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I sekretarz KC PZPR przebywał w woj. bielskim
Wreczenie sztandaru miejskiej organizacji partyjnej
(P) 5 bm. I sekretarz KC
PZPR Edward Gierek przeby
wał z wizytą na ziemi bielskiej
zapoznając się z osiągnięciami
i dalszymi zamierzeniami te
go prężnie rozwijającego się
regionu.
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(P) Edward Gierek wręcza legitymacje partyjne

Fot. CAF —

Rioralr z coraz wi^ksz^ ener^ią’
ŁOMU UicIcK. konsekwencją i wytrwałością
będziemy kontynuować dynamiczny i wszechstronny
rozwój kraju, umacniać pozycję i autorytet Polski
w świecie, podstawy niepodległego bytu i bezpieczeństwa
Gratulując
komunistom
Bielska-Białej w imieniu Biu
ra Politycznego KC PZPR i
własnym otrzymania partyjne
go sztandaru, Edward Gierek
podkreślił, że stanowi on wy
raz uznania dla konsekwencji,
z jaką miejska organizacja
partyjna realizuje uchwały VII
Zjazdu partii, dla dorobku ty
zakresie rozwoju miasta, pod
noszenia jakości pracy i wa
runków życia mieszkańców,
dla wkładu jaki wnoszą w
pomnażanie wartości material
nych i kulturalnych socjali
stycznej ojczyzny i w umac
nianie siły partii. Nowo przy
jętym w partyjne szeregi t.owaizyszom I sekretarz KC
PZPR życzył, aby — biorąc na
siebie zwiększone zobowiąza
nia przodownictwa w pracy,
nauce i działalności społecznej
— znajdowali wiele osobistej
satysfakcji w wykonywaniu
partyjnych zadań dla dobra
Polski i Polaków.
W woj. bielskim — stwier
dził mówca — zrobiono w ostatnich latach bardzo dużo.
Poważne inwestycje o ogólno
krajowym znaczeniu, które
tutaj zostały zlokalizowane,
dzięki pracowitości i rzetelności, wiedzy i umiejętnościom bielskiej klasy robotniczej i kadry inżynieryjno-tech
nicznej — owocują pomyślny
mi wynikami produkcyjnymi.
Wyroby tu wytwarzane cieszą
się dobrą opinią w kraju i za
granicą, a jest to tym bar
dziej godne podkreślenia, że
poważna część tej produkcji
trafia bezpośrednio na rynek
wewnętrzny i na eksport. Roz
wija się również bielskie rol
nictwo, szczególnie hodowla owiec i drobiu. O ponad połowę
zwiększyła się ilość oddawa
nych do użytku nowych miesz
kań.
Dynamiczny rozwój gospo
darczy i kulturalny regionu
bielskiego jest potwierdzeniem
słusznych kierunków działania
wojewódzkiej organizacji par iI
tyjnej, świadectwem, że umie
ona skupiać społeczeństwo wo
kół najważniejszych zadań.
Nade wszystko jest jednak
świadectwem pracowitości i
talentu mieszkańców tej zie
mi — robotników, chłopów i
inteligencji, ich patriotyzmu i
ofiarności w pracy dla. oj
czyzny.

wiązki
suwerenności państwowej
z postępem społecznym
Podkreślając ogrom zmian,
jakie dokonują się tak na te
renie woj. bielskiego, jak i ca
łego kraju, Edward Gierek
wskazał dobitnie na potrzebę
dalszego wzmagania wysiłków.
Partia nasza — powiedział —
dobrze zna i rozumie skalę i
pilność potrzeb społecznych,
dąży do ich zaspokojenia. Ale
droga jest tylko jedna — przez
dobrze zorganizowaną i wyso
ko wydajną pracę, przez ra
cjonalne
gospodarowanie.przez podnoszenie na coraz
wyższy poziom świadomości i
dyscypliny
społeczeństwa,
stwarzanie optymalnych wa-

runków spożytkowania ogrom
nych zasobów sił twórczych
naszego narodu, w jego inte
resie i dla jego dobra. Szcze
gólne obowiązki spoczywają w
tym względzie na organiza
cjach i instancjach partyjnych.
Nawiązując do przypadają
cej w br. 60 rocznicy odzyska
nia przez Polskę niepodległoś
ci, I sekretarz KC PZPR mó
wił o ścisłych związkach wol
ności narodowej i suweren
ności państwowej z postępem
społecznym. Dlatego —stwier
dził mówca — dzieło odrodze
nia narodowego mogło być
pełne i trwałe dopiero dzięki
powstaniu Polski Ludowej,
dzięki obraniu przez naród
socjalistycznej drogi rozwoju,
dzięki braterskiemu sojuszowi
polsko-radzieckiemu.
Siłą
przewodnią tego historycznego
procesu był polski ruch robot
niczy, którego zjednoczenie w
1948 r. miało ogromne znacze
nie dla jedności moralno-politycznej wszystkich postępo
wych i patriotycznych sił na
rodu. Budowanie tej jedności,
umacnianie sojuszu klasy ro
botniczej, chłopów i inteligen
cji, wszystkich pokoleń stano
wiło zawsęe naczelną zasadę
polityki PZPR. Będziemy na
dal zespalać naród polski, w
pracy dla wspólnego dobra,
pomnażania siły ojczyzny i jej
zasobności.

Unowocześniani] wszystkich
dziedzin
Podejmując gigantyczny wy
siłek wszechstronnej moderni
zacji gospodarki i unowocześ
niania wszystkich dziedzin ży
cia — podkreślił E. Gierek —
zacieśniając jedność i współ
pracę ze Związkiem Radziec
kim i innymi bratnimi kraja
mi socjalistycznymi, Polska
prowadzi na forum międzyna
rodowym aktywną działalność
na rzecz utrwalania odpręże
nia i budowy mocnych pod
staw bezpieczeństwa i pokojo
wego współżycia wszystkich
narodów.
Ta polityka wypływa z pod
stawowych założeń socjaliz
mu, oparta jest na historycz
nych doświadczeniach naszego
narodu, podyktowana jest tros
ką o jego przyszłość i niepod
legły, pokojowy rozwój. Wpi
saliśmy ją w Konstytucję Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludo
wej, przyświeca ona wszystkim
naszym
międzynarodowym
kontaktom
i
inicjatywom.
Wielką wagę przywiązujemy
kontynuował mówca — do
kształtowania atmosfery przy
jaźni, wzajemnego szacunku i
zrozumienia między narodami,
a zwłaszcza — do wychowa
nia w duchu pokoju młodych
pokoleń, widząc w tym do
niosły czynnik budowy wza
jemnego zaufania.
Obecnie na plan pierwszy
wysuwa sie sprawa zahamo
wania zbrojeń i sprawa rozbro
jenia, przejścia od ogólnych in
tencji sformułowanych w mię
dzynarodowych
porozumie
niach i deklaracjach do prak
tycznych kroków. Sprawie tej
poświęcona jest specjalna sesja
Zgromadzenia Ogólnego Naro-

dów Zjednoczonych, obradują
ca w Now
*ym
Jorku. Polska
wespół z Krajem Rad i innymi
państwami
socjalistycznymi
poszła na tę sesję z wolą zaha
mowania groźnego wyścigu
zbrojeń, otwarcia dróg ku roz
brojeniu. Temu celowi służą
propozycje naszych krajów —
rzetelne, konstruktywne i do
tyczące wszystkich najważ
niejszych problemów.

Kraje socjalistyczne dążą
do zahamowania
wyścigu zbrojeń
Radzi jesteśmy — podkreślił
E. Gierek — że większość
członków ONZ, zwłaszcza licz
ne kraje niezaangażowane, po
dziela nasze dążenia do poło
żenia kresu wyścigowi zbro
jeń, zapobieżenia wprowadza
niu broni neutronowej i in
nych nowych środków maso
wej zagłady. Niestety, są rów
nież powody do niepokoju.
Niepokojąca jest sprzeczność
między słowami o potrzebie
rozbrojenia a zapowiedziami
nowych programów zbrojenio
wych widoczna w stanowisku
państw NATO. Więcz nie do
przyjęcia jest to, co na sesji
w Nowym Jorku zademonstro
wał przedstawiciel Chin, wzy
wając w istocie nie do rozbro
jenia, lecz do wzmożonych
zbrojeń. Widzimy i właściwie
oceniamy wszystkie przeszko
dy i trudności, jakie stawiane
są na drodze do rozbrojenia.
Ale również wierzymy, że
ludzkość w końcu pójdzie tą
drogą. Jest to bowiem naj
większa potrzeba i konieczność
naszych czasów. Jest to na
dzieja na zapewnienie ludziom
i narodom ich podstawowego
prawa — prawa do życia w
pokoju.
I sekretarz KC PZPR na
wiązał do swoich rozmów z
prezydentem Josipem Broz
Tito w czasie niedawnej przy
jacielskiej wizyty w Jugosła
wii, stwierdzając z zadowole
niem, że potwierdziły one raz
jeszcze dążenie obu partii i
narodów, tak ciężko doświad
czonych przez wojnę, do czy
nienia wszystkich wysiłków
na rzecz budowy trwałego po
koju w Europie i świecie oraz
zgodność poglądów co do naj
ważniejszych kroków, jakie w
tym celu należy czynić.
Z . coraz większą energią,
konsekwencją i wytrwałością
— powiedział na zakończenie
swojego wystąpienia I sekre
tarz KC PZPR, będziemy kon
tynuować
dynamiczny
i
wszechstronny rozwój kraju,
umacniać pozycję i autorytet
Polski w świecie, podstawy jej
niepodległego bytu i bezpie
czeństwa. Trzeba, by zawsze
wszyscy Polacy mieli w sercu
i w myśli troskę o dobro na
rodu, by nie szczędzili sił dla
wielkiej sprawy, której na
imię Polska. Znając komuni
stów i patriotycznych miesz
kańców Bielska-Białej i wo
jewództwa jestem pewieri, że
dołożycie wszelkich starań,
aby wykonać swoje zadania w
tej wielkiej pracy, którą pro
wadzi nasz naród, zjednoczony
wspólnotą dążeń i celów.

W towarzystwie gospodarzy
województwa — I sekretarza
KW PZPR — Józefa Buzińskiego i wojewody Józefa Łabudka. odwiedził on Cieszyn.
Serdecznie witany przez mie
szkańców tego prastarego, pia
stowskiego grodu, E. Gierek
przyjął meldunki o pomyślnej
realizacji zadań gospodarczych
i społecznych miejscowego prze
mysłu. Zakłady Cieszyna uzy
skały 220 znaków jakości, w
tym 14 znaków ,.Q” co stawia je
na czołowym miejscu w kraju.
Edward Gierek był również
gorąco witanym gościem cie
szyńskiej młodzieży, przyszłych
pracowników kultury I oświatv,
studiujących w miejscowej fi
lii Uniwersytetu Śląskiego.
1W pobliskich Marklowicach
I sekretarz KC PZPR zwiedził
Cieszyńską Fabrykę Farb i La
kierów „Polifarb”. która dzię
ki stałej modernizacji parku
maszynowego i unowocześnianiu
technologii — w ostatnich la
tach podwoiła swoją zdolność
produkcyjną. Dla potrzeb kra
jowej motoryzacji, przemysłu
maszynowego, meblarskiego i
innych gałęzi przemysłu dostar
cza ona 60 tys. ton nowoczes
nych wyrobów lakierowych. Od
1977 r. uruchomiono tu ponad
300 nowych asortymentów farb
i lakierów, m. in. farby ftalo
we i epoksydowe farby pro
szkowe.
E. Gierek obejrzał również
plac budowy nowego wydziału
produkcyjnego marklowieckiej
fabryki, którego uruchomienie,
w przyszłym roku pozwoli na
dalszy wydatny wzrost dostaw
wyrobów lakierowych i żywic
syntetycznych.
Następnie E. Gierek zapoznał
się z pracą gospodarstwa zoo
technicznego zakładu doświad
czalnego PAN w Grodzcu Śląs
kim, specjalizującego się w no
woczesnych metodach żywienia
zwierząt hodowlanych w opar
ciu o nowe technologie produk
cji pasz.
Se-deczne przyjęcie zgotowała
E. Gierkowi załoga fabryki apartów elektrycznych „Apena"
w Bielsku-Białej, znany w kra
ju i za granicą producent apa
ratury łącznikowej niskiego na
pięcia i zespołów sterowniczych.
W bezpośrednich rozmowach z
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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(A) Zakończyły się już egzaminy dojrzałości, jak zwykle więc,
w redakcyjnej poczcie powinniśmy otrzymywać coraz więcej
kopert z dopiskiem „Maturzyści-,
*
”. Czekamy zatem na kandy
datów do tytułu laureata konkursu „Życia Warszawy” na najlep
sze prace maturalne z języka polskiego.

Termin nadsyłania prac mi
ja z dniem 24 czerwca br.
Niewiele czasu pozostało więc
na decyzję o przystąpieniu do
naszego konkursu. Jego ucze
stnicy mają możność porów
nania swojej wiedzy i umie
jętności z maturzystami z in
nych rejonów kraju, możność
zmierzenia sil na szerszej mż
dotąd a.enie.
Szansę tę powinny więc.
naszym zdaniem, umożliwić
swoim najzdolniejszym spoś
ród tego., cznych absolwen
tów dyrekiie wszystkich śre
dnich szkół ogólnokształcą
cych i zawodowych.

Podczas kolejnych uroczystoś
ci zakończenia tej jedynej w
swoim rodzaju rywalizacji mło
dych polonistów, niejednokrot
nie oodkre: lano również inny
walor konkursu, ten mianowi
cie, który przyczynia się do
pobudzenia ambicji i starań
zarówno uczn ów, jak i ich
nauczycieli o polepszenie wśród
młodzieży loziomu znuiomośc.
literatury i języka polskiego.
Prace, jakie dostawaliśmy w

czterech poprzednich edycjach
konkursu. . te. które otrzyma
liśmy już aziś, świadczą nie
zbicie, że szkoły dbają o roz
budzenie i wzbogacenie zain
teresowań swoich uczniów tym
przedmiotem. Bo przecież nie
ulega wątpliwości, że osiągnię
cia uczniów są zawsze wyni
kiem starań ich nauczycieli, są
dowodem poziomu nauczania
szKoły.
Dlatego w konkursie „Ży
cia” nagradzani są nie tyldo
autorzy najlepszych opracowań,
lecz także — autorzy sukcesów
naszych' lauteatów — nauczy
ciele po'.-mści. Nagrody te fun
dują już tradycyjnie — minister
oświaty 1 wychowania oraz
prezes
Zarządu
Głównego
Związku Nauczycielstwa Pol
skiego.
Stali fundatorzy naszego konkursu przekazali już wiele cenuycn nagród i funduszy na ich
zakup. Dla zdobywcy I miejsca
m.nister oświaty i wychowa
nia ufundował roczne stypen
dium imienia Jana Zygmunta
Jakubowskiego, w wysokości
18 tys. zł. Roczne stypendia no
12 tys. zł przekazali nam rów-

się ochroną środowiska
(P) 5 bm., z okazji świato
wego dnia ochrony środowis
ka, członek Biura Polityczne
go KC PZPR, przewodniczący
Rady Faństwa, przewodniczą
cy OK FJN — Henryk Ja
błoński przyjął grupę działa
czy Frontu Jedności Narodu
— uczestników krajowej na
rady aktywu FJN zajmujące
go się problematyką ochrony
środowiska.
Podczas spotkania uczestnicy
poinformowali przewodniczące
go Rady Państwa o działalności
ogniw FJN w tym zakresie.
Działalność te zapoczątkowała
Centralna Komisjsf Zadrzewia
nia Kraju przy OK FJN nowołana w czerwcu 1958 r. Głów
nym iei zadaniem było wów
czas uruchomienie społecznych
inicjatyw w zakresie zadrzewia
nia. W minionym dwudziestole
ciu wysadzono około 230 min
drzew i 280 min krzewów.
VI i VII Zjazd Polskiej Zjed
noczonej Partii Robotniczej na
dal wysoką rangę problemom
ochrony środowiska. Znalazły
one m. in. miejsce w struktu
rze administracji państwowej.
Powołano placówki naukowe
zaimujace się związanymi z nią
zagadnieniami.
Komitety FJN — ich komisje
d/s ochrony środowiska i za
drzewiania kraju, komitety sa
morządu mieszkańców i wiej
skie rozwijają szeroką działal
ność propagandowa i organiza
torska
wśród
społeczeństwa,
inicjują poczynania poszczegól-

nych organizacji społecznych,
gospodarczych i młodzieżowych,
placówek naukowo-badawczych.
Z ich inicjatywy rozwijane
sa czyny społeczne na rzecz ośrodowiska,
których
chrony
głównym celem jest: porządek.
czystość w miejscu pracy i w
miejscu zamieszkania, zadrze
wianie. zadrzewianie i ukwieca
nie, budowa nasów ochronnych
przy obiektach przemysłowych,
czystość w kompleksach leś
nych. zagospodarowanie tere
nów poprzemysłowych. udział
w pielęgnacji i utrzymaniu w
należytym stanie parkew wiej
skich, stała opieka nad nimi,
uzupełnianie drzewostanu.
W centrum zainteresowania
komisii znaiduią s:e ob«—r>
(O DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Rosario, 5 czerwca

(A) Mistrzostwami sensacji
określiła argentyńska prasa
dotychczasowy przebieg „Mundialu-78”. Zwycięstwo Tunezji
nad Meksykiem, wygrana Peru
ze Szkocją, a także remis
Szwecji z Brazylią to rezulta-

z Andrzejem Hiolskim

(A) — Niech mi wolno będzie
zacząć naszą rozmowę od serdecznych gratulacji i życzeń dla
Pana z okazji przyznania przez
Radę Państwa Orderu Sztanda.
ru Pracy I klasy. Mogę chyba
te życzenia złożyć nie tylko od
siebie i redakcji, ale również
tysięcy melomanów. Gratuluje
my z całego serca.

— Dziękuję.

— Pamiętam doskonale Pana
występy jeszcze w 1945 roku
na scenie Opery Śląskiej;
do
dzisiaj mam w pamięci Pana
znakomite kreacje w „Halce”
czy „Tosce” ze znakomitymi
partnerami: Łachetówną, Calmą, Finzem...

— ...A potem Szczepańską,
Paprockim i innymi w kolej
nych premierach.

— Aż do czasu przyjazdu do
Warszawy?

— W Operze Warszawskiej
już w 1951 roku śpiewałem
„Eugeniusza Oniegina”, ale do
piero w 1957 roku ówczesny dy
rektor Tadeusz Bursztynowicz
zaangażował mnie na stałe do
stolicy...
— Chyba ostatnio, tak mi się
zdaje, mniej Pan występuje na
scenie, częściej na estradzie?

— Nie!
Staram się równo
dzielić mój czas między operę
i estradę koncertową, radio i
telewizję. Ale istotnie: w ope
rze na pl. Teatralnym niewiele
jest dla mnie nowego — to

Prognoza pogody
(P) Jak podaje IMiGW, dziś w
Warszawie zachmurzenie małe
lub umiarkowane z możliwością
wystąpienia przelotnego opadu
lub burzy. Temp. maks. 25 st.
Wiatry słabe lub umiarkowane
zmienne. (PAP)

KALENDARIUM
• Wtorek jest 157 dniem 1978
r. Do końca roku pozostało 208
dni, w tym 174 dni robocze.
• Słońce wzeszło dziś o godz.
4.17, a zajdzie o godz. 20.52.
Wschód Księżyca — godz. 5.13,
zachód — godz. 21.05. Wtorek
będzie dłuższy od najkrótszego
dnia w roku o 8 godzin i 52
minuty.
• Imieniny obchodzą: Pauli
na i Norbert.

ud

sprawa repertuaru. Oczywiście,
nie chodzi mi tutaj o tzw. „że
lazny repertuar" Zostawmy to
młodzieży i melomanom. Myślę
o bardziej wyrafinowanym pro
gramie, jak na przykład, „Cza
rodziejski flet” Mozarta, ..Peleas i Melisanda” Debussy’ego
czy „Don Kichot” Masseneta.
O tych sprawach ostatnio wiele
się zresztą u nas pisze, wskazu
jąc również i na to, że jest
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Pogłębianie się polsko-radzieckiej współpracy

I wojewódzka konferencja TPPR w Radomiu
Informacja własna
(R) Z udziałem 173 delegatów
reprezentujących ponad 76-tysięczną rzeszę członków obra
dowała 5 bm. I wojewódzka
konferencja sprawozdawczo-wy
borcza Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej w Radomiu.
W obradach uczestniczyli m.in.
I sekretarz KW PZPR w Rado
miu — Janusz Prokopiak, se
kretarz generalny ZG TPPR
Wacław Barszczewski, prezes
WK ZSL — Henryk Maciąg i
wojewoda radomski — Roman
Maćkowski.
W obradach wzięła udział
również grupa radzieckich goś
ci, a wśród nich radca amba
sady ZSRR w Warszawie —
Oleg Brykin oraz specjaliści
radzieccy pomagający przy bu
dowie cementowni „Przyjaźń II”
w Wierzbicy — Jewgienij Sławskij 1 elektrowni „Kozienice”
— Iwan Gaustow.
W czasie konferencji 22 dzia
łaczy Towarzystwa zostało udekorowanych złotymi, honoro
wymi odznakami TPPR. Dele
gacja uczestników obrad złożyła
wieńce i wiązanki kwiatów
przed pomnikami ku czci pole
głych żołnierzy radzieckich w
Radomiu.
I sekretarz KW PZPR w Ra
domiu — Janusz Prokopiak w
imieniu władz politycznych i
administracyjnych województwa
radomskiego przekazał konferen
cji serdeczne pozdrowienia i
przypomniał, że w cementowni
„Przyjaźń", która była pierw-
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Międzynarodowa Ko f:re cja
Przcy rozpoczyna cbrady
w Ganewie
GLNEWA (PAP). Korespon
dent PAP, Jerzy Wańkowicz,
pisze: W Genewie rozpoczyna
się 6 bm. 64 sesja Międzynaro
dowej Konferencji Pracy. Na
porządku obrad, w których
uczestniczą przedstawiciele 135
krajów, znajdują się problemy
związane z coraz bardziej po
głębiającym się bezrobociem w
święcie zachodnim craz zaos
trzającymi się trudnościami za
trudnienia w krajach rozwijają
cych się.
Jednym z tematów dyskusji
będzie inicjatywa Polski w
sprawie zawarcia międzynaro
dowej konwencji, gwarantującej
powszechne prawo do pracy we
wszystkich państwach człon
kowskich Międzynarodowej Or
ganizacji Pracy. Znalazła ona
wyraz w przyjętej przez świa
towa konferencję zatrudnienia
w 1976 r. rekomendacji, zaleca
jącej podjęcie prac nad rewizją
obowiązującej d~tad przestarza
łej konwencji ’ OP. dotyczącej
polityki zatrudnienia.
Proponowana przez Polskę
konwencja — jak stwierdził na
forum światowej konferencji
zatrudnienia minister pracy,
plac i spraw socjalnych PRL
Tadeusz Rudolf — winna okre
ślić warunki prawne i ekono
miczne. które musza realizować
kraje członkowskie MOP w ce
lu zabezpieczenia swym obywa
telom prawa do pracy. (P)

relacjonuje z „Mundialu-78”

Trzydzieści lat w służbie sztuki
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nież dla laureatów: minister
nauki, szkolnictwa wyższego i
techniki. Zarząd Główny RSW
„Prasa-Książka-Ruch” oraz Za
rząd Główny Związku Zawodo
wego
Pracowników Książki,
Prasy, Radia i TV.
Ponadto, na
zakup nagród
rzeczowych otrzymaliśmy z:
Kuratorium Oświaty i Wycho
wania stołecznego woj. war
szawskiego — 17 tys. zł. Cen
tralnej Rady Związków Zawo
dowych — 10 tys. zł. Komitetu
, d/s Radia i Telewizji — 10 tys.
zl, od rektora Politechniki
Warszawskiej — 5 tys. zł. pd
rektora Uniwersytetu Warszaw
skiego — 2,5 tys. zł. ze Związ
ku Harcerstwa Polskiego — 2
tys. zł, z Wydawnictw Szkol-

^e<^‘ §te^an Sieniarski

*
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ty, jakich nikt chyba się .nie
spodziewał.
O tym, ile warci są piłkarze
Tunezji przekonamy się jednak
dopiero dziś, kiedy to rewela
cyjni reprezentanci Afryki zmie
rza się z Polską (na stadionie w
Rosario, o godz. 21.45 czasu war
szawskiego). Ponoć skład naszej
drużyny niewiele ma się różnić
od tego, w jakim występowała
polska reprezentacja w inaugu
racyjnym meczu przeciwko zes
połowi Helmuta Schoena.
W poniedziałek nasi piłkarze
mieli dzień relaksu Po śniadniu które przygotował kucharz
towarzyszący naszei ekipie p.
Białkowski z Warszewskiej. Victorii (soisuie sie on doskonale,
łego nosiłki bardziei smakuia
zawodnikom niż hotelowe), od
był się bardzo krótki poranny
trening Popołudnie zawodnicy
mieli wolne • zwiedzali miasto.
Trener Gmorh jest zdania, że
taki odpoczynek psychiczny jest
potrzebny drużynie przed spot
kaniem dzisiejszym Zawodnicy
udali się nań małymi grupkami
w stroiach cywilnych. ponie
waż gdvbv zostali rozpoznani
przez kibiców o spacerze nie
byłoby mowy. Autografy Toma
szewskiego, Lubańskiego, Deyny
są tu w cenie.
Odprawę przedmeczowa wy
znaczono na godz. 11. Trener
Gmoch ogłosi wtedy skład Je
denastki.
Dodać należy, że kierownic
two polskiego zespołu zwróciło
się do orgnizatorów aby na
mecz z Tunezja przygotowano
kilka piłek ponieważ zbyt czę
sto następują przerwy w grze.
Boisko odgrodzone iest od try
bun głęboką fosą betonową, do
której często wpadają •-■"ki.

szym obiektem przemysłowym
zbudowanym w kraju po woj
nie przy pomocy specjalistów
(DOKOŃCZENIE NA STR. 6)
radzieckich, wyprodukowano w
ciągu ćwierćwiecza na potrze
by gospodarki narodowej ponad
20 min t cementu. Cementownia
ta jest obecnie rozbudowywana
również przy pomocy radziec
kich przyjaciół, podobnie zre
sztą jak elektrownia „Kozieni
ce”, w której montowane są
dwa prototypowe bloki energe
tyczne po 500 MW każdy, do
których znaczna część urządzeń
Od naszego specjalnego
pochodzi także z ZSRR.
wysłannika
W czasie konferencji dyskuto
wano nad nowymi
formami
ADAMA CIESIELSKIEGO
działalności TPPR w woj. ra
(P) 5 bm. w zielonogórskim
domskim, które mają przyczy
amfiteatrze
zainaugurowano
nić się do zwiększenia szere
XIV
Festiwal Piosenki Radziec
gów Towarzystwa oraz wypły
wać na pogłębianie się współ kiej. Na estradzie wystąpiło w
konkursie kilkudziesięciu soli
pracy i przyjaźni między Pol
stów i zespołów — zwycięzców
ską i Związkiem Radzieckim.
centralnych eliminacji w Rado
Przyjęto program działania na
miu, Inowrocławiu i Tarnowie
lata 1978/81
Wielu młodych dysponuje do
Na zakończenie obrad wybra
brymi warunkami głosowymi,
no 18 delegatów, którzy repre
które, przy systematycznej pra
zentować będą woj. radomskie
cy, mogą stać się już rychło za
podczas jubileuszowego X Zja
datkiem piosenkarskiej kariery.
zdu TPPR w Warszawie oraz
Wszyscy wykonawcy są ama
nowy 55-osołxiwy skład ZW
torami,
stawiają na estradzie
TPPR w Radomiu. Przewodni
pierwsze kroki. W Zielonej Gó
czącą Zarządu Wojewódzkiego
rze towarzyszy im rutynowana
została ponownie — Krystyna
Firmanty, wiceprzewodniczący łódzka Orkiestra Polskiego Ra
dia i Telewizji pod batutą Hen
mi: Bogdan Prus, Wawrzy
ryka Debicha. Festiwalowe kon
niec Pietruszka i Czesław Zwolski — a sekretarzem Zdzisław certy reżyseruje Janusz Rzeszewski, kierownictwo muzyczOręziak.
tmi
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Święto piosenki
radzieckiej
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Rolnicy czekają na deszcz £ Coraz większa po
*
wierzchnia uprawy kukurydzy $ Chemiczna
walka z chwastami i szkodnikami
Zbiory
traw i zielonek najpilniejsze.

0

Pracy na polach nie ubywa
Informacja własna
(P) Nie tak dawno deszcze Mniej ziemniaków zasadzono w
i chłody, a teraz upały i brak województwach nowosądeckim,
wody przysparzają kłopotów jeleniogórskim, legnickim, cheł
mskim i toruńskim.
rolnikom. W dużej części kra
większy obszar zajmu
ju odczuwa się już niedobór je Coraz
kukurydza. Tej wiosny za
wilgoci w glebie, co w wielu siano
na ok. 700 tys. hektarów,
rejonach położonych zwłasz czyli powierzchni o 160 tys. ha
cza na północy kraju hamu większej niż rok temu. 150 tys.
je wegetacje roślin, głównie hektarów zajmuje w tym ku
buraków cukrowych i rzepa kurydza uprawiana na ziarno.
Jak wskazują doświadczenia z
ku.

W województwie szczecińskim
już ponad 50 dni panuje susza.
Spadło tam bardzo mało desz
czu, są miejscowości jak. np.
Przybierów, gdzie ilość opadów
w ostatnich dwóch miesiącach
wynosiła 17 proc, średniej wie
loletniej. Ostatnia tego typu
posucha nawiedziła woj. szcze
cińskie w 1954 roku.
Podobne kłopoty przeżywają
..... . ...
też rolnicy województwa słup
skiego, koszalińskiego, pilskie
go, gdańskiego, części bydgos
kiego i toruńskiego. Tam gdzie
są odpowiednie urządzenia pro
wadzi się nawodnienia, przede
wszystkim jednak stosuje tra
dycyjne zabiegi ograniczającei
wysychanie gleby, spulchnia się'
ją, radląc i bronując.
W całym kraju zakończono
już sadzenie ziemniaków i sie
wy kukurydzy. Jak wynika z
informacji Ministerstwa Rolni
ctwa ziemniaki zasadzono na
ok. 2,3 min hektarów tj. 97
proc, planowanej powierzchni.

Spotkanie H. Jabłońskiego
i grupą działaczy
(O DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

sprawa małych zbiorników wod
nych.
Działalność w dziedzinie ochrony środowiska zajmuje po
ważne miejsce w konkursach
OK FJN o tytuł „Mistrza go
spodarności”. W niektórych re
jonach kraju komitety FJN du
żo uwagi poświęcają przeciw
działaniu erozji gleb, która po
woduje znaczne straty w pro
dukcji rolniczej, a także ochronie ziemi, rekultywacji, go
spodarczemu wykorzystaniu od
padów, ochronie wód i powie
trza.
We wszystkich wojewódz
twach. jak podkreślono w cza
sie spotkania, istnieje potrzeba
dalszego, intensywnego rozwija
nia działalności społecznej na
tym polu. Problemy takie jak:
zanieczyszczenie powietrza, nie
właściwa gosoodarka odpadami
bytowo-gospodarczymi, zagroże
nie lasów ze strony przemysłu
i aglomeracji miejskich, erazja
gleb i zanieczyszczenie wód’po1
winny niezmiennie znajdować
się w obszarze społecznego zain
teresowania.
W spotkaniu uczestniczyli —
wiceprzewodniczący OK FJN
Wit Draoidh — kierownik Wy
działu Rolnego i Gospodarki
Żywnościowej KC PZPR, prze
wodniczący Komisji Ochrony
Środowiska i Zadrzewiania Kra
ju przy OK FJN Jerzy Wojtecki
i sekretarz OK FJN Zygmunt
Surowiec. (PAP)

ubiegłych lat jej plony są o
wiele wyższe niż czterech tra
dycyjnych zbóż.
Obecnie najważniejsze jest
szybkie przeprowadzenie siano
kosów. Na razie ich tempo nie
jest zadowalające. Do końca ubiegłego tygodnia skoszono 300
tys. hektarów łąk. tj. 12 proc,
przewidywanej powierzchni. W
ub. r. w tym samym czasie
sianokosy przeprowadzono na
ponad jednej czwartej łąk.
Najszybciej koszenie traw i zie
lonek przebiega w wojewódz
twach leszczyńskim, płockim
poznańskim,
skierniewickim,
zielonogórskim i kaliskim, gdzie
ścięto już ponad jedną trzecią
planowanej powierzchni.
Wiele prac tej wiosny wyko
nały maszyny należące do Spół
dzielni Kółek Rolniczych. Orki
siewy, nawożenie i inne zabie
gi uprawowe SKR-y przepro
wadziły dotychczas na ponad
5 min hektarów pól, znacznie
przekraczając ilość prac wyko
nanych rok temu.
Sporo pracy mają rolnicy
przy zwalczaniu szkodników i
chwastów w zbożach i rośli
nach okopowych. W wojewódz
twach południowych i północ
no-zachodnich
zwalcza
się
mszyce w burakach cukrowych.
Rozpoczęto też zwalczanie ston
ki na polach najwcześniej ob
sadzonych ziemniakami. Zabiegi
ochrony roślin wykonano już na
ok. 1,8 min hektarów pól, wię
kszość tych prac przeprowadzi
ły kółka rolnicze, (mp)

PAP DONOSI W SKRÓCIE
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

robotnikami sekretarz KC in
teresował się warunkami ich
pracy i sprawami socjalno-by
towymi.
po południu, na placu Chro
brego w Bielsku-Białej odbyła
się uroczystość, na którą przy
były tysiące bielszczan i przed
stawiciele innych ośrodków re
gionu.
Edwarda
Gierka i
przedstawicieli władz wojewódz
kich powitała I sekretarz KM
PZPR w Bielsku-Białej — Elż
bieta Mroczek, przedstawiając
bogaty dorobek i inicjatywy
klasy robotniczej i społeczeń-

Posiedzenie w Polskim
Komitecie Solidarności
z Narodem Chile
(P) Przebywający w naszym
kraju z wizytą przyjaźni sekre
tarz wykonawczy Jedności Lu
dowej Chile — Clodomiro Almeyda uczestniczył 5 bm. w
Warszawie na posiedzeniu w
Polskim Komitecie Solidarności
z Narodem Chile.
Witając gościa przewodniczą
cy komitetu — Edmund Osmańczyk podkreślił m. in., iż ruch
solidarności z chilijskimi pa
triotami rozpoczął się w Polsce
natychmiast po faszystowskim
zamachu w Chile. Mówił o roz
woju tego ruchu, o projekcie od
bycia w Polsce międzynarodowe
go forum w obronie kultury
chilijskiej.
Komentując obecną sytuację
w Chile Clodomiro Almeyda
podkreślił, iż międzynarodowy
ruch solidarności z narodem w
Chile stanowi nieocenioną po
moc w walce z faszystowska
junta Pinocheta. Działalność
prowadzona w Polsce stanowi
istotną część wysiłku narodów
całego świata w walce z reżi
mem w Chile. W obecnej chwi
li rośnie ruch oporu w samym
Chile.
Postanowiono wysłać na ręce
sekretarza generalnego ONZ
Kurta Waldheima depeszę z anelem o wyjaśnienie przez
ONZ losu zaginionych patriotów
chilijskich. (PAP)

(P) Rolnicy na Mazurach zaczynają odczuwać już brak deszczu.
W wielu gospodarstwach pojawiły się na polach sztuczne desz
czownie. Na zdjęciu: w PGR Jurecki Młyn kolo Morąga (woj.
olsztyńskie).
Fot. CAF — Moroz

Trzydzieści lat w służbie sztuki
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

zwyczaj, i to na całym świecie.
że gdy w zespole znajdują się
artyści o jakiejś określonej już
klasie, wystawia się‘dla nich
po prostu pewne pozycje reper
tuaru.

— No tak, ale jest przecież
genialna postać Hiolskiego jako
księdza Grandier w „Diabłach
z
Loudun" Pendereckiego na
scenie warszawskiego Teatru
Wielkiego...
— ...Może właśnie jako wyją
tek potwierdzający moje słowa.
Stworzył Pan w tym nowoczes
nym dramacie muzycznym wiel
ką, znakomitą postać i to pod
każdym wzglądem: wokalnym i
aktorskim. Może nawet silniej
szy nacisk położyłbym na tą
drugą stronę partii: bo piękno
Pańskiego głosu możemy podzi
wiać często, natomiast przeko
nywać się jak bardzo jest Pan
zarazem utalentowanym akto
rem, jak wyraziste i sugestyw
ne potrafi Pan tworzyć postaci
sceniczne — na to mamy rza
dziej okazję. W końcu libretta
operowe nie zawsze dają tę
szansą.

— Wydajc mi się, że wszyst
ko, co się mówi na temat
zmierzchu opery, nie jest słusz
ne; chodzi raczej o coś innego
w naszych czasach: żyjemy w
dobie popularyzowania sztuki
prze’ środki masowego przeką
su, szczególnie telewizję. W sy
tuacji, kiedy tam pokazuje się
aktorstwo najwyższej klasy, nie
można udawać tylko, że się gra
na scenie operowej. Tam rów
nież muszą obowiązywać wszy
stkie reguły sceny. Tak, jak
w dr-macie.

— Waga, jaką Pan przywią
zuje do realizacji kreowanych
postaci, podkreślana jest zawsze
przez krytyką. W kraju i za
granicą. Żebrał Pan przecież
ostatnio
tyle
komplementów
za swoje występy w Sztokholmie,
kiedy w ramach wymiennych
występów
za
wagnerowski
„Pierścień Nibelungów” przed
stawialiśmy tam dzieła Moniusz
ki i Pendereckiego.

— Rzeczywiście,
wiele miłych słów.

czytałem

ci o
Ostatnio,
przechodząc
występów
estradowych,
Po
Pana występie w Mediolanie na
recitalu z Jerzym Marchwińskim, kiedy
wykonywał Pan
cykl pieśni Schuberta i Schu
manna,
pisano:
„Znakomity
Diabeł c Loudun - tym , razem
czynił czary <w Mediolanie, wy
konaniem pieśni zachwycił wszy-

stkich: gatunkiem niepowtarzałnego głosu o urzekającej bar
wie, muzykalnością i zupełnie
wyjątkową kulturą muzyczną”.
Tak pisał krytyk „Corierre
della Sera”. Natomiast recen
zent ,JLl Giorno”: „Hiolski śpie
wał
bardzo pięknym głosem,
stylowo, w sposób
niezwykle
sugestywny. Był to wielki suk
ces polskiego śpiewaka a gdy
publiczność nie chciała go pu
ścić z estrady — wykonał na
bis jeszcze pleśni Moniuszki".

— Polską muzykę śpiewam
nie tylko na bis. Staram się.
aby w moich programach było
możliwie dużo rodzimych twór
ców, nie zawsze jeszcze dosta
tecznie znanych i docenianych
— jak na to zasługują — w
świecie.

— Podobnie entuzjastyczne
recenzje zebrał Pan po swoim
ostatnim występie w Tuluzie?

— I to było szczególnie miłe,
ponieważ właśnie tam, w tym
mieście, w 1954 roku dostałem
drugą nagrodę na konkursie
wokalnym.

— Nie tylko Pan — również i
miejscowa prasa o tym pamię
tała: jeden z tytułów recenzji
brzmią! bowiem: „Rewanż Hiolskiego aa konkurśi". Te skoja
rzenie było o tyle jeszcze natu
ralne, ie
występował Pan w
tej samej sali „CaplŁol”, gdzie
przed laty odbywał się kon
kurs.

— I do mnie wróciły te daw
ne wspomnienia.

— Prasa włoska i francuska
zgodnie podkreślają wspaniale
walory Pana
stale modnego
głosu. W Tuluzie wręcz napisa
no, że
nic nie stracił on na
swoich
walorach, a łyskał
doprowajeszcze na technice
dzonej
do
perfekcji. Trzeba
zresztą przyznać, że przecież i
my zawsze z podziwem obser
wujemy Pana
nie poddający
się czasowi głos, sylwetkę i
możliwości artystyczne.

— O to trzeba po prostu dbać.

— Jeszcze słowo na koniec o
operze i jej współczesnej sy
tuacji Powiedział Pan w pew
nym momencie, że nie ma co
mówić o jej zmierzchu. A jed
nak musi Pan przyznać, że sy
tuacja nie jest najlepsza?

— Tak. Młodzi ludzie, jak są
dzę, zbyt komercjalnie podcho
dzą do spraw artystycznych i
swoich występów. Poza tym
szukają łatwizny, czego scena
operowa nie może i nie powin
na gwarantować. Stąd też ogól
nie obserwowany pęd do estra-

dy rozrywkowej — zarazem
mniejszy entuzjazm do upra
wiania opery, czyli muzyki i
teatru razem wziętych. A właś
nie w operze potrzebne są
prawdziwe umiłowania sztuki
teatralnej i pasja- muzyczna. I
tym powinni być „zarażani”
studenci
szkół
muzycznych
przez swych pedagogów. Myślę,
ze ustawianie głosu, czyli tylko
sprawy techniki wokalnej, to
stanowczo za mało...
— Występował Pan również
ostatnio na Festiwalu Muzyki
Polskiej w ZSRR?

— Tak i muszę powiedzieć,
że podobnie, jak „Stabat Mater” i „Harnasie” Karola Szy
manowskiego również entuzja
stycznie przyjmowana była mu
zyka Tadeusza Bairda, jego
„Concerto Lugubre”. Jeżeli o
mnie chodzi, występowałem z
Filharmonią Łódzką pod dy
rekcją Henryka Czyża w Mos
kwie, Iwanowie i Leningradzie.
— A jakie dalsze plany?

— W telegraficznym skrócie:
koncerty w RFN, potem duże
tournee we Francji z „Capellą
Cracoviensis”, z którą od daw
na Już współpracuję, nagrania
w Polsce na płyty dzieł Schu
berta, a potem NRD z „Pasją”
Pendereckiego i dziełami Bair
da, wreszcie ponownie Tuluza,
i Amsterdam.
— Dziękujemy za rozmową i
nadal życzymy Panu tak wiel
kich sukcesów, jakie były Pana
udziałem przez okres trzydzie
stu kilku lat!

— Dziękuję.

Rozmawiał:
ZDZISŁAW SIERPIŃSKI

Dobiegła końca akcja
li
„5 dni bez papierosa’
(P) Dobiegła końca akcja spo
łecznego komitetu zwalczania
palenia tytoniu nn. „5 dni bez
papierosa”.
Nałogowe używanie tytoniu,
to według ekspertów Świato
we! Organizacji Zdrowia (WHO).
jeden z najważniejszych proble
mów z zakresu ochrony zdro
wia, wychowania młodego po
kolenia i gospodarki. Dlatego
też nieprzypadkowo te „5 dni
bez papierosa” zorganizowano
pomiędzy 1 i 5 czerwca. Akcja
rozpoczęła sie w dniu Między
narodowego Dnia Dziecka.
(PAP)

stwa miasta w realizacji li
chwa! VII Zjazdu PZPR i II
Krajowej Konferencji Partyj
nej.
W ciągu ostatnich 4 lat prze
mysł stolicy Podbeskidzia osią
ga roczny wzrost produkcji rzę
du 11—15 proc., legitymując się
coraz wyższym poziomem tech
niki, jakości i nowoczesności
wyrobów. Zmieniło się też samo
miasto, a ponad 10 tys. rodzin
wprowadziło się w tym czasie
do nowych mieszkań. Przykła
dem aktywności mieszkańców
Bielska-Białej,, jest m.in. ich po
wszechny udział w czynach spo
łecznych, których wartość w os
tatnich dwóch latach szacuje
się na ok. 40 min zł.
W uznaniu osiągnięć miejska
organizacja PZPR w Bielsku-Białej otrzymała sztandar or
ganizacyjny. Uroczystego aktu
wręczenia sztandaru dokonał
Edward Gierek.
Z rąk I sekretarza KC i
członków
egzekutywy
KW

PZPR grupa 500 wyróżniających
się młodych robotników, techni
ków i inżynierów z zakładów
przemysłowych miasta otrzy
mała kandydackie legitymacje
PZPR. Wśród nich wręczona
została 25-tysięczna legityma
cja w miejskiej organizacji par
tyjnej.
Podczas wiecu zabrał głos Ed
ward Gierek.
(Tekst zamieszczamy na str. 1)

W imieniu organizacji partyj
nych, związkowych i załóg
przesiębiorstw woj. bielskiego,
tkaczka z BZPL „Lenko” —
Maria Gołębiowska złożyła I se
kretarzowi KC PZPR meldunek
o zobowiązaniach produkcyj
nych. Załogi fabryczne, ziemi
bielskiej dostarczą w br. na ry
nek i eksport dodatkowe wyro
by wartości 450 min zł.
Podczas pobytu na Podbeski
dziu E. Gierek spotkał się z
egzekutywą KW PZPR w Biel
sku-Białej. (PAP)

„Polimex-Cekop” przed Targami w Poznaniu
Informacja własna

(A) Polskie centrale handlu
zagranicznego
przygotowują
się do 50 Międzynarodo
wych Targów w Poznaniu. Je
dną z nich jest „Polimex-Cekop”, aktualnie największy
nasz eksporter i importer kom
pletnych obiektów przemysło
wych. Firma ta kupuje i sprzedaje fabryki i linie technolo
giczne (łącznie z dostawami)
„pod klucz” (licencje, knowhow) wraz ze szkoleniem pra
cowników.
,.Polimex-Cekop” sprzedał do
tąd ok. 550 fabryk i całych cią
gów technologicznych, które pra
cują w blisko 60 krajach na kon
tynentach europejskim, azjatyc
kim, afrykańskim i amerykań
skim. Są to głównie fabryki
kwasu siarkowego, cukrownie,
zakłady płyt drewnopochodnych,
różne obiekty przemysłu chemi
cznego, wytwórnie betonów ko
mórkowych, cegły silikatowej i
ceramicznej, huty szkła, ciągi
technologiczne produkcji papie
ru, młyny zbożowe, drożdżow
nie, olejarnie, chłodnie, zakła
dy uzdatniania i oczyszczania
wody i inne.
Do ciekawszych kontraktów
ub. r. zaliczyć można m. in.
sprzedaż 3 fabryk kwasu siar
kowego do ZSRR (po ich zbudo
waniu w Związku Radzieckim
pracować będzie łącznie 45 pol
skich fabryk, wytwarzając łą
cznie 50 proc, całej radzieckiej
produkęji, kwąsu siarkowego),
cukrowni' ao Iranu i Jugosławii,
instalacji
cykloheksanom: do
Czechosłowacji. Już w br. pod
pisano kontrakt na dostawę ma
szyn i urządzeń oraz know-how
dla zakładu drzewnego w Ni
gerii, a także kontrakt na bu
dowę (wspólnie z zachodnioniemiecką firmą) szeregu farm dro
biu w Iraku.
Prócz tego rodzaju działalno
ści „Polimex-Cekop” wszedł już
w długofalowe powiązania umowne, związki konsorcjalne
czy też współdziałanie „ad hoc”
z najpoważniejszymi międzyna
rodowymi firmami zachodnioniemieckimi, francuskimi, belgijski
mi i innymi. Rozwijana jest
również współpraca ze znanymi
firmami w dziedzinie indywidu
alnych dostaw urządzeń i apa
ratury na rynki trzecie. Wcho
dzi się także w umowy licencyjno-kooperacyjne przewidują
ce produkcją w Polsce maszyn
według licencji partnera zagra
nicznego oraz dostawy elemen-

tów maszyn wytwarzanych woparciu o dokumentację zagrani
cznego zleceniodawcy.
„Polimex-Cekop” powoła! 1
wchodzi też do spółki polsko-zachodnioniemieckiej „Depolma” w
Dusseldorfie, polsko-francuskiej
„Technipex” w Paryżu, polskobelgijskiej ‘„Bepolma” w Bruk
seli, polsko-brytyjskiej „Polibur”
w Manchester, polsko-amerykań
skiej „Polikee” w Chicago. Na
tomiast już w br. „Polimex-Cekop” powołał spółkę produkcyjno-uslugową w Kuwejcie oraz
produkcyjno-handlową w Nigerii.
Natomiast z większych warto
ściowo pozycji importowych
centrala realizuje obecnie tzw.
kompleks PCV we Włocławku,
kombinat celulozowo-papierni
czy w Kwidzyniu, wytwórnię so
dy ciężkiej w Inowrocławiu,
kompleks azotowo-fosforowy w
Policach, rozbudowę toruńskiej
„Elany” oraz wytwórnię poliety
lenu wysokociśnieniowego w
Płocku, (bob)

Nowoczesna obrabiarka
z Pruszkowa
Informacja własna .
(P) Fabryka Obrabiarek Pre
cyzyjnych „Ponar — Pruszków”
Zakład im. 1 Maja rozpoczęła
produkcję centrum obróbkowego
HP-4, na podstawie umowy ko
operacyjnej z japońską firmą
Mitsui Seiki.
Konstrukcja tej maszyny oparta jest na najnowocześniej
szych rozwiązaniach technicznych
światowego przemysłu obrabiar
kowego. Produkcję centrów ob
róbkowych podejmują na świecie
tylko te firmy, które osiągnęły
wysoki techniczny poziom pro
dukcji. .
W roku bieżącym fabryka do
starczy na rynek krajowy ok.
20 centrów. Pierwsze z nich
trafią między innymi do huty
..Katowice”., Centrum obróbkowe
HP-4 będzie wizytówką nasze
go przemysłu . obrabiarkowego
na MTP. j.w.

Zielona Góra—78
(E) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

ne sprawuje Jerzy Milian, zaś
autorem scenografii jest Marek
Grabowski.
Niezmiernie udaną
imprezą
był — przeprowadzony w przed
dzień inauguracji i reżyserowa
ny przez Ryszarda Kubiaka —
barwny V dziecięcy festyn pio
senki 1 tańca Kraju Rad. W
koncercie „Kwiaty przyjaźni”
nadkomplet publiczności okla
skiwał popis 400 najmłodszych
wykonawców, którzy okazali się
H1
najlepsi w krajowych elimina
cjach, obejmujący ponad 100
Informacja własna .
tys. dzieci.
(P) Przed 20 laty, w Rabce
Poza koncertami odbywa się
odbyło się spotkanie nauczycieli
w Zielonej Górze wiele intere
i wychowawców zakładów lecz- 1 sujących imprez towarzyszących.
niczych dla dzieci. Postanowio
5 bm. otwarto wystawą i kier
no wówczas, że Związek Har
masz radzieckich wydawnictw i
cerstwa Polskiego będzie także płyt, a także ekspozycją ma
pracował wśród dzieci i mło
larstwa rosyjskiego ze zbiorów
dzieży z zakładów leczniczych
Muzeum Narodowego w War
i wychowawczych oraz , w szko
szawie.
łach specjalnych. Działalność je
Dziś w amfiteatrze drugi kon
go w tym środowisku określo
cert kwalifikacyjny amatorów,
no kryptonimem „Nieprzetarty
zaś w dni następne kolejno1
Szlak”.
„Koncert premier” w wykona
niu
polskich
piosenkarzy,
Dziś, w całym kraju istnieje
2211 drużyn „Nieprzetartego „Koncert przyjaźni”, w którym
wezmą udział artyści polscy i
Szlaku”; w sanatoriach, pre radzieccy. Zakończy festiwal 9
wentoriach, szpitalach i klini bm. galowy koncert laureatów.
ADAM CIESIELSKI
kach, w domach dziecka, szko
łach specjalnych dla dzieci nie
widomych, głuchych i umysło
wo upośledzonych, w zakładach
99
wychowawczych.
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Blisko 47 tys. zuchów i har
cerzy. pod opieką 2,4 tyś. in nych i Pedagogicznych — 2 tys.
zł oraz interesujące książ
struktorów, pracuje w swoich
drużynach, wykonuje harcerskie ki. Piękne wydawnictwa prze
kazał
również Państwowy In
zadania. zdobywa stopnie i
sprawności harcerskie, wyjeż stytut Wydawniczy. Także dy
dża na wakacyjne kolonie i rekcja Domów Towarowych
„CENTRUM” przekazała na na
obozy. Podejmują te same za
dania ideowo-wychowawcze i grodę kalkulator, Rada Głów
na
Federacji Socjalistycznych
społeczne, jak wszystkie inne
Związków Młodzieży Polskiej
drużyny ZHP.
ufundowała wyjazd na wyciecz
Dzięki odpowiednim zajęciom, kę zagraniczną, „ALMATUR”
grom i zabawom dzieci głuche
— wycieczkę zagraniczną i dwie
i niewidome poszerzają swój za
krajowe, „JUVENTUR” — wy
sób słów, pojęć i wiedzy o ota
cieczkę do Związku Radzieckie
czającym ich świecie, uczą się. go.
zaradności i samodzielności. Za
Wszystkim fundatorom serde
jęcia modelarskie, plastyczne, cznie dziękujemy. Jurorów zaś
zabawy zręcznościowe i gry ru
czeka niełatwe zadanie wybra
chowe są doskonałą terapią dla
nia najlepszych — spośród rów
dzieci z niedowładami kończyn. nież najlepszych prac matu
W niektórych placówkach lecz ralnych, bo przecież takie tyl
niczych sprawności harcerskie ko szkoły nam przysyłają.
są tak pomyślane, by przykre
Otrzymujemy wciąż wiele te
zabiegi dzieci traktowały jako
lefonów z pytaniami o szczegó
zadania, w których mają poka ły regulaminu konkursu „Ży
zać swoją odwagę i określone cia”. Przypominamy zatem: w
umiejętności, np. robwnia sobie konkursie biorą udział prace z
I zastrzyków, (rem)
języka polskiego w dwóch ka

20 lat drużyn
Nieprzetartego Szlaku”

• Ocena przygotowań do roz
wewnętrzny i eksport. Szczególną
uwagę zwrócił na umacnianie
poczęcia reformy szkolnej i zada,
nia na pierwszy okres jej realiza
ideowo-wychowawczych
funkcji
cji w latach 1978—1981 były S bm.
zakładu pracy, doskonalenie stylu
i
metod
pracy
partyjnej.
tematem Plenum KW PZPR w Ol
Znaczna część wystąpienia zosta
sztynie. W obradach uczestniczył
ła poświęcona umacnianiu roli sa
członek Biura Politycznego KC
morządu robotniczego w zakła
PZPR, wicepremier Józef Kępa,
dach produkcyjnych w sferze
a przewodniczył im I sekretarz
działalności gospodarczej jak i
KW PZPR Edmund Wojnowski.
socjalnej. Wzrost
kontrolnych
Na plenum obecny był zastępca
funkcji samorządu robotniczego
kierownika Wydziału Nauki i O.
jest wyrazem umocnienia roli kia.
światy KC PZPR — Władysław
sy robotniczej w przeobrażeniach
Kata.
s
społeczno-gospodarczych w na
• 5 bm. odbyła się w Komitecie
szym
kraju oraz rozwoju zasad
Centralnym Partii kolejna nara
demokracji socjalistycznej.
da I sekretarzy :<Z i POP naj
•
5
bm.
w Warszawie odbyła
większych
zakładów
resortów
się krajowa narada aktywu FJN
przemysłu maszynowego i, prze
zajmującego się problematyką
mysłu maszyn ciężkich i rolni
ochrany środowiska. Na spotka
czych poświęcona omówieniu roli,
niu tym, które prowadził wice
zadań 1 doświadczeń zakłado
przewodniczący OK FJN — Wit
wych organizacji partyjnych w
Drapich — podsumowano JO-letnią
działalności r:a rzecz realizacji
działalność komitetów FJN i ich
zadań
społeczno-gospodarczych
komisji d/s ochrony środowiska i
wynikających z postanowień II
zadrzewienia kraju oraz wytyczo
Krajowej Konferencji Partyjnej.
no kierunki działania
na lata
Naradę, w której uczestniczył
1976
—1930.
członek Biura Politycznego, sekre
Z inicjatywy działaczy rozwinię
tarz KC PZPR Stefan Olszowski,
to szeroko społeczne akcje na
prowadzi! członek Sekretariatu
rzecz ochrony zasobów
żywej
KC, kierownik Wydziału Przemy
przyrody —
na terenach wiej
słu Ciężkiego, Transportu i Bu
skich,
miast
i
osiedli
zasadzeno
downictwa Zbigniew Zieliński.
ponad 230 min drzew i ok. 245
Wprowadzeniem
do
dyskusji
min krzewów.
byiy wystąpienia ministrów prze
Na naradzie wystąpi! kierownik
mysłu maszynowego — Aleksand
Wydziału Rolnego i Gospodarki
ra Kopcia oraz maszyn ciężkich i
Żywnościowej
KC PZPR,
prze
rolniczych — Franciszka Adam
wodniczący komisji ochrony śro
kiewicza, którzy omówili proble
dowiska i zadrzewienia kraju przy
my realizacji planu społecznoOK FJN — Jerzy Wojtecki.
gospodarczego kraju w ich resor
• Problemy dalszej
poprawy
tach w okresie S miesięcy br.
warunków pracy i wypoczynku
Kierunki pracy 1 zadania zakła
były
5
bm.
tematem
Plenum
KW
dowych organizacji partyjnych w
PZPR w Siedlcach — na posie
aktywizacji spoleczno-produkcyjdzeniu
wyjazdowym
w
Łukowie.
nej załóg przedstawił z-ca kie
W obradach, którym przewodni
rownika Wydziału Organiticyjneczył I sekretarz KW Wiktor Kigo KC PZPR, Janusz Kubasiewicz.
necki,
wziął udział kierownik Wy
W toku dyskusji dokonano szedziału
Organizacji Społecznych,
rok ej wjiriany doświad -.iii
Sportu
1 Turystyki KC PZPR —
kładowych
organizacji
party;Zdzisław Andruszkiewicz.
me.
aktywizacji łpołerznogospodarczej załóg, zwłaszcza na
• Dalszemu doskonaleniu gos
podarki zasobami pracy w miej
rzecz rozwoju produkcji rynkov.» • eksportowej. »»/••< łruici
skim województwie łódzkim oraz
surowców materiałów 4 energii,
nakreśleniu podstawowych kie
runków polityki zatrudnienia w
poprawy kooperacji, pełre, > wvtej przemysłowej aglomeracji po
Korzystaiiia czasu pracy maszyn
święcone było 5 bm. plenum Ko
i urządzeń, przestrzegania dyscy
mitetu Łódzkiego PZPR. W ob
pliny zawodowej oraz racjonali
zacji zatrudnienia.
radach, którym przewodniczył I
Na zakończenie narady zabrał
sekretarz ŁK PZPR Bolesław Ko
perski, uczestniczył zastępca kie
glos Stefan Olszowski, który pod
rownika Wydziału Planowania 1
kreślił znaczenie tych przemyAnaliz Gospodarczych KC PZPR
sów dla realizacji planu w całej
gospodarce. Dostawy towarów na
— Władysław Baka.
rzecz rynku i eksportu, rolnictwa
• Z okazji 20-lecia pracy dru
i gospodarki żywnościowej, a tak
żyn „nieprzetartego szlaku” szcze
że budownictwa mieszkaniowego
gólnie zasłużeni, wieloletni akty
mają ważne znaczenie w realiza
wiści otrzymali odznaczenia pań
cji społeczno-gospodarczych za
stwowe. Krzyż Kawalerski Orde
dań, w stwarzaniu właściwych
ru
Odrodzenia Polski otrzymała
warunków harmohijnego rozwoju
Zofia Sulek. Wręczono również 7
gospodarki narodowej i w two
Złotych,
6 Srebrnych i 2 Brązo
rzeniu materialnych podstaw osią
we Krzyże Zasługi.
gania nakreślonych w uchwałach
Kilkunastu działaczy otrzymało
VI i VII Zjazdu partii społecznych
z rąk ministra oświaty i wycho
celów gospodarowania.
wania
—
Jerzego Kuberskiego
Dlatego też podstawowym zada
Medale Komisji Edukacji Naro
niem aktywu partyjno-gospodardowej
za
osobisty
wkład w roz
czego wszystkich członków partii
wój oświaty i wychowania.
jest uczynienie wszystkiego, aby
Foecjalny
medal
Rady
Głównej
zadania określone w NPSG na rok
FSZMP za wybitne osiągnięcia w
ąieżący zostały wykonane. Wskapracy
ideowo-wychowawczej
z
lał na konieczność pełnego wyko
dziećmi otrzymała Maria Łyczko.
nania planu, tzn. na równi z war
(Szersza informacja — obok).
tościowym wykonaniem planu i
• Rozstrzygnięty został ogólno
zachowaniem relacji ekonomicz
polski konkurs na plakat z okazji
nych, traktować należy realizację
tegorocznego Święta Odrodzenia,
zadań ilościowych 1 asortymento
zorganizowany przez katowicki
wych.
oddział Krajowej Agencji Wydaw
Wskazał na potrzebę pełniejsze
niczej. Wpłynęło na konkurs po
go wykorzystania stale rosnącego
nad 60 prac ze wszystkich ośrod
potencjału
wytwórczego
tych
ków plastycznych w kraju. Pier
przedsiębiorstw, systematycznego
wszą nagrodę przyznani Jackowi
podnoszenia efektywności gospo
Ryszardowi Kowalskiemu z To
darowania, wysokiej jakości pro
dukowanych wyrobów na rynek
runia.

(P) Preaes Rady Ministrów na
ministra spraw zagrawniosek
nicznych powołał prof. dr. hab.
Mariana Dobrosielskiego na stanowisko podsekretarza stanu w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Marian Dobrosielski urodził si$
w 1923 r. w Czerniowcach, w rodżinie inteligenckie).
Ukończył
wyższe studia filozoficzne, fest
profesorem nadzwyczajnym Uni
wersytetu
Warszawskiego.
Od
1948 r. jest pracownikiem służby
zagranicznej. Pełnił szereg odpo
wiedzialnych funkcji, m.in. był

radcą ambasady PRL w Waszyng
tonie, a następnie ambasadorem
nadzwyczajnym i pełnomocnym
PRL w Londynie. Od 1971 r. jest
dyrektorem Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych. Wielo
krotnie reprezentował Polskę .na
forum międzynarodowym, mię
dzy innymi na sesjach Zgroma
dzenia Ogólnego NZ i konferen
cjach „okrągłego stołu", Pugwash oraz na Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Eu
ropie. Był przewodniczącym pol
skiej delegacji na spotkaniu bel
gradzkim. Jest członkiem PZPR.

800 prac 375 autorów w konkursie

VII Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie
(P) W salonie wystawowym
BWA w Krakowie nastąpiło 5
bm.
uroczyste otwarcie VII
Międzynarodowego
Biennale
Grafiki,
jednego z najwięk
szych i najpoważniejszych prze
glądów współczesnych tenden
cji i technik w światowej sztu
ce graficznej. 1130 autorów z
46 krajów zgłosiło na biennale
ok. 4 tys. prac, z czego jury
wybrało do udziału w wystawie
i konkursie ponad 800 grafik
375 autorów.
Najliczniej prezentowani są
artyści z Polski i Japonii, W
biennale tradycyjnie biorą udział niemal wszystkie kraje
europejskie, a także wiele z in
nych kontynentów, m. in. Ar
gentyna, Brazylia, Kanada, Ku
ba. Meksyk, USA.
W czasie otwarcia ogłoszono
nazwiska laureatów tegoroczne
go biennale.
Międzynarodowe
jury przyznało następujące na
grody: Grand Prix — Włady
sławowi Winieckiemu (Polska).
Dwie drugie nagrody otrzymali

Maturzyści — 78”
tegoriach: dyplomowe iobo
__ 
wiązkowe, z których obie są,
oczywiście, oceniane odrębnie.
Prace konkursowe typuje i
przesyła szkoła, czyli dyrekcja,
upoważniony przez nią nauczy
ciel, lub zespół pedagogów.
Szkoła przesyła tylko 2 prace,
po jednej w każdej z kategorii
prac, lub jedną w jednej z tych
kategorii. Każda praca musi być
opatrzona stemplem szkoły. Obok nazwiska i adresu domowe
go autora pracy, prosimy o po
danie nazwiska nauczyciela ję
zyka polskiego w klasie matu
ralnej. Przyjmujemy też opra
cowania z pogranicza dwóch
przedmiotów, oczywiście, jeśli
jednym z nich jest język pol
ski.
Prace maturalne, a raczej ich
kopie, ponieważ oryginał za
trzymuje w archiwach szkoła,
prosimy nadsyłać wyłącznie w
maszynopisie, pod adresem: Re
dakcja „Życia Warszawy”, ul.
Marszałkowska 3/S — 00-624
Warszawa, i dopiskiem na ko
percie: „MATLBZYSCI-71”.

Claus Carl Friedrich
(NRD);
— Takashi Tanaka (Japonia) i
trzy trzecie nagrody — Vjenceslav Richter (Jugosławia), Dorothea Wight (W. Brytania), Ida
Shoichi (Japonia). Laureatami
pięciu czwartych nagród zosta
li: Vladimir Gazowicz (Czecho
słowacja), Carlos Jurado (Mek
syk), Concetto Pozzati (Włochy),
Nils Udo (RFN) i Andras Mengyan (Węgry).
Oprócz nagród regulamino
wych jury przyznało 11 medali
VII MBG. Otrzymali je: Robert
Rehfeld (NRD), Jurgen Schieferdecker (NRD), Mikołaj Po
pów (ZSRR), Albin Brunovsky
(Czechosłowacja), Kunito Nagaoka (Japonia), Hiroshi Asada (Ja
ponia), Peter Cunliffe (W. Bry
tania), Kazimierz Głaz (Polska),
Leszek Rózga (Polska), Bart
Boumans (Holandia) i Boris Josih (Jugosławia).
Ponadto przyznane zostały na
stępujące nagrody fundowane.
Nagrodę ministra spraw zagra
nicznych PRL zdobył Giuseppe
Santomaso (Włochy),
nagrodę
ministra
obrony
narodowej
PRL
— Georgij Popławski
(ZSRR), nagrodę honorową ZG
ZPĄP — Mirosław Sutej (Jugo
sławia), nagrodę prezydenta m.
Krakowa — Tadeusz Wiktor
(Polska), nagrodę wojewody ka
towickiego — Anna Socha-Jelonek (Polska),
nagrodę prezy
denta m. Poznania —
Zofia
Glazer (Polska), nagrodę Związ
ku Polskich Artystów Fotogra- fików — Shozo Shinoda (Japo
nia), nagrodę rektora ASP w
Krakowie — Kazimierz Makow
ski (Polska).
(PAP)

Doktorat h. c.
Politechniki Poznańskiej
dla prof. Władysława Orlica
(P1) 5 bm. odbyła się w Po
znaniu uroczystość nadania ty
tułu doktora honoris causa Po
litechniki Poznańskiej prof. dr
Władysławowi
Orliczowi
członkowi rzeczywistemu PAN.
twórcy poznańskiej szkoły ma
tematycznej w dziedzinie anali
zy funkcjonalnej. (PAP)
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ANNA KŁODZIŃSKA
IECZÓR, zbyt chłodny jak
W
na wiosnę. Ostry' północ
ny wiatr, trochę deszczu. W

— Motywy? — major niecier
pliwie stuka długopisem po no
tesie.
Ogromna większość zabójstw
jest popełniana wskutek niepo
rozumień rodzinnych różnego
typu. W I kwartale br. na 7 —
aż 4. Małżonkowie K. kłócili się
często, były awantury, przyjeż
dżała milicja.

krwi. Zrabowano biżuterię i pie
niądze. Załoga radiowozu jest
na miejscu, ambulans wezwano.
jedźcie — mówi naczel
taki wieczór ludzie są bardziej — ToTechnik
zabiera radiostację
zmęczeni i niespokojni, byle nik.
i magnetowid, schodzimy na dół.
co -wyprowadza ich z równo Deszcz ustał, ale wiatr wciąż
RODA, 8 rano. Wacław K.
wagi. W taki wieczór w lo
buszuje po pustych ulicach.
kalach więcej piją, w do
zostaje zatrzymany, co nie
W komendzie przy telefonie
mach
częściej
wybuchają i radiostacji, zasiądzie teraz oznacza, że wyklucza się tym
awantury. Milicjanci i lekarze „księgowy”. Tak nazywają mię samym inne wersje zabójstwa.
w Pogotowiu wiedzą: noc nie dzy sobą oficera, który odtąd Ktoś z domu przy Puławskiej,
będzie zbierał każdą, najmniej wracając wczoraj o 22, zderzył
będzie spokojna.
informację o wydarzeniu,
To zdarzyło się w taki wie szą
niemal z młodym męż
będzie słuchał, notował, anali się
czór.
czyzną, wybiegającym z hallu.
zował treść, będzie czytał — je
*
szcze przed podpisaniem ~ każ Miał kurtkę, w dużą brązową
dy
protokół
przesłuchania kratę, czapkę, wąsy. Te ską
— Pogotowie milicji, słu świadka
lub
podejrzanego. pe dane przekazuje się ko
cham...
„Księgowy” może domagać się mendom dzielnicowym, komi
Sierżant wcisnął przełącznik, postawienia dodatkowych pytań, sariatom, posterunkom. Odtąd
sprzężony z magnetofonem i, może wybrzydzać, przebierać w wszystkie służby zwracać bę
materiałach, ale musi wiedzieć dą baczną uwagę na podobny
nie przerywając rozmowy, włą
o sprawie wszystko.
czył do niej dwie inne osoby.
ubiór, a także na obrączkę i
Oficer dyżurny Komendy Sto
O północy stajemy na Puław dwa pierścionki, których opis
łecznej słuchał uważnie tego, co
skiej. Mieszkanie 42 jest na VI
podał Wacław K.
mówił przerażony głos niezna
piętrze. W holu, mundurowy
nego mężczyzny. Na drugim kapral
Kpt. Wiesław sprawdza l2bę
z załogi radiowozu i za
końcu korytarza, dyżurny wy
spana kobieta w szlafroku — to Wytrzeźwień i areszty milicyj
działu kryminalnego kpt. An dozorczyni.
ne.
Bywa, że przestępca zaraz
Lądujemy się do
drzej sięgnął po notes. Sierżant dwóch wind, technik kinie, bo po zabójstwie popełnia jakąś
pytał szybko:
rozdarł kurtkę na gwoździu („co drobną kradzież, aby „dać się
zamknąć”, co stwarza mu alibi.
— Jak nazwisko?.- Elżbieta K., za ludzie, żeby gwoździe w win
lat 34. Proszę powtórzyć adres... dach”). VI piętro, korytarz, po Lokatorka z VIII piętra, która
.wczoraj
wieczorem byłą na ko
Puławska... mieszkania 42. Za obu stronach mieszkania. W
raz tam będzie radiowóz. I pro otwartych drzwiach stoi niewy rytarzu szóstego, przypomina
szę wezwać Pogotowie... Nie soki, tęgi mężczyzna w rozpię sobie ostry krzyk kobiecy z któ
szkodzi, zadecyduje lekarz.
tym płaszczu, twarz jakby za regoś mieszkania. Wtedy jednak
w telewizji szedł film; trzeba
Jest wtorek, godzina 23.04. Na stygła w przerażeniu i zdumie
stanowisku dowodzenia porucz niu. To Wacław K. Obok sier go obejrzeć i por. Janusz jedzie
nik, patrząc na mapę świetlną
żant z radiowozu i dzielnicowy. na Woronicza do TVP.
O godz. 9.40 przywożą wyniki
Warszawy i województwa, mó
Wchodzimy do środka. Kobie
wi do mikrofonu:
ta, w czarnych spodniach i nie sekcji. Rozpętuje się nad nimi
— Dwadzieścia
dwanaście,
bieskim golfie z podwiniętymi „burza mózgów” — przyczyny
zgłoś się.
rękawami, leży w poprzek tap zgonu, ślady na ciele itp. Parzą
— Zgłaszam 'się, dwadzieścia
czanu, nogi zwisają nad dywa znów kawę, ktoś przynosi z bu
dwanaście. — Załoga radiowozu
nem. na którym widać dużą fetu bułki i ser; ktoś się goli
skończyła właśnie interwencję plamę krwi. Głowa rozbita ja elektryczną maszynką.
w lokalu i podjeżdża do pl. Unii. kimś narzędziem. Prowadzenie
Kilkanaście
newralgicznych
— Jedż Puławska... sprawdź przejmuje oficer „dochodze
punktów na węzłach komunika
mieszkania 42, wzywał Wacław niówki”; on kieruje pracą tech cyjnych w mieście, tam, gdzie
K. Zwłoki.
nika i lekarza. W tym czasie każdy z nas codziennie prze
kpt. Wiesław i por. Janusz roz chodzi. obserwują czujne oczy
Jeszcze nie wiaiomo. czy na chodzą się po całej posesji. Do „niewidzialnych”. To służba wy
pewno. Jeszcze Rpt. Andrzej nich należą czynności operacyj
wiadowcza. Inni penetrują me
czeka na potwierdzenie wiado ne: rozpoznanie terenu, rozmo
liny pijackie i paserskie. miesz
mości, aby uruchomić machinę wa z ludźmi, ustalenie osób, kania włamywaczy, prostytutek.
śledczą. Na wszelki wypadek które mogą powiedzieć coś wia
W 11 godzin po zatrzymaniu
zaparzył więcej kawy. Dzienni rygodnego o zabójstwie.
Wacław K. mówi: — Ja zabiłem
karzowi mówi się, że pojedzie,
— Ale przyznanie się. to
Nic tu po mnie więc wracam żonę...
ale na razie niech nie przeszka
mało. Liczą się przede wszyst
dza. Mija 18 minut. Telefon ze radiowozem do komendy. Trwa kim bezsporne dowody, więc
stanowiska dowodzenia, zgadza już drobiazgowe układanie mo ekipa pracuje dalej.
się. kobieta nie żyje, chyba za zaiki śledczej, w miarę jak z
Staramy się teraz sami oba
radiostacji w mieszkaniu przy lać— podejrzenia
bójstwo. Od tej chwili cały pion
wobec Wacława
Puławskiej
napływają
coraz
to
służb kryminalnych, a wkrótce nowe informacje. O godz. 2 wra K. — mówi major. — Udowad
potem i inne, zostaje włączony ca technik; przywiózł kasetę z niać sobie, że to nieprawda.
do pracy. Kpt. Andrzej wyciąga
— Metoda?
W gabinecie na
z łóżka naczelnika wydziału, w magnetowidu.
— Jedna z metod. Niewinny
na ekranie „Ametysta”
stopniu majora, i kierownika czelnika
teraz wnętrze lokalu nie może być oskarżony
sekcji zabójstw. Major przyjeż oglądamy
Minęła dóba. Druga noc nie
42, układ zwłok, a także w
dża swoim fiatem, po kierow nr
dużym
zbliżeniu
kamienną przespana, gardło przepalone
nika trzeba wysłać samochód.
papierosami, oczy bolą. Czas na
Siedzę cicho, jak mi przyka twarz Wacława K.
czas pogania, każda następ
— Streszczaj! — rzuca major gli,
zano i słucham krótkiej, osz
na
godzina zmniejsza szanse za
czędnej wymiany zdań. Kpt. w stronę „księgowego”.
trzymania mordercy. I nagle —
Walenty zwołuje przez telefon
Zgon Elżbiety K. nastąpił mię od razu dwie ważne wiadomoś
pracowników sekcji. Pierwszy
dzy 21 a 23. Uderzenie twardym ci. Na Woli, załoga służby wyzjawia się por. Janusz, bo ma
ostrym narzędziem (nie znale Wiadowęzej, dostrzegła podejrza
najbliżej, potem inni. Montują ziono). Według słów męża, zgi
ną transakcję walutową. Z ręki
ekipę, do której dołączają: le nęło 60 tys. zł, obrączka i dwa
do ręki przeszły jakieś nieznane
karz — oficer KSMO, inspektor pierścionki. Wacław K. wyszedł banknoty. Handlarze nie chcieli
wydziału dochodzeniowego i z domu na krótko przed „Wie wyjaśnić, skąd je mają, więc
technik-fotograf. Lekarz, szczu
czorem z dziennikiem”. Gdzie
„zwinięto” ich do komendy, ofi
pły brunet z wesołymi czarnymi był? Twierdzi, że spacerował, — cer dyżurny zajrzał do biuletyoczami, pyta czy trup jest
W takie zimno? — dziwi się na nu, zadzwonił. Po kwadransie
„świeży”. To mi przypomina, że czelnik. — Iw deszcz? — Są- oglądamy w sekcji zabójstw szaostatnio w podobnym składzie siedzi słyszeli przez ścianę pod
roniebieskie 100 marek fińskich
jeździliśmy na ul. Krochmalną, niesione głosy, jakby kłótnię.
z podobizna pisarza i polityka,
gdzie zwłoki leżały w mieszka Siedli później przed telewizo
J. V. Snellmana. Takie same,
niu tydzień. I że jeden z nich rem. wyłączyli go o 23. To sa jak te, które skradziono z mie
powiedział mi wtedy: — No, ale
mo zrobili lokatorzy z piętra
szkania K.
przecież ktoś to musi zrobić...
wyżej. Niżej, mieszkanie jest
Por. Janusz jedzie na Wolę, e
Kpt.
Andrzej
informuje. puste. Można przyjąć taką wer tymczasem
z Północnej Pragi
Dzwonił mąż ofiary, wrócił do sję: K. pokłócili się, on wyszedł,
dzielnicowy informuje o obrącz
domu około 23, drzwi były
wrócił niepostrzeżenie, zabił, ce. Rzecz niby banalna: jeden
uchylone, kobieta w kałuży
upozorował rabunek.
ze znanych mu obiboków, który
właśnie ma się żenić, kuoił dziś
rano w barze damską obrączkę.
„aleksandryjskiego Instytutu Katarzyna II wydała polece Dzielnicowy wie, że obibok po
Wychowania Panien", a w la nie gruntownej dewastacji chwalił się komuś: „W sam raz
tach 1858—61 także warszaw książęcej rezydencji, co jej dla mojej narzeczonej, i mono
ten sam”. Sierżanta coś
ski architekt Julian Ankie- wojacy wykonali z całą do gram
tknęło, popytał, jaki to mono
wicz. W pałacu ulokowano
kładnością.
gram, usłyszał, że: E.K. Jedzie
wówczas Instytut Politechni
„Zburzyli, złupili ten pobyt teraz na Pragę kpt. Wiesław, w
czny Rolno-Leśny.
(siedzibę) — pisał melancho komendzie czeka na niego dziel
Tak więc zmiany funkcji lijnie J.U. Niemcewicz — te nicowy i załoga wywiadowcza,
zmieniły i pałac. W wyniku zbiory znikłego już szczęśli jakby trzeba było do pomocy.
Przez całą ncc trwają poszu
tych wszystkich przebudów wego istnienia naszego."
na Woli i Pradze. W
rzeczywiście
pałac utracił
A Kajetan Koźmian tak kiwania
czwartek no południu natrafia
swe dawne stylowe walory i podsumował sprawę właśnie ją
wreszcie na obiboka, a wie
trudno go porównywać za już po upadku Powstania Lis czorem zatrzymują człowieka,
równo z tylmanowską rezy topadowego:
który dał fińskie marki handla
dencją, jak i z pałacem Dey
„Kiedy z zasmuconem ser rzowi z Woli. Nici zbiegają się
bla a także z dziełem Aig- cem spozieram na Puławy, — obibok wskazuje też na nie
jako dostawcę obrączki. Jest
nera.
Opole, Lewartów, Celejów etc., go,
to młody mężczyzna z wasami;
zdaje
mi
się,
że
jestem
po
Czytelnik pyta o okolicznoś
w mieszkaniu wisi kurtką w
ci upadku Puław. Oczywiście śmierci Polski na licytacji brązowa kratę. Nszywa się Wal
najdroższych
po
niej
sprzę

demar Ż. Twierdzi, że obrączkę
ich świetność skończyła się
razem z okresem Czartorys tów, które rozdzierają mię i marki • znalazł porzucone na
ławce w parku...
kich w Puławach, to jest pó dzy siebie zbogaceni jej łu
W mieszkaniu K. nie było
Powstaniu Listopadowym i po pami różnorodni kapitaliści i żadnych
obcych linii papilar
wyjeżdzie
Adama Jerzego widzę, że podobno na niej nych. Przeszukanie sublokator
Czartoryskiego za granicę. sprawdzi się „Moszkopolis" skiego pokoju 2. też nie daje
Dobra Czartoryskich zostały Niemcewicza..."
rezultatów. Na kurtce nie wi
To było po Powstaniu... dać śladów krwi. Ale kot. Wa
skonfiskowane. Zresztą spra
wa tej konfiskaty dóbr była
'Wówczas, gdy w dawnej re lenty zawozi kurtkę, czapkę 1
dość skomplikowana — część zydencji powstał po Instytu spodnie podejrzanego do wy
kryminalistyki KSMO.
skonfiskowano i przeszła na cie Politechnicznym rosyjski działu
oczy całej ekpy zwróco
własność rządu, część rozda Instytut Gospodarstwa Wiej Teraz
sa na ekspertów.
no jako donacje, część objęto skiego i Leśnictwa, studiował neWpierw
oględziny pod mikro
sekwestrem itd., ale to inna tu czas jakiś Bolesław Prus, skopem stereoskopowym, mili
który obserwował postępują metr po milimetrze. Nasadka z
historia.
wymiennymi filtrami, założona
Notabene — przypominam cy upadek tego, co jeszcze po
odkurzacza, wsysa wszystkie
— pałac uległ zniszczeniom i Czartoryskich zostało. Swoje do
drobiny. Są dość wyraźne włók
wcześniej — bowiem Czarto wrażenia opisał m. in. Prus
na syntetyczne, ale brak mate
ryscy popierali Insurekcję Ko w „Kartkach z podróży" w r.
riału porównawczego. Więc je
ściuszkowska w odwet za co 1878. Oto co np. pisał na te szcze sporo roboty, pobranie
mat stawnej Świątyni Sybilli licznych próbek z tapczanu I
— ukochania i dumy księżnej
narzuty u K., z ubrania denat
Izabelli:
ki. Płyną godziny, jest już
„Niegdyś była ona świąty piątek po południu; trzecia
nią historycznych pamiątek. doba pracy non ston ofice
rów sekcji zabójstw. Jeżeli do
Dziś nie ma nic. Jeszcze przed
wieczora nie będzie rezultatów,
dziesięcioma
laty
nade sprawę
przejmie jeden oficer i
drzwiami Sybilli istniał napis
poprowadzi ją do końca. Ty
„Przeszłość — Przyszłości” z dzień. miesiąc, może rok.
którego i śladu nie zostało."
O 19.35 Wacław K. zmienia
Na tle więc tych wszystkich zeznanie. Tłumaczy, że strasznie
perypetii dziejowych bądźmy pokłócili się z żoną, trzasnął
szczęśliwi, że w Puławach drzwiami i zostawił ją samą.
zdołaliśmy uratować to, co Gdyby nie wyszedł... Czuje się
moralnym sprawcą jej
jest w tej chwili. Przecież wiec
śmierci. O 20 dzwoni ekspert:
Puławy to nie tylko sama
na ubraniu zatrzymanego są
bryła pałacu — mniej lub ślady włókien z mieszkania K.
więcej udana, ale i park i O 21.10 na Pradze kpt. Wiesław
budowle w nim stojące. Pa odnajduje, u znajomej Walde
miętajmy przy tym, iż wró mara Ż., pierścionki i więk
cił na' Świątyni Sybilli ów szość zrabowanej gotówki. 2.
załamuje się i przyznaje do ra
napis „Przeszłość — Przysz
bunku i morderstwa. Po 72 go
łości". To jednak coś sym dzinach
ciężkiej pracy śledztwo
bolizuje. (B. St.)
jest zakończone.

Ś

Autostrada Północ — Południe

Magistrala międzynarodowego współdziałania
już lat publikowa
ODne kilku
są informacje o pla

nowanej budowie transeuro
pejskiej magistrali drogowej
łączącej północne i południo
we rejony naszego kontynen
tu. W różnych latach odmien
ne bywało spojrzenie na to
nie mające precedensu zamie
rzenie. Bywały przecież okre
sy, kiedy trudno było podej
mować zakrojoną na tak og
romną skalę międzynarodową
współpracę.
Złożony w 1972 roku przez
Polskę i Węgry do ONZ-owskiego Programu Rozwoju Na
rodów Zjednoczonych UNDP
wniosek dotyczący budowy tej
autostrady spotkał się z du
żym zainteresowaniem państw,
przez które magistrala ma
przebiegać. Zyskiwał ten pro
jekt na atrakcyjności — w
miarę poprawy klimatu poli
tycznego w Europie, a rozmo
wy prowadzone przez drogo
wców toczyły się szczególnie
intensywnie w okresie przy
gotowań do Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w
Europie w Helsinkach.
Dzisiaj etap wstępnych ne
gocjacji został zamknięty. 10
państw, a także Program Ro
zwoju Narodów Zjednoczo
nych oraz Europejska Komi
sja Gospodarcza ONZ traktują
transeuropejską
autostradę,
jak realny i coraz bardziej
konkretny obiekt wspólnego
działania. Są to już nie tylko
deklaracje interwencji o przy
szłej współpracy, której efek
tem ma być około roku 1990
magistrala o długości blisko
10 tysięcy kilometrów.
W Warszawie, na podstawie
umowy zawartej pomiędzy
Polską a UNDP, rozpoczęło
pracę Centralne Biuro Projek
tu Transeuropejskiej Auto
strady Północ-Południe. Jego
dyrektorem jest Amerykanin,
pan Leonce-Roger Bloch od
30 lat pracujący w aparacie
ONZ, przez poprzednie 5 lat
będący dyrektorem Europej
skiego Biura UNDP w Gene
wie, a od października 1977 r.
uczestniczący bezpośrednio w
przygotowaniach do przyszłej
realizacji trasy Północ—Połuddnie.
Rozmawialiśmy z p. Blo
chem przy wielkiej mapie Eu
ropy, na której wyrysowana
jest przyszła autostrada.

Nie jest to jednak, podobnie,
jak na przekazanym „Życiu
Warszawy” schematycznym ry
sunku, ostateczny przebieg tej
magistrali — mówi pan Bloch.
Mapa ta orientacyjnie jedynie
określa życzenia i potrzeby po
szczególnych państw uczestni
czących w tej realizacji według
stanu nad dzień dzisiejszy. Nim
jednak wejdziemy na place bu
dowy, nim rozpocznie się reali
zacja, każdy z partnerów może
wnosić swoje poprawki. Trasa
Północ—Południe,
aczkolwiek
budowana wspólnie i koordyno
wana przez Centralne Biuro
Projektu na każdym swym od
cinku jest i pozostanie własno
ścią poszczególnych państw.
Fakt, że w stosunkowo krót
kim czasie, dzięki rezultatom
Konferencji w Helsinkach, mo
gliśmy już ustalić wiele szcze
gółów technicznych tej magi
strali pozwala optymistycznie
oceniać także przyszły przebieg
budowy.
— Co zostało dotychczas usta
lone w zakresie przebiegu i pro
gramu Transeuropejskiej Auto
strady?

— Mamy wytyczony zarys
przebiegu
magistrali
przez
wszystkie zainteresowane kraje,
orientacyjnie znamy też długość
poszczególnych odcinków. Magi
strala Północ—Południe składać
się będzie z autostrad krajo
wych liczących w Austrii ok.
450 km, w Bułgarii ok. 350 km,
w Czechosłowacji ok. 300, w
Grecji ok. 800 km, w Jugosławii
ok. 1600 km, w Polsce ok. 700
km, w Rumunii ok. 900 km, w
Turcji ok. 4000 km, na Węg
rzech ok. 600 km, we Włoszech
ok. 100 km. Połączy ona m. in.
Morze Bałtyckie z Adriatykiem,
Morzem Czarnym i Egejskim,

przybliży Karpaty, Góry Bał
kańskie, Alpy Dynarskie.
W wyniku dotychczasowych
ustaleń uzgodniono, że auto
strada mieć będzie co najmniej
po dwa pasy ruchu w każdym
kierunku.
Geometria łuków, kąty na
chylenia i rodzaj nawierzchni
powinny zapewniać bezpieczną
jazdę z szybkością 120 km/h; je
dynie w trudnych terenach gór
skich prędkość jazdy może być
odcinkami ograniczana do 80—
—■100 km/h.
— Kiedy znany będzie osta
teczny przebieg magistrali, w
jakim terminie rozpocznie się
budowa?

— W lipcu br, w ponad 70
punktach, przede wszystkim na
przejściach
granicznych
we
wszystkich
zainteresowanych
krajach, odbywać się będą
przez 4 dni pomiary ruchu po
zwalające ustalić prognozę przy
szłego wykorzystania autostra
dy. Informacje zebrane w 10
krajach przekazane zostaną spe
cjalistom węgierskim, którzy
zadeklarowali,
przy
użyciu
komputerów, wykonanie odpo
wiednich obliczeń, analiz itd.
Sądzimy, że prace nad wstęp
nym projektem magistrali wy
konane zostaną w ciągu najbliż
szych ok. 4 lat. Co nie oznacza
bynajmniej, że w poszczegól
nych krajach prace budowlane
nie zaczną się wcześniej. Już
obecnie m. in. w Bułgarii i w
Czechosłowacji realizowane są
pewne fragmenty krajowych au
tostrad, które wejdą w skład
systemu Transeuropejskiej Au
tostrady Północ-Południe.
— Kto projektuje te krajowe
autostrady, czy specjaliści tu, w
Warszawie?

— Nie. Centralne Biuro Pro
jektu jest jedynie koordynato
rem, zajmuje się np. kwestią unifikacji oznakowania magistra
li, standaryzacją obiektów rea
lizowanych przy magistrali, a
także rozwiązań inżynierii ru
chu, jak np. wjazdy i zjazdy,
skrzyżowania, węzły itp. Ale
wszystkie projekty niezbędne do
budowy wykonają specjaliści z
poszczególnych krajów — zgo
dnie z miejscowymi potrzebami.
Co oczywiście nie wyklucza
wzajemnej pomocy i współpra
cy. Obecnie w ramach Progra
mu Rozwoju Narodów Zjedno
czonych np. polscy i węgierscy
specjaliści korzystają z możli
wości odbywania praktyk, zdo
bywania doświadczenia w kra
jach, gdzie budownictwo auto
strad jest bardzo zaawansowa
ne.
Zarówno w trakcie wykony
wania wstępnego projektu magi
strali, jak i potem w trakcie
realizacji przewidzianej w zasa
dzie na lata osiemdziesiąte nie
wątpliwie wykształtują się no
we formy międzynarodowej
współpracy.
Istotne jest bowiem to, że
wszyscy partnerzy, wszystkie
10 państw wykazują ogromne
zrozumienie dla tego przedsię
wzięcia i widzą też realne ko
rzyści, również ekonomiczne,
wynikające z realizacji auto
strady. Korzyści, które rosnąć
będą wraz z rozwojem stosun
ków gospodarczych, rozszerza
niem się turystyki itd.
— Jak wynika z mapy auto
strada zaczyna się w Polsce,
konkretnie w Gdańsku. Ale nie
jest to przecież najbardziej na
północ wysunięty punkt Euro
py-.

— Oczywiście, ale wiemy, że
również państwa skandynaw
skie, a w szczególności Finlan
dia, bardzo zainteresowane są

naszym projektem. Nie widzę
żadnych formalnych przeszkód,
by rozszerzyć krąg partnerów.
Tak samo, jak nie widzieliśmy
przeszkód, aby Transeuropejska
Autostrada weszła dość głęboko
w Azję. W Turcji magistrala
przebiegnie przecież przez Bo
sfor aż po granice z Syrią czy
Irakiem. Jak już wspomniałem
ustalenie przebiegu autostrady
na terytorium każdego państwa,
to jego suwerenne prawo.
— Czy znane są koszty reali
zacji całej magistrali?

— Trudno mówić dokładnie
ile kosztować będzie budowa,
skoro jeszcze nie znamy osta
tecznego przebiegu autostrady.
Szacunkowo, na podstawie do
świadczeń podobnych inwesty
cji, można określić, że koszty
wyniosą około 20 miliardów do
larów. Zależeć to jednak będzie
od przyjętego przez poszczegól
ne kraje podziału na etapy i
techniki budowy, wytyczenia
trasy. Na pewno odcinki w re
jonach górskich będą trudniej
sze w budowie i droższe niż na
nizinach.

— Czy UNDP realizuje obec
nie podobne projekty w innych
Rejonach świata?

— Program Rozwoju Narodów.
Zjednoczonych uęzęątniczy w
bardzo licznych realizacjach.
Między innymi budowana jest
Droga Transsaharyjska, prowa
dzone są kompleksowe prace
przy zagospodarowywaniu rejo
nu rzeki Mekong w Azji czy
rzeki Senegal w Afryce.
Magistrala
transeuropejska
Północ—Południe jest jednak
największym przedsięwzięciem i
przekonany jestem, że z korzy
ścią dla wszystkich partnerów
stanie się dobrym przykładem
zacieśniającej się międzynarodo
wej współpracy.

Rozmawiał:
DARIUSZ PIĄTKOWSKI

'Zabytkom na odsiecz

Rozczarowanie

Pałac w Puławach po aignerowskiej przebudowie.
„Dopiero teraz — pisze p.
Czesław F. z Poznania
—
miałem możność obejrzeć osławiony pałac w Puławach.
Co za rozczarowanie! A cóż
to za paskuda, gdzie jest ten
Tylman z Gameren, który go
budował. Przecież ten pałac
jest zupełnie inny niż na
starym rysunku. Domyślam
się, iż pałac ten w tak fatal
ny sposób przebudowano, po
zbawiając go wdzięku i stylu.
Kiedy to się stało? W jakich
okolicznościach Puławy tak
upadły? Dlaczego nikt im na
odsiecz nie przyszedł? Nie
widziano, co z tego cacka
Czartoryskich się robi?"
Widziano, widziano, ale by
wają historyczne okolicznoś
ci niezbyt sprzyjające wycią
ganiu wniosków z tego „wi
dzenia". Przesadne jest także
nazwanie paskudą obecnego
kształtu pałacu w Puławach.
Na pewno nie jest to tylmanowska rezydencja — to
prawda, ale do paskudztwa

jest jeszcze bardzo daleko.
Przypuszczam, że Czytelnik
widział kiedyś ilustrację z okresu, kiedy pałac, w Puła
wach wyglądał istotnie zupeł
nie inaczej. Trzeba jednak
wziąć pod uwagę, iż od czasu
Tylmana z Gameren pałac w
Puławach parokrotnie
był
rozbudowywany i przebudo
wywany.
Po pierwsze — ów tylmanowski pałac został spalony
przez wojska szwedzkie w r.
1706. Trzeba go więc było od
budować. Panowało wówczas
rokoko i w tym duchu dzia
łali Jan Zygmunt Deybel i
Franciszek Mayer, odbudowu
jąc rezydencję w r. 1736.
Na neoklasycystyczną prze
budowę przyszedł czas ok. r.
1800, kiedy twórcą nowego
kształtu pałacu był Piotr Aigner. Już tę przebudowę tru
dno nazwać fortunną.
Tadeusz St. Jaroszewski w
pracy „Chrystian Piotr Aig-

ner” tak pisze na ten temat
m. in.:
„Architekt w wypadku pa
łacu puławskiego musiał mieć
zadanie wyjątkowo niewdzię
czne. Powiększając dawny,
póżnobarokowy pałac, chcąc
nie chcąc musiał zniszczyć
jego układ i proporcje, obni
żając tym samym jego walo
ry plastyczne (...) Pałac (...)
zachował nadal swój póżno
barokowy charakter, tracąc
jednakże na zawsze bryłę,
jaką otrzymał po przebudo
wie Deybla.”
Później, już po puławskich
czasach Czartoryskich, nastą
piły jeszcze dwie przebudo
wy, rrAjące na celu przystoso
wanie dawnej książęcej rezy
dencji do nowych zadań, ja
kim pałac miał służyć.
W latach 1840—44 przebu
dowywał pałac warszawski
architekt Józef Górecki, czy
niąc z niego gmach dla stwo
rzonego tutaj tak zwanego
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Interesy neokolonialne ciążą nad obradami
„ekspertów afrykańskich” 5 krajów w Paryżu
Od stałego korespondenta
LESZKA KOŁODZIEJCZYKA
Puryi, 5 czerwca
(P) Konferencja pięciu mo
carstw zachodnich w sprawie
koordynacji polityki afrykań
skiej rozpoczęła się w ponie
działek w Paryżu. Tego same
go dnia na apel partii komuni
stycznej i Komunistycznego Ru
chu Młodzieżowego siły lewico
we zorganizowały manifestację
przeciw udziałowi Francji w
ingerencji na kontynencie afry
kańskim.
Uczestniczą w tej konferencji
eksperci z USA. RFN, W. Bry
tanii i Belgii, gospodarzy repre
zentują wysocy funkcjonariusze
z Pałacu Elizejskiego Rene
Joumiac oraz francuskiego MSZ
J. M. Soutou. Odmówiła udziału
Kanada i m.in. kraje skandy
nawskie oraz Włochy. Świadczy
to o zamieszaniu, które w świę
cie zachodnim wywołała inicja
tywa Paryża. Zamieszanie wi
doczne jest także wśród krajów
w niej uczestniczących. Jedne —
jak Francja — są bowiem zwo
lennikami powołania interwen
cyjnej siły afrykańskiej. Inne
zalecają powściągliwość, szuka
jąc rozwiązania problemów w
formach raczej analogicznych
do tych, jakie „plan Marshalla”
zaaplikował po II wojnie w
Europie.
Wreszcie przy stole konferen
cyjnym przy Avenue Kleber,
gdzie przed dziesięcioma laty
o tej porze rozpoczynała obra
dy konferencja wietnamska, do
chodzą do głosu także sprzecz
ności interesów uczestników sa
mego spotkania — dawnych
metropolii kolonialnych, na tle
określonych wpływów gospo
darczych w krajach ich dawnej
dominacji Ujawniły się one
wcześniej między Paryżem a
Brukselą z powodu ekspedycji
francuskich komandosów do
Kolwezi, ujawniają się one tak
że między Francją a Wielką
Brytanią, która obawia się fran
cuskiej penetracji w dawnej
brytyjskiej strefie wpływów.
Wreszcie, jak podają źródła
francuskie, polityka waszyng
tońska nie jest także w tej
sprawie jednoznaczna i wypra
cowana. Zwolennikowi Inter
wencjonizmu w Afryce, jakim
jest Zbigniew Brzeziński, prze
ciwstawia się bardziej rzekomo
powściągliwe stanowisko Cyru**
sa Vance’a Oraz Andrew Younfta, co nie wstrzymało Stanów
Zjednoczonych przed udziele
niem interweniującym pomocy
logistycznej w postaci amery
kańskich samolotów transporto
wych długiego zasięgu. Korzy
stali z niej komandosi francus
cy, a ostatnio także marokań
scy. Amerykański most po
wietrzny, który podlega naczel
nemu dowództwu siŁiNAfTO-wskich w Europie, ma zapewnić
także zapowiadana ewakuację
francuskich komandosów W naj
bliższą środę.
Nie tylko komentatorzy prasy
lewicowej widzą w aktualnej

„Ostatnia wieczerza”
Leonarda da Yinci
w niebezpieczeństwie
RZYM (PAP). Spaliny, wilgoć
i tysiące turystów grożą znisz
czeniem jednemu z najsławniej
szych w święcie dzieł — liczą
cego 481 lat fresku Leonarda
da Vinci „Ostatnia wieczerza".
Carlo Bertelli, naczelny inspek
tor skarbów sztuki w regionie
lombardzkim oświadczył, że
zbyt długo zwlekano z zapew
nieniem odpowiedniej ochrony
temu słynnemu dziełu.
Fresk, wystawiony na działa
nie znacznej wilgotności powie
trza. jak i obecności tysięcy tu
rystów, którzy co roku tłoczą
się przed obrazem „Ostatniej
wieczerzy” w Bazylice Santa
Maria dellą Grazie w Mediola
nie. ulega stopniowemu niszcze
niu. Bertelli zwrócił uwagę, że
dla ratowania tego dzieła ko
nieczne jest natychmiastowe za
łożenie systemu klimatyzacji.
Środek ten zalecono już 8 lat
temu, ale decyzji tej dotąd nie
zrealizowano. Malowana między
1495 a 1497 rokiem „Ostatnia
wieczerza” przeszła gruntowną
restaurację w 1954 r. Według
ekspertów sztuki, częste restau
racje tego dzieła spowodowały,
że dzieło to jest oryginalne tyl
ko w 25 procentach. (P)

Badania Wenus
-kluczem do poznania
przyszłości Ziemi?
NOWY JORK (PAP). Z przy
lądka Canaveral na Florydzie,
jak już informowaliśmy w ma
ju br., wystrzelono sondę kos
miczną typu „Pionier”, która w
grudniu ma dotrzeć w pobliże
planety Wenus, stanowiącej na
dal zagadkę dla uczonych. W
sierpniu br. amerykańska agen
cja d’s aeronautyki i przestrze
ni kosmicznej (NASA) zamierza
wysłać w pobliże tej planety
drugą sondę tego typu.
Specjaliści od ochrony środo
wiska naturalnego na Ziemi
ostrzegają, że podobny efekt
cieplarniany może powstać na
naszej planecie w wyniku
zwiększania się ilości zw-iązków
węgla w atmosferze, pochodzą
cych z zakładów przemysło
wych, spalin silników samocho
dowych i samolotowych oraz z
innych źródeł. Zgodnie z tą
teorią średnia temperatura na
Ziemi będzie stopniowo rosnąć,
aż do poziomu, który uniemoż
liwi dalsze istnienie życia.
Średnie temperatury na We
nus sięgają kilkuset stopni
Celsjusza, a więc są wystarcza
jące do stopienia cyny. (A)

polityce Pałacu Elizejskiego
groźbę uwikłania Francji w nie
dającą się przewidzieć awantu
rę neokolonialną. Także niektó
rzy komentatorzy prasy liberalno-burżuazyjnej z dużą wstrze
mięźliwością oceniają francuską
politykę w Szabie, dostrzegając
groźbę, którą ona w sobie kryje.
Komentator „Figaro” pisze m.
in.: „Jest faktem, że interwen
cja francuska stanęła wkrótce
pod znakiem dwuznaczności.
Wygląda na to, że do pierwot
nych racji humanitarnych dołą
czyła się chęć wprowadzenia
porządku i bezpieczeństwa w
tym rejonie, czyli mówiąc ina
czej przywrócenia nadszarpnię
tego autorytetu reżimu prezy
denta Mobutu” i dalej: „Nieza
leżnie od tego, jakie były po
czątkowe interesy francuskiej
Interwencji, powstaje ryzyko
uwikłania się w tryby koła zę
batego”.
I

SOS dla FDP

Po raz piąty

Po wyborach w Hamburgu i Dolnej Saksonii

Dekada ochrony przyrody w Jugosławii

Koalicja bońska przed nowymi trudnościami
Od stałego korespondenta
ZBIGNIEWA RAMOTOWSKIEGO
(P) Kierownicze gremia partii politycznych reprezentowanych
w Bundestagu zebrały się w poniedziałek na oddzielnych posie
dzeniach, by omówić znaczenie wyników wyborczych w Ham
burgu i Dolnej Saksonii.

Zaskakujące, a nawet sen
sacyjne rezultaty głosowania
— poprzedzającego przewi
dziane jeszcze w tym roku
wybory krajowe w Hesji i Ba
warii — wywołały w stolicy
RFN niezwykłe ożywienie i
sporo zamieszania.
W'brew bowiem niedawnym
zapewnieniom czołowych repre
zentantów tutejszej sceny, wy
raźnie zmieniony układ sił w
parlamentach hamburskim i ha
nowerskim nie pozostaje bez

wpływu na interesy koalicji
bońskiej i na ogólny klimat
polityczny nad Renem.
Wynika to przede wszystkim
z klęski FDP, współrządzącej
dotychczas zarówno w Hambur
gu (z SPD) jak i w Dolnej Sa
ksonii (z CDU). Nie osiągną
wszy niezbędnego minimum S
proc, głosów odsunięta zosta
ła ona od władzy. Upatrując
w tym przejaw niekorzystnej
dla Wolnych Demokratów ten
dencji, część polityków i ob
serwatorów wyraża niepokój co

W Etiopii

Rząd Etiopii zaproponował rozmowy separatystom erytrejskim. Na zdjęciu: bojow
nicy wyzwolenia Erytrei.
rot- CAF ~ UPI

II
nKierowco, miej

się na baczności”

Od stałego korespondenta
MACIEJA SŁOTWINSKIEGO
Nowy Jork, w czerwcu

(A) Jechałem autostradą
Nr 75 na południe, gdy na
granicy Georgii, rodzinnego
stanu prezydenta Cartera
wręczono mi ulotkę następu
jącej treści: „Kierowco, miej
się na baczności! Uważaj, aby
w stacjach obsługi nie ogra
biono cię!”.
Zatankowałem więc pełny
bak paliwa, sprawdziłem po
ziom oleju, ciśnienie w opo
nach, kwas w akumulatorze
jeszcze przed Georgią i dałem
nurka w ów niebezpieczny
stan, zatrzymując się tylko
tam, gdzie nakazywała tury
styczna ciekawość, a nie mo
toryzacyjna potrzeba. Potem
dowiedziałem się o co właści-

wie idzie. Otóż Georgia leży
na drodze między stanami
północnymi a słoneczną Flo
rydą. Ruch tam na szosach
ogromny. Ludzie spieszą się,
aby położyć się wreszcie na
gorącym piasku lub zanurzyć
w Atlantyku, a w drodze po
wrotnej jak najszybciej zna
leźć się w domu. Dodam, że z
Florydy do Nowego Jorku jedzie się trzy dni.

Ta niecierpliwość, pośpiech
kierowców sprawiają, że ucz
ciwość stacji obsługi, rozrzu
conych wzdłuż uczęszczanej
trasy, wystawiona jest na
ostrą próbę. No i załamuje się
ta uczciwość w kraju, gdzie
wprawdzie w każdym pokoju
hotelowym jest egzemplarz

Cyganie i ich kultura
Od stałego korespondenta
WŁADYSŁAWA SWIDRAKA
Budapeszt, w czerwcu

(A) Nakładem węgierskiego
wydawnictwa „Europa” wy
szedł niedawno zbiór ludowej
poezji cygańskiej. Redakto
rem tego zbioru jest znany
węgierski etnograf
Laszlo
Sege.
Nowy zbiór poezji jest naj
pełniejszym ze wszystkich ja
kie dotychczas wyszły na
Węgrzech. Zawiera on przede
wszystkim utwory ludowe
tzw. Cyganów Kolomparskich,
grupy liczącej około 60 ty
sięcy osób, mówiących wyłą
cznie po węgiersku. Treść
zbiorku odzwierciedla elemen
ty kultury tej grupy Cyga
nów, jej język i tradycje, któ
re powoli giną. Jest to więc
jedno z cenniejszych dzieł
etnograficznych jakie na ten
temat ukazały się dotychczas
na Węgrzech.

Pochodzenie i samodzielność
kultury cygańskiej można roz
patrywać na podstawie jej
związku i wzajemnych wpły
wów z kulturą
otaczających
Cyganów narodów. Co prawda
język cygański należy do gru
py rodziny języków indo-irańskich, jednakże ich kultura
kształtowała się na przestrzeni
tysiącletniej wędrówki po kra
jach Bliskiego Wschodu i Bał
kanach. Węgierski muzykolog
B. Szaroszi ustalił, że skłonnoś
ci Cyganów do grania na in
strumentach
smyczkowych,
strunowych czy bębnach, biorą
się stąd, że muzyka ta przypo
mina dźwięki starych, nie zna
nych już dziś instrumentów.
Wszystkie inne osobliwości cy
gańskiej muzyki kształtowały
się później w czasie koczowni
czego trybu życia.
Potwierdza to fakt, że np.
Cyganie nie maja jakichś opra
cowanych utworów tanecznych,

a po prostu w czasie tańca im
prowizują melodię w zależnoś
ci od potrzeb rytmu. Nie ma
w tym żadnej określonej treści.
Jeśli w wykonywanych przez
nich utworach muzycznych po
jawiają się teksty, to są to za
pożyczenia z ludowej twórczoś
ci bałkańskich i wschodnioeuro
pejskich narodów: Bułgarów,
południowych Słowian, Rumu
nów, Kozaków, zakarpackich
Ukraińców, Słowaków i Wę
grów.
Społeczno-historyczne warun
ki epoki migracji Cyganów na
dały ich folklorowi szczególny
charakter. Feudalne społeczeń
stwa Europy Wschodniej nie
przyjęły ich. W tej sytuacji
byli zmuszeni zajmować się
tylko niektórymi dziedzinami
produkcji w społecznym podzia
le pracy. Trudnili się na przy
kład wyrobem cegły, wyrabia
li koryta, kuli konie i przy
grywali na różnych uroczystoś
ciach ludowych. Dlatego też w
społeczności cygańskiej nie by
ło klasowego rozwarstwienia
związanego z ogólnym rozwo
jem sił wytwórczych. Izolowa
ne od siebie poszczególne gru
py ludności cygańskiej nie zdo
łały wytworzyć jednej kultu
ry, chociaż przez wieki zacho
wały swój język. Dlatego też
cygańskiego folkloru nie można
rozpatrywać jako twórczości
narodowej w naukowym zna
czeniu tego słowa, lecz jako
swojego
rodzaju archaiczną
kulturę, która zatrzymała się
w swym rozwoju w przejścio
wym stadium. Nie można się
w niej dopatrywać czystej for
my liryki, dramatu czy eposu.
Artystyczne formy poezji do
połowy wieku XX opierają się
wyłącznie na improwizacji.
Materiał ostatnio wydanego
zbiorku potwierdza wniosek, że
ogólne prawa rozwoju chłop
skiego folkloru epoki feudalizmu, właściwe sa również dla
cygańskiej twórczości.

Biblii, tal® gdzie ówibiór; po
bożnych życzeń traktowany
jest raczej „odświętnie”.

Krótko mówiąc autostrada Nr
75 przecinająca Georgię z pół
nocy na południe nazywana jest
trasą rozbójniczą. Oto chwyty
stosowane powszechnie w sta
cjach obsługi samochodowej:
przy sprawdzaniu oleju pracow
nicy serwisu ukradkiem wrzu
cają do akumulatora parę ta
bletek Alka Seltzer — środka
przeciwdziałającego
niestraw
ności. Powoduje on małą eks
plozję w akumulatorze, dużo
dymu, pary i wskazuje, że ba
teria wymaga wymiany. Gdy z
kolei „złota rączka” ze stacji
obsługi sprawdza ciśnienie w
kołach — nacina ukrytym w
dłoni chirurgicznym nożem opo
ny bezdętkowe. I jasne, że trze
ma je wymienić, za rozbójniczą
cenę.
Inny jeszcze chwyt to spry
skanie prądnicy w rozgrzanym
samochodzie mieszaniną alkoho
lu ze specjalną przyprawą do
mięsa, co także daje obłok dymu
i smród palącej się instalacji
elektrycznej — konieczna wy
miana feralnej prądnicy — i to
szybka wymiana, bo dzieci w
nieszczęsnym samochodzie pła
czą, że nie zdążą na czas do
Disneyworldu na Florydzie.
Co bardziej przedsiębiorczy
pracownicy stacji mają u siebie
hotelowy pokoik, który skłonni
są ze współczującym uśmiechem
udostępnić bezpłatnie automobiliście na czas nieodzownej na
prawy samochodu.
Rixard Matysiak, prawnik i
mechanik ze specjalnego biura
skarg konsumenckich stwierdza,
źe w ubiegłym roku podwoiła
się w Georgii ilość meldunków
na nieuczciwe stacje obsługi i
stwierdza — strzeżcie się stacji,
które oferują szczególnie tanią
benzynę, to jest po prostu przy
nęta. Omijajcie także stacje,
przy których leżą zwały no
wych opon samochodowych —
bo czekają one na frajerów.
Rixard Matysiak pytany dla
czego wielkie i renomowane fir
my takie, jak Texaco, Mobil,
Shell, Gulf pod których nazwa
mi działają w przewadze stacje
obsługi — nie wkraczają,
względnie nie oczyszczą radykal
nie sytuacji — odpowiada roz
brajająco — te firmy przecież
zarabiają
na
nieuczciwości
stacji, to one dostarczają im
opon, prądnic, akumulatorów
do wymiany. A poza tym bar
dzo trudno jest udowodnić
wspomniane przestępstwa. Trze
ba przekonać sąd, że uszkodzo
ny rzekomo detal był w rzeczy
wistości, przed przyjazdem do
stacji, sprawny i jak nowy.
Nikt przecież na ogół nie zabie
ra ze sobą starego akumulatora
czy prądnicy.

A ponadto gdy w sądzie
rozprawa jest już nawet zapo
wiedziana — nikomu nie chce
się przyjechać na nią do
Georgii z odległego o tysiąc
czy półtora tysiąca kilometrów
Michigan, Bostonu czy Cleveland. Jak się więc wydaje
międzystanowa autostrada Nr
75 długo jeszcze będzie nosiła
niechlubne miano „rozbójni
czego. traktu”.

do przyszłości tej partii, a ■więc
zarazem co do przyszłego układu sił w skali federalnej.
„Koelner Stadt Anzeiger” opa
trzył np. swój poniedziałkowy
komentarz wymownym tytu
łem: „SOS dla FDP”.
Już dziś natomiast wyparcie
liberałów z parlamentu krajo
wego w Hanowerze, gdzie sa
modzielne rządy sprawować bę
dzie CDU, stanowi wymierny
cios dla bońskiej koalicji SPD—
FDP. Odbije się to bowiem na
składzie izby krajów — Bundes
racie. Chadecja powiększy tam
jeszcze bardziej przewagę nad
reprezentantami
SPD—FDP.
Stanowisko w tej izbie dolnosaksonskiego rządu premiera
Albrechta (CDU), korygowane
do tej pory na korzyść Bonn
przez liberalnego sojusznika w
Landtagu, może ulec nieko
rzystnemu usztywnieniu. Po
dziela te obawy wyraźnie za
troskany stanem swej partii
przewodniczący FDP, federalny
minister spraw zagranicznych
Genscher, przewidując
nowe
trudności w koalicji w dziedzi
nie ustawodawstwa. Jak pod
kreślił on po posiedzeniu prezy
dium zarządu w gabinecie i
parlamencie bońskim, Wolni
Demokraci kontynuować będą
dotychczasową rzeczową współ
pracę z SPD.
W kuluarach poszczególnych
central partyjnych przypusz
cza się, że dotkliwa porażka
FDP w dwóch Landach — wy
nikająca nie tylko z konkuren
cyjności tzw. zielonych list,
lecz również z trwającego od
dłuższego czasu procesu otwar
cia FDP na dwa przeciwne fron
ty (wobec SPD i CDU) — przy
czyni się do rewizji tej taktyki
denerwującej zarówno partne
rów, jak i wyborców. W oficjal
nej wypowiedzi po posiedzeniach
zarządu i prezydium CDU, se
kretarz tej partii Gaissler pod
jął pierwszą w tych okolicznoś
ciach próbę wbijania klina mię
dzy sojuszników przy sterze
władzy. Jak stwierdził, porażka
FDP, w Dolnej Saksonii i Ham
burgu jest następstwem utrace
nia przez nią liberalnego profi
lu w wyniku koalicyjnego
związku z SPD.
Obie wielkie partie, a zwłasz
cza CDU okazały wyraźne zado
wolenie z własnych rezultatów
wyborów krajowych. SPD uznała odzyskanie absolutnej
większości w Hamburgu za du
ży sukces, zaś wyniki w Dol
nej Saksonii za utrwalenie po
zycji i aprobatę polityki socjal
demokratycznej.' CDU odnosi
swe absolutne zwycięstwo w
Dolnej Saksonii do symbolu za
powiadającego udany „marsz na
Bonn”, zaś liczbę głosów ze
branych w Hamburgu traktuje
jako wynik „budzący respekt”.
Wszystkie główne partie w
RFN trapi jednakże wspólny
niepokój. Wynika on z nieocze
kiwanego sukcesu tzw. zielo
nych i kolorowych list. Nowe
ugrupowania społeczno-politycz
ne skupione przede wszystkim
wokół lokalnych programów ochrony środowiska naturalnego
w skali obu krajów, zarówno w
Hamburgu, jak i Dolnej Sakso
nii otarły się niemal o klauzulę
pięciu procent, zaś w niektó
rych okręgach wyborczych uzy
skały wyniki kilkakrotnie prze
wyższające żądane minimum.
Dla czołowych, ustabilizowa
nych, a równocześnie cierpią
cych na ogólny kryzys zaufania
partii w RFN jest to ważny sy
gnał ostrzegawczy.

Od stałego korespondenta
JERZEGO WOYDYŁŁY
Belgrad, 5 czerwca
(P) Z okazji Światowego Dnia
Naturalnego Środowiska Czło
wieka premier Jugosławii Veselin Dżuranović udzielił wypo
wiedzi przedstawicielowi agen
cji Tanjug, w której m. in.
zwrócił uwagę na konieczność
zwiększenia
odpowiedzialności
za ochronę przyrody, pozytyw
nie oceniając znaczenie zakoń
czonej 5 czerwca jugosłowiań
ska dekadę pod hasłem: „Przy
roda — zdrowie — piękność”.
Została ona zorganizowana już
po raz piąty.
Korespondenci
zagraniczni
mieli okazję spotkania się z dr
Aleksandrem Beblerem, prze
wodniczącym organizacji społe
cznej zajmującej się walką z
zanieczyszczaniem ziemi, wody
i powietrza. Przypomniał on, że
od ponad pięciu lat we wszyst
kich jugosłowiańskich republi
kach i okręgach • autonomicz
nych działają podobne stowa
rzyszenia. ściśle współpracujące

Polsko-radziecka
wyprawa biologiczna
na Pacyfiku
(A) Powróciła do kraju grupa
polskich uczonych — biologów,
która uczestniczyła w polskoradzieckiej wyprawie naukowej
na statku „Dymitr Mendelejew”. Wyprawa zorganizowana
przy współpracy Instytutu Eko
logii PAN oraz Instytutu Oce
anologii Akademii Nauk ZSRR
pod kierownictwem prof. Mi
chaiła Winogradowa prowadzi
ła w ciągu 4-miesięcznego rejsu
badania biologiczne i ekologicz
ne.
Jak informuje kierownik pol
skiej grupy prof. Romuald Klekowski z Instytutu Ekologii
PAN, główne prace badawcze
koncentrowały się na Pacyfiku
w pobliżu wybrzeży peruwiań
skich. „Mendelejew” prowadjdł
tu ' kompleksowe badania hy
drologiczne. hydrochemiczne i
biologiczne tzw. upwellingu pe
ruwiańskiego. Jest to miejsce,
w którym wynoszone sa na po
wierzchnie bogate w substancje
mineralne wody z głębin ocea
nu.
(PAP)

Rozpadają się szczątki
„Amoco-Cadiz"
PARYŻ (FAP). Rozpadają się
szczątki lii ery jskiego tankowcakolosa 23C-tysięcznika ,,AińocsCadiz”, który rozbił się 16 mar
ca u wybrzeży Bretanii. Rów
nocześnie trwa prowadzona na
dal intensywna akcja oczysz -zania wybrzeży Bretanii — plaż
i nadbrzeżnych skał ze śladów
ropy.
Plam ropy na morzu zostało
bardzo mało — ostatnio zauwa
żono tylko jedną, którą szybko
zebrano specjalnymi urządze
niami zainstalowanymi na heli
kopterze. Pocieszające jest też
to, jak informują władze, że
nie napływają już nowe plamy
ropy.
Mimo intensywnie prowadzo
nej akcji, w której uczestniczą
ostatnio także służby saperskie
z RFN nie ma padziei, iz plaże
będą już wkrótce udostępnione.
Katastrofa tankowca spowodo
wała olbrzymie, trudne do od
robienia straty. (A)

Kompromitująca przeszłość hitlerowska
„Der Spiegel” o Filbingerze
BONN (PAP). Trzy pożycie
zamieścił hamburski tygodnik
„Der Spiegel” (w nr 22/78) a
premierze Badenii-Wirtembergii,
czołowym polityku CDU, Han
sie Filbingerze. którego kom
promitująca przeszłość hitlero
wska iest ostatnio przedmiotem
żywych dyskusji w RFN.
Jedna z pozycji nawiązuje do
orzeczenia sądu krajowego w
Stuttgarcie, który stwierdził, źe
Filbingera można nazywać „po
twornym prawnikiem”. Tak na
zywał go znany pisarz i publi
cysta zachodnioniemiecki. Rolf
Hochhut, przeciwko któremu Filbinger wystąpił ze skargą do
6adu krajowego w Stuttgarcie.
Tenże sad zabronił natomiat
Hochhutowi rozpowszechniania
twierdzenia, że Filbinger „znaj
duje się na wolności tylko dzię
ki milczeniu tych, którzy go
znali”, co polityk CDU uznał
za swoje zwycięstwo.
„Der Spiegel” przytacza mo
tywy. którymi kierował się sad
w Stuttgarcie pozwalając na
głoszenie, że premier Filbinger,
występując z wnioskiem o wy
danie wyroku śmierci na 22-letniego marynarza tuż przed koń
cem wojny, nie zrobił nic, że
by działać na zwłokę. Takie
działanie na zwłokę nie byłoby.

Kres dziahlnośd
koncernu „Lonrho"
w Tanzanii
LONDYN (PAP) Według do
niesień z Dar Es-Salam, rząd
Tanzanii postanowił
położyć
kres działalności w kraju kon
cernu „Lonrho”, w którym
główną rolę odgrywa kapitał
brytyjski. W oświadczeniu am
basady Tanzanii w W. Bryta
nii poinformowano, że koncern
ten w ciągu trzech miesięcy po
winien sprzedać swe akcje Zjed
noczonej Republice Tanzanii.

zdaniem sadu, w żadnej mie
rze związane z osobistym ryzy
kiem oskarżyciela.
Przede wszystkim jednak sąd
nie mógł zrozumieć gotowości
Filbingera do udziału w egze
kucji. Filbinger sam wyznaczył
siebie na kierownika egzeku
cji. I znowu sąd nie mógł zro
zumieć, dlaczego Filbinger, jako
oskarżyciel, nie odwlekał wy
konania ■wyroku, który stal się
prawomocny 23 lutego 1945 r.
Rozporządzenie w sprawie woj
skowej procedury karnej w okresie wojny i przy akcjach
specjalnych (z 18 sierpnia 1938 r.)
stwierdzało, że wyrok śmierci
może być wykonany po zatwier
dzeniu wyroku. Może, ale nie
musi.
Pogląd, jaki wyraził sąd — pi
sze „Der Spiegel” — szerzy się
w Badenii-Wirtembergii także
wśród ludności i w środkach
masowego przekazu — aczkol
wiek powolniej niż gdzie indziej.
Dzienniki każdego dnia drukują
listy czytelników z wypowie
dziami na temat ponurej przesz
łości szefa tego kraju. Jeden z
czytelników napisał: „Wstydzę
się mieszkać w tym samym kra
ju”. Komentatorzy prasy krajo
wej, którzy na razie nie odwa
żyli się zabierać głosu, obecnie
zdobywają się na to. Np. „Suedwestpresse”, ukazująca się w
Ulm, pisała: „Prosimy go o os
tatnią przysługę — o to, żeby
ustąpił...”. W Hamburgu nawet
springerowska „Abendblatt” od
cięła się od Filbingera.
Zdaniem tygodnika „Der Splegel" wszystko to świadczy o tym,
że Filbinger jest coraz bardziej
izolowany. Natomiast sam Fil
binger w jednym z udzielonych
wywiadów oświadczył, że ode
prze zarzuty „wydobywając fak
ty na światło dzienne”. Nawią
zując do tej wypowiedzi „Der
Spiegel” stwierdza jednoznacz
nie: „Na światło dzienne wyszły
co prawda w ostatnich tygod
niach tylko fakty, które przema
wiają przeciwko Filbingerowi”.
(P)

z organizacjami gospodarczymi,
społecznymi i politycznymi, a
także dziecięcymi i młodzieżo
wymi.
Problem iest niełatwy, ponie
waż wiąże się z wysokimi ko
sztami. Chodzi tu o to. ały
przemysł wyposażony był nia
tylko w urządzenia do oczysz
czania wyziewów i ścieków, ale
żeby stosował jak nainowocze
śniejsza technologie, w minimal
nym stopniu zanieczyszczającą
otoczenie. Przykładem tego typu
inicjatyw iest projekt wprowa
dzenia do komunikacji miej
skiej Belgradu autobusów na
pędzanych nie benzyna, a ziem
nym gazem. •
Szczególnie trudna iest sytu
acja jeśli chodzi o ochronę
rzek. Budowa kanału, który po
łączy Dunaj z najbardziej za
nieczyszczona w Europie rzeką
Renem, grozi Dunajowi prawdzi
wą biologiczną katastrofą. Uda
ło się . wprawdzie doprowa
dzić do konferencji krajów
naddunajskich
z
inicjatywy
Jugosławii, ale ciągle mowa jest
wyłącznie o metodach chronie
nia wód. a nie o praktycznym
solidarnym działaniu ratującym
rzeki. Podobnie jeśli chodzi o
Adriatyk. Istnieje wlosko-jugosłowiańska komisja, ale zajęła
się ona tylko sprawą zapobie
gania zanieczyszczeniom, a nie
praktycznym działaniem.
Była również mowa o konie
czności uregulowania spraw kra
jowych w tej dziedzinie. A
wiec m. in. odpowiedniego wy
chowania dzieci i młodzieży w
duchu szacunku dla przyrody.
Jak powiedziano na konferen
cji. każdy weekend na Kopaoniku czy Triulavie przynosi to
ny śmieci i odpadów. Wielkie
szkody powoduje masowe mycie
detergentami samochodów w
rzekach i jeziorach. Wiele za
kładów przemysłowych ciągle
nie potrafi zrozumieć, że mniej
kosztuje założenie urządzeń oczyszczających już w czasie bu
dowy fabryki, niż późniejsze cii
instalowanie. Wiele zakładów
kupuje za dewizy odpowiednie
urządzenia, ale ich później nie
wykorzystuje. Dlatego też, np.
pobierana dla celów przemy
słowych wodę z Dunaju trze
ba już przed użyciem oczysz
czać. Kompletna zagłada — jak
sugestywnie pokazała to ostat
nio telewizja — zagroziła słyn
nemu z urody słoweńskiemu je
zioru Bied.
Są również osiągnięcia. Udało
się przywrócić. życie w jezio
rze Palić w Wojwodinie. Urato
wano znane z urody rzeki Ta
rę. Neretrę i ZetQ. Do 1980 r.
o 30 proc, zostanie polepszona
.czystość ..słoweńskich rzek.

d W Belgii przebywa delegacja
Centralnego Komitetu Stronnic
twa Demokratycznego, na czele
której
stoi przewodniczący CK
SD, zastępca przewodniczącego
Rady Państwa Tadeusz W. Młyń
czak. Delegacja przybyła na za
proszenie przewodniczących bel
gijskich partii liberalnych — Par
tii Reform i Wolności (walońskiej)
Andre Damseaux, Partii Wolności i
Postępu (flamandzkiej), Villy de
Clerqa i Partii Liberalnej (bruk
selskiej), Pierre Mundeleera.
Kontakty między SD a partiami
liberalnymi Belgii nawiązane zo
stały w ub.r.. a w grudniu 1977 r.
przedstawiciele kierownictw trzech
partii liberalnych złożyli wizytę
w Polsce. Celem podjętych kon
taktów jest rozwijanie wielopłasz
czyznowych, dobrosąsiedzkich sto
sunków polsko-belgijskich, m. in.
w zakresie współdziałania małych
i średnich przedsiębiorstw
oraz
wymiany kulturalnej i prasowej.
• W Trypolisie podpisano pro
tokół polsko-libijski o współpra
cy w dziedzinie gospodarki ko.
munalnej. Przewiduje on szeroką
współpracę w zakresie budownic
twa
komunalnego,
transportu
miejskiego oraz w przygotowywa
niu kadr libijskich specjalistów
dla tych gałęzi gospodarki.
Ze
strony polskiej protokół podpisa
ła minister administracji, gospo
darki terenowej i ochrony środo
wiska Maria Milczarek, ze strony
libijskiej — Abu Zeid Omar Dorda. sekretarz d/s gospodarki ko
munalnej Generalnego Komitetu
I.udowego Powszechnego Kongre
su Ludowego.
® W Lusace podano do wiado
mości, że podczas wizyty prezy
denta Zambii. Kennetha Kaundy,
w Angoli, zostały podpisane waż
ne dla obv krajów porozumienia
dwustronne. Dotvczą one rozsze
rzenia stosunków handlowych 1
poprawy transportu oraz utwo
rzenia wspólnych międzypaństwo
wych komisji d/s rozwoju współ
pracy w wielu dziedzinach.
• Według doniesień z Maputo,
w przedsiębiorstwach i zakładach
przemysłowych Mozambiku two
rzone są specjalne grupy, których
zadaniem jest
zapobieganie ewentualnym sabotażom gospodar
czym ze strony miejscowej reak
cji. Pierwsze takie grupy działa
ją już w największym przedsię
biorstwie państwowym — zakła
dach petrochemicznych
„Petromok”.
• Do Berlina przybyła delega
cja Organizacji Wyzwolenia Pale
styny z przewodniczącym Komite
tu Wykonawczego OWP. Jaserem
Arafatem na czele. Delegacja weź
mie udział w organizowanym w
NRD tygodniu solidarności z wal
ką sił atyiniperialistycznych na
Bliskim Wschodzie o pokój i po
stęp społeczny.
< Jak. informuje agencja AFP,
z Etiopii przybędzie do Dżibuti
pierwszy pociąg po rocznej przer
wie. Agencja przypomina, że po
wybuchu wojny o prowincję Ogaden zamknięto komunikację ko
lejową
między Dżibuti a Dire
Daua, a następnie między Dire
Dauą i Addis Abebą.
• W Innsbrucku rozpoczęła się
XXI sesja międzynarodowego ko
mitetu przestrzeni
kosmicznej
(COSPAR). Obrady poświęcone są
badaniom przestrzeni kosmicznej
i wiążącyni się z tym problemom.
Delegacja radziecka przekazała
naukowcom austriackim próbki
gruntu księżycowego przywiezio
ne przez stację „Łuna-20”. Kosmo
nauci radzieccy Jurij Romanienko
i Gieorgij Greczko poinformowali
uczestników sesji oprieblegu i
rezultatach lotu zespołu orbital
nego Salut-S — Sojuz-27. (PAP)
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Po szczycie NATO

Kryzys amerykańskiego przywództwa
Od stałego korespondenta
MACIEJA SŁOTWIŃSKIEGO
Waszyngton, w czerwcu

(A) Uderzenie przyszło z naj
mniej spodziewanej strony, od
tych, którzy cieszyli się kie
dyś specjalnymi względami
w Waszyngtonie — od Bry
tyjczyków. Jeszcze w przed
dzień szczytu NATO słyszało
się tu, że premier James
Callaghan bynajmniej
nie
przedkłada stosunków z EWG
ponad ścisłą, tradycyjną współ
pracę ze Stanami Zjednoczo
nymi, że z prezydentem Car
terem jest w częstych kon
taktach osobistych, a w każ
dym razie telefonicznych, oraz
że sądzi, iż prezydent na
arenie światowej „jest nie
doceniany”.
I oto ten sam premier 3.
Callaghąn na konferencji pra
sowej o szczycie waszyngtoń
skim NATO w obliczu kamer
telewizyjnych,
czyli
całego
świata w sposób oczywisty
ośmiesza amerykańskich part
nerów. Stwierdza: „Wydaje się,
że z Ameryki wyrusza wielu

Nowe dowody

w sprawie zamordowania
Aldo Moro
RZYM (PAP). Poniedziałkowe
dzienniki włoskie poinformowa
ły, że specjalna komisja, zaj
mująca się sprawą uprowadze
nia i zamordowania Aldo Moro,
jest w posiadaniu nowych do
wodów, które pozwolą jej w
ciągu
najbliższego
tygodnia
sformułować konkretne oskar
żenia pod adresem dwóch po
dejrzanych osób.
- Rzymski dziennik .,11 Tempo”
i mediolański „II Giorno” po
dają, że oskarżenie o bezpośred
ni udział w zamordowaniu Mo
ro zostaną prawdopodobnie wy
sunięte wobec dwu spośród pię
ciu osób, które aresztowano 17
maja w jednej z prywatnych
drukarni rzymskich. W lokalu
tym , — jak stwierdzono wów
czas — przygotowano i powie
lano ulotki i komunikaty „czer
wonych brygad”.
W dalszym ciągu trwają po
szukiwania Martio Morettiego,
32-letniego technika, którego po
licja uważa za szefa rzyrnsk1 '
komórki „czerwonych brygad”.
Odkrycie tajnej drukami „czer
wonych brygad” i skonfiskowa
nie znajdujących się tam mate
riałów utwierdziło policję w
przekonaniu, że Mario Morettl
jest jednym z głównych przy
wódców tej terrorystycznej or
ganizacji. Policja uważa także,
że Moretti był głównym łącz
nikiem między rzymską dru
karnią, z której korzystały
„czerwone brygady”, a głównym
kierownictwem tej organizacii.
__________________ (P)

Dwaj obywatele USA
usunięci z ZSRR
MOSKWA (PAP). Dwaj pra
cownicy amerykańskiej wysta
wy „Gospodarka rolna w USA”
która w kwietniu i maju była
eksponowaną w Kijowie, pro
wadzili antyradziecką ag'tację
wśród zwiedzających wystawę
obywateli radzieckich.
W związku ż tym radzieckie
MSZ wystosowało do ambasady
USA w Moskwie ostry protest
żądający, aby obaj obywatele
amerykańscy natychmiast opuś
cili terytorium ZSRR. (P)

Krzysztofów Kolumbów, aby
odkrywać Afrykę, a przecież
wiadomo że ona znajduje się
tam od dłuższego czasu”. Była
to drastyczna odpowiedź ze
strony Brytyjczyków na deklara
cję amerykańskiej administra
cji. która od obecnych wyda
rzeń afrykańskich — czy ra
czej od tego, co niektórzy mó
wią o wydarzeniach afrykań
skich — chce uzależnić kształt
.swej całej polityki zagranicz
nej. W tym też kształt najważ
niejszego w niej ogniwa — sto
sunków ze Związkiem Radzieckim, odprężenia. światowego
rozbrojenia.
Potem się okazało, że Callag
han wypowiadał się nie tylko
w imieniu Brytyjczyków, lecz
też
Duńczyków,
Holendrów,
Norwegów. Wszyscy oni uwa
żają, że J. Carter, niektórzy je
go
doradcy.
wyolbrzymiają
sprawę ostatnich walk w Zai
rze i wydarzeń afrykańskich w
ogóle. Okazało się także, iż do
kument końcowy sesji został
w ostatniej chwili skorygowa
ny tak, aby przypomnieć donio
słość i
„pierwszoplanowość”
stosunków Wschód — Zachód.
Premier Callaghan dodał zresz
tą na wspomnianej konferencji
pnasowej. iż należy zachowy
wać właściwe proporcje i nie
poświęcać odprężenia światowe
go czy SALT z racji jakiegoś
konfliktu lokalnego.
Zatem drugi porządek dnia
waszyngtońskiego szczytu nie
został zrealizowany. Bo ów
szczyt miał w istocie dwie
„agendy”. Oficjalnie, miał za
akceptować krótko i długofa
lowy program zbrojeń NATO,
miał uczynić duży krok na
przód w standaryzacji i unifi
kacji broni w obrębię Paktu
Północnoatlantyckiego. Miał też
zastanowić się nad aktualną sy
tuacją . polityczną i militarną
świata i rolą w tym sojuszu
atlantyckiego.
To oficjalnie.
Druga, ukryta agenda miała
charakter bardziej polityczny
czy nawet psychologiczny. Cho
dziło ó wykazanie, że Waszyng
ton. że J. Carter mogą pełnić
przywódczą rolę w świecie za
chodnim. a zwłaszcza w sojuszu
atlantyckim, że potrafią formuło
wać i korygować zwartą polity
kę tego bloku i że znajdują
poparcie dla tej polityki w
Kongresie
amerykańskim
i
wśród własnego społeczeństwa.
Jak sie podkreśla w tutej
szych komentarzach, pierwszy
porządek sesji NATO, ten jaw
ny. oficjalny, został w sporej
części wykonany. Szczyt pół
nocnoatlantycki zatwierdził w
zasadzie program dodatkowych
zbrojeń na okres 10—15 lat, na
sumę 60—80 miliardów dolarów
(dodatkowo — poza niejako
„normalnymi” wydatkami woj
skowymi), Trzeba tu podkreślić,
że ta akceptacja programu zbro
jeń stoi w jaskrawej sprzecz
ności z tym. co wielu przywód
ców NATO mówiło parę dni
wcześniej na forum ONZ na
specjalnej sesji rozbrojeniowej
deklarując wówczas swe popar
cie dla hamowania wyścigu zbro
jeń i postępów w odprężeniu
światowym. Hipokryzja więc oczywista.
Prezydent Carter w Waszyng
tonie ponownie oświadczył, iż
NATO i Europa zachodnia zaj
mują czołowe miejsce w poli
tyce amerykańskiej. Ale uczy
nił to tym razem w słowach
i tonacji — jak się tu utrzy
muję — wyraźnie z'mn°wojennej. I tu występują pierwsze
dowody fiaska amerykańskiego
co do wspomnianej „drugiej agendy”. Komentatorzy mówią,
iż wielu Europejczyków przy
kładem Callagh-ana wątpi czy
prezydent rozsądnie robi przy
bierając postawę .„nieprzejed
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nanego” wobec Związku Ra
dzieckiego. Są tacy, którzy
wprawdzie twierdzą, że posta
wa zdecydowanego, twardego
polityka jest J. Carterowi rze
komo aktualnie potrzebna, z uwagi na bardzo duży spadek
popularności prezydenta w oczach społeczeństwa. Ale przecięż niedawne sondaże opinii
publicznej wykazują, że nie kto
inny, ale właśnie 75 proc. Amerykanów jest za poprawą stosunków ze Związkiem Radziec
kim. za rychłym podpisaniem
układu SALT II. za współpra
ca gospodarczą z krajami so
cjalistycznymi.
Wątpliwości co do przywód
czej roli administracji wa
szyngtońskiej wyraził też na pa
rę dni przed szczytem kanc
lerz Schmidt (nie po raz pierw
szy zresztą) w telewizji ame
rykańskiej wypowiadając 6ię
bardzo ostro przeciw utrzymy
waniu amerykańskiego embar
ga na dostawy broni do Turcji.
W czasie szczytu w Waszyngto
nie prezydent Carter rozmawiał
z premierami Turcji i Grecji
namawiając ich do załagodze
nia sporu wokół Cypru — ale
jak wiadomo nic nie wskórał.
Dodajmy, te premier Turcji
wygłaszając przemówienie na
otwarciu szczytu (pełni on te
raz w rotacji funkcje przewod
niczącego sojuszu) położył głów
ny nacisk na znaczenie współ
pracy i odprężenia między
Wschodem i Zachodem, a we
wcześniejszych oświadczeniach

(A) Amerykański tygodnik
„Time” zamieścił artykuł wy
bitnego dziennikarza kenijs
kiego, Hilarego Bonifacę Ng’wego, redaktora i wydawcy „Nai
robi Times” oraz „Weerkly Review”. Ng'weno, który skoń
czył studia w amerykańskim
uniwersytecie Harvard, „ko
mentuje obecny stan zamiesza
nia w Afryce” — jak pisze Ti
me — i z częścią jego uwag
obcięlibyśmy zapoznać naszych
Czytelników:
„W chwili obecnej największy
wpływ z zewnątrz na wydarze
nia afrykańskie ma nadal za
chodnia Europa, a szczególnie
dawne mocarstwa kolonialne, ta
kie jak Wielka Brytania i Fran
cja. W rzeczywistości wpływy
europejskie w Afryce są tak do
minujące. że w wielu jej częś
ciach mówi się o neokolonializmie. Wskazuje się przy tym, że
francuska i belgijska interwen
cja wojskowa w prowincji
Szaba jest klasycznym przykła
dem lakich wpływów.
Oczywiście, neokolonializm jest
obelżywym słowem w Afryce.
Świadczy bowiem o chęci po
wrotu do władzy w tych kra
jach dawnych kolonialnych po
tęg. Dominacja europejskich
firm przemysłowych i handlo
wych w gospodarce krajów afry
kańskich; nagminna obecność
europejskich ekspertów i dorad
ców w Afryce; utrzymujące się
nadal silne więzi handlowe mię
dzy Afryką a Europą, która
wyznacza tej pierwszej rolę do
stawcy tanich surowców dla eu
ropejskich fabryk; europejski
styl życia, który utrzymuje się
wśród rządzących elit większości
krajów afrykańskich — wszy
stko to obserwatorzy uważają za
dowód nowej formy europej
skich wpływów kolonialnych w
Afryce...
Neokolonializm istnieje nie
wątpliwie w Afryce. Brytyjczy
cy, Francuzi, Belgowie i Portu
galczycy nie wycofali się chętnie
z tego kontynentu, kiedy powiał
nad nim wiatr przemian w la-

W ostatnich kilku latach
Hiszpania sprawiła więcej
niespodzianek tak zwanym po
litologom, czyli ludziom usiłu
jącym badać naukowo wyda
rzenia polityczne, niż jakikol
wiek inny kraj europejski (nie
wyłączając Włoch, gdzie wsku
tek niebywałego wzrosth fali
terroru nie można było wyklu
czyć porwania i zamordowania
któregoś z wybitnych mężów
stanu). Oto skrócony wykaz
hiszpańskich niespodzianek.

Nr 1. Po śmierci generała
Franco, który w ciągu kilku
dziesięciu lat sprawował dykta,
torską władzę w Hiszpanii, moż
na było spotkać się z przypusz
czeniem, że jego zwolennicy
zechcą nadal utrzymać władzę
pod hasłem „franlćizin bez
Franco”. Zwolennicy zmarłego
dyktatora podjęli taką próbę,
ale bardzo szybko okazało się,
że nie mają żadnych szans po
wodzenia. Gdy w rok po śmierci
Franco odbyło się referendum
na tematy ustrojowe, jego pogrobowcy zdołali zgromadzić za
ledwie kilka
procent głosów.
Naród wypowiedział się jedno
znacznie przeciw frankizmowi.
Nr 2. Gdy z woli generała
Franco w Hiszpanii po jego
śmierci przywrócono monarchię,
dość powszechnie można było
usłyszeć opinię, że król Juan
Carlos nie dopuści do zmian
demokratycznych. Powoływano
się na to, że młodego króla wy
typował (z pominięciem jego oj
ca) sam Franco. Również tu na
stąpiła niespodzianka. Juan Car-’
los okazał się człowl kiem roz
sądnym i światłym, doskonale

zdającym sobie sprawę z ogra
niczeń monarchii w dzisiejszym
świecie. Odegrał pozytywną ro
lę, ułatwiając przemiany ustro
jowe. Wpierw komuniści, a potem
także socjaliści przyjęli do wia
domości istnienie monarchii w
Hiszpanii.
Nr 3. Wojsko — zdaniem pe
symistów — miało być tym
czynnikiem, który uniemożliwi
przemiany i nie dopuści do
przywrócenia w Hiszpanii de
mokracji. Wojsko było rzeczy
wiście, jedną z głównych ostoi
reżimu frankistowskiego. Ale
wkrótce po śmierci dyktatora
okazało się, że starzejący się
generałowie z czasów wojny
domowej w Hiszpanii nie są
w stanie wpływać na rozwój
wydarzeń politycznych. Niektó
rzy z nich poprzestali na wer
balnym proteście po legalizacji
partii komunistycznej. Inni, jak
na przykład komendant wojsko
wy Barcelony, zmontowali pro
ces przeciw grupie postępowych
aktorów. Ale nie miało to żad
nego wpływu na przemiany de
mokratyczne. Wojsko — przy
pomocy króla — zostało podpo
rządkowane rządowi i przestało
być samodzielnym czynnikiem
politycznym.
Nr 4. Socjaliści byli w dniu
śmierci Franco małą grupą
działającą w podziemiu i nara
żoną na szykhny i prześladowa
nia. Mało kto przewidywał, że
stosunkowo prędko staną się
jedną z najbardziej wpływo
wych sił politycznych. Faktem
jest jednak, że gdy odbyły się
pierwsze po 40 latach wybory
do Kortezów, socjaliści zdobyli
przeszło 5 milionów głosów i
zajęli drugie miejsce po Unii

Centrum Demokratycznego pre
miera Suareza. Ostatnio obrado,
wał w Madrycie zjazd połącze
niowy dwóch istniejących partii
socjalistycznych i w prasie hisz
pańskiej można spotkać się z
przypuszczeniem, że gdyby dziś
odbyły się wybory, socjaliści
wysunęliby się na pierwsze
miejsce, a ich przywódca Felipe Gonzalez mógłby reflekto
wać na stanowisko premiera.
Nr 5. Komuniści ponieśli naj
większe ofiary, gdy w ciągu
trzech lat wojny domowej prze
ciwstawiali się faszyzmowi i bro
nili republiki. W następnych
latach nie poniechali nielegalnej
działalności. Ich przywódcy by
li więzieni i rozstrzeliwani. Pro
paganda frankistowska robiła
co mogła, by szkalować komu
nistów. Tym większe było za
skoczenie, gdy komuniści pod
czas wyborów zdobyli 10 pro
cent wszystkich głosów, wysu
wając się na trzecie miejsce
(po Unii premiera i po socjali
stach) i wyprzedzając „Sojusz
Ludowy” byłego ministra fran
kistowskiego Fragi Iribarne.
Niedawne wybory uzupełniają
ce do Senatu wykazały dalszy
wzrost wpływów komunistów.

★
Wymienione powyżej okolicz
ności sprawiły, że Hiszpania w
ciągu dwóch i pół lat po śmier
ci generała Franco zmieniła się
pod względem ustrojowym nie
do poznania, upodabniając się
do innych państw zachodnioeu
ropejskich. jak na przykład An
glii czy Francji. Niemała jest
w tym zasługa również premie
ra Adolfo Suareza i stworzonej
przezeń koalicji partii mieszczań
skich. Suarez sam wywodzi się
z ruchu frankistowskiego („Movimiento”), gdzie zrobił karierę,

(A) 80-letni Armand Hammler, prezes i główny udziało
wiec jedenastej co do wielkości
amerykańskiej firmy naftowej,
Occidental Petroleum, który
otrzymał niedawno w Mos
kwie wysokie odznaczenie za
osiągnięcia na polu współpra
cy między narodami i został
nieco później przyjęty w War
szawie przez Edwarda Gier
ka jest bez wątpienia jedną
z najbarwniejszych postaci amerykańskiego świata bizne
su.

Istnieje jednak poważna
przeszkoda w poszukiwaniu
nowych form stosunków mię
dzy Europą i Afryką, a jest
nim narastający kryzys na po
łudniu Afryki. Wskutek moc
nych historycznych powiązań
między Zachodnią Europą i
Afryką Południową (a także
Rodezją) kraje zachodnioeuro
pejskie nie chcą czy nie mogą
pogodzić się ze stanowczymi
żądaniami kraiftw afrykań
skich, które domagają się wol
ności dla południowej części
Afryki. Co więcej, wielu Afry
kanów odnosi wrażenie, że Eu
ropejczycy chcą teraz przeka
zać odpowiedzialność politycz
ną za rozwiązanie tej kwestii
Stanom Zjednoczonym”, (sek)

dochodząc w młodym wieku do
odpowiedzialnych
stanowisk.
Tym większa była niespodzian
ka, że po dojściu do władzy
odrzucił ideologię i taktykę
frankizmu, i zdołał nawiązać
współpracę z opozycją socjali
styczną i komunistyczną. Mam
na myśli tak zwane Pakty z
Moncloa, podpisane na jesieni
1977 roku, a zawierające uzgod
niony przez rząd i opozycję
program reform politycznych i
gospodarczych.
Obecnie w Hiszpanii zaczyna
się wielki sezon turystyczny.
W ciągu najbliższych czterech
miesięcy miliony turystów z
różnych państw znajdą się na
hiszpańskich słonecznych pla
żach i podziwiać będą zabytki
w hiszpańskich miastach. Duże
jest prawdopodobieństwo, że w
tym roku będzie jeszcze więcej
turystów niż w ostatnich latach,
gdyż wielu ludzi, którzy wybie
rali się na urlop do Włoch, być
może zmieni swe plany i pojedzie do Hiszpanii. Gdy liczba tu
rystów przekracza obecnie liczbę
mieszkańców Hiszpanii, nie nale
ży się dziwić ternu, że na okres
kilku miesięcy nastąpi faktycz
na przerwa w życiu politycz
nym kraju.
Ale późniejszą jesienią, gdy
fala turystów opadnie, zacznie
się znów sezon polityczny i
Hiszpanie z właściwym sobie
temperamentem powrócą do
namiętnych dyskusji. Zbliżają
się do końca prace nad projek
tem nowej konstytucji, która
zastąpi całkowicie zdezaktuali
zowane przepisy z czasów frankistowskich. W toku tych prac
należało rozwiązać kilka trud
nych spraw spornych (jak na
przykład znaleźć właściwe sfor
mułowanie dla roli Kościoła w
państwie, lub ustalić zakres i
charakter autonomii dla takich
prowincji, jak Katalonia i Kraj
Basków). Ostateczny projekt
konstytucji,
po
uchwaleniu
przez Kortezy, stanie się przed
miotem ogólnonarodowego refe
rendum.

Dalszy kalendarz polityczny
przewiduje wybory samorządo
we. Jest to sprawa o tyle istot
na, że w miastach dotychczas
urzędują władze, które pochodzą
jeszcze z czasów frankistowskich. Władze te na ogół lojal
nie współpracują z rządem Sua
reza, ale powszechna jest zgoda,
że powinny być zastąpione przez
rady miejskie i burmistrzów
pochodzących z demokratycz
nych wyborów.
Poza tym w Madrycie panuje
przekonanie, że właśnie w cza
sie wyborów samorządowych
można będzie zorientować się,
jakie są rzeczywiste wpływy
stronnictw politycznych w obecnej chwili. W stolicy uważa
się za prawdopodobne, że zwy
cięży partia socjalistyczna i że
jej przewodniczący, prof. Tierno Galvan, zostanie prezyden.
tern miasta.
Po uchwaleniu konstytucji
trzeba będzie wrócić również
do trudnego zagadnienia auto
nomii dla różnych prowincji i
regionów. W Barcelonie mówi
się o tym, że podpisane w ubiegłym roku porozumienie w
sprawie autonomii dla Katalonii
ma charakter tymczasowy i że
całe zagadnienie oczekuje no
wych rozwiązań. Chyba jesz
cze trudniejszy jest problem
autonomii Kraju Basków, gdzie
nie brak ekstremistów uciekają
cych się do aktów terroru.
Zdaniem partii opozycyjnych
po referendum konstytucyjnym
konieczne się stanie rozpisanie
nowych wyborów do Kortezów.
Premier Suarez do tego nie
kwapi się, licząc się z możliwoś
cią zwycięstwa lewicy. Nie brak
więc spraw spornych, ale w
Hiszpanii powszechna jest zgo
da, że można będzie je rozwią
zać — jak to się działo w cią
gu ostatnich dwóch lat — bez
przelewu krwi. Spokojny cha
rakter rewolucji pofrankistowskiej jest z pewnością najwię
kszą niespodzianka, jaką spra
wili Hiszpanie. (A)

tach sześćdziesiątych. W Angoli,
w Kongo i w wielu innych kra
jach wycofujące się mocarstwa
kolonialne pozostawiły niewiela
instytucji, którymi mogliby się
posłużyć nowi przywódcy afry
kańscy do zbudowania trwałych
organizmów państwowych...
Kraje europejskie... powinny
były przygotować swych podda
nych do niepodległości. Nie zro
biły tego. Większość Afrykanów
uważa, że Europejczycy nie po
winni się byli w ogóle pojawić
w Afryce. Ale co by się stało,
gdyby Europa przyjęła inną po
stawę wobec swoich kolonii, jest
teraz tylko przedmiotem akade
mickich rozważań. Główny pro
blem polega na tym, w jaki
sposób Europa i Afryka mogą
ułożyć swe stosunki tak, żeby
dawne różnice uległy złagodze
niu i aby można było rozwiązać
niektóre poważne kwestie.
, Jest rzeczą oczywistą, że Eu
ropa powinna zrobić, wszystko,
żeby dopomóc do ekonomicznego
rozwoju krajów afrykańskich,
1 w pewnym stopniu dzieje się
to dzięki dwustronnym i wielo
stronnym wysiłkom różnego ro
dzaju... Można by zrobić o wie
le więcej, gdyby zliberalizować
handel i warunki spłacania po
życzek przez kraje afrykańskie.

Znów
przed sądem

I WYDARZENIA

Przodkowie Hammera pocho
dzą z Rosji. Jego dziad wyemi
grował w 1875 roku „za Chle
bem” do Stanów Zjednoczonych,
gdzie nie zbił wprawdzie fortu
ny, ale zdołał przynajmniej za
pewnić swym dzieciom przy
zwoite wykształcenie. Ojciec
Hammera, Julius, skończył na
przykład
medycynę i zaczął
praktykę lekarską, jako gine
kolog; założył jednocześnie nie
wielki skład apteczny, z które
go dochody pozwalały rodzinie
wiązać koniec z końcem.
Ojciec dzisiejszego milionera,
urodzony jeszcze w Rosji, był
bardzo wyczulony na dochodzą
ce stamtąd wieści i gd-? wvbuchla rewolucja stał się od
razu jej gorącym zwolennikiem
i obrońcą na ziemi amerykań
skiej. Był także jednym z za
łożycieli Partii Komunisty-znej
w USA. A gdy w końcu 1919 r
dostał się do więzienia, Armand
Hammer, nie przerywając stu
diów medycznych, przeh’ m
ojcu skład apteczny. Ujawnił
pi-zy jego prowadzeniu nie tyle
talent doktora, co sprytnego
przedsiębiorcy. W niezmiernie
krótkim czasie przekształcił
skromny sklepik w sieć aptek
i mając 23 lata był już prawie
milionerem...
Związki rodzinne sprawiły za
pewne, że i on wciąż intereso
wał się wydarzeniami w oj
czyźnie swych przodków. Na
wieść o głodzie, który nawie
dził, wyniszczoną przez wojnę,
Rosję. Hammer nabył za nie
wielki pieniądz rozmaite urzą
dzenia sanitarne i medykamen
ty z demobilu amerykańskiego,
załadował je na statek i pożeglował do Petersburga. Dzięki
nawiązanym w Rosji znajomoś
ciom w kołach nowej władzy
radzieckiej, dostał się także w
końcu do Lenina, który chętnie
widział tego człowieka, zdolne
go ułatwić kontakty między oto
czoną „sanitarnym kordonem”
rewolucyjną Rosją a Ameryką.
Aczkolwiek
nikt nie używał
wówczas tego wyrażenia, można
chyba powiedzieć, że była to
polityka odprężeniowa.
Wkrótce Hammer postarał się
o dostawy zboża dla Rosji i zor
ganizował w zamian wywóz az
bestu, którego złoża na Uralu
należą do najobfitszych w świe
cie. W późniejszych stosunkach
z Rosją, a następnie ze Związ
kiem Radzieckim, Armand Ham
mer wykorzystywał te pierwsze
doświadczenia
„bezpieniężnejwspółpracy na znacznie szerszą
skalę.
Powróciwszy do Stanów Zjed
noczonych, Hammer nie przesta
wał prowadzić różnorodnych in
teresów, pomnażając wraz z upływem lat swój majątek. W
wieku 58 lat postanowił wyco
fać się z czynnego życia. Ale
nie wytrzymał długo w swej
posiadłości w Kalifornii, gdzie
zamierzał odpoczywać na eme
ryturze. Spekulacja ciągnęła go
zbytnio. Zainstalował swe biuro
w Los Angeles i pracował w
nim po 16 godzin na dobę, tak
jak za młodu. Tym razem —
skierował swe óczy na naftę.
Nabył niewielką, bankrutującą
firmę naftową Occidental Petro
leum, którą — z właściwym sobię zmysłem
do interesów i
„szczęśliwą ręką” — przekształ
cił szybko w dobrze prosperują
cy biznes.

Afrykańska
ocena

Hiszpańskie niespodzianki
GRZEGORZ JASZUŃSKI

podkreślał, że wbrew temu, co
niektórzy politycy utrzymują
Turcja nie dostrzega zagrożenia
ze strony Związku Radzieckie
go, co więcej kraj ten ma za
miar niebawem podpisać układ
o przyjaznej współpracy z
ZSRR.
I jeszcze dodatkowe słowo o
Afryce. W kuluarach sesji
NATO mówiło się, że na temat
stosunków Stanów Zjednoczo
nych do Czarnego Lądu słyszy
się wciąż trzy odmienne bardzo
glosy: Brzezińskiego, Vance’a
i Younga. I nie wiadomo wła
ściwie czyj głos jest najważ
niejszy i miarodajny. Dodaje
się. że ta bynajmniej niezamie
rzona dwutorowość, czy nawet
trzytorowość polityki amerykań
skie! uderza w wielu innych
wypadkach. Jednego dnia na
przykład Vance wskazuje na po
stęp w rokowaniach SALT II,
drugiego dnia Brzeziński uderza
w tony zimnowojenne wobec
Związku Radzieckiego i umizga
sie do Chin.
Sumując efekty szczytu NATO
trzeba powiedzieć, że w zakre
sie militarnym Amerykanom
udało sie doprowadzić do za
akceptowania przez członków
sojuszu pewnych kroków w za
kresie zbrojeń. Równocześnie
jednak rozbieżności co do kie
runków polityki zagranicznej
NATO, co do roli i celów, ja
kie USA chcą .narzucić swvm
partnerom, sprawiły, że Wa
szyngtonowi nie udało się osią
gnąć w pełni swych zamierzeń.
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Jako „niezależny” naftowiec
(niezależny — od siedmiu naj
większych i współpracujących
z sobą ściśle koncernów: Exxon,
Shell, Texaco, Mobil Oil, Socal,
British Petroleum i Gulf Oil),
Hammer uzyskał m. in. konce
sje w Libii, jeszcze za czasów
króla Idrysa. Ale potrafił je
zachować również wówczas, gdy
władzę przejęli młodzi oficero
wie pod wodzą Muammara Kadafiego. Bez wahania przystał
w 1970 roku na żądanie pod
wyższenia ceny ropy, a następ
nie podporządkował się ustawie
o nacjonalizacji. Prawdę mó
wiąc, przejawia się w tym jego
zasada życiowa, tkwi tu także
tajemnica jego powodzenia: lu
bił pieniądze, ale uważał za
wsze, że jeżeli chce się samemu
zarobić, to trzeba pozwolić za
robić innym...
Jak wspomina Hammer w wy
wiadzie udzielonym swego cza
su
tygodnikowi
„Business
Week”, jeszcze w 1961 roku, za
prezydentury Kennedy’cgo. po
stanowił on znów podjąć na
szerszą skalę współpracę gospo
darczą z ZSRR. „Czas nie doj
rzał jeszcze jednak do tego” —
zauważa Hammer Dopiero po
1972 roku, gdy zarysowała się
wyraźna poprawa w stosunka-'
radziecko-amerykańslcich, pre
zes Occidental Petroleum uznał,
że jego godzina wybiła.
W „umowie swego życia”. '
sam o niej mówi, ooie^ają-ei
łącznie na blisko 20 mld dola
rów, Armand Hammer i jegj
radzieccy kontrahenci przep.-wadzili pomyślnie wiele poro
zumień o współpracy i dosta
wach wzajemnych między ra
dzieckimi przedsiębiorstwami 1
amerykańskimi koncernami. O
chwili
wstępnej
akcepta
cji tej umowy do jej ostatecz
nego
podpisania
upłynęło
wprawdzie dwa lata, ale w su
mie obie strony były z niej za
dowolone. Armand Hammer
zbija z pewnością dalsze milio
ny, lecz zgodnie ze swoją zasadą
życiową, uznał że i kontrahent
musi odnieść korzyści, leżeli
transakcja w ogóle ma dojść do
skutku.
Przez pewien czas zazdrośni
o jego handlowe sukcesy biz
nesmeni amerykańscy oskarżali
Hammera o „kryptokomunizm”.
Ale, gdy bez większych wahań
wielu z nich dopuścił do spół
ki, uznali go za przewidującego
prekursora handlu Wschód-Za
chód. Jest też nim z całą pew
nością. (es).

Springera wska „wolność zniesławiania’

Nagonka na intelektualistów
Od stałego korespondenta

(P) Wszystko wskazuje na
to, że po raz drugi — od czasu
przegrania
ubiegłorocznych
wyborów — były premier In
dii, pani Indira Gandhi zosta
nie postawiona przed sądem.
Rząd Morarji Desaia postano
wił pociągnąć da odpowie
dzialności prawnej córkę Nehru pod zarzutem „domniema
nego udziału w ekscesach i
nadużyciach stanu wyjątko
wego”. Podstawą tych zarzu
tów są wyniki dochodzeń spec
jalnej komisji, na czele której
stoi były sędzia trybunału
najwyższego Indii, C. Shah.
Decydując się na ten krok
rząd Janaty podjął świadome
ryzyko polityczne. Nie wiado
mo bowiem na ile przesłucha
nia Indiry Gandhi potrafią
zaszkodzić jej rosnącej znów
popularności w społeczeństwie,
na ile natomiast obrócić się
mogą
przeciwko
rządowi.
Przypomina się, iż poprzednia,
niewyważona politycznie i nie
zbyt uzasadniona prawnie, ak
cja sądowa przeciwko byłemu
premierowi skompromitowała
władze zaś arerz'owanej przy
sporzyła jedynie nimbu mę
czennicy.
Tym razem — jak zapew
niał premier Desal — cala ak
cja została starannie przemyś
lana i odpowiednio przygoto
wana. Indira Gandhi odpowia
dać ma przed trybunałem
f specjalnym, powołanym pod
| auspicjami Sądu Najwyższego.
| Czy jednak zarzuty przeciwko
niej przekonają rzeczywiście
społeczeństwo indyjskie? Wie
le osób podejrzewa, iż kryje
się za nimi dość wyraźny cel
— ostateczna kompromitacja
i definitywne usunięcie z are
ny politycznej najgroźniejsze
go i bynajmniej nie rezygnu
jącego z powrotu do władzy
g przeciwnika politycznego?
Wiadomo na ogół, iż 21 mie
sięcy stanu wyjątkowego —
ostatni okres rządów pani
Gandhi — nie byty czasem
wewnętrznego ładu, harmonii
politycznej i spokoju. Rząd
działał ostro, zdecydowanie,
nie zawsze licząc się z intere
sami społecznymi i wymogami
prawa. Władzy nadużywali
ministrowie, z nieograniczo
nych niemal uprawnień ko
rzystał, nie sprawujący żadnej
funkcji publicznej, syn Indiry
Gandhi, Sanjay. Wszystko to
może być prawdą. Wątpliwe
jednak, by starczało to na po
lityczną rozprawę z tak groź
nym rywalem, jakim wciąż
pozostajepani Gandhi.
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Bonn, w czerwcu
FRANCISZEK NIETZ
(A) Publiczna krytyka prze
wodniczącego frakcji SPD w
Bundestagu, Herberta Wehnera
wobec zdumiewającego orzecze
(P) Do Stanów Zjednoczo
nia sądu najwyższego RFN (Bunnych udała się portugalska
desgerichtshof) w sprawie Boellmisja finansowa. Cel podróży
Walaen wywołała falę kontro
— negocjacje na temat poży
wersji.
czek, jakie Waszyngton mógł
Przypomnijmy: w komentarzu
po zamordowaniu zachodnioberby udzielić rządowi premiera
lińskiego sędziego Drenkmanna,
Mario Soaresa.
springerowski publicysta MaCzas wizyty nie jest może
thias Walden w poniżający spo
najtrafniej wybrany, albowiem
sób zaatakował wybitnego pisa
rza, laureata Nagrody Nobla stosunkowo niedawno zakoń
Henryka Boella, stawiając go w
czyły się negocjacje między
szeregu moralnych współspraw
Portugalię a Międzynarodo
ców zbrodni i duchowych ojców
wym Funduszem Walutowym,
terroru.. Boell wystąpił na drogę
właśnie w sprawie pożyczki.
sądową. Uzyskał częściową sa
Fundusz wyasygnuje na ten
tysfakcję. W minionych dniach,
ostateczną decyzją sądu najwyż cel 50 min dolarów, a między
narodowe konsorcjum kapita
szej instancji, poprzedni wyrok
został uchylony. Walden stał się
łowe utworzone przez kilka
wolny od zarzutu zniesławienia,
naście bogatych państw za
zaś obrzucony błotem pisarz —
chodnich, dołoży jeszcze 750
obciążony kosztami postępowa
min.
nia. Sąd uznał, że reakcjonista
Okazuje się jednak, źe ta
springerowski w swym paszk
wilu radiowym skorzystał tylko
jakby nie ł>ylo duża suma pie
z zasady wolności prasy.
niędzy, nie wystarcza. Rząd
Boell zapewnił, iż o rozgory
czeniu nie ma mowy. Dręczy go H portugalski zabiega o nowe
natomiast obawa o dalsze upow pożyczki, albowiem sytuacja
szechnianie się „wolności znie
sławiania”, która kwitnie na ła gospodarcza kraju jest po
mach pism springerowskich. Z
ważna.
kolei zwolennicy stawiania pod
Nie udało się zahamować in
pręgierzem rzekomych „sympa
flacji wynoszącej ok. 35 pro
tyków terroru" pośpieszyli z no
wymi atakami, kierując je cent i bezrobocia oscylującego
m.in. w stronę przewodniczącego wokół 17 proc. Trzy plany
frakcji SPD. Obok znanych szer gospodarcze ogłoszone od 1976
mierzy „prawa i porządku” roku przez rząd socjalistów,
zwalczających wszelkie lewico
nie przyniosły spodziewanych
we czy liberalne przejawy ży
Także podwyżka
cia słowem drukowanym, zamel rezultatów.
cen żywności, podatków, de
dowali się do głosu działacze
waluacja waluty itd., podjęte
zachodnioniemieckiego związku
sędziów, politycy CSU z człon po zawarciu porozumienia z
kiem zarządu tej partii Heinzem
MFW, nie dały zadowalających
Rosenbauerem i CDU — z jej
efektów.
przewodniczącym Kohlem.
Nadal głównym problemem
Z.R.

Misja

Trzęsienie ziemi
w Azji Środkowej
MOSKWA (PAP). W nocy z
niedzieli na poniedziałek zare
jestrowano w radzieckiej Azji
Środkowej silne wstrząsy tekto
niczne. W epicentrum, które
znajdowało się na północ od
Gazli (Uzbekistan), slia wstrzą
sów osiągnęła 8 st. według 12-stopniowej skali, w samym
mieście 6—7-stopni. Na szczęś
cie nie zanotowano ofiar w
ludziach, jedynie nieznaczne
straty materialne. Przemysł ga
zowy i gazociągi działają bez
zakłóceń.
Analogiczne trzęsienie ziemi w
maju 1976 r. zniszczyło Gazli.
Od tego czasu miasto zostało
całkowicie odbudowane, przy
czym zastosowano szczególnie
trwale konstrukcje i materiały,
które doskonale wytrzymały
obecne trzęsienie.
Wstrząsy podziemne wystąpi
ły na dużym obszarze Azji Środ
kowej. Ich siła w Taszkiencie
wyniosła 5 st., w Samarkandzie — 4 st., ą w Bucharze —
2—3 st. (P)

Portugalii jest zahamowanie
importu i zwiększenie ekspor
tu dla wyrównania bilansu
handlowego. Jest to jednak
niezmiernie trudne, albowiem
Portugalia jest krajem, który
poza tradycyjnymi towarami
eksportowanymi od lat, jak
korek czy wino, ma niewiele
do zaoferowania.
Przestarzała struktura gos
podarcza odziedziczona po rzą
dach Salazara i Caetano oraz
zbyt powierzchowna jej mo
dernizacja przez kolejne rzą
dy porewolucyjne, nie pozwa
lają na rozwój tradycyjnych
oraz nowych gałęzi gospodar
ki. Kraj znajduje się w sytua
cji stałego kryzysu gospodar
czego.
Dlatego rząd w Lizbonie ucieka się do coraz to nowych
pożyczek. Jest to jednak me
toda dająca tylko doraźne wy
niki. Portugalia potrzebuje
głębokich zmian w swoim sys
temie gospodarczym, a nic nie
wskazuje na to aby rząd za
mierzał je przeprowadzić.
ZDZISŁAW KAMIŃSKI
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Praca dla ćwierć miliona uczniów i studentów
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Dziś Polska gra z Tunezją

Dwudzieste lato z OHP
Informacji własna
(A) Tegoroczne lato z OHP będzie latem ogromnie uroczystym
i ogromnie pracowitym. Uroczystym, bo jest to rok 20-lecia
OHP, a pracowitym, bo nigdy jeszcze na wakacyjne spotkania
z pracą nie wyjechało tylu junaków, ilu wyjedzic w tym roku.

O coraz większym zaintere
sowaniu pracą w hufcach
przekonuje nas nie tylko sta
tystyka — wiosną zorganizo
waliśmy telefoniczną konsul
tację na temat możliwości
pracy uczniów i studentów w
czasie wakacji, a telefony z
pytaniami dzwonią do dziś.

Przewiduje się, że w cza
sie tegorocznego lata pra
cować będzie ok. 260 tys. ucz-

Współpraca naukowców
SGPiS i Sorbony
Informacja własna
(P) Po faz piąty już spotyka
ją się ekonomiści ze Szkoły
Głównej Planowania i Statysty
ki oraz z Uniwersytetu Paris I
Pantheon-Sorbonne.
Tematem
rozpoczętego 5 bm. trzydniowe
go seminarium naukowego jest:
„Rola cen w planowaniu gospo
darczym we Francji i w Pol
sce”.
Coroczne spotkania, zapocząt
kowane w maju 1973 r., poświę
cone są wymianie doświadczeń
obu naszych krajów w dziedzi
nie polityki gospodarczej i eko
nomicznej.
Strona polska wygłosi m.in.
referaty nt.: „Ceny racjonalne
a opracowanie dobrego planu
w gospodarce socjalistycznej”,
„Ceny w handlu zagranicznym
Polski”, „Ceny w planowym
kierowaniu organizacjami w
praktyce polskiej”; strona fran
cuska natomiast przedstawi re
feraty m.in. nt.: „Ceny
~
a handel zagraniczny” ,.Planowanie
cen w dużych przedsiębiorstwach”, „Polityka cen w waprzypadek
runkach inflacji:
Francji”, (rem)

Leczenie
chorób kręgosłupa
Informacja własna
(P) 400 specjalistów różnych
dziedzin medycyny: ortopedów,
neurochirurgów neurologów ane
stezjologów, rehabilitantów obra
dowało w dniach 4—3 czerwca w
Pałacu Kultury w Warszawie,
przedstawiając najnowsze wyni
ki leczenia cUojóU, kręgosłupa.
Schorzenia te stają 6ię coraz
powszechniejsze w krajach roz
winiętych, a ich „epidemia”
która sygnalizują specjaliści,
wiaże się m. in. ze skutkami
niewłaściwego trybu życia, w
którym ruch odgrywa coraz
mniejszą rolę, a coraz więcej
czasu spędza się w pozycji sie
dzącej (najcześciei nieprawidło
wej). Spondyliatrzy — to znaczy
lekarze, którzy specjalnie zaj
mują się chorobami kręgosłupa,
wielką wagę przywiązują do pro
filaktyki. która powinna pole
gać przede wszystkim na upra
wianiu gimnastyki i sportu od
najwcześniejszych do najpóźniej
szych lat Ważne jest także za
pewnienie odpowiednich wa
runków pracy, wykonywanej we
właściwej pozycji, nie obcią
żającej nadmiernie nieprawi
dłowo kręgosłupa.
Mówiąc najogólniej, leczenie
powinno być w ogromnej więk
szości przypadków zachowaw
cze, do zabiegów chirurgicznych
należy się uciekać w wyjątko
wych przypadkach, ale. jeśli
już są one konieczne, to powin
ny być wykonywana możliwie
jak najwcześniej, kiedy szansa
na uzyskanie trwałej poprawy
stanu zdrowia jest największa.
Na wspomniany kongres do
Warszawy przyjechali specjali
ści z 30 krajów, należący do
Światowe! Federacji Chirurgów
Kręgosłupa i Spondyliatrów,
którei jednym z głównych za
łożyciel’ isst doc. dr hab. Ger
wazy Swiderski — sekretarz
generalny tej federacji będący
kierownikiem kliniki ortopedy
cznej Akademii Medycznej we
Wrocławiu. (A. D.)

niów szkół ponadpodstawowych
i ok. 9 tys. studentów. Znako
mita większość wyjedzie na obozy, reszta pracować będzie w
tzw. hufcach dochodzących lub
po prostu indywidualnie. Każ
dego roku powiększa się lista
partnerów OHP i należą do
przeszłości czasy, kiedy przed
każdym sezonem kłopotano się
o miejsca pracy i zabiegano o
pracodawców. W tym roku z
pomocy junaków korzystać bę
dzie 16 resortów, a najwięcej
młodzieży zatrudni rolnictwo,
handel, usługi, gastronomia, ad
ministracja, gospodarka tereno
wa i leśnictwo.
Oficjalna inauguracja junac
kiego lata odbędzie się 1—2 lipca w Nowej Hucie, ale to będą
uroczystości 20-lecia, sezon zaś
roboczy rozpocznie się 26 czer
wca. Pierwszy turnus trwał bę
dzie do 21 lipca, a drugi (gdyż
w tym roku po raz pierwszy
organizowane są dwa turnusy
zamiast trzech) od 24 lipca do
19 sierpnia.
Rygory terminów nie obowią
zują oczywiście tych uczniów i
studentów, którzy zdecydowali
się na pracę indywidualną, w
ramach akcji „Wakacje na
własny rachunek”. Wbrew po
czątkowym oporom i obawom
akcja ma z roku na rok więk
sze powodzenie — w tym roku
przewiduje się indywidualne
zatrudnienie ok. 78 tys. ucz
niów i studentów. Najchętniej
korzystają z ich pomocy te za-

kłady, którym w lecie brak rąk
do pracy szczególnie doskwiera,
a które nie mają możliwości za
pewnienia młodzieży mieszka
nia, wyżywienia itp. Nowinką
tegorocznego lata jest współ
praca z Autostopem — autos
topowicz przejeżdżający przez
miejscowości, gdzie pracować
będzie hufiec, może w nim po
pracować, zarobić i ruszyć dalej
w drogę.
Niezmiernie trudno byłoby
wyliczyć miejsca, gdzie uloko
wane będą junackie obozy, w
każdym razie na pewno naj
bardziej widoczne będą obozy
duże, tzw. zgrupowania,, przy
szczególnie ważnych budowach.
Zorganizowano ich 36, dla blis
ko 30 tys. junaków, najwięcej
zaś przy przedsiębiorstwach
podległych resortom komunika
cji, budownictwa. Sztandarową
akcją junacką będzie organi
zowana wespół z resortem ko
munikacji — „OHP na olimpij
skim szlaku Moskwa-80”. Szla
kami kolejowymi naszego kra
ju pojadą w 1980 r. do Moskwy
tysiące zagranicznych turystów.
Ńa wszystkich większych tra
sach kolejowych, przy remon
tach, modernizacji, upiększaniu
pracować będzie młodzież z
OHP. PKP zapewnią dobre wa
runki, najlepszym obiecują od
znaki resortowe i bezpłatne bi
lety do Moskwy w czasie Olim
piady. W olimpijskiej akcji OHP
pracować będzie w tym roku
prawie 9 tys. osób.
W tym roku organizatorzy
junackiego lata przyjęli zasadę,
że wszystkie soboty i niedziele
są wolne, co stanowi niewąt
pliwie atrakcję dla młodzieży,
ale też dodatkowy obowiązek
dla komendantów obozów i
pracodawców, (m)

Kalendarz historyczny

„Marsz, marsz Dąbrowski
(A) Pozostawił po sobie pa
miętnik zatytułowany: „Jene
rała Henryka Dąbrowskiego
pamiętnik wojskowy legio
nów polskich we Włoszech
poparty notami wyjaśniający
mi”. Ponadto zbiór map oraz
starożytnej i egzotycznej bro
ni, którą przekazał Towa
rzystwu Przyjaciół Nauk.

Generał Jan Henryk Dąbrow
ski pozostawił po sobie jeszcze
coś znacznie cenniejszego. Naro
dową legendę i tradycję walki
o niepodległość. Ojciec polskich
!eg’onów i adresat narodowego
hymru (zwanego Mazurkiem
Dąbrowskiego)
— zmarł 6
czerwca 1818 roku w Winno
górze. Przeżył lat 63, a więk
szość z nich minęła mu w wal
ce i działalności legionowej.
Wielki patriota, daleką prze
był drogę do swej Ojczyzny.
Służył w armii saskiej, gdy
wezwał go Sejm Czteroletni.
Nawoływano wówczas Polaków
spod obcych sztandarów do
tworzonej właśnie stutysięcznej
armii. W wojnie z Rosją nie
zdążył już wziąć udziału, do
powstania
kościuszkowskiego
przystąpił, ale dopiero po zdo
byciu Warszawy. Nie wzbudzi
ło to do niego zaufania. Musiał
je zdobywać w walce. W cza
sie późniejszego oblężenia sto
licy odparł najgroźniejsze ude
rzenie przeciwnika od strony
Powązek. Za czyn ten uzyskał
stopień generała.
Po upadku powstania, w
1793 r. przyjechał do Paryża.
Zaproponował rządowi francu
skiemu utworzenie Legionów
Polskich. Napoleon zaakcepto
wał projekt. Legiony stały się
faktem. Miały one w tym cza
sie dla Polski ogromne znacze
nie moralne. Skupiały bowiem
tysiące polskich żołnierzy pod
hasłem oswobodzenia ojczyzny,
dając krajowi nadzieję odzy
skania wolności.
W kamnanii roku 1812 generał
Dąbrowski brał udział w wal
kach n&d Berezvną. Po śmier
ci ks. Józefa Poniatowskiego,
został naczelnym wodzem pol
skiego wojska.
15.V.1814 roku po klęsce Na
poleona, Henryk Dąbrowski
wraca do kraju, do Królestwa
Kongresowego. Ogłasza wezwa
nie do polskich wojskowych o
wstępowanie do armii narodo
wej. Działa jeszcze w Komite
cie Wojskowym i zasiada w se
nacie Królestwa Kongresowego.
Ale był to już człowiek żyjący

W dniu 3 czerwca 1978 roku zmarł
mgr inź.

ROMAN CZARNOTA-BOJARSKI
profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Prodziekan Wy
działu Inżynierii Lądowej. Zmarły był dziekanem Wydziału Bu
downictwa Lądowego w latach 1959—1S60 oraz wieloletnim Pro
dziekanem Wydziałów Inżynierii Budowlanej 1 Inżynierii Lą
dowej Pełnił funkcję Kierownika Katedry Mechaniki Gruntów
1 Fundamentowania oraz wicedyrektora Instytutu Dróg 1 Mostów.
Wychował pokolenia Inżynierów budownictwa i komunikacji,
stworzył szkelę naukową Mechaniki Gruntów i Fundamentowa
nia. Za swe wielkie zasługi odznaczony został Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi
oraz licznymi odznakami honorowymi I medalami.
W Zmarłym nauka polska utraciła wybitnego specjalistę, mło
dzież — wspaniałego wychowawcę i przyjaciela, a pracownicy
Politechniki Warszawskiej — szlachetnego 1 mądrego Kolegę.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 czerwca o godz. 11.09 na Cmen
tarzu Powązkowskim, o czym z głębokim żalem zawiadamiają:

Rektor, Senat. Dziekan i Rada Wydziału
Inżynierii Lądowej
oraz Rada Zakładowa ZNP
Politechniki Warszawskiej
W dniu 5 czerwca 1978 r. po długich I ciężkich cierpieniach
zasnęła w Bogu opatrzona św. Sakramentami, najdroższa nam
Matka 1 Babcia
S. f P.

HELENA GRABOWSKA
z d. Chrostowska
wdowa po śp. dr med. Władysławie Grabowskim.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 8 czerwca o godz.
11.00 w kościele Sw Karola Boromeusza, po którym nastąpi wy
prowadzenie Zwłok do grobu rodzinnego na Cmentarzu Po
wązkowskim, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim talu
córka, zlęt, wnuczka 1 rodzina

99
000

wyłącznie przeszłością. Mieszkał
najchętniej w Winnogórze, w
której zmarł i został pochowa
ny. Kaplica winnogórska, gdzie
znajdują się zabalsamowane
zwłoki gen. Dąbrowskiego, była
miejscem pielgrzymek polskich
patriotów przez cały okres nie
woli i rozbicia. (GOD)

Laureaci

Olimpiady Chemicznej
Informacji własna
(P) Na Wydziale Farmacji
Akademii Medycznej w Warsza
wce. 5 bm.. odbyła się uroczy
stość zakończenia XXIV Olim
piady Chemicznej. Spośród 2
tys. uczniów, którzy rozwiązali
zadania etapu wstępnego w
swoich szkołach, do finałów za
kwalifikowało się 130 zawodni
ków — tytuły laureatów zaś
zdobyło 34 uczniów.
Czołowe miejsca zajęli: Sła
womir Cybulski z I Lic. Ogól
nokształcącego w Zamościu. Wi
told Mizerski z IV Lic. Ogól
nokształcącego w Gliwicach.
Michał Pawlak z I Lic. Ogólno
kształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, Jarosław Kcstrowicki z IX Lic. Ogólnoksztalcącego w Gdańsku, Elżbieta Bazydlo z Technikum Ekonomicznego w Ełku. Ryszard Miarczyński z Technikum Chemicznego
nr 1 w Lublinie, Krzysztof
_
Bombą z Lic. Ogólnokształcące
go w Zawadzkich. Joachim
Włodarz z Zespołu Szkół Chemiczno-Mechanicznych w Gliwi
cach. Jerzy Goliński z II Lic.
Ogólnokształcącego w Lublinie i
Dariusz Domeradzki z Techni
kum Chemicznego w Piastowie.
Zdobywcy 4 pierwszych miejsc
będą reprezentowali Polskę na
X Międzynarodowej Oliippiadzie
Chemicznej, która w tym roku
odbędzie się w naszym kraju,
w Toruniu, w dniach 3—12 lipca. (rem)

Pogrzeb
Eugeniusza Paplińskiego
(P) W Warszawie odbył sic
pogrzeb artysty-choreografa —
Eugeniusza Paplińskiego.
W latach 1925—1934 był E. Papliński solistą Teatru Wielkiego
w Warszawie i Lwowie. Po
drugiej wojnie światowej objął
stanowisko baletmistrza i pierw
szego tancerza w Teatrze Mu
zycznym w Krakowie i Operze
w Poznaniu. Był założycielem
i kierownikiem artystycznym
Polskiego Zespołu Tańca. Współ
pracował z wieloma zespołami
w kraju i za granicą. W pra
cy twórczej interesowały go
szczególnie balety oparte na pol
skim tańcu narodowym. Był
twórca i autorem układu bale
towego pierwszego programu ze
społu pieśni i tańca „Mazow
sze”.
E. Papliński byl laureatem Na
grody Państwowej I stopnia
przyznanej za wybitne osiągnię
cia twórcze w dziedzinie pol
skiego tańca ludowego. (PAP)

Pogrzeb

Maji Berezowskiej
(P) Na Cmentarzu Komunal
nym na Powązkach w Warsza
wie 5 bm. odbył się pogrzeb
wybitnej artystyki malarki i
graficzki — Maji Berezowskiej,
autorki ilustracji do dzieł kla
syki polskiej i obcej, rysunków
satyrycznych, portretów ludzi i
kwiatów.
Mogile pokryły kwiaty a wśród
nich od ministra kultury i
sztuki, ZPAP i byłych współ
więźniarek z Pawiaka i Ravensbrueck. (PAP)

V

Polscy piłkarze na River Plato

Fot. CAF — Matuszewski

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
Wyjmowanie ich trwa czasami
kilka minut.
W odróżnieniu od Polaków.
którzy całe dnie soedzaja za
miastem w Jockey Clubie, są w
hotelu „Libaratador” zav.s:e
zawodnicy w czerwonych dre
sach z napisem Tunezja. Krą
żą oni po hallu hotelowym,
przesiadują w kawiarni, w sali
telewizyjnej. Wszyscy sa sym
patyczni, uśmiechnięci, skorzy
do rozmów w których wracała
do zwycięskiego meczu z Me
ksykiem.
„Przed wyjazdem z kraju po
stawiliśmy przed sobą następu
jące cele: pokenać Meksyk, zagrać dobry mecz z Polska i nie
porażki z
ponieść wysokiej
mistrzem świata RFN — powiedział prezes Tunezy jakiego
Związku Piłkarskiego P. Aloulou. Wszystko wskazuje na to,
że plan ten wykonamy w 1C3
proc, jako pierwszy zespół re
prezentujący kontynent afry
kański odnieśliśmy zwycięstwo
podczas mistrzostw świata. To
ma swoją wymowę nie tylko
sportowa Otrzymaliśmy setki
gratulacji m. in. od prezydenta
kraju”.

Potrzebna jest tylko większa
bramkowych czasami mało sku
teczny.
dyscyplina gry, bardziej zorga
nizowany trening, lepsze warun
Laminę Ben Aziza (nr 21) —
ki szkolenia Kilka słów o sa
król strzelców ligi tunezyjskiej.
mym Chetalim.
Z powodzeniem gra na lewej i
Pochodzi on z Soussc i w
prawej stronie, często zmienia
tym mieście pracuje jako tre pozycje,
bardzo ruchliwy na
ner w klubie Etoile. W repre
boisku.
zentacji Tunezji rozegrał 68
spotkań ?o zakończeniu karie
ry zawodniczej wyjechał ńa
studia zagraniczne i w latach
68/69
ukończył
Akademię
Trenerską w Kolonii. Po mi
strzostwach świata prawdopo
(P) Nie podjął ostatecznej de
dobnie zrezygnuje z prowadze cyzji co do składu na mecz z
nia reprezentacyjnej drużyny Francja, trener
reprezentacji
Tunezji i będzie pracował tyl Argentyny, Cesar Luis
Menotti.
ko w klubie Ma 39 lat, chce
Alonso
czy
Gallego,
Ardiles
wiecej czasu poświęcić rodzinie.
czy Larrosa. Houseman, czy
A oto sylwetki czołowych Bertoni — w tych trzech przy
graczy trenera Chetaliego:
padkach Menotti zamierza pod
Khaled Gasmi (podczas mi
jąć decyzje przed meczem. Oto
strzostw nr 4). wysoki ostro
przypuszczalny skład reprezen
wkraczający do akcji obrońca.
tacji Argentyny: Fillol (5) —
Często
otrzymuje
czerwone
Olugin (15), Luis Galvan (7),
kartki, m. in w eliminacjach
Pasarella (19), Tarantini (20) —
mistrzostw świata. W starciach
Alonse (1) lub Gallego (6), Vaz nim nasi napastnicy muszą być
lencia (21). Ardiles (2) lub Lar
ostrożni.
rosa (12) — Houseman (9) lub
Liberort Kamei Chebali (nr 18)
Bertoni (4), Luque (14) Kepmpes
— zawodnik mający 188 cm
(10).
wzrostu, świetnie grający gło
*
wą. Spokojny, opanowany w
„Nie
uważam,
że mecz z Me
każdej sytuacji.
ksykiem będzie dla nas łatwy
Tarę Dhiab (nr 10) — mózg
— powiedział trener piłkarskiej
zespołu zawodnik drugiej linii.
Bardzo dobrze wyszkolony tech
nicznie. ale strzelać woli zawsze lewa nogą.
Bardzo łubiany przez kolegów
Temime Lahzani (nr 7) — kapiwygrała we Włoszech
tan drużyny. Najszybszy i chy
ba najlepszy gracz Tunezji.
(P) W Genewie odbyły, się
Niebezpieczny napastnik, mają
międzynarodowe zawody łucz
cy jednak skłonności do gry
nicze z udziałem Polaków, w
zbyt indywidualnej. Świetny
których padło kilka bardzo do
drybler. W sytuacjach pod- brych wyników. W konkurencji
mężczyzn zwyciężył Włoch Sante Spigarelli który osiągnął wy
nik 1316 pkt., będący zaledwie
o 2 pkt. gorszy od oficjalnego
rekordu świata. Spigarelli uzy
skał w strzelaniu na dystansie
70 m 333 pkt., a więc o 2 pkt.
lepiej od oficjalnego rekordu
świata. Oba oficjalne rekordy
stwowych. Zastrzeżenia do po
należą do Włocha — Giancarlo
wyższej listy zgłaszają np.’ BraFerrari, który w tych zawodach
zylijczycy. Według ich staty
zaiał 3 miejsce.
styk. Pele, Rivelino, Gilmar,
Konkurencję kobiet wygrała
Nilton Santos, a także Carbajal
Polka Jadwiga Wilejto osiąga
(Meksyk), czy Attouga (Tunejąc 1275 pkt., co jest nowym
zja) rozegrali w drużynie rerekordem świata, lepszym od
prezentacyjnei ponad sto snotnależącego również do niej o
kań. W bilans ten wliczane są
18 pkt Wśród mężczyzn najle
jednak mecze
piej spisał się Jan Popowicz
nieoficjalne, z
drużynami klubowymi, reprezajmując czwarte
miejsce —
zentacjami miast itp.
1240 pkt.

Trener drużyny jest większym
optymistą, o czym już wspomi
nałem. sądzi on, że jeśli nie
na tych mistrzostwach, to w
najbliżgjyjzł), lataęją.... na, pewno
zespoły kontynentu afrykań
skiego włącza się do światowej
rywalizacji. Talentów nie brak.

W zespołach dzisiejszych rywali

109 spotkań w reprezentacja
rozegrał Djoern Korfąwist
(P) Bjoern Nordqvist. kapitan
piłkarskiei reprezentacji Szwe
cji, ustanowił światowy rekord.
Ten 35-letni piłkarz rozegrał w
drużynie narodowej 109 snotkań wyprzedzając dotychczaso
wego rekordzistę Anglika Bobby Moore’a, który 108 razy wy
stępował w reprezentacji kraju.
Po raz pierwszy w swej pięt
nastoletniej
międzynarodowej
karierze Nordqvist wvstanlł w
reprezentacji kraju w 1963 r. Za
debiutował w Eudaneszcie w
meczu z Węgrami. Po raz 1T8
włożył narodowy dres w spot
kaniu z Czechosłowacja.
109
występ Nordqvista miał miej
sce podczas meczu Szwecja
Brazylia w Mar del Plata.
Szwed ma zresztą szanse po
prawić rekord w kolejnych
meczach
w Argentynie — z
Austrią 1 Hiszpanią, a także —
o ile Szwedzi zwycięsko przej
dą przez pierwsza rundę — w
spotkaniach półfinałowych.
Oprócz Szweda i Anglika w
tzw. klubie 100 znajdują się
także: Bobby Charlton (Anglia)
— 106 meczów. Billy Wright
(Anglia) — 105, Thorbjoern
Svensson (Norwegia) — 104,
Franz Beckenbauer (RFN) —
103, Jozsef, Bozsik (Węgry) —
100 Wśród tych asów znalazł
się także pierwszy Polak —
Kazimierz Deyna. Nasz piłkarz
setny mecz w reprezentacji ro
zegrał we wtorek przeciw Tu
nezji. Gratulujemy!
Podane liczby obejmują tyl
ko występy w reprezentacji w
oficjalnych meczach międzypań-

(P) Szkot Willie Johnston,
jak wielu innych piłkarzy na
„Mundialu”
został
poddany
kontroli antydopingowej. Ana
liza moczu dała niekorzystny
rezultat dla Szkota. Stwierdzo
no bowiem że Johnston używał
niedozwolonych środków. Wła
dze piłkarskie nie podjęły jesz
cze decyzji w sprawie Johnstona — będzie bowiem przepro
wadzona dodatkowa analiza.
Szkoci początkowo odmawiali
komentarzy na ten temat. Po
tem podali do wiadomości, że
Johnston zażywał lekarstwa po
nieważ odczuwa
dolegliwości
astmatyczne.
W dotychczasowej historii
piłkarskich mistrzostw świata
jest to drugi przypadek, gdy
kontrola antydopingowa przy
niosła wynik pozytywny. Po
przednio stwierdzono używanie
niedozwolonych środków u pił
karza Haiti, Ernesta Jeana-Josepha,
podczas
mistrzostw
świata w 1974 r. w RFN. Pił
karz Haiti został wówczas od
sunięty od udziału w mistrzo
stwach i zdyskwalifikowany na
rok.

Najszybsi strzelcy
(P) Francuz Bernard Lacombe — pierwszy strzelec bramkt
w tegorocznym Mundialu — jest
jednocześnie najszybszym zdo
bywcą gola w historii mi
strzostw świata. Lacombe strze.
lii bramkę już w 31 sekundzie
meczu
pomiędzy
zespołami
Francji i Włoch. Jest on bardzo
bliski zdobycia nagrody (złoty
zegarek) przeznaczonej dla za
wodnika, który
najwcześniej
uzyska bramkę w meczach te
gorocznych mistrzostw.
Oto klasyfikacja najszybszych
strzelców w dotychczas roze
granych imprezach mistrzow
skich:
1978 r. — Lacombe (Francja)
— 31 sek. (Włochy — Francja
2:1 w Mar del Plata)
1934 — Belis (Argentyna) — 3
min. (Szwecja — Argentyna 3:2
w Bolonii)
1958 — Corbatta (Argentyna)
— 3 min. (RFN — Argentyna
3:1 w Malmoe)
1962 — Facundo (Argentyna)
— 4 min. (Argentyna — Bułga
ria 1:0 w Rancagua)
1930 — Laurent (Francja) —
8 min. (Francja — Meksyk 4:1
w Montevideo)
1970 — Dermendżijew (Bułga
ria) — 13 min. (Peru — Bułga
ria 3:2 w Leon)
1954 — Mitutynoyic (Jugosl.)
— 14 min. (Jugosławia — Fran
cja 1:0 w Lozannie)
1966 — Pele (Brazylia) — 14
min. (Brazylia — Szwajcaria 2:0
w Sheffield)
1974 — Breitner (RFN) — 15
min. (RFN — Chile 1:0 w Ber
linie Zach.)
1938 — Gauchel (Niemcy) —
29 min. (Niemcy — Szwajcaria
1:1 w Paryżu)
1950 — Ademir (Brazylia) —
32 min. (Brazylia — Meksyk
4:0 w Rio de Janeiro)

JJ Mazurek” wychodzi z Plynialh
(A) Krótko zabawi w Ply
mouth jacht „Mazurek”, na
którym kpt Krystyna
Chsinowska-Liskiewicz kontynuuje
swój powrotny rejs, do kraju.
Już w kilka godzin po cere
monii powitania i krótkiej wi
zycie u władz miasta — nasza
żeglarka. wraz z mężem, wpro
wadzili iacht do doku, gdzie
rozpoczęto przygotowywania do
dalszej drogi Jactit jest w dor
brym stanie, zachodzi tylko ko
nieczność uzupełnienia zapasów
paliwa i wody.
„Mazurek”, którego przyby
cie do Gdyni spodziewane jest
18.VI„ po drodze odwiedzi je
szcze Calais Od Plymouth to
warzyszyć będzie żeglarce jacht
szkolny Polskiej Marynarki
Wojennej „Kaper”, który ocze
kiwał w porcie angielskim na
przybycie „Mazurka”.
Do wyjścia w morze pozosta
ło zaledwie kilka dni, a pro
gram pobytu kpt. ChojnowskiejLiskiewicz w Plymouth obfitu
je w wiele spotkań, na które
będzie musiała znaleźć czas
kosztem wypoczynku. Do obec
nej chwili żeglarka przebyła na
pokładzie ponad 30 tys. mil w
samotnej żegludze. Od Las Palmas towarzyszy jej na jachcie
mąż. kpt Wacław Liskiewicz.
Na
niego przypada obecnie
większość obowiązków związa
nych z przygotowaniem „Mazurka” do dalszej drogi, Pozwoli to
kpt. Krystynie (tak
wszyscy ją nazywają) na sootkanie z sympatykami żeelarstwa. przedstawicielami miejsco
wej Polonii oraz dziennikarza
mi; którzy
już od pierwszej
chwili jej zejścia na ląd nie
odstępują Polki ani na krok.
Przybycie „Mazurka” do Ply
mouth w tym terminie jest
jednak .jolą w oku” dla nie
których Brytyjczyków. Infor
macje o przybyciu pierwszej w
historii kobiety, która samotnie
opłynęła pod żaglami kule
ziemska, przekazane zostały w
dziennikach telewizyjnych jesz
cze tego samego dnia. Ale już
w poniedziałek pisano na ten te
mat raczej skromnie. W zasa
dzie nie bardzo można się temu

dziwić, bowiem już za kilka dni
w Dartmouth, porcie oddalonym
od Plymouth zaledwie 30 mil,
spodziewany jest „Express Crusaider’ Na jachcie tym 28-letnia Brytyjka Naomi Jones, ja
ko druga w historii kobieta
zakończy samotną podróż do
okoła świata.
Dla Brytyjczyków, którym
tradycje morskie sa szczególnie
bliskie, jest to wielkie wyda
rzenie Podkreśla się tutaj, że
Angielka zamknie wokółziemską
trasę w rekordowym czasie i
że po drodze opłynęła Przylą
dek Horn Pamiętać jednak na
leży. żt trasa jaka pokona „Express Crusai.der” będzie o poło
wę krótsza od tej. jaką poko
nała w swym rejsie polska że
glarka.
Wiele z pytań, jakimi zasypy
wali kpt. Krystynę Chojnowską-Liskiewicz brytyjscy dzien
nikarze,
dotyczyło
wyboru
przez nią takiej, ■ a nie innej
trasy. Konkretnie chodziło o to,
dlaczego nie zdecydowała się
płynąć wokół osławionego Przy
lądka Horn „Odpowiedź jest
bardzo prosta — jestem szcze
gólnie nieodporna na zimno.
Już tutaj w Europie odczuwam
zmianę klimatu. Dużo
lepiej
żegluje się mojemu mężowi,
który w swojej karierze ma już
rejsy w zimne strefy klimatyczne. Jestem pełna uznania
dla brytyjskiej żeglarki i jeżelizdąży ona przybyć do Anglii w
planowanym terminie, bardzo
chętnie się z nia spotkam, aby
osobiście pogratulować jej suk
cesu”.
Kpt. Krystyna ChojnowskaLiskiewicz żegluje już ponad
27 miesięcy. Przyznać trzeba,
że znajduje się w doskonałej
formie choć nie ukrywa swego
zmęczenia. „Przyznaję. że mam
już trochę dosyć żeglowania.
Dopóki był w tym jeszcze ele
ment rywalizacji nie odczuwa
łam zmęczenia. Teraz jest to po
prostu ciężka praca. Nie mogę
się doczekać na zawinięcie do
Gdyni Z utęsknieniem oczeku
ję na spotkanie z Polska, o
której zawsze myślałam będąc
na morzu” — powiedziała kpt.
Chojnowska-Llskiewicz.

reprezentacji
RFN,
Helmut
Schoen. — Pamiętamy jeszcze
ubiegłoroczny wynik remisowy
z tą drużyną (2:2 w Meksyku).
Meksykanie na pewno będą
chcieli zrehabilitować się w
spotkaniu z nami za niefortun
ny występ przeciwko Tunezji.
Nasi piłkarze też zapowiadają
rehabilitację za słabą grę w me
czu z Polską”.

♦
Kontuzja najlepszego piłka
rza — Tamime oraz lumbago
trenera Abdela Majida Chetallego — to aktualne problemy
ekipy tunezyjskiej. Tunezyjczycy są przekonani, że do meczu
z Polską obaj -wyzdrowieją.

*
Lumbago złożyło także do łóż
ka jednego z piłkarzy hiszpań
skich — de la Cruza. Kontuzjo
wany jest Jose Martinez „Pirri".
Czy będą grali w meczu z Bra
zylią — nie wiadomo. Oto
prawdopodobny skład drużyny
hiszpańskiej: Miguel Angel —
Marcfelińd.'”Mi./tfeli, Olmo lub
Pirri, Isidoro San Jose. Cardenosa, Asensi, Leal, Dani, Santillana, Juanito.
*
Kolejny faworyt staje na
drodze piłkarzy Peru. Po me
czu ze Szkocją (3:1). tym razem
Peruwiąńczycy grają z Holan
dią. „Zwycięskiego zespołu się
nie zmienia — powiedział tre
ner Marcos Calderon — rozpoczniemy mecz z Holandią w
takim składzie jak ze Szkocją.
Każdy z naszych zawodników
otrzyma zadania indywidualne
go pilnowania rywala — a więc
pressing niemal na całym bois
ku”.
*

Trzy zmiany w składzie za
powiada trener piłkarskiej re
prezentacji Węgier. Lajos Baroti na. mecz z Włochami. W
spotkaniu tym nia bc.lą mogli
wystąpić zawiaszeni za czerwo
ne kartki Tibor Nyilasi i Andras Toeroecsik. Ponadto trener
Baroti zamierza zrezygnować z
bramkarza
Sandora Gujdara.
którego obwinia za utratę
pierwszej bramki. Na ich miej
sce zostaną wprowadzeni —
bramkarz Ferenc Mcszaros oraz
Laszlo Pusztai i Laszlo Fazekas.
Baroti podkreślił,
że Węgrzy
będą grali ofensywnie. gdyż
tylko zwycięstwo daje im szan
sę awansu do drugiej rundy,
*
Michel Hidalgo, trener re
prezentacji Francji, również
zapowiada zmianę składu swej
drużyny. Zamierza on wprowa
dzić do zespołu na mecz z Ar
gentyną czterech piłkarzy —
Dominiąue Bathenaya, Dominique Rocheteau. Patricka Battison i Christiana Lopeza. Zastą
pić oni mają Gerarda Janyiona,
Patrice Rio. Jeana-Marca Guillou oraz Christiana Dalgera.
Tak więc zespół francuski ma
rozpocząć mecz z Argentyna w
zestawieniu: Bertrand-Demanes
(21), Battison (2). Tresor (8), Lopez (6). Bożsis (3), Bathenay (9),
Michel (11), Platini (15). Ro
cheteau (18). Lacombe (17), Six
(19).

Samochodowy
„Puchar Przyjaźniw’
(P) Triumfem zawodników
CSRS zakończyła się w Kijo
wie pierwsza eliminacja „Pu
charu Przyjaźni” w wyścigach
samochodowych.
Zawodnicy
CSRS — ośmiokrotni zwycięzcy
zawodów i tym razem okazali
się bezkonkurencyjni. Zgroma
dzili 228 pkt. i wyprzedzili
ZSRR — 220 oraz NRD — 200
pkt.
W klasie 1300 cem zwyciężył
Władimir Bares (CSRS) przed
Witalijem
Bogatyriewem
(ZSRR) i Marianem Bublewiczem (Polska).
Po pierwszej eliminacji Pola
cy zajmują czwarte miejsce —
88 pkt. wyprzedzając Węgry o
4 pkt. i Bułgarię o 22 pkt.
Najlepszy z naszych repre
zentantów — Marcin Biernacki
jest 14.
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A pić się chce...

Mineralna wciąż rarytasem
Od kilku dni mamy wresscie
prawdziwie letnią, upalną po
radę. Gorąco, a więc wszyst
kim chce się pić. Czy jednak
jest czym ugasić pragnienie? Od
powiedzi na to pytanie siukaliśmy odwiedzając w sobotnie
popołudnie stołeczne sklepy,
zaś w niedzielę warszawskie i
podmiejskie ośrodki wypoczyn
kowe.
Można w zasadzie stwierdzić,
że za nami już te czasy, gdy
idąc na plażę czy na basen
taszczyć trzeba było ze sobą
butelkę herbaty lub syfon. We
wszystkich wizytowanych przez
nas ośrodkach, w niedzielne
przedpołudnie, można było ku
pić coś do picia. Prowadzący
bufet postarali się na ogół, aby
było w czym wybierać. Np. na
basenach „Warszawianki” goś
cie mieli colę, oranżadę, „Mazowszankę”, napój firmowy. W
Powsinie, w barze „Pod Sos
ną” i w kawiarence „Pod ja
skółką” podawano colę, herba
tę, kilka rodzajów napojów
gazowanych, wodę sodową. O
dobre zaopatrzenie kiosków z
napojami zadbali organizatorzy
festynu dziecięcego na Kępie
Potockiej, gdzie przybyło też
wielu warszawiaków, by wy
począć wśród zieleni, opalić się.
Nieco skromniej zaopatrzone
były bufety basenów nad Wis
łą. W barku „Nimfa”, z zim
nych napojów była tylko wo
da mineralna.
Mniej optymistyczna jest nie
stety relacja o zaopatrzeniu

Gospodarze stolicy odwiedzili
żołnierzy WOPK
Tradycyjne, wieloletnie więzi
łączą Ludowe Wojsko Polskie
z Warszawą. W pierwszych la
tach powojennych żołnierze ak
tywnie uczestniczyli w odbu
dowie stolicy, wspólnie z mie
szkańcami dźwigali ją z ruin.
I dziś nadal biorą udział w jej
porządkowaniu, upiększaniu i
rozbudowie. Nie ma w naszym
mieście ważniejszej inwestycji,
placu budowy, gdzie nie poma
galiby żołnierze. Spotykamy
ich też przy licznych pracach
społecznych na rzecz 6tolicy i
województwa.
Są wśród nich i żołnierze
Wojsk
Obrony
Powietrznej
Kraju, szczególnie blisko zwią
zani ze stolicą. Dobrze znane
są im wszystkie problemy na
szego regionu, utrzymują ser
deczne, przyjacielskie kontakty
z załogami zakładów przemy
słowych, młodzieżą.
Gośćmi dowództwa WOPK
byli niedawno członkowie Se
kretariatu Komitetu Warszaw
skiego PZPR. Podziękowali oni
żołnierzom i kadrze za ich udział w pracach na rzecz sto
licy, Jej rozwoju, za prawdzi
wie społeczną postawę. Gosdodarze Warszawy sekretarz KC.
I sekretarz KW PZPR Alojzy
Karkoszka 1 prezydent miasta
Jerzy Majewski interesowali
się programem szkolenia żołnie
rzy. nowoczesnym sprzętem,
jakim dysponują, zapoznali się
z funkcjonowaniem systemu obronnego. Omawiano również
potrzebę i możliwości dalszego
umacniania więzi i kontaktów
mieszkańców stolicy z wojs
kiem, dalszej współpracy.
W spotkaniu uczestniczył do
wódca Wojsk Obrony Powietrz
nej Kraju, gen. bryg. Longin
Łozowiecki.

W kawiarence w Powsinie każdy mógł ugasić pragnienie

Fot. Ryszard Przedworski

sklepów w sobotę. Choć w mle
czarni wolskiej poinformowa
no nas, że zakład jest w stanie
realizować wszystkie zamówie
nia handlu zarówno na mleko
jak i napoje mleczne (z wy
jątkiem jogurtu owocowego po
nieważ jest poważna awaria
urządzeń, które go produkują)
— nigdzie nie widzieliśmy ke
firu. W niektórych sklepach,
po południu, nie było nawet
mleka.
Trudno było kupić w sobotę
colę i „Mazowszankę”. W za
sadzie napoje te osiągalne były
tylko w większych obiektach
handlowych i to niektórych.
Np. „Mazowszanki” zabrakło
nawet na Koszykach, w „Se
zamie”, w dużym sklepie przy
ul. Marszałkowskiej r. placu
Zbawiciela.
Dobrze zaopatrzone były na
tomiast placówki handlowe w
piwo, soki pitne, a także w róż
nego rodzaju oranżady, soki
gazowane i inne napoje chło
dzące.
Niestety, ani soki ant oranża
da. choć także bardzo potrzeb
ne i być powinny — nie zastą
pią wody mineralnej. Mogą
one stanowić co najwyżej pew
nego rodzaju substytut coli,
której obecnie produkujemy,
na posiadanych urządzeniach,
dokładnie połowę tego, ile nam
naprawdę
potrzeba.
Pewną
pociechą niech będzie więc
fakt, iż w najbliższych latach
planowany jest zakup następ
nych linii do produkcji podob
nych do coli, napojów.
Radykalnego rozwiązania na
tomiast już dziś wymaga za
opatrzenie miasta w wodę mi
neralną. Jest to artykuł, który
przez cały rok, a zwłaszcza
latem, powinien być dostępny
w każdym sklepie spożywczym,
a nawet warzywnym. Bardzo
liczyliśmy na „Mazowszankę”,
niestety, zakład nie spełnił na
dziei. Ciągłe awarie (ostatnia
— pod koniec maja) powodu
ją, że wody tej handel otrzy
muje znacznie mniej niż po
trzebuje, a na dodatek — do
stawy są w kratkę. Nigdy wiec
nie wiadomo czy „Mazowszanka” będzie nawet w wytypo
wanych przez handel do jej
sprzedaży sklepach, ani, w ja
kich akurat przywiozą ją bu
telkach — małych czy dużych.

Skoro więc doświadczenie,
już zresztą z ub. roku, uczy
nas, że samą „Mazowszanką”

CO I GDZIE
KINA

Bałtyk — „Zagubione
dusze”,
prod. wł., lat 18. godz. 11.30, 17.30
i 19.30. ..Ostatni film o I-egii Cu
dzoziemskiej”. prod. USA, lat 15,
godz. 9.30, 13.30 1 15.30.
Przyjaźń — „Królowe Dzikiego
Zachodu”,
prod. franc., lat 1S,
godz. 15.30, 17.30 i 19.30.
Pokolenie — „Zorro”, prod.
franc.-hlszp., lat 12, godz. 9, 11,
13, 15, „Nocne widma” prod. USA,
1. 15 godz. 17, 19
Odeon — „Zaułek
dziewic”,
prod. meksyk, lat 15, godz. 17.30
1 19.30, „Akcja pod Arsenałem”,
prod. poi. lat 12, godz. 15.30.
Hel — „Szczury Paryża”, prod.
franc. lat 12, godz. 9, 11 i 13.30,
„Nie oglądaj się teraz”, prod. ang.
Od 1. Ił g. 15.30, 17.30, 19.30.
Walter — kino nieczynne.
WYSTAWY

Muzeum przy ul Nowotki 12 —
„Bogactwo głębin morskich 1 oce
anów ze zbiorów Muzeum Górno
śląskiego w Bytomiu I Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu, oraz
„Motyw przyrodniczy w plakacie”
Witryny Plastyczne — „ARTU"
— malarstwo Krystyny Barań
skiej.
Dom Kultury im. Gen. Waltera
— wystawa rzeźby Tadeusza Cy
gana z Pionek, czynna w godz.
od 10—19
Dom Gąski 1 Dom Esterkl: Wy
stawa pn. „Przedwiośnie 78”.
TEATRY

Teatr Powszechny ul.
skiego 53 — nieczynny.

Żerom

DYŻURY APTEK

Apteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pl Zwycię
stwa 7
Pomoc internistyczna —
ul.
Tochtermana. Punkt pomocy do
raźnej internistycznej — ambula
torium Pogotowia Ratunkowego
przy ul Tochtermana. Pogotowie
Dentystyczne czynne codziennie
przy Pogotowiu Ratunkowym w
godz. 21—7 rano
Informacja
Służby Zdrowia Ś06-T7.
TELEFONY

Pogotowie ratunkowe 999, strat
pożarna 99S. posterunek MO 997
pogotowie
ratunkowe kolejowe
296-15, pogotowie kanalizacyjne
400-65, pogotowie gazowe czynne
w godz. 7—13 (317-17) w godz. 23—7
rano (224-30), w niedziele 1 świę
ta 400-97, informacja usługowa
267-85, postój taksówek przy pl.
Konstytucii 228-52, przy dworcu
PKP 268-88, przy Żwirki 1 Wigu
ry 418-10, pomoc drogowa 981,
informacja PKP 299-50, PKS 267-76
BIAŁOBRZEGI

Kino „Pilica” — „Klatka”, prod.
franc.. lat 15. godz. 13.30 1 20.30.
Telefony: pogotowie ratunkowe
706, pogotowi
*
milicyjne 997, stiat

pożarna 998, pogotowie energety
czne 530, posterunek energetycz
ny 556, postój taksówek 725, za
jazd myśliwski 411, sklep „Da
cia” 742.
GARBATKA

Kino „Las” — „Rafferty 1 dzie
wczyny”, prod. franc., lat 15, g.
17 i 19.
Telefony: ’ apteka 25. dworzec
PKP 47, posterunek MO 07, ośrodek
zdrowia 25, postój taksówek 53,
urząd gminy 91, straż pożarna 8.
GRÓJEC

Kino „Odra” — „Czarny kor
sarz”, prod. wlosk., lat 15, godz.
15, 17 i 19.
Telefony: pogotowie MO 997,
pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 998, apteka 21-05
lub
21-64, biblioteka 23-56. dworzec
PKS 24-51. dom kultury 24-97. ki
no 21-62, ośrodek zdrowia 22-24,
postój taksówek 23-11, przycho
dnia rejonowa 22-88, CPN 24-52.
KOZIENICE

Kino „Znicz” — „Czarny kor
sarz”, prod. franc.. lat 15. godz.
17.30 1 19.30.
Telefony: pogotowie ratunkowe
999. posterunek MO 997, straż po
żarna 998, pogotowie energetycz
ne 23-11, apteka 23-22 i 37-01, ki
no 23-44, muzeum
regionalne
33-72. przychodnia rejonowa 22-94
i 22-88, urząd miasta i gminy
21-23, szpital 36-36. żłobek 30-41.
JEDLNIA LETNISKO

Telefony: apteka 48, Izba po
rodowa 38. posterunek MO 7,
ośrodek zdrowia 23. restauracja
„Leśna” 110, straż pożarna 8,
urząd gminy 58. dworzec PKP 5.
JEDLIŃSK

Telefony: kierunkowy 101, apte
ka 29, posterunek MO 77, ośrodek
zdrowia 17, strat
pożarna 88,
urząd gminy — naczelnik 88, za
kład energetyczny 60, restaura
cja „Turysta” 14.
NOWE MIASTO

Kino „Pilica” — „Akcja Sala
mandra”, prod. rum.-wt„ lat 15
godz. 15.30, 17.30 1 19.30
Telefony: apteka 46. biblioteka
miejska 32, dworzec PKS 97, go
spoda 46. kawiarnia 160, kino 97.
posterunek MO 7. stacja kolejo
wa PKP 5. strat potarna 8. szpi
tal
rejonowy 55. posterunek
energetyczny 25. postój taksówek
88. przychodnia rejonowa 46.
MOGIELNICA

Telefony: apteka 10. gminna
spółdzielnia 8, kino 44, ośrodek
zdrowia 11 posterunek MO 7. Sta
cja PKP 50, strat potarna 88, urząd

nie uda się ugasić pragnienia
warszawiaków, trzeba znaleźć
inny sposób, aby zaopatrzyć
miasto w mineralną. Zwłasz
cza że na wodzie ze Służewca
nie kończy się przecież lista,
produkowanych w kraju, wód
stołowych czy mineralizowanych.
Przez wiele lat pijaliśmy np.
„Kujawianki” .czy inne „Perły
Bałtyku”, wytwarzane w innych
regionach.
Woda to artykuł, który moż
na zgromadzić i przechowywać
przez dłuższy czas. O koniecz
ności przygotowania odpowied
niej letniej rezerwy mówiło się
już po nieudanym, ubiegłoro
cznym sezonie. Dlaczego więc
właśnie mineralna jest w na
szych sklepach wciąż raryta
sem?
(an)

Letni sezon koncertowy
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
Obok tradycyjnych koncer
tów w Pałacu Paca, w Tea
trze na Woli oraz w Wilanowie,
setek imprez w klubach, zakła
dach pracy, szkołach i przed
szkolach. Warszawskie - Towa
rzystwo Muzyczne organizuje
atrakcyjne występy w Galerii
Rzeźb Starej Pomarańczami w
Łazienkach.
Ten cykl zainauguruje 6 bm.
o godz. 18 koncert, w którym
wystąpi znakomita sopranistka
Stefania Woytowicz oraz Kwar
tet Łazienek Królewskich w
składzie: Magdalena RezlerNiesiołowska — I skrzypce,
Maria Słubicka-Podejko — II
skrzypce. Marek Bugajski —
altówka. Jerzy Andrzejczak —
wiolonczela i Maciej Paderew
ski — fortepian. W programie
kwartet smyczkowy G-dur op.
54 nr 1 Haydna, „Portrety li
ryczne” na sopran, skrzypce,
wiolonczele i fortepian Łuciuka,
kwartet
smyczkowy
D-moI
„Śmierć i dziewczyna” Schu
berta.
W dniach 7—11 bm. o godz.
18, Kwartet Łazienek Królew
skich grać będzie utwory Boccheriniego, Moniuszki i Schu
berta. Od 12 do 18 bm. z re
citalem fortepianowym wystąpi
Maria Korecka.
W dniach 19—25 bm. przewi
dziano koncerty kameralne w
wykonaniu Urszuli Mazurek
(harfa) i Barbary
Świątek
(flet). W programie kompozycje
Inghelbrechta. Rusta, Społira,
Krumpholza i J.Ch.F. Bacha.
Od 26 czerwca do 2 lipca w
Galerii Rzeźb występować bę
dą: Anna Malewicz-Madey —
mezzosopran. Andrzej Stefań
ski — fortepian i Helena Christienko — akompaniament. Wy
konała oni utwory Donizettiego,
Rossiniego, Chopina. Karłowicza,
Wagnera i J. Straussa.

Od 3 do 9 lipca koncertować
będzie Kwartet Smyczkowy im.
Grażyny Bacewicz w składzie:
Maria Brylanka-Liebig — I
skrzypce, Michał Trojanowski —
II skrzypce, Janusz Nosarzewski — altówka oraz Zbigniew
Liebig — wiolonczela. W dniach
10—16 lipca wystąpią Urszula
Trawińska-Mocoz — sopran.
Anna Liwska akompaniament
oraz Maria Gozdecka — forte
pian. Halina Czemy-Stefańska
da recitale fortepianowe w
dniach 17—23 lipca, zaś od 24
do 30 lipca przewidziano wie
czory schubertowskie w wyko
naniu Lindy Trotter — sopran,
Gottfrieda Mullera-Rody (RFN)
— skrzypce oraz Jacka Łuka
szczyka — fortepian.
Irena Sijalowa — fortepian
oraz Witold Herman wystąpią
w repertuarze chopinowskim w
dniach 31 lipca — 6 sierpnia.
Od 7 do 13 grać będzie
Kwartet Wilanowski w składzie:
Tadeusz Gadzina — I skrzyp
ce, Paweł Łosakiewicz — II
skrzypce, Ryszard Duź — al
tówka. Marian Wiesiołka —
wiolonczela. W dniach 14—20
sierpnia przewidziano recitale
fortepianowe Japończyka Tetsuro Ishjkawy. zaś w dniach
31—27 sierpnia — koncert ka
meralny w wykonaniu Krysty
ny Szostek-Radkowei — alt i
Marii Jurasz — akompania
ment.
Cykl imprez w Galerii Rzeźb
zakończa w dniach 28 sierpnia —
3 września recitale Krzysztofa
Jakowicza — skrzypce i Maji
Kosowskiej — fortepian. (O

KOMUNIKAT
REJON ENERGETYCZNY RADOM
zawiadamia • przerwach w dostawie energii elektry czne/ dla
odbiorców

dnia 10.06.78 r. w godz. 8—16 dla ulic Miła od Kusocińskiego
do Struga. Czysta, Struga od PL Zwycięstwa do potoku
i przyległe.
dnia 14.06.78 r. w godz- 8—13 dla ulic Kozieniecka od mostu
do końca, Rajec Szlachecki przy cmentarzu, uL Gołę
biowska, Żółkiewskiego i przyległe.
dnia 15.06.78 r. w godz. 8—15 dla ulic Kozieniecka od mostu do
końca uL Żółkiewskiego i przyległe, ulica Lubelska przy
lotnisku, Lotnicza, Piotrkowska i przyległe.
Przerwy spowodowane będą remontem urządzeń energetycz
nych.
R-169-1

Nowy samorząd już pracuje
Ostatnia osiedlowa konferen
cja samorządu
mieszkańców
odbyła się 2 czerwca. W ten
sposób dobiegła końca trwają
ca dwa miesiące kampania wy
borcza do komitetów domo
wych, obwodowych i osiedlo
wych. W Stołecznym Komitecie
FJN trwa statystyczne podsu
mowywanie wyników, można
jednak bez większego błędu po
dać, że do ponad 1500 komite
tów wybrano ok. 17 tys. dzia
łaczy. w tym ok. 10 proc, to
ludzie młodzi.
Kampania wyborcza nie była
pretekstem do zawieszenia co
dziennej
działalności. Jednak
maj poświęcono przede wszyst
kim sprawom organizacyjnym.
Wybrano komisje problemowe,
opracowano ogólne i szczegóło
we plany pracy. Na Targówku
na przykład na pierwszy plan
wysunięto porządkowanie (do
konano już lustracji terenu i
„rozpisano” działania) oraz pra
cę z młodzieżą (przymierzając

PRACOWNICY POSZUKIWANI
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA —
Zakład w Radomiu przy ul. Wrocławskiej Nr 9
ZATRUDNI

Na przykład Marymoncka

Zakupy w halach
W najbliższych latach stolica
wzbogaci się o kilka hal tar
gowych. Budowę pierwszej, o
powierzchni ok. 10 tys. m kw.
rozpoczęto już na Woli, w
osiedlu Jelonki, przy ul. Człuchowskiej.
Podobne
obiekty
wznoszone będą we wszystkich
dzielnicach.

Warszawiacy lubią bowiem
kupować w dużych domach
handlowych, w halach czy su
permarketach, gdzie pod jed
nym dachem można zaopatrzyć
się we wszystkie artykuły żyw
nościowe a także i niezbędne
w gospodarstwie domowym, wy
roby przemysłowe. Pod warun
kiem jednak, że są one funkcjo
nalne, odpowiednio wyposażone
i oczywiście — właściwie za
opatrzone.
Do dobrze pracujących hal
należy np. Marymoncka, do któ
rej zjeżdżają nie tylko miesz
kańcy Żoliborza. Codziennie robi
tu zakupy ok. 5 tys. osób, w
soboty znacznie więcej. Każ
dego dnia sprzedaje się ok. 2
ton pieczywa, tyle samo ziem
niaków, ok. 700 1 mleka. Na
parterze są stoiska z produkta
mi spożywczymi, na antresoli z
artykułami przemysłowymi —
chemią gospodarczą, kosmety
kami,
wyrobami z tworzyw,
szkła, pasmanterii.
gminy — naczelnik 143, księgarnia
61 przychodnia rejonowa 80.
LIPSKO

Kino
„Szarotka” — „Godzllla
contra Gigan”, prod. jap., lat 13,
godz. 17 1 19
Telefony: apteka 62. domu kul
tury 131, kawiarnia 95. kino 184,
komisariat MO — alarmowy 07,
dworzec PKS 206, pogotowie ra
tunkowe 09. posterunek energe
tyczny 161 postój taksówek 136
przychodnia rejonowa 194, straż
pożarna 08, szpital — dział po
mocy doraźnej 09.
PIONKI

Kino „Szarotka" — „Twarzą w
twarz”, pord. szwedz., lat 8, godz.
71 i 19.
Telefony! pogotowie
MO 307
pogotowie
ratunkowe 308, straż
potarna 309, apteka 310, bibliote
ka 552, księgarnia 511, pogoto
wie energetyczne 306, postój tak
sówek 268 przychodnia rejono
wa 323, restauracja „Adria” 532.
stacja PKP 315. CPN 346, Izb
*
porodowa 543. urząd gminy —
naczelnik 513. kierunkowy IŁ
SKARYSZEW
*
Telefony
apteka 13, posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 11, straż
pożarna 29, urząd miasta i gmi
ny 89.
WARKA

Kino „Przyjaźń" — „Sandakan
nr 8”, prod. jap., 1. 18, godz. 17
i 19.
Telefony: apteka 33, izba poro
dowa 133, kawiarnia 266, posteru
nek MO 7. Muzeum lm Pułas
kiego 267 ośrodek zdrowia 21
pogotowie ratunkowe 9, przycho
dnia rejonowa 270 restauracja
„Turystyczna” 93, stacja CPN
120 stacja PKP 12 stanica wod
na PTTK 143.
Muzeum lm. Pułaskiego czynne
codziennie oprócz poniedziałków
t dni pośwlątecznych w godz od
10 — 17. Ekspozycja zmienna —
Kazimierz Pułaski 1 udział Po
laków w tyciu politycznym, kul
turalnym 1 społecznym Stanów
Zjednoczonych.
PRZYTYK

Telefony: apteka 24, posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 63, strat
potarna 88.
WIERZBICA

Telefony: apteka 1, Izba poro
dowa 11. posterunek MO 7. ośro
dek zdrowia 19. pogotowie ener
getyczne 21. restauracja ..Niespo
dzianka” 34. urząd gminy - na
czelnik 15. żłobek 2. przedszkole
25
SZYDŁOWIEC

Kino „Górnik” — ,,Port lotni
czy 77”. prod. USA, lat 15, godz.
16, 18 i 20.
Telefony: apteka 55, lub
102,
dom kultury 246. posterunek MO
07,
pogotowie
ratunkowe C
*.
strat potarna 08, przychodni
*
re

„Staramy się, aby nigdy nie
brakowało u nas, do chwili
zamknięcia, podstawowych arty
kułów jak mleko, pieczywo,
żółte sery, ziemniaki, warzywa,
napoje — powiedział nam za
stępca dyrektora Józef Komo
rowski. Zamawiamy tych to
warów więcej. I nie szkodzi, że
czasem coś zostanie — w komo
rach chłodniczych czy lodów
kach można przecież artykuły
te z powodzeniem przechować
do następnego dnia.
Największy kłopot sprawia
nam zbyt ciasne zaplecze. Toteż
często salę szpecą kartony,
skrzynie A przecież właśnie w
dużych obiektach, w halach,
gdzie codziennie sprzedaje się
wiele towarów, ale nie zawsze
— tyle samo — trzeba ( mleć
zWykle odpowiedni zapas. Ma
gazyny — to sprawa podstawo
wa. Próbujemy też poprawić
organizacje pracy w stoiskach,
ich układ, aby klienci jak naj
krócej oczekiwali w kolejkach.”
Warto, aby projektując i bu
dując nowe obiekty sięgnąć do
doświadczeń tych, którzy takie
placówki jut prowadzą, których
obiekty cieszą się dobrą opinią
wśród klientów. Marymoncka
nie jest tu wyjątkiem, (an)
jonowa 833 stacja CPN 186. PKP
93. muzeum 233
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie In
strumenty Muzyczne 1 wnętrza
zamkowe ezynne codziennie oprócz poniedziałków 1 dni poświątecznych w godz. od 10 — 1*
w soboty 1 codziennie w godz.
9—15.30.
PRZYSUCHA

Kino
„Zachęta" — „Wezwlj
mnie w świetlistą dal”,
prod.
radź, lat 12, godz. 15.30, 17.30 1 19.30.
Telefony.
posterunek MO 01.
pogotowie ratunkowe M, strat
pożarna 08. apteka 229 bibliote
ka 220. dom kultury 473. dwo
rzec PKP 62 trba porodowa 317.
kino 447, ośrodek zdrowia 406,
stacja PKP 244, CPN 316, urząd
miasta i gminy — naczelnik 427.
ZWOLEŃ

Kino „Świt” — .Akcja pod
Arsenałem”, prod. poi., lat 11,
godz. lt i 20.
Telefony
posterunek MO 997
strat pożarna 998, pogotowie ra
tunkowe 999 apteka 24-1
*.
postój
taksówek 27-08. restauracja „Gotardztanka” 23-52, szpital 20-37. za
kład energetyczny 20-61.
Muteum im Jana Kochanow
skiego w Czamolesle — Jan Ko
chanowski
tycie 1 twórczość
Punkt Muzeum Okręgowego —
tradycje rewolucyjne ziemi ra
domskiej w dokumencie.
IŁŻA

Kino „Zamek" — „Noc nad
Chile”, prod. ZSRR, lat 15. godz.
18 1 20
Telefony: apteka 51, biblioteka
266, dom kultury 108, dworzec
PKP 271, komisariat MO 7. pogo
towie energetyczne 31, pogotowie
ratunkowe
9.
postój
taksó
wek 95. strat pożarna 215. apteka
70, szpital — chirurgia 29, kino 77.
urząd gminy 136, restauracja
„Zamkowa” 22.
DRZEWICA

Telefony:
apteka 29. dworzec
PKP 47, ośrodek zdrowia 26. po
stój taksówek 53, przedszkole to
restauracja „Zamkowa” 77 poste
runek MO 67
UWAGA: Kalendarzyk sporzą
dzono na podstawie informacji
zainteresowanych Instytucji. Kie
rownictwa kin zastrzegaj
*
sobie
prawo zmiany programu.

RADIO
Program I
Wiad.: 6.00 7.00 8.00 9.00 16.00 11.00
12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
5.05—6.00 Zielone Studio 8.00—8.80
Sygnały dnia 9.05—11.40 Cztery po
ry roku 11.25 Niezapomniane stro
nice — „Zazdrość 1 medycyna”
11.40 Tu Radio Kierowców 1Ł0S
Z kraju 1 ze świata 12.25 Mozaika
polskich melodii 12.45 Roln. kwa
drans 13.08 Konc. polskiej muzyki

każdą liczbę pracowników sezonowych do prac przy odszypulkowywaniu truskawek świeżych

(miesiące czerwiec, lipiec 1978 roku)Płaca i praca akordowa.
Rejestrację pracowników prowadzi codziennie komórka kadr
Zakładu w godz. od 8.00 do 15.00.
R-170-0

ZAKŁADY WNĘTRZARSKIE
WOJEWÓDZKIEJ USŁUGOWEJ
SPÓŁDZIELNI PRACY
w Radomiu ul. Kusocińskiego 19,

WYKONUJĄ USŁUGI
W ZAKRESIE:
• WSTRZELIWANIA KOŁKÓW
• UPINANIA FIRAN I ZASŁON
• ORAZ MONTOWANIA KARNISZY.

R-168-1

Program nocny
6.00 Początek programu 0.07 Ka
lendarz Kultury Polskiej
Wiad. i Informacje dla kierow
ców 0.01 2.00 3.00
Wiad.: 1.00 4.00 5.00; 6.12 1.05 2.06
3.06 — Noc z melodią i piosenką
z Łodzi 4.00 Sygnały dnia — pierw
szej zmianie.

Program II
Wiad.: 4.30 5.00 6.33 Y.30 8.30 11.30
13.30 18.30 21.30 23.30
4.35 „Poradnik Domowy” 8.00
Muz. 5.35 Obserwacje i propozycje
5.45 Muz. 6.00 W kilku taktach, w
kliku słowach 6.10 Kalendarz Ra
diowy 6.15 Mel. przyjaciół 6.35 Gi
mnastyka 6.45—7.10 Dzień dobry.
Warszawo 7.15 Po jednej piosen
ce 7.35 Małe muzykowanie 8.00 Dia
logi 1 zbliżenia 9.39 Choroby spo
łeczne nadal groźne 9.40 Dla przed
szkoli „Czerwcowe zagadki” 10.00
Kto się z czego śmieje 10.30 Duety
jazzowe (II) 10.40 Sprawy codzien
ne 11.00 Alberto Ginostera — Kwin
tet fortepianowy 11.35 Skrzynka
poszukiwania rodzin PCK 11.40
Muzyka 12.05 G. Rossini — Cavatma Fiorilin — scena i tercet z I ak
tu opery komicznej „Turek we
Włoszech” 12.25 „Nóż długi jak
życie” 12.45 Tańce kompozytorów
hiszpańskich 13.00 Publicystyka
krajowa 13.10 Uwertury do oper
13.35 Ze wsi 1 o wsi 13.50 A. Cha
czaturian — Suita z muzyki do
dramatu Lermontowa „Maskara
da" 14.1# Więcej, lepiej, nowocze
śniej 14.25 Tu Radio-Moskwa 14.45
Muzyka Telemanna 15.30 Studio
Plus 16.10 „Południowe rytmy Da
riusza Milhauda” 16.40 Na War
szawskiej FaU 17.00 Operetka, jej
twórcy 1 wykonawcy 17.20 Z cyklu
„Portret z pamięci" 18.00 Amator
skie zespoły przed mikrofonem
18.25 Plebiscyt Studia „Gama” 18.40
Krajobrazy 19.00 Konc. wieczorny
19.40 Dom i my 19.55 Katalog wy
dawniczy 20.00 Redakcyjne forum
20.20 Muzyka 22.00 Tygodnik Kul
turalny „Mundial 78” 22.40 Kon

się do tej sprawy komitet na
wiązał kontakt ze szkołami,
klubem sportowym i Teatrem
na Targówku).
Ten miesiąc pracy pozwala
stwierdzić, że samorządy za
czynają cieszyć się rzeczywis
tym autorytetem, czego wyra
zem jest zarówno rosnące zau
fanie mieszkańców, jak i to, że
zostały one uwzględnione w
planach pracy innych organów
i instytucji, jako ważące w na
szym życiu, jako partner w
działaniu. Samorząd działa w
Warszawie od pierwszych dni
powojennych, od 1974 r. —zgo
dnie z decyzjami najwyższych
instancji państwowych i partyj
nych — stał się podstawowym
ogniwem demokracji socjalisty
cznej. Dopiero jednak tegorocz
nej kampanii nadano charakter
odpowiedni do wagi samorząd
ności społecznej. Znalazło to
swój wyraz w ciągłej obecnoś
ci na konferencjach osiedlo
wych przedstawicieli instancji
partyjnej, administracji dziel
nicy i organizacji społecznych,
co też miało natychmiastowy
oddźwięk w rosnącym zainte
resowaniu mieszkańców i dużej
frekwencji wyborczej.
Znajduje to też wyraz we
wnioskach powyborczych. Nie
sposób ich wszystkich wymie
nić, gdyż zaletą samorządów
jest m.in. to, że nie dają się
usystematyzować, wpasować w
sztywne ramy, gdyż ich rola
każdorazowo wynika z konkret
nej sytuacji lokalnej: inna jest
dla kształtującej się społecznoś
ci Ursynowa, inna w „zasie
działym” Śródmieściu. Znaleźć
można jednak wspólny miano
wnik, który wyznaczy wzrasta
jącą w naszym życiu społecz
nym role samorządu mieszkań
ców. Wymieńmy kilka jego
charakterystycznych
momen
tów.
Efekty tego nowego podejś
cia ocenimy zapewne najlepiej
w 1980 roku, w czasie następ
nej kampanii wybornej, (les)

Ogłoszenia drobne
Potrzebna opiekunka do półrocz
nego dziecka na 8 godzin dzien
nie. Radom, ul. Gagarina 3/7 m.
263.
R-726623-1

ŻYCIE RADOMSKIE

• CYKLINOWANIA PODŁÓG

wojskowej 13.25 Meksykański ze
spól folklorystyczny 13.40 Kącik
melomana 14.90 Studio „Gama” —
wyd. festiwalowe ok. g. 14.05 In
formacje dla kierowców 14.20 Stu
dio Relaks 14.25 Studio „Gama” 15.03
Korespondencja z zagranicy 15.10
Studio „Gama” ok. g. 15.45 In
formacje dla kierowców 16.00—18.15
Tu Jedynka 17.30—18.00 Radlokurier 18.15 „Mundial 73” 18.23 Nie
tylko dla kierowców 18.33 Muzyka
19.15 Grand Standard Orchestra
19.33 Wspominamy opolskie festi
wale 20.05 Konc. życzeń 21.05
Olimpijski alert młodzieży — Mo
skwa 80 21.20 Komunikaty Totali
zatora Sportowego 21.23 Tu Radio
Kierowców 21.26 Michel Legrand
21.35 „Mundial 78” — transmi
sja meczów Polska — Tunezja w
Rosario 1 Meksyk — RFN w Cordobie 22.30 Z kraju i ze świata
22.45 „Mundial 78” — d.c. meczów
Polska — Tunezja 1 Meksyk —
RFN 23.40 Śpiewa Czesław Nie
men.

7

cert z nagrań WOSPRiTV 23.35
Co słychać w świecle 23.40 Muzy
ka.

Program III
Wiad.! 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.05 Między snem a dniem 5.30
Gimnastyka 6.03—8.00 Między snem
a dniem 6.30 Polityka dla wszyst
kich 7.30 Przesiuchiwacze 8.05 Co
kto lubi 9.00 „Bajka o Nowym
Jorku” ode 9.10 Jazzowe brasiliana 9.30 Nasz rok 78-my 9.45 Kon
certy skrzypcowe 10.35 Kiermasz
płyt 11.00 Codziennie powieść
„Przeminęło z wiatrem” 11.30 W
tonacji Trójki 12.25 Za kierownicą
13.00 Powtórka z rozrywki 13.50
„Miasto szczęśliwych miłości" 14.00
Muzyka z hiszpańskim rodowodem
15.05 Żartobliwy jazz zespołu Gong
15.40 Rozszyfrowujemy piosenki
16.00 Rekonstrukcje — rep. 16.20
Muzykobranie 16.45 Nasz rok 78-my
17.05 Muz. poczta UKF 17.40 Biel
szy odcień bluesa 18.10 Polityka
dla wszystkich 18.25 Czas relaksu
19.00 St. Mlarkowski „Burubahajr"
19.15 Zagubione melodie 19.35 Ope
ra tygodnia 19.50 „Bajka o Nowym
Jorku” 20.00 Złote płyty 20.35 Od
bicia w dźwięku 21.00 Muzyczne
podróże 21.33 Antologia piosenki
francuskiej 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów 22.15 Frank Martin we
wspomnieniach 23.00 „Dom spo
kojnej młodości” 23.05 Między
dniem a snem.

Program IV
Wiad.! 6.40 12.00 15.00 16.00 18.00
22.55
6.00 Jęz. niemiecki 6.15 Dla nau
czycieli „Radio-szkole" 6.30 Rytm
i piosenka 6.45—7.40 Dzień dobry.
Warszawo 7.40 Radio dedykuje 8.00
Śpiewają Skaldowie 3.10 „Powro
ty z rejsów” 8.25 Gilardo Gllardl
— El Gaucho eon botas nuevas —
utwór na orkiestrę 8.35 Nie tylko
dla słuchaczy w mundurach 9.00
Przed startem na wyższe uczelnie
9.30 Graj kapelo 9.40 Dla przed
szkoli 10.00 Przed startem na wyż
sze uczelnie 10.30 Estrada przyjaź
ni 11.00 Dla szkół średnich (jęz.
polski) 11.30 Bohuslav Martinu
Sceny z II aktu opery „Julietta”
12.05—12.25 Głos Mazowsza, Kurpi
1 Podlasia 12.25 Giełda płyt (stereo
lok.) 13.00 Jęz. rosyjski 13.15 Pieśni
ludowe 13.30 Tu Studio Stereo
(stereo ogólnopolskie) 15.05 Maty
siakowie 15.40 Książki do których
wracamy — „Dysk Olimpijski”
16.05 Wszechnica rodzinna 16.25
'„Sekrety listów" 16,40—18.20 Pro
gram WORT 16.40 Na Warszawskiej
Fali 17.00 Słuchaj nas 17.40 Tu
Studio 4 (stereo lok.) 18.00 „Dzien
nik 6 po południu” 18.10 d.c. Siu- ,
chaj nas 18.25 Pasje, podróże, przy
gody 19.00 Rozmowy o sprawach
rolnictwa 19.15 Jęz. angielski 19.30
Koncert Tria Barokowego — Trans
misja z Filharmonii Narodowej
(stereo lok.) ok. 20.30 „Tysiąc zna
czeń w jednym wierszu” Julian
Przyboś ok. 20.50 Transmisja kon
certu (stereo lok.) 21.50 NURT Oś

„Życie Radomskie” 86-100, Ra
dom. ul. 2eromskiego 81. Tele
fony! 211-19. 734-50. Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz. 6.30—
13.30. Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa” Al. Je
rozolimskie 123'127 Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
zwraca Druk: Prasowe Zakła
dy Graficzne RSW „PrasaKsląźka-Ruch” Warszawa, ul.
Marszałkowska 3/3.

wiata dorosłych a kształcenie usta
wiczne 22.10 Henri V!euxtempo
Wspomnienie 22.15 Singapur —
miasto lwa 22.35 Radiowo-TV Szko
ła Średnia dla Pracujących — Hi
storia 22.50 Issac Albenia — Pieśń
miłosna op. 101 nr 3.

TELEWIZJA
Program I
10.00 „Cześć kapitanie” — film
sensacyjny prod. TP .
15.00 Melodie — „Estrada folkloru”
— Popularyzacja folkloru baskij
skiego 1 tańców ludowych (kolor)
15.30 Telewizyjny Klub Seniora
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Studio Telewizji Młodych
(kolor)
17.00 „Ludzie uparci" — program
publicystyczny
17.50 Interstudio
przedstawia:
„Świat dziecka" (kolor)
18.20 Człowiek i przyroda — „Mie
szkańcy śródziemnomorskich la
sów” — Film dokumentalny
prod. tv hiszpańskiej (kolor)
18.50 Radzimy rolnikom
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 „Saga rodu palliserów” —
ode. XXI. Film obyczajowy prod.
tv angielskiej (kolor)
21.30 Studio Sport — Mundlal-78 —
Transmisja bezpośrednia z me
czu: Polska — Tunezja (w przer
wie skrót meczu: Wiochy — Wę
gry) (kolor)
23.35 Dziennik (kolor)
23.50 Świadkowie — program pub
licystyczny (kolor)
0.10 Studio Sport — Mundlal-73 —
Sprawozdanie z meczów: Mek
syk — RFN, Argentyna — Fran
cja (kolor)

Programy oświatowe
6.00 TTR. Uprawa roślin, sem. IV
6.30 TTR. Hodowla zwierząt, sem.
IV
12.45 RTSS. Chemia, sem. II
13.25 RTSS. Biologia, sem. II

Program II
16.20 Program dnia
16.25 Kino Letnie — „Tęsknota
Sherlocka Holmesa” — film fab.
prod. CSRS (kolor)
18.00 Dla młodych widzów: —
Skrzydła
18.30 Bitwy, Kampanie, Dowódcy
— „Bitwa pod Oliwą”
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor) ■
20.30 Inicjatywy — program publi
cystyczny (kolor)
21.00 Sylwetki X Muzy — Zbigniew
Koczanowlcz
21.25 24 godziny (kolor)
21.35 Wtorek Melomana — utwory
W. A. Mozarta t J. Haydna
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Doroczny popis uczniów
Szkoły Muzycznej

W Makowie przed kampania truskawkowa
Zakład Przetwórstwa Spo
żywczego w Makowie, jedna
z największych przetwórni
Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej, zakończył po wio
sennym przeglądzie technicz
nym montaż „linii truskawko
wej”. Wyremontowane zosta
ły i odnowione komory
chłodnicze i magazyny, za
warto umowy z chłodniami
państwowymi w Lublinie,
Kielcach i Warszawie dla

przechowania i zamrożenia
truskawek, porzeczek i malin.
Przetwórnia w Makowie za
mierza przygotować z naj
bliższych zbiorów od 900—1000
ton mrożonek truskawkowych,
ponadto 2000 pulpy,'kompo
tów i pasteryzowanych trus
kawek.
Zakład przeprowadza częste
lustracje upraw truskawek u
swych plantatorów, których
jest już ponad 2000 w woje-

Z obrad Prezydium WRN

Wysoka ranga urzędu sołtysa
Niewiele tygodni upłynęło
od zakończenia ważnej dla
wsi kampanii, jaką był wy
bór sołtysów i podsoltysów w
województwie
radomskim.
Mimo to, już wiadomo, pc ocenie prezydium WRN, doko
nanej na początku czerwca i
z wielu sygnałów napływają
cych z terenu, że nie był to
jedynie formalny akt. Prakty
ka społeczna potwierdza wy
soką rangę i rolę sołtysa w je
go środowisku.
Podczas kampanii wybor
czej mieszkańcy wsi powie
rzając mandat wyborczy 1442
sołtysom i tyłuż podsoltysom,
zgłaszali liczne wnioski, służą
ce umocnieniu gopodarnośei,
zwiększeniu produkcji rolnej i
hodowlanej, w atmosferze głę
bokiego zaangażowania i tros
ki o dalszą poprawę warun
ków pracy 1 życia na wsi zgło-

Czerwcowy numer
radomskiego WIK-u
Ukazał się kolejny, szósty
w br. numer WIK-u czyli
Wojewódzkiego
Informatora
Kulturalnego
wydawanego
przez
Wydział Kultury i
Sztuki Urzędu Wojewódzkie
go i Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Radomiu. Tym
razem WIK został w całości
poświęcony (w części publicy
stycznej) Janowi Kochanow
skiemu. ilustrowany drzewo
rytami renesansowymi. Ca
łość ładnie wydrukowana w
zakładzie nr 2 Lubelskich
Zakładów Graficznych w Ra
domiu.
Czerwcowy WIK zawiera
wiele interesujących informa
cji o życiu i twórczości Jana
Kochanowskiego, wiersze po
etów ludowych z konkursu
zorganizowanego w 1975 r.
przez Muzeum J. Kochanow
skiego w Czarnolesie, rzecz
o „Sobótkach” a nawet list
do Jana z Czarnolasu. Nu
mer WIK-u uzupełnia „Ka
lendarz imprez" oraz „Kroni
ka kultualna”.
W sumie, udany numer
chociaż jak na WIK wciąż
proporcje między publicysty
ką a informacją zachwiane
zdecydowanie: 32 strony do
15. To powinno dać do myś
lenia członkom zespołu re
dakcyjnego, ale nie zniechę
cać w poszukiwaniach for
my. (mz)

Komunikat MO
29 maja 1978 w miejscowo
ści Pelagów gm. Kowala w
woj.
radomskim
poniósł
śmierć w wypadku kolejo
wym mężczyzna o nieustalo
nym nazwisku. Cechy zew
nętrzne: wiek ok. 40—45 lat,
wzrost 170 cm, postać wy
smukła, włosy ciemno blond
z łysiną czołową, twarz po
ciągła, cera śniada, w górnej
szczęce proteza, w dolnej
brak jednego zęba z przodu.
Posiadał przy sobie okulary
lecznicze w czarnej oprawie
ebonitowej. Ubrany w szarą
codko-zulkę, szarą koszulę
typu pc’.o, szary sweter rocz
nej roboty, spodenki elasty
czne
koloru
niebieskiego.
spodnie koloru szarego z pas
kiem gumowym czarno-bia
łym w paski.
Osoby zainteresowane pro
szone są o skontaktowanie
się z komisariatem kolejo
wym MO w Radomiu tel.:
251-36 wew. 316 łub najbliż
szą jednostką MO.

KRONIKA DNIA
Na zalewie w Jedlni-Letnisko
podc-as kąpieli w miejsca nie
strzeżonym utonął 29-letni miesz
kaniec Radomia — Jacenty Gocel.
★

W Konarach gm. Wieniawa pod
czas kąpieli w stawie
rybnym
utonął 13-letni mieszkaniec Do
maniowa gm. Przytyk — Mieczy
sław Wójcik.
★

W Szczęściu gm. Zwoleń Wie
sław Solecki jadać motocyklem
marki WSK nr rej. RAM-23-83 nie
zachował należytej ostrożności na
zakręcie i wjechał do rowu. Mo
tocyklistę z obrażeniami ciała
przewieziono do szpitala w Puła
wach. (bw)

Oddanie krwi
jest najwyższym
czynem
humenitarnym

sili wiele cennych inicjatyw
społecznych. I tak — miesz
kańcy Nowej Soli powołali
komitet budowy drogi i zobo
wiązali się do wykonania prac
w czynie społecznym, podobne
zobowiązania zgłosili miesz
kańcy Antoniowa, Sołtysów,
Goździkowa i Jastrzębia. Rol
nicy z Rusinowa zobowiązali
się udzielić pomocy przy bu
dowie Ośrodka Zdrowia i urzędu
gminy,
mieszkańcy
Bielin postanowili wykonać w
czynie soolecznvm 3 przepus
ty, Żychorzyna — wykonać
remont remizy strażackiej.
Te czyny społeczne i nowe
inicjatywy środowiskowe są
jednocześne wyrazem popar
cia dla wytycznych partii i
rządu w sprawie polityki rol
nej, realizowanej przez urzę
dy gminne, które po raz pier
wszy przygotowały i przepro
wadziły wspólnie z terenowy
mi komitetami FJN wybory
sołtysów i podsoltysów. Zwra
ca się .powszechnie uwagę na
trafność propozycji i reko
mendacji przez władze gmin
ne kandydatów na sołtysów.
Tylko nieliczne kandydatury
w wyniku szerokiej konsulta
cji zostały zmienione na inne,
zdaniem ludności jeszcze lep
sze. gwarantujące ściślejszą
więź wyborców z ich sołtysa
mi.
Akt wyboru ponad 2800 soł
tysów i podsoltysów to rów
nież wyraz uznania, jak pow
szechnie się powiada, pasowa
nia najaktywniejszych społecz
ników i najlepszych gospoda
rzy, na przodowników wsi,
Ozacza to, że przed tym
aktywem prócz trudnych obo
wiązków wynikających z po
wierzenia mu odpowiedzial
nych zadań państwowych po
stawiono również moralny obowiązek przodownictwa w
pracy społecznej i produk
cyjnej.
Podczas ostatniego posiedze
nia Prezydium WRN zwróco
no uw’agę na potrzebę przy
gotowania sołtysów do ich
pracy, na konieczność zazna
jomienia ich z podstawowymi
stanowieniami prawa, przy
swojenia im nodczas szkolenia
znajomości działań admini
stracyjnych.
Spotkania szkoleniowe, in
formacje od władzy gromadz
kiej do sołtysów, znajomość
głównych kierunków rozwoju
gospodarczego wsi i regionów
stanowić będą w tym sensie
poważne wsparcie dla doś
wiadczonych, cieszących się
oowszeehnym uznaniem ak
tywistów wiejskich — sołty
sów i podsoltysów. be-de

Wtorkowy dyżur
lekarza dermatologa
6bm. jak w każdy wtorek
czynny jest w Radomiu tele
fon zaufania, przy którym
dyżurują
lekarze z Woj.
Przychodni Skórno-Wenerologicznej. Na pytania dotyczą
ce profilaktyki i leczenia cho
rób wenerycznych dziś odpo
wiadać będzie w godz. 15—16
dr nauk medycznych Zdzisła
wa Kowalewska, tel.: 405-62.
(n)

wództwie. Według oceny dy
rektora ZPS, Stanisława Or
łowskiego, ten liczny już zes
pół plantatorów związanych z
przetwórnią umowami do
stawczymi w warunkach po
myślnego urodzaju zapewnić
może dostawę 2,5 tys. ton
truskawek do przetwórstwa.
Przewiduje się, że tegorocz
na kampania truskawkowa bę
dzie bardzo krótka — najwy
żej 18 do 20 dni, o 10 dni kró
cej aniżeli w latach poprzed
nich, a przyczyną tego są nie
zbyt sprzyjające w począt
kach maja br. warunki pogo
dowe. Wysokie temperatury
utrzymujące się pod koniec
maja i w pierwszych dniach
czerwca br. sprawiły, że wie
le wcześniejszych i później
szych gatunków truskawek —
a przede wszystkim „ananas”
i „zenga” — dojrzewają rów
nocześnie. Stąd też jednoczes
ny będzie ich wysyp i ko
nieczność przetworzenia ich
na mrożonki, kompoty i pul
pę w tak krótkim czasie.
Jednym z najważniejszych
zadań, które stoi przed prze
twórnią w Makowie, jest wy
konanie pełnego planu skupu
owoców od Plantatorów na zanewnienie dostatecznej ilości
surowca dla bieżącej kamnani p-zetwórczej. Ale nie tylko
— w br. i latach następnych
znacznemu poszerzeniu i roz
budowie ulega ■ wojewódzka
baza przetwórstwa owocowe
go — nowstają nowe zakładv
przetwórcze. miedzy innymi
w Przysusze, Jedlińsku i Ja
nikowie. Wyso’-a stąd notrzeha dużego zaplecza w nostaći
gestei sieci plantatorów — do
stawców surowca. Nie można
wiec dopuścić do tego, aby z
jakiejkolwiek przyczyny nrzerzedzPz się ich szeregi, be-do

Sesja naukowa
studenckiego Koła
Nauk Społeczno-Politycznych
Blisko 300 studentów z III
roku studiów radomskiego ośrodka Politechniki Święto
krzyskiej wzięło udział w se
sji naukowej zorganizowanej
przez Studenckie Koło Nauk
Społeczno-Politycznych. Na sa
li byli obecni także b. działa
cze ruchu robotniczego.
Referat wprowadzający pt.
„Rewolucyjne tradycje ruchu
młodzieżowego w Polsce” wy
głosiła opiekunka studenckie
go koła dr Antonina Misztal a
następnie studentka III roku
— Maria Noga zaprezentowa
ła temat „Postępowe tradycje
ruchu młodzieżowego na Zie
mi Radomskiej.
Uczestnicy sesji wysłuchali
także
komunikatów
m.in.
„Związek Walki
Młodych”,
„Organizacja Młodzieży Towa
rzystwa Uniwersytetów Ro
botniczych”, „WICI — hasło
buntu młodzieży chłopskiej”,
„Związek Młodzieży Polskiej”.
(bw)

Temat dnia

„Turyści” w CPN
Każdego roku o tej porze sytuacja powtarza się nie
zmiennie. Już od wczesnego rana obok stacji CPN przy ul.
Słowackiego 132 w Radomiu ustawia się kolejka osób, z
których każda trzyma w ręku mniejszą lub większą, czer
woną butlę turystyczną na gaz propan-butan. Co się dzie
je? Czyżby tak liczne grono radomian rozpoczynało uprawiać
turystykę kwalifikowaną, pod namiotami i z kuchenkami
gazowymi?
Jedno pytanie wystarczy, aby przekonać się, że ponad
90 proc, oczekujących na napełnienie turystycznych butli
gazem to zwykli mieszkańcy Radomia, używający gazu do
celów domowych. A więc do gotowania porannej herbaty,
sporządzania drugiego śniadania lub kolacji. W większości
to lokatorzy peryferyjnych, radomskich dzielnic gdzie nie
ma instalacji gazowych. Z konieczności udają— turystów.
W ub. roku tylko w tej jednej stacji sprzedawano 15 dużycn butii czyli około 5C0 kg propanu-butanu dziennie.
Praktycznie stanowiło to trzy czwarte całej ilości gazu
sprzedawanego przez stacje CPN w woj. radomskim, kie
leckim i tarnobrzeskim razem wziętych. Obecnie, dostawy
gazu dla CPN-u poważnie zmniejszono i dlatego zamiast 15
sprzedaje się nie więcej jak 3—4 butle dziennie. W konsek
wencji znaczna część „turystów” odchodzi z przysłowiowym
kwitkiem, nie mówiąc o rzeczywistych turystach zmotory
zowanych, którzy korzystając z usług stacji CPN-u próbu
ją jednocześnie i bezskutecznie najczęściej uzupełnić zapasy
gazu w butlach turystycznych.
W maju br. Kieleckie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowca
mi Naftowymi CPN w Kielcach złożyło zamówienia na 78 ton
gazu, spośród któryca 50 t dla odbiorców przemysłowych,
a resztę czyii 28 t na cele turystyczne. Praktycznie otrzy
mano tylko 30 t, z których dla turystów przeznaczono 8 t.
Z tej ilości niemal połowę skierowano do Radomia.
Sytuacja stała się więc trochę paradoksalna. Dwie stacje
CPN-u w woj. radomskim (w Radomiu i w Kozienicach)
wyposażone w urządzenia redukcyjne nie mogą świadczyć
usług dla turystów bo nie mają gazu. Gazem dysponują
jednak Zakłady Gazyfikacji Bezprzewodowej, które niezbyt
kwapią się do przejęcia tych urządzeń redukcyjnych (CPN
to proponował licząc na większe dostawy gazu dla turystów
i innych odbiorców) bojąc się trudności eksploatacyjnych
starych urządzeń. Kółko więc się zamyka a problem nadal
pozostaje nie rozwiązany.
Kto podejmie zatem gospodarską decyzję, która spowo
duje, że znikną obecne kolejki przed stacją CPN-u przy ul.
Słowackiego a z gazu korzystać będą zarówno turyści po
dążający z Warszawy w Bieszczady i korzystający najczęś
ciej z usług stacji na Glinicach oraz miejscy „turyści” uży
wający go do gotowania w warunkach domowych. Nie ulega
przecież wątpliwości, że trzeba uwzględnić interesy oby
dwóch grup klientów oczywiście z pierwszeństwem — dla
faktycznych turystów.
TMZ

Na radomskiej scenie

Janosik czyli na „Na szkle malowane"

Widowisko Ernesta Brylla w wykonaniu Teatru im. Stefa
na Żeromskiego w Kielcach. Muzyka: Katarzyna Gartner. Re
żyseria: Jan Uryga. Scenografia: Anna Rachel. Opracowanie
wokalne i muzyczne: Teresa Stokowska. Dyrektor i kierownik
artystyczny: Henryk Giżycki.

W starej, -zeszłowiecznej en
cyklopedii pod hasłem „Ja
nosik” czytamy: Słynny zbój,
który żył z końcem XVIII
wieku w Tatrach polskich.
Górale opowiadają wiele le
gend o Janosiku, który,
zdradzony
przesz kochankę,
dostał się w ręce władzy i
zginął na szubienicy.” Według
wpsółczesnych danych Jano
sik miał na imię Jerzy i po
chodził z Tarchowej. Miał
zginać na Słowaczyżnie w ro
ku 1713.
Te suche wzmianki nie mó
wią nic o tym. że Janosik w
legendzie, stanowiącej włas
ność nie tylko polskiego ludu,
jest nie zbójem, lecz wodzem
ludu w jego walce z ucis
kiem społecznym, reprezento
wanym tym razem przez

Każdy rok nauki w szko
łach artystycznych kończy się
prezentacją całorocznego do
robku uczniowskiego. Taki
doroczny popis uczniów Pań
stwowej Szkoły Muzycznej I
i II stopnia w Radomiu odbę
dzie się 7 kwietnia w sali
Teatru Powszechnego
W programie popisu wystą
pi chór i orkiestra szkolna
oraz uczniowie-soliści, którzy
wykonają utwory na różnych
instrumentach.
Początek' występów o godz.
18. Na popisie mile widziani
będą nie tylko uczniowie
szkoły i ich rodzice, ale tak
że wszyscy miłośnicy muzyki.
Wstęp wolny, (n)

wiedeńskiego cesarza. Że jest
on odmianą herosa ludowego,
w. którego postaci ogniskują
się odwieczne pragnienia lu
du — wolności i sprawiedli
wości. To, czego nie mówi
wzmianka
encyklopedyczna,
znajdujemy jednak w poezji
— młodszej siostrze legendy.
„Janosik” Ernesta Brylla
jest poematem dramatycz
nym, czerpiącym natchnienie
z legendy. Bogata to skarbni
ca — można z niej czerpać
pełną garścią skarby niezwy
kłego uroku: szeroki oddech
gór, nieprzejrzane
doliny,
skały, będące twierdzą wol
ności, nieustraszoność w wal
ce, gorącą krew młodości,
pieśń, szybującą jak orzeł,
taniec, dopowiadający to. cze
go nie da się wykrzyczeć, mi

Kolorowe rysunki dzieci
w konkursie „Życia Radomskiego”

łość niepewną jutra. Poetyc
ki charakter widowiska spra
wia. że nie jest ono opowia
daniem o losach jego boha
tera — jest ukazniem tych
losów w rozmaitych świat
łach: podziwu, -wzruszenia,
serdecznego uśmiechu i ru
basznego żartu, filozoficznej
refleksji i dziecięcego oczaro
wania. Przesuwają się przed
nami obrazy zmienne jak w
kalejdoskopie, a wszystkie
nasycone ruchem, muzyką i
poetyckim słowem.
Teatr
im.
Żeromskiego
przygotował rzecz z prawdzi
wie twórczą pasją. Reżyser
Jan Uryga jest dobrym wo
dzirejem tego śpiewno-tanecznego
szaleństwa:
każda
scena przechodzi w następną
jak fala w falę, układy bar
wnych postaci zmieniają się
harmonijnie, wszystko rozwi
ja się jak bajecznie kolorowa
wstęga. Szczególną wdzięcz
ność żywię dla reżysera za to,
że nie uległ on pokusie (al
bo, że jej nie miał) wypro
wadzenia aktorów na widow
nię i zamknął całość w prze
strzeni scenicznej — w zacza
rowanym świecie, którego au
tonomii nie trzeba naruszać.

Konkurs cieszył się wielkim powodzeniem — zgłosiła się rekordowa liczba dzieci — 137 uczest
ników. Rysujących obserwowali licznie zgromadzeni przechodnie.
Corocznie, od wielu lat z
okazji
Międzynarodowego
Dnia Dziecka „Życie Radom
skie” przy współudziale To
warzystwa Przyjaciół Dzieci i
WSS „Społem” zaprasza /naj
młodszych czytelników
na
konkurs rysunkowy „Kredą
na asfalcie”. Każdorazowo,
niezmiennie jest to bardzo
piękna impreza, przez to, że
biorą w niej udział dzieci w
tak licznej grupie, że bez
reszty pochłonięte są swoją
rysunkową pasją, że obserwo
wane przez tłumy bez tremy
pokazują swój świat wyobraź
ni i zapełniają chociaż na
krótko szary asfalt kolorowy
mi rysunkami.
W tegorocznym konkursie
uczestniczyła rekordowa licz
ba dzieci — 137, które ryso
wały w dwóch grupach więkowch. 45 min. starczyło by
mały odcinek ulicy Żerom
skiego zmienił się w .plenero
wą wystawę rysunków dzie
cięcych. Tematy, co do któ
rych organizatorzy pozosta
wili dzieciom całkowitą swo
bodę były różne: moja rodzi
na, świat lalek, na letniej wy
cieczce, postaci z bajek, świat
przyszłości, i oczywiście ryso
wali zwłaszcza chłopcy temat
dnia — rozpoczęcie mistrzostw
świata w piłce nożnej „Mun
dial 78”.
W niemałym kłopocie było
jury, które pod przewodnic
twem artysty plastyka — Ta
deusza Hajnrycha oceniało ry
sunku Pomysłem i świeżością
dziecięcego spojrzenia wyróż
niało się bowiem bardzo wie
lu małych autorów. Ostatecz
nie zapadł werdykt jury: I
miejsce w grupie dzieci młod
szych zajął Marek Zatorski ze
Szkoły nr 14 — nagroda wrot
ki, II miejsce Beata Piasecz
na Szkoła nr 18 — nagroda
komplet do badmingtona, w

twa w konkursie otrzymały
książki, zakupione przez Za
rząd Wojewódzki TPD.
„Życie Radomskie” w imie
niu organizatorów serdecznie
dziękuje wszystkim instytu
cjom i osobom, .które pomogły
w przeprowadzeniu konkursu
a zwłaszcza: dyrekcji i mło
dzieży Technikum Samocho

dowego za obsługę radiofoni
czną imprezy,
harcerkom z
III Lic. Ogólnokształcącego,
które przygotowały rysunko
we pola, harcerzom z Mło
dzieżowej Służby Ruchu, Ko
mendzie
Straży Pożarnych
oraz wszystkim działaczom
TPD, opiekującym się rysun
kową dziatwą.
(n)

Świat w słońcu, fragmenty bajek, rodzinny dom, wizja przysz
łości naszego miasta — tematów do rysunków nie brakowało.

grupie dzieci starszych I mlejl

sce zdobył Andrzej Kacprzak
ze Szkoły nr 29 — nagroda
piłka siatkowa, II Radosław
Birkowski ze Szkoły nr 27 —
nagroda szachy, a wyróżnie
nie Dorota Przedwój ze Szko
ły nr 23 — która otrzymała
piękną książkę.
Nagrody rzeczowe oraz sło
dycze ufundowała WSS „Spo
łem”, natomiast wszystkie
dzieci na pamiątkę uczestnic-

Porady psychologa
Dziś, 6 bm. jak zwykle w
każdy wtorek, w Wojewódz
kiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej dyżuruje przy
telefonie psycholog. Udziela
on porad młodzieży odnośnie
trudności w nauce i osobi
stych problemów, rodzice zaś
mogą zgłaszać swoje kłopoty
związane z wychowaniem
dzieci.
Dyżur trwa w gMz. 16—17
nr tel.: 298-07. (bw)
Jestem bowiem przeciwni
kiem łączenia sceny z wido
wnią, do czego jest dzisiaj ty
le skłonności. Widz, mimo że
tkwi w tłumie, chce być od
osobniony,
powiedziałbym:
wstydliwie odosobniony, bo
jego miejsce na widowni jest
jego świątynią dumania, tu
chce chłonąć teatr, wzruszać
się bardzo intymnie, tu chce
kontemplować każde słowo
i sytuację — przeszkadza mu
nawet skrzyp krzeseł czy ka
szel. Również dla scenografa
— Anny Rachel — mam sło
wa uznania za wielki rygor
w
budowaniu
przestrzeni
scenicznej — oszczędnej a
jednocześnie pojemnej.
Dodam jeszcze, że stroje są
piękne i dowcipne, aktorzy
nie tylko grają jak aktorzy,
ale śpiewają jak śpiewacy i
tańczą jak górale. Ze wszy
stkich dobrych i bardzo do
brych postaci widowiska przez
szczególną przekorę przypad
ku najbardziej nie
tylko
wstrząsająca ale także ko
bieco urocza jest Śmierć. Sła
ba to pociecha dla starych —
ale bądź co bądź...!
ALEKSANDER
CZAPLICKI

Pod wrażeniem rozgrywanego tego dnia przez polską drużynę
spotkania na mistrzostwach świata w Argentynie, temat „Mundial-78” podejmowali z pasją młodzi rysownicy.

Marek Zatorski, którego rysunek jury uznało za najlepszy w
grupie dzieci młodszych, był wielce szczęśliwy z otrzymanej
nagrody.
Fot- Bronisław Duda

