Tour of Britanin) chronił do
tej pory liderów, pracował dla
drużyny. Na przedostatnim etapie przyszła jego kolej.

piero jednak na ulicach Wroc
ławia. Na stadionie nikt już na
Gusejnowa nie zwracał uwagi,
wywiadów udzielał Awierin.
Polacy mieli tego dnia porhagać Januszowi Pożakowi w
zdobywaniu punktów na lot
premiach. Istniały bowiem
Zaatakował 40 km po starcie. nych
(niewielkie
co prawda) szanse
Przejechał w pojedynkę ponad
na
zwycięstwo
naszego kolarza
100 km. Na początku, gdy miał
w klasyfikacji najaktywniej
jeszcze wiele sił, z kilometra szych.
Pożak wygrał jeden lot
na kilometr oddalał się od za
ny finisz, na innym był trzeci.
sadniczej grupy. W pewnym Awansował
dzięki temu na
momencie miał prawie 4-minu- czwarte miejsce
w punktacji
tową przewagę. Wtedy pierw- • aktywnych,
prowadzącego
szy raz zapytał się, jak daleko na tej liście ale
Pikkuusa już ra
do mety. Była to pierwsza oz
czej nie dogoni. Radziecki ko
naka słabości. Zaraz też prze
larz ma nad Polakiem 7-punkwaga- Gusejnowa nad rywala
tową przewagę.
mi zaczęła się zmniejszać. Dopędziła go zasadnicza grupa do(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 6

INDYWIDUALNIE
XI ETAP:

1. Aleksander Awierin
(ZSRR) — 3;43:55 (z bon.)
2. Michał Klasa (CSRS)
3;44:00 (z bon.)
3. Jurij Zacharów (ZSRR)
— 3:44:05 (z bon.)
4. Teodor Yasile (Rumunia) — 3:44:10, 5. Andreas
Petermann (NRD) — 3;44:10,
6. Lechosław Michalak (Pol
ska) — 3;44:10.
DRU2YNOWO XI ETAP!
ll;12:10
ZSRR
11;12.44
CSRS
11:12:54
NRD
11;12:54
Rumunia
Polska
11:12:54

DRUŻYNOWO
PO XI ETAPACH:
1. ZSRR
135;24:24
2. NRD strata 15 min. 25

3. CSRS
strata 21:12
4. Polska
strata 28:02.
INDYWIDUALNIE
PO XI ETAPACH:
1. Aleksander Awierin
(ZSRR)
45:07.24
2. Jurij Zacharów
(ZSRR) — strata 2 min.
13 sek.
3. Mircea Romascanu (Ru.
munia) — strata 2 min.
54 sek.
Miejsca Polaków: 12. Krzy
sztof Sajka —strata 9:51, 18,
Jan Krawczyk — strata
10:31, 26. Janusz Pożak —
strata 23:20, 28. Lechosław
Michalak — strata 24:41.

(P) 23 bm. rozpoczęły się Mię
dzynarodowe Spotkania Teat
ralne w Warszawie.
Imprezę zainaugurował na
scenie Teatru- Dramatycznego
występ teatru narodowego ze
Strasburga. Francuski zespół
przedstawił „Mizantropa” Mo
liera, z którym wystąpi rów
nież dzisiaj, po czym uda się
do Krakowa. (PAP)

— Celem rezolucji przyjętej
w tej sprawie przez Zgroma
dzenie Ogólne Narodów Zjedno
czonych 21 grudnia 1976 r., było
zwrócenie baczniejszej
uwagi
opinii publicznej na sytuację
dzieci w wielu krajach, a zwła
szcza w kraiach Trzeciego
Świata. Przypomnę, że prawie
miliard dzieci żyje w warun
kach prymitywnych, pozbawio
nych jest elementarnej pomocy
lekarskiej, dostępu do oświaty,
uniemożliwiających praktycznie
prawidłowy rozwój umysłowy i
fizyczny, słowem w warunkach
jakich od dawna już w Euro
pie nie znamy. Ponadto śmier
telność kolorowych dzieci w
Afryce Południowej sięga 300
promille, a wśród dzieci uchodź
ców palestyńskich 150 promille.
Wspomniana rezolucja wska
zuje też na integralny związek
miedzy losem dzieci a ogólnym
postępem społeczno-ekonomicz
nym. Inaczej mówiąc: poprawa
sytuacji dzieci jest uzależniona
od poprawy ogólnej sytuacji
kraju, w którym one żyją Jed
nakże rzecz dotyczy nie tylko
krajów rozwijających się. Istnie
ją bowiem kraje o niezłej sy
tuacji ekonomicznej, a mimo to

potrzeby

dzieci nie

znajdują

Doświadczenie
uczonych w USA
(PAP). W
WASZYNGTON (P.AP).
Lavrence Livermore Laboratory w Kalifornii przeprowadzono
w tych dniach zakończone po
myślnie doświadczenie, w czasie
którego promienie wyjątkowo
potężnego lasera skoncentrowa
no na mikroskopijnych kropel
kach paliwa zawierającego izo
topy wodoru, zapoczątkowały
reakcję termonuklearną. Do
świadczenie trwało zaledwie 95
bilionowych części sekundy i
w tym tak krótkim czasie
zarejestrowano 7,5
miliarda
reakcji syntezy termojądrowej.
Za pomocą urządzenia „Sziwa” amerykańscy uczeni mają
nadzieję w latach osiemdziesią
tych uzyskać wyniki, które po
zwolą myśleć o praktycznym
zastosowaniu reakcji termonuklearnej, jako niewyczerpanego
źródła energii.
Obecnie w czasie prób ilość
energii uzyskiwanej z reakcji
stanowi zaledwie kilka procent
energii potrzebnej do jej wy
wołania. (P)

Z udziałem 5 tys. wystawców

11 czerwca otwarcie jubileuszowych
50 Międzynarodowych Targów Poznańskich
Informacja własna
(P) Na 177 tys. metrów kw. powierzchni krytej
rze, na centralnych terenach targowych oraz w
wych miejscach w Poznaniu i okolicy, 11 czerwca
staną jubileuszowe 50 Międzynarodowe Targi
Trwać będą do 29 czerwca włącznie.
W MTP. mających charak
ter uniwersalny (z przewagą
dóbr inwestycyjnych) zgłosiło
swój udział ok. 5.000 firm z 33
krajów oraz Berlina Zachod
niego. Wystawcy zagraniczni
zajmą ok. 96 tys. m kw. po
wierzchni. Wśród krajów so
cjalistycznych do największych
wystawców należą Czechosło
wacja, NRD i Związek Ra
dziecki, a wśród kapitalisty
cznych — Austria, Francja,

Dać dzieciom to co naileosze
(A) — Rok 1979 będzie obcho
dzony jako Międzynarodowy Rok
Dziecka. Co legło u podstaw te
go postanowienia?

powiedzieć — siedmiokrotnie
zrównać z ziemią wszystkie
miasta świata. Z kieszeni każ
dej rodziny ludzkiej wydatkowuje się (w postaci podatków)
więcej na ów wyścig zbrojeń,
niż na edukację dzieci. Ubogie
kraje rozwijające się, mimo iż
odczuwają ostry niedobór żyw
ności, przeznaczają 5 razy wię
cej swych dewizowych środków
płatniczych na zakup broni niż
na wprowadzanie maszyn rol
niczych.
Oczywiście największe sumy
w swych budżetach na wyścig
zbrojeń przeznaczają najpotęż
niejsi tego świata. USA i Zwią
zek Radziecki mając tylko II
proc, ludności globu, z tych
rocznie wydawanych na broń
400 mld dolarów, zużywają ponad połowę.
We wczesnych latach powojennych Zachód, w pierwszym
rzędzie
Stany
Zjednoczone,
chcąc przeciwstawić się świato
wemu postępowi socjalizmu —
rozpętały ów wyścig militarny.
Związek Radziecki i kraje bu
dujące nowy ustrój musiały na
to odpowiedzieć podobnym wy
siłkiem. Spirala zbrojeń szła
więc w górę. Jej ostatnim prze
jawem jest bomba neutronowa,
której produkcję tylko poło
wicznie zawiesił prezydent Car
ter.
Dodajmy jeszcze, aby dopeł
nić czary goryczy, że np. budo
wa nowego systemu ruchomych
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. <

się wśród potrzeb pierwszopla
nowych. UNICEF, organizacja
powołana do niesienia pomocy
dzieciom, uznała więc, że czas
najwyższy uczulić światową opinię publiczną na te sprawy.
I nie tylko te Dostrzega ona
także realne możliwości wygo
spodarowania poważnych środ
ków na zaspokojenie podstawo
wych potrzeb najmłodszych dro
gą ograniczeni zbrojeń: jedno
dniowe wydatki na ten cel się
gają na całym świecie jednego
miliarda dolarów I dla norównania: roczny budżet, którym
dysponuje UNICEF wynosi 180
min dolarów.
Te wszystkie elementy były
impulsem do ogłoszenia przy
szłego roku Międzynarodowym
Rokiem Dz<ecka.
— Może kilka słów o uczest
nictwie Polski w pracach
UNICEF?
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

i w plene
7 dodatko
otwarte zo
Poznańskie.

FRN, Szwecja, Wielka Bryta
nia i Włochy.

Wystawcy z niektórych kra
jów uczestniczą w MTP ponad
40 razy: Austria, Belgia, Cze
chosłowacja, Francja, Szwajca
ria, Szwecja, USA. Węgry,
Wielka
Brytania,
Włochy.
Wśród nich firmy czechosłowa
ckie. francuskie, szwedzkie, go
ścić będą w Poznaniu po raz
45.
Wystawcy z krajów RWPG
zajmą ok. 25 tys. m kw. tar
gowej powierzchni. Ponad jed
ną piątą oferty stanowić będą
towary wytwarzane w ramach
dwustronnej i
wielostronnej
kooperacji krajów socjalistycz
nych.
W Dolskiej ekspozycji domi
nować będą wyroby przemysłu
ciężkiego, elektromaszynowego,
budowy maszyn i środków
transportu.
Z okazji jubileuszowych tar
gów organizuje się wiele imp
rez towarzyszących. Odbyła się
już z udziałem 200 uczestników
z zagranicy I z Polski konfe
rencja naukowa nt. roli targów
międzynarodowych w świście,
organizuje sie wystawy zwią
zane z rocznicą. Do przyjęcia
targowych gości starannie przy
gotowuje się miesto-gospodarz
(o szczegółach pisaliśmy we
wczorajszym „Życiu”) MTP to
warzyszyć będą liczne im*..-czy.
M. in. na lotnisku Ławica
organizowane będą wyścici sa
mochodowe oraz pokazy pol
skiego sprzętu lataja-ego. Wy
stępować bedzie zespół . Sl?s’’.”,
odbywać się będzie tradycyjna
impreza handle wo-rnzrywkowa
pn „Jarmark Świętojański”.
O przygotowaniach do 50 MTP
mowa była 23 bm. n? spotkaniu
dziennikarzy
z
dyrektorem
MTP dr Henrykiem Sitarkiem
W Interclubie „Interpressu”
przy pl. Zwycięstwa.
M-1)
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Po posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR

Ranga samorządu robotniczego
(P) Nie po raz pierwszy kierownictwo polityczne kraju pod
jęło temat samorządu robotniczego jako kluczowego ogniwa w
naszym systemie demokracji socjalistycznej, instytucjonalnej
formy udziału załóg w zarządzaniu. Znaczenie samorządu ro
botniczego wynika bowiem z pozycji klasy robotniczej w na
szym społeczeństwie.
Dokonana 22 bm. na posie
dzeniu Biura Politycznego KC
PZPR wszechstronna ocena
dorobku i funkcjonowania sa
morządu robotniczego stała się
punktem wyjścia do wytycze
nia kierunków jego rozwoju,
Zgodnie z potrzebami dalszej
demokratyzacji naszego życia
społecznego i gospodarczego.
Przed rokiem, na wspólnym
posiedzeniu Biura Politycznego
KC PZPR, Rady Państwa, Pre
zydium Rządu i Prezydium
CRZZ.
poświęconym
ocenie
wniosków z KSR, Edward Gie
rek powiedział: „Za najważniej
szą cechę demokracji socjali
stycznej i główne kryterium jej
rozwoju uważamy aktywny udzlał pracowników, a zwłaszcza
klasy robotniczej w rządzeniu
państwem i zarządzaniu gospo
darką narodową, w procesach
przygotowywania i podejmowa
nia decyzji, organizowania pro
dukcji oraz wykonywania zadań
społecznych i gospodarczych, w
szeroko rozumianej kontroli”. II
Krajowa Konferencja PZPR wie
le uwagi poświęciła problemem
samorządu robotniczego i uzna
ła za niezbędne dalsze dosko
nalenie jego funkcji w praktycz
nym działaniu.
Stanowisko partii wobec sa
morządu robotniczego jest zbież
ne z opinią załóg, z oczekiwa
niami całego społeczeństwa.
Pragniemy, by samorząd jeszcze
lepiej pełnił rolę współgospoda
rza zakładów, reprezentanta
stanowiska załóg i rzecznika
naszych wspólnych, ogólnospo
łecznych interesów, by roz
wój demokracji zakładowej to
warzyszył doskonaleniu systemu
planowania i zarządzania gospo
darką, a zaraiem wspierał ten
proces. Od czego to zależy? Od
powiedź na to pytanie musi być
poprzedzona krótką informacją
o dotychczasowym zasięgu, za
sadach funkcjonowania i dorob
ku samorządu.
Naczelnym jego organem jest
kontereiu ja samorządu robotni
czego. KSR działają obecnie
w 5.814 przedsiębiorstwach —
przemysłowych, budowlanych i
rolnych oraz w części jedno
stek innych branż. W niektó
rych działach gospodarki funk
cjonują konferencje ekonomicz
ne, stale organy przedstawiciel
skie załogi. W dotychczasowym
ponad 20-letnim okresie dzia
łalności samorządu stale wzra
stało znaczenie .udziąłu, załóg. w
zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Cennym naszym osiągnięciem,
zwłaszcza lat ostatnich, jest
utrwalenie w powszechnej świa
domości przekonania, że samo
rząd robotniczy jest nieodłącz
nym elementem nowoczesnego
stylu zarządzania, decydującym
o socjalistycznym charakterze
przedsiębiorstwa. Niepodważalny

jest także dorobek samorządu w
kształtowaniu ambitnych zadań
społeczno-gospodarczych przed
siębiorstw i w mobilizacji za
łóg do ich wykonywania, w
upowszechnianiu postaw i na
wyków współgospodarzy, umac
nianiu współodpowiedzialności
za sprawy zakładów, za roz
wój kraju. Przykładem mogą
być doroczne sesje planistycz
ne KSR, które wskazują ekono
miczne i społeczne rezerwy
efektywniejszej pracy załóg.
Dotychczasowy dorobek samo
rządu robotniczego, a także za
sadnicze przeobrażenia społecz
no-gospodarcze, jakie dokonały
się w Polsce lat siedemdziesią
tych, zmiany w systemie plano
wania i zarządzania — wszyst
ko to sprzyja dalszemu zwięk
szaniu wpływu organów przed
stawicielskich załóg na sposób
funkcjonowania i wyniki dzia
łalności przedsiębiorstw, na co
raz wyższą społeczną efektyw
ność gospodarowania, na popra
wę warunków pracy.
Udział załóg w zarządzaniu
przedsiębiorstwami został w na
szym kraju podniesiony do ran
gi normy konstytucyjnej. Dlate
go Biuro Polityczne KC PZPR
uznało za niezbędne stopniowe
upowszechnianie systemu samo
rządowego, w tym również w
przedsiębiorstwach wielozakła
dowych i kombinatach. Przewi
duje się. że w zjednoczeniach
i jednostkach równorzędnych co
najmniej raz w roku będą orga
nizowane konferencje przedsta
wicieli samorządu robotniczego,
delegowanych przez KSR przed
siębiorstw
zgrupowanych
w
branży. Oznacza to zapewnienie
należnego
miejsca
organom
przedstawicielskim załóg w ca
łym systemie zarządzania gos
podarką, na wszystkich jego
szczeblach.
Robotniczy charakter samorządu jest glówną gwarancją
skuteczności kontroli społecznej
sprawowanej w zakładach. Stąd
potrzeba dalszego zwiększania
w składzie KSR udziału robot
ników — przedstawicieli wy
działów produkcyjnych i dzia
łalności podstawowej. Mają oni
być wybierani co roku, bezpo
średnio przez współtowarzyszy
pracy, na wydziałowych nara
dach wytwórczych. Ponadto w
skład KSR wchodzą, jak wia
domo, członkowie KZ PZPR,
rady zakładowej, zarządu ZSMP
oraz przedstawiciele kół NOT i
PTE.
Organizacje partyjne spełniają
Z natury rzeczy rolę wiodącą w
samorządzie robotniczym, spra
wując polityczną kontrolę w
różnych dziedzinach życia za
kładowego. Partia jest bezpo
średnio zainteresowana umac
nianiem udziału załóg w zarzą
dzaniu. Stąd m.in. zalecenie po
wołania organów wykonawczych
KSR pod przewodnictwem I se-

Następca tronu Manii książę Hasan
przybył i oflcielna wizvta lo Polski
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Tego dnia książę Hasan złożył
wizytę zastępcy przewodniczą
cego Rady Państwa Edwardowi
Babiuchowi.
Następnie pod ich przewodni
ctwem odbyły się w gmachu
Sejmu połsko-jordańskie rozmo
wy plenarne. uczestniczyli w
nich: ze strony polskiej —
członkowie kierownictw szere
gu resortów, jordańskiej — oso
bistości towarzyszące księciu, a
także ambasadorzy obu kra
jów
W trakcie rozmów poinformo
wano się wzajemnie o kierun
kach rozwoju obu państw. Do
konano oceny dotychczasowego
stanu stosunków dwustronnych,
omówiono kierunki i perspek
tywy ich dalszego rozwoju.

Ulgi finansowe
dla rzemiosła
(P) W Dzienniku Ustaw nr 11
(z 11 maja 1978 r.) opublikowa
no rozporządzenie ministra fi
nansów w sprawie zwolnienia
od podatków (obrotowego i
dochodowego) oraz opłaty skar
bowej podatników, osiągają
cych przychody z niektórych
rodzajów nowo uruchomionej
działalności zarobkowej.
Przepisy te wprowadzają da
leko idące ulgi skarbowe i ma
ją stanowić zachętę do urucha
miania nowych warsztatów rze
mieślniczych — zwłaszcza w
mniejszych miejscowościach i
przy ograniczonym zatrudnie
niu pracowników, a także w
niektórych branżach rzemieśl
niczych.
Rozporządzenie szczegółowo określa w’arunki oraz zasady na
jakich nowo uruchomiony warsz
tat może być zwolniony od po
datków, dochodowego i obroto
wego oraz opłaty skarbowej.
Zwolnienie od podatków —
w zależności od rodzaju rzemio
sła — może być udzielone na
czas od 1 roku do 3 lat. W tym
okresie podatnicy nie maja też
obowiązku prowadzenia ksiąg,
składania zeznań podatkowych
oraz deklaracji o obrotach i
przychodach.
Zwolnienie otrzymuje się na
podstawie decyzji właściwego
organu finansowego na pisemny
wniosek podatnika, zgłoszony
równocześnie ze złożeniem po
raz pierwszy deklaracji w spra
wie obowiązku podatkowego.
(PAP)

Szczególnie wiele uwagi po
święcono problematyce ekono
micznej, akcentując istnienie
znacznych możliwości rozwoju
współpracy
gospodarczej
i
zwiększania obrotów handlo
wych. Problemy te będą przed
miotem dodatkowych rozmów
przedstawicieli zainteresowanych
resortów. Stwierdzono, że moż
liwości rozszerzenia stosunków
istnieją także w innych płasz
czyznach, jak np. wymiany na
ukowej i kulturalnej, kształce
nia kadr, współpracy w dziedzi
nie ochrony zdrowia i in.
W kwestiach międzynarodo
wych podkreślono wagę umac
niania we współczesnym święcie
procesu odprężenia, rozwoju po
kojowej współpracy państw nie
zależnie od ich systemów spo
łeczno-politycznych, działań na
rzecz
ustanowienia bardziej
sprawiedliwych zasad międzyna
rodowej współpracy gospodar
czej. Wyrażono zaniepokojenie
utrzymywaniem się ogniska za
palnego na Bliskim Wschodzie,
podkreślając konieczność spra
wiedliwego rozwiązania tego
konfliktu z uwzględnieniem in
teresów wszystkich stron.
We wtorek książę Hasan zło
żył na płycie Grobu Nieznane
go Żołnierca wieniec opasany
szarfa o barwach narodowych
Jordanii.
W czasie uroczystości orkie
stra odegrała hymny
obu
państw, a Kompania Reprezen
tacyjna W? oddala honory woj
skowe.
Książę Hasan z małżonką
zwiedzili warszawskie
Stare
Miasto, zapoznali się z odbu
dową Zamku Królewskiego, obejrzeli także dokumentalny
film ukazujący zniszczenia wo
jenne i odbudowę naszej stoli
cy.
Tego dnia małżonka następcy
tronu Jordanii, księżna Sarrath
w towarzystwie Lidii Babiuch,
odwiedziła Centrum Zdrowia
Dziecka, szpital-pomnik wznie
siony ku czci 13 min dziewcząt
i chłopców z całego świata, w
tym ponad 2 min najmłodszych
mieszkańców Polski, poległych
i zamordowanych przez hitle
rowców w latach drugiej woj
ny światowej.
W Muzeum Narodowym księż
na Sarvath obejrzała galerię
malarstwa polskiego i ekspozycję fresków z Faras.
We wtorek wieczorem zastępca przewodniczącego Rady Pań
stwa Edward Babiuch wydał
obiad na cześć księcia Hasana.
I
(PAP)

krętacza komitetu zakładowego
PZPR dla codziennej kontroli
realizacji decyzji samorządu i
operatywnej koordynacji prac
jego organów w okresie mię
dzy sesjami KSR. Stąd również
projekt powołania przy komite
tach wojewódzkich PZPR zespo
łów do spraw samorządu ro
botniczego pod przewodnictwem
I sekretarza KW.
Ten system partyjnej kontroli
będzie miał istotne znaczenie dla
podniesienia rangi samorządu ro
botniczego, rozszerzenia możli
wości jego działania, a także
dla właściwego, partnerskiego uksztaltowania stosunków między
samorządem
robotniczym
a
administracją gospodarczą. W
dotychczasowej praktyce różnie
to bowiem wyglądało. Obok licz
nych przykładów należytego
współdziałania, poszanowania uprawnień samorządu i konsul
towania z nimi wszystkich waż
nych decyzji, można by też
wymienić przypadki zaskakiwa
nia przedsiębiorstw zmianami w
planach w ciągu roku i inge
rowania przez nadrzędne jedno
stki administracyjne w sprawy
zakładów i załóg bez wiedzy
samorządu. Wiele do życzenia
pozostawiają też nieraz: tryb
zwoływania sesji KSR w nie
których zakładach, jakość i kla
rowność materiałów przekazywa
nych przedstawicielstwu załogi,
a zwłaszcza wykonywanie jego
decyzji. Tego rodzaju techno
kratyczne postawy i praktyki
części administracji partia uznaje za niedopuszczalne. Mocno
podkreślano to na II Krajowej
Konferencji PZPR.
Ważne obowiązki w rozwija
niu demokracji robotniczej przy
padają związkom zawodowym,
które mają zapewnić warunki
organizacyjne dla sprawnego
działania organów samorządu
oraz ich ścisłej więzi z załoga
mi. Szczególnie istotnym zada
niem powierzonym ruchowi za
wodowemu
jest
umocnie
nie i usprawnienie instytucji
odwoławczych dla rozpatrywania
rozbieżności stanowisk organów
samorządu i administracji gos
podarczej.
Autentycznego i powszechnego
uczestnictwa samorządu robot
niczego w zarządzaniu nie da się
jednak zadekretować centralnie.
Nowe rozwiązania organizacyjne,
lepsze powiązanie ze zmianami
w systemie planowania i za
rządzania — wszystko to ozna
cza korzystniejsze warunki do
współrządzenia, ale nie ułatwia
zadań. Przeciwnie — coraz wyż
szy poziom wykształcenia i
świadomości politycznej pracu
jących, zmiana warunków i me
tod gospodarowania, podniesie
nie rangi i rozszerzanie zakresu
kontroli społecznej — zmuszają
działaczy samorządów do myśle
nia kategoriami nowoczesnego
przedsiębiorstwa, a także do
patrzenia na sprawy własnego
zakładu z szerszej, ogólnospo
łecznej perspektywy.
Przykładem może być jedna
z podstawowych funkcji samo
rządu, jaką jest stanowienie o
sprawach przedsiębiorstwa i za
łogi. Jej wyrazem jest plan
przedsiębiorstwa
uchwalony
przez KSR, który musi uwzględ
niać możliwości i rezerwy za
kładowe, a także priorytety wy
nikające z planu narodowego.
W realizacji funkcji kontrolnych
samorządu zasadnicze znaczenie
mają sprawy decydujące o efek
tywności gospodarowania, a więc
rytmiczność i kooperacja, ja
kość produkcji i wykorzystanie
czasu pracy, uzasadnione eko
nomicznie i sprawiedliwe spo
łeczne zasady wynagradzania, a
zwłaszcza możliwości obniżania
kosztów
produkcji.
Chodzi
przecież o uruchomienie wszy
stkich społecznych dźwigni dal
szego wzrostu gospodarczego.
ROMANA KALECKA (PAP)

W ośrodkach naukowych i zakładach pracy
trwają konsultacje przed XII Plenum KC PZPR
(P) W licznych ośrodkach
naukowych i zakładach pracy
całego kraju prowadzone są
dyskusje nad tezami na XII
Plenum KC PZPR. Dyskusje
te pozwalają sformułować
wiele konkretnych postulatów
środowisk naukowych i tech
nicznych mających na celu
dalsze umocnienie roli nauki
w
społeczno-gospodarczym
rozwoju kraju.

W Polsce lat siedemdziesią
tych baza materialno-techniczna
kształtuje się pod bezpośrednim
wpływem rewolucji naukowotechnicznej. Wymaga to podej
mowania przez naukę kluczo
wych problemów dyktowanych
przez aktualne i perspektywicz
ne potrzeby kraju.
Polityka partii w dziedzinie
nauki i techniki służy przy
spieszeniu procesu zespalania
rewolucji naukowo-technicznej
z budownictwem socjalizmu.
W Polsce lat osiemdziesią
tych — czytamy w tezach
— kluczowe znaczenie mieć
będzie
postęp
efektywności
gospodarowania,
spożytkowa
nie zasobów pracy, wysokich
kwalifikacji pracowniczych, u-

Przygotowania do

w polskiej gospodarce
robotów przemysłowych
(P) Polska gospodarka przy
gotowuje sie do wprowadzenia
na szerszą skalę robotów' prze
mysłowych.
Od dwóch lat
trwają w placówkach nauko
wych i doświadczalnych inten
sywne prace badawcze i wdro
żeniowe. Chodzi o opracowanie
oryginalnych konstrukcji na
poziomie światowym i unieza
leżnienie się w większym stop
niu od importu, również koope
racyjnego.
Oblicza się. że liczba robotów
zainstalowanych
w
latach
1975—80 przekroczy 1.200 sztuk.
W pierwszym etapie będą to
roboty proste, zastępujące czło
wieka w przemieszczaniu przed
miotów. Tego typu aparaty
pracują już w naszym przemy
śle, m.in. w Fabryce Samocho
dów Małolitrażowych w Biels
ku.
Wprowadzanie robotów do
naszego przemysłu stanowić bę
dzie — obok obrabiarek nume
rycznych jeden z podstawowych
elementów automatyzacji. (PAP)

Od 28 maja br.
nowy rozkład
jazdy PKP
(P) 28 bm. wejdzie w życie
nowy rozkład jazdy pociągów,
który będzie obowiązywał do
23 maja 1979 r.
W nowym rozkładzie liczba
pociągów zastała nieco zwięk
szona. I tak np. Przemyśl otrzyma
połączenie z Gdynią
przez Rzeszów i Warszawę,
kurs
pociągu
pospiesznego
„San” w relacji Warszawa —
Rzeszów zostanie przedłużony
do Przemyśla, a sezonowy po
ciąg pospieszny relacji Rybnik
— Olsztyn będzie kursować da
lej — do Ełku przez Ruciane.
W okresie sezonu letniego
PKP wprowadzi szereg uspra
wnień organizacyjnych i tech
nicznych, aby zapewnić
jak
najlepszy przewóz wczasowi
czów.
W związku z tym część po
ciągów dalekobieżnych w dniu
27 maja br. będzie odjeżdżało
wcześniej w granicach od 10—
—15 minut. Pasażerowie prosze
ni są o informowanie się o od
jazdach pociągów na dworcach
kolejowych. (PAP)

Kalendarz historyczny
Kicolaus Nicolai de Thuronia
(A) „Nicolaus Nicolai de I. Pracę naukową przerwały
Thuronia, solvit totum". „Mi Kopernikowi tylko dwa wyda
kołaj, syn Mikołaja z Toru rzenia: odkomenderowanie w
—19 do Olsztyna do admi
nia, opłacił wszystko”. Adno 1516
dóbr kapitularnych
tacji takiej dokonano w roku nistrowania
i wojna polsko-krzyżacka 1520
1491, w wykazie studentów —21. Bronił wówczas olsztyń
Wydziału Sztuk Wyzwolonych skiego zamku przed Krzyżaka
Akademii Krakowskiej. Jest mi. Potem powrócił do From
to pierwszy dokument odno borka, by poświęcić się już
szący się do największego wyłącznie nauce.
Główne dzieło Kopernika poastronoma wszechczasów, Mi
wstało w latach 1515—33, a jekołaja Kopernika.
Urodził się 19 lutego 1473 r.
podobno o godzinie 16 min. 48,
w Toruniu, w kamienicy nr 17
przy ulicy Sw. Anny (dziś Ko
pernika). Ojciec przyszłego ka
nonika i astronoma, zamożny
toruński kupiec zmarł, gdy
chłopiec miał lat siedem. Zao
piekował się nim brat jego
matki, ksiądz Łukasz Watzenrode. Wuj wysłał go później
na Uniwersytet Jagielloński;
po ukończeniu krakowskiej Al
ma Mater Kopernik wyjechał
do Bolonii, Ferrary 1 Padwy,
aby studiować prawo, teologię,
medycynę i astronomię.
Przełom XV i XVI wieku był
nie tylko czasem wielkich geo
graficznych odkryć, ale także
okresem wynalazków i dyna
micznie rozwijających się nauk.
Nadal jednak wyobrażano so
bie ziemię jako kulę, wokół
której krąży cały wszechświat.
Po powrocie do Polski 30letni Mikołaj Kopernik osiadł
w Lidzbarku Warmińskim. Otrzymał godność kanonika i
przez 10 lat spełniał funkcję
osobistego sekretarza i lekarza
biskupa Łukasza Watzenrode.
Po śmierci wuja Kopernik
przenosi się do Fromborka Ja
ko kanonik kapituły warmiń
skiej. Tu będzie prowadził obserwacje astronomiczne i tu
też napisze swoja główne dzie
ło.

go wymowa była tak rewolu
cyjna, że autor długo nie mógł
się zdecydować na ogłoszenie
swej pracy drukiem. Nie bardzo
też kwapili się do wydrukowania
tego dzieła wydawcy. Ale wieść
o wynikach badań polskiego
astronoma rozeszła się po _Europie, trafiając nawet do Rzymu.
W 1539 roku przybył na spoikanie z Kopernikiem profesor
.
__
uniwersytetu w Wittenberdze.
matematyk G. J. von Lauchen
i zabrał za zgodą twórcy ma
nuskrypt dzieła. Oddał go do
druku w Norymberdze. Praca
ukazała się w 1543 roku pod
tytułem „De revolutionibus orbium coelestium” czyli „O ob
rotach sfer niebieskich’’. Koper
nik zobaczył dzieło swego ży
cia dopiero na łożu śmierci
półprzytomny i sparaliżowany
po ciężkim wylewie krwi do
mózgu. Zmarł 24 maja 1543 roku.
Pierwsze polskie wydanie (W
kolejności
------------ czwarte)
---------- --------ukazało
się
dopiero w 1854 roku; ogółem
było ich szesnaście. Rękopis od
XVII w. przechowywany był
w Pradze w bibliotece hr Nostica. W 1953 roku rząd Czecho
słowacji przekazał bezcenny
manuskrypt Polsce. Obecnie
znajduje się w zbiorach Biblio
teki Jagiellońskiej w Krakowie.
(GOD)

KRONIKA DYPLOMATYCZNA
Tego dnia kierownik Minister.
(p) Z3 bm. przybył do Warsza ■
wy nowo mianowany ambasador Istwa Spraw Zagranicznych Józef
Czyrek przyjął I. Cozmę, który
Socjalistycznej Republiki Rumunii
złożył wizytę wstępną przed ob
w Polsce łon Cozma.
jęciem misji w Polsce. (PAP)

sprawnienie inwestowania
i
lepsze wykorzystanie zdolności
produkcyjnych, a także polep
szenie kooperacji oraz oszczęd
na gospodarka paliwami, energią,
— w dniach 14—» hm. przesurowcami i materiałami. Zada
Ba bywała w Polsce delegacja
niu podwyższenia efektywności
studyjna KC KPZR z człon
kiem KC, 1 sekretarzem Komite
podporządkowany zostanie prog
tu Obwodowego w Kaliningradzie
ram przeobrażeń w strukturze
Nikołajem Konowałowem na cze
gospodarki i całokształt polityki
le.
technicznej.
Jednym z celów społecznych
W trakcie pobytu delegacja od
o kluczowym znaczeniu jest za
była rozmowy w KC PZPR w wy
pewnienie wydatnego rozwoju
działach: pracy ideowo-wychowawczej
oraz organizacji spo
bazy żywnościowej i racjonali
łecznych, sportu i turystyki z uzacji żywienia. W dyskusji
działem kierowników wydziałów
przedstawicieli placówek nau
— Jerzego Muszyńskiego i Zdzis
kowo-badawczych
przemysłu
ława Andruszkiewicza. Delegacja
rolnego i spożywczego która od
zapoznała się z działalnością par
była się 23 bm. w Ministerstwie
tii
w środowiskach
.........................................
mlodzi-żoNauki, Szkolnictwa Wyższego i
Techniki w Warszawie przewa
żały glosy mówiące o potrze
bie reorganizacji tych placówek.
rolnicza
gminy
Uwypuklenie roli i funkcji
• Produkcja
__________
.. —
Łęczyca w woj. płockim charak
uniwersytetów, jako ośrodków
teryzuje
się
dużym
udziałem
unauk
humanistyczno-spoleczpraw
warzywniczych i roślin
r.ych oraz konieczność hierar
przemysłowych.
Pomyślnie
w
chicznego i harmonijnego roz
gminie rozwiązany został np. pro
woju tych dyscyplin to proble
blem pełnego zagospodarowania
ziemi, której obecnie jedynie 4 ha
my dyskutowane ostatnio na
pozostaje do zalesienia. Zamierza
Uniwersytecie Śląskim w Kato
się
poza tym zmeliorować ok. 700
wicach. W Instytucie Metali
ha łąk położonych w dolinie Bzu
Nieżelaznych w Gliwicach zwra
ry, które są naturalnym za ple.
cano w toku konsultacji uwagę
czem gminnej gospodarki hodow
na
konieczność
pogłębiania
lanej.
O problemach dalszej intensyfi
współpracy z wyższymi uczel
kacji produkcji rolnej i rozwoju
niami oraz placówkami PAN.
hodowli
dyskutowano 23 bm. w
W środowiskowej dyskusji, ja
Czasie
spotkania
mieszkańców
ka rozwinęła się w Wyższej
Łęczycy, z udziałem członka Biu
Szkole Morskiej oraz Wyższej
ra Politycznego KC PZPR, wice
Szkole Marynarki Wojennej w
premiera Józefa Tcjchmy.
Gdyni, wiele uwagi poświęco
• Z okazji rozpoczętych 23 bm.
no tym fragmentom tez, które
Międzynarodowych Spotkań Tea
tralnych w Warszawie, odbył się
podejmują problem współuczest
w Pałacu na Wodzie w Łazien
nictwa świata nauki w rozwoju
kach koncert muzyki polskiej, na
różnych dziedzin wiedzy zwią
którym obecni byli przedstawi
zanych z szeroko pojętą eks
ciele polskiego świata kultury
ploatacją urządzeń, zapewnie
oraz zagraniczni goście 1 uczest
niem niezawodności ich w pra
nicy imprezy.
cy i diagnostyki technicznej.
W imieniu gospodarzy Między
narodowych Spotkań Teatralnych
W Instytucie Weterynarii w
powitał
gości wiceminister kultu
Puławach podkreślano w toku
ry i sztuki
Władysław Loranc,
dyskusji, iż najodpowiedniejszą
podkreślając, że impreza ta słu
formą są badania komplekso
żyć będzie wymianie" doświadczeń
we prowadzone w pełnym cyklu
1 rozwijaniu twórczych poszuklweń w dziedzinie sztuki teatral
rozwojowym — od badań pod
nej.
stawowych do wdrożeń. W nau
Na uroczystość przybyli: kie.
kach weterynaryjnych, uwzględ
równik Wydziału Kultury KC
niając potrzeby hodowli zwierząt
PZPH — Bogdan Gawroński, czo
i gospodarki żywnościowej kra
łowi artyści
scen stolicy, a
ju,
podkreślano konieczność
wśród nich prezes SPATiF
—
Gustaw
Holoubek.
zwrócenia szczególnej uwagi na
W koncercie wystąpili Krystian
tzw. choroby niedoborowe, wi
Zimerman i Kwartet Wilanowski.
rusowe i pasożytnicze.
• We wtorek 23 bm. w Colle
W środowisku wrocławskim ze
gium Maius Uniwersytetu Jagiel
szczególnym uznaniem i zrozu
lońskiego w Krakowie odbyła
mieniem spotkały się tezy o ko
się uroczystość 80-leeia urodzin
nieczności ścisłego podporządko
jednego
z
najwybitniejszych
przedstawicieli tej uczelni, świa
wania nauki colom ogólnogos
towej sławy astronoma — prof.
podarczym i społecznym. Tezy
Eugeniusza Rybki.
równocześnie postulują pozosta
Jubilat obchodzi 57 lat pracy
wienie znacznej swobody i sa
naukowej i wychowawczej związa
modzielności uczelni w rozwią
ne) z Uniwersytetem Jagielloń
zywaniu poszczególnych zadań
skim. Z okazji jubileuszu prof. E.
badawczych. (PAP)
Rybka otrzyma! m. in. ustano-

wych, związkowych 1 organizacji
kobiet pracujących.
Delegacja odwiedziła również
Gdańsk i Toruń, gdzie zapoznała
się z pracą wojewódzkich, gn:in
nych i zakładowych instancji
partyjnych. Delegacja przeprowa
dziła takie rozmowy z sekreta
rzem Komitetu Warszawskiego
PZPR z udziałem sekretarza KC,
I sekretarza KW Alojzego Kar
koszki oraz zapoznała się z pra
cą ideowo-polityczną warszaw
skiej organizacji partyjnej.
W trakcie
pobytu
delegację
przyjął
zastępca członka Biura
Politycznego, sekretarz KC PZPR.
Jerzy Łukaszewicz.
(PAP)

PAP DONOSI W SKRÓCIE
wioną przez UJ nagrodę pod na
zwą „Laur uniwersytecki”.
• 23 bm.
zakończyła się w
Chylicach koło Warszawy dwu
dniowa konferencja nt. teoretyc?.
nych podstaw polityki społecznej,
zorganizowana
przez
Komitet
Problemów Pracy i Polityki spo
łecznej PAN oraz Instytut Pracy
1 Spraw Socjalnych.
O wynikach tej wymiany poglą
dów reprezentantów różnych dy
scyplin nauki poinformował prze
wodniczący komitetu organizacyj
nego konferencji
prof. Wacław
Szubert.
• 23 bm. w drugim dniu obrad VIII kongresu Międzynaro
dowego Stowarzyszenia Muzeów
Broni 1 Historii Wojskowej odby
ła się w Muzeum Narodowym w
Warszawie sesja naukowa poświę
cona broni orientalnej.
Tego dnia uczestnicy kongresu
zwiedzili wystawę „Broń średnio
wieczna z ziem
polskich"
w
Państwowym Muzeum Archeolo
gicznym oraz Pałac Wilanowski
w Warszawie.
* 23 bm. w Katowicach podsu
mowano wyniki współzawodnic
twa wynalazczego za 1977 r.
Tytuł ..Mistrza racjonalizacji
vzoj. kato-idekiego — 1977" w gru
pie robotników zdobył
Henryk
Jura — starszy mistrz z Katowic
kich Zakładów Chemii Gospodar
czej ..Pollena”, a w grupie pra
cowników naukowo-badawczych i
inżynieryjno-technicznych — dr
inż. Stanisłarz Sobierałski, głów
ny metalurg Instytutu metali rież'laznvch w Gliwicach.
Tytuł „Przodującego klubu tech
niki i racjonalizacji wo’. kato
wickiego — 1977” przyznano za
kładowemu KTIR przy Okręgo
wym Przedsiębiorstwie
Energe
tyki Cieplnej w Zabrzu.
Za najaktywniejsze zakłady pra
cy w dziedzinie wynalazczości uznano: kopalnię ..Szombierki" w
Bytomiu, kute ..Baildon” w Ka
towicach. Centrrlnv Ośrodek Pro.
j ek to wo-K ons trukcyj ny
Ma szyn
Górniczych „Komsg” w Gliwi
cach oraz zcsoół elektrowni ..Ła
ziska” i Południowe
Zakłady
Przemysłu Skórzanego — zakład
garbarski w Jaworznie-Szezakowej.

Dać dzieciom to co najlepsze
(B) DOKOŃCZENIE ze STR. 1
— Nasz kraj był jednym z
Inicjatorów utworzenia UNICEF
w 1946 r., brał czynny udział
w tworzeniu programu pomocy
dzieciom, m. in. w opracowaniu
Deklaracji Praw Dziecka, na
stępnie zaś przedstawił projekt
przekształcenia tej deklaracji w
wiążący akt międzynarodowoprawny, a mianowicie Konwen
cji o ochronie praw dziec
ka. Polski projekt Konwen
cji akcentuje prawo dzieci do
nauki, wychowania, do korzy
stania z możliwości zabaw i
rozrywek, precyzuje zadania
społeczeństwa i państwa wyni
kające z tego prawa, określa
zasady wychowania dzieci v;
duchu
tolerancji.
‘
",
przyjaźni
między narodami, pokoju i po
wszechnego braterstwa. Przed
stawiciele Polski znajdowali się
zawsze w najwyższych organach
tej organizacji. Obecny prze
wodniczący Polskiego Komitetu
Współpracy z Funduszem Na
rodów Zjednoczonych Pomocy
Dzieciom, prof. dr med. Bogu
sław Kożusznik, jest zarazem
wiceprzewodniczącym
Rady
Zarządzającej UNICEF. Mając
poważny dorobek w dziedzinie
opieki nad dzieckiem służyliśmy
swoim doświadczeniem krajom
Afryki, Azji i Ameryki Łaciń
skiej. Opłacamy też systema
tycznie roczną składkę człon
kowską, za którą UNICEF za
kupuje w naszym kraju arty
kuły niezbędne dla realizacji
programu pomocy krajom roz
wijającym
się.
Wspomnieć
wreszcie wypada o organizowa
nych u nas kursach dla stypen
dystów UNICEF.
— Powołanie Polskiego Komi
tetu Obchodów Międzynarodo
wego Roku Dziecka świadczy o
noważnrm ootraktowaniu apelu
Zgromadzenia Ogólnego NZ.
Jak przedstawiają się główne
założenia naszego programu?
— Jakkolwiek nasz kraj mo
że się poszczycić sporymi osiąg
nięciami: wszystkie dzieci oto
czone są szczególną troską i opieką państwa i całego społe
czeństwa Wychowanie dzieci
jest jednym z najważniejszych
zadań polityki społecznej, oświatowej. kulturalnej.
usta
wodawczej i gospodarczej pań
stwa. stanowi zadania o znacze
niu ogólnonarodowym. Konsek
wentna realizacja podjętych po-

S płonął młyn
w Jaworze
(P) W kompleksie zabudowy
Państwowych Zakładów Zbożo
wych w Jaworze (woj. legnic
kie) 22 bm. wybuchł groźny
pożar, który strawił doszczętnie
obiekt
produkcyjny
młyna
wraz ze znajdującymi się w
nim przetworami. Przybyłym
na miejsce jednostkom straży
pożarnej udało się nie dopuścić
do rozprzestrzeniania się ognią
ną silosy zbożowe, maszynow
nie i budynek administracyjny.
Prowadzi się śledztwo w spra
wie ustalenia przyczyn pożaru.

(PAP)

stanowień 1 decyzji w dziedzl- I
nie opieki socjalnej, zdrowotnej,
metod nauczania i wychowania, I
działalność instytucji i organi- |
zacji społecznych służących dzie
ciom — zapewniły prawidłowy
rozwój psychiczny i fizyczny
naszych dzieci, stworzyły stan
bezpieczeństwa moralnego i ma
terialnego. Zdając sobie sprawę,
że w wychowaniu
młodego
człowieka niezastąpioną funk
cję spełnia rodzina, nasze pań
stwo prowadzi politykę sprzyja
jąca umocnieniu rodziny i za
pewnieniu jej coraz lepszych
warunków rozwoju.
Służy temu m. in. zwiększenie
zasiłków rodzinnych, rozszerze
nie świadczeń związanych z ma
cierzyństwem czy wprowadzenie
funduszu
alimentacyjnego.
Jakkolwiek — powtarzam —
dorobek jest niemały to jednak
obchody Międzynarodowego Ro
ku Dziecka będą się odbywały
pod hasłem działalności na rzecz
dalszej poprawy warunków so
cjalnych I bytowych naszych
dzieci oraz wszechstronnego
rozwoju ich osobowości. Chcemy w ten sposób zachęcić do
podejmowania inicjatyw spo
łecznych, chcemy również by
program przyczynił się do wię
kszej
integracji
poczynań
wszystkich instytucji i organi
zacji zainteresowanych bezpo
średnio sprawami dziecka oraz
służył umacnianiu frontu wy
chowawczego. Liczymy więc na
to, że w obchodach wezmą
udział także przedstawiciele na
szych środowisk naukowych i
twórczych, których konkretnym
wkładem staną się prace uwzględniające problemy naj
młodszych obywateli.
Konfe
rencje i sympozja naukowe o
zasięgu krajowym. Jak i mię
dzynarodowym na temat opieki
zdrowotnej nad dziećmi, syste
mu nauczania i wychowania,
rozwoju polskiej myśli pedago
gicznej, osiągnięć w dziedzinie
rehabilitacji dzieci — to dalsze
elementy p-ogramu obchodów.
Myślimy też o zaprezentowaniu
za granicą dorobku Polski Lu
dowej w dziedzinie opieki nad
matką i dzieckiem o przedsta
wieniu naszych ideałów wycho
wania dla pokoju i sprawiedli
wości społecznej. Międzynarodo
wy Rok Dziecka będzie także
okazją do pogłębienia kultury
pedagogicznej rodziców.
Ważnym ascentem będzie
oddanie do użytku części kli
nicznej Pomnika - Szpitala Cen
trum Zdrowia Dziecka. Obiekt
ten znajduje się w centrum za
interesowania światowej opinii
publicznej, sekretarza general
nego ONZ i innych osobistości,
a zatem sądzę, że fakt ten sta
nie się wydarzeniem w obcho
dach Międzynarodowego Roku
Dziecka w skali międzynarodo
wej.
Godne odnotowania są Jesz
cze następujące spraw-: w
przyszłym roku Order Uśmie
chu stanie się odznaczeniem
międzynarodowym, tzn. będą go
mogły przyznawać dzieci róż
nych krajów wybranym przez
siebie osobom. Po wtóre: w
związku z ogłoszeniem konkur

zji Międzynarodowego Roku
Dziecka, Administracja Pocz
ty ONZ . zawiadomiła nas, że
jedna z dwu pierwszych nagród
przypadła w udziale przedstawidełkom naszego kraju — H.
Matuszewskiej i K. Tarkowskiej-Gruszeckiej.
Międzynarodowy Rok Dziecka zbiegnie się u nas z 35-leciem powstania Polski Ludowej Myślę, że będzie to stano
wić dogodną okazję do pokaza
nia, że w naszym kraju w peł
ni realizowana jest zasada za
warta w Deklaracji Praw
Dziecka ONZ: ..Ludzkość powin
na dać dzieciom wszystko to,
co ma najlepsze”.
— Dziękuję 1» rozmowę.
Rozmawiała: ANNA KA.tÓWNA
Fot. R, Przedworski

PW

„Ursus”

Porozumisnie o współpracy
naukowo-technicznej
Informacja własna

(P) Od wielu lat naukowcy.
Politechniki Warszawskiej ucze
stniczą w pracach badawczych
dla potrzeb Zjednoczenia Prze
mysłu Ciągnikowego „Ursus". Z
drugiej strony ok. 600 studen
tów’ PW odbywa co roku prak
tyki produkcyjne, technologicz
ne i dyplomowe właśnie w
„Ursusie”. Także wielu pracow
ników naukowych tej uczelni
prowadziło badania do prac
doktorskich w fabryce ciągni
ków. Dzięki tym bliskim kon
taktom powstało kilkanaście
opracowań usprawniających i
modernizujących „Ursusy”.
Przykładem mogą być prze
prowadzane w Instytucie Pojaz
dów PW badania stanowiskowe
ciągnika C-385 oraz badania
trwałości zespołów ciągników it»4
i „MFP”, czy też opracowanie
i wykonywanie
specjalnych
pompek hydraulicznych do ciąg
ników różnych typów.
23 bm. podpisano porozumie
nie o współpracy naukowo*
-technicznej między Politechni
ką Warszawską a ZPC „Ursus”.
Kontrakt licencyjny z firmą
MFP stwarza konieczność sze
rokiego podjęcia prac badaw
czych, a także intensywnego
szkolenia specjalistów wysokiej
rangi. Poza tym „Ursus” podej
muje w najbliższym czasie wy
twarzanie ciężkich ciągników,
dla których konieczne są now»
opracowania naukowe.
Zakład Doświadczalny Ciągni
ków Rolniczych dysponuje zbyt
szczupłą bazą, aby samemu roz
wiązywać wszystkie problemy.
Dlatego też podjęto decyzję o
powołaniu Rady Koordynacyj
nej, w której pracach będą bra
li udział specjaliści obu stron.
Pierwsze zadania to m.in. opra
cowanie koncepcji i dokumen
tacji stanowiska badawczego
dla układów napędowych i sil
ników o mocy do 220 KM, a
także modernizacja skrzyni bie
gów dla ciągników ciężkich.
(tak)
su aa znaczek pocztowy 1 oka-
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jakichkolwiek
uwag
pod
swym adresem.
LEONID BREŻNIEW
Zasada jednoosobowego kie
rownictwa jest potrzebna, na
Wspomnienia Leonida Breżniewa zatytułowane „Odrodze
tak wielkiej budowie nawet
nie", zamieszczone w miesięczniku „Nowyj Mir”, wywołały
niezbędna, ale źle się dzieje,
szerokie zainteresowanie na całym świecie. Pragniemy udo
gdy ów „jednoosobowy kie
stępnić naszemu Czytelnikowi choćby fragmenty tego nie
rownik” przestaje akceptować
krytykę. Logi now wobec ludzi
zwykłego zapisu. Dziś drukujemy dziesiąty odcinek. Jedena
sty, ostatni, odcinek wspomnień zamieścimy w numerze ju
bywał brutalny, niepohamo
wany, porywczy. Wiedząc o
trzejszym.
tym, sprawił sobie nawet sznur
V OMITET obwodowy żą- dziom. — Nie potrzebujemy tu paciorków. „Przebiorę sobie
dał inicjatywy od pra
dytyrambów ani ukłonów. Nie po jednym — wyjaśniał mi —
cowników kierownictwa par po to zaprosiliśmy was do ob- i od razu jestem spokojny”.
Zdarzał}’ nam się poważne star
tyjnego, gospodarczego i or komu.
I ostatnia już uwaga tyczą cia i jako młodemu jeszcze
ganów rad. Pewnego razu
powiedziałem
sekretarzom ca stylu pracy, stosunków z wówczas sekretarzowi obkomu
dniepropietrowskiego komitetu ludźmi: zrozumiałem, że nie nie było mi łatwo z tym czło
miejskiego KP(b)U K.K. Tara- trzeba dążyć do przerabiania wiekiem.
Pierwsze agregaty Dnieprosowowi i P.F. Chrapunowowi ich na własną modłę. Zazwy
oraz przewodniczącemu miej czaj nie wynika z tego nic do gesu już pracowały, ale uru
skiego komitetu wykonaw brego. Przywódca partyjny po chomienie innych przeciągało
czego H.J. Gawrylence:
winien akceptować w pracy się i skończyło się to uchwałą
— Weźcie dużą teczkę i towarzyszy takimi, jakimi są. KP(b)U krytykującą niedocią
jedzcie do Moskwy. Macie ko Musi oczywiście znać ich sła gnięcia na budowie. Loginow,
niecznie dostać się do mini be strony, ale winien dostrze nawykły do ustnych i druko
strów w godzinach przyjęć. gać ich zalety i wykorzysty wanych pochwał, wysłał do
Opowiedzcie o zniszczeniach, wać je dla dobra sprawy. KC telegram, że zdecydowanie
pokażcie zdjęcia. Niech da
Przychodzi mi tu na myśl pe nie zgadza się z tą uchwałą. 1
listopada 1947 roku odbyło się
dzą środki odpowiednio do wien przykład.
procentu zniszczeń — na wie
W Dniepropietrowsku nie od zebranie partyjne załogi Dnie
żę ciśnień, na tramwaje, na razu ułożyły mi się stosunki z prostroju. Polecono mi wystą
przedszkola, na mieszkania. Po Ilją Iwanowiczem Korobo- pić z referatem.
wiedzcie, że to potrzeone dla wem, dyrektorem największej
I znów, kiedy omówiłem
ich własnych robotników. w obwodzie Huty im. Piotrow szczegółowo
niedociągnięcia,
Wchodźcie zdecydowanie, żą skiego. Był on przedstawicielem gdy przekonałem ludzi, że za
dajcie twardo, jesteście komu, słynnej dynastii robotniczej, rzuty nie są wydumane, lecz
nistami, a komunista musi jegc- ojciec był nadmistrzem w wskazują na rzeczywiste błę
być odważny.
Makiejewce, bracia
też byli dy, nie dążyłem, jak to się mó
Trzeba było tak działać i hutnikami, a o ile mi wiadomo wi, do pogrążenia człowieka,
przynosiło to rezultaty. Fa synowie, a teraz także i wnu ale starałem się pokazać mu
bryki odlewały żelazne o- ki, kontynuują tradycję. Ro godne wyjście z sytuacji. Spe
grodzenia dla skwerów, usta
Korobowych znał Stalin, cjalnie podkreśliłem, że obkom
wiały latarnie i słupy sieci dzinę
ona znana w całym kraju. partii ceni Łoginowa za jego
tramwajowej. Tysiące robot była
wszystko byłoby w porządku pracę, uważa za istotne, że
ników i urzędników stawiało Igdyby
fakt, że łagodnie właśnie on kieruje tą ogrom
się do niedzielnych prac spo mówiąc,nieczłowiek
ten tracił ną budową. Wyraziłem przeko
łecznych — usuwali gruzy, niekiedy poczucie rzeczywisto
 nanie, że Fiodor Georgiewicz
sadzili kwiaty i drzewa. Zało
wyciągnie wnioski z krytyki i
ści,
stawał
się
zarozumiały.
żono wówczas park Czkałowa
zapewni przyspieszenie pełne
No
cóż,
utrzymywałem
swo

i park Szewczenki — najpięk
go uruchomienia elektrowni.
niejsze w mieście. Wielką ra ją linię, Korobowa zawsze Rzeczywiście dostrzegałem i ce
dością dla dzieci było otwar traktowałem jednakowo, czę niłem zalety tego człowieka —
cie kolejki dziecięcej. Potem sto odwiedzałem fabrykę, spo dużą wiedzę, ogromne doświad
z Ogólnozwiązkowej Centrali tykałem się z załogą, rozma czenie, siłę woli, oddanie spra
Radzieckich Związków Zawo wiałem z robotnikami, popie wie.
dowych dostaliśmy pienia.dze rałem inicjatywy wytapiaczy
— Odnosząc się z pełnym
na odbudowę pałacu z cza Niewczasa i Socki, piecowego
sów Katarzyny. Postanowio Trofimowa i innych. Zna szacunkiem do stanowiska, do
no przekazać go studentom i łem też mocną stronę Ko robku partyjnego i stażu Ło
każdy z nich odpracował po robowa: był on rzeczywiście ginowa — powiedziałem na
specjalistą od zakończenie — uwzględniając
pięćdziesiąt godzin na budo doskonałym
wie. W ten sposób powstał wielkich pieców. I choć nie u- bez zastrzeżeń konieczność pod
u nas Studencki Pałac Kul krywam, że jego przekora tro trzymywania jego autorytetu
tury — wspaniały pomnik ar chę mnie drażniła, trzeba by i zgłaszając gotowość pomaga
ło przechodzić nad tym do po nia mu, uważam, że powinni
chitektury i najpopularniej
szy klub młodzieżowy w rządku, bo był dobrym pra śmy z pełną surowością i kon
cownikiem i przede wszystkim sekwencją krytykować jego
Diepropietrowsku.
niedociągnięcia, nie idąc na uto się liczyło.
RZEBA tu jeszcze coś do
stępstwa anj wobec Łoginowa
dać. Wymagając od ludzi
Pod koniec 1949 roku na U- —
naczelnika budowy, ani wo
jnicjatywy, przywódca par krainie powstała napięta sytu
tyjny powinien w trudnych acja w dziedzinie paliwa i e- bec Łoginowa — komunisty.
sytuacjach brać ich w obro
nergii elektrycznej. Zakłady Stawiając sprawę w ten spo
nę, przyjmować na siebie u- P.io^owskiego, tak jak wiele sób będziemy mogli pomóc i
derzenie. Tak., było—ąą -paz-y-- innych, otrzymywały bardzo budowie, 1 Łoginowowi. Na in
kład w wypadku dyrektora skąpe dostawy, plan był za ne stawianie sprawy nie mo
Nikopolskiej Fabryki Rur N. grożony. Dyrektorzy szukali żemy sobie pozwolić!
Jeśli człowiek zna się na rze
A. Tichonowa. Troszczył się pomocy swoimi kanałami, a
on bodaj lepiej niż inni o wa tymczasem my w obkomie za czy, jest oddany sprawie, jeśli
runki życia robotnikóvz, a i nalizowaliśmy
sytuację
i walczy o dobro ogółu, trzeba
w fabryce sprawy szły u nie stwierdziliśmy, że dużo paliwa go popierać. Cel jest tylko je
go nieźle. (Jest to zresztą
uchodzi do atmosfery w posta den: wychować pracownika,
prawidłowość:
gdzie
brak ci gązu. Wiedzieli o tym wszy poprawić, skorygować jego po
troski o ludzi, tam nie ma co scy, ale też wszystkimi wstrzą stawę, a nie doprowadzić do
czekać na dobrą robotę). Po snęła łączna liczba: straty wy tego by się załamał. Najważ
pierając linię obraną przez nosiły równowartość pół mi niejsze — to odkryć i wyko
komitet obwodowy p?rtii, Ti- liona ton węgla. Zebrałem dy rzystać dla dobra sprawy po
cechy człowieka.
chonow otworzył zakład lecz
rektorów: jest
rozwiązanie! zytywne
Problem krytyki i samokry
niczy dla robotników, zorgani Trzeba połączyć wysiłki, zna
zował dobrą stołówkę, zaczął leźć i wywalcować metal na tyki jest tak istotny, że chciałsię przy nim specjalnie
odbudowywać zniszczoną przez
rury (z ruin, z odpadów, z pro bym
zatrzymać.
Nieprzypadkowo
faszystów drogę, jako jeden
dukcji ponadplanowej) i zało nasza
Konstytucja w ar
z pierwszych w obwodzie wy
żyć gazociąg. Muszę stwier tykule nowa
49 mówi, że każdy oby
remontował klub fabryczny.
dzić, że Korobow jako jeden z watel ZSRR
ma prawo zgłaszać
Ale na remont przyznano mu,
pierwszych uchwycił się tej
jak pamiętam, siedemset ty myśli, wiele zdziałał, i stosun w organach państwowych i or
społecznych wnio
sięcy rubli, a wydatki wy
kowo szybko wcieliliśmy ją w ganizacjach
ski tyczące poprawy ich dzia
niosły prawie trzy razy tyle.
życie.
łania, krytykować niedociąg
Przyjechał ■ do nas wtedy TePotem gwałtowny charak nięcia w pracy. I podkreśla, że
wosjan, jechaliśmy we trójkę
i Iwan Fiodorowicz strofował ter Korobowa dał o sobie znać, sankcje za krytykę są zabro
z fabryki popłynęły skargi do nione.
dyrektora:
W moim przekonaniu ten
— Czy jesteś Rockefelle KC WKP (b). Postawiono wnio
rem? Czy na to ci dali pie sek o usunięcie go ze stanowi artykuł Konstytucji ma zasad
ska.
I
tutaj
zgłosiłem
zdecydo

niczą wagę. Jeśli dziś dążymy
niądze?
Tymczasem samochód za wany sprzeciw, choć, jak mó do osiągnięcia wysokiego, po
trzymał się, wysiedliśmy przed wiłem, nasze stosunki osobiste wiedziałbym nawet — najwyż
przestronnym, czystym, pięk pozostawiały wiele do życzenia. szego poziomu organizacji, je
— Nie uważam, żebyśmy śli chcemy umocnić dyscypli
nym budynkiem klubu.
— Taak — powiedziałem musieli przekreślić towarzysza nę na wszystkich szczeblach
niby popierając ministra — Korobowa jako dyrektora — — dyscyplinę pracy, dyscy
powiedziałem na posiedzeniu plinę technologiczną, dyscypli
taką „willę” wybudował sam
egzekutywy obkomu. Tak, by nę planową — potrzebne nam
dla siebie!
Tewosjan chrząknął, poje ły błędy i wybryki, słusznie jest zaangażowane, uważne,
chaliśmy dalej, skręciliśmy mu je wytknięto, ale jestem krytyczne spojrzenie na stan
na nową drogę i tutaj znowu przekonany, że o tego człowie rzeczy. Pomoże ono w zapew
ka powinniśmy jeszcze wal nieniu potrzebnego
klimatu
zapałał oburzeniem:
społeczno-politycznego. Klima
— Co z tobą zrobić? — o- czyć.
brócił się do dyrektora. —
Sprawa skończyła się naga tu, który rodziłby dążenie,
Dzwonili już do mnie z mi ną. I dobrze się stało. IIja I- by pracować efektywniej, wy
nisterstwa finansów, wiedzą
wanowicz kierował fabryką dajniej, lepiej, tworzyłby at
o tej drodze.
jeszcze przez szereg lat, wie mosferę nietolerancji wobec
— Komitet obwodowy też le zrobił dla rozwoju produk bumelantów i nierobów, wo
wie — powiedziałem. — Bez cji wielkopiecowej w całym bec każdego faktu niedbalstwa
tej drogi nie byłoby zmiany
kraju, został docentem nauk i niegospodarności, mydlenia
nocnej. On przecież nie dla
technicznych, laureatem Na oczu i fałszowania wyników.
siebie to robił Iwanie Fiodogrody Leninowskiej, Bohate
dseparować pracowni
rowiczu, nie dla własnej kie
rem Pracy Socjalistycznej. Nie
ka na kierowniczym stano
szeni. Co wy na to, żebyśmy
omyliłem się, stając w jego ob
wisku od krytyki — to znaczy
tę drogę wykończyli w czy
ronie.
zgubić go. Ten, kto przestaje
nie społecznym?
ODOBNY wypadek wyda przyjmować krytykę, jest stra
Tak właśnie potem zrobi
rzył się w Zaporożu. Na cony dla sprawy. Przeglądając
liśmy, a burzę od dobrego
dyrektora udało się odegnać. czele Dnieprostroju stał znany teraz stenogramy posiedzeń
specjalista budownictwa wod plenarnych, konferencji i ze
Dowiedział się o tym cały
obwód, takie rzeczy szybko nego Fiodor Georgiewicz Lo brań aktywu z tych lat, o któ
się rozchodzą i oczywiście ginów. Można powiedzieć, że rych tutaj mowa, nie znajdzie
przynoszą korzyść, wywołując był to samorodny talent. Zo się takiego, w którym nie by
stał robotnikiem w wieku 11 łoby krytyki. Była ona u nas
echa w innych miejscach.
lat, walczył z kołczakowcami i i rzeczowa, i przekonywają
PRACA — to probierz, który
pozwala poznać prawdzi denikinowcami i jeszcze jako ca, i konstruktywna. Żeby nie
wą wartość człowieka. Kto chłopiec został pomocnikiem być gołosłownym, przytoczę
nie zna się na rzeczy, tkwi nie dowódcy pułku. Potem, po u- kilka przykładów.
Oto krótki dialog, który
na swoim miejscu, ten prędzej kończeniu instytutu, pracował
czy później będzie usiłował na jako brygadzista na pierwszym miał miejsce w 1947 roku na
piśmie uzupełnić to, czego mu Dnieprostroju, jako kierownik XVI plenum zaporoskiego ko
brak w rzeczywistości, czy też robót w Boksanie i w elektrow mitetu obwodowego KP(b)U.
chwyci się innych podobnych niach wodnych na środkowej W dyskusji zabierał głos A. M.
sposobów.
Jak to powiada Wołdze, jako kierownik budo Żaliło, sekretarz organizacji
Kryłow? „W czyimś sercu po wy w Czircziku. Była to barw partyjnej fabryki imienia Ki
chlebca zawsze znajdzie sobie na postać — człowiek ogrom rowa. Pozwolił sobie na taką
nego wzrostu, stanowczy, o wypowiedź, że musiałem się
kącik”.
— Przedstawcie sprawę — swoistych obyczajach. Wszyst wmieszać.
Tow. Żaliło: Nie. Ale oni
mówiłem zazwyczaj takim lu ko brał do siebie, nie znosił

ENIE

w naszej fabryce ł inni towa
rzysze, którzy zbyt wiele
krytykują. Na przykład kie
rownik wydziału mechaniczne
go tow. Zajcew...
Tow. Breżniew’: A wy co,
tłumicie?
— Tow. Żaliło: Nie. Ale oni
powinni też t^yć samokrytyczni.
Tow. Breżniew: To znaczy
chcecie, żeby tylko siebie kry
tykowali, a jeśli was, to nie
trzeba. (Ożywienie w sali) •
Tow. Żaliło: Krytyka i sa
mokrytyka to niewątpliwie do
bra rzecz, ale nie można kry
tykować dla podrywania au
torytetu kierownictwa.
Tow. Breżniew: Trochę to
jednak niejasne, jakieś niewy
raźna ....
Tow. Żaliło: Mówię, że nie
którzy towarzysze niedostate
cznie rozumieją dyscyplinę i
etykę partyjną. Trzeba sa
memu pracować, a nie powo
dować niesnaski.
Tow. Breżniew: A jeśli są
intryganci, to czy warto o tym
mówić na plenum? Intrygan
ci są wszędzie, a w waszej fa
bryce to już na pewno (śmiech
w sali)
Tow. Żaliło: Tak, w naszej
fabryce jest wyjątkowo trud
na sytuacja.
Tcw Breżniew: O ile zro
zumiałem, najtrudniejsza jest
u was sytuacja z krytyką. Nie
ma co się jej bać, bo zakłada
ona właśnie szacunek dla
człowieka!
Komitet obwodowy miał do
tłumiących krytykę zupełnie
określony stosunek, który wy
rażano bez ogródek i nie ba
cząc na stanowiska. Z drugiej
strony, czytając te stenogra
my, zauważyłem, że dość czę
sto, krytykując kogoś z trybu
ny, podkreślałem zarazem, uważałem za konieczne dodać,
że cenię go jako pracownika.
Czasem koniecznie trzeba o
tym powiedzieć.
Największą dzielnicą prze
mysłową w Dniepropietrow
sku był rejon Leninowski, a
pierwszym sekretarzem komi
tetu rejonowego był tam Ge
orgij Piotrowicz Kuców. In
żynier hutnik z Pietrowki,
pracował energicznie, z sen
sem. ale na jednym z posie

30 lat produkcji starachowickich ciężarówek

dzeń plenarnych
komitetu
okładnej daty chyba
partii, gdzie występował z re
nikt już nie określi. Nie
feratem, musiałem ostro go pisano bowiem wtedy, przed
skrytykować.
trzydziestu laty, skrupulatnej
— Chciałbym się zatrzymać kroniki wydarzeń. Nie było
przy
referacie
towarzysza na to ani czasu, ani miejsca w
Kucowa. Nie chciałbym was zniszczonych halach dawnych
zakładów
urazić, towarzyszu Kuców, a- starachowickich
le nie mogę nie wypowiedzieć zbrojeniowych, które w 1948
swojej opinii na plenum gor- roku stały się pierwszą w
komu. Uważam, że referat był Polsce Fabryką Samochodów
nijaki. Absolutnie nikogo na Ciężarowych.
Ż archiwalnych dokumen
wet nie zadrasnął, nie przed
stawił niedociągnięć w pracy tów wynika jednak niezbicie,
komitetu rejonowego
partii, że w czerwcu 1948 r. pojazd,
nie wymieniliście ani jednego zdolny do samodzielnego ru
dyrektora fabryki czy sekreta chu, przedstawiono w ówcze
rza organizacji partyjnej, a snym Ministerstwie Przemy
całą uwagę skoncentrowaliście słu i Handlu. Próby i bada
na świetlicach. Nie rozumiem, nia trwały przedtem w Łodzi,
jak można było wystąpić z Warszawie, Ursusie — tam
czymś takim. Jeśli wzywają więc w gruncie rzeczy rodził
mnie na plenum KC — czy w się przyszły „Star”. Dopiero
sprawie przemysłu, czy rolnic po oficjalnej prezentacji w
twa, czy pracy partyjnej — stolicy prototyp przyjechał do
muszę zużyć kilka dni na to, Starachowic, gdzie przygoto
by możliwie najgłębiej uzmy wywano się do produkcji sa
słowić sobie stan rzeczy w mochodów.
Kiedy
w
Starachowicach
mieście i w obwodzie. Komitet
stanowiska
Centralny interesuje się tym, przygotowywano
4 prototypowe cię
jak egzekutywa obkomu oce produkcyjne,
żarówki zdawały wstępny egza
nia sytuację w terenie. A u min sprawności. Ujawniono
nas nawet taki sprawdzony, sporo mankamentów, ale komi
rozsądny pracownik jak to sja odbioru technicznego zez
warzysz Kuców, sekretarz ko woliła na podjęcie produkcji.
Pierwotny plan przewidywał,
mitetu rejonowego w naj
w drugiej połowie roku 1948
większej dzielnicy fabrycznej że
Starachowic wy’cchać po
przychodzi na plenum komite ze
winno 200 samochodów. Ostate
tu miejskiego partii nie uwa cznie jednak udało się wyko
żając za stosowne odpowied nać ich tylko 10... A wśród
nio się przygotować.
nich te kilka wozów, które
Jak często bywa w takich nrzyjechały do Warszawy na
Robotniczej
wypadkach, Kuców stał w cza Kongres Jedności
1948 r.
sie przerwy samotnie, wyglą 15I grudnia
tę właśnie datę przyjmuje
dał niewesoło, twarz miał za się. jako oficjalny dtień uro
chmurzoną. Zauważyłem to i dzin „Stara”, początek pisania
dziejów i starachowickiej fab
podszedłem do niego.
i całego przemysłu motory
— Zdrowo cię objechałem? ryki
Polski Ludowej.
— No pewnie. Nikomu nie zacyjnego
Dziś starachowicka FSC, to
życzę.
wielozakładowy kombinat za— Ale przecież i pochwali trudniajacv ponad 23 tysiące
pracowników. Od tamtych his
łem. ,
KI IE pamiętam, o czym jesz- torycznych pierwszych „Ste
rów
” wyjechało z FSC ponad
• " cze rozmawialiśmy, ale
tysięcy samochodów wielu
ważne było po prostu, żeby po 410
i coraz nowocześniej
kazać ludziom, że stosunki typów
szych odmian.
między nami wcale się nie
Ok. 300 tysięcy z nich pracu
zmieniły: tak, była krytyka, je do dziś w naszym transpor
dosyć ostra, ale przecież stoimy cie. budownictwie, rolnictwie,
razem, rozmawiamy po przyja zaopatrzeniu. I to fest... jeden
cielsku — byliśmy i pozosta z większych kloootów Fabryki
Samochodów Ciężarowych. — Z
liśmy towarzyszami.
każdym rokiem wzrastała pro
,
Tłumaczenie: dukcja ciężarówek — powie
.TACEK POPRZECZKO
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Leonid Breżniew w rozmowie z kołchoźnikami, 1951 r.
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Stanisław I Grzelecki

Nazajutrz po spotkaniu
Skończyły się „Noce i dni".
Cotygodniowe wizyty Bogu
miła i Barbary Niechciców w
naszych domach i nasze wę
drówki po polach Serbinowa
i ulicach Kalińca. Pozostało
wiele w pamięci. I, jak to w
filmie, pozostało wrażenie uczestniczenia przez długi czas
w życiu osobistym, rodzinnym,
towarzyskim ludzi, którzy
przez te miesiące stali się
nam bliscy, a ich sprawy
przejmowały nas chwilami
tak, jak nasze własne sprawy
rodzinne.
Seriale telewizyjne zastąpi
ły dziś dawne powieści w od
cinkach gazetowych. Są może
bogatsze w przeżywaniu wi
dzów współczesnych, ale zu
pełnie inne. Widz serialu te
lewizyjnego w porównaniu z
czytelnikiem powieści odcin
kowej w gazecie jest jakby
uwolniony od pracy wyobraź
ni — wszystko ma przed oczyma.
. Podobne jest jedno. I wów
czas i teraz obaj — czytelnik
i widz — żyli i źyją chwilą.
Danym w niej odcinkiem opowieści. Całość jest możliwa
do ogarnięcia tylko w filmie
kinowym.
Kiedyś, za czasów gdy Hen
ryk Sienkiewicz publikował
„Trylogię" w odcinkach gaze
towych, ci, którzy to potrafi
li, mogli smakować język dłu
gich opisów sytuacji, miejsc.

wyglądu osób. W serialu te
lewizyjnym, podobnie zresztą
jak w filmie kinowym, ta
możliwość znika. We wszyst
kim musimy zawierzyć wyo
braźni paru osób: scenografa,
operatora, reżysera oraz, rzecz
jasna, aktorów.
Barbara Niechcicowa ma ry
sy Jadwigi Barańskiej, a Bo
gumił Niechcic —Jerzego Bin
czyckiego. Serbinów i Kaliniec wyglądają tak i tylko tak,
jak je pokazano w filmie.
Ostatecznie, nie budzi to w
nas żadnego sprzeciwu. Rzecz
bowiem wcale nie jest nowa.
Sto lat temu podobną rolę
wspomagania, a często wyrę
czania wyobraźni czytelników
spełniali swoimi ilustracjami
dziel literackich Gustaw Do
re czy nasz Michał Elwiro
Andriolli. Wojski czy Gerwa
zy, Zosia czy Tadeusz już na
zawsze zatrzymują rysy, które
im nadal, ilustrując „Parna
Tadeusza”, Andriolli.
Serial telewizyjny może, po
wiada się, pokazać więcej, do
kładniej, niż film kinowy.
Może być „wierniejszy" w
stosunku do powieści. Zapew
ne. Czy jednak ta dokładność
wzbogaca przeżycie dzieła li
terackiego, pierwowzór filmu,
przez widza? Nie jestem pew

dział nam dyrektor naczelny
fabryki, ini. Marian Galas. 1948
rok - 10 sztuk, 1949 — 245,1950
— 700, 1953 — 8300, 1967 —
21 076, 1976 — 26 050.
Jednocześnie z każdym pra
wie rokiem pogłębiały się trud
ności w zaopatrzeniu naszych
odbiorców w części zamienne.Różne na to składały się przy
czyny: zarówno brak odpo
wiednich mocy produkcyjnych
u nas, w FSC, jak i nie zaw
sze umiejętna eksploatacja na
szych pojazdów przez użytkow
ników i często rozrzutna go
spodarka częściami. Ale je
śli z
440 tys. wyprodu
kowanych dotychczas wozów
jeździ jeszcze ponad 300 ty
sięcy. to oznacza nie tylko, że
konstrukcja jest solidna, ale
przede wszystkim to. iż każdy
wóz jest prawie w nieskoń
czoność „odbudowywany”, wy
posażany we wciąż nowe silni
ki, układy hamulcowe i inne
elementy. Rozumiemy, że takie
są potrzeby, że nie stać nas na
wycofywanie samochodów, na
ich eksploatację tylko do granic
ekonomicznej i technicznej opłacalności Dlatego od dwóch
lat, nawet kosztem zmniejsza
nia liczby gotowych „Starów"
systematycznie zwiększamy do
stawy części zamiennych, aby
uruchomić te pojazdy, które
stoją w bazach.
W tym roku, w porównaniu
z 1977, zwiększamy dostawy
części o ok. 30 proc, zdajemy
sobie sprawę z tego, iż jeszcze
występować będą pewne niedo
bory. M.in. dlatego konsekwen
tnie dążymy do ograniczania
importu tych rozmaitych ele
mentów, które w „Starach” po
chodzą z firm zagranicznych.
Mieliśmy w tym roku wydać
na te uzupełniające zakupy ok.
28 milionów złotych dewizo
wych, ale dzięki temu, że uaało się już uruchomić w kraju
produkcję wielu wyrobów im
port kosztować nas będzie ok.
17 milionów złotych.
Podczas spotkania, które osta
tnio odbyło się w FSC, rozma
wialiśmy też sporo o eksporcie
starachowickich ciężarówek.
— Pozornie liczbą ok. 200 sa
mochodów, które sprzedaliśmy
np. w ub. roku do krajów pła
cących tzw. twardą waluta —
usłyszeliśmy na nasze pytanie
— wydaje się, że nie ma się co
chwalić. Ale za jedną ciężarów
kę otrzymujemy wielokrotnie
więcej dewiz, niż za jakikol
wiek inny eksportowany samo
chód. A niezależnie .od tego, na
podwoziach z FSC ze staracho
wickimi silnikami eksportują
swe wyroby inne polskie fir
my, jak np. „Bumar” czy „Wuko”. Ale te wszystkie dźwigi,
żurawie, wozy komunalne ftd.
choć osadzone na „Starach” li
czone są w obrotach i wpły
wach dewizowych
tamtych
firm, a FSC nie ma podstaw,
by formalnie wliczać je do
swojego planu eksportu.
Ale chyba najistotniejsze jest
to, że eksport — nawet ten po
średni — rozwija się, że rysu
ją się pomyślne perspektywy
także na nadchodzące lata.
Przede wszystkim dzięki temu,
że „Stary” z nowej rodziny
„200” o podwyższonej ładowno
ści są nowocześniejsze, lepszej
jakości, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne w eksploatacji.
Przygotowuje się w Staracho
wicach sporo nowości, a nie
które z nich FSC zaprezentuje
podczas czerwcowych. 50 Mię
dzynarodowych Targów Poz
nańskich.
DARIUSZ PIĄTKOWSKI

ze stołu montażowego
,
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ny. Osobiście wolę adaptację
kinową niż telewizyjną „No
cy i dni", choć obie zostały
dokonane przez Jerzego Ant
czaka.
Miniaturyzacja obrazu świa
ta w telewizji nie daje wi
dzowi tego wrażenia obecności
w miejscu i w czasie akcji,
co obraz tego świata w kinie.
Jest to oczywiście sprawa kon
wencji
technicznej,
którą
wszyscy przyjmują bez oporu,
ale umowność obrazu telewi
zyjnego jest bardziej, by tak
rzec, obecna w naszej świado
mości, niż umowność obrazu
kinowego z jego jakże silnie
działającą sugestią „tu i te
raz”.
Oglądanie serialu telewizyj
nego bardziej niż film kinowy
przypomina przeglądanie al
bumu zdjęć fotograficznych.
Nawet z owym całym akom
paniamentem towarzyszących
temu oglądaniu przeżyć, wzru
szeń i refleksji. Oczywiście —
rozległość, głębia i barwa ob
razu kinowego odgrywają tu
zasadniczą rolę.
To wszystko dotyczy jednak
formy obcowania przez tych
kilkanaście
wieczorów
ze
światem ukazanym w epo
pei Marii Dąbrowskiej. For
ma artystyczna tej epopei,
przefiltrowana przez sita wy
magań filmowych, dzięki wra
żliwości i umiejętnościom re

żyserskim Jerzego Antczaka,
dzięki dużej klasy pracy zes
połu twórczego: operatora,
scenografa i oczywiście akto
rów, dotarła do nas niemal w
całości. A myślowa, psycholo
giczna i moralna zawartość
powieści nie uległa żadnemu
uszczupleniu. Przeciwnie, jej
wyraz, jej wymowa zostały
chyba wzmocnione.
Każdy wieczór przed tele
wizorem, wypełniony spotka
niami ze światem Bogumiła
i Barbary Niechciców, pozosta
wiał to sarno wrażenie praw
dy życia, prawdy ludzkich
losów, splątanych z biegiem
wydarzeń dziejowych, prawdy
pracy pokoleń. Wrażenie ciąggłości dziedziczenia i trwania.
Na tej tu ziemi, w klimacie
tych wspólnych tradycji, pa
mięci i mowy.
W powieści, w filmie i w
serialu telewizyjnym „Nocy
i dni” jest taka oto scena:
Niechcicowie
przyjmują w
Serbinowie gości. Rozmowa
przy stole toczy się wokół na
rastających wydarzeń, które
na pewno otwierają nowy
rozdział
historii.
Bogumił
Niechcic, roznosząc domową
nalewkę, włącza się do roz
mowy. 1 mówi, że sianokosy
mu się udały, zboża zebrał
piękne, ziemię zaorał. I my
ślę — powiada — że ja teł
w ten sposób tworzę histo
rię... W telewizji ta scena t
te słowa docierają do widza z
dużą wyrazistością. I, być mo
że, niejeden z widzów w tej
właśnie chwili uświadomił
sobie jaki sens ma nasze
zwykła, codzienna krzątani
na, nasze codzienne, zwyczaj
ne małe budowanie.
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Wielka wystawi w Ałma Acie
Ekspozycje ,,Labimexu” i „Metronem” w Moskwie

Wzbogaca się polska oferta eksportowa
Od stałego korespondenta
JERZEGO SIERADZINSKIEGO
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Kuba. W stolicy kraju Hawanie trwają prace porządkowe i renowacyjne w związku ze zbliża
jącym się XI Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów.
CAF — adn

«Wokół Kolwezi foczą sią walki

* Częściowa ewakuacja wojsk belgijskich

W Zairze trwa interwencja krajów NATO
BRUKSELA, PARYŻ, MOSKWA (PAP). Sytuacja w aalrskiej prowincji Szaba jest w dalszym ciągu napięta, jakkol
wiek brak szczegółowych informacji na temat działań wojsko
wych. Wg wiadomoSci Agencji France Presse, 23 bm. rano wo
kół Kolwezi toczyły się jeszcze walki, a powstańcy zajmowali
pozycje na zachód i północ od miasta.
Belgijska interwencja woj
skowa, dokonana pod szyldem
„akcji humanitarnej” fakty
cznie zakończyła się.

Część oddziałów spadochro
niarzy we wtorek wieczorem
wróciła do kraju. W bazie Kamina pozostał jednak jeszcze
jeden batalion, który będzie
tam stacjonować — jak powie
dział premier Leo Tindemans
— „do czasu wyjaśnienia sy
tuacji”.
Ingerencja państw NATO w
wewnętrzny konflikt zairski
epowodowala powikłania dy
plomatyczne miedzy Belgią a
Francją z jednej strony, zaś z
drugiej strony — między Belgią
a Zairem. Mobutu wyraził wiel
kie niezadowolenie z powodu
ewakuacji woisk belgijskich, a
zwłaszcza z wypowiedzi pre
miera Tindemansa. który przy
znał. że dla uniknięcia ofiar w
ludziach w Szabie należało na
wiązać rokowania z Narodo
wym Frontem Wyzwolenia Kon
go.
Stanowi^cu rządu belgijskie
go władze w Kinszasie próbu
ją przeciwstawić stanowisko
Francji, której wojska mają
pozostać w Zairze. To zaś z
kolei wvwołuje rozgoryczenie w
belgijskich kołach politycznych,
kłóre przypisuią Franci i drże
nie do przeleci? interesów bel
gijskich w bogatym Zairze.
Jak Pisze korespondent PAP
w Hruksel1. Jan Sierzputowski,
można ogólnie stwie-dzić, że
<waWą nnro^towi1? w spo
łeczeństwie belgijskim uczucie
niesmaku i nrzysnebienia. Wy
dal? sie. żę podzielaj? je koła
rządowe, chociaż usiłują zacho
wać pozory.
Trudno jednak ukryć poważ
ne rozbieżności, jaki? wystąpiły
miedzy Bruksela a Paryżem, a

także między Brukselą i Kinszasą.
Przyszedł czas na gorzką re
fleksję. Belgijskie dzienniki z
23 bm. pełne są komentarzy utrzymanych w różnym tonie i
pisanych z odmiennych punktów
widzenia, lecz — chyba nie
przypadkowo — dochodzących
do tych samych wniosków.
Wielką niewiadomą jest przy
szłość stosunków belgijsko-zairskićh, szczególnie w dziedzinie
gospodarczej. Belgowie zdają
sobie sprawę, że ich pozycja oparta na dawnych więzach ko
lonialnych, a ostatnio podbu
dowana układami o współpracy
mającymi charakter typowo neokolonialny — stał* się eo
najmniej chwiejna.
Odzywają się natomiast coraz
ostrzejsze słowa krytyki, w któ
rych przeważa pytanie: dlacze
go w sytuacji, jaka panowała
w Zairze postawiono na tak
słabą i ryzykowną kartę jak
reżim Mobutu? Komentator
dziennika „La Cita", Frederick
Kiese podkreśla m.in., że jeśli
nawet tradycja ekonomiczna
nakazywała rozwój współpracy
z dawna kolonią to trzeba było
oprzeć ją na innych zasadach a
nie na sojuszu ze skompromito
wanym i całkowicie skorum
powanym reżimem Mobutu, Ci
Belgowie, którzy postradali ży
cie podczas ostatnich wydarzeń
stali się ofiarami tragicznego
nieporozumienia — konkluduje
Frederick Kiesel. Jak podają
agencje zachodnie, wielu bia
łych zginęło w Kolwezi z rąk
żołnierzy Mobutu.
Komentator agencji TASS,
Jurij Korniłow pisze: W Zairze
trwa zbrojna Interwencja kra
jów NATO. Po pięciu dniach
Walk, w czasie których zginęło
wiele osób spośród miejscowej
ludności a wiele innych odnio-

Po „wizycie uśmiechów" Mosze Dajana
w krajach skandynawskich
Od stałego korespondenta
RUDOLFA HOFFMANA
Sztokholm, w maju
(A) Minister spraw zagra
nicznych Izraela, Mosze Dajan
przebywał ostatnio w czterech
stolicach państw skandynaw
skich. Wizyta zbiegła się w
czasie z obchodami 30 rocz
nicy powstania państwa Iz
rael.

Podróż Dajana miała przede
wszystkim na celu wyjaśnienie
polityki rżądu izraelskiego wo
bec sąsiednich państw arabskich
i Palestyńczyków. Jego rozmowy
w Oslo, Sztokholmie, Helsin
kach i Kopenhadze, wykazały
daleko idące różnice zdań w oeenie sytuacji na Bliskim
Wschodzie. Dodajmy, że różnice
te sprowadzają się do trzech
punktów.
Po pierwsze, państwa nordyc
kie prezentują pogląd, że w ro
kowaniach pokojowych uczestni
czyć musi Organizacja Wyzwo
lenia Palestyny. Izrael odmawia
reprezentantom tej organizacji
takiego prawa.
Po drugie, rządy krajów skan
dynawskich wypowiadają się za
utworzeniem samodzielnego i
niepodległego państwa palestyń
skiego. Dajan natomiast powia
da, że takie państwo stałoby się
baza dla agresji arabskiej prze
ciwko Izraelowi.
I po trzecie, Skandynawowie
poadaią ostrej krytyce izraelską
politykę wprowadzania nowych
osadników na tereny arabskie
okupowane przez Izrael. Dajan
natomiast nie widzi w tej po
lityce przeszkód dla pokoju.
Minister spraw zagranicznych
Szwecji, Karin Seder w czasie
przyjęcia wydanego na cześć go
ścia. zakwestionowała także no
wą izraelską interpretację rezo
lucji 242 Rady Bezpieczeństwa
ONZ.
Nic więc dziwnego, że gdy w
sobotę Dajan przyjechał do Fin
landii. prezydent Urho Kekkonen, który w niedzielę świętował
Dzień Matki, a w poniedziałek

udał się na łowienie ryb do
północnej części swego kra
ju, nie znalazł czasu na rozmo
wy z Dajanem. Brakiem czasu
tłumaczyli niechęć spotkania się
z Dajanem również premier
Sorsa oraz przewodniczący ko
misji zagranicznej
fińskiego
parlamentu. A na tych rozmo
wach Dajanowi najbardziej za
leżało.
Przeciwko wizycie Dajana pro
testowały tysiące przedstawicie
li organizacji młodzieżowych,
członków partit politycznych,
związków zawodowych niosąc
transparenty z napisem „Dajan
precz!” lub paląc jego kukłę.
Przygotowywana z dużą sta
rannością wizyta Dajana w
północnej Europie nie wypadła
więc tak, jak by sobie tego ży
czył. Z całe) podróży uśmie
chów — jak tu powszechnie określano tę wizytę — w sto
licach państw skandynawskich
pozostał jedynie pusty uśmiech
rozczarowania.

Proces apelacyjny
Z. A. Bhutto
LONDYN (PAP). Przed sądem
najwyższym w Rawalpindi to
czy się proces apelacyjny b.
premiera Pakistanu Zolfikara
Ali Bhutto.
Obrońca Bhutto aa ponledziałkowym posiedzeniu sądu
oświadczył, że sąd w Łahore
rozpatrywał w sposób tenden
cyjny sprawę jego klienta oraz
twierdza, że w czasie tego
procesu dopuszczono się uchy
bień proceduralnych. Bhutto
nie jest obecny na rozprawie.
Jak piszą agencje prasowe, w
swojej celi w więzieniu w Ra
walpindi b. premier konty
nuuje głodówkę rozpoczętą w
ub. tygodniu, od czasu prze
wiezienia go do Rawalpindi z
więzienia w Lahore. Bhutto nic
nie je, pije tylko herbatę. (P)

sło rany, belgijscy spadochro
niarze i legioniści francuscy za
jęli rejon Kolwezi. Interwencja
ta została dokonana przy bezpo
średnim poparciu USA. Samo
loty amerykańskiego lotnictwa
wojskowego przetransportowały
na terytorium Zairu oddziały
wojsk belgijskich i francuskiej
Legii Cudzoziemskiej.
Samoloty te, pilotowane przez
załogi amerykańskie, dostarcza
ją interwentom sprzętu woj
skowego, uczestniczą w opera
cjach wojskowych w samym
Zairze. Administracja waszyng
tońska nie zaprzecza, że inter
wencja zbrojna państw NATO
w Zairze została uzgodniona z
Białym Domem.
Nie ulega wątpliwości, że
tzw. operacja ewakuacji cu
dzoziemców znajdujących się w
Zairze jest niczym innym jak
tylko zaplanowaną w sztabach
NATO ingerencją zbrojną, któ
rą kierują Stany Zjednoczone i
w której siłą uderzeniową są
oddziały wojsk belgijskich i
francuskich. Operacja ta, którą
według dostępnych informacji
koordynuje naczelny dowódca
wojsk NATO w Europie, ame
rykański generał A. Haig, przy
biera coraz większe rozmiary.
Jak wynika z informacji
głównej kwatery NATO w
Brukseli, na sesji Rady Paktu
Atlantyckiego, która odbędzie
aię 30 i 31 maja w Waszyngto
nie, niektóre państwa człon
kowskie zamierzają włączyć do
porządku obrad sprawę „dodat
kowych sposobów” penetracji
wojskowej państw zachodnich
w Afryce, który to kontynent
posłużyć ma. według planów
kół NATO, jako „główny poli
gon” próby sił między kapita
lizmem a socjalizmem.
Na tle niedawnych wydarzeń
w Zairze wyraźnie rysuje się
cel demagogicznych apeli Wa
szyngtonu „Afryka dla Afrykańczyków”. Interwencja zbroj
na państw NATO w jednym z
państw afrykańskich, dokonana
pod rasistowskim hasłem „oca
lenia białych przed zniszcze
niem przez czarnych” raz jesz
cze potwierdza, jaki jest praw
dziwy kierunek polityki NATO
wobec kontynentu afrykańskie
go. Celem tym jest zabezpiecze
nie przy pomocy wszelkich
środków — w tym także drogą
działań zbrojnych — pozycji
monopoli
imperialistycznych,
zdławienia ruchów narodowo
wyzwoleńczych i podważenie
pozycji państw afrykańskich
prowadzących niezależną poli
tykę. (P)

Moskwa, 23 maja
(P) W tym samym czasie,
gdy w stolicy radzieckiego Ka
zachstanu Ałma-Acie dobiegają
końca przygotowania do otwar
cia
największej
tegorocznej
wystawy z udziałem kilkudzie
sięciu naszych central handlu
zagranicznego, w Moskwie ra
dzieccy specjaliści odwiedzają
nowe ekspozycje „Labimexu” i
„Metronexu", rozszerzające pol
ską ofertę eksportową na ry
nek naszego głównego partne
ra handlowego.
Po raz pierwszy w Związ
ku Radzieckim przedsiębior
stwo „Labimex" wystąpiło z
kompleksową ofertą ekspor
tu pomocy naukowych do
szkół, dla szkół, produkowanych
w 9 wyspecjalizowanych fab
rykach krajowych. W salach
wystawowych biura radcy han
dlowego pokazano różnego typu
tablice, kompletne wyposażenie
pracowni biologicznych i po
czątkowego nauczania dla I—III
klasy zreformowanej szkoły.
Wśród 800 eksponowanych wy
robów znalazły się także poje
dyncze pomoce dla nauki ta
kich przedmiotów, jak fizyka,
chemia, geografia i geologia.
Specjaliści radzieccy z uzna
niem wyrażają się o poziomie
technicznym i walorach dydak
tycznych wytwarzanych w na
szym kraju pomocy szkolnych.
Obecny na wystawie dyrektor
generalny Ministerstwa Oświa
ty i Wychowania. Zdzisław Szy
mański, podkreślił, że eksport
wyposażenia pracowni biolo
gicznych i początkowego nau
czania na tutejszy rynek otwo
rzyłby nam równocześnie szer
szą drogę do zaopatrywania
się w Związku Radzieckim w
doskonałe pomoce przeznaczo
ne do zajęć politechnicznych.
Jest to więc faktycznie ofer
ta współpracy i specjalizacji
produkcji dla potrzeb szkolnic
twa w obu krajach. Poza czy
sto handlowym znaczeniem mo
że ona odegrać ważną rolę w
przyspieszeniu unifikacji •wy
posażenia typowych pracowni
szkolnych, co postulowali peda
godzy krajów socjalistycznych
na wielu konferencjach i spot
kaniach.
Do specjalistów wielu branż
radzieckiego przemysłu adreso
wana jest także wystawa elek
tronicznych przyrządów pomia-

kompanów z „czerwonych brygad"
RZYM (PAP). Policja wło | elektryka z Mediolanu, poszu
ska stale przesłuchuje aresz kiwanego przez policję od 1971,
wziął udział w dwóch na
towanego 19 bm. 30-letniego kiedy
padach zorganizowanych przez
Enrico Triaca, właściciela ma I założyciela
„czerwonych bry
łej, rzymskiej drukarni, która gad” Renato Curcio.
służyła interesom „czerwonych
Pozostający na wolności Ma.
brygad”.
I rio Moretti jest prawdopodobnie

rowych wytwarzanych w przed
siębiorstwach
zjednoczenia
„Mera”. W tym przypadku
Triaca któremu zarzuca się szefem „czerwonych brygad" w
chodzi również o wzbogacenie
współudział w porwaniu i za Rzymie. Listy gończe rozesłano
naszej oferty eksportowej, bo mordowaniu b. przywódcy wło
za nim tuż po porwaniu 16 mar
wiem pokazujemy tu około stu skiej chadecji, Aldo Moro, wy
ca Aldo Moro.
nowych przyrządów z zakładów
jawił policji, źe jego mocodaw
Triaca twierdził, że właśnie od
„Mera-Lumel” w Zielonej Gó
cą jest niejaki „Maurizio”.
Morettiego otrzymał 30 milio
rze i „Mera-Polma” w Przemy
Siły bezpieczeństwa ustaliły, nów
lirów (ok. 34 500 dolarów)
ślu — mówi dyrektor przedsta
że jest to pseudonim 32-letniewicielstwa „Metronexu”, Stani go Mario Morettiego, technika- na uruchomienie przed niespeł
na rokiem swojej drukarni. Po
sław Kruk. Są to przede wszy
wstawały w niej fałszywe do.
stkim mierniki cyfrowe prze
kumenty członków organizacji,
znaczone dla zakładów przemy
tam
policja znalazła elektrycz
słowych i energetyki oraz tzw.
ną maszynę na której pisano
zawory, stosowane w nowo
komunikat „czerwonych bry
czesnej automatyce.
gad” w sprawie Aldo Moro.
Warto przy okazji podkreślić,
W sytuacji, gdy Triaca zaczął
że aktywizacja wystawiennic
BUENOS AIRES (PAP). Agen
udzielać informacji policji prze
twa na rynku radzieckim sta
cje prasowe donoszą z Li
rywając „zaklęty krąg milcze
nowi jeden z elementów reali
my, źe w poniedziałek, w
nia". obowiązujący członków
zacji programu zwiększenia pierwszym dniu strajku pow
„czerwonych
brygad", ukryto go
polskiego eksportu i rozszerze
szechnego w Peru, w stolicy
w tajnym więzieniu w pobliżu
nia trwałych więzi kooperacyj
tego kraju doszło do starć mię
Rzymu, aby uniemożliwić współ,
nych między przemysłami obu
dzy członkami gwardii cywil
nikom z organizacji zgładzenia
krajów. Związane jest to z ro
nej, a uczestnikami demonstra
kompana
snącymi potrzebami importu ze
cji protestacyjnych. Jak pisze
Tymczasem policja włoską
Związku Radzieckiego surow
Reuter, zginęło 5 osób, a kilka
wypuściła na wolność cztery
ców, paliw oraz wyposażenia dziesiąt osób odniosło rany. (P)
spośród 10 osób aresztowanych
technologicznego dla wielu ga
podczas błyskawicznej akcji pod
(Czytaj komentarz na str. S)
łęzi naszego przemysłu.
koniec ubiegłego tygodnia I po
dejrzanych o współudział w ak
cjach .czerwonych brygad”. Za
trzymani ci zdołali wyjść obron
ną ręką z sobotnich przesłuchań.
5 osób ze wspomnianej 10-o*
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
nie leży w interesie obu kra
sobowej grupy oskarżono ofi
jów,
bowiem
przyczynia
się
do
Dostrzegając dogodne warun
cjalnie o przynależność do
wzbogacenia zaopatrzenia ryn
ki dla dalszego pogłębiania in
„czerwonych brygad” i liczn*
ków wewnętrznych.
tegracji naszych gospodarek
napady
z bronią w ręku w ra
Poszukując możliwości dalsze
obie strony rozważają obecnie
mach
zadań wyznaczonych przez
go
zwiększenia
obrotów
handlo

możliwości rozpoczęcia produk
organizację.
wych w zakresie wyrobów ryn
cji niektórych maszyn i urzą
kowych,
poza
ustaleniami
obo

dzeń, które obydwa kraje im
Prokurator wytacza
wiązującego protokołu handlo
portują za dewizy z państw
wego, niektóre polskie przedsię
trzecich. Chodzi głównie o ele
proces redaktorowi
biorstwa
zamierzają
wkrótce
menty niezbędne do produkcji
otworzyć na terenie Czechosło
naczelnemu
maszyn w oparciu o zakupione
wacji własne sklepy firmowe.
licencje. Coraz poważniej roz
Między
innymi
w
Pradze
pow

„II
Messaggero"
patruje się także możliwości za
stać ma salon „Unitry”, w Bra
cieśniania współpracy handlowej
RZYM (PAP) Korespondent
tysławie „Predomu”, otwarte zo
na rynkach państw trzecich.
staną także nowe sklepy „Hor- I PAP, Waldemar Kedaj pisze:
Oddzielnym zagadnieniem, wy
Liczne polemiki i falę gwałtowtexu” (m.in. w Żylinie, Przeromagającym szczególnej intensy
vie) itp. Na zasadzie wzajem I nych komentarzy wywołała we
fikacji wysiłków obu partnerów,
Włoszech decyzja zastępcy pro*
ności „Tesla” zamierza otwo
jest doprowadzenie do jeszcze
kuratora generalnego Rzymu,
rzyć swój sklep w Warszawie,
Guido Guasco (prowadzącego
ściślejszej współpracy tych branż a „Strojsmalt” w Krakowie.
przemysłu, które produkują wy
śledztwo w sprawie porwani*
W br. zamierzamy zakupić w
roby rynkowe. Ich obecny Czechosłowacji artykułów ryn | i zabójstwa Aldo Moro), który
udział we wzajemnych obro
22
bm. postanowił wytoczyć
kowych o łącznej wartości 61,5
tach towarowych, które w ro
proces w trybie doraźnym re
min rubli, a sprzedać tu arty
ku ubiegłym wyniosły rekordo
daktorowi naczelnemu rzym
kułów rynkowych pochodzenia
wą wielkość 1348 tys. rubli, sta
skiego dziennika „II Messagpeprzemysłowego za 54 min rubli
nowi około 10 proc, i jest sto
ro” za opublikowanie, mimo za*
oraz owoców i warzyw za blisko
kazu prokuratury, tekstu ostat
sunkowo mały w porównaniu
13 min rubli.
niego ..komunikatu” „czerwo
do istniejących możliwości. Roz
wój współpracy w tej dziedziLESZEK WYRWICZ nych brygad”.
Komunikat, którego autenty
czność budzi wciąż liczne wąt
pliwości, został w sobotę 20 bm.
wieczorem podrzucony w koszu
do śmieci w pobliżu redakcji
„II Messaggero”. Zawierał on,
obok zwyczajowych ataków na
DC 1 inne partie włoskie, rów
nież część zaszyfrowaną, akła*
dającą" aię?’r kilkunastu linijek
zapisanych cyframi.
Policja natychmiast wysunęła
hipotezę, te zaszyfrowana część
32 lata istnienia ONZ — inicja wiać z trybuny Zgromadzenia
ulotki może zawierać wskazów
tywy Związku Radzieckiego i Ogólnego, zastąpi ostatecznie
państw socjalistycznych znajdu wiceprezydent Mondale. Sam ki dla terrorystów, którzy utra
cili kontakt ze swoimi bazami
ją się zdecydowanie na pierw Jimmy Carter — nomen omen
szym miejscu; z tym, że Chiny — przygotowuje się podobno operacyjnymi, po odkryciu W
ub. tygodniu przez policję dru
nigdy nie wysunęły żadnego intensywnie do wystąpienia na
karni i kryjówki „czerwonych
wniosku w tej materii.
sesji NATO, która w tym sa brygad
” w Rzymie. Prokuratur*
czasie odbywać się będzie
Państwa socjalistyczne, te mym
skonfiskowała „komunikat” 1
w Waszyngtonie. Inne uspra zabroniła
tym Polska, przyjeżdżają na wiedliwienie,
jego publikacji przez
tym razem pozy
sesję specjalną z pełnią dobrej tywnej natury,
prasę. Mimo zakazu „II Measato
fakt,
iż
po
woli bez jakichkolwiek uprze rozpoczęciu sesji ONZ prezy
gero” postanowił jednak wy
dzeń, w przekonaniu, że rola
drukować tekst ulotki, opusz
Carter ma też konferować
tego forum jest ogromna. Acz dent
czając jedynie część zaszyfro
z ministrem Gromyko na te
kolwiek nie należy się łudzić, mat
waną i tłumacząc się tym, źe
układu SALT II.
że w wyniku sesji specjalnej
treść komunikatu zdążyło już
W Nowym Jorku podkreśla przekazać kilka włoskich agen
podpisane zostaną jakieś konkretne dokumenty, traktaty, się również jal;o fakt szczegól cji prasowych ! powołując się
które zahamowałyby postęp nie pozytywny, iż po raz pierw
na ..nrawo do wolności infor
zbrojeń w tej czy innej dzie szy od czasów de Gaulle’a
macji”.
dzinie, to jednak wszechstronna Francja chce włączyć się do
Następnego dnia prokurator
dyskusja (do głosu zapisało się rozmów rozbrojeniowych i pre
Guasco zapowiedział sankcje
już ponad stu mówców) powin zydent Giscard d’Estaing sam
karne
wobec redaktora naczel
na
forum
sesji
przedłoży
swoje
na w konkluzji przynieść ogól
nego „II Messaggero”. (P)
ną polityczną deklarację na te propozycje.
mat nieodzowności ograniczenia
I na zakończenie jeszcze sło
zbrojeń, powinna doprowadzić wo o światowej konferencji
do opracowania programu 1 za rozbrojeniowej. Kraje socjalis
twierdzenia mechanizmów ros- tyczne były od początku jej
brojenia.
zwolennikiem, nie tylko z tej
Projekty takich dokumentów racji, że miałaby ona jeszcze
opracowane zostały już w ogól- szerszy, uniwersalniejszy cha
PEKIN (PAP). Doradca pre
nym zarysie praett komitet rakter (mogłaby bowiem objąć, zydenta USA d/s bezpieczeństwa
włączyć do swych prac rów
przygotowawczy sesji, w któ
Zbigniew Brzeziński za
rym Polska brała szczególnie nież te państwa, które do ONZ kraiu
kończy) we wtorek wizytę w
aktywny udział, a ambasador nie należą), ale przede wszyst
Pekinie, podczas której przyję
Henryk Jaroszek był zastępcą kim światowa konferencja, w ty
zestal przez przewodniczące
przewodniczącego tego komite odróżnieniu od sesji specjalnej,
go KC KPCh. premiera Hua
miałaby nie tylko postulatywny
tu.
charakter, zaleceń, rekomenda Kuo-fenga i wicepremiera Teng
Siao-pinga oraz przeprowadził
Sens sesji zasadzać się będzie
cji — lecz jej postanowienia
głównie na tworzeniu, czy mogłyby mieć dla uczestników rozmowy z ministrem spraw
zagranicznych Huang Hua,
w wielu wypadkach pogłębianiu wiążący charakter.
i rozszerzaniu wzajemnego zau
Treść tych rozmów trzymana
Ale nic straconego — słyszy
fania między poszczególnymi
w Nowym Jorku — na ra jest w tajemnicy.
krajami czy ugrupowaniami się
zie trzeba dołożyć maksimum
Z przemówień Brzezińskiego
państw. Bo zaufanie jest pod starań i dobrej woli, aby sesja
stawą odprężenia międzynaro specjalna ONZ przyniosła pozy i Huang Hua. na zorganizowa
nych z okazji wizyty bankie
dowego, które z kolei musi
rezultaty, położyła pod tach wynika, że chociaż nie po
być fundamentem rozbrojenia, tywne
waliny pod wspomniany, właś czyniono widocznych postępów
a z którego z kolei powinien ciwy klimat zaufania Wtedy w kierunku pełnej normaliza
wyniknąć w efekcie szybszy,
można będzie potraktować ją cji wzajemnych stosunków, to
sprawniejszy, wszechstronniej jako
wstęp, etap przejściowy do obie strony stwierdziły, zgod
szy rozwój świata.
skuteczniejszego jeszcze forum, ność lub podobieństwo poglą
do
światowej
konferencji roz dów na wiele problemów sy
W rozmowach z polskimi de brojeniowej.
tuacji międzynarodowej. (P)
legatami na sesję specjalną do
wiedziałem się. że kraje socja
MACIEJ SLOTWINSKI
listyczne podkreślać będą cztery
dziedziny, cztery grupy proble
500 milionów podpisów
mów najpilniejszych do podję
cia, jeśli chodzi o program roz
NOWY JORK (PAP). 22 bm.
brojenia. Są to: zaprzestanie w przeddzień rozpoczęcia sesji
specjalnej Zgromadzeni* Ogól
produkcji broni jądrowych, za
nego Narodów Zjednoczonych
kaz produkcji wszelkich innych
poświęconej rozbrojeniu, dele
rodzajów środków masowej za
gacja
Światowej Rady Pokoju
głady. zaprzestanie prac nad
z jej przewodniczącym, Romesnowymi rodzajami konwencjo
TOKIO (PAP). Premier Japo
hem Chandrą i wiceprzewodni
nalnych broni o wielkiej mocy
nii, Takeo Fukuda, oświadczył
niszczenia i wyrzeczenie się czącym, oraz przewodniczącym
że w najbliższym czasie za
Ogólnopolskiego Komitetu Po
przez państwa najsilniejsze,
mierza wznowić rozmowy z
koju, Józefem Cyrankiewiczem,
głównie przez stałych członków
Chinami w sprawie zawarcia
Rady Bezpieczeństwa, rozbudo przekazała sekretarzowi gene
„Układu o pokoju i przyjaźni”.
ralnemu ONZ, Kurtowi Waldwy ich armii i zbrojeń konwen
Podkreślił on, że chodzi jedyni*
heimowi raport o wynikach no
cjonalnych. Wydaj e aię. że ta
o wznowienie rozmów, co nie
wej kampanii apelu sztokholm
kie propozycje znajdą szerokie
oznacza, że będzie naglił na
skiego.
poparcie na forum sesji specjal
podpisanie układu.
Celem tej wielkiej akcji spo
nej i gdyby te cztery sfery
Zdaniem obserwatorów, ozbrojeń udało aię okiełznać, to łecznej było zmobilizowanie
światowej opinii publicznej na
strożna wypowiedź premier*
byłby to już daleko posunięty
rzecz powstrzymania wyścigu
Japonii świadczy o tym, że w
program rozbrojeniowy.
zbrojeń i podjęcia konkretnych
Japonii, a przede wszystkim w
W kuluarach ONZ zwraca się
kroków na rzecz rozbrojenia.
łonie rządzącej partii liberalnouwagę, iż Stany Zjednoczone
W ciągu trzech lat organiza
demokratycznej, nie ma dotąd
dotychczas nie wystąpiły z żad
cje pokojowe ze 130 krajów ze
jednomyślności w sprawie za
nym konkretnym projektem
brały przeszło 500 milionów
warcia układu z ChRL, który —
odnośnie sesji, z żadnym doku
podpisów. Wiele z nich złożono
czego obawia się wielu — może
wciągnąć kraj w antyradziecką
mentem, * prezydent* Cartera,
w imieniu różnego rodzaju uktóry miał początkowo pnem*grupowań społecznych. (P)
strategię Pekinu. (P)

Demonstracje i strajk
powszechny w Peru

Współpraca gospodarcza Polska - CSRS

Największe w historii forum rozbrojeniowe

Rozpoczęła się Sesja Specjalna ONZ
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
pocisków
międzykontynentalnych. do czego chcą się w tej
chwili zabrać Amerykanie, ko
sztuje tyle, iż z pochłoniętych
przez ten „projekt” pieniędzy
można by wyżywić 50 min gło
dujących dzieci w Trzecim
Świecie lub zbudować 65 tys.
ośrodków zdrowia i 340 tys.
szkół podstawowych.
Szokująca
absurdalność
wspomn ianych zestawień przemawia już do wyobrażni wielu
ludzi od wielu lat. Czynione
. __ są,
jak wiadomo na różnych płasz
czyznach wysiłki i starania
(SALT. Genewa, Wiedeń), aby
owej „paranoi" zbrojeń położy t
kres. W ostatnich latach uzy
skano pewne cząstkowe uzgod
nienia, np. tak ważkiej natury
jak SALT I, niemniej globalny
trend powiększania arsenałów
nie uległ zahamowaniu. Stąd
właśnie doniosłość rozpoczyna
jącej się sesji specjalnej ONZ na
temat rozbrojenia. Warto tu
dodać, że w przygotowanym z
inicjatywy Polski na sesję spe
cjalną dokumencie, który pod
sumowuje wszelkie propozycje
rozbrojeniowe, wysuwane przez

Wczoraj na świecie
• W ZSRR, b* zaproszenie
przewodniczącego Komitetu Kon
troli Ludowej ZSRR,
Alekstej*
Sskolnikowa przebywała delega.
ej* NIK z prezesem M. Mocza
rem. W skład delegacji wchodził
zastępca Biur* Spraw Sejmowych
KC PZPR J. Szukała.
Delegacja za powiała się i dzialalnoicią Komitetu Kontroli Lu
dowej ZSRR, a także Komitetu
Kontroli Uzbeckiej 8RR i Obwo
dowych Komitetów Kontroli w
Taszkiencie. Buchane 1 Samarkandsie. Delegacje przyjął I se
kretarz KC KP Uzbekistanu Sta*
rat Rassydow.
• Agenej* TASS informuje, *e
w atolley Japonii rozpoczęła się
narada, w czasie której delegacje
ZSRR, USA i Japonii będą oma
wiać zagadnienia związane • pro
jektem wspólnego przygotowania
— przez te tny kraje eksploata
cji ziół gazu ziemnego w Jakue»i.
• W jednym z największych oś
rodków kulturalnych Brazylii —
muzeum sztuki współczesnej w
„Polskiego plakatu kulturalnego”,
przozentująeej plakaty filmowe, te
atralne ltp.
._
•W związku a informacjami
rozgłośni Kambedty o rzekomych
„ruhcesach wojsk kambodśaósklch”, wietnamski dziennik „Nan
Dhan" określił je jako czysty wy.
myit. Dziennik pisze, te u wszyst
kich ludzi dobrej woli wywołują
oburzenie nieludzkie plany władz
l-milienowej Kambodty, które
domagają się od swych obywa
teli, aby byli gotowi „zlotyó w
ofierze i milion)' istnień ludzkich"
po to, aby „całkowicie zniszczyć
M milionów Wietnamczyków”.
• Na X zjetdzie KP Grecji,
Charilaos Florakis, dotychczaso
wy pierwszy sekretarz KC został
ponownie wybrany na to kiero
wnicze stzsowiako. Zgodni* z Atcyają zjazdu, przywódca partii

Enrico T riaca wydaje policji

będxl« nosić tytuł sokrotarm ge
neralnego.
• B. dyrektor amerykańskiej
agencji wywladowcaej CIA, Wi
lliam Colby w wywiadai*
dla
pisma „People” zakomunikował
i« o przygotowaniach CIA do
zamachu stanu w Chile pod
kryptonimem „Operatlon trach
2”, a mającej aa celu obalenie
rządu Salyadora Allende, byli na
bieżąco informowani zarówno b.
prezydent USA, Richard Nixoń,
jak i ówczesny szef departamen
tu stanu Henry Klssingor oraz
minister sprawiedliwości John
Mitchell. W. Colby potwierdził,
śe CIA kilkakrotnie przygotowy
wała aamach na Fidela Castro.
• Międzynarodowa rederacja
Wydawców Prasy (FIKJ) * sie
dzibą w Hadze przyznała specjalne nagrody „Złotego pióra wol
ności" dwóm dziennlkarwm po
łudniowoafrykańskim
zwalczają
cym rasistowski rząd KPA. Lau
reatami zostali;
Donald Woods
były wydawca dziennika „East
London Daily Dispatch" 1 Percy
(Joboza — byty wydawca zakaza
nego w RPA dziennika czarnej
ludności „Daily the World”. Percy Qoboza prrez S miesięcy prze
bywa! w więzieniu w RPA. Nie
dawno
został wypuszczony na
wolność i zezwolono mu nz wy
jazd do Holandii w celu odebra
nia nagrody. Donald Woods, któ
ry po licznych prześladowaniach
zostąt wydalony z RPA, pracuje
obecnie w W. Brytanii.
• W Związku Radzieckim wy
strzelono kolejnego sztucznego
satelitę Ziemi „Kosmos-191t”.
• Na cmentarzu w miejscowo
ści Corsier-Sur-Vevey odbył się
ponowny pogrzeb Charliego Chap
lina, którego trumnę ze zwłoka
mi, wykradzioną I marca odnale
ziono w ub. tygodniu. Jak •świadczył rzecznik policji w Lo
zannie, trumnę złożono w beto
nowej krypcie, by doczesnym
szczątkom Chaplina tapewaW już
na zawite ipokój. (PAP)

Z. Brzeziński zakończył
wizytę w Pekinie

Premier Japonii

o wznowieniu rozmów

z Chinami

ZKE
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Poznanie się przez historię

Polacy na festiwalu
(A) Już tylko niespełna 70 dni pozostało do rozpoczęcia naj
większej młodzieżowej imprezy świata — XI Światowego Fe
stiwalu Młodzieży i Studentów, który po raz pierwszy odbędzie
się na Kubie. Młodzież polska bardzo starannie przygotowuje
się do udziału w festiwalu. Wybrano już 450-osobową delegację
FSZMP, w której znaleźli się najlepsi młodzi robotnicy, rol
nicy, studenci i uczniowie — przodownicy pracy, nauki i dzia
łalności społecznej. Reprezentują oni wszystkie środowiska na
szej młodzieży.
W skład ekipy weszła ró ZHP „Gawęda” oraz wybrani
wnież 120-osobowa ekipa kul laureaci konkursów i festiwali
turalna oraz grupa młodych kulturalnych.
Ekipa kulturalna, oprócz wy
dziennikarzy. Oprócz delega
cji oficjalnej — reprezentan stępu galowego weźmie rów
nież udział w korowodzie mię
tów organizacji młodzieżo dzynarodowego
karnawału oraz
wych i młodych turystów, do w konkursach międzynarodo
Hawany uda się tzw. grupa wych. I tak w konkursie na
turystyczna — 324 młodych pieśń polityczną Czesław Nie
aktywistów, dla których wy men śpiewać będzie teksty Pajazd ten również Będzie wy blo Nerudy, Jose Marti, Garcia
Lorki i in., w konkursie estra
różnieniem, nagrodą za wzo
zaprezentują się Maryla
rową pracę, naukę, działal dowym
Rodowicz.
Old Metropolitan
ność społeczną. Podzieleni
Band i chór Politechniki Szcze
oni zostaną na dwie grupy, cińskiej. Nie zabraknie nas
które wymienią się w poło również w konkursie na rysu
wie festiwalu. Dla obu grup, nek dziecięcy, na plakat, film
których wyjazdem zajmie się i konkursie folklorystycznym.
Juventur, przewidziano bar
Wspaniale zapowiada się
dzo ciekawy, specjalny pro działalność Klubu Polskiego,
gram turystyczny pobytu na który otworzy swoje podwoje
Kubie, np. zwiedzanie fermy w Hawanie na 5 dni przed
hodowlanej krokodyli, zna rozpoczęciem festiwalu. Po
nych uzdrowisk, zapoznanie łożony będzie doskonale —
się z osiągnięciami gospodar w centrum kubańskiej sto
czymi i kulturalnymi narodu licy, na nadmorskim cyplu,
kubańskiego po rewolucji w przy którym zacumuje jacht
1959 r. Przede wszystkim „Zawisza Czarny”. Klub bę
jednak wezmą oni udział w dzie popularyzował Polskę,
uroczystościach otwarcia i nasze osiągnięcia, stanowić
zamknięcia festiwalu
oraz będzie miejsce spotkań pol
głównych imprezach festiwa skiej młodzieży z młodzieżą
lowych.
wielu krajów świata. Prze
Wracając do grupy „oficjal- widziano w nim zorganizo
nei” trzeba powiedzieć, że wanie Wieczoru Polskiego, w
wszyscy reprezentanci polskiej
którym pokażemy za pomocą
młodzieży mieć będą przysło
wiowe pełne ręce roboty, al filmów i przeźroczy dorobek
bowiem program festiwalowy współczesnej Polski. W Wie
czorze Solidarności odbędą się
jest bardzo bogaty i urozmai
cony. a jednocześnie sam fes głównie spotkania z młodzie
tiwal trwa zaledwie 9 dni (28
żą krajów walczących o su
lipca do 5 sierpnia).
werenność narodową i prze
Wiadomo już. że 2 sierpnia
miany demokratyczne — a.
będzie Dniem Polskim na XI więc z młodymi ChilijczyFestiwalu. Rozpocznie się on
wielogodzinnym koncertem pot- kami, Angolańczykami, Panamczykami i in. Z kolei
skich solistów i zespołów, w
Wieczór Przyjaźni zarezer
jednym z największych teatrów
Hawany im. Lazaro
Penia wowany został dla naszych
(Teatr Związków Zawodowych
przyjaciół — na spotkania z
—CTC, który może pomieścić
młodzieżą Kuby i innych kra
3600 osób). Wśród najbardziej
znanych wykonawców w pols jów socjalistycznych.
kiej ekipie kulturalne! znaleź
li sie m. in. Maryla Rodowicz,
Czesław Niemen, chór Politech
niki Szczecińskiej, zespół Old
Metropolitan
Band,
zespół

Zapotrzebowanie.^ KUL
(A) Kierownictwo NATO
rozdziela co roku kilkanaście
stypendiów (po 720 dolarów
miesięcznie) pomiędzy nau
kowców i publicystów inte
resujących się problematyką
Paktu Atlantyckiego. Co roku
powstaje więc kilkanaście ta
kich — zamówionych i z gó
ry opłaconych — opracowań,
które nie zawsze nadają się
potem do wykorzystania, nie
wszystkie reprezentują odpo
wiedni poziom naukowy, ale
za to stwarzają w sumie at
mosferę „ruchu intelektual
nego” wokół NATO.
Niedostatek tej atmosfery był
zawsze dużym zmartwieniem
działaczy NATO, obserwujący-h
już od chwili powstania pak
tu słaby oddźwięk' jego idei i
haseł w społeczeństyzie państw
członkowskich, zwłaszcza wśród
młodzieży. Młody Francuz, An
glik, a nawet młody Niemiec
z RFN. uważa dziś, że NATO
jest
sprawą
„zawodowców”,
podstarzałych militarystów, tro
chę już śmiesznych ze swymi
sloganami i obsesjami.
W obliczu tych nastrojów, w
dobie sukcesów polityki odprę
żenia, forsowanej przez kraje
socjalistyczne, NATO pożąda
reklamy, potrzebuje wzmocnie
nia propagandowego. Nie cho
dzi o doraźne kampanie: dzia
łacze
brukselskiej
kwatery
głównej to ludzie doświadcze
ni, którzy pracują długofalowo
i umiejętnie przestawiają ak
centy zgodnie z aktualną sytu
acją światową.
Znamienne jest ostatnio takie
przesunięcie tematycznego środ
ka ciężkości owych zamó
wień stypendialnych. W ubieg
łych latach koncentrowały się
one raczej na problemach
szczegółowych: strukturalnych,
organizacyjnych.
prawniczych,
wojskowych samego paktu. Na
tomiast portfel zamówień na
lata 1978/79 opiewa głównie na
tematy ideologiczne.
Oczekuje się od stypendystów
rzeczowej oceny skuteczności
propagandowego oddziaływania
NATO na społeczeństwa państw
członkowskich. Spośród siedem
nastu tegorocznych stypendys
tów prawie połowa podjęła się
tego właśnie tematu. Oto niek
tóre tytuły robocze: „Telewi
zyjny obraz w NATO w dzien
nikach TV angielskiej strefy
językowej — studium postępu
jącej selekcji”. „NATO a ra
dzieckie wyzwanie na Północy
— percepcja i analiza w nor
weskich środkach przekazu”,
„Przedstawianie Paktu Atlan
tyckiego we Francji”.

Takie jest aktualne zapo
trzebowanie NATO. Specjali
ści z Brukseli wiedzą dob
rze, iż w dzisiejszym świecie
nie tylko zawartość arsena
łów decyduje o przewadze,
lecz — może nawet: przede
wszystkim — słuszność i sku
teczność argumentacji. Dlate
go tyle troski poświęcają
swej propagandzie i jej efek
tom.
JERZY KASPRZYCKI

W klubie będą wystawy (zor
ganizowane przy pomocy Inter
pressu, KAW i NOT) m.in.
duża wystawa fotograficzna o
naszym kraju, zrobiona metodą
multwizji, tzn. równoczesnym
wyświetlaniu
przeźroczy na
dziewięciu ekranach.' Na masz
tach Zawiszy Czarnego, który
będzie cumować przy klubie,
planuje się wyświetlać filmy.
W klubie znajdzie sie rów
nież popularyzatorskie stoisko
z wydawnictwami o Polsce i
życiu naszej młodzieży, w ję
zykach hiszpańskim, angielskim,
francuskim i rosyjskim. Nie
zabraknie stoiska muzycznego
z kolekcją polskich najciekaw
szych płyt. Interesująco zapo
wiada się wystawa książek Wy
dawnictwa Literackiego. tłu
maczeń z literatury iberoamerykańskiej. Przewidziano też —
wystawy polskiego plakatu, fol
derów. pokaz filmów. I wre
szcie coś bardziej dla ciała niż
ducha — w klubie zorganizowa
na zostanie polska restauracja
i bufet
Długa, rzeczywiście atrakcyj
na i trudna do szybkiego wy
czerpania jest lista zamierzeń
polskiej grupv festiwalowej. Ale
przygotowania te nie dotyczą
tylko organizacji naszego klubu
czy stoiska w Hawanie. Rów
nież w kraju trwała intensyw
ne przygotowania do festiwalu.

Od stałego korespondenta
ANDRZEJA OSIECKIEGO
Odbywają się czyny festiwa
lowe, akcje popularyzatorskie,
czyny produkcyjne i społeczne
zasilające konta festiwalowe
itd.

Wytyczono ponadto główne
kierunki i formy realizacji
działalności
ideowo-wychowawczej przed XI Festiwa
lem. Chodzi głównie o po
pularyzowanie
zwycięzców
współzawodnictwa
festiwa
lowego — delegatów FSZMP,
organizowanie spotkań z uczestnikami poprzednich fes
tiwali, organizowanie mło
dzieżowych obozów języko
wych, propagowanie wiedzy
o Ameryce Łacińskiej, prze
prowadzenie konkursów na
rysunki, plakaty i piosenki
związane z tematyką festi
walu, informowanie o prze
biegu przygotowań do festi
walu w innych krajach
(zwłaszcza młodzieży kubań
skiej) itp.
Przygotowania te wkracza
ją w ostatnią fazą. Chodzi
cały czas o to, aby polska
młodzież na XI SFMiS god
nie zaprezentowała Polskę i
siebie.
KRZYSZTOF KOPROWSKI

Berlin, w maju
(A) Była to podniosła i zna
mienna chwila. Dwóch wybit
nych naukowców, prezydent i
wiceprezydent Akademii Na
uk NRD, profesorowie Her
man Klarę i Heinrich Scheel
przyjmow’alo z rąk ambasa
dora PRL dyplomy członków
zagranicznych PAN. Za wybi
tny udział w rozwoju współ
pracy
naukowo-technicznej,
za szczególne zasługi w dziele
utrwalania przyjaznych zwią
zków między Polską i Nie
miecką Republiką Demokra
tyczną — jak stwierdził w
okolicznościowym wystąpie
niu ambasador Jerzy Gawry
siak.
Współpraca ta istnieje już od
22 lat, choć szczególne jej na
silenie występuje w ostatnim
czasie po ubiegłorocznej wizy
cie Edwarda Gierka na czele
delegacji partyjno-rządowej w
NRD. Przyniosła i przynosić bę
dzie obu państwom i narodom
olbrzymie, trudne czasem do
przełożenia na wymierny jeżyk
liczb i faktów, korzyści, obej
muje wszystkie nieledwie dzie
dziny życia gospodarczego i spo
łecznego. Protokoły umów i po
rozumień wymieniają ponad 30
węzłowych tematów, rozpraco
wywanych wspólnie
przede

Odwetowe ciągoty radnego z CDU

Powszechne oburzenie w Berlinie Zach.
Od stałego korespondenta
Berlin, w maju
(A) Radny z ramienia CDU
Roeseler jest odpowiedzialny za
sprawy oświaty w urzędzie zachodnioberlińskiej
dzielnicy
Charlottenburg. Z racji swego
stanowiska wystosował do po
dległych mu szkół okólnik, po
lecający wprowadzenie nauki
pełnego tekstu tzw. Niemiec
kiej Pieśni, znanej skądinąd
jako hymn państwowy bismarckowskiej, cesarskiej, a ostatnio
hitlerowskiej Rzeszy.
ów hymn zaczynający się od
słów „Deutschland, Deutschlar.d
tiber alles...” jest i obecnie hym
nem państwowym Republiki Fe
deralnej Niemiec, z tym że w
czasie uroczystości oficjalnych
śpiewa się tylko jego trzecią
strofę. Dwie pierwsze są bo
wiem odzwierciedleniem impe
rialistycznych i szowinistycznych
tendencji w Niemczech, marzą
cych swego czasu, jak wiadomo
z historii, o wielkiej Rzeszy.
I oto teraz 33 lata po zakoń
czeniu II wojny światowej i bez
apelacyjnej klęsce nacjonalisty
cznych Niemiec, przypomniał
sobie o tych niespełnionych
marzeniach chrzeseijańsko-demokratyczny radny Roeseler.
A nie mogąc działać na szer
szym polu postanowił zastoso
wać swe odwetowe ciągoty w
podległej mu dziedzinie, w
szkołach, zmuszając 10—11-letnie
dzieci do nauki szowinistycznej
pieśni. Wobec opernych peda
gogów i uczniów przewidział
surowe kary dyscyplinarne.
Pomysły pana Roeselera spot
kały się z natychmiastową re
akcją zdrowo myślących odła
mów społeczeństwa Berlina Za
chodniego. Terenowe frakcje
FDP i SPD wspólnie z komite
tami rodzicielskimi przy szko
łach dzielnicy Charlottenburg
zorganizowały w wielkiej auli
politechniki berlińskiej wiec

protestacyjny z udziałem ponad
1100 osób, głównie młodzieży
szkolnej i akademickiej. Prze
mawiali przedstawiciele orga
nizacji politycznych, związku
ofiar reżimu hitlerowskiego,
młodzieży.
Oburzenie
było
powszechne, wystąpiono z wnio
skiem o usunięcie radnego
Roeselera z tak odpowiedzialne
go stanowiska.
Nazajutrz zabrali głos na ła
mach prasy i w radiu przewo
dniczący CDU w Berlinie Zach.
— Lorenz i prezes frakcji CDU
w Senacie Berlina Zachodniego
— Lummer. Obydwaj uznali
wystąpienie radnego za krok
nieprzemyślany, z nikim nie
uzgodniony, przy czym Lum
mer dodał, że „nie był to ze
strony- Roes^ląr^g,^ jjjy^^iwszy
moment wyciągania na wierzch
całej sprawy”.
Urząd dzielnicowy Charlotten
burg anulował w trybie nadzo
ru okólnik radnego Roeselera.
Młodzież szkolna nie będzie się
uczyć pełnego tekstu „Niemiec
kiej Pieśni”. Społeczny protest
zakończył się zwycięstwem roz
sądku.
Po całej tej aferze pozostał
jednak duży niesmak. Poza
tym nikt nie może zapewnić,
skoro nie uczynili tego przyW’ćdcy CDU w Berlinie Zacho
dnim, że znajdzie się inny rad
ny zręczniejszy od Roeselera,
który wybierze bardziej dogo
dny moment i zdoła wprowadzic w życie decyzje sprzeczne
z hasłami pokojowej współpra
cy i odprężenia, jakie w inte
resie wszystkich postępowych
narodów panują w Europie i w
znacznej części współczesnego
świata.
A. O.

W świecie nie tylko polityki

Afera bez dalszego ciągu...
Od stałego korespondenta
RUDOLFA HOFFMANA
Sztokholm, w maju że jako szef policji zobowiąza
był do poinformowania naj
W tych dniach wstrząsnęła ny
wyższych władz państwowych
szwedzkim Riksdagiem i su o pewnych wydarzeniach zau
mieniem wielu Svenśsonów
ważonych w czasie dochodzeń
afera, która dotyczy prawdo
przeprowadzonych przez poli
cję.
podobnie nie jednej, lecz kil
ku największych partii poli
Cała „afera burdelowa”, jak
ją określił śam premier — za
tycznych Szwecji.
częła się w niedzielę, 22 sierp
Otóż 9 maja br. w czasie nia 1976 r. Ówczesny premier 1
debaty w Riksdagu premier zarazem przewodniczący socjal
T. Faelldin w odpowiedzi na demokratów szwedzkich, Olof
Palmę, w czasie kampanii wy
interpelację posłanki Gunilli
borczej do Riksdagu, wygłasza!
Andre, z ramienia własnej
w Kristianstad.
Partii Centrum, oświadczył, przemówienie
Telefon ze Sztokholmu zawia
że wszelkie doniesienia pew
domił go, że szef policji Pers
nej pani, zaliczającej szereg
son poszukuje premiera w waż
wysoko postawionych szwedz nej, pilnej i jednocześnie bar
kich polityków do grona sta dzo delikatnej sprawie. Zaraz
po swym przemówieniu Palmę
łych klientów podległych jej
udał się do Sztokholmu. W sie
pań o lekkim prowadzeniu
rządu premier przyjął
się, a przekazane mu uprzed dzibie
szefa policji wraz z dyrektorem
nio przez byłego szefa szwedz Ake Magnussonem, zajmującym
kiej policji Karola Perssona się sprawami bezpieczeństwa
— są czystym wymysłem, a wewnętrznego. Obaj policjanci
więc kłamstwem, ponieważ wręczyli premierowi kilkustrowśród nazwisk zawartych w nicowy dokument o nazwie
memoria” oraz uzupełnili
dokumencie o nazwie „Pro „Pro
go ustnie dodatkowymi infor
memoria” z policji figuruje i
macjami.
jego nazwisko!
Palmę i jego bliski współpra
Były szef policji szwedzkiej
Karol Persson, zajmujący od
roku stanowisko wojewody w
południowoszwedzkiej prowincji
Halland poczuł się urażony w
swej
zawodowej
ambicji,
oświadczając, że nie przekazy
wał ówczesnemu szefowi rządu
Olofowi Palmę ani obecnemu
premierowi żadnych plotek 1

Peru i MFW

Pisane nad Sprewą

Przed XI SFMiS —Hawana 78

cownik, Thage Peterson po za
poznaniu się z treścią dokumen
tu postanowili potraktować go
jako ściśle tajny, ponieważ —
jak oświadczył sam Palmę
przed kilkoma dniami w Riks
dagu — zawarte w nim dane
wydawały mu się mało praw
dopodobne. Ówczesny premier
zażądał też od szefa policji

przedłożenia wszystkich mate
riałów, jakie policja kryminal
na Sztokholmu zebrała w tej
sprawie — do 22 sierpnia.
Nowo mianowany szef policji
sztokholmskiej Hans Holmer
rozkaz wykonał. Wszystkie da
ne zebrane przez wydział do
spraw zorganizowanej prostytu
cji są teraz w kancelarii pań
stwa. Sprawa jest na tyle po
ważna, że kontakty wysoko po
stawionych polityków i funk
cjonariuszy aparatu państwo
wego z zorganizowaną prostytu
cją mogą być wykorzystane do
celów szantażu i zdrady tajem
nic państwowych. Szef policji
szwedzkiej domagał się w swo
im „Pro memoria" aby premier
wyznaczył komisję do zbadania
całej sprawy.
Podobno dokument szefa po
licji obejmował 70 nazwisk po
lityków i wysokich urzędników
państwowych oraz opis 200 po
twierdzonych przypadków ko
rzystania z usług miłosnych
prostytutek, w tym kilku przy
padków z nieletnimi.
Palmę zadecydował jednak
inaczej. Ponieważ dodatkowe
materiały nie przyniosły — jego
zdaniem — nowych dowodów,
kazał całą sprawę odłożyć do
czasu po wyborach. Wyniki wy
borów były jednak niepomyślne
dla socjaldemokratów, którzy
utracili władzę i 7 października
1976 r. Palmę spotkał się z no
wym premierem Faelldlnem,
wręczając mu m.in. ów memo
riał szefa policji.
Nowi kapitanowie szwedzkiej
nawy państwowej doszli do po
dobnego wniosku, jak Olof Pal-

wszystkim z zakresu przemys
łu maszynowego, chemii, rolni
ctwa. energetyki, ochrony śro
dowiska, aie także specjalności
humanistycznych jak oświata i
historia. Poza współpracą ujętą
w międzypaństwowych doku
mentach istnieje olbrzymia ga
ma porozumień międzyresorto
wych, międzyzakładowych, mię
dzyuczelnianych.
Wkrótce Po uroczystości w
ambasadzie rozmawiałem z pro
fesorem Scheelem w jego gabi
necie wiceprezydenta Akademii
Nauk przy ulicy Otto Nuschke.
w Berlinie. Zaproponowałem tę
rozmowę uważając, że dziedzi
ną bliższą polskiemu czytelni
kowi i bardzie! mu przystępną
od fizyki, którą reprezentuje
prof. Hermann Klarę, będzie
historia. Szczególnie zaś histo
ria stosunków polsko-niemiec
kich. których zbadaniem, na
świetleniem i opracowaniem z
myślą o potomnych zajmuje się
w obydwu naszych państwach
spora grupa najtęższych umys
łów.
Mój rozmówca iest jednym z
nich. Profesor Heinrich Scheel
patronuje bowiem dwóm tema
tom. Pierwszy związany ze zbli
żającą się 150 rocznica Powsta
nia Listopadowego. dotvczv kon
taktów patriotów polskich i
niemieckich w dobie nolskiei emigracji u schyłku XVIII w i
w XIX wieku. Zbiór dokumen
tów w tvm względzie przygo
towuje się wspólnie tak. abv
ukazał się w 1980 r. w roczni
cę powstania. Drugi temat to
historia współpracy Polaków i
Niemców w antyfaszystowskim
ruchu oporu. Były uczestnik
walk; z hitleryzmem III Rze
szy Heinrich Scheel wyimuje
z biurka książkę Wandy Kiedrzyńskiej pt. „Na granicy ży
cia i śmierci”, otwiera na 17
stronie i opowiada mi pewien
fraement własnego życiorysu.
W grudniu 1942 r. siedząc w
berlińskim więzieniu Spandau
zetknął się w drodze na prze
słuchanie z Polką Krystyną Wituską aresztowaną przez gesta
po za praco w wywiadzie AK.
Skazana później przez sąd wo
jenny Rzeszy i straconą w ka
towni Halle-Saale 21 maja 1943
r. Oboigu więźniom udało się
zamienić kilka słów. Niemiec
dostał od Polki dwa papierosy.
Po ukazeniu się w 1970 rolru
książki Kiedrzyńskiej rozpoz
nał na fotografii towarzyszkę
niedoli, napisał do autorki, do
rzucił wiele nowych szczegó
łów, dotarł do nielicznych
współwięźniów, którym jak i
jemu udało się przeżyć owe
straszne czasy.
Profesor H=intich Scheel pa
trzy na ów okres okiem nauko
wca. którego zadaniem jest ukazanie
trudnych
dziejów
dwóch narodów z myśl"' o przy
szłości. To znaczy o pokoleniach
ukształtowanych w atmosferze
Pokoju i przyjaźni, braterstwa
i współpracy, przekonanych, że
nigdy nie powtórzą się Pawiak
i Spandau. Oświęcim i HalleSaale. okupacja i mrzonki o
tysiącletniej Rzeszy.
Pokolenia te muną wiedzieć,
że w historii polsko-niemiec
kie! ostatniej dobv istniał wrze
sień 1939 r„ ale także takie do
dziś mało znane fakty, jak an
tyfaszystowski kongres polskoniemiecki 29 stycznia
1933 r.
w Gliwicach, czy wielki wiec z
udziałem Polaków. Niemców i
Czechów 17 lipca 1932 r. w Za
brzu. gdzie skandowano naczel
ne hasło: „Trzy kraje — jedna
czerwona
chorągiew. Jeden
wróg — Jedna walka — jedno
zwycięstwo". A także pamię
tać. że w Hiszpanii walczyła z
faszyzmem brygada Dąbrów
nie: nie ma potrzeby powołania
komisji do zbadania zarzutów
podnoszonych przez policję. Ich
zdaniem działalność takiej ko
misji mogłaby podkopać zaufa
nie ze strony społeczeństwa do
niektórych polityków. Tak więc
sprawie, jak to się mówi, ukrę
cono łeb. Ale nie na długo.
Po kilku miesiącach na ła
mach „Dagens Nyheter” uka
zuje się artykuł ujawniający
bliskie kontakty byłego socjal
demokratycznego ministra spra
wiedliwości Lennarta Geijer z
pewna sztokholmską kurtyzaną,
której mąż przebywał w wię
zieniu. Kontakty te miały rze
komo doprowadzić do przedter
minowego zwolnienia jej męża
z więzienia. W kilka dni potem
redaktor naczelny „Dagens Ny
heter” przeprosił jednak byłego
ministra sprawiedliwości — w
którego obronie wystąpił osobi
ście były premier Palmę — za
opublikowanie „niepotwierdzo
nych danych”. Pan Geijer zre
sztą zrezygnuje w zamian za
to z oskarżenia o zniesławienie
żądajac jedynie odszkodowania
materialnego. Otrzymane pie
niądze przeznacza na stypendia
dla młodych dziennikarzy, zaj
mujących się „badaniami dzien
nikarskimi”. Ćo termin ów ma
oznaczać, nikt do tej pory w
Szwecji nie wie.
Ale dwa miesiące temu —
już po nieco zaskakującym od
wołaniu szefa policji szwedzkiej
Karola Perssona i przekazaniu
mu stanowiska wojewody w
dalekim Halmstadzie — na ła
mach popołudnfówki „Kvślls
Posten” w Malmoe zaczynają
pojawiać się przecieki z owego
tajnego dokumentu policji. Tym
razem sprawa nabiera rozgłosu.
Dyskusja wokół niej zaczyna
zataczać coraz szersze kręgi i
zbiega się w czasie z zapowie
dzią kryzysu rządowego: pre
mier Faelldin w wywiadzie dla
dziennika „Dagens Nyheter”
mówi, że zastanawia się nad
dalszym pozostaniem na tak
eksponowanym stanowisku za

s

szczaków i Walter-Swierczewski obok Centurii Thelmana pod
wodza Hansa Kahlego. I wre
szcie, że w lipcu 1950 r. zawar
to w Zgorzelcu układ określa
jący po wsze czasy zachodnie
granice Polski na Odrze i Ny
sie Łużyckiej, choć w tydzień
później Konrad Adenauer pró
bował podważyć historyczne
znaczenie tego faktu twierdząc,
że dokument dotyczy nie ca
łych Niemiec, a tylko ich „ko
munistycznej” części, czyli świe
żo powstałej NRD.
Te wszystkie zagadnienia in
teresują szczególnie mojego roz
mówcę, a jej właściwe, zgodne
z faktami naświetlenie, jest po
lem działania bilateralnej ko
misji historyków, mającej już
spory dorobek naukowy i przy
gotowującej dalsze publikacje

(P) Wymagania, stawiani
przez Międzynarodowy Fun
dusz Walutowy potencjalnym
pożyczkobiorcom, boleśnie od
bijają się na tych ostatnich,
oznaczają bowiem „uzdrowie
nie gospodarki", które z re
guły pociąga za sobą obniże
nie siły nabywczej ludności.
Ojiarą żądań MFW — insty
tucji kredytowej kontrolowa
nej przez USA — podoją na
wet kraje uprzemysłowione
(ostatnio W. Brytania, Portu
galia), nie mówiąc już o kra
jach rozwijających się, któ
rym MFW potrafi odmówić
I kredytu również ze względów
politycznych.

Na czarnej liście MFW zna
lazło się m.in. Peru, odkąd w
kraju tym w 1968 r. doszło
do postępowych przemian za
inicjowanych przez rząd woj
skowy.
Dopiero
niedawno
MFW zgodził się rozpatrzyć
Co roku komisja obraduje
możliwość kredytów dla Peru;
na zmianę w Polsce i NRD
8-miesięczne rokowania nie
Rodzą się kolejne koncepcje,
przyniosły dotąd postępu t
trwają długie dyskusje, nie I sprawa
być może ruszy z
rzadko kontrowersyjne, ale
miejsca po ogłoszonej niedaw
zawsze owocne. Ostatnio od
no w tym kraju podwyżce cen
notować trzeba kilka cennych
na podstawowe artykuły żyw
ustaleń.
nościowe i benzynę.
Jedno z nich to upowszech
nienie nauki języka polskiego
wśród historyków w NRD.
Bez tego — mówi mi profe
sor Scheel — nie można prze
cież posługiwać sie dokumen
Posunięcia powyższe, pody
tami. Drugie, będ'ce jakby ktowane wymaganiami MFW,
kontynuacją pierwszego to
doprowadziły jednak do po
przygotowanie planu tłuma
ważnych demonstracji i za
czeń najcenniejszych publika
mieszek w Peru, są nawet ocji z obydwu krajów. Polacy
fiary w ludziach. Wprowa
np. wydadzą książkę Hainza
dzony z ub. piątku na sobo
tę stan wyjątkowy nie poło
Lemke o państwach central
żył tamy demonstracjom, a
nych i Polsce w czasie I woj
proklamowany przez związki
ny światowej. W NRD przy
zawodowe strajk powszechny
gotowuje się jednotomowe tłu
sparaliżował życie kraju 22 i
maczenie znanej pracy Czes
23 bm.
ława Madajczyka o okupacji
Naczelną maksymą obecne
hitlerowskiej w Polsce oraz
„Historię Polski” Topolskiego go prezydenta Peru, gen. MoIiTalesa Bermudcza, jest „rea
w wydaniu kieszonkowym.
lizm gospodarczy i społecz
Na maj br. przewidziano
ny", przy czym prezydent
kolejne posiedzenie komisji w
zdaje sobie sprawę z ryzyka
Berlinie. Temat główny obrad
kosztów politycznych, jakie
brzmi: „Historyczne przesłan
niesą za sobą niektóre jego
ki powstania komunistycznej
decyzje; do takich niepopu
Partii Niemiec i Komunisty
larnych decyzji należy nie
cznej Partii Polski”. Strona
wątpliwie zastosowanie się do
Dolska zapowiedziała poza
żądań MFW celem uzyskania
tym referat o 60 rocznicy od
kredytów, które pozwoliłyby
zyskania przez Polskę niepod
Peru dźwignąć się z kryzysu
ległości. Przedyskutuje się
gospodarczego.
również polski konspekt trzytomowej historii Niemiec.
Niezwykle potrzebne i po
żyteczne to prace. Bo prze
cież nic nie potrafi tak zbli
żyć dwóch sąsiadujących ze
sobą narodów jak poznanie i
wzajemne zrozumienie ich
dziejów.

Kiedy mieiscowcść
jest miastem
(A) (Inf. wł.) 60 proc. ogółu
ludności Węgier mieszka obec
nie w miastach. Do końca stu
lecia do liczby 87 istniejących
dziś miast przybędzie — jak
się oczekuje — dalszych 43.
Niedawno ustanowiono nowe
warunki, na podstawie których
miejscowości mogą otrzymywać
status miejski. Podstawowym
wymogiem jest liczba 8 tys.
mieszkańców w danej miejsco
wości. Ponadto wymaga się, aby szkoły oraz instytucje han
dlowe i administracyjne mogły
obsługiwać — jak podaje agen
cja MTI — co najmniej 30 tys.
osób. I jeszcze jeden warunek:
co najmniej 30 proc, mieszkań
ców miejscowości, która ubiega
się o status miejski musi być
zatrudnionych w przemyśle,
transporcie, administracji i us
ługach.
(kopr)

Najgroźniejszym aspektem
obecnych zajść w Peru jest
fakt, iż wykorzystywane są
one przez elementy skrajnie
prawicowe i lewackie do
siania zamętu, co może przy
czynić się do opóźnienia za
inicjowanego przez rząd pro
cesu instytucjonalizacji zdo
byczy rewolucji peruwiańskiej
i stopniowego powrotu do
rządów cj/wtlnych.

ANNA PIASECKA

cenę, jaką przychodzi jemu i
jego rodzinie za to stanowisko
płacić. Premier głośno wyraża
(P) Głównym tematem wie
swoje niezadowolenie z prze
deńskiego spotkania ministrów
granego dochodzenia sądowego
finansów krajów eksporterów
przeciwko autorowi pamfletu
ropy naftowej (OPEC) są sprana łamach socjaldemokratycz
nej popołudniówki „Aftonbla. r- wy walutowe. Konkretnie dedst”, który przedstawił go jako Iprecjacja wpływów eksporto
umysłowo chorego człowieka —
wych spowodowana spadkiem
pisaliśmy na ten temat w „Ży
kursu dolara. Jak obliczyli eks
ciu” w nr 110.
perci OPEC spadek ten wy
Kiedy posłanka Gunilla An
nosił ostatnio 13 mld dola
dre w czasie debaty w Riksda
rów, tj. jedną dziesiątą rocz
gu podnosi sprawę dokumentu
nych dochodów 13 krajów
„Pro memoria”, premier Szwe
cji oświadcza z mównicy parła,
członkowskich tej organizacji.
mentu, że ponieważ jego nazwi
Coraz głośniej mówi się więc
sko znajduje się we wspomnia
o ewentualnym zastąpieniu
nym dokumencie policji, opar
walutą umowną, opartym rzekomo tylko o niepo | dolara
tą na kursach głównych walut
twierdzone kłamstwa i plotki
Zachodu. Kombinacja taka
pewnej sztokholmskiej damv,
wydoje się jednak mało praw
to on — podobnie jak poprzed
dopodobna.
ni premier — uważa, że powo
łanie takiej komisji parlamen
Nie są to jednak jedyne
tarnej jest niepotrzebne, zbie
zmartwienia OPEC. Kraje
rając za te słowa oklaski za
członkowskie, przede wszyst
równo z ław opozycji jak i par
kim arabskie kraje naftowe,
tii koalicji mieszczańskiej. Tego
zaczyna coraz bardziej niepo
samego dnia Faelldin postana
wia także — po konsultacji z
koić fakt
wzmagającej się
rodziną — pozostać na stanowi
konkurencji na światowych
sku premiera rządu.
rynkach
energetycznych.
Były szef policji Persson po
Wbrew butnym zapewnieniom
czuł się obrażony zarzutami, że
ministra dis ropy naftowej
jego policja zajmowała się
Kuwejtu, niedługo już skoń
„zbieraniem plotek i kłamstw”
czyć może się okres niepo
i zwrócił się do najwyższego
dzielnego panowania OPEC na
autorytetu prawnego królestwa
Szwecji, kanclerza sprawiedli
rynku ropy naftowej. Rozpo
wości Ingvara Gullnśsa z proś
częcie eksploatacji złóż
na
bą o zbadanie zarzutów podno
dnie Morza Północnego i na
szonych pod jego adresem, jak
Alasce, jak i odkrycia boga,
i samej policji.
tych złóż ropy w innych re

Kłopoty OPEC

W kołach dziennikarskich
Sztokholmu nie wyklucza się,
że za „aferą burdelową” kryją się także rozgrywki perso
nalne wśród
najwyższych
urzędników aparatu policji i
bezpieczeństwa. W każdym
razie zdjęcie Karola Perssona
ze stanowiska szefa policji
szwedzkiej jest tu bardzo zna
mienne.

■

jonach świata zmienić mogą
już w najbliższych latach układ sił wśród producentów
i eksporterów ropy.
Eksploatacja nowych złóż
powiększyć może notowaną
już obecnie nadwyżkę repy
na światowym rynku. Ocenia
się, iż w latach 1977—85 zu
życie surowców energetycz
nych wzrastać będzie o 4,2
proc., podczas gdy w poprzed
nich 15 latach wzrastało ono
o ponad 5 proc. Nadwyżki
ropy naftowej są tego rzędu,
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Dzień autorski
Adama

Hanuszkiewicza

Jutro, w czwartek, w programie II, gościem kolejnego Dnia
Autorskiego Studia 2 będzie Adam Hanuszkiewicz. Pełniąc rolę
gospodarza dwunastogodzinnego bloku, przedstawi on telewi
dzom zrealizowane przez siebie spektakle telewizyjne, lub ich
fragmenty. Twórca zaprosił do studia Andrzeja Łapickiego, Da
niela Olbrychskiego i Krzysztofa Teodora Toeplitza. Zobaczymy
także dwa filmy dokumentalne — Jerzego Ziarnika i Marka
Koterskiego, które przybliżą nam sylwetkę reżysera i styl jego
pracy z aktorem.

TVP, urzeczywistniając od
■tycznia swój zamiar rekapitulacji, powtórki twórczości
ludzi od wielu lat związanych
z małym ekranem, po prezen
tacji sylwetek — Jerzego
Gruzy, Jerzego Antczaka, Je
remiego Przybory, sięgnęła
tym razem po dokonania
Adama Hanuszkiewicza, jed
nego z założycieli Teatru Te
lewizji, przez kilka lat (1957—
63) głównego jego reżysera.
Po objęciu Teatru Powszech
nego w Warszawie w roku
1963, Adam Hanuszkiewicz
kontynuował współpracę z te
lewizją. W kierowanym przez
niego Studiu 63 powstało wie
le znaczących spektakli, opar
tych w większości na tek
stach polskich autorów współ
czesnych, a także klasyków
polskiej poezji: od Kochanow
skiego, poprzez Norwida, Mi
ckiewicza, Słowackiego, po
Różewicza.
Hanuszkiewicz wywarł wielki
wpływ na rozwoj teatralnej
sceny telewizyjnej, na sposóo
wypowiedzi oraz inscenizacji,
przykładając najwyższą miarę
do słowa i podającego go akto
ra. Raz jeszcze „przekonamy się
o tym jutro, oglądając „Sonaty
i monologi” ozekspira (64 r.)
w wykonaniu Władysława Krasnowieckiego i Adama Hanusz
kiewicza, fragment „Umizgów”
z „Pana Tadeusza” (63 r.), trzy
„Opowieści mojej żony” (72 r.)
wg Mirosława Żuławskiego z
udziałem Zofii Kucówny, „Świad
ków — albo naszą małą sta
bilizację” Tadeusza Różewicza
(63 r.) z Zofią Kucówną, Cze
sławem Wołłejką i Zbigniewem
Zapasiewiczem, fragmenty ..Ob
rachunków Boyowskich” (63 r.)
z Gustawem Holoubkiem i An
drzejem Łapickim.
Zobaczymy także w całości
widowisko „Trzy po trzy” (77
r.) Aleksandra Fredry, wersja
telewizyjna powstała z inspira
cji przedstawienia wystawione
go przez Hanuszkiewicza w
Teatrze Narodowym w Warsza
wie. Wśród wykonawców, m.in.
Andrzej Łapicki. Daniel Olbry
chski, Eożena Dykiel. Gustaw
Lutkiewicz. „Norwid” (73 r.) to
literacki montaż tekstów noetvckich Cypriana Kamili Norwi
da, w którym wstęnute: A^-m
Hanuszkiewicz. Henryk Macha
lica. Elżbieta Eorkowsk’. Anito
Dymszówna. Henryk Bąk. Joan
na Sobłeska. Gustaw Lutkie
wicz. We fragmentach adaptacji
powieści Dostotewskiego „Zbro
dnia i kara” 787 r.) rrs*n Adom
Hanus-ki—:~z
mli Fcskolrikowa 1 Zofia Kucówna w roli
Sod!.
Szczególne miejsce w Dniu
Autorskim Hanuszkiewicza ,zajmi wsromrizHi o
—

Joannie Jedlewskiej, Janie Kre
czmarze i Andrzeju Nardellim
oraz pisarzu Stanisławie Dyga
cie.
Nie dzieło a mit tworzy arty
stę, mawiał przekornie Pablo
Picasso i miał wiele racji. Otóż
na terenie telewizji artyści zy
skują wyjątkową okazję do
kreowania mitu na swój temat,
podtrzymywania go i nawet
zburzenia — poprzez częste po
kazywanie swojej twarzy, oso
by, liczne wypowiedzi. W tele
wizji twórcy współistnieją na
ekranie ze swoimi dokonania
mi, mogą je na „gorąco” obja
śniać odbiorcy, komentować.
Adama Hanuszkiewicza często
widujemy
w
telewizyjnym
„okienku”, choćby w licznych
programach publicystyki kultu
ralnej. Pamiętamy z niedawnej,
przekornej wypowiedzi w „Pe
gazie” aa temat „Pana Tadeu
sza”, sugerującej nam, że tak
naprawdę, to tylko nam się wvdaje, że znamy poemat Mickie
wicza i czytaliśmy go uważnie
Nowy, wielogodzinny blok
programowy w telewizji. Dzień
Autorski Studia 2 dopiero wy
pracowuje sobie formułę ante
nową. Z założenia chce przynomniać dokonania „klasyków
twórczości telewizyjnej”, tylko
że kto to właściwie jest ten
„twórca telewizyjny”? Trudno
przecież tym mianem obdarzyć
obecnie Hanuszkiewicza, repre
zentanta naszej sceny teatralnej
czy też Antczaka, przedstawicie
la polskiej kinematografii. Jesz
cze trudniej pominąć w bloku
autorskim ich „pozatelewizyjną”
twórczość. A czy w portrecie
teleyzizyjnym Antczaka może
zabraknąć pasjonującego poje
dynku z krytykiem Zygmuntem
Kałużyńskim? Także trudno by
łoby sobie wyobrazić Dzień
Autorski Grzegorza Królikie
wicza (takiego programu jesz
cze nie zaplanowano), bez jego
kontrowersyjnych.
kąśliwych
wypowiedzi telewizyjnych.
— W naszych planach reali
zacyjnych dążymy do różnorod
ności postaci i programów —
informuje nas redaktor Dnia
Autorskiego Studia 2, Stefan
Truszczyński. — Z okazji czte
rech pierwszych „Dni” współpra
cowaliśmy z Naczelną Redakcją
Widowisk Teatralnych, bowiem
przedstawialiśmy reżyserów i
autorów sceny telewizyjnej.
Chcielibyśmy jednakże zaprosić
do współudziału w powstawa
niu bloku reportażystów, doku
mentalistów, m.in. Krzysztofa
Kieślowskiego, Mariusza Wal
tera, Andrzeja Chisze wskiego.
Ryszarda Badowskiego. Zgodę
na udział w „Dniu” wyraził tak I
że autor „Tylko Beatrycze”,
reżyser Stefan Szlachtycz.
i
Stefan Truszczyński odpiera
zarzut, że program korzysta
tylko z „gotowych” rzeczy,
przypomina pomysły insceniza
cyjne, udział licznych gości w
dotychczasowych wydaniach au
torskiego „Dnia”, choć przyznaje,
że potrzebuje kilkunastu dni
na stół montażowy, kilku nocy
na przegranie materiałów z te
lekina na taśmę magnetowidu,
a na montaż magnetowidowy
do stu godzin.
Z punktu widzenia telewidzów można by dodać jeszcze
dwie uwagi na temat autors
kiego „Dnia”. Emitowany w pro
gramie II przydaje mu cech
odrębności,
konkurencyjności
wobec programu I. z drugiej
zaś strony, „Dzień” będąc mimo
wszystko głównie wspomnie
niem, reminiscencją — utwierdza
telewidzów w przekonaniu, że
koncepcją programową „dwój
ki” są nadal powtórki

BOGDAN SŁOWIKOWSKI

Serdeczne pożegnanie na Okęciu

Piłkarze w drodze do Argentyny

(P) Kibice serdecznie żegnali piłkarzy odlatujących do Argen
tyny.
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. I syna, gdzieś zapodział się”. Na

autokaru z naszymi reprezen
tantami. Czas oczekiwania skró
cił występ
Tadeusza Rossa,
który nagrywał piosenkę
do
programu telewizyjnego. Śpie
wał tango argentyńskie, które
„poprowadzi Jacek Gmoch...”.
Chwilę potem konsternacja —
z megafonów lotniskowych roz
lega się głos: „Odleciał samo
lot czarterowy, lot do Paryża
z piłkarską reprezentacją Pol
ski. Naszym piłkarzom życzy
my zwycięstw na boiskach Ar
gentyny”. Na szczęście dla oczekujących, była to zapowiedź
fikcyjna, dla potrzeb programu
telewizyjnego.
Pierwszy na lotnisku pojawił
się Zygmunt Kukla, potem Ber
nard Blaut i Ryszard Konce
wicz. O 16,20 przed dworzec
lotniczy zajechał autokar na
szej reprezentacji. Oklaski po
witały wychodzących Deynę,
Łatę, Lubańskiego. Bońka i po
zostałych zawodników. Wszyscy
ubrani w granatowe jednakowe
garnitury
z
emblematami
PZPN, uszyte przez zakłady odzieżowe w Bytomiu.
Ostatnie pożegnania, życzenia
pomyślności i sukcesów.w Ar
gentynie, ostatnie rady i wska
zówki...
Jacek Gmoch nerwowo krzą
ta się po lotnisku, „Szukam

szczęście Paweł znalazł się
szybko i zdążył pożegnać się z
ojcem. „Jaki będzie wynik me
czu z RFN” — pytają Gmocha
kibice i dziennikarze. „Na to
pytanie nie odpowiem, gdyż
nie znam odpowiedzi. Eędziemy walczyli o zwycięstwo
o tv~i morę zaoe-

Kadra Holandii
na „Mundial”
(P) Selekcjoner piłkarskiej re
prezentacji Holandii, Ernst Happel wytypował 22 piłkarzy na
turniej finałowy mistrzostw
świata w Argentynie.
Oto skład 22-ospbowej kadry
Holandii: bramkarze — Piet
Schrijvers (Ajax Amsterdam),
Jan Jongblocd (Roda JC Karkrade), Pim Doesburg (Sparta
Rotterdam); obrońcy — Wim
Suurbicr (Schalke 01), Ruud
Kroi (Ajax), Wim Rijsbcrgen
(Fcyenoord Rotterdam), Hugo
Iloucnkamp (AZ 67 Alkmar),
Piet Wildschtu (Twente Enschcde), Adrie van Krany i Ernie
Brandts (obaj PSV Eindhoven);
rozgrywający — Jan Poortvlict
i Willy van der Kerkof (obaj
PSV), Arie Hann (Anderlecht
Eruksela), Wim Jansen (Feyenoord), Wim van Hanegen (AZ
67), John Neoskens (Barcelona)
i Jan Boskamp (RWD Molenbeek); napastnicy — Johnny
Rep (Bastia), Rene van der
Iierkhof (PSV). Rob Rensenbrink (Anderlecht), Dick Nanninga (Roda JC) i Harry Lubse
(PSV).

(P) Odprawa paszportowa była krótka.
Wiceprezesa PZPN Henryka
Loskę żegna żona Krystyna,
znana spikerka telewizyjna. W
hóllu potworzyły się grupki.
Wisła trzyma- ślę' Jazem." Anto
ni Szymanowski, Adam Nawałka, Henryk Maculewicz, An
drzej Iwan, a także były ich
kolega klubowy Marek Kusto
stoją wspólnie z najbliższym'
Mała Monika Maculewicz
chce się rozstać z tatą.
Zbigniew Eoniek i jego
na Wiesława, studentka
mąnistyki Uniwersytetu Łódz
kiego udzielają wywiadu re
porterowi radia: „Jesteśmy do
brze przygotowani — mówi
piłkarz. W drużynie panuje bo
jowy nastrój. Eędziemy wal
czyć ze wszystkich sił’’. Pani
Wiesława dodaje: „Wierzę, że
Zbyszek w każdym
meczu
strzeli bramkę i przywiezie
złoty medal. Czeka mnie teraz
miesiąc rozstania. Nie będę jed
nak miała czasu rozpamięty
wać jego nieobecności. Mam egzaminy na uczelni”.

W II lidze piłkarskiej

Polonia - Hh m StsM Uri
(P) 4 kolejki pozostały do za
kończenia rozgrywek II ligi.
Stołeczne zespoły mają jakże
odmienne zadania. Gwardia ma
wygrać rywalizację z Lechia i
awansować do I ligi. Polonia
obronić się przed spadkiem. Za
dania te leżą w możliwościach
warszawskich drużyn. W XXVI
kolejce, która rozegrana zosta
nie w czwartek 25.V — Gwar
dia na wyjeździe gra z Ołim-

Pływacy zakończyli boje
(P) Zakończyła się XI War
szawska Olimpiada Młodzieży
w pływaniu. Na basenie Legii
startowali zawodnicy urodzeni
w latach 63 i 64. Na poszczegól
nych dystansach zwyciężyli:
109 m st. dow. — Dorota
Bartkowiak (AZS AWF) —
1:04,5 i Wojciech Lewandowski
(Polonia) — 59,3;
400 ni st. dow. — Dorota Bart
kowiak (AZS AWF) — 4:58,9 i
Grzegorz Kamiński (Legia) —
4:39,5;
100 m st. klas. — Małgorzata
Kotańska (Legia) — 1:27,4 i Ro
bert Wolnicki (Polonia)
—
1:15,4;
200 m st. klas. — Małgorzata
Kotańska (Legia) — 3:04,0 i
Robert Wolnicki (Polonia) —
2:44,9;
100 m st. grzb. — Irmina
Biernat (MDK) — 1:20,2 i Ma
rek Klepackf (Legia) — 1:50,0;
200 m st. grzb. — Irmina
Biernat (MDK) — 2:49,8 i Krzy
sztof Gąsecki (MDK) — 2:38,4;
100 m st. mot. — Agnieszka
Falińska (Legia) — 1:11,8 i
Grzegorz Kamiński (Legia) —
1:08,7;
200 m st. zm. — Agnieszka
Falińska (Legia) — 2:41,2 i An
drzej Balcerzak (Spójnia) —
2:30,6;
4 X 100 m st. dow. — Żoli
borz (Jolanta Szymczak, Iza
bella Krop, Agata Krenowicz.
Dorota Bartkowiak) — 5:03,2 i
Wola (Tomasz Skrzymowski,
Józef Sobolewski, Andrzej Bal
cerzak. Wojciech Lewandowski)
— 4:30,3;
4 X 100 m st. zm. — Śród
mieście (Anna Byczyńska, Eeatą Jeziułkowska. Agnieszka Fa
lińska. Magdalena Narkiewicz)
— 5:28.8 i Śródmieście (Krzy
sztof Gąsecki. Robert Wolnicki.
Grzegorz
Kamiński,
Robert
Siller) — 4:54,3;
Indywidualnie najwięcej punk
tów zdobyli: Dorota Bartkowiak
— 1183 i Wojciech Lewandow
ski — 1117;

Warszawa
w skokach do wody

pią Poznań. Rywale gwardzi
stów zagrożeni są spadkiem i
dlatego nie będzie łatwo podo
piecznym trenera Bogusława
Hajdasa w Poznaniu wygrać.
Trudnego przeciwnika ma tak
że Lechia, grająca na wyjeź
dzie z Motorem Lublin.
Polonia na Stadionie Dziesię
ciolecia spotka się z Arkonią
Szczecin również
zagrożoną
spadkiem. Polonia zajmuje w ta
beli miejsce 10 z 21 pkt., Arkonia ma punktów 19. Mecz
Polonia — Arkonia rozpocznie
się o godz. 17.00.
A oto pozostałe spotkania
XXVI kolejki:
Grupa Północna
Stoczniowiec — Zagłębie Walb.
Bałtyk — Jagiellonia,
Start — Avia,
BKS Bydg. — Gwaria K.,
Radomiak — Warta;
Grupa Południowa
BKS Bielsko — Piast,
KGS Katowice — Wisłoka,
Siarka — GKS Tychy,
Górnik Wałb. — Stal SL W.,
Hutnik — Star,
Moto Jelcz — Małapanew,
ROW — Odra Wódz.,
Resoyia — Chemik.

Na „Hawanę-78”

Adam Hanuszkiewicz na pianie „Trzy po trzy".

Reporter łódzkiej gazety obarcza Zbigniewa Bońka spe
cjalnym zadaniem. Łódzcy ki
bice pragną mieć informacje z
pierwszej ręki, od swojego pu
pila. Boniek będzie więc pro
wadził szczegółowy dziennik
podczas pobytu w Argentynie,
który potem zostanie opubliko
wany.
Prawie wszyscy piłkarze mieli
ze sobą maskotki, które powin
ny przynieść szczęście na bois
kach Argentyny. Maria Żmu
da, żona reprezentacyjnego obrońcy mówi: „Nie wierzę w
żadne wróżby i maskotki. Jes
tem przekonana, że i tak na
szej drużynie dopisze szczęś
cie”.
Andrzej Szarmach w milcze
niu rozdawał autografy, Kazi
mierz Deyna najszybciej znik
nął za stanowiskiem kontroli
paszportowej. Z rodziną pożeg
nał się w domu.
Dziennikarz „Kuriera Pol
skiego” gorączkowo szukał pił
karzy — prowadził sondaż
wśród naszych reprezentantów
na temat wyniku meczu Polska
— RFN. Nikt nie zakłada po
rażki. Bohdan Masztaler typu
je 1:0, Andrzej Iwan, „podwyż
sza” wynik na 2:1, dodając, że
obie bramki strzeli... Marek
Kusto.
Jako jeden z ostatnich udał
odprawę celną Jacek

XI WOM

(P) W środę 24.V. na stadio
nie w Stalowej Woli dojdzie do
atrakcyjnego meczu piłkarskiego,
w którym reprezentacja Polski
(do 21 lat) zmierzy się z mlodzieżowym zespolem Kuby (do
23 lat).
Nasza drużyna wróciła właś
nie z turnieju w Tulonie, skąd
udała się wprost do Stalowej
Woli. Prowadzi ją Tadeusz Fo
ryś. Współorganizatorami meczu
są Wydział Wychowania PZPN,
OZPN w Tarnobrzegu i redakcja
tygodnika „Razem”. Dochód z
imprezy wzbogaci fundusz fe
stiwalowy „Hawana — 78”.

Fot. Zbigniew Furman

Gmoch: „Wszystko będzie do
brze zwraca się do kibiców.
Trzymajcie za nas kciuki...”

Punktacja klubowa — dziew,
częta — Legia — 39, AZS AWF
— 20, MDK i Kadra po 5;
chłopcy — Polonia — 49,25,
Spójnia i Legia po 13,5, AZS
AWF — 9,5.
Punktacja dzielnic: dziewczęta
— Śródmieście 43, Żo-libórz —
24, Praga Płd. — 6. Ochota i
Mokotów po 5, Wola — 1;
chłopcy — śródmieście i Wola
po 45, Żolibórz — 17, Praga
Płn. 16, Praga Płd. — 14, Ocho
ta — 8.
Najlepsze miejsca wśród szkól
zajęły: dziewczęta — SP 29 —
50, LO nr 2 — 21,5. LO nr 1
— 15, chłopcy — SP 122 — 23,
Tech. Sam. nr 2 — 15, SP 231
— 13.

witamy
kolarzy w Warszawie
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. I
I znów chcieli nasi reprezen
tanci wygrać etap. Lecz i tym
razem im się nie udało. Mi
chalak wjechał na stadion w
pierwszej części grupy, do Awierinn miał jednak kilkanaś
cie metrów. Cała teraz nadzie
ja w ostatnim etapie, który
odbędzie się na ulicach War
szawy. Na podobnej trasie wy
grał Michalak na początku ma
ja kryterium MON.
Warto jeszcze wspomnieć, że
od kilku dni towarzyszy kola
rzom Ryszard Szurkowski, któ-

NAJLEPSI GÓRALE
1. Krzysztof Sujka (Polska)
— 55 pkt.
2. Aavo Pikkuus (ZSRR)

— CG

3. Jurij Zacharów (ZSRE)
— 32, 4. Jiri Skoda (CSRS)
— 21, 5. Jan Krawczyk (Pol
ska) — 22, 6. Aleksander
Awierin 7ZSRR) — 21.
NAJAKTYWNIEJSI:
1. A. Pikkuus — 31 pkt.
2. A. Awierin — 28 pkt.
3. J. Zacharów — f.G pkt.
4. J. Pożak — 21 pkt.
KLASYFIKACJA
PUNKTOWA
PO XI ETAPACH:
1. M. Kłosa (CSRS) — 11
pkt.
2. A. Pikkuus (ZSRR)
83 pkt.
3. A. Awierin (ZSRR)
95 pkt.

(P) W najbliższy czwartek i
piątek na pływalni Pałacu
Młodzieży odbędzie się mecz w
skokach do wody między re
prezentacjami Rostocku i War
szawy
Drużyna gości przy ry przyjechał na spotkanie ko
jeżdża do naszej stolicy w naj legów do Jeleniej Góry. Oczy
silniejszym składzie. W na wiście natychmiast obstąpili
szym zespole wystąpią m.in. czterokrotnego zwycięzcę Wyś
Roman Godziński i Krzysztof cigu Pokoju dziennikarze, py
tając go, co sądzi o dotychcza
Miller, którzy ostatnio legity
mują się dobrymi wynikami. sowym przebiegu imprezy. Opi
W czwartek zawody urozmai nie mistrza były bardzo oględ
cone zostaną ciekawym progra ne. Chwalił młodych kolegów,
mem baletu na wodzie, który natomiast na temat wypadku
pokaże „Jezioro łabędzie” i Szozdy nie chciał się wypowia
„Wiedeński walc” oraz skoka dać.
ANDRZEJ FĄFARA
mi humorystycznymi.
r

Mistrzostwa Europy koszykarek w Poznaniu
Od naszego specjalnego wysłannika
KAZIMIERZA BACHULSKIEGO
(P) Poznaliśmy już skład polskich keszykarck, w którym wy
stępować będą w finale XVI mistrzostw Europy (Poznań 24—
—30 maja), znamy też sześć drużyn, które razem z naszym ze
społem rywalizować będą o miano najlepszej na naszym kon
tynencie.
Turnieje eliminacyjne w Ko
ninie. Toruniu i Zielonej Górze
nie przyniosły niespodzianek. Z
finalistek
poprzednich mis
trzostw nie awansowały tylko
Włoszki, ich miejsca zajęły
Węgierki.- Nie była też wielkim
zaskoczeniem porażka CzechoSłowacji z Jugosławią, bowiem
trener Heger gruntownie od
młodził swoją drużynę, pozo
stawiając tylko trzy zawodni
czki z zespołu, który przed dwo
ma laty wywalczył tytuł wice-

mistrzowski. Jugosłowianki gra
ły natomiast w niezmienionym
składzie.
Trzy zespoły (ZSRR, Węgry i
Jugosławia) przystąpią do fina
łowych gier z dwoma punktami
na koncie (zaliczono im zwy
cięstwa z eliminacji). Francja,
Bułgaria i CSRS mają po jed
nym punkcie, ponieważ w ko
szykówce za przegrany mecz
przyznaje się punkt. Polki pier
wszy mecz rozegrają w środę z
Francuzkami.

Lekkoatleci rozpoczynają sezon
(P) Nasza czołówka lekko
atletyczna zakończyła zgrupo
wania zagraniczne i zawodami
ligi lekkoatletycznej w naj
bliższa sobotę i niedzielę roz
poczyna sezon krajowy. W
niedzielę odbędzie się również
(w Dębnie) bieg maratoński o
mistrzostwo Polski. Wystąpią w
nim obok Polaków zawodnicy
zagraniczni, m.in. z NRD i
ZSRR
Spróbuje w Dębnie
swych sił w maratonie jeden
z najlepszych polskich długo
dystansowców Ryszard Kopijarz.

bieżącym tygodniu
sportowy program telewizji bę
dzie nieco uboższy niż w ostat
nim okresie.
24 maja — program I, godz.
17.15—19.00 — transmisja z za
kończenia
Wyścigu Pokoju;
program I, godz. 22.30—23.10 —
kronika Wyścigu Pokoju oraz
mistrzostwa Europy w koszy
kówce kobiet;
25 maja — program I, godz.
23.25—0,10 — mistrzostwa Euro
py w koszykówce kobiet:
26 maja — program I, godz.
22.10—22.40 — „Turystyka i
wypoczynek”: program I, godz.
22.50—23.35 — mistrzostwa Eu
ropy w koszykówce kobiet;
27 maja — program II, godz.
17—18 20 — wspomnienia repor
terów — finały piłkarskich mi
strzostw świata w 1974 (mecz
RFN — Holandia); program 1,
godz.. 19.10 — sportowa „sió
demka” — Ryszard Szurkowski
zaprasza; program I, Studio
Sport w Studio „8”, a w nim
„Mundi.al-78”.

Kolejną dużą imprezą będą
międzynarodowe
mistrzostwa
Warszawy, w których jak za
pewnia PZLA ma obowiązek
wystartować cała nasza lekko
atletyczna kadra. Międzynaro
dowe mistrzostwa Warszawy
odbędą się na stadionie Skry
w dniu 2 czerwca. Dzień wcze
śniej na Skrze i AWF odbędą
się zawody w obsadzie krajowej.
Organizatorzy nie otrzymali
jeszcze
potwierdzenia
’ i przyjazdu zaproszonych zawodników zagranicznych, Silne ekiny klubowe maja przysłać NRD
i RFN. z Węgier mogą przyje
chać oszczepnicy Nemeth (rek.
świata i mistrz olimpijski) i
Boros oraz średniodystansowiec
Zemen. Zaproszeni zostali świe
tni długodystansowcy Dixon
(Nowa Zeland:a) i Waigwa
(Kenia).
24 maja w Londynie odbędzie
się mityng. Z Polaków wystar
tują m.in. Irena Szewińska i
Tadeusz Ślusarski.

Druga porażka
Anny Jurczyńskiej
(P) W rozgrywanym w Piotr
kowie Trybunalskim XIV mię
dzynarodowym turnieju szacho
wym kobiet nie wiedzie się mi
strzyni Polski — Annie Jurczyń
skiej. W drugiej rundzie prze
grała ona drugą kolejną partię
— tym razem z wicemistrzynią
kraju — Małgorzatą Wiese.
Po dwóch partiach prowadze
nie w turnieju objęła Polka —
Iwona Jezierska — 1,5 pkt

W poznańskiej „Arenie” fa
worytem jest drużyna radziec
ka, która po wojnie tylko ras
(w 1958 roku) nie zajęła pierw
szego miejsca. W sumie koszy*
karki ZSRR trzynastokrotnie
były mistrzyniami. Przyznać
trzeba, że rzadki to przypadek
w grach zespołowych, by zes
pół jednego kraju przez prawie
33 lat tak zdecydowani- prze
wyższał umiejętnościami rywal
ki.
Nasz dorobek medalowy jest
skromny. Przed czterdziestu la
ty w Rzymie Polki zdobyły
pierwszy — brązowy medal,
przed dziesięcioma — również
we Włoszech, ale w Messynie
— drugi. Trzeci marzy się te
raz zawodniczkom, działaczom,
wszystkim sympatykom koszy
kówki i chyba też treneroyd
reprezentacji. choć Zygmunt
Olesiewicz oficjalnie tego nie
obiecywał, bo ni- wszystko w
przygotowaniach do mis>‘rzo«‘.w
układało się Po iego myśli. Wy
niki spotkań towarzyskich nie
były najlepsze, ale i nie takie
złe. bv z "6—r wvkl”~zvć speł
nienie marzeń o medalu.
Ponieważ do turnieju finało
wego zaliczono wyniki bezpo
średnich spotkań w eliminacjach, aktualna tabela wygląda
następująco:
FINAŁ „A”
2
1. ZSRR
111:73
*>
81:54
2. Jugosławia
2
3. Węgry
77:74
1
4. Bułgaria
74:77
5. CSRS
1
64:81
6. Francja
1
75:111
7. Polska

TERMINARZ SPOTKAŃ
24 maja: Węgry — CSRS,
FRANCJA — POLSKA, Buł
garia — ZSRE;
25 maja: Bułgaria— Fran
cja, CSRS — POLSKA, ZSRR
— Jugosławia;
26 maja: ZSRR — CSRS,
BUŁGARIA — POLSKA,
Węgry — Jugosławia;
27 maja: dzień wolny od
rozgrywek dl3 wszystkich
drużyn;
28 maja: POLSKA —
ZSRR, Francja — Węgry,
Jugosławia — Bułgaria;
29 maja: Jugosławia —
Francja, POLSKA _ WĘG
RY, CSRS - Bułgaria;
39 maja: CSRS — Francja,
ZSRR — Węgry, POLSKA.
— JUGOSŁAWIA.
Początek spotkań w poz
nańskiej „Arenie” każdego
dnia o godz. 16. 17,15 1 19.30.
Przed południem (godz. 10 I
11.45) odbywać się będą me
cze finału „B” o miejsca od
8 do 13.
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Dla miłośników ntnki

Atrakcyjne nowości
„Arkad"
Nakładem „Arkad" ukazały
sią ostatnio nowe, wartościowe
publikacje. Udana, ciesząca sią
popularnością seria pn. „Mała
encyklopedia sztuki” wzbogaci
ła sią o następne pozycje. Do
nich należą dwa kolejne tomi
ki prezentujące „Malarstwo
surrealistyczne”, (lata 1919—
1939 oraz 1940—1970). Narodzi
ny 1 rozwój tego malarstwa
przedstawia Krystyna Janicka,
znakomitym dopełnieniem tek
stu są liczne kolorowe ilustra
cje.
Wyszły także w tej serii dwa
tomiki poświęcone „Sztuce In
dii”. Pierwszy obejmuje „Mi
niatury mogolskie”, drugi „Mi
niatury himalajskie”. W tę egzotyezną sferę sztuki wprowa
dza czytelnika tekst Georga
Lawrence’a, przełożony na Ję
zyk polski przez Piotra Parandowskiego. I tu również, zgod
nie ze zwyczajem serii, całość
dopełniają kolorowe ilustracje.
Redaktorem
edycji polskiej
wszystkich wymienionych tu
pozycji (opartych na paryskim
wydawnictwie Fernanda Hazana) jest Grzegorz Kiljańczyk.
Na osobnym miejscu zaanon
sować wypada cenną publikację
Józefa Grabowskiego — „Sztu
ka ludowa w Europie”. Jak
podkreśla wydawca — książka
ta stanowi prac^ pionierską. Ukazało sią bowiem wprawdzie
w literaturze światowej kilka
publikacji zapowiadających w
tytule ten właśnie temat, jed
nakże w żadnej z nich nie sca
lono wiadomości dotyczących
całej Europy ani też nie do
starczono tak bogatego, jak u
Grabowskiego, zasobu informa
cji.
W tej pięknie wydanej książ
ce autor przedstawia najistot
niejsze przejawy sztuki ludo
wej w poszczególnych krajach
europejskich. Publikacja dzieli
»ią na trzy części. Pierwsza
prezentuje w ogólnym zarysie
obraz każdego działu plastycz
nej twórczości ludowej w Euro
pie, druga wydobywa specyfi
ką sztuki ludowej różnych na
rodów europejskich, wreszcie
trzecia zawiera próbę syntezy.
Książka została bogato wypo
sażona w ilustracje (518 czarno-białych i 21 wielobarwnych),
autorem opracowania graficzne
go jest Zbigniew Weiss.
Na marginesie warto dodać,
iż „Arkady” z tego kręgu te
matycznego wydały już publi
kacje Józefa
Grabowskiego
„Sztuka ludowa. Formy i regio
ny w Polsce” oraz Aleksandra
Jackowskiego i Jadwigi Jar
nuszkiewicz — „Sztuka ludu
polskiego". W przygotowaniu
znaduje się „Atlas sztuki ludo
wej i folkloru w Polsce”, któ
rego autorem jest Marian Po
le ropęk.
(be)

Muzeum teatru
powstaje w Lublinie
W lubelskim Teatrze Dra
matycznym im. Juliusza Oster
wy zaczęto gromadzić materiały
obrazujące rozwój życia teat
ralnego i różne jego formy w
ciągu dwu wieków na terenie
Lubelszczyzny.
Zorganizowano
tu wystawę o wybitnych akto
rach polskich, którzy występo
wali na lubelskiej scenie. Ze
brane na niej eksponaty stano
wią właśnie zaczątek muzeum
teatru. Lubelski teatr zamierza
urządzać co roku kilka ekspo
zycji obrazujących teatralny
dorobek regionu. Eksponaty bę
dą powiększać zbiory przyszłe
go muzeum. (PAP)

pomieścić bogactwa utworu w
kameralnych warunkach war
szawskiego Teatru Małego? An
drzej Łapicki wybrał rozwiąza
nie swoiste. Pierwszy akt stał
się tu wstępem do próby
dwóch jednoaktówek. Dopusz
cza to szkicowość, ledwo zary
sowane zostały sytuacje i role.
Ale próby wtedy mogą być
ciekawe — gdy są nimi w peł
nym sensie. Gdy dopuszczają
dyskusje, gdy mamy do czynie
nia z „propozycjami". Ani tekst
Szaniawskiego takich możliwoś
ci nie stwarza, ani inscenizacja
Łapickiego ich nie daje.
Za to „próbny" charakter
spektaklu siłą rzeczy osłabia
artystyczną ekspresję spraw, o
które chodzi. Walka teatral
nych form nabiera pełnego
znaczenia, gdy credo „Małego
zwierciadła” staje się defini
tywne. W obecnym spektaklu
„Dwóch
teatrów” niektórzy
wykonawcy zdawali się rezyg
nować z koncepcji „prób” i gra
li z pełną siłą. Dotyczy to
szczególnie roli Matki, której
Irena Eichlerówna, choć daleka
od „charakterystyczności”, da
wała wewnętrzne życie, czytel
ność procesów myślowych, jas
ny i przenikliwy plan działa
nia. Drugą rolę, przemyślaną i
wykończoną w każdym szcze
góle, ukazał Jan Ciecierski, jako
Ojciec, podwójnie tragiczny: w
nagłym poczuciu skazania na
śmierć i świadomości, że wyko
nawca wyroku jest własny
syn. Trzecią postać, precyzyj
nie zrealizowaną, dał Mirosław
Konarowski, jako chłopiec z
deszczu, bliski poetom najmłod
szego pokolenia. Dyskrecję ze
swobodą i b-/morem połączył w
roli Autora — Henryk Machali
ca. Inteligentnie i wrażliwie
prezentował idee Drugiego Dy
rektora — Tadeusz Janczar, su
miennie spełniał zadania Woj
ciech Siemion jako Andrzej.
Niestety — były też rozczaro
wania. Nawet niektórzy wybit
ni aktorzy rezygnowali z wy
raźniejszych konturów: młodzi
potykali się czasem o trudności,
wywołane tremą czv niedostat
kami dykcji. Łapicki to arty
sta o własnym stylu. Nie je
stem jednak pewny czy całko
wicie odpowiadała tym właś
ciwościom rola Dyrektora. Tak
ważna w sztuce sprawa zapisy
wania snów straciła głębsze
znaczenie, stała się nieszkodli
wym „hobby”. Miłości do Lizełotty nie było, ani ich wzajem
nego współdziałania.
Jakże
szkoda, że piękne uwagi E dwarda Ćsato w sprawie
porywu miłosnego w tej sztu
ce nie znajdują echa u inscenizatorów.
Starcie dyskusyjne trzeciego
aktu miało w obecnym przed
stawieniu wymowę jasną. Ale
nie rozstrzygnięto sporu o
zakończenie. Tony oratoryjne
pięknie skomponowane przez
Zygmunta Koniecznego 1 pomi
nięcie wskazówek w sprawie
ukazania się postaci „jawy”,
zdają się dowodzić, że przyjęto
wariant rzeczywistej śmierci
Dyrektora. Chyba niesłusznie,
gdyż bardziej konsekwentna i
ciekawsza wydaje mi się wer
sja „snu o własnej śmierci”.

KINA
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Bałtyk — „Romans Teresy Hennert", prod. poi., lat 13, godz.
9.30, 13.30, 17.39, „Dick 1 Jane” prod.
USA, lat 15, godz. 11-30, 1330, 19.30.
Przyjaźń — „Trzy kobiety”,
prod. USA, lat 13, godz. 15.15
17.30 i 19.45.
Pokolenie — „Niech żyją du
chy”, prod. CSRR, b/o, godz. 9,
11 i 13. „Miłość w godzinach nad
liczbowych", prod. ang., lat 13,
godz. 13, 17 1 19.
Odeon — „Zamach w Saraje
wie”, prod. Jug.-CSRR, lat 1S,
gedt. 15.30, 17.30 i 19.30.
Hel — „Gang Olsena na szla
ku”, prod. duńsk., lat 12, godz.
9, 11, 13.50, „Patt Garvet i Billy
SKid”, prod. USA, lat 18, godz.
1730 i 19.30.
Walter — kino nieczynne.

IH

— Jako osoba najbardziej
kompetentna zechce Pani po
wiedzieć jaki był, jak został
przyjęty i czym się charakte
ryzował program zakończonego
przed kilkoma dniami w Lubli
nie piątego już Międzynarodo
wego Forum Filmowego „Czło
wiek — Praca — Twórczość”?
— Na forum — mówi p. Ire
na Zielińska, kierownik progra
mowy imprezy — znalazło się
siedem filmów fabularnych,
reprezentujących kinematogra
fie krajów socjalistycznych. W
moim przekonaniu, niezależnie
od zainteresowania wyrażonego
wyróżnieniem filmów nagroda
mi, co odbywa się w Lublinie
drogą plebiscytu — bardzo do
brze został przyjęty utwór ra
dziecki pt.: „Sprzężenie zwrot
ne" w reż Wiktora Tregubowicza, należący do tego nurtu
problemów.
jaki ukazywała
głośna „Premia”. Film ten otrzymał nagrodę akredytowa
nych przy forum dziennikarzy.
Duże powodzenie, zwłaszcza
wśród młodzieży, miał „Pejzaż
horyzontalny” Janusza Kidawy,
laureat I nagrody, poświęcony
problemom wielkiej budowy Hu
ty Katowice. W sekcji informa
cyjnej, poza plebiscytem Pre
zentowany był film francuski
Charlesa Belmonta
pt.: „Dla
Clemence”. Jak co roku, przed
stawiono także polskie filmy
krótkometrażowe, z których
wyróżnienia zdobyły trzy pozy
cje z Wytwórni Filmów Doku
mentalnych w Warszawie: „Czy
znacie Walerię M?” Marii
Kwiatkowskiej, „Los
wybrał
Łączną” Andrzeja Piekutow
skiego i „Tam i z powrotem”
Grzegorza Skurskiego. Cechą
charakterystyczną nie tyle sa
mego programu, co dyskusji,
jakie się wokół tych filmów to
czyły, było uwypuklenie krea
cyjnej roli człowieka. Jak się
zdaje, jest to podstawowa spra
wa, której odzwierciedlenia na
ekranie oczekują widzowie.
— Temu problemowi poświę
cone było forum seminaryjne?
— Tak, znalazło to wyraz
zarówno w referatach, jakie
przedstawili specjaliści, socjo
logowie pracy, kultury, profeso
rowie Kazimierz Zygulski, Zdzi
sław Cackowski, Jan Kordeszewski,
jak i w dyskusji.
Szczególnie duży oddźwięk mia
ła wypowiedź profesora Kordaszewskiego na temat przyczyn
zadowolenia i niezadowolenia w
pracy Nawiązywano do tego
problemu właśnie w środowis
kach robotniczych, postulując
sprawy, zjawiska, których od
zwierciedlenia oczekuje się na
ekranie. A oczekuje się ukaza
nia konfliktów, napięć, emocji
towarzyszących każdemu dzia
łaniu.
Wizerunek
człowieka
przy maszynie jest nazbyt do
brze znany, a pojawia się jed
nak przeważnie jako obraz pra
cy. Dlatego też odwoływano się
tak często do prezentowanego w
ubiegłym roku fJmu czecho
słowackiego „Czerwone jabłka”,
rozgrywanego w środowisku me-

Konferencja skansenowska w Sanoku
z udziałem zagranicznych specjalistów

Park etnograficzny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Fragment sektora podgórzańskiegt
Fot. w. Szulc
W dniach 27—30 bm. Mini
sterstwo Kultury i Sztuki oraz
sanockie Muzeum Budownictwa
Ludowego organizują w Sano
ku międzynarodową konferencję
naukową
poświęconą
pro
blemom skansenowskim. Udział
w konferencji zapowiedziało
ponad 100 skansenologów, etno
grafów i konserwatorów, którzy
reprezentować będą 15 skanse
nów polskich oraz 19 skansenów
z 11 krajów Europy. Obecni
będą także przedstawiciele in
nych zainteresowanych placó
wek naukowych z kraju i za
granicy.
W czasie obrad przedstawio
nych będzie ok. 30 referatów
zgłoszonych przez specjalistów
zagranicznych i polskich. Ponad
to szereg referatów, które nie
zmieściły się w 4-dniowym pro
gramie obrad, znajdzie się w
przygotowanym dla uczestników
biuletynie. Konferencji towa
rzyszy kilka ciekawych wystaw
problemowych.
Jedną z bardziej atrakcyjnych
imprez towarzyszących będzie
także Jarmark Folklorystyczny
(28 maja), w którym weźmie udział 46 wybitnych twórców
ludowych i kilka ciekawych
zespołów regionalnych. Jest to
już III tego typu jarmark w
sanockim skansenie.
Obrady konferencji zbiegną
się z obchodami XX rocznicy
utworzenia Sanockiego Parku
Etnograficznego MBL, najwię
kszego i pierwszego w kraju
skansenu opartego na nauko
wych metodach doboru, konser

wacji i wyposażenia obiektów.

Zasięgiem swoich badań MBL
obejmuje cale Podkarpacie od
Nowego Sącza po Przemyśl. Na
38 ha Parku Etnograficznego w
5 sektorach
odpowiadających
grupom regionalnym, zgroma
dzono dotąd ponad 100 przykła
dów tradycyjnego budownictwa.
W chwili ukończenia budowy
skansenu będzie ich ponad 200.
Wnętrza obiektów wyposażone
są zgodnie z odpowiednią doku
mentacją etnograficzną w orygi
nalne sprzęty i przedmioty co
dziennego użytku.
Mimo źe to dopiero półmetek,
skansen sanocki już dziś stano
wi dużą atrakcję turystyczną.
Zwiedza go rocznie blisko 80
tys. osób. Muzeum wydaje sze
reg pozycji naukowych i popu
laryzatorskich. Systematycznie
ukazują się „Materiały MBL"
— jedyne w środkowej Europie
fachowe czasopismo skansenow
skie.
Nasza działalność w dziedzU
nie skansenów budzi duże za
interesowanie. Prowadzimy wy
mianę informacji naukowej i
wydawnictw z 35 krajami, w
tym nawet tak odległymi, jak
Japonia i Australia. Dotychcza
sowe wyniki prac zarówno pod
względem ilościowym, jak i
konserwatorskim, stawiają sa
nocką placówkę na czele mu
zealnictwa skansenowskiego w
Polsce Biorąc to pod uwagę,
Ministerstwo Kultury i Sztuki
uznało MBL w Sanoku za pla
cówkę wiodącą. Wyrazem tego
jest m. in powierzenie jej sta
łego przewodnictwa
zespołu
doradczego d/s muzeów skanse

nowskich przy ministrze kultu
ry I sztuki.

dycznym, a ukazującego pro
blemy etyki zawodowej. Widow
nia oczekuje rzetelnej i wnikli
wej penetracji tych problemów,
które związane są z wykonywa
niem zawodu, a które odnoszą
TEATRY
się także do postaw społecz
nych i obywatelskich.
Teatr Powszechny ul Żerom
skiego 53 — Bajka dla dzieci pt.
— Tegoroczne
fontm było
„Kolorowe rozmaitości" godż. 10
już piąte z kolei, można więc
i 11.30.
mówić zatem zarówno • trady
cjach jak i doświadczeniach?
WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki 12 —
— Tradycja jest aa pewno u..Bogactwo glęoin morskich i oce
dział w tej imprezie lubelskich
anów” ze zbiorów Muzeum Gór
zakładów pracy; jest ich kilka
nośląskiego
w Bytomiu i Muzeum
naście, patronują one forum.
Opolskiego w Opołu, oraz
Nie jest to przy tym, co war Śląska
„Motyw przyrodniczy w plaka
te podkreślenia, funkcja na pa
cie" ze zbiorów Muzeum Przyrod
pierze, ale faktyczne zaintere niczego przy Uniwersytecie Wro
cławskim.
sowanie imprezą. Pracownicy
Witryny Plastyczne — „ARTU"
tych zakładów oglądają zgłoszo
— malarstwo Krystyny Barań
ne do przeglądu filmy, bioskiej
rą udział w plebiscycie, wy
Biuro Wystaw Artystycznych —
powiadają się
na ich te
Ekspozycje
fotograficzne
pn.
mat Suma tych ocen, opi „Salony
BWA w Polsce”. Prezen
nii. poglądów składa się na do tuje obiekty, wnętrza oraz naj
świadczenia tej imprezy, które, ciekawsze ekspozycje BWA w
XXX-leciu Polski Ludowej.
nas, organizatorów, przekonują,
Klub „Relaks": Wystawa foto
że należałoby w przyszłości for
grafii
Krzysztofa
Rosińskiego
mułować precyzyjniej hasło
BUFFO
odrębne dla każdego forum po
Dom Gąski 1 Dom Esterki; Wy
to, żeby w rozległym temacie stawa pn. „Przedwiośnie 78”
pracy znalazły wyraźniejsze
DYŻURY APTEK
odzwierciedlenie te sprawy, któ
re głównie interesują widownię. " Apteka nr 15 przy ul. Konsty
Oczywiście hasło główne „Czło tucji 3 1 nr 18 przy pt Zwycię
stwa 7
wiek — Praca — Twórczość”
Pomoe internistyczna — ul
pozostaje jako wiodące, (md)

Tochtermana Punkt pomocy do
raźnej internistycznej — ambu
latorium Pogotowia Ratunkowego
przy ul. Tochtermana Pogotowie
Dentystyczne czynne codziennie
w godz. 21—7 rano przy Pogoto
wiu
Ratunkowym,
Informacja
Służby Zdrowia 406-77.

W Galerii „Szpilek”
wystawa karykatur radneckitli

W cieszącej się niezmiennym
TELEFONY
zainteresowaniem Galerii „Szpi
lek” przy PI. Trzech Krzyży 16
Pogotowie
Ratunkowe 999, strat
stali jej bywalcy mają oka
pożarna 998. posterunek MO 997,
zję obejrzeć ekspozycję ka
pogotowie ratunkowe kolejowe
rykatur radzieckich, przekaza I 296-1S.
pogotowie
energetyczne
nych przez redakcję zaprzyjaź 991, komenda MO 291-61, 251-36,
nionego z naszym pismem sa
tyrycznym, „Krokodyla". Ot
warcie wystawy nastąpiło we
wtorek 23 bm. (m)
pogotowie gazowe w godz. 7—15

(317-17), w godz 23 -7 (224-30), w
niedziele : święta 400-97. pogoto
wie kanalizacyjne 400-85, infor
macja usługowa 367-85, postój
taksówek przy pi
Konstytucji
228-52, przy dworcu PKP 268-88,
przy Żwirki 1 Wigury 418-10, in
formacja PKP 290-50, PKS 267-76.

Wynik współpracy oper
„Edyp” Enesco w Warszawie
„Straszny dwór”
w Bukareszcie

BIAŁOBRZEGI
Kino „Pilica" — „Fortepian w
powietrzu”, p.-od. węg., lat 15,
godz. 18.30 I 20.30.
Telefony pogotowie ratunkowe
708. pogotowie milicyjne 997 straż
pożarna 998, pogotowie energetycz
ne 530, posterunek energetyczny
556, postoj taksówek 725, zajazd
myśliwski 41L sklep „Dacia” 742.

Wynik artystycznej współpra-,
cy stołecznego Teatru Wielkie
go z Operą Rumuńską w Bu
kareszcie oglądać będziemy na
warszawskiej scenie 28 bm. Jest
GARBATKA
nim polska prapremiera, opery
Kino „Las” — „yincent TranGeorge’a Enescu „Edyp” — tra
coise
Paul i Inni”, prod. franc.
gedii lirycznej z librettem Ed15, godz, 17 i 19.
lat
monda Flega w tłumaczeniu
Telefonyt apteka 23, dworzec
Eligii Bąkowsklej i Zbigniewa
PKP 47, posterunek MO 07, ośro
Krawczykowskiego.
dek zdrowia 23, postój taksówek
33, urząd gminy 01, straż pożar
Realizatorami przedstawienia
na 8.
są artyści rumuńscy: Cornel
Trailescu — kierownictwo mu GRÓJEC
zyczne, Jean Rinzescu — reży
Kine „Odra” — „Wspomnij
seria, Roland Laub — dekora
mnie” prod. ZSRR, lat 12, godz.
cje, Ofelia Tutoveanu — kos
15, 17 i 19.
tiumy i Amatto Checiulescu —
choreografia oraz Lech GoryKOZIENICE
woda — kierownictwo chóru.
Kino „Znicz” — Transamerican
Spektakl zrealizowany został Bekpress”, prod. USA, lat 15, g.
siłami solistów, chóru i orkies
17.30 i 19.30.
Telefony pogotowie ratunkowe
try Teatru Wielkiego.
999, posterunek MO 997, straż po
W ślad za polską prapremie
żarna 808 pogotowie energetyczne
rą „Edypa", Opera Rumuńska
33-11. .apteka Z3-22 i 37-01, kino
w Bukareszcie zrealizuje „Stra
23-44, muzeum regionalne 33-72,
szny dwór" Stanisława Moniu
przychodnia rejonowa 22-94 1 22-88
szki. Przedstawienie to, którego
urząd miasta 1 gminy 21-23, szpital
36-36, żłobek 30-41.
rumuńska prapremiera przewi
dziana została na początek
JEDŁN1A LETNISKO
przyszłego sezonu, przygotują:
Telefony: spieka 48. Izba poro
Antoni Wicherek — kierownic
dowa 39, posterunek MO 7, ośro
two muzyczne, Maria Fołtyn —
dek zdrowia 23 restauracja „Le
reżyseria, Adam Kilian — sce
śna” 110, straż pożarna 8 urząd
nografia i Witold Gruca —
gminy 36, dworzec PKP 3.
choreografia.
JEDLIŃSK
Warto przypomnieć, że wza
jemną realizację przedstawień
Telefony: kierunkowy 101. ap
poprzedziły inne formy współ teka ■ 23, posterunek MO 77. ośro
pracy pomiędzy teatrami ope dek zdrowia 17. straż pożarna 83
urząd gminy — naczelnik 88, za
rowymi Bukaresztu i Warsza
kład energetyczny 60. restauracja
wy: wymiana solistów — tan
„Turysta
” 14.
cerzy i wokalistów, dyrygen
tów oraz zespołów baletowych.
NOWE MIASTO
(pa)
Kino „Pilica”, —„Jak zranione

I

Kto widział?
I maja br. ok. godz. 17.50 na
trasie Legionowo — Zegrze sa
mochód „Syrena” nr rej. WSL-2261
po uprzedniej kolizji z samocho
dem „Dacia” nr rej. WJ-4B85 na
jechał na słup podporowy wia
duktu kolejowego w wyniku cze
go trzy osoby poniosły śmierć.
Osoby, które były świadkami wy
padku proszone są o skontakto
wanie się i Wydziałem Ruchu
Drogowego KS MO Warszawa, ul.
Żytnia 36 — tel. 45-77-01.

Ogłoszenia drobne
Do sprzedania domek jednoro
dzinny
murowany. Radom, ut.
Młodzianowska 10*.
R-726603-1

Do sprzedania Vo!kswagen rok
1964, Radom, tel. 233-13.
R-726S04-1
Potrzebna pomoc
do
dziecka.
Wiadomość: Radom, Komando
sów 4 m. 233.
R-153-0
Sprzedam
dom jednorodzinny.
Wiadomość: Radom, ul. Zbrowskiego *0, po godz. piętnastej.
R-1S3-1

I ŻYCIE RADOMSKIE|
„Zycie Radomskie” W-106, Ra
dom, ni. Żeromskiego IL Tełefony: 211-49, 314-50. Przyjmowacie ogłoszeń w godz *.30—
15.39. Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa” Al. Je
rozolimskie 123/127 Rękopisów
| nie zamawianych redakcja nie
I „wraca. Druki Prasowe Zakta.
dy Graficzne RSW „PrasaKsiąźka-Ruch” Warszawa, ul.
Marszałkowska 2/3.
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I WOJCIECH NATANSON

Teatr prób
Ileż wspomnień nas łączy z tą
sztuką. Nieskończone dyskusje
przed prapremierą krakowską.
Nastrój na pierwszym przed,
stawieniu, w skromnym teatrze
przy ulicy Lubicz. Wstrząsają
ca gra Adwentowicza. Gwałtówne polemiki dotyczące interpre
tacji. Obrona twórczości tego
pisarza, niemal samotna. Roz
mowy z Szaniawskim, jego uśmiech sceptyczny.
Powrót
„Dwóch teatrów”. Spektakl
przy ulicy Karasia, spontanicz
na owacja widzów powstają
cych ze swych miejsc. W Tea
trze Współczesnym — nowy
spektakl, w reżyserii Axera, z
wielkimi rolami Kreczmara,
Perzanowskiej,
Fijewskiego.
Wiadomości o niesłabnącym za
interesowaniu za granicą, o
najnowszych premierach w wie
lu krajach. W Genewie, w la
tach 60-tych, aktorzy nie chcie- ■
11 wierzyć, że utwór powstał w
1545 — tak im sią wydawał
bliski. I młody.
Głównym, zasadniczym boha
terem jest tutaj teatr. Różne
jego sprawy. Filozofia i oby
czaje. Koncepcje teatralne. Sto
sunek do poznawalności świa
ta, do różnych kształtów, jakie
przybiera rzeczywistość. Wszy
stko sią dokonuje w subtel
nych półcieniach dowcipu. Hu
mor przenika nie tylko sceny
z Laurą, Woźnym, Autorem,
Montkiem. Także i epizody dramatyczno-katastrofalne. _ Słowo
„niesmaczne”, uzasadnione w
ustach Dyrektora w pierwszym
akcie, zabrzmi w trzecim jako
dowód krótkowzroczności. A
nawet — kpiny. Czy można

ŻYCIE RADOMSKIE
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ptaki”, prod. USA, lat 13, godz.
15.30, 17.30 i 19.30.

Telefony: apteka 43, biblioteka
miejska 32, dworzec PKP 97, go
spoda 43, kawiarnia 150, kino 97,
posterunek MO 7. stacja kolejo
wa PKP 3, straż pożarna 8, szpi
tal
rejonowy 55, posterunek
energetyczny 2S, postój taksówek
38, przychodnia rejonowa 43.

MOGIELNICA
Telefony: apteka 19, gminna
spółdzielnia 8, kino 44, ośrodek
zdrowia 11 posterunek MO 7. Sta
cja PKP 50. straż pożarna 88. urząd
gminy — naczelnik 148, księgarnia
31, przychodnia rejonowa 86.
LIPSKO
Kino „Szarotka” — „Transame
rican exprcss”, prod. USA, lat
13, godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 32. dom kul
tury 131, kawiarnia 93, kino 164,
komisariat MO — alarmowy 07.
dworzec PKS 208, pogotowie ra
tunkowe 09. posterunek energe
tyczny 131, postój taksówek 13*.
przychodnia obwodowa 194. strat
pożarna 09. szpital — dział po
mocy doraźnej 03,

kiego 267, ośrodek zdrowia 21,
pogotowie ratunkowe 9, przycho
dnia rejonowa 270. restauracja
„Turjrstyczna” 93. stacja 9. CPN
128. stacja PKP 12, stanica wod
na PTTK 143.
Muzeum im. Pułaskiego czynne
codziennie oprócz poniedziałków
i dni poświątecznyeh w godz. od
10—17.
Ekspozycja
stała
—
Kazimierz Pułaski i udział [ki
laków w życiu politycznym, kul
turalnym i społecznym Stanów
Zjednoczonych.

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

WIERZBICA
Telefony: apteka 1, 12ba poro
dowa 11. posterunek MO 7. ośro
dek zdrowia 19, pogotowie ener
getyczne 21. restauracja ..Niespo
dzianka” 34. urząd gminy — na
czelnik 15. żłobek 2, przedszkole
23.
SZYDŁOWIEC
Kino „Górnik” — „Żołnierze
wolności”, prod. ZSRR, lat 12,
godz. 15. „Szarada", prod. po),
lat 18, godz. 18.30.
Telefony, apteka 55, lub
102.
dom kultury 246. posterunek MO
07,
pogotowie
ratunkowe 09.
strat pożarna 08. przychodnia re
jonowa 383 stacja CPN 186, PKP
95. muzeum 233,
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie in
strumenty muzyczne i wnętrza
zamkowe ezynne codziennie w
godz. od 9 — 15.30 w soboty od
10 — 19. poniedziałki i dni pośwląteczne — nieczynne

PRZYSUCHA
Kino „Zachęta" — „Z przymróżeniem oka”, prod. franc., lat 18,
godz. 15.30, 17.30 1 19.30.
Telefony.
posterunek MO 07
pogotowie ratunkowe 09, straż
pożarna 03, apteka 229 bibliote
ka 220. dom kultury 473. dwo
rzec PKP 62 izbo porodowa 317
kino 447, ośrodek zdrowia 405,
Stacja PKP 214, CPN 3!6. urząd
miasta i gminy — naczelnik 427.

ZWOLEŃ
Kino „Znicz” — „Godzllla kon
tra Gigan”. prod. jap., lat 12,
godz. 18 i 20.
Telefony
posterunek MO 997
atraż pożarna 998. pogotowie ra
tunkowe 999. apteka 24-19. postój
taksówek 27-08, restauracja _Gotardzianka" 25-52. szpital 20-37. za
kład energetyczny 20-61
Muzeum im
lana Kochanow
skiego w Czarnotesic — Jan Ko
ehanowskt
życie i ’wórczość
Punkt Muzeum Okręgowego —
tradycje rewolucyjne ziemi ra
domskiej w dokumencie
IŁŻA
Kino „Zamek — „Kobietka” —
prod. ZSRP., lat 15, godz, 18 1 20.
Telefony: apteka 52, biblioteka
266, dom kultury 103. dworzec
PKP 271. komisariat MO 7 pogo
towie energetyczne 31. pogotowie
ratunkowe
9,
postój
taksó
wek 95, straż pożarna 2!S. apteka
70, szpital — chirurgia 29. kino 77.
urząd gminy 136. restauracja
„Zamkowa” 22.

DRZEWICA
Telefony:
apteka 25, dworzec
PKP 47. ośrodek zdrowia 26. po
stój taksówek 53, przedszkole 19,
restauracja Zamkowa” T7. poste
runek MO 07
UWAGA; Kalendarzyk sporzą
dzono na podstawie informacji
rainteresowanych instytueii. Kie
rownictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmian programu

Regionalny program
radiowy
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 188 , 230, 238 m
oraz na UKF 70.49 MHz w godz.
3.45—7.30 t 16.40—17.00 natomiast
w godz. 7.30—7.40 1 17.00—18.00 tyl
ko na UKF 70,49 MHz
Środa, 23 bm.
6.łS i 16.40
Aktualności dnia
16.50 — „Typowanie na studia”
— aud. B. Wiślickiej 17.00
—
„Fala młodości" — w oprać. M.
Bieleckiej 17.30 — Hubalczycy —
rep. M. Smożewskiej 17.50 — Mu
zyka 18.00 — Reportaż redakcji
ekonomiczno-społecznej 13.20
—
Muzyka.
Uwaga:
Od 13.30—14.00 cd 15 14—15.00 i
od 19.39—21.20 — Ogólnopolski mu
zyczny program stereofoniczny
(UKF 70,49 MHz).

RADIO
Program I
V«iad.l 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
12.05 15.00 19.00 20.09 21.00 22.00 23.00

8.05—6.00 Zielone Studio 6.05
NURT — „Pojęcie technologii
kształcenia". 6.25—9.00 Sygnały
dnia 9.05—11.40 Cztery pory roku
11.25 Niezapomniane stronice —
„Zmierzch wodzów” 11.40 Tu Ra
dio Kierowców 12.05 Z kraju i ze
świata 12.25 Mozaika polskich me
lodii 12.45 Roln. kwadrans 13.00 Dla
ki. III i IV (wych. muzyczne) 13.20
Zespoły pieśni 1 tańca 13.40 Ką
cik melomana 14.00 Studio „Gama”
(ok. g. 14.05 Informacje dla kie
rowców) 14.20 Studio Relaks 14.25
Studio „Gama” 15.05 Koresponden
cja z zagranicy 15.10 Studio „Ga
ma" (o. g. 15.45 Informacje dla
kierowców) 16.00—17.05 Tu Jedyn
ka 17.05 Transmisja z XII etapu
Wyścigu Pokoju — Kryterium w
Warszawie — I meldunek z tra
sy XII etapu Wyścigu Pokoju
17.15 Tu Jedynka 17.30—18.00 Radlokurier 18.00 H meldunek z tra
sy XII etapu Wyścigu Pokoju
18.05 Tu Jedynka 18.25 III meldunek
z trasy XII etapu Wyścigu Pokoju
18.30 Nie tylko dla kierowców 18.35
Piosenki bez słów 18.4S IV mel
dunek z trasy XII etapu Wyścigu
Pokoju 19.29—19.30 Transmisja za
kończenia XXXI Wyścigu Pokoju
w Warszawie 19.39 Przeboje sprzed
lat 20.05 Siadem naszych interwen
cji 20.10 Polskie orkiestry w rep,
popularnym 20.40 Muzyka jazzowa
21.85 Kronika sportowa 21.15 Ko
munikaty Totalizatora Sportowego
21.20 Konc. Chopinowski 22.00 Z
kraju i ze świata 22.20 Tu Radio
Kierowców 22.23 Koszalin na muz.
antenie 23.00 Wita Was Polska.

Program nocny

PIONKI
9.06 Początek programu 0.07 Ka
Kino
„Chemik” — „WezwiJ
lendarz Kultury Polskie’
mrzie w świetlistą dal”, prod.
W’iad. 1 informacje dla kierow
ZSRR, iat 1S, godz. 17 i 19.
ców 0.01 2.00 3.00
Telefony: pogotowie
MO 307.
Wiad.: 1.00 4.00 5.00 0.12 1.05 2.00
8KARY8ZEW
pogotowie ratunkowe 303, strat
3.06 — Noc z neiodią i piosenką
Telefony:
posterunek
pożarna
309,apteka
apteka13,310,
bibliote
z
Warszaw?- '.<XJ Sygnały dnia —
MO 532,
77, ośrodek
zdrowia
strat
ka
księgarnia
Sil, 11,
pogoto
pierwszej zmianie.
pożarna
29, urząd 306,
miasta
i gml.
wie
energetyczne
postój
tak
ny «. 20. przychodnia rejono
sówek
Program II
wa 323, restauracja „Adria” 552,
WARKA
stacja PKP 315, CPN 346, izba
Kine
„Przyjaźń
”
—
„Doktor
porodowa SM, urząd gminy —
Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.38 1.39 11.39
Francolse
”, prod. franc.
naczelnik GalUand
313, kierunkowy
1L ■ 13.30 18.30 21.30 23.36
lat 1S. godz. 17 i 19.
Telefony: aptek/, 2? izba -oio4.35 Poradnik domowy 8.00 Muz.
dowa 133, kawiarnia ŁS8. posteru . Z.Zj Obserwacje 1 propozycje 5.4S
nek MO 7, Muzeum im. Pulas- I Muz. 6.00 W kilku taktach w kilku

słowach 6.10 Kalendarz 8.15 MeL
przyjaciół 6.35 Gimnastyka 6.45—7.19
Dzień dobry Warszawo 7.15 Po
jednej piosence 735 Informacje z
Wyścigu Pokoju 7.40 Małe muzy
kowanie 8.00 Dialogi 1 zbliżenia
9.39 My 79 9.40 Miłośnikom ple
śni chóralnej 10.00 „Panie w do
mu” 10.30 Kwartet Oscara Petersona 10.40 Sprawy codzienne 11.00
Nowe nagrania radiowe 11.35 Mot
to sprawy 11.45 Muzyka 12.05 Gra
Thurston Dart 12.25 „Poeta miło
ści" 12.45 Tańce dawnej Warsza
wy 13.00 Zawsze i wszędzie 13.10
„Muzyka w teatrze” XIV 13.35 Ze
wsi i o wsi 13.50 Gaetano Donizetti 14.10 Więcej, lepiej, nowocze
śniej 14.30 Studio „Słonecznik”
14.50 Muzyka Telemanna 15.30 Stu
dio Plus 16.10 Gitara Segovil 16.40
Na Warszawskiej Fali 17.00 Akto
rzy i piosenki 17.20 Teatr PR
„Fromborska baszta” 17.43 Nowe
nagrania radiowe 18.25 Plebiscyt
Studia „Gama" 18.40 Świat i my
19.00 Konc. wieczorny 19.40 Infor
macje, Rady, Propozycje 19.50
Len — roślina opłacalna 20.00 Pub
licystyka krajowa 20.20 Polski*
opery radiowe 21.00 Wszystkie so
naty fortepianowe Beethovena
21.40 J. Barraęue: „Sekwencja"
22.00 Metr książek w każdym do
mu 22.15 Szkic do portretu... 21.30
Studio Poszukiwań 23.35 Co sły
chać w świecie 23.40 Muzyka

Program 111
Wiad.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 12.00
15.90 li.OO 19.30 22.00
$.05 Między snem a dniem 5.M
Gimnastyka 6.C5—8.00 Między snem
a dniem 6.30 Polityka dla wszy
stkich 7.30 Palma 8.05 Co kto lu
bi 9.CO Ogrody — ode. 8.10 Swing
1 skrzypce 9.30 Nasz rok 78-my
9.45 Kwintety Antonio Padro Solera 10.33 Kiermasz płyt 11.00 Ży
cie rodzinne 11.30—12.25 W tona
cji Trójki 12.25 Za kierownicą 13.00
Powtórka z rozrywki 13x0 „Mia
sto szczęśliwych miłości” 14.00 Mi
strzowie batuty 15.05 Wiosenne chi
mery zespołu SBB 15.40 Rozszyfro
wujemy piosenki 16.00 Herbatka
przy samowarze 16.20 Muzykobranie 16.45 Nasz rok 78-my 17.05 Mu
zyczna poczta UKF 17.40 śladami
jazzowych legend 18.10 Polityka
dla wszystkich 18.25 Czas relak
su 19.00 Codziennie powieść „Prze
minęło z wiatrem” 19.35 Opera ty
godnia „Eugeniusz Oniegin” 19.50
Ogrody ode. 20.00 Ra*, ro — radio
wy turniej rozrywki jI.OO Ludwi
ga Beethovena opera omnia 22.03
Gwiazda siedmiu wieczorów 22.15
Trzy kwadranse jazzu 23.00 Nowe
tomiki poetyckie 22.05 Między
dniem a snem

Program IV
Wild.: 6.40 12.00 15.00 16.90 IC.tO
22.55
6.00 Biuro Listów odpowiada 6.10
NURT — „Pojęcie technologii
kształcenia” 6.30 Rytm 1 piosenka
6.45—7.40 Dzieli dobry Warszawo
7.10 Dzień dobry Warszawo 7.40
Radio dedykuje 8.00 Zespól A.
Skorupki 8.10 Radiowo-TV Szkoła
Średnia dla Pracujących Historia
8.25 Gra Barry Tuckwell (stereo
lok.) 9.00 Dla kl. I 1 II (wych. mu
zyczne) 9.20 Kwartety smyczkowe
Haydna (XXXIX (d-moll op. 76 nr
2 „Kwlntowy" (stereo lok.) 9.4S
J. Sebastian Bach I Koncert a
moll (stereo lok.) 10.00 Dia ki. VII
(Jęz. polski) 10.30 Estrada przyjaź
ni 11.00 Dla kl. III lic. (Język pol
ski) 11.30 Arrigo Boito Sceny z II
aktu „Mefistofeles" (stereo lok.)
12.65—12.25 Głos Mazowsza. Kurpi
i Podlasia 12.25 Giełda płyt
13.00 Jęz. angielski 13.15 Pleśni
i tańce ludowe 13.30 Tu Studio
Stereo .(stereo .ogólnopolskie) 14.00
Naukowcy rolnikom 14.15 Tu Stu
dio Stereo (stereo ogólnop.) 15.05
P.adiowy
Tygodnik Kulturalny
15.45 Kwadrans Poetycki „Pan Ta
deusz" 16.03 „Polska książka w
świecie” 16.25 Nauka — Praktyce
16.40—18.20 Program WORT 16.40 Na
Warszawskiej Fali 17.00 „Słuchaj
nas” 17.40 Tu Studio 4 (stereo lok.)
18.00 Dziennik „6 po południu”
18.10 „Słuchaj nas” d. c. 18.20
Warszawski Merkury 18.25 Zapom
niane kultury 19.00 Studium wie
dzy polityczno-społecznej 19.15 Ję
zyk hiszpański 19.30 Studio Ste
reo zaprasza (stereo ogólnopol
skie) 21.20 Willis Conover przedsta
wia 21.50 NURT — pedagogika
22.15 W trosce o słowo 1 treść 22.35
„Plusy 1 minusy ery komputerów"
22.50 Śpiewa Jean Sutherland
Szczegółowy program audycji
Polskiego Radia żamieszcza Tygod
nik „Radio i Telewizja”.
Polskie Radio zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.

TELEWIZJA
Program I
15.00 Melodie „Muzyczny Klub
Miast"
15.30 NURT. Nauczanie początko
we — Praca pozalekcyjna i nad
obowiązkowa (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.30 Obiektyw
16.30 Losowanie Małego Lotka
16.45 Kółko i krzyżyk
17.00 „W naszych sercach tętnią
bębny" (kolor)
17.15 Studio Sport — transmisja z
ostatniego- etapu Wyścigu Poko
ju (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 Filmy z Brlgltte Bardcrt —
„Pogarda” — film obyczajowy
prod. francuskiej (kolor)
22.15 Dziennik (kolor)
22.30 Studio Sport
— Kronika Wyścigu Pokoju
— Sprawozdanie z Mistrzostw
Firmy w koszykówce kobiet
(kolor)
23.,j Godzina Muzyki

Programy oświatowe
6.00 RTSś. Chemia, sem. n
6.30 RTSS. Biologia, sem. II
9.00 Dla szkól. Fizyka dla kl. VI
11.05 Dla szkól: Fizyka, kl. VIII
12.00 Dla szkół: Chemia dla kl.
VIII (kolor)

Program II
15.55 PROGRAM DNIA
16.00 Kino Telewizji Dziewcząt
1 Chłopców „Gruby" ode. pt.
„W podziemiach klasztoru”
film fab. prod. polskiej
16.30 Dyskotekowa Moda (kolor)
Klub Jazzowy Studia Gama
(kolor)
17.39 Ludzie z pierwszych stron
gazet
18.00 Operowe Qui Pro Quo — wi
dowisko muzyczne (kolor)
’
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko’-r)
20.30 Mam pomysł (kolor)
21.00 W kręgu kultur i obyczajów”
— Tropami architektury drew
nianej — „Chałupy z gór" (ko
lor)
21.40 54 godziny (kolor)
21.50 Nie tylko o filmie (kolor)
22.20 Opowieści niezwykłe — „Pavoncello" — Nowela filmowa
prod. TP — (kolor)

8

ŻYCIE RADOMSKIE

NR 121, 24 MAJA 1978 R.

Nie tylko Ośrodek Opiekuna Społecznego

Obowiązki dzieci wobec rodziców
Ludzie potrzebujący opieki,
rodziny i sąsiedzi dobrze
znają już ścieżki prowadzące
do Wojewódzkiego Ośrodka Opiekuna Społecznego w Rado
miu przy ul. Nowotki 1. W saich

Studencka Impreza
dla miłośników jazzu
Kierownictwo Studenckiego
Klubu „Atrium*1’ zaprasza mi
łośników muzyki na kilka
atrakcyjnych imprez. 26 bm.
w kinie „Odeon” o godz. 17 i
19 wystąpi Grażyna Lobaszewska wraz z zespołem
CRASH. Następnego dnia, 27
bm. o godzinie 20 w klubie
„Atrium” odbędzie się koncert
zespołu „Integracja” oraz „Big
Band”. W niedzielę, 28 bm.
także w klubie „Atrium” o
godzinie 19 i 21.30 koncerto
wał będzie zespól „Extra
Bal”.
Bilety na koncert zespołu
CRASH i „Extra Bali” można
nabywać w Orbisie oraz w klu
bie „Atrium”.

mym Radomiu Ośrodek ma po
nad 1000 podopiecznych, lu
dzi starych i schorowanych,
wymagających nie tyle pomo
cy lekarskiej — bo tę zapew
nia już społeczna służba zdro
wia — ile wykonania przy
nich zwykłych,
codziennych
posług.
Właśnie w dziedzinie pomo
cy ludziom nie w pełni fizy
cznie sprawnym występują
najdotkliwsze chyba niedo
statki. Nie rozwiązuje ich bez
reszty samarytańska działal
ność dziewcząt z Liceum Me
dycznego w Radomiu, które
zgodnie z powołaniem, już w
czasie nauki wiele dobrego czy
nią dla tych ludzi. Wciąż nie
wystarczającą jest pomoc or
ganizacji dziecięcych i mło
dzieżowych, których członko
wie dokonują zakupów, odwie
dzają chorych i samotnych lu
dzi.
Opiekę w pełnym zakresie
sprawują siostry PCK i opie
kunki domowe z Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej.
Powiedzmy od razu, że zarówno
sióstr PCK jak i opiekunek do

Turysta groźniejszy od szkod'i.vych owadów

Apel radomskich leśników
Kapryśny i śnieżny tego
roczny maj dał się również
we znaki leśnikom naszego
województwa i służbie Ze
społu Ochrony Lasów w Ra
domiu. Mimo niesprzyjającej
pogody i tru_ności związa
nych z przygotowaniem pasów
leśnych do odnowy drzewo
stanu można było, zgodnie z
obowiązując; mi
terminami,
przygotować przy pomocy
specjalnych pł„gów g.eoę do
zasaazeń, a następnie zasa
dzić ok. 1,5 tys. ha sadzon
kami sosny, dębu, grabu i
brzozy.
Sadzenia i wiosenna odno
wa lasów dobiegły końca w
naszym województwie i we
dług oceny fachowców z Nad
leśnictwa Radom oraz Ze
społu Ochrony Lasów niemal
wszystkie saczonki drzew le
śnych powinny się w br.
przyjąć. Temu między innymi
sprzyjają dostateczne opady
atmosferyczne. Nie wszystkim
jednak wiadomo, ile trudu
wiąże się z pracą leśników
przy odnowie drzewostanu.
Praca zaczyna się od wyho
dowania z nasion małych sa
dzonek w leśnych szkółkach,
potem następuje okres prze
glądu i ochrony każdej sa
dzonki przed atakiem szkod
liwych grzybów oraz owa
dów.
Podczas następnych prze
glądów selekcjonuje się —
do trwałych zasadzeń prze
znacza się sadzonki najlepszej
jakości. Ta dbałość o póź
niejszy wzrost drzew spra
wia, że ogromny trud leśni
ków nie idzie na marne, już
nie co trzecia sadzonka — jak
to kiedyś bywało — a każda
z nich przyjmuje się.
Te wszystkie teoretyczne
przewidywania i praktyczne
działania przekreśla niekiedy
nie tyle inwazja chorób
drzew i szkodliwych owadów
— co człowiek.
Informują nas pracownicy
Zespołu Ochrony Roślin 1
inż. mgr Aleksander Sa-

KRONIKA DNIA
W Cisnowie Lenie, gm. Błędów,
Janusz Badowski, kierując samo
chodem marki Fiat lźsp nr rej.
S858-TI,
uderzył w przydrożne
drzewo. Kierowca I pasażer —
Stanisław Kiłjański doznali ogól
nych obrażeń ciała i zostali prze
wiezieni do szpitala w Grójcu.
Jak wykaralo dochodzenie byli
•ni w stanie nietrzeźwym.

★

W Wolanowie Stanisław Boronieć, kierując samochodem mar
ki Syrena nr rej. 0343-GA, po
trącił 50-letnią Zofię Rozwadow
ską. ramleszkalą w Słepowronie,
która doznała złamania nogi i zo
stała przewieziona do szpitala w
Radomiu.

mowych jest za mało. Deficyt
tej kadry z roku na rok roś
nie, mimo że PCK przeszko
lił na kursach specjalistycz
nych ponad 1100 osób, mimo
że rokrocznie przybywa czyn
nych sióstr i opiekunek domo
wych.
To pogłębiające się zapo
trzebowanie na opiekunki wy
nika również z wielu niepo
rozumień, które wypada wy
jaśnić w interesie społecznym
— samych podopiecznych i or
ganizacji, świadczących pomoc
przy ludziach chorych i sta
rych.
Niektórzy rozumieją niesłu
sznie, że skoro mamy już pow
szechną,
bezpłatną
służbę
zdrowia — od Ośrodka Opie
kuna Społecznego można żą
dać takiej samej powszechnej
i bezpłatnej pomocy. Rzecz
jednak w tym, że taka forma
opieki domowej, organizowa
na i udostępniana przez WOOS
nie ma charakteru pomocy le
karskiej. Bardzo często próbu
je się więc zwykły rodzinny obowiązek dzieci wobec rodzi
ców czy dziadków przerzucić
— i to bezpłatnie — na insty
tucję państwową. Z tego tytu
łu pracownicy Ośrodka zajmu
ją się problemami nie tylko
bezpośrednio związanymi z or
ganizacją i zabezpieczeniem
pomocy domowej dla ludzi
starych. Często za pośrednic
twem prokuratora czy Sądu
Rodzinnego Ośrodek egzekwu
je nie tylko moralny ale i
prawny obowiązek opieki ze
strony rodziny nad jednym z
jej członków.
Istnieje bowiem prawo ali
mentacyjne, które do świad
czenia opieki i pomocy dla
członków rodzin zobowiązuje
dzieci, nawet wnuków. A z po
mocy Ośrodka w pierwszym
rzędzie, często bezpłatnie ko
rzystają ludzie samotni, nie
mający nikogo z rodziny. Do
piero w drugiej kolejności
można tę pomoc uzyskać w
postaci usługi odpłatnej.
Niestety, kiedy przychodzi
do zapłaty, od często dobrze
zarabiających dzieci Ośrodek,
natrafia na opór. Nawet wów
czas, gdy ta usługa w skali
miesiąca kosztuje 200 a nawet
150 zł. Smutne ale i prawdzi
we. że w licznych jeszcze przy
padkach dopiero wyrok sądo
wy przypomina dzieciom i
wnukom o obowiązku opieko
wania się ich rodzicami czy
dziadkami.
(be-de)

O formie Radomiaka

Karnawał w Rio w hali „Radoskóru”

★

219-14

Telefon zaufania

★

W Samowodzic. gmina Kozieni
ce, na prostym odcinku drogi
wywrócił się motorowerzysta Ma
rian Banaszek. Był on w stanie
nietrzeźwym.

★

★

W Zachorzynie. gmina Rusinów,
wybuchł pożar w zabudowaniach
należących do Stanisława Smo
larskiego. Spaliły się dwie sto
doły i ogień przeniósł się na za
budowania Klemensa Woźniaka i
Wacława Goszcza. Ogień strawił
trzy stodoły i dwie obory. Straty
wynoszą 300 tys. zL Przyczynę
pożaru ustala komisja.
(bw)

Od powołania Wojewódz
kiego Klubu Techniki i Ra
cjonalizacji w Radomiu notu
jemy poważny rozwój ruchu
racjonalizatorskiego, w któ
rym uczestniczą już załogi
wszystkich większych zakła
dów pracy, a ostatnio rów
nież pracownicy zakładów i
instytucji działających bezpo
średnio na rzecz rolnictwa.
Większe zakłady przemy
słowe posiadają własne Kluby
Techniki i Racjonalizacji, któ
re korzystają z pomocy i in
struktażu WKTiR, jak rów
nież z szerokiej informacji
merytorycznej, pomocy przy
rozwiązywaniu bardziej skom
plikowanych wniosków racjo
nalizatorskich,
poradnictwa
fachowego i okresowych wy
dawnictw w postaci biulety
nów WKTiR.
Z roku na rok rośnie liczba
racjonalizatorów,
wniosków
wynalazczych i racjonalizator
skich, wzrasta wartość i efek
tywność realizowanych wdro
żeń usprawniających pracę,
obniżających koszty produk
cji, poprawiających jakość
wyrobów.
Np. racjonalizatorzy na
szego województwa w 197G
reku poprzez wdrożenie do
produkcj wniosków racjo
nalizatorskich przysporzyli
gesrożarce krajowej eszczędno'ci ca 226 min zl, w
roku 1977 wartoś: tych
wniosków wyniosła już 233
min zł.
Racjonalizatorzy
naszego
województwa znajdują się już
w krajowej czołówce woje
wództw. Frzy czym o efekcie
ich pracy świadczy fakt, iż
każda 1 złotówka wydatkowa
na w województwie radom
skim na rozwój racjonalizacji
przynosi ok. 9 zł czystego zy
sku w efektach produkcyj
nych.
W Domu Technika odbyła
się ostatnio uroczystość wrę
czenia nagród przodownikom
ruchu racjonalizatorskiego w
1977 r. Wśród przodujących
zakładowych KTiR pierwsze
miejsce zajął Klub Techniki
i Racjonalizacji przy Zakła
dach Metalowych im. gen.
Waltera, II miejsce KTiR
przy Radomskich Zakładach
Naprawczych Samochodów, a
III — KTiR Fabryki Obrabia
rek Precyzyjnych w Warce.
„Fierwszym racjonalizato
rem województwa” został
inż. Emil Boryczko z Za
kładów Tworzyw i Farb w
Fionkach, II i III miejsca
w tym współzawodnictwie
zajęli — Bolesław Macie-

kowłez z Nadleśnictwa Ra
dom o powszechnej wśr.d
turystów niewiedzy, jak na
leży zachowywać się na
pozornie nie zalesionych,
spulchnionych glebach leś
nych. Trudno bowiem po
dejrzewa; ich o złą wolę.
Niezależnie jeśnak, co jest
przyczyną tego szkodliwego
zjawiska, stwierdza się, że
turyści oardzo chętnie za
trzymują się na uprawnych
terenach leśnych. Są przy
padki, że tam właśnie par
kują swe samochody w
przekonaniu, że w ten spo
sób nie niszcząc runa leś
nego przyczyniają się do
ochrony lasów. Mc jednak
bardziej błędnego jak takie
prsckonar.ie — wszystkie
bowiem spulchnione ' gleby
w naszych lasach są zna
kiem, że tam właśnie doj
rzewają sadzonki, że tam
przede wszystkim należy
zachować największą ostroż
ność, po prostu nic deptać
bardzo małych, ledwo wi
docznych sadzonek. Stąd też
apel — więcej uwagi zwra
cać należy na uprawną 1
spulchnioną glebę w na Przed meczem z Wartą
szych lasach.
Inny problem — to częsta
niewiedza zmotoryzowanych
turystów na temat tego, że
nie można wjeżdżać samocho
W środę i czwartek, 24 i 25 na finiszu za bardzo usztyw
dami na szerokie nawet dro
gi leśne. Można jedynie par bm. piłkarze II ligi rozegrają niała zawodników i nie poz
kować w miejscach do tego 26 kolejkę spotkań mistrzow walała pokazać dobrej piłki.
celu wyraźnie wyznaczonych skich. Radomiak spotka się w Istnieje jeszcze inny manka
ment — brak odporności psy
środę o godz. 18 na stadionie
i oznakowanych.
Mimo opóźniającego się w przy ul. Struga z Wartą Poz chicznej, znajdujący odbicie w
końcowych rezultatach wielu
nań.
br. sezonu turystycznego li
czne są już w naszych lasach
Choć zainteresowanie me spotkań. Nie graliśmy źle z
świadectwa, że najgroźniej czami „zielonych” nie spada, Motorem, a jednak zeszliśmy
szym — niekiedy nieświado odczuwa się wśród kibiców z boiska pokonani. Byliśmy
mym — szkodnikiem i.a no atmosferę pewnego niedosytu. równorzędnym rywalem dla
wo zasadzonych terenach leś Wynika ona nie tyle z zajmo Zagłębia, dając sobie strzelić
nych jest już nie wyniszcza- wanej przez radomian pozycji cztery bramki. Trochę lepiej
iąca sadzonki grzybnia i nie w tabeli, która nadal jest wy było już w meczu z Arkonią.
— No właśnie. Chyba ten
owady, ale właśnie człowiek. soka, ile słabszej siły uderze
Ci, którzy dbają o odnowę niowej i skuteczności zespołu. mecz byl przelomowy.„
— Też jestem tego zdania.
lasów, przypominają o tym,
Przed meczem z Wartą roz
jako że czas wielkiej turys mawiamy z wiceprezesem Dobra pozycja zapewniająca
tyki nadchodzi. Również dla sportowym Radomiaka, za prolongatę ligowego bytu po
tego, że apele z lat poprzed stępcą dyr. „Radoskóru” d/s winna stać się punktem zwrot
nich o poszanowanie lasów u- produkcji, mgr. inż. Marianem
nym w grze zespołu.
wieńczone zostały pomyślniej Telę®a.
— Lokata stanowi też oka
szym skutkiem. To dowód, że
— Co Pana zdaniem stanowi zję do wypróbowania rezerw?
te apele i pouczenia trafiają przyczynę słabszej dyspozycji
— Oczywiście. Myślę, że
do ludzkiej świadomości. Pa drużyny w II rundzie?
trener Kapera sięgnie teraz po
miętajmy więc również o le
— Sądź, że nerwy, które są kilku młodych piłkarzy: Sa
dwo widocznych spod leśnej w ąporcie jedną z głównych
wickiego, Gierka, Gorgonia.
gleby sadzonkach drzew.
przyczyn niepowodzeń. Chyba Sprzyjające okoliczności dają
be-ile
właśnie obawa o losy zespołu szansę lepszego przygotowania
zaplecza do nowego sezonu.
— Jaki przewiduje Pan re
zultat meczu z Wartą?
— Liczę na udany rewanż
naszych chłopców za porażkę
0:1 w Poznaniu.
rozm. am

W Zadobrztt, gmina Pionki, Jan
Amanowicz. jadący motoes kłem
marki „WSK" nr rej. MAN-06S3,
nie rachował należytej ostrożno
ści przy wyprzedzaniu i uderzył
w wóz konny. Motocyklista ~e
złamaną nogą przebywa w szpi
talu.

W Marianpolu. gmina Głowa
czów. wybuchł pożar w zabudo
waniach
należących do Jana
Uliasza. Spaliła się stodoła i tłom
drewniany kryte słomą, a na
stępnie ogień przerzucił się na
zabudowania sąsiadów: Stanisła
wa
Kozłowskiego,
S.enklawa
Wójcika. Bronisławy Niwińskiej,
Władysława Wójcika i Franciszka
Grzędy. Spaliły się tam dwie sto
doły i cztery obozy. Straty wy
noszą 3'X) tys. zł. Przyczyną po
żaru była wadliwa
instalacja
elektryczna
w
zabudowaniach
Jana Uliasza.

Mistrzowie racjonalizacji 77

23 maja w hali „Radoskóru” wystąpi zespół „Fiesta in
Brasilia”, który zaprezentuje
barwny pokaz zatytułowany
„Karnawał w Rio”. Brazylij
ski zespół, który odbywa
tournee dookoła świata od
wiedził także Polskę wystę
pując w kilku miastach m.in.
w Warszawie, Krakowie, Ka
towicach, Gdańsku. W Rado
miu wystąpi tylko jeden
dzień. Dla publiczności będzie

to więc okazja do zobaczenia
słynnego karnawału w Rio —
pełnego ognistych południo
wo-amerykańskich
tańców,
porywającej muzyki, śpiewu.
Występ odbędzie się dwu
krotnie o godzinie 17 i 20.
Bilety w cenie 100 zł można
nabyć w „Orbisie”, hali „Ra
doskóru”. W większych za
kładach pracy bilety rozpro
wadzają także rady zakłado
we. (bw)

Dziś, jak w każdą środę, w
godz. 18—20 przy „Telefonie
zaufania” dyżurować będą le
karz psychiatra oraz psycho
log, ktjrzj mogą odpowiadać
na pytania dotyczące proble
mów osobistych, małżeńskich,
rodzinnych i związanych z
wychowaniem dzieci. Dyżuru
jący przy telefonie specjaliści
udzielają również porad zwią
zanych z walką z alkoholiz
mem.
Organizatorami dyżuru są:
Zarząd Wojewódzki Towarzy
stwa Wiedzy Powszechnej,
Społeczny Komitet Przeciw
alkoholowy oraz dyrekcja
Szpitala w Krychnowlcach.

Oddanie krwi
jest najwyższym
czynem
humanitarnym

I

SioM dzfcw Jroftiinr w M

jewski z „Waltera” i Walde
mar Dybus z RPRŁ
Przyznano w sumie 6 na
gród i 6 wyróżnień dla przo
dujących KTiR, 6 nagród in
dywidualnych dla wybitnych
wynalazców i racjonalizatoków oraz 13 wyróżnień za in
dywidualne wnioski racjonali
zatorskie. (be-de)

Egzamin państwowy
w radomskim „Lingwiście”
Po raz pierwszy w radom
skim ośrodku Językowym
„Lingwista” — „Oświata” w
dniu 5 czerwca odbędzie się
egzamin państwowy z języka
angielskiego dla tych osób,
które w ciągu lat nauki na
kursach zdobyły umiejętności
z zakresu szkoły średniej. Do
egzaminu przystąpi ok. 20
kursantów „Lingwisty”. Ist
nieją jednak możliwości zdo
bycia tych uprawnień przez
inne osoby, które opanowały
język angielski w wymaga
nym stopniu. Chętni proszeni
są o wcześniejsze zgłoszenie
się do kierownictwa Ośrodka
który mieści się w budynku
Lic. im. M. Konopnickiej przy
ul. Kusocińskiego 3 lub za
sięgnięcie bliższych informa
cji telefonicznie nr 410-82 o
warunkach zdawania egzami
nu państwowego.
Warto zazaczyć, że złożony
egzamin państwowy z obcego
języka daje liczące się uprawnienia. Np. dla uczniów
ocena uzyskana na egzaminie
państwowym wpisywana jest
na świadectwie maturalnym
a pracownicy wykonujący za
wód związany z potrzebą po
sługiwania się w pracy zna
jomością języka obcego, otrzymują dodatkowe wyna
grodzenie.
Wprawdzie kończy się ko.
lejny rok nauki na kursach
„Lingwisty”, ale dla chęt
nych, którzy chcą doskonalić
znajomość języków obcych,
Ośrodek organizuje letnie
wczasy językowe. Przyjmowa
ne są już zgłoszenia na wa
kacje z „Lingwistą”, (n)

Rolnicy oczekują
na ocieplenie
Wyjątkowo
kapryśna
i
chłodna jest tegoroczna wio
sna. Jej skutki odczuwane są
szczególnie w rolnictwie. Co
prawda stan ozimin jest na
ogół dobry, ale zimno nie
sprzyja wegetacji roślin. Na
dodatek padające deszcze spo
wodowały, że na bardziej ob
niżonych terenach wystąpiło
tzw. podtopienia pól, które
przy dłuższym czasie wystę
powania może być groźne dla
wcześniej wysianych zbóż ja
rych oraz zasadzonych ziem
niaków. Podmokły grunt utru
dnia, a czasami wręcz unie
możliwia wykonywanie prac
polowych i posługiwanie się
sprzętem mechanicznym. Małe
„przyrosty” traw obserwuje
się na łąkach i pastwiskach.
Starsi rolnicy twierdzą, że
ocieplenia można spodziewać
się nie wcześniej, jak dopie
ro po tradycyjnych „ogrodni
kach” (12—14 bm.) oraz „zim
nej Zośce” (15 bm.), od lat
raczących chłodem, a nawet
przygruntowymi przymrozka
mi. Oby rzeczywiście tak było,
gdyż chłodna aura już wszy
stkim dała się solidnie we
znaki.
(mi)

Na uroczystość Dnia Dzia
łacza Kultury w Lipsku, jak
już informowaliśmy,
przy
byli licznie działacze kultury
i twórcy z całego wojewódz
twa. W tym dniu w Lipsku
otwarto bibliotekę — obiekt
tak bardzo potrzebny w tym
mieście.

kiedy dozorca żali się na lokatorów

Sprawa bez precedensu
a!e trzeba ją załatwić
Skarga pisemna do redak
cji od dozorcy na niesfornych
i nie dbających o czystość
lokatorów — a szczególnie
świadcząca o zupełnej bez
radności dozorcy — należy do
rzadkości. Najczęściej bowiem
lokatorzy skarżą się na do
zorców. Tym razem ..gospo
darz posesji przy ul. Żerom
skiego 16” pisze, że stara się,
by obiekt powierzony jego
pieczy był czysty. Na nic je
dnak zdają się jego wysiłki,
ponieważ lokatorzy domu za
nieczyszczają w sposób zło
śliwy klatki schodowe — naj
dosadniej mówiąc nie korzy
stają oni ze śmietnika i ubi
kacji znajdujących się na po
dwórku, a do wiadomych
celów wykorzystują klatkę
schodową.
„Krytykowało mnie za ten
stan — pisze dozorca — „Zy
cie Radomskie”, dzielnicowy
też karał mandatem. Co mam
robić w tej sytuacji? Bywało,
że nawet nocą dyżurowałem
na klatce, by wykryć win
nych nieporządków. To cza
jenie się na brudasów nie
przyniosło jednak skutku”.
Faktycznie, co ma robić, do
kogo ze skargą może w ta
kich przypadkach udać się
dozorca?
Ponieważ budynek przy ul.
Żeromskiego 16 jest prywat-

Otwarcia biblioteki dokonał
I sekretarz KW PZPR, prze
wodniczący WRN — Janusz
Prokopiak, wyrażając prze
konanie, że praca nowej pla
cówki przyczyni się do rozwo
ju kultury i oświaty w tym
regionie.
W czasie uroczystości Krzy
żem Kawalerskim Orderu Oddrodzenia Polski udekorowa
na została mgr Halina Kisiel
— dyrektor Archiwum Woje
wódzkiego a Srebrnym Krzy
żem Zasługi Bogusława Sła
wińska księgarz z Radomia.

Uznanie dla pracy licznej
rzeszy pracowników kultury
i twórców podkreślono wrę
czeniem kilkunastu zasłużo
nym osobom dyplomów i li
stów gratulacyjnych wojewo
dy radomskiego oraz przy
znaniem nagród, (n)

ną własnością, zwróciliśmy
się o poradę w tej sprawie
do Miejskiego Zarządu Bu
dynków Prywatnych. Od jed
nego z inspektorów otrzyma
Fot. Bronisław Dufls
liśmy odpowiedź, że MZBP
zajmuje się przede wszyst
kim remontami budynków
prywatnych, być może Wy
dział Gospodarki Komunalnej
UM orientuje się, jak postę
ZGROMADZENIE.
pować w takich sorawach i 24 WALNE
bm. w sali Zakładowego
z takimi lokatorami. A swo Domu
Kultury „Rado skór*
ją drogą — to rzadki przy
przy ul. Waryńskiego 4 Za
padek, by dozorca skarżył się rząd
Lokalowego Zrzeszenia
na lokatorów — a nie od Właścicieli
Nieruchomości W
wrotnie. Również pracownica
organizuje roczne
Wydziału Gospodarki Komu Radomiu
zgromadzenie członków
nalnej była tą skargą dozor walne
Zrzeszenia.
cy zaskoczona: „Nie zdarza godzina 17. Początek obrad
się w praktyce, by dozorcy
skarżyli się na lokatorów.
W PIONKACH. 26 bm. z oSprawa jest więc bez prece kazji Dnia Matki w sali wi
densu. Niechaj dozorca zgłosi dowiskowej Robotniczego Oś
się do nas — sprawą rozpa rodka Kultury w Pionkach
program artystyczny zapre
trzy się”.
Okazuje się więc, że w ta zentuje dziecięcy zespół teat
kich przypadkach, gdy dozor ralny i baletowy. Impreza
ca skarży się na niechlujnych rozpoczyna się o godzinie
— jego zdaniem — lokatorów 17.30.
powstaje tzw. „sprawa bez
ZGUBA. 16 bm. w godzi
precedensowa”. Tym bardziej
nach, popołudniowych na ław
należy ją wyjaśnić, aby na
ce w parku „Leśniczówka'*
stępne już precedensowe spra znaleziono pewną kwotę pie
wy w podobnych przypad
niędzy. Bliższych informacji
kach można było załatwiać udzieli Jan Nowicki zam. przy
zgodnie z praktyką urzędową.
ul. Żeromskiego 95/97 m. 64.
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be-de

(bw)

