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Posiedzenie Biura Politycznego
Komitetu Centralnego PZPR
(P) Biuro Polityczne KC PZPR na posiedzeniu w dniu
dukcyjnych i inwestycyjnych w 1978 r. w hucie „Ka
towice".

Realizacja zadań pro
dukcyjnych w pierwszym
roku działalności eksploa
tacyjnej huty „Katowice"
przebiegała w trudnych
warunkach wynikających
z równoczesnego prowa
dzenia produkcji i konty
nuowania na szeroką ska
lę procesu inwestycyjnego.
Opanowanie produkcji i
utrzymanie jej na wyso
kim poziomie wymagało
rozwiązania szeregu nader
złożonych
problemów
techniczno-organizacyj
nych. Było to możliwe

Piotr Jaroszewicz
przyjął kierowniczych
działaczy PGR
(P) 11 bm. prezes Rady Mini
strów Piotr Jaroszewicz przyjął
kierowniczych działaczy Pań
stwowych Gospodarstw Rol
nych, które reprezentowali: I
zastępca ministra rolnictwa, na
czelny dyrektor Centralnego
Zarządu PPGR — Mieczysław
Solecki, I zastępca naczelnego
dyrektora Centralnego Zarządu
PPGR — Edward Dębecki, za
stępca
naczelnego dyrektora
Centralnego Zarządu PPGR —
Zygmunt Zasoń, dyrektor Ośrod
ka Hodowli Zarodowej Osowa
Sień — Edmund Apolinarski,
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

dzięki ofiarnej i zaangażo
wanej pracy całej załogi,
dzięki stałej trosce i po
mocy katowickiej organi
zacji partyjnej. Osiągnię
cie wysokiego poziomu
jakości umożliwiło w 1977
roku przekroczenie planu
sprzedaży wyrobów i usług oraz rozpoczęcie produkcji eksportowej.
Zadania ustalone na
1978 r. są wysokie i wyma
gają dalszego wydatnego
wzrostu produkcji.
Biuro Polityczne pod
kreśliło, iż celem termino
wego przekazania do eks
ploatacji walcowni dużej
i innych obiektów oraz
przygotowania warunków
do realizacji II etapu bu
dowy huty „Katowice", ist
nieje potrzeba dalszej kon
centracji sił i środków
na głównym placu budo
wy, a także przyspiesze
nia budownictwa mieszka
niowego i rozbudowy in
frastruktury osiedlowej.
W kolejnym punkcie
porządku Biuro Politycz
ne zapoznało się z infor
macją o realizacji zadań
związanych z koniecznoś-

Komitet Wykonawczy Pugwash
zakończył obrady w Warszawie
(P) 11 bm. w Warszawie
zakończyły się dwudniowe
obrady Komitetu Wykonaw
czego Pugwash. Dziennikarza
PAP poinformował o nich
przewodniczący Rady Pugwash
i Polskiego Komitetu Pugwash
prof. Maciej Nałęcz — sekre
tarz Wydziału Nauk Techni
cznych PAN.

Były uczestnik „Manhattan
District. Project” (amerykański
program budowy pierwszych
bomb atomowych), przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Pugwash — prof. Bernard Feld,
fizyk z Massachussets Institute
(DOKOŃCZENIE NA STR. 5)

Komitet Wykonawczy Pugwash
— mówi prof. Nałęcz — pełni
role Prezydium Rady tego ru
chu i zbiera się między corocz
nymi jej posiedzeniami. Oma
wia sie bieżące sprawy organi
zacyjne jak też przygotowania
do kolejnych seminariów, sym
pozjów i konferencji.
Jeszcze w tym miesiącu w
Maroku odbędzie się sympozjum
poświecone udziałowi Pugwash
w przyszłorocznej konferencji
ONZ nt. nauki i techniki; ko
lejne sympozja będą dotyczyły
m. in. broni chemicznych, są
też związane z tegoroczną spe
cjalna sesją Zgromadzenia Ogól
nego NZ w sprawie rozbrojenia.
Tegoroczna konferencja Pugwash,
której tematem są „Globalne
aspekty rozbrojenia i bezpie
czeństwa” odbędzie się w dniach
1—5 września w Warnie. W
większości tych spotkań wezmą
udział również naukowcy pol
scy.

Uczestnicy obrad
przeciw bombie „N”
Głównym
celem
ruchu
Pugwash. grupującego uczonych
z kilkudziesięciu krajów świata,
jest dążenie do ograniczenia
zbrojeń i do rozbrojenia —
przede wszystkim w dziedzinie
jądrowej. Oto. co na temat broni
jądrowej.
wzbudzającej
dziś
szczególne
zaniepokojenie
—
bomby neutronowej powiedzieli
dziennikarzowi PAR w ostatnim
dniu odbywających się w War
szawie obrad Komitetu Wyko
nawczego Pugwash uczestniczący
w nich uczeni:

Społeczeństwo polskie
protestuje przeciwko
bombie „N"
(P) Nie słabnie powszechny
glos społeczeństwa polskiego,
domagający się całkowitego zre
zygnowania z zamiarów pro
dukcji broni neutronowej. W
zakładach pracy, instytucjach,
w szkołach i na wyższych uczel
niach — ludzie różnych zawo
dów i środowisk społecznych opowiadaja sie za zagwaranto
waniem
wszystkim
narodom
podstawowego prawa do życia
w pokoju i spokojnego budowa
nia przyszłości: piętnują poczy
nania kół przeciwnych odpręże
niu i międzynarodowemu bez
pieczeństwu.
(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Przygotowania do wizyty
Vance’a w Moskwie
Od stałego korespondenta
MACIEJA
SLOTWINSKIEGO

Nowy Jork. 11 kwietnia
(P) W Waszyngtonie trwają
intensywne konsultacje przed
cią zwiększenia produkcji wyjazdem sekretarza stanu Cyrusa Vance’a do Moskwy. Jego
zbóż i pasz.
rozmowy na temat układu SALT
Biuro Polityczne oceniło II a zapewne także na temat
stosunków USA ze Zwią
pozytywnie dotychczasowe całości
zkiem Radzieckim nie będą oDżanibekow, Oieg Ma
wysiłki w tej dziedzinie. czywiście łatwe. Mówi się tutaj, dimir
karów Aleksiej Gubariew i
Podkreślonb, że zwiększe że oba supermocarstwa znalazły kosmonauta czechosłowacki
na skrzyżowaniu dróg. Jed
Vladimir Remek.
nie zbioru pasz stało się się
na prowadzi do współpracy,
Przemawiają': z okazji uro
węzłowym problemem w współdziałania, druga — do dal czystości
L. Breżniew oświad
szego oziębienia stosunków, ze
rolnictwie i wokół niego stratą dla całego świata.
czył, iż trwający 96 dni . lot
kompleksu „Salut-6 — Sojuz”
Rokowania SALT utknęły od
należy skoncentrować wy
stał się nowym, znaczącym kro
czasu w martwym
siłki producentów i całej pewnego
kiem w kierunku poznania taj
punkcie.
Sami
Amerykanie
służby rolnej. Przyspie przyznają, że od dwu miesięcy ników wszechświata i podporząd
kowania ich woli i rozumowi
w Genewie nie wystąpili z ża
szeniu winno ulec wdra- dną
ludzkiemu L. Breżniew podzię
nową inicjatywą. Leonid
żanie do praktyki rolni- Breżniew zarzucił im ostatnio, kował kosmonautom, uczonym,
l wszystkim, którzy
czej najnowszych zdoby- jak wiadomo, brak zdecydowa inżynierom
przyczynili się do sukcesu eks
nia i konsekwencji w tych ro
czy nauki a także popra- kowaniach.
perymentu za ich wkład pracy,
podkreślając, iż w historii kosAle w poniedziałek, przema
wa — w miarę istnieją
monautyki był to pierwszy wy
wiając w Waszyngtonie Vance
cych możliwości — zaopa wyraził
padek połączenia stacji orbital
nadzieję, że jego wizy
z dwoma kolejnymi statka
trzenia w maszyny i dal ta w Moskwie będzie owocna, nej
mi kosmeznymi. Przywódca ra
zmniejszy różnice zdań między
sza rozbudowa bazy prze obydwoma
dziecki przypomniał również, iż
stronami na temat
załoga „Saluta-6” ustanowiła no
chowalnictwa.
(PAP)
układu SALT II, choć przypu
wy, światowy rekord przebywa
szczalnie nie usunie wszystkich
(Huta „Katowice” — gospo
nia w przestrzeni kosmicznej.
przeszkód znajdujących się je
darce — czytaj na str. 2)
Wiele
uwagi poświęcił sekretarz
szcze na drodze do układu w
generalny KC KPZR w swym
sprawie ograniczenia zbrojeń
wystąpieniu rozwojowi współ
strategicznych. „Niepowodzenie
pracy kraiów socjalistycznych w
naszych rozmów — powiedział
Vance — doprowadziłoby do no
wego wyścigu zbrojeń kosztu
jącego miliardy dolarów”. Ale,
dodał C. Vance, administracja
jest gotowa raczej ponieść ten
przebywa na Ziemi Radomskiej koszt niż osiągnąć porozumienie
„dające nierówne korzyści stro
Informacja własna
nom”. To zastrzeżenie odczytu
je się tutaj jako zapowiedź
(R) W ramach trwającej
twardej pozycji Vance’a w Mo
współpracy i wymiany do skwie, ale z drugiej strony sąświadczeń na wielu odcinkach
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4
między województwem radom
skim a okręgiem Magdeburg,
przebywa na Ziemj Radomskiej
ż-osobowa delegacja z resortu
kultury: Eberhard Koch i Karl
Artelt. Goście zapoznają się z
organizacją i zarządzaniem w
zakresie kultury i sztuki. Usta
lone też zostaną zasady wymia
ny kulturalnej w br. między
zaprzyjaźnionym
wojewódz
twem i okręgiem oraz opraco
wany plan współpracy na 1979
r.
Program kilkudniowego pobytu gości przewidaje zwiedzenie Ziemi Radomskiej, liczą
cych się placówek w dorobku
kulturalnym, a także poznanie
gospodarczych osiągnięć woj.
Co uczyniliśmy i co uczynić należy, aby Polska rosła w
radomskiego.
siłę a ludzie żyli dostatniej? — oto pytanie, które w mak
11 bm. goście z Magdeburga
symalnie syntetycznym ujęciu formułuje postulat analizy
zwiedzili skansen wojenny w
naszych dotychczasowych osiągnięć i dalszej pracy nad
Mniszewie i Mauzoleum w Stu
umacnianiem naszego kraju i wzrostu dobrobytu jego oby
dziankach Pancernych, Muzeum
im. K. Pułaskiego w Warce i
wateli.
stadninę koni w Kozienicach.
Naszym dotychczasowym wielkim sukcesom towarzyszy
odczucie, że możemy osiągnąć znacznie więcej, że nie są
jeszcze w pełni wykorzystane wielkie możliwości, 'tkwiące
w talencie, wiedzy, doświadczeniu, zaangażowaniu ludzi
pracy, w stworzonym już potencjale przemysłowym, w bo
gactwie naszej ziemi — co utrudnia nam pełniejsze zaspo
kajanie rosnących potrzeb społeczeństwa i jeszcze szybszy
wzrost sil naszego kraju.
Cenimy to, czego dokonaliśmy, gdyż potrzebna jest nam
satysfakcja z rzetelnych osiągnięć, które stanowią podstawę
dalszego postępu. Potrzebna też jest ocena naszych możli
wości, rezerw — dla nakreślenia perspektywy, stawiania
ambitnych celów.
Z prośbą o ocenę dorobku osobistego i ogólnopolskiego
oraz perspektywy zwróciliśmy się do wielu ludzi, specja
listów w określonych dziedzinach, którzy mają duże do
świadczenie — i mogą wnieść niemało do odpowiedzi na
zacytowane na wstępie pytanie.
Dziś publikujemy rozmowę na ten temat z profesorem
Jerzym Hryniewieckim.

Delegacja resortu kultury
z Magdeburga

(P) Na zaproszenie prezesa
Rady Ministrów PRL, Piotra
Jaroszewicza, do Polski przy
bywa 12 bm. z oficjalną wi
zytą premier Szwecji, Thorbjoern Faelldin. (PAR)
★

(P) Istnieje zwyczaj, który
każę rozpoczynać ocenę stosun
ków pomiędzy dwoma krajami
od przypomnienia łączących ie
historycznych więzi. Jeśli tym
razem jednak postąpimy inaczej,
to nie po to, by umniejszać zna
czenie wspólnej tradycji polskoszwedzkiej. bo ta nie wymaga
reklamy. lecz po to. aby sobie
uświadomić, że ten model współ
pracy. który dziś uważamy za
wzorowy, ba nawet jedynie mo
żliwy. istnieje stosunkowo nie
dawno.
Wprawdzie Polska i Szwecja
utrzymują powojenne stosunki
dyplomatyczne już od kwietnia
1945 roku, ale do prawdziwej
współpracy wiodła jeszcze dale
ka droga. Końcowe lata pięć
dziesiąte przyniosły pewne oży
wienie, ale na dobra sprawę do
piero w ostatnich kilku latach
odkryliśmy siebie nawzajem ja-

Tu mieszkamy, tam pracujemy
Rozmowa z prof. Jerzym Hryniewieckim

Sortowanie sadzeniaków na PGR-owskich polach woj. ol
sztyńskiego.
Fot. CAF — Moroz

— Wybaczy Pan Profesor, ie
naszą rozmowę rozpocznę od
dość banalnej sprawy. Zyjemy
w kraju, w którym każdy rok
przynosi znaczny wzrost potrzeb
człowieka. Stara się im spros
tać przemysł produkując takie
a nie inne wyroby, rolnictwo,
komunikacja, instytucje kultu
ralne itd. Czy na tej liście jest
także architektura...?
— Architektura zawsze była
rzeczą użyteczną, zaspokajała
naturalne potrzeby człowieka.

Od przędzalni do wykańczalni

Ciężkie życie przemysłu lekkiego
Informacja własna
(P) Przemysł lekki wykona! plany produkcyjne pierwszego
kwartału, a nawet je przekroczył o 800 min zł, ale przyszło mu
to z ogromnym trudem. Nie mniejsze, a nawet przeciwnie —
znacznie większe trudności piętrzą się przed nim w najbliższej
perspektywie.

Przyczyn jest oczywiście wie
le, ale dwie z nich mają chyba

roznia ofl^alna

by Polska rosła

(P)

Może się to wydać zagadko
we, bo przecież wiemy, jak
intensywnie inwestowano w
ów resort w latach 1971—1977.
Powstało w tym okresie ponad 70 nowych zakładów, a
znacznie więcej całkowicie
zmodernizowano, Oblicza się,
że modernizacji uległo łącznie 65 procent potencjału
produkcyjnego w takich bran
żach,
jak
włókiennictwo,
przemysł odzieżowy, dziewiar
ski i obuwniczy. Skąd więc
biorą się coraz większe trud
ności w przemyśle, który zy
skał ostatnio tak duży za
strzyk nowoczesnych maszyn
i urządzeń ?

MOSKWA (PAP). Przed 17 laty, 12 kwietnia 1961 r„ świat i na podsumowaniu rekordowego,
obiegła wiadomość o pierwszym locie kosmicznym człowieka. , trwającego 96 dni i nocy, lotu
kosmi.-znego Wzięli w niej uobywatela Związku Radzieckiego, Jurija Gagarina. Od tamtej
dział kosmonauci Romanienko,
pory w kosmosie przebywały dziesiątki kosmonautów. Na pa
Greczko. Dżanibekow. Makarów,
miątkę lotu Gagarina 12 kwietnia jest obchodzony jako Świato
Gubariew i Remek oraz wybitni
wy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki.
naukowcy radzieccy.
Przewodniczący* rady „Inter11 bm. w Moskwie na Kre opanowywaniu przestrzeni kos kosmos”.
członek
Akademii
mlu odbyła się uroczystość micznej, podkreślając, że obec Nauk ZSRR Boris Pietrow o- '
nie
uzupełniają
ją
wspólne
lo

świadczył
m.
in..
że
stworzenie
wręczenia wysokich odznaczeń
ty.
kompleksu orbitalnego, złożone
państwowych kosmonautomW imieniu nagrodzonych za
go ze stacji .Salut-6” i 2 „Sojuuczestnikom lotu orbitalnego okazane zaufanie i wysoką ocenę zów
” zapoczątkowało nowy etap
kompleksu naukowo-badaw pracy uczestników lotu podzięko
w rozwoju kosmonautyki świa
czego „Salut-6” — Sojuz”.
wał kosmonauta Jurij Romatowej „Salut-6” jest stacją no
Z rąk przewodniczącego nienko. (P)
wej generacji. Ma ona dwa czło
ny stykowe, co umożliwia jedPrezydium Rady Najwyższej
Konferencja prasowa
nocześne przyjęcie dwóch stat
ZSRR sekretarza generalnego
ków kosmicznych.
KC KPZR Leonida Breżniewa kosmonautów
Wszyscy uczestnicy > ekspery
MOSKWA (PAP). Korespon
Order Lenina i Złote Gwiazdy
kosmicznego doskonale
Bohaterów Związku Radziec dent PAP. Władysław Knycpel mentu
program
zrealizowali trudny
kiego otrzymali: Jurij Roma- pisze: Na Uniwersytecie Mos lotu i wykonali wiele różnorodkiewskim odbyła się we wtorek
nienko, Gięorgij Greczko, Wła konferencja prasowa, poświęco- (A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

znaczenie kluczowe. Pierwsza,
to nierównomierne, niekompleksowe rozłożenie programu in
westycyjnego na cały — jeśli

Przyrząd do trepanacji
gałki ocznej

ze Śląskiej AM
(P) W Śląskiej Akademii Me
dycznej im. Ludwika Waryń
skiego skonstruowano urządze
nie do dokonywania trepanacji
rogówki. Umożliwia ono wy
krawanie z niej warstw w
kształcie pierścienia, z dokład
nością regulowaną do ułamków
milimetra. (PAP)

tak można rzec — proces tech
nologiczny w przemyśle lekkim.
Oto np. program unowocześnia
nia włókiennictwa w niedosta
tecznym stopniu uwzględnił je
go wydziały wyjściowe, a więc
przędzalnie i tkalnie. One to
teraz stanowią wąskie gardło w
branży włókienniczej, wskutek
tego opóźnienia wydajemy to
cznie na import przędzy i tka
nin surowych blisko 165 min
zł dewizowych, które można
byłoby zaoszczędzić nie oszczę
dzając uprzednio na inwestowa
niu w przędzalnictwo i tkalnie.
Podobnie przedstawia się sytua
cja w przemyśle obuwniczym,
w którym poziom techniczny i
w ogóle możliwości garbarni —
odstają wyraźnie od wyposaże
nia fabryk butów. Także więc
i garbarnie wymagają szybkie
go doinwestowania, choć nie
tylko inwestycje potrzebne są
do poprawy jakości naszych bu
tów.
Drugim bowiem
powodem
trudności, jakie przeżywa prze
mysł lekki są surowce i środki
chemiczne, służące do wykań(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Zaspokajała w różnym stopniu.
Raz były to potrzeby najtrud
niejsze. najbardziej masowe,
kiedy indziej — potrzeby wyż
szego rzędu, które też musiały
być zaspokojone. A w wielu
wiekach zaspokojenie potrzeb
wyższego rzędu grało o wiele
większą rolę niż zaspokojenie
potrzeb codziennych... Dlatego
sprowadzanie roli architektury
tylko do odpowiedzi na po
trzeby w dziedzinie mieszkania,
ciszy, spokoju czy przestrzeni —
jak to sie u nas dzieje — nie
jest chyba właściwe. Te potrze
by nasza archiŁektura dziś za
spokaja. Natamiast w znacznie
mniejszym — potrzeby wyższe
go rzędu: wszelkich możliwych
wzruszeń. Atmosfery dla prze
żyć psychicznych, kulturalnych,
artystycznych. To nie chodzi
tylko o piękno, a o tworzenie
wspaniałego klimatu, w którym
człowiek, całe społeczeństwo
może się w harmonijny sposób
rozwijać. Tego dość często nam
brakuje...
— Dlaczego?
— Najgorsze jest pojęcie „prio
rytetu”. czyli jak są ważniejsze
potrzeby, to nie można zaspo
kajać innych. Tymczasem po
trzeby człowieka sa komplek
sowe. Przecież w restauracji nie
zaspokajamy tylko głodu, bo
ważny jest także smak, przyje
mność, dobra atmosfera. W os
tatnich latach chyba się o tym
u nas zapomina: potrzeby pod
stawowe tak silnie zdominowa
ły inne, że ich zaspokojenie od
suwa sie na przyszłość. Jedynie
z przeszłości nieraz się je wy
dobywa. stad pęd do odbudowy
zabytków, Zamku, bo uważa
sie widać, że skoro kiedyś obiekty te zaspokajały potrzeby
wyższego rzędu, to tak będzie
i dziś... Żyjemy w czasach
gwałtownego nacisku potrzeb
bardzo podstawowych, zgoda.
Jedna z nich są mieszkania. Ala
pamiętajmy także o tym, iż
człowiek, który osiągnie to
mieszkanie — szuka natych
miast zaspokojenia innych form

Fok GAF

ko partnerzy, którzy mogą sobie
wiele zaoferować. Na te właś
nie lata przypada wizyta pre
miera Jaroszewicza w Szwecji
w 1972 roku, odwzajemniona dwa
lata
później
odwiedzinami
szwedzkiego premiera Olofą Pal
mę w naszym kraju, wizyta
Edwarda Gierka u sąsiadów zza
Bałtyku przed trzema laty, a
wreszcie kontakty na szczeblu
ministrów. Kiedy więc dziś witamy w Warszawie premiera
Faelldina, warto sobie przypomnieć, że szlak Sztokholm —
Warszawa jest iuż przetarty, a
(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

„Złote rogi kozicy
dia radomskiego
kabaretu „Contra"
Informacja własna

życia, innych zainteresowań.
Ludzie dziś mieszkają w no
wych domach, ale nie chodzą
po nowych osiedlach. Takie sa
me okna, z których wyglądają
tacy sami ludzie. I człowiek
ehce iść do miasta, gdzie na
każdym kroku ma iakieś zaspo
kojenie swojei ciekawości, obraz życia, obraz postępu techI
nicznego, cywilizacyjnego, Na
coś patrzy, coś przeżywa, coś
chce przeżywać... I to jest wada naszej architektury, że> ograniczyla się do mieszkań.
Wiem, że nieraz było to konie
czne. ale tę wadę kiedyś będzie
trzeba odrobić. Nasze dzisiejsze
osiedla — to sypialnie miasta.
Może zaspokajają one potrzeby
pozamieszkaniowe dzieci lub
starców, ale iuż nie zaspokaja
ją potrzeb normalnego człowie
ka. który chce jednak przeżyć
(CIĄG DALSZY NA STR. 3)

(R) W Zakopanem zakończyły
się konfrontacje kabaretowe —
turniej o „Złote rogi kozicy”,
w których wzięło udział 13 ze
społów z całego kraju.
Duży sukces odniósł radom
ski kabaret „Contra”, któremu
jury przyznało główną nagro
dę konfrontacji — „Złote rogi
kozicy”. Natomiast za najlep
sze teksty satyryczne kabaret
otrzymał nagrodę dziennikarzy
i satyryków — „Bukową kłoni
cę”.
Przyznano także nagrody in
dywidualne — kierownikowi
muzycznemu kabaretu Witol
dowi Szmajdzie za kompozycję
do programu ot. ..Łeb” oraz
reżyserowi i kierownikowi ze
społu — Wojciechowi Twar
dowskiemu za teksty, (bw)

Prognoza pogody
(P) Jak podaje IMiGW dziś w
Warszawie będzie zachmurzenie
duże z większymi przejaśnie
niami. Możliwy deszcz. Nieco
• chłodniej. Temp. maks, około 13
st. Wiatry słabe i umiarkowa
ne okresami dość silne z kie
runków południowych i połu
dniowo-zachodnich. (PAP)

KALENDARIUM
O Środa jest 102 dniem 1978
r. Do końca roku pozostało 263
dni, w tym 219 dni roboczych.
• Słońce wzeszło o godz. 5.46,
a zajdzie o godz. 19.28.
• Imieniny obchodzą: Juliusz
i Ludosław.
(J.L.)

Czwartek 13 bm. godz. 16 -17

Telefoniczna konsultacja „Życia”

Co dalej ośmioklasisto?
(P) Wkrótce — 15 bm. rozpoczną się w całym kraju zapisy do
liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych. Uczniowie 8
klas powinni więc już wiedzieć jaki zawód chcą w przyszłości
wykonywać. Powinni... Jednakże wieloletnia praktyka dowiod
ła, że wielu piętnastolatków nie jest odpowiednio przygotowa
nych do podjęcia takiej decyzji. W konsekwencji, często tra
fiają do szkół zawodowych przypadkowo, podejmują naukę ok
reślonego fachu bez głębszego przekonania. Po to zaś, by ob
rana specjalność dała im w przyszłości satysfakcję i zadowolę^
nie z pracy, musi być zgodna z uczniowskimi zamilotvaniami i
uzdolnieniami. Sądzimy więc, że warto jeszcze się zastanowić
nad
dalszym
kierunkiem
swojej
nauki.
Niezdecydo
wani znajdą radę fachowców, których poprosiliśmy o wzięcie
udziału w naszej czwartkowej konsultacji przy tel. 250-205.
13 bm. w godz. 16—17, na telefoniczne pytania Czytelników
będą odpowiadać:
• MGR HALINA LITNIEWSKA, psycholog, dyrektor Woje
wódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej Stołecznego Woj.
Warszawskiego.
• INZ. STEFAN CZYŻEWSKI, wicekurator do spraw kształ
cenia zawodowego w stołecznym woj. warszawskim,
• MGR JAN KARPIŃSKI, dyrektor departamentu kształce
nia zawodowego w Ministerstwie Oświaty i Wychowania.
Czekamy też na pytania listowne, które można jeszcze nad
syłać pod adresem „Życia Warszawy”, ul. Marszałkowską 3/5,
00-624 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Co dalej ośmio
klasisto?”.
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Po posiedzeniu Biura Poli.ycznego KC PZPR

Huta „Katowice
ff>) Huta „Katowice” — naj
większa polska inwestycja lat
siedemdziesiątych — jest jed
nym z najbardziej przekony
wających dowodów wielkich
możliwości
technicznych
i
sprawności organizacyjnej na
szego przemysłu i budownic
twa. Podziw muszą budzić —
i powszechnie budzą — nie tyl
ko tempo, w jakim realizowa
ny jest ten olbrzymi obiekt
produkcyjny, ale i umiejętnoś
ci młodej załogi, która przyj
mując z rąk budowlanych no
woczesne agregaty o wielkości
dotychczas w naszym hutnic
twie nie spotykanej, potrafi
szybko opanować skomplikowa
ne procesy technologiczne i
zgodnie z napiętym programem
osiągać projektowane zdolności
wytwórcze. Z informacji przed
stawionych Biuru Politycznemu
KC PZPR wynika, że w I
kwartale br., podstawowe wy
działy huty przekroczyły plany
produkcji, uzyskując wyniki na
poziomie bliskim projektowym
zdolnościom
wytwórczym. 9
kwietnia br. huta wyproduko
wała milionową w tym roku
tonę stali.
Tak więc huta „Katowice”
szybko spłaca gospodarce dług
zaciągnięty na jej budowę. W
1977 r. — w pierwszym roku
działalności
eksploatacyjnej
prowadzonej równolegle z za
krojonym na szeroką skalę pro
cesem inwestycyjnym — do
starczyła ona krajowi produk
cję wartości blisko 7 mld zł;
w I kwartale tego roku — za
prawie 3 mld zł. Każdy na
stępny miesiąc jej pracy po
prawia zaopatrzenie gospodarki
w wyroby hutnicze: nasz bi
lans obrotu wyrobami ze stali
w
handlu
zagranicznym.
Zmniejszył się import stali,
zwłaszcza półwyrobów walco
wanych. Rośnie zapoczątkowa
ny w połowie ub.r. eksport hu
ty „Katowice". W 1977 r. przy
niósł on gospodarce 127 min zł
dew.; w I kwartale br. huta
przeznaczyła już na eksport na
rynki krajów kapitalistycznych
półwyroby walcowane wartoś
ci 250 min zł dew. Jakość eks
portowanych przez hutę pół
wyrobów została wysoko oce
niona przez zagranicznych od
biorców w tym znane firmy
amerykańskie i RFN.
W ub.r. w hucie „Katowice”
opanowano technologię i wy
produkowano ponad 70 gatun
ków stali, a wśród nich trud
nej technologicznie stali spawalnej o podwyższonej wytrzy
małości do produkcji blach gru
bych, uniwersalnych i głęboko
tłoczonych, stali na śruby i nity, rury spawane i zgrzewane
oraz na inne wyroby. Rozpo
częto również produkcję stali
do wyrobu blach okrętowych,
które w listopadzie ub. roku
uzyskały atest polskiego rejestru
statków;
wykonano
próbne
partie stali na szyny kolejowe,
które wytwarzać będzie budo
wana obecnie w hucie „Kato
wice” walcownia duża.
W tym roku huta „Katowi
ce” wyprodukuje 4 min ton
stali, 3,2 min ton półwyrobów
oraz 660 tys. ton gotowych wy
robów walcowanych. Uzyska-

u

gospodarce

nie takiego poziomu produkcji
stało się możliwe dzięki wysił
kowi budowlanych i służb in
westycyjnych huty. Szczególne
znaczenie miało zbudowanie w
rekordowym czasie 12 miesięcy
drugiego wielkiego pieca o po
jemności 3,2 tys. m sześć. —
technologicznego „serca” huty,
który rozpoczął pracę w grud
niu ub.r. o trzy miesiące
wcześniej niż przewidywał ter
min. Było to osiągnięcie w ska
li światowego
budownictwa
przemysłowego.
Uruchomienie w jesieni ub.r.
walcowni średniej — pierwszej
w hucie walcowni wyrobów
gotowych, pozwpliło lepiej za
opatrzyć kraj w drobne i śred
niej wielkości wyroby walco
wane najpowszechniej stosowa
ne w budownictwie
(także
mieszkaniowym) i do konstruk
cji maszyn. Rozwój huty „Ka
towice” umożliwił też zwięk
szenie produkcji wielu poszuki
wanych wyrobów rynkowych,
jak samochody, lodówki i inne
urządzenia sprzętu gospodar
stwa domowego. Główny wysi
łek hutników i budowlanych
koncentruje się obecnie na
wznoszeniu walcowni
dużej,
która w połowie br. powinna
rozpocząć produkcję ciężkich
profili dla budownictwa prze
mysłowego i przemysłu maszy
nowego, a pod koniec roku do
starczyć pierwsze tony ciężkich
szyn kolejowych o najwyższym
światowym standardzie jakoś
ciowym. Będą one miały isto
tne znaczenie dla moderniza
cji linii PKP. Aby zrealizować
w terminie to najtrudniejsze
tegoroczne zadanie inwestycyj
ne i pokonać spiętrzenia, któ
re wystąpiły w robotach bu
dowlano-montażowych,
podej
muje się wiele przedsięwzięć
organizacyjnych i techniczych.
Opracowano ścisły harmono
gram budowy, którą podzielo
no na siedem mikrorejonów,
umożliwiających bardziej wni
kliwe i operatywne kierownie
całością prac.
Tak więc w sześć lat po roz
poczęciu budowy, huta „Kato
wice" jest żywym, sprawnie
działającym organizmem pro
dukcyjnym. W tym roku koń
czy się ostatecznie pierwszy
etap budowy, który zapewni
pełną zdolność wytwórczą: 4,5
min ton stali, 3,8 min ton wy
robów wstępnie walcowanych
i 2 min ton tak potrzebnych
krajowi wyrobów finalnych.
Dając rozwijającej się gospo
darce coraz więcej wyrobów
ze stali, huta „Katowice” — co
również trzeba podkreślić —
umożliwia modernizację sta
rych, wysłużonych hut śląskich,
w których warunki pracy ulegną zdecydowanej poprawie,
produkcja zaś daleko idącemu
uszlachetnieniu. Rozwinięcie na
wielką skalę produkcji surów
ki i stali w hucie „Katowice”
umożliwia bowiem stonniową
likwidację starych, uciążliwych
dla otoczenia agregatów surow
cowych w hutach
śląskich i
wykorzystanie zwolnionych po
wierzchni pod budowę nowo
czesnych wydziałów hutniczego
przetwórstwa. Proces ten już
się rozDoczął.
EWA ARTYMOWICZ (PAP)

(P) 11 bm. opuścił Warszawę do- I słowackiej Republiki Socjalistytychczasowy ambasador Czecho- | cznej w Folsce Jan Muszal. (PAP)

Odbudowa stawów rybnych WIZYTY—SPOTKANIA—KU/JWOWY

go wyjścia w tej chwili nie ma
— kierownictwo resortu wy
brało to drugie. Czyli minima
lizację importu, zastępowanie
czego się tylko da surowcami
produkowanymi w kraju itd.
Podjęto też działania, które
mają zapobiec marnotrawstwu
surowców wtórnych — dawniej
nazywano je po prostu szmata
mi. teraz zaś zyskały urzędową
nazwę „zużytków od ludności”.
Nazwa jest może śmieszna* ale
problem wcale nie. bo na ca
łym świecie od dawien dawna
przerabia się stare rzeczy na
zgrzebne wełny, u nas zaś bo
dajże tylko zbiórka złomu ma
jakie takie powodzenie, inne
zaś rzeczy zużyte, ale stano
wiące nadal cenny surowiec —
marnuje sie bezpowrotnie. We
spół z resortem gospodarki ma
teriałowej — MPL powołało ze
spół. który ma opracować kon
cepcję
„odzysku”
starych
szmat. Zespół, koncepcja, prog
ram — gdzież te czasy, kiedy
na podwórkach pojawiał się
chłopina z wózkiem i wyrzuca
ło mu się stare rzeczy?!
Niezależnie od problemów
produkcyjnych przedstawionych
przez kierownictwo MPL w cza
sie spotkania z dziennikarzami
11 bm. — przemysł lekki ma
ciągle jeszcze do załatwienia
bard7.o wiele spraw z dziedziny
socjalnej. Była to bowiem pod
tym względem jeszcze do nie
dawna jedna z najbardziej za
niedbanych gałęzi naszej gospo
darki. która na dodatek zatru
dnia w przytłaczającej więk
szości kobiety. Częściowo te
problemy zostały, już rozwiąza1971—1977 nakła
ne; w *latach
'
dv na inwestycje socjalne wy
niosły 3,2 mld zł. co pozwoliło
oddać dę użytku
"_ ___
obiekty
L‘_ „ Ltakie
jak żłobki, przedszkola, stołów
ki. W roku bieżącym przewi
duje się wydanie 400 min zł na
kontynuowanie
rozpoczętych
już inwestycji, w wyniku cze-

Wzmożony* ruch
statków na Odrze
(P) Sprzyjająca pogoda sprzy
ja załogom statków „Żeglugi na
Odrze”. Od kilku dni w zespo
le portów Odry środkowej
utrzymuje się duży ruch. Dzien
ne przeładunki we wrocław
skich portach od początku
kwietnia wynoszą przeciętnie
ok. 7 tys. ton różnych towa
rów.
11 bm. dokerzy obsługiwali
rano barki z węglem dla elek
trowni krajowych i na eksport,
a także barki z kruszywem na
potrzeby budownictwa. (PAP)

Spółdzielnia produkcyjna w
Mirówie zbudowała w ubieg
łym roku 20 ha stawów, już są
zarybione.
Powstaja też pierwsze indy
widualne hodowlane gospodar
stwa specjalistyczne — w gmi
nie Przyłęk, Iłża i Przysucha
(największe w gm. Przyłęk —
stawy na powierzchni 10 ha). W
Chynowie powstało takie gos
podarstwo na powierzchni 6
ha — łączy ono hodowle ryb z
hodowla kaczek. Gospodarstwa
te mają obowiązek dostawy z
hektara co najmniej 300 kg ryb
rocznie.
273 ha stawów należy do nadleśnictw. Jednakże wydajność
jest niska.
stawów leśnych
_
Wnioski są oczywiste — jak w
rolnictwie w uprawie gleby nie
można tolerować gospodarstw
zaniedbanych, dających niskie
plony, również w •hodowli ryb
trzeba sprawę traktować w ten
sam sposób. Lasom trzeba więc
pomóc w podniesieniu gospo
darki rybnej na właściwy po
ziom.
A w ogóle choć w Woj. ra
domskim zrobiono już sporo
dla podniesienia gospodarki ry
bnej, to na pewno są znaczne
rezerwy do wykorzystania —
w formie stawów, zarośniętych
trawa, które trzeba odbudować,
i gospodarstw o niskiej^,wydaj
ności, w których trzeba hodow
le usprawnić. Są to przedsię
wzięcia nie tulko ważne, ale i
opłacalne. E.W.

Informacja własna
(A) Opublikowaliśmy szereg artykułów na temat hodowli ryb
słodkowodnych w Polsce operując najczęściej danymi ogólno
krajowymi. Aby sprawę sprowadzić do konkretu, zapytaliśmy
wojewodę radomskiego Romana Maćkowskiego, jak hodowla ta
rozwija się na jego terenie.

Od razu okazało się, że
trzeba mówić o szerszej spra
wie — o konieczności wzboga
cenia zasobów wodnych w
województwie, a nawet o czy
stości wód. Jest to zresztą lo
giczne — bez wody, i to przynajmniej względnie czystej,
nie ma także ryb.
Rzecz \ w tym, że w woj. ra
Rzecz,
domskim pogłębia się deficyt
wody, co wiąże się przede wszy
stkim z rozbudową przemysłu
w Radomiu, Pionkach i innych
miejscowościach.
Opracowuje
się obecnie studium, skąd brać
wodę dla największych ośrod
ków — z Wisły czy Pilicy. Jest
to problem do rozwiązania w
lataeh osiemdziesiątych, przy
czym — wojewoda podkreśla to
od razu — konieczny będzie udział w inwestycji zakładów
przemysłowych, które są głó
wnym odbiorca wody.
Zanim będzie zrealizowany
ten wielki program, wprowadza
się w życie mniejszy — budu
je się na małych ciekach zbior
niki retencyjne. W roku ubieg
łym w województwie radoms
kim zbudowano ponad 60 zbior
ników, dało to województwu
pod tym . względem pierwsze
miejsce w całym kraju.
Zbiorniki te spełniają trzy
funkcje: zatrzymują wodę w
glebie służą więc rolnictwu, na
stępnie rekreacji, są wreszcie
wykorzystywane do hodowli
ryb.
W roku bieżącym ma powstać
w województwie tyle samo
zbiorników, co w roku ubieg
łym.
I od razu o czystości wód.
Główny problem, to budowa oczyszczalni w Radomiu dla ochrony Mlecznej i Radomki.
Inne miasta województwa, jak
Lipsko.
Szydłowiec. Zwoleń,
Kozienice, maja oczyszczalnie.
W Radomiu rozpoczęto budowę
olbrzymiej oczyszczalni, będzie
kosztowała około 800 min zł. W
latach 1982—1983 powinien znik
nąć w województwie problem
zanieczyszczania
przez
wód
przemysł i gospodarkę komu-,
nalna.
Hodowla ryb — to przede
wszystkim stawy,
__ ___
__ _ staale dla
wów też nie jest obojętny stan
wody w ciekach, gdyż zwykle
istnieje połączenie miedzy rze
czkami czy strumieniami a
stawami.
W województwie radomskim
było' sporo stawów,, lecz wielę .
zostało zaniedbanych, wiele za
nikło. W zabiegach o podnie
sienie poziomu hodowli ryb
główna sprawą jest więc od
budowa gospodarki stawowej.
Czyni się sporo wysiłków w
tym kierunku.
Zespół PGRyb. zbudował w
latach 1976—1978 w Bąkowicach stawy o powierzchni 45
ha. W tym roku stawy te są
już zarybiane.

Ciężkie życie przemysłu lekkiego
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
czania wyrobów (w tym rów
nież garbarskie). Jeśli idzie o
surowce, które przerabia prze
mysł lekki, to w 56 procentach
pochodzą one z importu. Zna
my nie tylko z tej branży og
raniczenia w imporcie, do któ
rych zmusza aktualna sytuacja.
Przemysł lekki został nimi do
tknięty w jeszcze większym sto
pniu, ponieważ w roku ubieg
łym nie wykonał planów eks
portowych (z przvczvn zresztą
od siebie niezależnych), co mu
automatycznie zmniejszyło środ
ki na import.
Jak z tej sytuacji zamierza
wybrnąć resort przemysłu lek
kiego? Zagadnienie to interesu
je wszystkich, ponieważ wszy
scy jesteśmy klientami tego
przemysłu.
Dla rozwiązania problemu
przędzalnictwa
i
tkalnictwa
zawarto m.in. porozumienie ze
Związkiem Radzieckim w spra
wie budowy dużych zakładów,
któ-e przerabiać będą radziec
ka bawełnę, a snłaci się je przę
dza bawełnianą. Jest to tran
sakcja korzystna obopólnie, bo
ZSRR ma także kłopoty z
przerobem bawełny.
Niedostateczne wciąż moce
produkcyjne przemysłu odzie
żowego uzupełni sie budową
nowych, ale niewielkich tym
-ozem zakładów. Nie kombina
tów typu „Teofilów”, lecz fa
bryk zatrudniających 600—800
ludzi, a więc zdolnych do wię
kszej elastyczności wobec mo
dy. Ministerstwo Przemysłu
Lekkiego zamierza też wydat
nie wspomóc spółdzielczość pra
cy. co wydaje się zamierzeniem
re ws-e-h miar godnym popar
cia. mimo że jak na nasz gust
mocno spóźnionym. Wiadomo
bowiem, że nasz rynek zaopałrjżwany jest w ok. 50 procen
tach w wyroby odzieżowe,
dziewie "sWe, obuwnicze, kaletnicze itd.. "oc^odzace z warsztf‘ó-7 snółdziel-zych. jako że
-nakcmiła
część
produkcji
y-zemrsł-.’ kl”c’ov’ego idzie na
eksnort. Warsztaty zaś spół
dzielcze sa wyposażone mizer
nie. svowce dostają nie naj
hardziej atrakcyjne, a komór
kami wzorniczymi z nrawdzi-’e"o zdarzenia nie dysponują.
Najwyższy wiec czas podjąć
wysiłek, by ten poważny dos
tawca naszego rynku miał szśnse dorównania poziomem nrzemys’owi kluczowemu, bo liczyć
na to. że ten ostatni zmniejszy
eksno-t — raczej nie można.
O zmniejszeniu nie ma mo
wy. staje natomiast przed prze
mysłem lekkim alternatywa:
zwiększyć eksport, czy zmniej
szyć import? Ponieważ trzecie-

KRONIKA DYPLOMATiCZNA

W województwie radomskim

go powstanie jeszcze 29 tego
typu obiektów. Są to osiągnię
cia1 dość znaczne, ale zmniejsza
ją one jedynie dysproporcje
między przemysłem lekkim a
innymi branżami naszego przemyslu.
TERESA BRODZKA

Pogłębiono stawy w Piasto
wie. Opracowano też projekt
wylęgarni w tym gospodarst
wie — na 15 min sztuk naryb
ku. Jest to w ogóle ważna
sprawa, a w przypadku woje
wództwa radomskiego tym waż
niejsza. że powódź w roku 1977
porwała z Piastowa 45 ton na
rybku i kroczka, co było og romną stratą, którą trzeba sto pniowo powetować.Ą
W Piastowie II pędzie odbu
dowanych 90 ha stawów.

Piotr Jaroszewicz
przyjął kierowniczych
działaczy PGR

W Polsce przebywała — na
zaproszenie prezesa NIK Mie
czysława Moczara — delegacja
bułgarskiego Komitetu Kontroli
Państwowej - i Ludowej, Której
przewodniczył zastępca członka
Biura Politycznego KC BPK, wi
ceprezesa Rady Ministrów, prze
wodniczący bułgarskiego Koinite-

•

PAP DONOSI W SKRÓCIE

• 11 bm. rozpoczęty się w woj.
przemyskim „Dni przyjaźni z
Niemiecką Republiką Demokraty,
czną”. W okresie do 13 bm. oubędzie się wiele interesujących
imprez, m. in. koncerty zespołu
„Beni.n-Express” i „Hogner-Bohmc-Trio” oraz konkursów wiedzy
o kraju naszych zachodnich są
siadów. Otwarto również kilka
ciekawych wystaw, m. in. sztu
ki ludowej Turyngii oraz ekspozy
cję pt. „B. Brecht w Poisce”
Przewidziano ponadto odczyty i
prelekcje, dotyczące aktualnych
problemów politycznych i gospoda rczych NRD.

O Pomorska Dyrekcja Kolel
Puiistwowycn wzuugactia
____
Się o
kilka pierwszych lokomotyw elek
trycznych. Skierowano je tym
czasem do eksploatacji na zelek
tryfikowanym odcinku linii ko
lejowej Poznań — Krzyż, ną któ
rym drużyny pomorskiej Dyrek
cji Kolei Państwowych < os..onalą swe umiejętności przy obsłu
dze lokomotyw elektrycznych. Po
przekazaniu do eksploatacji ze
lektryfikowanego odcinka z Krzy
ża do Stargardu Szczecińskiego,
a następnie do Szczecina — lo
komotywy te będą kursować w
pomorskiej DOKP. Przewiduje s'ę.
że pierwszy pociąg elektryczny

(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
dyrektor bartoszyckiego kombi
natu rolnego — Leonard Ga
dzinowski, dyrektor człuchowskiego kombinatu rolnego —
Bronisław Jużków,
dyrektor
kombinatu rolnego Cybinka —
Mikołaj Knopki, dyrektor Zjed
noczenia PPGR w Szczecinie —
Julian Prystupa.
W toku spotkania złożono
premierowi informację o do
tychczasowym rozwoju gospo
darstw państwowych, a także
o realizacji zadań określonych
w planie na 1978 r.
Państwowe gospodarstwa rol
ne w ostatnich latach powięk
szyły na swoim areale produk
cję roślinną i zwierzęcą oraz
uczestniczyły w społeczno-go
(A) Rozpoczęła się społeczna konsultacja proponowanych us
spodarczym rozwoju całego t-oltawowych rozwiązań dotyczących komitetów kontroli społecz
nictwa.
W 1977 r. PGR-y gospodaru
nej.
jąc na obszarze 4.200 tys ha
gruntów, uzyskały 29,6 q/ha
Po pierwszym czytaniu pro
Warszawy” zaprosiła do dys
zbóż przy średniej dla całego
jektu ustawy w Sejmie roz
kusji Czytelników. 28 marca
rolnictwa 24,3 q/ha. Nastąpił
patrywać będą ten dokument
zwróciliśmy się z prośbą o
wyraźny postęp w powiększe
dwie komisje sejmowe: Ad
nadsyłanie uwag i wniosków.
niu pogłowia bydła. Gospodar
ministracji, Gospodarki Tere
Czytelnicy, jak zwykle, nie
stwa państwowe znacznie roz
nowej i Ochrony Środowiska
zawiedli.
szerzyły kooperację produkcyj
oraz Prac Ustawodawczych.
ną
z
gospodarką
chłopską,
Dziś prezentujemy pierwsze
Równocześnie wojewódzkie
przejęły
i
zagospodarowały
głosy w dyskusji:
zespoły poselskie projekt tej
znaczne areały gruntów Pań
ustawy przedyskutują z wy
stwowego Funduszu Ziemi, pod
Zachęcony apelem redakcji
jęły szereg inicjatyw dla dalborcami.
Redakcja
..Życia
pragnę zabrać na ten temat głos
szego podniesienia poziomu żyi zgłosić kilka swoich uwag ja
cia kulturalnego wsi.
ko mający długoletnie doświad
Prezes Rady Ministrów wyczenie w pracy i życiu. Osobi
ście nie widzę uzasadnienia po
raził pracownikom PGR uzna
woływania
jeszcze
jednego
nie za wysiłek i duży wkład
tworu kontrolnego jak ko
w rozwój gospodarki rolnej.
Międzynarodowe
seminarium
mitet kontroli społecznej, poPremier wskazał na głótyne
ołiiewSZ-lych komórek kontrol
zaiiiinia w’4, dalszym roziuOjii
nych mamy dość dużo: NIK,
państwowych gospodarstw rol
, PIH,, komitety sklepowe, samo
nych,- zwracając
szczególną
Informacja
wlaśna
rządy mieszkańców rótwnież ma
uwagę na konieczność poprawy
ją prawo kontroli, komórki
(P) Z udziałem ok. 150 osób
efektywności
gospodarowania,
kontrolne kontroli wewnętrz
reprezentujących 47 ośrodków
powiększania własnych zasobów
nej w przedsiębiorstwach i
naukowych z 25 krajów Europy
paszowych, racjonalnego i efek
zakładach
różnych
resortów
tywnego ich użytkowania w i Ameryki otwarto we wtorek
i
kontrole
zewnętrzne
z
w Auli im. Oscara Langego w
produkcji zwierzęcej. Szczegól
ich
jednostek
nadrzędnych.
ne znaczenie ma dalsze powię SGPiS IV Międzynarodowe Se
Wszelkie komisje rad narodo
minarium Studenckie nt. „In
kszanie pogłowia bydła, w tym
wych też mają prawo i obowią
głównie krów. PGR powinny tegracja gospodarcza w Europie
zek dokonywania kontroli. Ko
a handel Wschód—Zachód”. Ucoraz lepiej wypełniać swoją
misje związków zawodowych —
rolę, jako producent rolniczych czestników seminarium przywi
również. Jak z tego~ wyliczenia
środków wytwarzania — na tał prorektor SGPiS prof. dr
wynika, komórek już powoła
K. Białecki, a oficjalnego otwa
sion, wysoko wydajnych zb
nych jest sporo, tylko niech
rcia dokonał dziekan Wydziału
i ziemniaków, których stosowa
rzetelnie spełniają swoje obo
nie przyspieszy wzrost plonów Handlu Zagranicznego prof. dr
wiązki kontrolne tam, gdzie te
Paweł Sumicki. Na uroczystość
w całym rolnictwie.
go trzeba. Wydaje się więc, że
W spotkaniu udział wzięli: przybyli przedstawiciele MSZ,
powoływanie jeszcze komitetów
wiceprezes Rady Ministrów Jó RG FSZMP, Instytutu Koniun
kontroli społecznej w tej sytu
ktur i Cen, PISM, Polskiego Tozef Tejchma, sekretarz KC
acji byłoby zbędne: kontrola
warzystwa
Ekonomicznego,
PZPR Józef Pińkowski. mini
nad kontrolą.
ster rolnictwa — Leon Kłonica, PIHZ, dziennikarze.
Ludzie, którzy pracują w wy
Tegoroczne spotkanie studenoraz przewodniczący Zarzadu
żej wymienionych komórkach
Głównego Związku Zawodowe tów-ekonomistów jest już szó
kontrolnych niechże będą ludź
go Pracowników Rolnych —- stym tego typu seminarium. W
mi rzetelnymi, niech tępią zło,
pierwszym wzięli udział przed
Tadeusz Rybicki. (PAP)
gdzie tylko stwierdzą, niech nie
stawiciele 10 krajów, a w tego
uginają się przed „Napoleo
rocznym już 25, w tym po raz
nem”. niech będą ludźmi twar
pierwszy z krajów pozaeuropej
dymi. godnymi zaszczytnej fun
skich (Kuba. USA).
kcji kontrolera. Jeżeli tego nie
Obrady odbywają się w języ
potrafią uczynić, to i nowo po
ku angielskim. Wygłoszonych za
wołany komitet kontroli spo
stanie 12 referatów, które oma
łecznej nic nie pomoże.
wiać będą m. in. politykę ener
Wydaje mi się, że raczej na
getyczną krajów RWPG i EWG
leżałoby dokonać weryfikacji
i możliwość współpracy Wschódosobowej we wszytkich istnie
Zachód w tej dziedzinie, rolę
jących komórkach kontrolnych.
kowski omówił — w kolejnym
Polski w handlu Wschód-Zachód
Niedostatecznie
aktywnych kon
swoim wykładzie — metodę wy
i in. W tym roku po raz pierw
trolerów odwołać, ą dokonać
ciągania nici wieloskładnikowej.
szy referaty wygłoszą też goście
obsady ludźmi o wysokiej mo
z zagranicy. Pierwszymi zaję
(R)
ralności obywatelskiej, ludźmi
ciami na seminarium był dziś
honoru.
.
wykład prof. dr J. Sołdaczuka
O ile zaś będzie powoływany
nt. „Aktualne tendencje w roz
komitet kontroli społecznej, to
woju wymiany międzynarodo ■•byłoby dobrze, gdyby do tych
(P) Według danych ONZ co
wej
”
.
komitetów weszli również eme
roku na całym świecie u(kopr)
ryci, pełnosprawni fizycznie i
chodzi w powietrze 5.5 mi
liardów ton różnych zanieczy
szczeń. W Polsce ilość wydzie
lanych rocznie do atmosfery za
nieczyszczeń szacuje się na oko
ło 10.5 min ton, nie licząc dwu
tlenku węgla.
W ciągu ostatnich kilku lat
gwałtownie wzrosły w Polsce
nakłady na ochronę powietrza.
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
zawsze stało w pierwszej ___
linii
W 1970 roku wydaliśmy na ten
Uczestnicy wieców protesta
bojowników o prawo do życia
cel 540 min zł, pięć lat później
cyjnych
i
spotkań
wskazują
na
w
pokoju.
— 1327 min zł, a w zeszłym ro
wielkie niebezpieczeństwo zwią
Warto przypomnieć, że np. w
ku już ponad 2 mld zł. Pienią
zane z ewentualnym użyciem
1950 r.. pod historycznym ape
dze te poszłv glówmie na insta
broni neutronowej, która za
lem sztokholmskim w sprawie
lowanie urządzeń odpylających,
stosowana — w konwencjonal
zakazu użycia broni atomowej
które np. w 1976 roku zatrzy
nych środkach walki — stwarza
zebrano w naszym kraju blisko
mały 2,2 min ton pyłu co stano
realne
niebezpieczeństwo
nukle

20 min podpisów. (PAP)
wiło 90 proc, całkowitej masy
arnej
zagłady.
pyłu wydzielanego przez nasz
Wiece protestacyjne odbywa
przemysł i energetykę. Nie
ły się między innymi w
mniej jednak sytuacja nie jest
kolejnych
przedsiębiorstwach
zadowalająca. Mamy w Polsce
i
zakładach
przemysłowych
924 zakłady uznane jako uciąż
Lubelszczyzny.
Zdecydowane
liwe dla środowiska. 142 z nich
„nie
”
wyraziły
na
wspól
nie ma zainstalowanych żad
nych zebraniach załogi Zakła
(P) Do jednego ze sklepów
nych urządzeń oczyszczających,
spożywczych w Toruniu o godz.
688 zakładów nie ma w ogóle dów Azotowych w Puławach
oraz Wytwórni Sprzętu Komu
8 rano wszedł miody człowiek
wyznaczonej strefy ochronnej,
nikacyjnego w Świdniku.
żądając wina. Ze względu na
341 nie prowadzi żadnych badań
Na warszawski adres OK
obowiązujący w tym mieście
emitowanych przez siebie za
FJN i Ogólnopolskiego Komite
zakaz sprzedaży napojów alko
nieczyszczeń, a 444 dokonuje ta
tu Pokoju nieprzerwanym stru
holowych do godz. 10 rano, eks
kich badań sporadycznie.
mieniem napływają codziennie
pedientka odmówiła. Wówczas
Informacje te zostały zaczer
młody człowiek uderzył silnie
z
całego
kraju
setki
rezolucji
i
pnięte z drugiego wykładu z
oświadczeń,
pod
którymi
nie

kobietę, zrabował z kasy znaj
cyklu „Podstawy inżynierii śro
jednokrotnie widnieją podpisy
dujące się w niej pieniądze i
dowiska”, który prof. Stefan Jazbiegł. Na alarm wszczęty przez
tysięcznych załóg wielkich za
rzębski wygłosił 11 bm. w Pa
kładów przemysłowych. Rezolu
ekspedientkę,
funkcjonariusz,
łacu Staszica. Prof. Jarzębski
MO przy pomocy 2 przechod-’
cje nadchodzą od dziesiątków
mówił o różnych sposobach
niów ujął rabusia, który go
organizacji, szkól, osób prywat
zmniejszania zanieczyszczeń po
atakował bagnetem.
nych. Wszystkie one stanowią
wietrza atmosferycznego oraz o
kolejny, jakże wymowny dowód
Przestępcą okazał się 27-letni
badaniach naukowych prowa
Marian T., nigdzie nie pracustanowiska naszego narodu wo
dzonych przez ważniejsze pol
jący i mający już na swoim
bec najżywotniejszych spraw
skie instytuty zajmujące się tą
koncie kilka wyroków sądoludzkości — pokoju 1 bezpie
problematyką.
wych. (PAP)
czeństwa. Społeczeństwo polskie
(Zim)

Handel Wschód - Zachód

w SGPiS

WSZECHNICA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Technologia światłowodów
(P) Przypomnijmy, że światło
wód jest to nić szklana o śred
nicy kilkudziesięciu mikrome
trów, składająca się z rdzenia
(o większym współczynniku za
łamania światła) i płaszcza (o
mniejszym), służąca do przesy
łania złożonych obrazów przy
wykorzystaniu całkowitego we
wnętrznego odbicia światła. Tru
dności produkcyjne polegają m.
in. na tym, aby tak niesłycha
nie precyzyjną nić wykonać w
kilometrach! Uzyskuje się to
współcześnie poprzez wyciąga
nie nitki z roztopionej, specjal
nej masy szklanej, w dwóch
współosiowo umieszczonych ty
glach. Materiał na rdzeń jest
oczywiście umieszczony wew
nątrz tygla ze szkłem, które
tworzy płaszcz.
O tym jak wielkiej dokładno
ści i czystości wymaga ten pro
ces najlepiej świadczą składni
ki, z których produkuje się ma
sę szklaną. Otóż muszą mieć one
czystość w granicach 99,9999999
proc.
''
Proces wyciągania szklanych
nici przewodzących światło był
do niedawna jedną z najpilniej
strzeżonych tajemnic w firmach
elektronicznych. Dopiero w 1973
r. w literaturze fachowej poja
wiły się pierwsze wzmianki o
charakterze systemowym, a w
1975 r. — porównawczym. Obe
cnie stosuje się na święcie oko
ło siedmiu sposobów produkcji
światłowodów, a poszukiwania i
udoskonalenia idą w kierunku
potanienia
metod
produkcji.
Dziś jeszcze metr światłowodu
kosztuje od jednego do 5 dola
rów, a potrzeby- liczone są na
setki tysięcy kilometrów.
Spośród kilku mających przyszłość metod wyciągania włókien szklanych, prof. B. Pasz-

Inżynieria środowiska

Społeczeństwo polskie protestuje
przeciwko bombie „N

Błyskawiczne ujęcie
sklepowego rabusia

I

tu Kontroli Państwowej i Ludo
wej — Krys.ju Triczkow. W to
ku rozmów przeprowadzonych w
Najwyższej Unie Kontroli i nie
których okręgowych
urzęuach
kontroli NIK wymieniono poglą
dy i doświadczenia w dzia>amości organów Kontroli państwowej
i społecznej Polski i Bułgarii*

dotrze uo Sturguiuu z końcem
maja, a w listopadzie br. pociągi
elektryczne jeździć już będą na
całej trasie Poznań — Szczecin.
• Zaawansowanie prac przy
rozoudowie białostockich zakła
dów „Unitra-Polkolor” pozwoli
na uruchomienie jeszcze w br.
produkcji podzespo.ow do pol
skiego
telewizora
kolorowego.
Rozpoczęta się już przeprowadz
ka urządzeń z dotychczasowych
pomieszczeń do nowej hali Ope
racja ta odbywa się bez przery
wania produkcji, ściśle
według
opracowanego
harmonogramu
Przewiduje się, że uruchomienie
produkcji w nowej hali nastąpi
w końcu bm.
• Nakładem „Książki I Wie
dzy” ukazała się publikacja „An
tywojenne tradycje w międzyna
rodowym
ruchu robotniczym”.
Uwolnienie ludzkości od wojen —
podkreślają autorzy pracy, wybit
ni uczeni radzieccy — to wiel
ki cel światowego ruchu komu
nistycznego. Antywojenne trady
cje międzynarodowego ruchu ro
botniczego zaczęły się kształtować
od pierwszych wystąpień prole
tariatu. Walkę tę prowadzono 1
prowadzi się nadal w oparciu
o wielkie idee proletariackiego
internacjonalizmu, głoszone przez
Marksa, Engelsa, Lenina.

umysłowo, malccy spory zasób
wiedzy fachowej z różnych spe
cjalności. x
Ignacy Szomicl z Olsztyna
W całej rozciągłości — jako
obywatelka PRL, pracownik o
25-letnim stażu w przedsiębior
stwie Polskie Kole.e Państwo
we — aprobuję projekt ustawy
o utworzeniu komitetów kontro
li społecznej działających przy
radach narodowych.
Organy władzy terenowej po
winny dążyć do wszechstron
nego rozwoju kraju. Integral
ność działań społecznych opar
tych na doktrynie leninowskiej
„wierzyć znaczy kontrolować"
powinna znaleźć odbicie w ko
ordynacji i kontroli.
Komitety kontroli społecznej
powinny mieć charakter praw
ny. Ich członkowie powinni re
krutować się ze środowisk zna
jących powierzone im zagadnie
nia, powinni cechować sie dużą
znajomością zagadnień ogólnych.
Moim zdaniem — przedmio
tem szczególnej kontroli powin
ny być następujące
snrawy:
stosunki między lokatorami i
właścicielami prywatnych pose
sji, gospodarka środkami nałiloowo-cieplnymi, normy współ
życia społecznego, dochody pry
watnej inicjatywy, d’iscgp’.ina
społeczna, gospodarka czasem
pracy, a także obsługa intere
santów w urzędach.
Danuta Gr-ffundcr
Poznań

Czy .Płycie Warszawy” opu
blikuj. projekt ustawy oraz
projekt przepisów wv'f'inwczvch r4otvczac”ch ko-troi! spo
łecznej? Zgodnie z nne’"m .‘ty
cia” zamierzam zabrać głos w
dyskusji, jednak be- znz^mości
(•mrrwjan-.-zh nr’'>’-‘6w mo+na
wyważać drzwi już dawno ot
warte...
Moja specjalnością test jakość
dób’- i usług oraz gospodarka
kadrami Osobiście k'erowałem
komórkami osobowymi, jnsnektoretami kontroli i Insn^ktora'.tami rewlzi!. a unr-o^pio sam
hyłem rewidentem. Nad-orowa’em również pracowników załatwiataevch skar"; obvwąfeli i
dlatego mami T-ev’trn "rrM na
sg **o dni"n’e
dóbr 1 us’u g or- z m dobre ! r»e strony
kon*roV l^k i ną
"iść
kontroli w rasz-j. _gospodarce

narodowej.

Stanisław r»u--*’’->wicz

Olsztyn

Prze^.stiwone dwa akolity z
tekstu nrotekti’ ustnwy n kon
troli snołcc-nel formułowane
-ostały 7”wjle Nic* 7 n*rh nie
uwnika P:wws-” ondm®! trzv

’ CKMrbhhwilh, t—y rńAnr* 7J0żo”" n-olOrmy. Dr’”! iHmule
problem zakresu kontroli na
•’?'są-’z'e wszystko i ni-. Cz-» nie
’-”'i“| b”’obv pwrort nowiedMe*. śę nr-’e',m!”tem knf-nli
soołewnei Jest to i to (wvwilen'”’8- łę s-o-„„d'nwo „lbo
nn. Snrawy. we’’łt’<? mleisca
-Mat-nia. naleźw-e do komnetę^rii rrd nn-o^nwucb).
Opublikowanie pełnego tekstu
umożliwiłoby zalecie stanowis
ka.
Czesław Bartoszewski
Warszawa
Czytelnicy: pp. St. Ruchlewicz i Cz. Bartoszewski prze
konali nas o potrzebie opubliko
wania pełnego tekstu projektu
ustawr, co uczynimy w jednym
z najbliższych numerów „Ży
cia Warszawy”. Wypowiedź p.
I. Szemieła o mnogości kontro
lerów i nieskuteczności Ich pra
cy, aczkolwiek jest głosem prze
ciwko powoływaniu komitetów
kontroli społecznej, dostarcza
argumentów „za” Bo zgodnie
z intencja ustawodawcy komi
tety kontroli społecznej miałyby
— noprzez koordynację i od
powiednie
ukierunkowywanie
— wpływać na zwiększenie
skuteczności działających doty
chczas ogniw kontroli społecz
nej.
Wypowiedzi Czytelników przy
gotowała do druku:
RYSZARDA KAZIMIERSKA
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...by Polska rosła
Tu mieszkamy, tam pracujemy
Rozmowa z prof. Jerzym Hryniewieckim
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
coś ciekawszego, przejść przez
interesujące miejsca, mieć ja
kaś wspólnotę miejsca pracy z
miejscem zamieszkania.
— Kiedy Pan Profesor zau
ważył te wadą?
— Dość wcześnie... Wtedy, gdy
chciano ludziom dać najwspa
nialsza architekturę mieszkalną
nie troszcząc się o poziom i
charakter miejsca pracy. Czyli
w latach tzw. socrealizmu.
Wtedy właśnie postanowiłem
zajać sie architekturą przemy
słowa. Zapasjonowało mnie, że
tam gdzie człowiek spędza tyle
czasu, gdzie tworzy, gdzie wy
żywa sie twórczo — tam jest
tak mało architektury!
— Które 4 dokonań Pana Pro
fesora ustrzegło sie tej wady?
— Jestem szczęśliwy, że ni
gdy nie zajmowałem sie mie
szkaniówka. Wskutek tego ten
cały kompleks mieszkaniowy,
-który dziś rozrasta sie do za
spokojenia potrzeby nr 1. nie
bvł mi nigdy zawodowo spe
cjalnie bliski. Zawsze marzy
łem. abv miejsce zamieszkania
wiazało sie z miejscem pracy.
Zęby dzieci widziały miejsce
pracy swoich rodziców. Dziś
przemysł, to nie jest ten prze
mysł ze starej 100-złotówki. z
dymiadymi
kominami, tylko
jest to w 60 procentach prze
mysł czysty, nieszkodliwy, nie
uciążliwy, w którym można do
brze.
przyjemnie
pracować,
wśród zieleni, sąsiednich bu
dynków mieszkalnych. Dzisiej
sza forma architektury prze
mysłowej, miejsc pracy, jest o
wiele bardziej atrakcyjna, mniej
monotonna od ciężkiej masy
zabudowy mieszkaniowej. Za
wsze więc chciałem zbliżyć te
miejsca — pracv i zamieszka
nia. Komponować jedno”? dru
gim. Czy mi to się udaje? Tru
dno powiedzieć. Ale mam sporo
satysfakcji z tej pracy...
— Powrócimy* do tego, ale
nie odpowiedział mi Pan na py
tanie: które z Pańskich rozwią
zań ustrzegło się wspomnianej
wcześniej wady, które jest naj
bardziej udane?
— Najbardziej udane są te
rozwiązania, których jeszcze nie
zrobiłem... Ale najbardziej lu
bię Stadion X-lecia. Dlaczego?
Bo jest w śródmieściu, jest
miejscem skupiska ludzi, po"Wiązania ich z Wisłą, z krajo
brazem. Jest miejscem, w któ
rym mogą śię zebrać nie setki,
a dziesiątki tysięcy ludzi. Gdzie
indziej stadiony uciekają za
miasto, a tu — parę km od Pa
łacu Kultury, w samym cent
rum komunikacyjnym... Jest to
więc miejsce, które — moim
zdaniem — ożywiło miasto i z
którego to miasto najlepiej og
lądać.
,
— A nie boli Pana serce, że
ten Stadion jest tak mało wy
korzystywany?
— Boli... Ale — z drugiej stro
ny — zawsze uważałem, że bu
duję stadion nie tylko dla tych,
którzy są sportowcami czy ki
bicami. ale także dla tych oko
licznych mieszkańców, którzy
tam przyjdą na spacer, wypo
cząć. zobaczyć przestrzeń, naj
lepszy widok na cała Wąrszawę. Jednym słowem marzyłem
o tym stadionie, który tak jak
teatr grecki — nie był budyn
kiem dla widowisk, budowlą, a
miejscem, gdzie toczyć się mo
że również życie codzienne I
wtedy, gdy widziałem, jak na
trybunach opalają się ludzie,
studenci uczą się do egzami
nów — było to dla mnie wiel
ka satysfakcją, bo sport nie
jest jedyną funkcją stadionu.
Jest nia funkcja stworzenia
zorganizowanej przestrzeni w
środku miasta, przestrzeni ży
cia społecznego.
— A z jakim uczuciem spo
gląda Pan Profesor z okna
własnego mieszkania — na „Super-Sam”?
— Dla nas — bo zarówno
Stadion X-lecia, jak i „Super
sam” to dzieło zespołu ludzi —
był to najpierw zamiar stwo
rzenia miejsca sprzedaży, któ
re nie byłoby przytłoczone da
chem, nie byłoby plątanina slu
pów. wśród których kręcą się
ludzie, a które byłoby jakąś je
dna przestrzenia. W przypadku
tak Stadionu jak i „Super-Samu" użytkowanie przekroczyło
— w różnych kierunkach —
moie marzenia. Stadion jest nie
wykorzystany.
„Super-Sam”
przeciwnie. Ale. na usprawied
liwienie. powiem, że wtedy ta
ki jeden Sam miał być dla 100
tysięcy mieszkańców, jeden na
jedną dzielnice miasta. Liczy
liśmy nawet wtedy na to, że
stworzymy pewną formę myś
lenia..
— Ale w końcu, po latach, ta
forma myślenia zaczęła chyba
obowiązywać. Przecież dużych
magazynów spożywczych jest
już dziś sporo...
— Tak, są na Grochówie. Żo
liborzu. w Śródmieściu... ale
brak im chyba przestrzeni wo
kół. Może to, co szpeci dziś
„Super-Sam” — wywołuje moją
radość. To właśnie, że powstają wokół stragany, że nie jest
on samotnym budynkiem, w
którym sie załatwia wyłącznie
zakupy, ale że szuka sobie w
okolicy uzupełnień. Z tego
punktu widzenia jest to chyba
wciąż w stolicy samotna budo
wla....
— Jakie jeszcze dokonania
wywołują w Panu tak osobis
ty odruch?
— Bardzo
ciepły stosunek
mam przede .wszystkim
do
przemysłu, do tych budowli
przemysłowych, w których gra
łem jakaś rolę. Zaczynając od
światowych rzeczy, jak cukro

wnia w Chinach aż po zakłady
celulozowo-papiernicze w Swieciu. zakłady nawozów sztucz
nych w Policach, elektrownia w
Kozienicach. To są dla mnie,
osobiście, najbardziej pasjonu
jące sprawy — uczestnictwo w
takich właśnie
przedsięwzię
ciach.
— Czy ci, którzy budują fa
bryki — mają zrozumienie dla
architekta? Czy, jednym sło
wem, widzą potrzebą, by bu
dynek elektrowni czy celulozowni. miał także właściwą for
mą architektoniczną?
— Architekt znajduje zrozu
mienie wśród tych ludzi, którzy
bezpośrednio budują fabrykę.
Znacznie gorzej jest znaleźć
sprzymierzeńca wśród ludzi,
którzy o tych sprawach decy
dują zza biurka — nie będąc
ani inżynierami, ani archi
tektami. Którzy koszty bu
dowy.
czy .takie lub inne
wskaźniki cenią najwyżej. Za
pominają oni. że najlepszą in
westycja, najbardziej efektyw
na jest stworzenie idealnego
miejsca pracy dla człowieka.
Dzisiaj człowiek jest najczul
szym czynnikiem produkcji. Je
go samopoczucie w czasie pra
cy jest najistotniejszym ele
mentem produkcji, który łatwo
da się wyliczyć. Z takiego też
punktu patrzenia walczę o naj
lepsze lokalizacje dla przemys
łu. Jeśli fabryka musi być —
z różnych względów — za mia
stem. to jednak trzeba pamię
tać. że droga dę przemysłu po
winna być przyjemną droga dla
człowieka. Nie może tak być.
bv ludzie przychodzili do pra
cy sfrustrowani przez swoją
drogę do fabryki. Dlatego dzi
siaj wszystko to. co jest prze
mysłem. który nie szkodzi mia
stu i otoczeniu — powinno być
wtopione w miasto. Owszem,
są zakłady, które trzeba wy
rzucić za miasto. Ale tych zakła
dów nie należy potem obudowy
wać brzydkimi przedmieściami,
osiedlami. Trzeba je wyrzucić
w zieleń, w krajobraz, w
przestrzeń, do której się doje
żdża. Najlepszym przykładem
jest dla mnie południowowschodnia część Rybnickiego
Okręgu Węglowego. Kopalnie
stoją tam w krajobrazie jak
zamki średniowieczne, otoczone
cudowna zielenią, łąkami, past
wiskami. sadami, i tam dojeż
dżają górnicy z nowych miast,
ze swoich nowoczesnych do
mów, swobodna drogą...

była kiedyś dzielnicowa — dziś
jest resortowa. Plany są rozbite
na resorty, na zjednoczenia. Wi
dzimy np„ że budowaniem wiel
kich osiedli w Warszawie, na
ponad 100 tys. mieszkańców,
zajmują sie zjednoczenia budo
wnictwa mieszkaniowego, i to
na podstawię jednego czy dwóch
projektów. A tymczasem mias
to 100-tysięczne na świecie powstaje z różnych projektów,
budowane jest przez różnych
ludzi, różne firmy — które ma
ją własne różne cele, ale two
rzą wspólnie jeden cel podsta
wowy: miasto, w którym chće
sie mieszkać. U nas natomiast
iest jeden nadrzędny interes,
powiedzmy — mieszkaniówka. I
realizuje go tylko ten. kto bu
duje mieszkania, jest z nich
rozliczany — i z niczego -wię
cej. Nie ma wtedy w takim
mieście ładnie architektonicz
nie wkomponowanych pawilo
nów
handlowych. zakładów
przemysłowych, kin. teatrów,
szpitali. Wszystko jest — tylko
oddzielnie, bez powiązania ar
chitektoniczną myślą.
— Cóż wiąc na to sami ar
chitekci?
— Nasze środowisko jest już
trochę tym zmęczone, i wtło
czone w różne ramy resortowe,
partykularne. Często wyjściem
jest — protest. Taki przecież
ma sens proces, który wyto
czył architekt Kazimierz Bień
Skarbowi Państwa, w osobie
prezydenta miasta Krakowa;
sygnalizowała go PAP, piszą
dzienniki i tygodniki... Tylko,
jeśli taki proces będzie przegra
ny dla architekta, co może on
robić? Gdzie ma szukać pracy,
jeśli biuro projektów jest mo
nopolistą, także wykonawca...
Nasz wymagający wykonawca,
który patrzy na.wszystko tylko
okiem wykonawcy, a n;e myśli
o tym, że ludzie tam będą mie
szkać... Dla niego ważna jest
tylko to, czy przedsięwzięcie
jest dla niego opłacalne, czy —
nie...

— Jak
stan?

można

zmienić

ten

— Trzeba chyba rozpocząć od
wykonawstwa
budowlanego,
choć nie uważam, że to sprawa
najważniejsza. Niech przedsię
biorstwa wykonawcze zajmują
się autentycznym wykonaw
stwem. nie zaś szuląąmem najibardziej uproszczonych form
szybkościowego . wykonawstwa,
bez troski i odpowiedzialności
za przyszłość domów mieszkal
nych. Teraz widzę najczęściej
troskę o kłopoty dnia dzisiej
szego... Dopiero wtedy archi
tekt może być potrzebny, uży
teczny. niezbędny. Poza tym —
i to jest chyba najważniejsze
— decyzja w sprawie architek
tury miasta czy osiedla powin
na być w ręku tego, kto jest
odpowiedzialny za komplekso
we załatwienie sprawy, a nie
za jej wycinki. Niech wreszcie
architekt miejski ma wpływ na
decyzje, które dziś spadają na
niego z góry, nieraz bez wzglę
du na interes miejscowy, jak
ma to miejsce choćby w Sta
szowie, Połańcu czy Zamościu.
Zwłaszcza dziś, gdy przemysł
jest rozmieszczony w szeregu
starych miast, potrzebne jest
skoncentrowanie w jednym rę
ku odpowiedzialności także za
ich urbanistyczny i architekto
niczny kształt. Dobrze, że ma
my dziś w kraju 49 woje
wództw. Ale niech w każdym z
nich będzie jeden odpowiedzial
ny gospodarz za te sprawy,
niech traktuje je komplekso
wo...
— A wojewoda?
— Znam wojewodów, którzy
cudownie dążą do koordynacji

— Dlaczego możną tak robić
w jednym miejscu kraju, a w
innym — nie?
— Jest to chyba także i wina
architektów, którzy w swoim
czasie forsowali rozbicie funk
cji miasta na poszczególne dziel
nice: mieszkaniową, przemysło
wa. rekreacyjną. Wtedy, być
może, poszczególne funkcje by
ły szkodliwe dla siebie. Dziś
jest to już chyba przeżytek:
szpital miejski i zakłady ele
ktroniczne potrzebują tych sa
mych warunków, dobrego po
wietrza, czystości. Ale nie wszę
dzie to jeszcze dotarło do świa
domości i architektów i innych.
Stad właśnie jestem entuzjastą
Mielca, gdzie fabryka i stadion,
obok siebie, stworzyły patrio
tyzm lokalny i zakładowy. Wła
śnie tak powinno bvć. te rzeczy
powinny współdziałać ze sobą:
praca, rekreacja, mieszkanie.
Tego nie można rozbijać, to jest
jedna całość.
— ...A jednak często taką ca
łością nie jest...
— ...bo dziś naszym działa
niom towarzyszy często jakiś
bezwład, albo inaczej: zbiuro
kratyzowanie naszego życia. Tu
mają być mieszkania, tu ma być
fabryka, każdy zajmuje się
swoim poletkiem, brak współ
działania, koordynacji. Polska

ze stołu montażoweoo
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Stanisław I Crzelecki

wysiłków, a mają spętane ręce.
Potentaci — resorty inwestują
ce na ich terenie — narzucają
im warunki. Szantażują: jeśli
tak nie chcecie, będziemy bu
dować gdzie indziej... Trudny
wybór. Inaczej byłoby, gdyby
taki wojewoda miał w swoim
Nowoczesne komputery Z Wrocławia. Jedynym w kraju producentem komputerów
ręku środki na inwestycje. Wte
jednolitego systemu „Riad” jest wrocławską „Mera-Elwro”. W ramach tego systemu Polska wy
dy mógłby autentycznie gospo
konuje jednostki centralne, procesory i drukarki, ZSRR — jednostki sterujące, CSRS — urzą
darować. Dziś natomiast jest
dzenia do perforowania i czytania, a Bułgaria — pamięci dyskowe. Równocześnie z maszynami
„odpowiedzialny”, ale decyzje
liczącymi typu „Riad” produkowane będą „Odry". Ostatni model — to „Odra 1305" — maszy
podejmuje kto inny...
na trzeciej generacji oparta na konstrukcji komputerów firmy ICL. Zanim komputer trafi
— Pana refleksje, mimo woli,
do odbiorcy, poddawany jest próbom eksploatacyjnym — musi on pracować przez 2 zmiany
narzucają stwierdzenie: ponie
około 200 godzin.
Fot. caf — iiawalej
waż sprawy urbanistyczne, ar
chitektoniczne często leżą poza
zasięgiem umiejętności i chęci
architektów — ich prestiż nie
rośnie...
— Odpowiem nie wprost, po
sługując się przykładem „Życia
-Warszawy”. Gazeta z 6 kwiet
nia br przyniosła 3 informacje,
powiedziałbym, architektonicz
ne. Pierwsza dotycząca Cen
zakłady dostarczą na budowa
trum Astronomicznego na Sie
ne w Wielkiej Brytanii statki 11
PAWEŁ TARNOWSKI
kierkach. które zostało oddane
silników
głównych;
radary,
do użytku. Druga — informacja
sprzęt ratunkowy i przeciwpo
o typowej, wzorcowej szkole
żarowy, agregaty} kotły, wały,
7 WIATREM żeglowało się w
Bessa w światowej żegludze,
10-letniej. Trzecia wreszcie, to
śruby napędowe i inne elemen
a także ograniczenia inwesty
^-polskiej flocie handlowej
wielkie święto Biblioteki Na
ty wyposażenia. Można liczyć,
na początku lat siedemdziesią cyjne w kraju, są jednak fakrodowej,
gdzie
była
wiel
że będzie to największa ekspor
tem. W tej sytuacji, mimo nie
tych. Szybki rozwój gospodar , dostatecznych
ka uroczystość. I w tych
towa dostawa polskiego sprzętu
możliwości prze
czy wielu krajów sprzyjał
trzech przypadkach wymienio
okrętowego,
od chwili powsta
wozowych naszych statków w
no wszystkich, tylko nie auten •„napinaniu żagli”. Rosły stat
nia tego przemysłu.
stosunku do potrzeb handlu za
tycznych twórców tych ob.ekki frachtowe. Dla nikogo nie granicznego, przyszłość polskie
Tak więc zawiązanie polskotów — architektów. Przeocze
brakowało zatrudnienia.
go trampingu jeszcze do nie
-brytyjskiej spółki wydaje się
nie...? 7 kwietnia br. był także
dawna oceniana była dość pesy
artykuł o Bibliotece Narodowej,
Okres względnej prosperity mistycznie. Istniejący co naj korzystne dla obu partnerów.
PZM znalazł sposób na odmło
w którym wymieniono wiele
w światowej żegludze mamy
mniej od 2 lat i dobrze już
dzenie i nieustanne unowocze
nazwisk. Zabrakło tylko miej już dawno za sobą. Zapoczątko
znany program rozwoju floty
śnianie swojej floty, bez konie
sca dla architekta Stanisława
masowców wydawał się nie
wany
w
1974
roku
finansowy
czności finansowania tej opera
Fijałkowskiego, którego, nota
możliwy do zrealizowania.
krach
ogromnej
floty
zbiorni

cji. Anglicy zapewnili sobie za
bene, nie zaproszono nawet na
Na przeszkodzie stała bariera
kowców, a także recesja —
trudnienie przynajmniej dla
tę uroczystość... Tymczasem lu
finansowa (duży statek kosztuje
części bardzo rozwiniętego, a
wszystko to odbiło się i na in
dzie wymienieni w artykule bę
10—15 min dolarów), a także
dą, co najwyżej, figurowali tyl
nych statkach. Drastycznie trudności w ulokowaniu zamó ostatnio zagrożonego recesją
przemysłu okrętowego
Przy
ko jako małe pozycje w kata
spadły frachty płacone arma
wień w polskich stoczniach pro
okazji całe wydarzenie nazwali
logach Biblioteki w przyszłości, torom. Wiele zupełnie nowych
dukcyjnych nastawionych prze
„kontraktem
stulecia
”
.
Obie
a gmach będzie stał... Dlatego tankowców i wielozadanio
de wszystkim na eksport. W
st rony miały więc coś do zyska
ja zajmuję się architekturą
PŻM
zaczęto
więc
szukać
roz

wych masowców typu OBO
nia i chyba żadna nie straciła.
przemysłową.
Bo tam mam
wiązania, które pozwoliłoby na
Pierwszy statek spółki podnie
nie mogło znaleźć zatrudnie zakup
rzeczywiście z kim rozmawiać,
kilkudziesięciu
nowocze

sie banderę PŻM w 1979 roku.
tam rzeczywiście widzę postęp. nia. Dyrektor naczelny Pol
snych jednostek bez nadmierne
Dziś przemysł nie może być skiej Żeglugi Morskiej, Ry
go obciążenia skarbu państwa.
konserwatywny. Przemysł musi szard Karger obecną sytua
Ambjtny program
Taka była m.in. geneza powsta
być
konkurencyjny.
Także cję określa jako najgorszy
nia polsko-brytyjskiej spółki
•
przez warunki pracy, jakie
Masowce pozyskane z Wielkiej
„Anglo-Polish Joint Shipping
stwarza ludziom. I tak się dzie kryzys żeglugowy, z jakim
Brytanii
nie
wyczerpują bynaj
Venture
Ltd.
”
z
centrum
dyspo

mieliśmy do czynienia od za
je.
mniej listy potrzeb Polskiej Że
zycyjnym w Szczecinie.
kończenia II wojny światowej.
glugi Morskiej, która przewidu
Owo wspólne i całkiem bez
Cieszę się z tego postępu. Ot, Wygląda na to, że mimo za
jąc wzrost obrotów naszego
precedensowe
przedsięwzięcie
prócz wymienionych obiektów,
stosowania
pary,
mazutu,
ropy
handlu zagranicznego, nie " chce
polega na ścisłej kooperacji
jeszcze fabryki łódzkie — „Po
poprzestać na dotychczasowych
czy nawet uranu do napędi* między Polską Żeglugą Morską,
liamid”. „Dywilan” i wiele in
dokonaniach. Dyrektor Ryszard
a brytyjskim przemysłem okręnych. To są dla mnie nie tylko transportowych kolosów wszyKarger uważa, że do końca 1980
pąjbardziej postępowe budowle, > scy armatorzy.:.żeglują, dswjaj ..towy-m. (British Ship /Builders).
roku PŻM . musi"'wpisać do swe
W podpisanej pod koniec 1977
ale najlepsze lokalizacje zespo
pod silny wiatr i nikt tej ..au
go rejestru 60 nowych statków
roku umowie Brytyjczycy zobo
łów architektonicznych. naj
ry” bynajmniej. nie może lek
ry-nośncóei 1 min DWT. Wówczas
wiązał}' się'śfinansować i zreali
lepsze miejsca pracy. I dlatego
ceważyć.
polska flota trampowa osiągnie
zować
budowę
22
statków
oraz
architektura przemysłowa pa
Na tym tle sytuacja PZM. w
łącznie 4.2 min ton i tę liczbę
2 dźwigów pływających, które
sjonuje mnie bardzo, bo widzę
— zdaniem dyrektora — należy,
PZM w latach 1979—1980 otrzy
w niej przyszłość i formy ar przeciwieństwie do naszego dru
biorąc pod uwagę potrzeby, uz
ma do użytkowania na zasa
chitektonicznej i tego, że tam giego wielkiego armatora —
nać za minimalną.
dzie
całkowitej
dzierżawy.
wszystkie te sprawy traktuje Polskich Linii Oceanicznych,
kształtuje się stosunkowo ko
Transakcja oparta jest o kredyt
się
kompleksowo.
Architekt
Jeśli powyższy program zo
rzystnie.
Lata
1970
—
1975
ze
uzyskany przez angielskiego
jest tym, który ma wielką od
stanie zrealizowany, prócz wzro
względu na liczne zakupy śred
partnera , spółki. Strona polska
powiedzialność — odpowiedzial
nich i dużych masowców na
będzie gó spłacać z zysków ja
stu tonażu, dojdzie do pełnej
ność za człowieka. Mało ją wi
zwano pięciolatką żeglugi tram
kie wypracuje ta flota, gdy
dać w budownictwie osiedli,
modernizacji floty szczecińskie
powej. Również i dzisiaj, głów
wejdzie do eksploatacji.
miast, jeszcze mniej w zago
go armatora. Dzięki inwesty
nie ze względu na istnienie no
spodarowywaniu wielkich prze
woczesnego tonażu i służebną
cjom z ubiegłych lat pod jego
strzeni.
„Kontrakt stulecia’’
wobec handlu zagranicznego ro
banderą pływa już co prawda
Cóż więc robić...? Nie lubię
lę naszej floty, kapitanowie
W sumie stocznie „Govan” i
pouczać innych. Pewne wnioski szczecińskich
wiele nowoczesnych jednostek,
statków
nie
mogą
„Ferguson” w Glasgow, „Smith’s
wynikają z tej rozmowy, inne
ale jednocześnie PŻM jest ostat
narzekać na brak zajęć.
Deck” w Middlesborough oraz
— bardzo pouczające — można
nim liczącym się w świecie
..Robb Caledon” w Dundee i
znaleźć w krajach podobnych
Armator z tradycjami
przewoźnikiem morskim, który
Leith, zbudują 15 masowców o
do nas:
w Czechosłowacji,
NRD. na Węgrzech, w Rumunii.
nośności 4400 DWT każdy i 7
eksploatuje parowce.
Polska Żegluga Morska dys
Nie zawsze chcemy je wyk- statków o nośności 16,5 tys. ton.
Do końca obecnej pięciolatki
rzystywać.
Mój
przyjaciel. ponuje obecnie 120 statkami o
Te ostatnie będą miały maksy
Polska Żegluga Morska, prócz
Włoch, powiedział: „Polacy, to łącznej nośności 3,2 min DWT.
malne zanurzenie 28 stóp, co po
22 statków spółki, powinna
W 1974 roku przy podobnej li
sa ludzie, którzy wszystko ce
zwoli im na swobodne zawija
otrzymać 6—10 jednostek o noś
nią za brak wad, a nie za ilość czbie jednostek ich łączny to
nie do Szczecina bez koniecz
ności 2400 ton. 5 masowców rzę
naż wynosił niecałe 2 min ton.
zalet”. A takie spojrzenie na
ności wcześniejszego odlichtundu 8 tys. DWT i co najważniej
doświadczenie innych jest mało, Jest to najlepszy dowód dyna
ku. Ma to być idealny statek
sze uniwersalne statki o nośno
micznego, a mimo to ciągle je
w naszym przypadku, przydat
do obsługi zakładów w Folicach,
ści 33,5—35 tys. ton, budowane
ne. Warto bowiem uświadomić szcze niedostatecznego rozwpju
a ciężkie dźwigi zapewnią mu
na bazie „Mirosławca”, które
sobie, że najbardziej prostackie polskiej floty trampowej, która
dużą i tak potrzebną w polskich
powinny nadal dominować we
budowanie ma najmniejszą licz od początku swego istnienia, tj.
portach samodzielność.
flocie tego armatora. Kwestia
od 1951 roku, zdążyła przewieźć
bę wad...
Powołanie spółki stało się tak
sposobu
finansowania i stoczni,
250 min ton ładunków, w tym
że okazją do ściślejszej koope
w którei umieszczone zostaną
— Dziękuję za rozmowę.
150 min ton węgla, a przy oka
racji; między polskim przemy
zamówienia, jest nadal otwarta.
Rozmawiał: zji 55 tys. spragnionych mor
słem ciężkim i brytyjskimi stocz
Okazuje się, że żegluga pod
ANDRZEJ BOBER skich wrażeń pasażerów.
niami. Zgodnie z umową nasze
wiatr, choć trudna, nie jest nie
możliwa.
Po realizacji nakreślonego
Coppoli, zaś nieznośną sytua się. pieniądze na filmy o za
programu w PŻM chcą włą
cję codziennego małego terro grożeniu, o rasizmie, o walce
czyć do swojej floty tzw. proru — takie filmy; jak „Incy politycznej, o dyskryminacji,
duktowce wożące wyroby rafi
dent?’ Larry Pierce’a. A czy o bezrobociu...
neryjne, wielozadaniowe chemi
ktoś w USA wspomina „Ostat
Wiele filmów, które poły
kaliowce, amoniakowce, cemenni brzeg” Stanleya Kramera, kamy jako krytykę stosunków towce i inne statki specjalisty
kiedy bomba neutronowa po społecznych, powstaje nie z czne. Ludzie kierujący naszą
nownie przybliżyła światu pragnienia walki, ale z prag flotą trampową uważają, że
kramerowską wizję „czystego” nienia robienia pieniędzy na właśnie teraz, podczas kryzysu
w stoczniach (ale niestety i w
sprzężenia zwrotnego. Owe te środka zagłady życia?
walce. A skutki? Przecież ta żegludze), kiedy statki są śred
Jeżeli tamte filmy były ro kie filmy docierają do świa
maty pojawiały się w filmach,
nio 30 proc, tańsze niż w czasie
stawały się ich. elementem dzajem artystycznych alarmów domości
milionów
ludzi. boomu, należy 1 trzeba rozbu
treściowym i dramaturgicz ostrzegających społeczeństwa Owszem, ale i milionowe dowywać flotę. Chcą doprowa
dzić do takiego stanu, by w la
nym, ponieważ były (i są na przed różnego rodzaju zagro wpływy z nich docierają na
tach 1981—1985 problem liczby
dal) częścią rzeczywistości, od żeniami oraz złem, tkwiącym konta bankowe producentów.
które powinny wozić
której uciec nie można. Do w systemie stosunków społecz
Warto o tym pamiętać i statków,
polskie
towary, przestał prak
prowadzały one do świado nych i politycznych, to dziś tym wyżej cenić autentycz
tycznie istnieć, a zdolność prze
mości ludzi myśl, że ze złem, podobne im filmy powstają na ne filmy — bo i takie na świe
wozowa PŻM wzrosła o 6—7
przemocą, nietolerancją, nie innej już zasadzie. Bo dlacze cie
powstają — wyrosłe z min ton w skali rocznej. %
równością społeczną
trzeba go niby film miałby zmieniać pragnienia i z potrzeby wal
Pomyślna realizacja progra
walczyć, ale
równocześrtie świat, zmieniając ludzi? Tak ki.
mu poprawy transportu pol
oswajały z refleksją, że zja wiele czynników wpływa na
Jeżeli sądzić według mię skich towarów drogą morską za
wiska te są cechą rzeczywistoś świadomość człowieka i jego
leży jednak nie tylko od wybu
dzynarodowych festiwali fil
postawę. Film jest tylko jed
ci, w której się żyje.
dowania odpowiedniej liczby
mowych — obok komercyj
statków.
Niezbędne są także ko
nym
z
wielu.
I
jest
raczej
nych już dziś filmów „zaanga lejne inwestycje
I co? Filmy o mafii sycylij
w portach,
skiej, tak liczne w kinie włos czynnikiem wtórnym. Częściej żowanych" (to nie paradoks) które nieustannie pracują na
bowiem
prezentując
objawy
pojawiają
się
filmy
poświę

kim, już nie są tak modne, jak
krawędzi swoich możliwości,
były dwadzieścia
lat temu. stanu rzeczy — jest jego skut cone zupełnie marginesowym przecięcie gordyjskiego węzła
kiem,
niż
—
podejmując
pole

zagadnieniom. Jednostkowym kolejowego i lepsza współpraca
„Ojciec chrzestny” Coppoli
„załatwił" temat amerykań mikę ze stanem rzeczy staje i często nacechowanym zna z niektórymi centralami handlu
się
przyczyną
zmian.
mieniem odchylenia od normy. zagranicznego.
skiej odmiany mafii. Przeko
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Tendencje / mody

IZ IEDY w tym samym cza*'■ sie pojawi się parę, czy
kilka filmów podejmujących
pewne ogólne zagadnienia, pe
netrujących jakieś zjawiska
społeczne, czy polityczne —
wolno mówić o tendencji cha
rakteryzującej zainteresowania
i poczynania twórców w da
nym okresie. Kiedy jednak
zaczynają powtarzać się filmy
o tym samym temacie — wol
no mówić o modzie. Jakiś te
mat „chwycił", spodobał się
publiczności, został przez nią
akceptowany, ponieważ odpo
wiada jej zainteresowaniom,
czy jej pragnieniom. Filmy o
tym temacie znajdują łatwo
widzów, przynoszą zyski, więc
się je realizuje.
Niekiedy moda utrwala się
w obowiązującej konwencji.]
Dzielny szeryf walczący z
przestępcami, ścigający nie
strudzenie złoczyńców i zbrod
niarzy, pokazany kiedyś w
westernie, został w pełni przy
jęty przez publiczność kino
wą, zaakceptowany jako bo
hater, którego się oczekuje, na
którego się liczy. Modny przed
pół wiekiem, dziś jest nieod
zowny, jego postać stała się
obowiązującą konwencją we
sternu.
W kinie amerykańskim kry
tyka stosunków społecznych i

politycznych, pojawiła się ja
ko tendencja wytworzona na
ciskiem sytuacji, jako wyraz
zaniepokojenia społeczeństwa
przejawami korupcji i bezpra
wia. Filmy, które taką kryty
kę podejmowały, znalazły uz
nanie publiczności. Przyniosły
także
zyski
producentom.
Wzbudziły więc zainteresowa
nia komercyjne. Zaczęto je
naśladować. Powstała więc
moda na pewne tematy i pew
ne typy bohaterów. Modny
stal się na Zachodzie nieprze
kupny policjant i uczciwy po
lityk. Ludzie chcieli przecież
uwierzyć, że i tacy mogą .nie
tylko istnieć, ale i skutecznie
działać, pomimo terroru sko
rumpowanych środowisk dzier
żących instrumenty władzy.
Powstawać zaczęły filmy de
maskujące mafie różnego ro
dzaju oraz przestępcze, świet
nie zorganizowane i brutalnie
działające gangi. Powstawać
zaczęły filmy obrazujące wal
kę z organizacjami' handlarzy
narkotyków, ale także i fil
my ostrzegające przed uczony
mi, którzy swoimi pracami
mogą, niekontrolowani, zagro
zić światu. A także i filmy
pokazujące samotność czło
wieka w wielkich aglomera
cjach miejskich.
Powstawał szczególny rodzaj

nał Amerykanów, że spraw
cami, tego... nieporządku (nie
mówiąc o zagrożeniu) są Wło
si, ściślej mówiąc Amerykanie
pochodzenia włoskiego. Ten
dencje krytyczne, zawarte w
filmie Franklina Schaffnera
pt.: „Ten najlepszy" '(na te
mat wyborów prezydenckich)
zbladły pad wpływem takich
wydarzeń, jak afera Watergate. Podobnie — wyczerpały
temat
zaniku
prywatnego
obszaru życia wobec rozwinię
tego systemu podsłuchów ta
kie filmy,
jak „Rozmowa"

Niektórym
prostodusznym
ludziom wydaje się, że przed
stawiciele sił reakcji (grube
karki, cygara, złote pierście
nie) zbierają się (przy konia
ku i szampanie, oczywiście)
w luksusowych gabinetach i
knują, i knują jakby tu zde
prawować świat i otumanić
masy. A oni, owszem, zbierają
się, nawet i przy szampanie, t
radzą jakby tu zarobić na za
interesowaniach i niepokojach
mas.
Co jest grane? Zagrożenie i
niezadowolenie? Dobrze. Daje

Festiwal berliński był tego
najnowszym przykładem.
W kinie światowym otwiera
się pewna luka. Luka tematów
społeczno-politycznych i mo
ralnych. To my powinniśmy
ją wypełnić naszymi filmami.
Ale działając mądrze i nie
powtarzając formuł, które
świat już zna i na nie nie rea
guje. Film walczący musi mieć
dziś inną, nową formulę. Taką,
która znów zdobędzie świat
dla najważniejszych zagadnień.
Jaką? Nie wiem. Ale powinni
to wiedzieć nasi twórcy.

Wymienione postulaty są
zresztą mocno zwietrzałe. Po
wtarzane przez kolejne poko
lenia dziennikarzy straciły da
wno swój blask. Dobrze się
więc stało, że w PŻM prze
stano się oglądać na państwo
wą kiesę i potrafiono, przy
najmniej częściowo rozwikłać
niektóre kłopoty. Silna, no
woczesna flota jest nam po
trzebna bardziej niż kiedy
kolwiek, a ponieważ sama
problemu transportu nie zała
twi — żegluga pod wiatr
trwa.
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Świat żąda całkowitego zakazu broni „N”
DAMASZEK (PAP) Prze
wodniczący Palestyńskiej Ra
dy Narodowej, Chaled Fahum
udzielił w Damaszku kores
pondentowi PAP na Bliskim
Wschodzie, Tadeuszowi Jac
kowskiemu, wywiadu na te
mat sytuacji Organizacji Wy
zwolenia Palestyny.
Chaled Fahum oświadczył, że
obecnie OWP powinna skoncen
trować się na wycofaniu Izrae
la z terenów południowego Li
banu, zgodnie z rezolucją Rady
Bezpieczeństwa. „Jest to zada
nie podstawowe, tym bardziej
że OWP jest zainteresowana w
bezpieczeństwie
południowego
Libanu we współpracy z suwe
rennym. powszechnie uznanym
i legalnym rządem libańskim a
prezydentem Sarkisem na cze
le”; Przewodniczący parlamen
tu palestyńskiego dodał, że
OWP jest przekonana, iż pc
wycofaniu się Izraela z Liba
nu południowego, uda się jej
osiągnąć porozumienie z rzą
dem libańskim na podstawie po
przednio podpisanych umów w
Kairze w roku 1969 i w miej
scowości Sztora po zakończeniu
wojny domowej w Libanie.
Chaled Fahum przyznał, że
prawdą jest, iż naciski prawicy
libańskiej oraz jej ożywiona
działalność w pewien sposób
przedłużają obecność Izraela na
południu Libanu.
Odnośnie stosunku OWP dc
obecności wojsk Narodów Zjed
noczonych w południowym Li
banie (UNIFIL) Fahum oświad
czył, że stanowisko OWP jest
w tej kwestii wyraźne. Stwier
dził on, że OWP nie chce żad
nego konfliktu z oddziałami
UNIFIL i uważa, że wojska te
przybyły do Libanu po to, aby
służyć jedynemu celowi, to jest
realizacji postanowienia Rady
Bezpieczeństwa o wycofaniu się
Izraela z terenów okupowa
nych. Dodał on jednak, że jest
zaniepokojony zbyt powolnym
tempem, w jakim odbywa się
wprowadzanie „niebieskich heł
mów”.
Chaled Fahum oświadczył, że
inicjatywa pokojowa
Sadata
skomplikowała rolę OWP, gdyż
organizacja ta od samego po
czątku starała się wykazać i
udowodnić, że charakter pań
stwa izraelskiego opiera się na
założeniach ekspansjonizmu i
rasizmu. Zadaniem* OWP było
przeciwstawienie się tym zapę
dom przy użyciu dostępnych
form działania, a więc przede
wszystkim poprzez solidarność
arabska, współpracę z państwa
mi socjalistycznymi i wykorzy
stywanie solidarnego poparcia
narodów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.
Fahum oświadczył również,
że ostatnia agresja izraelska ne
Liban nie załamała OWP ani
materialnie, ani moralnie, a
wprost przeciwnie, Palestyń
czycy zdecydowani są w dal
szym ciągu kontynuować walkę
o niepodległość i prawo do ży
cia na swej ziemi. „Oczywiście
ponieśliśmy bolesne straty, ale
można zabić paru, czy kilku
set ludzi, nie można jednak ni
gdy zabić woli całego narodu”
Chaled Fahum przyznał, ż“
aczkolwiek w stosunku OWP z
Syrią pojawiały się sprzecznoś
ci, to jednakże zawsze udawa
ło się je przezwyciężać. Wska
zał on. że sojusz z Syrią jest
kamieniem węgielnym i całą
strategia OWP w jej walce i z
tej racji obowiązkiem organi
zacji jest dążenie do pokony
wania wszelkich trudności w
kontaktach z Syrią.

Wojska izraelskie
opuszczajq Liban
BEJRUT (PAP) We wtorek
po południu zachodnie agencje
prasowe doniosły z Libanu po
łudniowego, że oddziały wojsk
izraelskich okupujące ten rejon
rozpoczęły częściowe wycofywa
nie się z zajmowanych stano
wisk.
Stanowiska opuszczone przez
okupacyjne oddziały izraelskie
zostały zajęte przez żołnierzy
norweskich z
Tymczasowych
Sił Zbrojnych ONZ w Libanie
(UNIFIL).
Dowódca oddziałów UNIFIL,
gen. Emanuel Erskine powie-

Opracowywanie deklaracji

egipsko-izraelskiej
NOWY JORK (PAP). Ostatnie
doniesienia z Kairu zdają się
wskazywać, że Egipt zamierza
pójść na dalsze ustępstwa w
rokowaniach z Izraelem. Ame
rykańska sieć telewizyjna ABC
podała, że rządy obu krajów
pracują obecnie nad uzgodnie
niem deklaracji zasad uregulo
wania konfliktu bliskowschod
niego4.
Opracowywana
deklaracja
przewiduje m. in. zachowanie
osiedli żydowskich na Półwyspie
Synajskim, po zwróceniu go F.giotowi.
Powołując się na niedyskrecje
miarodajnych źródeł w Kairze
korespondent ABC, Doreen Kays
pisze, że deklaracja przewiduje
newną formę autonomii dla
Palestyńczyków na okupowa
nym zachodnim brzegu Jordanu
i w strefie Gazy. W tym tygo
dniu prezydent Egiptu Anwar
Sadat ma udać się do Ammanu
aby skonsultować te propozycje
z królem Jordanii Husajnem.
Z powyższych doniesień wyni
ka, iż Egipt miałby zgodzić się
na utrzymanie przez Izrael kon
troli nad zachodnim brzegiem
Jordanu i strefą Gazy, nato
miast wojska izraelskie w ciągu
18 miesięcy po podpisaniu po
rozumienia pokojowego z Egip
tem wycofałyby się z Synaju.
Oprócz zachowania osiedli ży
dowskich na półwyspie Izrael
miałby prawo korzystać do koń
ca 1982 roku z dwóch strategi
cznych lotnisk, Etsion i Osira.
(P)

Dziennik „Prawda" o połowicznej decyzji prezydenta USA

dział dziennikarzom, że przeję
cie stanowisk izraelskich przez
siły ONZ odbyło się sprawnie
podkreślił jednak, że jego zda
niem, sytuacja w Libanie po
łudniowym wymaga, aby przy
było tam więcej żołnierzy ONZ.
Dotychczas w Libanie połud
niowym jest około 1900 żołnie
rzy UNIFIL.
W najbliższych
godzinach spodziewane jest przy
bycie dodatkowych posiłków z
Nepalu. (P)

MOSKWA, SZTOKHOLM, BRUKSELA, DELHI (PAP). W
całym świecie nie ustają żądania wprowadzenia całkowitego za
kazu nowej generacji broni masowego zniszczenia, jaką jest
opracowana w Stanach Zjednoczonych „broń N”. Żądania rezy
gnacji z wprowadzenia do arsenałów tej barbarzyńskiej broni
zawarte są w artykułach prasowych oraz apelach rozmaitych
organizacji społecznych i politycznych.

Artykuł poświęcony proble
mowi broni neutronowej za
mieściła 'wtorkowa „Prawda”.
Żywotne interesy ludzkości
wymagają, aby broń neutro
nowa nigdy nie pojawiła się
w arsenałach państw — pisze
organ KC KPZR — to wła
śnie ma na celu jasna i kon
kretna propozycja przedłożo
na państwom zachodnim przez
ZSRR.

Izrael naruszył
porozumienie z USA
NOWY JORK (PAP). Depar
tament Stanu USA przyznał, że
armia izraelska zrzuciła na Li
ban bomby rozpryskowe naru
szając tym samym porozumie
nie o dostawach broni, zawarte
między Waszyngtonem a
Tel
Awiwem. Porozumienie to zobo
wiązywało Izrael do niewyko
rzystania dostarczonej mu broni
w celach agresywnych.
Mimo jawnego pogwałcenia
porozumienia Stany Zjednoczone
nie podjęły wobec Izraela odpowiednich sankcji, jakie zastosowały np. wobec Turcji po in
wazji na Cypr. (P)

Nawiązując do 'niedawnej de
cyzji prezydenta USA, dziennik
podkreśla, że uruchomienie li
nii produkcyjnej broni neutro
nowej zostało przejściowo od
łożone. Na decyzji Białego Do
mu widnieje wyraźny ślad na
cisku ze strony tych sił w USA,
które chćiałyby pozostawić so
bie wolne' ręce dla niekontro
lowanego wyścigu zbrojeń.

Niektórzy w
Waszyngtonie
chcieliby wykorzystać tę poło
wiczną decyzję w charakterze
„karty przetargowej” w rozmo
wach ze Związkiem Radzieckim.
Zwolennicy tego dziwnego po
dejścia sądzą, że może im się udać „wiązanie” tego problemu z
innymi, nie mającymi z nim ża
dnego związku. Próby „nacisku”
na Związek Radziecki nigdy je
szcze nie przyniosły i nie przy
niosą rezultatu. Gazeta zazna
cza, że problem broni neutro
nowej, to problem pokoju w
Europie i w świecie. Nie może
tu być żadnych niejasności i
dwuznaczności, a tym bardziej
przetargów.
Na Zachodzie, w tym także w
USA, nie brak deklaracji na te
mat potrzeby rozbrojenia. Na
rody pragną jednak nie dekla
racji, a konkretnych posunięć.
Do takich posunięć zaliczają o-

Gustav Husak i Helmut Schmidt
podpisali wspólne oświadczenie
Prezydent i talerz RFN zaproszeni do CSRS
BONN (PAP). Korespondent PAP, Jan Prejzner pisze:
11 bm., w drugim dniu oficjalnej wizyty w RFN, sekretarz
generalny KC KPCz, prezydent CSRS, Gustav Husak oraz
kanclerz federalny RFN, Helmut Schmidt podpisali wspólne
oświadczenie, w którym podkreślono dążenie obu państw do
kontynuowania polityki odprężenia oraz bezpieczeństwa
i współpracy w Europie. Wyrażono też zadowolenie z rozwoju
stosunków między krajami europejskimi na podstawie zasad
KBWE.
nych Gustava Husaka w Bonn
jakichś szczególnie spektaku
larnych efektów, nie odnotowali ich. Ci, którzy uruchomili znaną z innych okazji,
antykomunistyczną
kakofonię
Dokument ustala ponadto dro
propagandową, zmierzającą do
gi rozwoju stosunków dwustron
zakłócenia atmosfery wizyty i
nych między CSRS a RFN,
skłonienia rządu federalnego do
przede wszystkim zaś kładzie
zimnowojennych gestów, muszą
nacisk na wszechstronny rozwój
poczuć się zawiedzeni. Wystą
dialogu, współpracy gospodar
pień^ sekretarza generalnego
czej, kooperacji przemysłowej i ♦KPTz, p/ezyrknta CSRS oraz
współpracy obu państw na ryn
szefa rządu RLN wobec prasy
kach trzęcich..
ZgiOWPzopęj ., .we . wtorek w„
Obie' strony z zddovźblWiietń--1 Urzędzie Kanclerskim stanowi
stwierdzają, że rozmowy prze
ły przekonywający komentarz
biegały w duchu konstruktyw
do kolejnego,-poj-ytywnego kro
nym i rzeczowym 1 że wizyta
ku w kierunku umacniania
przyczyni się do dalszego roz
Eh ropy pokoju i dobrosąsiedz
woju wzajemnych stosunków, a
kiej współpracy. A więc dzieła
tym samym — do umocnienia
n e wymagającego fanfar, lecz
odprężenia i współpracy w
dobrej woli, wytrwałości i sza
Europie.
cunku dla realiów.
Jak informuje agencja CTK
Dwa siewa — normalizacja i
w tym samym dniu ministro
wie spraw zagranicznych Bohuodprężenie — powtarzały się w
slav Chnioupek i Hans Dietrich
tekstach przemówień, znalazły
Genscher podpisali pięcioletnią
wyraz we wspólnym oświadcze
umowę o współpracy kultural
niu i podp!sanej przez mini
nej między CSRS a RFN. Umo
wa ta stwarza warunki dalsze
strów spraw zagranicznych ra
go rozszerzenia kontaktów w
mowej umowie o współpracy
dziedzinach kultury, nauki, okulturalnej.
światy, sztuki, środków maso
wego przekazu, sportu i współ
Stwarzając możliwość dalsze
pracy między organizacjami
go normalizowania obciążonych
młodzieżowymi.
historycznie, acz wyraźnie po
Gustay Husak ząprosił pre
prawionych w wyniku układu
zydenta RFN, Waltera Scheela
CSRS — RFN z 1973 r. stosun
'•raz kanclerza federalnego Hel
ków wzajemnych, zabiegając o
muta Schmidta do złożenia ofi
doskonalenie
i
rozszerzenie
cjalnej
wizyty w Czechosło
współpracy bilateralnej — obie
wacji. Zaproszenie zostało przy
strony wykazały wolę dalszego
jęte z zadowoleniem. (P)
umacniania procesu o zasięgu
i znaczeniu ogólnoeuropejskim.
Normalizacja,
Niejako
naturalną
konsek
wencją, naturalnym uzupełnie
odprężenie
niem takiego stanowiska było
Od stałego korespondenta
opowiedzenie się za pogłębie
niem tego procesu i nadaniem
ZBIGNIEWA
mu charakteru nieodwracalne
RAMOTOWSKIEGO
go. Jedną z niezbędnych dróg
Bonn, 11 kwietnia
do tego — jak podkreślono —
(P) Ci, którzy spodziewali
są dalsze pjslępy w dziedzinie
odprężenia militarnego.
się po rozmowach oficjał-

Obie strony uważają za ko
nieczne wzmożenie wysiłków
wszystkich państw, w ceru za
hamowania wyścigu zbrojeń i
zapoczątkowania ich redukcji.

Przygotowania do wizyty Vance’a w Moskwie
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
dzi się, że adresatem jest ame
rykańska opinia publiczna. Wy
stąpienie Vance’a uważane jest
tutaj bowiem za otwarcie kam
panii administracji na rzecz za
akceptowania nowego układu
SALT II przez społeczeństwo,
a zwłaszcza przez Senat.
Do zaognienia sytuacji między
Zw. Radzieckim a USA przy-czyniły się w niemałym stopniu,
z czego Amerykanie zdają sobie
sprawę, wypadki ostatniego ty
godnia związane z bombą neu
tronową, kiedy to prezydent
Carter jak się tu mówi, wykre
ślił coś w rodzaju politycznego
zygzaku. Robił on początkowo
nadzieję na całkowite' i ostate
czne zarzucenie produkcji broni
neutronowej, aby potem pod na
ciskiem kręgów zimnowojennych
zawrócić z tej drogi. Co więcej,
prezydent, jak wiadomo, oświadczył, że jest gotów wstrzy
mać całkowicie produkcję no
wej bioni, ale tylko ra cenę
pewnych
nieokreślonych
ustępstw ze strony Związku Ra
dzieckiego.
Sekretarz stanu, Cyrus Vance
wystąpi być może w Moskwie
z próbą takich przetargów. Ale
jak uczy doświadczenie, podob
ne rozgrywki, rozmowy z po
zycji siły, nie przyniosły w Mo
skwie skutku. Komentator sie
ci telewizyjnej CBS sugeruje
więc, źe w negocjacjach trzeba
przyjąć trzy zasady: iż partne
rzy są sob:e równi, że nie in
gerują wzajemnie w swe wew
nętrzne sprawy i że podpisyws' ne układy czy porozumienia
muszą mieć ponadpartyjny cha
rakter, to znaczy nie mogą być
stawiane w wątpliwość, gdy do
władzy w USA po republika
nach przychodzą demokraci.

Sekretarz
obrony
Harold
Brown udał się we wtorek do
Europy, gdzie zapewne konsul
tować się będzie z sojusznikami
w sprawie negocjacji SALT II,
a także zacierać będzie złe wra
żenie po amerykańskiej decyzji
w sprawie bomby neutronowej,
którą w kręgach NATO rów
nież się krytykuje, choć z od
wrotnej niż u nas pozycji.
Sekretarz stanu Cyrus Vance
również opuszcza dzisiaj Wa
szyngton i udaje się do paru
krajów Afryki, w tym też Ro
dezji. Po czym przez Londyn
pojedzie już do Moskwy.
MACIEJ SŁOTWIŃSKI

.
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• W Hamanie podpisano pro(okol o współpracy naukowo-te
chnicznej w dziedzinie rolnictwa
między ministerstwami rolnictwa
PRL i Republiki Kuby na lata
1972/1979. Protokol przewiduje m.
in. wymianę naukowców i spe
cjalistów w dziedzinie nauk rol
niczych, wymianę informacji, do
kumentacji technicznej i materia
łów dotyczących najnowszych osiągnięć w dziedzinie
rolnictwa
dla potrzeb badań
naukowycb
oraz współpracę w ramach stałej
komisji rolnej RWPG.
• Z okazji Miesiąca Pamięci
Narodowej, w polskim
ośrodku
kultury
__ _i _informacji
_ w Berlinie
otwarto wystawę, na której zgro
madzono miniatury pomników z
miejsc walki i męczeństwa naro
du polskiego.
• Minister sprawiedliwości USA,
Griffln Bell, poinformował, że je
go resort skieruje do sądu spra
wę kilku byłych członków kie
rownictwa Federalnego
Urzędu
Śledczego (FBI), oskarżonych o
łamanie praw obywatelskich dzie
siątków
mieszkańców
Stanów
Zjednoczonych.
(PAP)

Ż punktu widzenia CS"RS po
zytywny bilans rozmów Gustava Husaka i towarzyszących mu
osobistości w Bonn
jest po
twierdzeniem
konsekwentnej
polityki zagranicznej naszego
południowego sąsiada, służącej
interesom własnego kraju i od
powiadającej podstawowym za
łożeniom
wspólnoty
socjali
stycznej.
Patrząc z pozycji Bonn, do
strzec można — mimo nie ukry
wanych tu różnic ‘ideologicz
nych i odrębnego podejścia do
szeregu problemów politycz
nych — kolejny akt realizmu
rządu koalicyjnego, niezbędny
dla utrwalania pokoju i odprę
żenia. W sumie — jeszcze je
den zachęcający impuls, bardzo
potrzebny Europie roku 1978.

ne podjęcie ostatecznej decyzji
o rzeczywistej, wzajemnej rezy
gnacji z produkcji i rozmiesz
czania broni neutronowej —
konkluduje „Prawda”.
Z Hagi podają, że Rada Ko
ściołów Holandii,
jednocząca
większość wspólnot religijnych
kraju, wysłała do prezydenta
Cartera telegram, domagający
się rezygnacji z produkcji broni
neutronowej. Rada zwraca przy
tym uwagę, że pod apelem prze
ciwko broni neutronowej złoży
ło dotąd podpisy ponad 1,2 min
Holendrów.
Odłożenie przez prezydenta
Cartera ostatecznej decyzji w
sprawie rezygnacji z broni ne
utronowej — pisze fińska gaze
ta „Kansan Uutiset” — sprawia,
że napięcie wokół tego proble
mu będzie się utrzymywać. De
cyzja ta zobowiązuje równocze
śnie siły pokoju w całym świe
cie do kontynuowania walki
przeciwko broni neutronowej.
W szczególności dotyczy to na
rodów Europy, ponieważ dla
nich plany USA wiążą się ze
niebezpieczeńśmiertelnym
stwem.
Zbliżony do Partii Kongresowej delhijski dziennik „National Herald” pisze 11 bm. w ar
tykule redakcyjnym, że posta
nawiając odroczyć decyzję o
podjęciu produkcji broni neu
tronowej na później — prezy
dent Carter nie wyświadczył
ludzkości żadnej łaski. Po pier
wsze nie ma żadnej potrzeby
dodawania broni neutronowej
do istniejącego już arsenału bro
ni masowej zagłady. Po drugie
— Carter pozostawił możliwość
wyposażenia artylerii NATO w
głowice neutronowe i polecił
Pentagonowi kontynuowanie unowocześniania broni rakieto
wej, tak aby w każdej chwili
można było uzupełnić atlanty
cki arsenał głowicami neutro
nowymi.
Zdaniem dziennika, połowi
czna decyzja Cartera wiąże się
z terminem wyznaczonej na maj
specjalnej rozbrojeniowej sesji
Zgromadzenia Ogólnego Naro
dów Zjednoczonych.
Nawiązując do zamiarów wy
korzystania broni neutronowej
w charakterze „karty atutowej”,
„National Herald” zauważa, że
jest to dziwny sposób prowa
dzenia
rokowań rozbrojenio
wych. — Najpierw produkuje
się nową broń, a potem żąda
od innych, aby uczynili ustęp
stwa. Przy takim podejściu ro
kowania rozbrojeniowe mogą
toczyć się bez końca. (P)

(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Polska i Szwecja są dla siebie
wypróbowanymi partnerami.
To wzajemne odkrywanie Pol
ski i Szwecji odbywało się nie
tylko na wysokim szczeblu po
litycznym. Uczestniczyły w nim,
a raczej uczestniczą, bo nie jest
to przecież proces zamknięty,
tysiące ludzi korzystających z
udogodnień ruchu bezdewizowe
go, handlowcy, działacze kultu
ralni. Powstał w tym czasie In
stytut Polski w Szwecji i jego
szwedzki odpowiednik w Pol
sce. wyłoniła się nawet w na
szym kraju jako samodzielna dy
scyplina naukowa skandynawistyka. Zaczęliśmy szybko zmniej
szać deficyt wiedzy o swoich
krajach.
Co szczególnie ważne, nastą
piło też nie spotykane dotych
czas ożywienie kontaktów gospo
darczych. Sześciokrotny wzrost
wymiany handlowej w latach
1971—75 to wynik, który mówi
sam za siebie. A nie jest\ to
przecież kres możliwości. Kooperacja przemysłowa jest sto
sunkowo nowa forma współpracy, ale ona właśnie ma naj
większe perspektywy. Od czasu,
gdy w centrum Warszawy wy
rosły budynki ze szwedzkimi
metryczkami, nie trzeba nikogo
przekonywać, że polsko-szwedz
ka współpraca gospodarcza sta
ła się praktyką dnia powszed
niego.
To niezwykłe przyspieszenie
w kontaktach pomiędzy Polską
a Szwecją było możliwe dzię
ki szerszym procesom politycz
nym w Europie, dzięki odprę
żeniu. Mamy tu jednak do czy
nienia z podwójną zależnością:
Polska i Szwecja należały bo
wiem do tych państw, które ja
ko pierwsze stwarzały wzorce
współpracy
międzynarodowej
torując niejako drogę odpręże
niu europejskiemu.
Złożył się na to cały splot
przyczyn, wśród których r a.łważniejsze to aktywność polskiei polityki zagranicznej, neutrałność Szwecji, pojmowana w
tym kraju jako zobowiązanie do
współpracy z innymi państwa
mi, a wreszcie Dołożenie geogra
ficzne. Sprzyja ono nie tylko
współpracy gospodarczej, lecz i'
wspólnym poczynaniom polity
cznym, zmierzającym do stwo
rzenia nad Bałtykiem strefy
wolnej od napięć międzynarodo
wych. Interesy narodowe Polski
i Szwecji pokrywają się tu z
ogólnym interesem odprężenia
europejskiego, które oba kraje
uznały we wspólnej deklaracji
podpisanej przed trzema laty
za jeden z naczelnych celów

Światowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
nych eksperymentów naukowych
— oświadczył Boris Pietrow.
Wybitny radziecki specjalista
w dziedzinie medycyny kosmicz
nej, członek Akademii Nauk
01eg_Gazienko powiedział, że
główne wyniki lotu kompleksu
„Salut-6” — „Sojuz” da się pod
sumować następująco: kosmo
nauci czuli się na orbicie do
brze, zachowali wystarczającą
zdolność do pracy i pomyślnie
realizowali program lotu.
Badania przeprowadzone po
zakończeniu lotu, nie wykaza-

ły istotniejszych różnic w stanie
zdrowia kosmonautów w stosun
ku do lotów poprzednich. Od
czuwali oni zwiększony ciężar
swego ciała i przedmiotów, któ
re musieli podnosić. W pierw
szych dniach pobytu na Ziemi
potrzebny był znaczny wysiłek
dla utrzymania pionowej pozy
cji. Kosmonauci czuli się lepiej
w pozycji leżącej. Zaraz po lo
cie waga ciała każdego kosmo
nauty była niższa o ok. 5 kg —
oświadczył Gazienko.
Kosmonauta Gleorgij Greczko
nadmienił, że program lotu

Kolejny „list" Aldo Moro

i piąty komunikat „czerwonych brygad”
RZYM (PAP). Korespondent
PAP, Waldemar Kedaj pisze:
W centrum, zainteresowania
znalazł się we wtorek w Rzy
mie nowy „list”
Aldo Moro,
przekazany przez
terrorystów
wraz z „komunikatem” „czerwo
nych brygad". Obydwa teksty
zostały
przekazane w ponie
działek wieczorem
redakcjom
sześciu gazet włoskich w Rzy
mie, Genui, Mediolanie i Tury
nie.
Komunikat — piąty w ciągu
ostatnich dwudziestu dni — jest
swego rodzaju protokołem z
„procesu”, jaki terroryści pro
wadzą od trzech tygodni prze
ciwko Aldo Moro.
Porywacze
twierdzą, iż „w toku przesłu
chań” więzień składa „zezna
nia” obciążające
„reżim cha
decki”.
„Czerwone brygady” formal
nie dementują wiadomości
o
„tajnych pertraktacjach”
w
sprawie uwolnienia Moro, pod
kreślając, że pertraktacje takie
muszą mieć charakter „publicz
ny”. Komunikat, pełen zwycza
jowych pogróżek pod adresem
chadecji, zawiera również ataki
skierowane przeciwko WłPK.
„List*4 przypisywany przez
porywaczy autorstwu Aldo Mo
ro, po raz pierwszy
zawiera
bezpośrednie oskarżenia pod adresem polityków partii demo
kracji chrześcijańskiej i ata
kuje imiennie byłego . ministra
spraw wewnętrznych,
Emilio
Tavianiego.
Według zgodnej opinii władz
śledczych, a także organów pra
sowych, wszystkich demokra
tycznych partii włoskich,
nie
ulega wątpliwości, że list Aldo
Moro został na nim wymuszony
przez porywaczy,
stosujących
wobec swojej ofiary nieludzkie
tortury. Podkreśla się, że list
roi się od błędów, w tym na
wet ortograficznych, których
nigdy Moro by nie zrobił.

wychodził z domu do pracy.
Cotugno, który zginął na, miej
scu, zdążył jednak przed śmier
cią oddać kilka strzałów i cięż
ko-ranił jednego z terrorystów.
Kompani porzucili rannego pod
jednym ze szpitali w Turynie.
Na razie do zamachu nie
przyznała się żadna grupa ter
rorystyczna, eksperci zwracają
jednak uwagę, że jeśli idzie o
stronę techniczną, był on podo
bny do zamachu na dziennika
rza turyńskiej ,Xa Stampy”
Carlo Casalegno. Zamachu do
konały
wówczas
„czerwone
brygady4’.
W Rzymie podkreśla się, że
po raz pierwszy w blisko 9-letniei historii strategii napięcia
we Włoszech, jeden z terrorys
tów został ranny podczas za
machu i dostał się w ręce po
licji. Władze śledcze spodziewa
ją saę uzyskać od niego cenne
informacje na temat terrorysty
cznej siatki, w której działał.
Stan rannego terrorysty jest
ciężki, ale jego życiu nie za
graża niebezpieczeństwo.

■ noR
głównej załogi obejmował bada
nia j eksperymenty z zakresu
techniki kosmicznej, astrofizyki,
geofizyki, technologii kosmicz
nej, medycyny i biologii.
Odpowiadając
na
pytania
dziennikarzy, Boris Pietrow oświadczył m. in., że jeszcze w
tym roku odbędzie się wspólny
lot
polsko-radzieckiej
załogi
kosmicznej. Będzie ona praco
wać na pokładzie stacji orbitalnej
„Salut-6”. Loty załóg
miesza
nych trwać będą w zasadzie 8—9
dni, choć możliwe jest ich prze
dłużenie. Potwierdził także, że
w następnych lotach wykorzy
stane zostaną kolejne statki
transportowe typu „Progress”.
Szef szkolenia kosmonautów,
Władimir Szatałow, odpowiada
jąc na pytanie dotyczące stanu
przygotowania załogi polsko-ra
dzieckiej, stwierdził, że zajęcia
na symulatorach
lotu zostały
właściwie już zakończone. Pro
gram przygotowań dobiegnie
jednak końca dopiero na krótko
przed samym startem. Podkreślił,
iż jest zadowolony ze stanu
przygotowania ekipy polsko-ra
dzieckiej. (P)

W Grodnie otwarto
muzeum
Elizy Orzeszkowej
MOSKWA (PAP). W Grodnie
otwarto muzeum Elizy Orzesz
kowej. Mieści się ono w domu,
gdzie pisarka mieszkała w la
tach 1894—1910 i gdzie napisała
powieści ..Australczyk”, „Ad
astra”, zbiór utworów poświę
conych Powstaniu Styczniowe
mu „Gloria victis” i inne. Na
frontonie domu umieszczono ta
blicę pamiątkową. (P)

6wej polityki. Nie straciły też
aktualności zawarte w tym do
kumencie sformułowania mówią
ce o współpracy na rzecz roz
brojenia i utrwalania pokoju na
świecie.
Warunkiem spełnienia tych
oczekiwań, jakie wiążemy ze
współpracą polsko-szwedzką, Jest
nadanie iej ciągłości i trwałości.
Rozpoczynająca się wizyta pre
miera Faelldina jest dowodem,
że oba kraje tak właśnie rozu
mieją swe partnerstwo. W cią
gu kilku dni, jakie szwedzki
premier spędzi w Polsce, będzie
niejedna okazja do podsumowa
nia dotychczasowych osiągnięć
naszej współpracy i wytyczenia
jej
perspektyw.
Partnerstwo
Polski i Szwecji jest bowiem
przede wszystkirn zwrócone ku
JANUSZ REITER .
przyszłości.

Życiorys premiera
T. Faelldina
(P) Thorbjoem Faelldin uro
dził się w 1926 r. W młodości
był przewodniczącym młodzie
żowej organizacji Partii Cen
trum w okręgu Angermanland
(północna Szwecja)^
W 1958 r. wybrany został pc
raz pierwszy do parlamentu.
Był m.in. wiceprzewodniczącym
szwedzkiej grupy Unii Między,
parlamentarnej oraz członkiem
kierownictwa Krajowego Urzę
du Ochrony Środowiska.
W 1969 r. T. Faelldin został
pierwszym
wiceprzewodniczą
cym Partii Centrum, a w 2 tata
później — przewodniczącym tej
partii.
10 października 1976 r. stanął
na czele rządu koalicyjnego
trzech
partii
burżuazyjnych,
sformowanego w wyniku wy
borów parlamentarnych. (PAP)

Odroczenie rozmów
grecko-tureckich
PARY2 (PAP). W Atenach
podano, że rozmowy turecko-greckie w sprawie uregulowa
nia spornych problemów mię
dzy obu krajami, przewidziane
na najbliższy piątek zostały od
roczone na czas nieograniczony.
Jak twierdzi agencja Reute
ra. odroczenie rozmów nastą
piło wskutek zapowiedzi admi
nistracji USA, że zwróci się do
Kongresu o zniesienie embarga
na dostawy broni dla Turcji.
(P)

Polsko-węgierskie
spotkanie przyjaźni
BUDAPESZT (PAP). Kore
spondent PAP, Wojciech Stan
kiewicz pisze: miasto Sarvar w
zachodniej części Węgier było
10 bm. widownią podniosłej uroczystości związanej z losami
polskich żołnierzy — bohaterów
września 1939 roku. Tu w bu
dynkach byłej fabrvki jedwa
biu od 22 września 1939 r. do 11
kwietnia 1941 r. mieścił się pier
wszy i największy na Węgrzech
obóz internowanych żołnierzy
polskich. Przebywało w nim około 3 tys. wojskowych. W Sarvarze znaleźli oni pomoc i tro
skliwa opieke, które pozwoliły
im przetrwać i znów podjąć
walkę z hitlerowskim faszyz
mem.
W 37 rocznicę likwidacji obo
zu Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej Saryaru oraz Komi
tet Miejski Ludowego Frontu
Patriotycznego
zorganizowały
polsko-węgierskie przyjacielskie
sr'otkanie, na które przybyła z
Warszawy delegacja Rady Ochronv Pomników Walki i Mę
czeństwa.
Mieszkańcy
miasta
licznie
przybyli na ceremonię odsłonię
cia wmurowanej w fabryczną
ścianę tablicy upamiętniającej
pobyt polskich uchodźców w
Sarvar-e. Tablica jest darem
Rady Ochrony Pomników Wal
ki i Męczeństwa. Staraniem
miejscowych władz w,Sarvarze
zorganizowana została Izba Pa
mięci, w której zgromadzono
pamiątki po polskich żołnie
rzach — listy od najbliższych,
fotografie przedstawiające co
dzienne życie w obozie, części
umundurowania, dokumenty osobiste itp.
W tym samym dniu w miej
scowym domu kultury przy li
cznym" udziale społeczności Sarvaru otwarta została wystawa
kolorowych fotogramów pod na
zwą „Z biegiem Wisły” ukazu
jąca piękno polskich miast le
żących nad tą największą z pol
skich rzek i ich dynamiczny
rozwój. (P)

Zamach
terrorystyczny w Turynie
RZYM (PAP). Korespondent
PAP. Waldemar Kedaj, pisze:
Włochy zostały wstrząśnięte no
wym krwawym zamachem ter
rorystycznym, dokonanym 11
bm. rano w Turynie. Trójka
terrorystów — dwóch mężczyzn
i kobieta, otworzyła ogień do
31-letniego Lorenzo Cotugno,
strażnika
więziennego, który

Powodz W USA. Stan Minnesota nawiedziła groźna powódź, która zagroziła wielu miejsco
wościom. Wody rzeki Red Ricer zalały tysiące akrów ziemi. Wielu farmerów ewakuowano z naj
bardziej zagrożonych terenów. Na zdjęciu: zalana wodą farma w okolicach granicy ze stanem
Północna Dakota.
caf — Póotofaa
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(A) Silny kult harmonii i
zgody należy do tych cech,
które pozwalają łatwo wyróżnić Indonezyjczyka wśród
przedstawicieli innych narodów Azji. Życie na 13660 wys
pach — odległość między jed
nym, a drugim krańcem In
donezji wynosi prawie 5 tys.
kilometrów — jest dostatecz
nym powodem, by z dążenia
do jedności uczynić wartość
nadrzędną. Cała kultura Ja
wy, wyspy wiodącej pod tym
względem na archipelagu, od
setek lat oscyluje wokół po
dobnych przykazań filozoficz
nych i kanonów obyczajowych.
56-letni dziś generał Suharto
jest bodajże jedynym Indone
zyjczykiem, który tę cechę ro
daków potrafił wykorzystać
dla celów politycznych. Po
krwawej rozprawie armii in
donezyjskiej z tamtejszą lewi
cą we wrześniu 1965 r., wkrót
ce potem staje on na czele
rządu wojskowego, mieniącego
się rządem „nowego ładu”. Za
swą dewizę now’e władze obrały pragmatyzm oraz musyawraha, co znaczyć miało
rządzenie poprzez dyskusję aż
do osiągnięcia powszechnej
zgody. W porównaniu z anar
chią, jaka wkradła się do ży
cia politycznego i gospodarcze
go tego kraju pod koniec dzia
łalności b. prezydenta Sukarno — była to dla Indonezyj
czyków zmiana na lepsze. Tym
bardziej że starą, indonezyjską
zasadę harmonii podniesiono
do rangi doktryny państwo
wej.
T oto u progu trzynastego ro
ku rządów i na początku trze
ciej kadencji prezydenckiej Su
harto znalazł się jakby w punk
cie wyjścia. Brak owego — zda
wałoby się zaprogramowanego
— ładu w państwie sprawia, iż
nie wiadomo, czy Suharto do-

czeka końca pięcioletniej kaden
cji Niektórzy obserwatorzy z
Jakarty, stolicy kraju, dają na
wet generałowi tylko rok.
O tym, że gwiazda Suharto
z wolna przygasa, mówi się w
Indonezji właściwie od 1975 r.
Powodem był skandal finansowy
państwowego koncernu naftowe
go „Petramina”, któiego długi
wyniosły ponad 10 mld dolarów
i cofnęły rozwój
gospodarczy
kraju o kilka lat. Poderwało to .
wyraźnie prestiż samego prezy
denta, gdyż „Petraminą” kiero
wał generał Ibnu Sutowo, bliski
przyjaciel szefa państwa.
Ale na tle całej indonezyj
skiej gospodarki ..Petramina”,
która podobno już staje na no
gi, jest raczej wyjątkiem. Tam
tejsi generałowie, tak jak np.
ekipy rządzące w Tajlandii czy
na Filipinach, są głębokę prze
konani o zaletach rozwoju gos
podarczego w oparciu o wzorce
kapitalistyczne.
Z nielicznymi
wyjątkami — ropę naftową za
strzeżono właśnie państwowej
„Petraminie” — eksploatacja
olbrzymich bogactw
natural
nych kraju jest właściwie do
stępna dla każdego, kto zechce
zainwestować jakieś pieniądze.
Od lat więc Indonezja ze swym
kauczukiem, cyną, olejem pal
mowym, kawą, cennymi gatun
kami drewna, stała się praw
dziwym rajem dla międzynaro
dowych towarzystw i korporacji.
Boom inwestycyjny z przełomu
lat 70-tych zrodził się głównie
za sprawą obcych monopoli.
Rozbudowano te gałęzie przemy
słu ciężkiego i przetwórczego,
które z punktu widzenia zagra
nicznych inwestorów wymagały
najmniejszych nakładów. Resz
ty dopełniała wyjątkowo tania
siła robocza i dogodne przepisy
finansowe wewnątrz kraju. Co
raz bardziej retoryczne stało się
z czasem pytanie do kogo naleleży Indonezja — do Indonezyj
czyków. czy też do międzynaro
dowych konsorcjów kapitali
stycznych?
Skandal w państwowym kon
cernie „Petramina” miał tę „do-

Do 1980 - trzy miliony ton ładunków w pojemnikach

Czechosłowacja stawia na rozwój
transportu kontenerowego
Od stałego korespondenta
LESZKA WYRWICZA
Praga, w kwietniu
najdłużlska linia kontenerowa .
krajów RWPG, łączącą Sofię
(A) Przewozy kontenerowe, z Rostockiem. Czechosłowacja
robią w Czechosłowacji błyska uczestniczy w rozwoju syste
wiczną karierę. Dość powie mu transportu kontenerowego
dzieć, że'jeśli w 1975 r. prze zgodnie z porozumieniem otransportowano w kontene pracowanym przez stałą komi
rach 440 tys. ton towarów, to sję RWPG do spraw transpor
w początkach 1980 r. przewi tu już od 1972 r., kiedy uru
duje się przewiezienie w kon chomiona została pierwsza re
tenerach ponad trzy miliony gularna linia przewozów kon
ton różnego rodzaju ładun tenerowych między CSRS a
ków.
NRD. W 1973 r. pierwsze ła
Kraj naszych południowych dunki w kontenerach zostały
sąsiadów wkroczył na drogę skierowane do Czechosłowacji
szybkiego rozwoju kontenery- z Bułgarii, Polski i ZSRR. Ko
zacji, dostrzegając w tym no rzyści płynące z rozwoju tran
wym, racjonalnym systemie sportu kontenerowego między
przewozów szansę na zwięk krajami RWPG są ogromne
szenie o 4,6 proc, rocznie prze — o 70 proc, zmiejszyły się
wozów masy towarowej i np. wydatki na opakowania,
zapewnienie
sprawniejszych znacznemu ograniczeniu uległ
przewozów
tranzytowych. czas przestoju wagonów, zwię
Warto tu dodać, że międzyna kszyła się także przepusto
rodowy tranzyt przez teryto- wość czechosłowackich kolei.
rium CSRS na liniach kolejowych wzrosnąć ma do 1980 r.
aż o 40 procent.
tA/ śród pamiętnikarskiej i
W chwili obecnej na terenie
’ ’ wspomnieniowej literatu
Czechosłowacji przewozi się w
ry jaka opanowała wydawni
kontenerach około 240 rodzajów
czy rynek RFN wyróżnia się
różnych towarów, a liczba ich
publikacja, która — jak pisze
znacznie się zwiększy już w nie
autor — czekała aż czterdzie
dalekiej przyszłości. Dogodność
ści lat na druk. Jeśli nawet
transportu w kontenerach w po
podciągnąć ją pod szyld tzw.
równaniu z klasvcznymi środka
mi przewozu wpływa na powa
Hitlerwelle, to jest ona pozy
żne przyspieszenie dostaw, otywnym akcentem tego nur
szczędza pracę przy przekłada
tu. który czyni wprawdzie
niu towaru nn. ze statku na po
„obrachunek
z przeszłością”,
ciąg. a następnie samochód. Po
ale na obcy rachunek. Wspo
zwala to na zmniejszenie stanu
mniana
natomiast książka
zatrudnienia na stacjach prze
Wilhelma Hoegnera ,ot. „Flucht
ładunkowych, co ma ogromne
vor Hitler” (Ucieczka przed
znaczenie dla kra ju, który wciąż
Hitlerem) daje obraz tej pra
boryka sie z niedostatkiem siły
roboczej. Nie bez znaczenia są
wdy, którą nic nie jest w
również efekty ekonomiczne. Ostanie przesłonić. Ani upływ
cenia się, iż czechosłowacka ko
czasu, ani polityczna manipu
lej oszczędza od 500 do 700 ko
lacja, która nie pozwalała
ron na każdej przewiezionej to
nawet emigrantom mówić
nie ładunku transportowanego
całej prawdy w obliczu
w kontenerach, a przv nrzewowalki z hitlerowskim reżi
zach zamorskich od 600 do 900
mem. Hoegner w swojej re
ko-on na tonie.
Korzyści odnoszą także bezpo
lacji z okresu kapitulacji par
średnio i odbjorcy towarów. Dla
tii politycznych przed Hitle
nrzvk»adu w pottwaldowskim
rem omija skrzętnie fałszywą
kombinacie obuwniczym wyli
drogę, na której znalazła się
czono. iż wykorzvstanie konte
także socjaldemokracja we
nerów nnz przewozie 4 tvs. ton
własnym rozrachunku z his
surowych skór d’a produkcji otorią okresu weimarskiego.
buwia z USA i Kanady przyno
si tolko w ciągu rok” oszczęd
ności w wysokości półtora milinną koron.
7®odrie z realizowanym obe
cnie rwsm’!!) rzadowvm roz
woju tr-r«”<jrtu kontenerowego
w nie^rlokiei przyszłości cała
C-e^osto—wcie nokrule gęsta
sieć kombinowanych linii kon♦ąuerouweb. leczących ze soba
transport kolelow”. samochodo
wy j
Do 1989 r. na ob
szarze
Fed-rje wybudowa
nych ronad 29 staHi nrzała^unkowuch. z c’effo obscn'e już nonad nołnwa snaiduie sie w eksnlnefacii. Trar.snort koleiowy
CSus otrzyma około 9 tusiecu
nowych uniwersalnych kontene
rów.

Obok nrzewozńw kontenero
wych na fintach krajowych.
Czechosłowacja rozwija także
przewozy na liniach zagrani
cznych. Linie kontenerowe łą
czą ja z wieloma państwami
socjalistycznymi. M. in. nrzez
Bratysławę i Pragę przebiega

Najprzód jednak kilka Słów
o autorze. Wilhelm Hoegner,
urodzony w 1887 r. w Bawarii,
prawnik, od 1930 do 1933 r. depu
towany do Reichstagu z ra
mienia SPD. przebywał w ok
resie Trzecie) Rzeszy na przy
musowej emigracji najprzód w
Austrii, następnie zaś w Szwaj
carii. Po kiesce Hitlera natych
miast powrócił do swej bawar
skiej ojczyzny i jako znany i
ceniony polityk, popierany tak
że przez ówczesne okupacyjne
władze amerykańskie nie tylko
odnowił powojenną SPD, ale zo
stał także w 1945 roku premie
rem rządu bawarskiego. Został
powtórnie wybrany na ten urzad w latach 1954—57. W ok
resie 1950—54 był natomiast
ministrem spraw wewnętrz
nych w koalicyjnym rządzie
bawarskim. W każdym razie
był jedynym socjaldemokraty
cznym premierem Bawarii po
wojnie. Podobnie jak jego
przyjaciel i towarzysz antyfa
szystowskich
walk
Thomas

brą" stronę, że dylemat ów wy
dobył na światło dzienne. Poza
ujawnieniem banalnych wręcz
niedociągnięć w zarządzaniu
wykazał, że w świecie międzyna
rodowych monopoli obowiązuje
twarda zasada zysku, że nie tak
łatwo jest konkurować z obcy
mi nawet na własnym gruncie,
inwestując w rozliczne dziedzi
ny gospodarki, jak to czyniła
„Petramina”.
Od 1975 r. coraz więcej miesz
kańców Indonezji zaczyna też
zastanawiać się, czy obrany
przez Suharto przed laty proza
chodni model rozwoju odpowia
da ^potrzebom i możliwościom
kraju. Czy wreszcie równanie
Indonezji do rozwiniętych kra
jów świata polegać ma w przy
szłości na tym, że jednych stać
będzie na najdroższe marki sa
mochodów, wykwintne wille, ba
jeczny wręcz luksus, podczas
gdy większość obywateli będzie
żyła na skraju, a raczej, poni
żej krawędzi ubóstwa.
Nikt rozsądnie myślący nie są
dził, że w kraju tak opóźnionym
w rozwoju, jak Indonezja, w
ciągu kilku lub kilkunastu lat
dokona się jakiś cud. Indone
zyjskie problemy przewyższają
wielokrotnie kłopoty szeregu in
nych państw na drodze rozwo
ju. Dość powiedzieć, że są jesz
cze na archipelagu miejsca, gdzie
nie dotarła współczesna cywili
zacja, a mieszkańcy tych rejo
nów rządzą się prawami, które
obowiązują od paru tysięcy lat.

Społeczne i gospodarcze pro
blemy kraju obciążają poli
tyczne konto wojskowego rzą
du. Już podczas wyborów po
wszechnych w maju ub. r.
prorządowe ugrupowanie Golkar, będące namiastką ruchu
politycznego wszystkich Indo
nezyjczyków, straciło popular
ność na rzecz dwóch małych
partii: muzułmańskiej Zjednoczonej Partii Rozwoju (PPP) i
chrześcijańskiej Partii Demokratycznego Rozwoju (PDI).

Jest jednak faktem, że wię
kszość 140-milionowej ludnoś
ci Indonezji żyje dziś w gor
szych warunkach niż. np. w
1960 r. W porównaniu z tym
okresem niższe jest spożycie
proteiny i białka na jednego
mieszkańca kraju. Indonezyj
ski naukowiec, Sumitro Djojohadiksumo. twierdzi, że li
kwidacja powszechnego zja
wiska, jakim jest przymieranie
głodem nastąpi wtedy, gdy
produkcja żywności wzrośnie
o 120 procent. A to z kolei jest
mało realne, jako że Indonezja
już obecnie stała się najwię
kszym importerem ryżu na
świecie.

Nigdy jednak głosy protestu
przeciwko polityce wewnętrz
nej obecnego rządu nie spot
kały się z takim oddźwiękiem
w samej indonezyjskiej armii.
Wprawdzie większość genera
łów jeszcze w grudniu ub. r.
opublikowała manifest, w któ
rym deklaruje swą wierność
Suharto, ale tacy zasłużeni
generałowie, jak Nasution,
Alamsyah, czy Dharsono —
pełniący do niedawna wysokie
stanowiska w armii i rządzie
— oficjalnie zarzucają ekipie
Suharto, że nie rozumie na
brzmiałych problemów kraju i
nie czyni nic, by je rozwiązać.
W kołach rządowych i admi
nistracji nadal pleni się plaga
korupcji na skalę niewyobra
żalną nawet dla zachodnich
biznesmenów (przedstawiciel
jednej z firm amerykańskich
zwierzył się np. prasie, iż za
zawarcie kontraktu zażądano
od niego 40 milionów dolarów
łapówki!).
Gwiazda Suharto przygasa
więc wyraźnie także w gronie
jego dawnych kolegów, współ
towarzyszy walk z holender
skim kolonializmem. Młodsi
oficerowie już dawno mają
dość wyczekiwania na lepsze
czasy, gdy dostąpią zaszczytów
i bogactwa przełożonych w ge
neralskich mundurach. Toteż
według wszelkich przewidywań
prawdziwa burza polityczna
dopiero nad Indonezję nadcią
ga.
Złowieszcze znaki na hory
zoncie dostrzega i sam Suhar
to. Do nowego gabinetu, ukonstytuowanego na początku
bm. powołał dwukrotnie wię
cej wojskowych niż to miało
miejsce w ciągu ostatnich 13
lat. Czyżby silny rząd miałby
być jedyną receptą na społecz
ne, gospodarcze i polityczne
problemy tego kraju?

Wątpliwości te pogłębia jesz
cze bardziej fakt, iż w kraju
tym przyrost ludności jest bo
dajże największy w świecie. Li
cząca dziś 140 milionów Indo
nezja w dwutysięcznym roku
będzie najprawdopodobniej mia
ła 224 miliony obywateli. Nawet
przy utrzymaniu modelu rodzi
ny 2 plus 2, czyli rodzice i dwo
je dzieci, jej ludnęś# — jak
twierdzą niektórzy demografo
wie — sięgnie w roku 2020 po
nad 700 milionów.
Wciąż też nie rozwiązany pozostaje problem ogromnego prze
ludnienia
wysp Jawa i Bali,
gdzie żyje 80 procent mieszkań
ców kraju. Nic dziwnego, że
wieśniacy mogący na swych po
letkach uzyskać dzienny do
chód rzędu pół dolara uciekają
do miast W slumsach Jakarty
na tragarza czeka już zarobek
1.5 dolara za dzień. Miasto staje
się więc mirażem lepszego życia,
nadzieją na poprawę codzienne
go bytu, co na wsi jest zupełnie
niemożliwe.
W rzeczywistości
jednak Jakarta, Surabaja i inne
miasta archipelagu puchną od
nadmiaru ludzi, przekształcając
się w wielkie skupiska nędzy.
Nie dla wszystkich starcza pra
cy i nawet oficjalne statystyki
przyznają, że bezrobocie w In
donezji jest bardzo wysokie (się
ga ponad 30 proc.). •

I chociaż Golkar nadal kon
troluje większość miejsc w kra
jowym parlamencie, nie potrafi
już — jak to miało miejsce za
czasów Sukarno — odwołać się
do najszerszych kręgów społe
czeństwa. Co więcej, niektórzy
Indonezyjczycy zaczynają otwar
cie mówić o konieczności ustą
pienia rządu i prezydenta. W
ostatnich tygodniach głośno np.
było w świecie na temat kam
panii indonezyjskich studentów,
którzy demonstrowali przeciwko
reelekcji Suharto na szefa pań
stwa po raz trzeci. Władze za
reagowały na to bardzo ostro,
dokonując aresztowań i oskar
żając studenckich przywódców
o przygotowywanie przewrotu
w państwie.

Między Renem i Łabą

Mii d?
Odalosv I e Pieniądze przeciwko Angoli
wuyiudy
n i»_ _ u________
• ProbJemy Karaman'isa
I OCeny | e JubHeusz Pierre Trudeau
(A) Londyński tygodnik „Observer” zamieścił w jednym ze
swych ostatnich numerów cie
kawą i wymowną informację.
Omawia ona szczegóły pomocy
finansowej udzielanej przez za
graniczny kapitał silom anty
rządowym w Angoli.
„Działający wspólnie kapitał
arabski, irański i francuski —
pisze ..Observer” — przeznaczył
potajemnie fundusz w wysoko
ści prawie 10 min funtów szterlingów na zwalczanie radziec
kiego i kubańskiego wpływu w
Angoli, Mówi się. że wraz z
Iranem i Francja swój udział
mają w tym funduszu takie
państwa jak Arabia Saudyjska,
Maroko oraz jeszcze jeden nie
zidentyfikowany kraj arabski —
przypuszczalnie Kuwejt. Kon
kretne źródło pieniędzy fran
cuskich nie zostało ujawnione.
Pieniądze przeznaczone są na
nową
próbę
«destabilizacji»
marksistowsko - leninowskiego
rządu MPLA, kierowanego przez
prezydenta Agostinho Neto.
10 min funtów szterlingów
skieruje się do ruchu UNITA
z doktorem Jonasem Savimbi
na czele (...) Ruch kierowany
przez dr Savimbi był jednym z
głównych konkurentów MPLA
w wojnie domowej w W" 5 r„
do której doszło po odeiściu
Portugalii z Angoli. UNITA,
dysponująca aktywnym popar
ciem
południowoafrykańskich
sił ekspedycyjnych, została wó
wczas pobita (...) Jednakże dr
Sayimbiemu udało się utrzymać
akcje partyzanckie w rejonie
Ovimbundu, w którym cieszy
sie on silnym poparciem ple
miennym. (..) Opór przeciwko
rządowi Angoli oznacza dużą
pomoc, dla armii południowo
afrykańskiej ze względu na
fakt, że armia UNITY zaanga
żowana jest także w walkę
przeciwko partyzantce namibijskiej SWAPO, która dyspo
nuje bazami na terenie—Ango
li...”

¥

O sytuacji wewnętrznej Gre
cji i o problemach, z którymi
w najbliższym czasie będzie musiał się uporać premier Karamanlis pis3ł londyński „Financial Times”.
..Po niedawnym, spektakular
nym spotkaniu z premierem
Turcji, Eceritem, Konstantyn
Karamanlis zwraca obecnie swą
uwagę ku, coraz bardziej nag
lącym. kłopotom wewnętrznym.
Po 40 miesiącach sprawowania
władzy, kierowana przez niego
partia Nowa Demokracja, stra
ciła wiele z dawnego blasku:
przede wszystkim z powodu co
raz bardziej dostrzegalnej nie
umiejętności poradzenia sobie
ze społecznymi, gospodarczymi
i administracyjnymi Drobi oma
mi kraju. W ostatnich wybo
rach, w listopadzie ub. roku.
Nowa Demokracja straciła 12
proc, głosów i zmniejszyła stan
swego posiadania w 390-osobowym parlamencie do 172 miejsc.
Obserwatorzy polityczni są na
ogół zgodni, że wzrost popu
larności kierowanego nr’ez Andreasa Papandreu. Panhelłenistyczneuo Ruchu Socjalistycz
nego, który niemal podwoił
stan Dosiadania w parlamencie,
odzwierciedla istotne zjawisko.
Przerzucając bowiem swe po
parcie na partie Papandreu,
wyborcy — jak s!e ””’da.ie —
bardziej chca Podkreślić nie”dowol“n.ie dotychczasowej poli
tyki Karamanlisa -niż wykazać
poparcie dla sn-iąlistów...”

„Kwiecień 1978 r. jest mie
siącem ważnych dla Pierre-Elliots
Trudeau, premiera Kanady,
który w najbliższy czwartek ob
chodzić będzie dziesiątą roczni
ce swojego przywództwa Par
tii Liberalnej, a 20 kwietnia
dziesiąta rocznicę objęcia wła
dzy. Ponadto oczekuje sie. że
miedzy tymi datami Trudeau
przedogłosi termin rozpisania
_______ _______
terminowych wyborów powsze
chnych, które odbędą się w at
mosferze politycznej określanej
przez kwestię Quebecu i prob
lemy gospodarcze Kanady.
10 lat po objęciu kierownict
wa rządu Trudeau, który jest
piętnastym premierem Kanady,
stanie do swych czwartych wy
borów powszechnych, od któ
rych rezultatu zależeć będzie
ustanowienie przez niego nowe
go’ rekordu długości pełnienia
tej funkcji. Fakt długiego peł
nienia przez Trudeau funkcji
premiera porównywany iest w
Kanadzie z długa kadencja de
Gaulle’a, a przez przywódców
państw Europy Zachodniej z
podobnie długim pełnieniem
funkcji głowy państwa przez
Adenauera. Ten długi okres
pełnienia władzy niektórzy tłu
macza faktem posiadania Drzez
Trudeau
„niezaprzeczalnego
ma?netv7.mu”. Według Mar
shalla MacLuhana. Trudeau po
siada „specyficzny rodzaj cza
ru”, którego nie posiada żaden
inny polityk kanadyjski...”

Rozczarowanie
(P) Decyzja prezydenta Car
tera o odłożeniu produkcji
bomby neutronowej wywoła
ła w różnych częściach świa
ta sprzeczne odczucia. Wśród
niewielu zupełnie jednoznacz
nych reakcji zwraca uwagę
rozczarowanie ' zachodnioniemieckiej chadecji, zwłaszcza
partii Straussa, i chińskich
przywódców. „Nie tego ocze
kiwaliśmy od Cartera” — tak
można by streścić komenta
rze chińskie i chadeckie. A
sukces, czyli uruchomienie
produkcji bomby neutronowej,
wydawał się już tak bliski.
Ta zbieżność poglądów pplityków z dwóch kontynentów,
należących do dwóch, przy
najmniej zewnętrznie, zupeł
nie różnych orientacji ideolo
gicznych, mogłaby się wydać
czysto przypadkowa. Lecz osobliwy sojusz chińsko-chadecki funkcjonuje już od daw
na. Zaledwie kilka dni temu
powróciła z Pekinu kolejna
delegacja deputouzanych CDU'
ICSU, którzy w czasie pobytu
w Chinach żywo interesowali
się nie tylko polityką zagra
niczną tego kraju, lecz i jego
planami
militarnymi.
Nic
dziwnego, skoro zważyć, jak
ściśle są sprzężone w Chinach
polityka i militaria.
Złączeni wspólnym, przynajmniej w zarysach, widzeniem współczesnego świata,
nie mogli chińscy i zachodnioniemieccy politycy nie zetknąć
się również w sprawie bomby
neutronowej. Z nową bronią
wiążą oni w gruncie rzeczy
L takie same nadzieje: rozkrę
wyścigu zbrojeń i zakłó
ii cenie
cenie
procesu
odprężenia.
Wspólna teza o „radzieckim
zagrożeniu”
jest już tylko
frazeologicznym zwrotem ui żywanym po to, by usprawiedI Uwić niepopularne już dziś
na Zachodzie koncepcje.
Tam, gdzie w grę wchodzą
podstawowe problemy świata,
zachodnioniemieccy chrześci
jańscy demokraci, zazwyczaj
bardzo pryncypialni, wykazu
ją zadziwiający pragmatyzm.
Dlatego właśnie, rzecz jeszcze
kilkanaście lat temu prawie'
nie do pomyśl' ia, mogli się
oni znaleźć w jednym obozie
z przywódcami pekińskimi.
1 nie jest to doraźny związek,
lecz trwały sojusz, którego
spoiwem jest wrogość wobec
odprężenia międzynarodowe
go.

I

Pugwash I
zakończył obrady
(DOKOŃCZENIE ZE STR. u
of Technology w USA: o bom
bie neutronowej nie można w
żadnym przypadku powiedzieć,
że jest „czysta”. Żadna broń ją
drowa nie jest „czysta”, a bom
ba neutronowa jest przecież
jednym z typów broni jądrowej.
W każdym z nich występują te
same czynniki rażenia — fala
uderzeniowa, fala cieplna i pro
mieniowanie przenikliwe. Róż
nice proporcji energii wydzie
lanej podczas wybuchu w tych
trzech postaciach mają charak
ter ilościowy, nie zaś jakościo
wy. Nie można więc twierdzić,
że bomba neutronowa jest ja
kościowo odmienna z punktu
widzenia fizyki. Istnieje nato
miast bardzo poważna różnica
z punktu widzenia, który można
by nazwać operacyjnym. W
odróżnieniu od istniejącego arse
nału nuklearnego, którego celem
jest oddziaływanie psychologicz
ne („odstraszanie”), bomba ne
utronowa stanowi pierwszy ro
dzaj broni jądrowej skonstruo
wanej z myślą o faktycznym użyciu na polu walki. Stwarza to
bardzo niebezpieczną sytuację
— nie można bowiem zagwarantować, że nie dojdzie do jej
użycia na skutek przypadku,
czynu nieodpowiedzialnego czy
wręcz ludzkiej __
głupoty.
_ ...
Dr Szawdar Kiuranow z In
stytutu Socjologii Bułgarskiej
Akademii Nauk: na sprawę
bomby neutronowej patrzę prze
de wszystkim z punktu widze
nia nauk społecznych. Odłoże
nie decyzji o jej produkcji
przez prezydenta Stanów Zjed
noczonych nie usuwa zagrożenia
jądrowego, jaki wprowadza no
wy rodzaj broni nuklearnej. Na
leży liczyć sie z tym, że okre
ślone koła związane z tzw.
kompleksem wojskowo-przemysłowym będą wywierały bardzo
silne naciski, aby produkcją
broni neutronowej została podjętaRozmawiał:
Mariusz Kukliński (PAP)

JANUSZ REITER

Kosmos

(P) Od chwili, gdy pierwszy
kosmonauta świata Jurij Ga
garin wymówił słowa „Wy
startowaliśmy" ... minęło już
równo 17 lat. Tylko patrzeć,
a pierwszy Polak oglądać bę
dzie Ziemię z kosmicznych
wysokości. Tych kilkanaście
lat od bulwersującego świat
wydarzenia, jakim był pier
wszy lot człowieka w kosmos,
przyniosło ogromny postęp w
nauce w ogóle, a w kosmo★
W związku ze zbliża jącym sie
nautyce w szczególności.
jubileuszem, a właściwie *wnTrudno już nawet zapamię
mą biWleuszami kznady.jsłfe^o
premierą Pierre 'Crn-iezu. ko
tać mnogość ważnych wyda
mentator agenci) Fr.-nee Press
rzeń kosmicznych: pierwszy
omawia dotycb-zasowy prze
sputnik, pierwszy lot człowie
biec kariery *—o niekonwenka, spacer kosmiczny Leonocłonalnego polityka:
wa, lądowanie człowieka na
Księżycu, łagodne lądowanie
mniejszania bezprawia III Rze
stacji badawczej na Marsie,
szy — „wszystko nie było prze
pierwszy wspólny radzieckoMARIAN PODKOWINSKI
cież takie złe” — niechaj ta
-amerykański eksperyment w
książką będzie wkładem do hi
kosmosie „Sojuz-Apollo", czy
storycznej prawdy”.
wreszcie ostatnie wielkie wy
Krytyka tego, co się stało
darzenia — najdłuższy w hi
przed i po 1933 roku jest w tej
storii kosmonautyki pilotowa
książce miażdżąca. Nie przypo
minam sobie w literaturze ob
ny lot kosmiczny orbitalnej
rachunkowej podobnie ostrych
stacji naukowej „Salut-6” i
sądów
i
opinii,
jakie
zawarte
centracyjnych. w katowniach
pierwsza międzynarodowa za
są u Hoegnera. A pamiętajmy,
Himmlera lub na emigracji.
łoga na statku „Sojuz-28". To
że napisał ją i wydał polityk,
tylko bardzo wąski wycinek
który nie tylko był bezpośred
Hoegner krytykując zachowa
nim świadkiem wydarzeń w
z tego, co w ostatnich latach
nie Ówczesnego kierownictwa
Reichstagu
i
w
kwaterze
SPD
SPD, wypominając mu wszyst
działo się w kosmosie. A dzia
z okresu Otto Weisa, ale po
kie główne grzechy, nie oszczę
ło się wiele. Tak wiele, że
wojnie
dwukrotnie
piastował
dza i własnej osoby. Jego sa
przeciętny człowiek zaczyna
urząd premiera Bawarii. Jakże
mokrytyka
jest
miejscami
się gubić w natłoku informa
bezpardonowo brzmią słowa
przejmująca, ponieważ pisał ją
cji o ważnych wydarzeniach
piętnujące zachowanie się SPD
swego czasu stosunkowo młody
w czasie pamiętnego posiedze
kosmicznych.
i energiczny polityk, a żyrował
nia Reichstagu 17 maja 1933 r.
na starość człowiek, który prze
Największy udział w pokiedy socjaldemokracja poparła
żył Trzecia Rzeszę i mógł za
znaniu kosmicznych przestwo
program polityki zagranicznej
raz po wojnie skutecznie wal
rzy ma oczywiście Związek
Hitlera. Sam Goering bił bra
czyć z recydywą narodowego
wo, a Hitler — jak stwierdza
Radziecki. Od 11 lat coraz
socjalizmu. Denazyfikacja tam
świadek Hoegner — nie ukry
aktywniej w badania te włą
tych dni była bowiem dziełem
wał swego zdumienia na widok
czają się pozostałe kraje soc
ludzi pokroju Hoegnera i to
głosujących socjaldemokratów.
sprawiło, że jeszcze dzisiaj od
jalistyczne. We wspólnym
Hoegner
nie
oszczędza
i
innych
on
w
Bawarii
skutki
czuwa
pro-gramie badań kosmicznych
stronnictw, ale rozprawia się z
swego nieprzejednanego stanobiorą udział Bułgaria, CSRS,
ówczesna SPD, która jego zda
Wiska.
niem stchórzyła w decydującym
Kuba, Monaolia, NRD. Polska,
momencie dając wiarę ówczes
Rumunia, Węgry i ZSRR. W
Pisze o_ tym
..............
we wstępie
....... B__ __
ze
nemu mniemaniu, że „Hitler
smutkiem sam Hoegner. „Nig
ciągu jedenastu lat wystrze
wkrótce
sam
się
skompromitu

dy na emigracji nie wątpiłem,
lono 17 sztucznych satePtów
je” i sprawa wróci do stanu
że Trzecia Rzesza rozpadnie się.
serii
„Interkosmos",
sześć
poprzedniego. Relacja Hoegne
Już w Szwajcarii czyniłem
ra
jest bolesnym raportem
badawczych rakiet geofizycz
przygotowania do powrotu. Ale
człowieka, który wcale nie jest
nych „Wertikal", kilkaset ra
i powrót mój był rozczarowa
przekonany, że dawna lekcja
niem. My, emigranci spodziewa
kiet meteorologicznych, prze
przestała
być
aktualna.
Obser

liśmy się. że naród niemiecki
prowadzono wiele wsnólnuch
wując walki parlamentarne w
przyjmie z otwartymi rekami
eksperymentów itd. Słowem,
Bundestagu i stałe ustępstwa
ludzi prześladowanych przez
na rzecz CDU i Straussa, wspo
wykonano ogrom prac mają
narodowy socjalizm. W zamian
mnienia Hoegnera czyta się z
cych nie tylko mącenie dla
odczuwaliśmy jedynie podejrz
jeszcze większym zainteresowa
lepszego poznania— kosmosu,
liwość, niechęć i gorzkie bia
niem.
dolenia o biedzie i nędzy”. Wła
lecz również dających całkiem
Gdyby Hitlerwelle polegała
śnie dlatego Hoegner zgodził
przyziemne
korzyści praktycz
się na wydanie swej pracy tak > na zestawie takich właśnie
ne.
książek )ak Wilhelma Hoegne
że po 40 latach od jej powsta
ra. sądzę, że taka fala litera
nia. Z uwagi na swe przeżycia
Współdziałanie w dziedzinie
tury faktu mogłaby mieć może
przed i po 1933 roku i to co za
badań
kosmicznych jest do
i zbawienny wpływ. Ale Hoeg
stał po powrocie z emigracji,
nera czytają chyba tylko jego
brym przykładem współpracy
kiedy usiłował — jak pisze —
rówieśnicy, tych jednakże jest
z pomocą wypróbowanych de
już niewielu. Książki natomiast • międzynarodowej służącej po
mokratów i przyjaciół odbudo
kojowi i pokojowemu wyko
np. Alberta Speera albo pa
wać to co utracono, ma nadzie
miętniki Goebbelsa są nadal
ję, że książka jego posłuży
rzystaniu
przestrzeni kosmicz
bestsellerami w skali świato
sprawie odrodzenia demokracji
nej. Przykładem godnym na
wej... Pamiętałem o tym, czy
niemieckiej. Jeśli młode poko
tając nabrzmiała bólem i roz
lenie przeczyta tak uważnie je
śladownictwa.

Spóźniony świadek
Wimmer, który był przez dwa
dziesięciolecia nadburmistrzem
Monachium. Były to wielkie
dni bawarskiej socjaldemokra
cji. Jeśli dzisiaj dowiadujemy
się, że po trzydziestu latach
SPD utraciła Monachium i
stronnik Straussa objął także
ostatni basrt-ion socjaldemokra
cji w Bawarii, możemy sobie
wyobrazić uczucia jakie mio
tają obecnie Hoegnerem, któ
rego wspomnienia bliscy przy
jaciele wydali dopiero z okazji
90-lecia jego urodzin. Pragnę
jeszcze dodać, że Hoegner ja
ko premier Bawarii był oficjal
nym świadkiem w czasie egze
kucji głównych hitlerowskich
zbrodniarzy wojennych powie
szonych w Norymberdze w po
łowie października 1946 r. Tego
nie zapomnieli mu nigdy w Ba
warii ci, którzy z Monachium
utworzyli ośrodek hitlerows
kiego działania, zmuszając w lipcu 1933 roku także Hoegnera
do ucieczki. Znalazł się on bo
wiem na liście proskrybowanych polityków.
We wstępie do swojej książki. którą sam określa jako
wspomnienia „z okresu kapitu
lacji pierwszej republiki nie
mieckiej w 1933 r.”, Hoegner
powiada, że powstały one przed
40 laty, podczas jego szwajcar
skiej emigracji. Jego szwaj
carscy przyjaciele z politycz
nych powodów odmówili wte
dy jednak opublikowania ręko
pisu. ..Gorzka prawda — pisał
w 1937 r. do Hoegnera lektor
szwajcarskiego
wydawnictwa
socjaldemokratycznego w Zury
chu — nie powinna w dzisiej
szych czasach zostać wypo
wiedziana. Jest ona szkodliwa
dla współczesnych stosunków i
dla pozycji niektórych towa
rzyszy”. W przedmowie do o. becnego
wydania
..Ucieczki
przed Hitlerem” Hoegner nie
bez żalu dodaje. że jego ksią
żką tym różniła się od ów-

czesnej publikacji Friedricha
Stampfera, przed 1933 rokiem
naczelnego redaktora „Vorwaertsu”, o dramacie Republiki
Weimarskiej, że „nie usprawie
dliwia polityki ruchu robotni
czego wiosna 1933 r.”. Wprost
przeciwnie: daje wyraz rozcza
rowaniu, jakie ogarnia jeszcze
dzisiaj autora, rozczarowaniu
które wywołane zostało kapitu
lacją
Weimarskiej Republiki
przed Hitlerem. I to bez wal
ki. „Niektóre sądy mogą się
wydać dzisiaj zbyt ostre. Ale
postawiłem sobie za cel mówić
tylko prawdę i służyć sprawie
dliwości”.
I Hoegner stwierdza: w listo
padowych wyborach do Reich
stagu 1932 roku naziści stracili
ponad dwa miliony głosów i
46 mandatów. Finansowo byli
u kresu sił. SA buntowała się.
Ale kiedy Hitlerowi udało się
przy pomocy Papena i zgrzy
białego Hindenburga wśliznąć
do władzy — „związki za
wodowe nie wyraziły zgody na
strajk generalny motywując
to faktem, że Hitler „legalnie”
został kanclerzem”.
W czasie pamiętnego puczu
Kappa (1920 r.) strajk general
ny związków zawodowych ob
ronił republikę przed pruską
soldateska i monarchistami. I
Hoegner wspomina po 40 latach
od napisania „Ucieczki przed
Hitlerem” we wstępie z 1977
roku: „Nie stawialiśmy oporu.
Nie stawialiśmy mu nawet
przeszkód na jego drodze do
kanclerstwa. Daliśmy mu po
prostu wolną drogę, aby poka
zał w jaki sposób opanuje kry
zys
gospodarczy. zrobiliśmy
wszystko, aby mu to ułatwić,
zasłaniając się konstytucją i le
galizmem”. Otrzeźwienie nastą
piło wkrótce, kiedy większość
polityków z SPD — o komu
nistach już wcale nie mówiąc
— znalazła się w obozach kon-

go słowa jak w wypadku tych
prac, które usiłują wybielić
przeszłość. „Wobec stałego u-

czarowaniem, spowiedź starego
polityka, którego świat rozpad!
się w nicość.

KRZYSZTOF KOPROWSKI
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Pisane nad Sprewą

Kryminały z Johannisłhal
>

Od stałego korespondenta, ANDRZEJA OSIECKIEGO

Berlin, w kwietniu

porucznikiem Fuchsem,
panią podporucznik Arndt
i innymi postaciami z cy
klu telewizyjnego „Telefon
110", polscy telewidzowie za
warli znajomość już przeszło
rok temu. I choć pod wzglę
dem treści i formy te popu
larne filmy nie mają zbyt wie
le wspólnego z klasycznymi
kryminałami, to jednak cieszą
się sporą popularnością.
Na tyle dużą, aby jednemu
z bohaterów cyklu przebywa
jącemu latem na urlopie w
Gdyni otworzyć drzwi do po
koju w hotelu podobno całko
wicie zapełnionym. Ale por
tier też człowiek i „Telefon
110" ogląda, podobnie zresztą
jak 6—7 min obywateli NRD
i tylu Czechosłowaków. Nie
które odcinki wyświetlano
także w Jugosławii, na Wę
grzech, w krajach Bliskiego
Wschodu i w Afryce. My je
dnak i Czechosłowaey jesteś
my najwierniejsi i obejrzeliś
my dotąd co najmniej 40 spo
śród 51 wyprodukowanych od
cinków.

Z

Znając te fakty, udałem się
któregoś dnia do oddziału se
riali i cyklów w telewizji NRD
w berlińskiej dzielnicy Johannisthal. Oddział mieści się w
budynkach dawnego atelier fil
mowego „Tobis”, słynącego w
okresie międzywojennym z pro
dukcji filmów rozrywkowych i
kostiumowych.
Przyjął mnie pan Lothar Dutombe znany i u nas reżyser
filmowy, po trosze rodzic tema
tyki kryminalnej w telewizji
NRD. Okazało się bowiem, że
..Telefon 110” nie jest jedyna
kiem w rodzinie tutejszych se
riali i cyklów, albowiem jego
nieco starszy i poważniejszy w
wymowie konkurent pt.: „Pro
kurator ma głos” liczy już 11
lat. choć figuruje w programie
TV zaledwie 6 razy w roku.
„Prokuratora" nie oglądamy je
dnak w Polsce, jak dotąd zdo
był sobie za granicą uznanie
tylko na Kubie, w CSRS i na
Węgrzech. Ale o tym potem,
wróćmy do „Telefonu”.
Cykl powstał przed trzema
laty pa zamówienie telewidzów.
Treść pierwszych 20 odcinków
oparto na dawnych filmach
pełnometrażowych o tematyce
kryminalnej. Kilka następnych
było owocem fantazji autorów
scenariuszy. A potem wypra
cowano sobie własne, scenariu
sze umieszczające akcję we
współczesnych realiach.
Serial nie mówi na ogół o
konkretnych, wykrytych i roz
liczonych przez sądy przestęp
stwach. zajmuje się raczej sy
tuacjami, w jakich powstaje
przestępstwo, ujawniając śro
dowiska kryminogenne. Auto
rzy starają się ukazać psycho
logiczne podłoże zbrodni, a po
przez umiejętne przedstawienie
skutecznej pracy policji, prze
strzegać potencjalnego złodzie
ja. malwersanta, mordercę. Jest
to więc działanie w znacznym
stopniu
profilaktyczno-wycho
wawcze. co sprawia, że „Tele
fon” jest nie tylko popularny
wśród odbiorców, lecz popiera
ny i ceniony w kołach wymia
ru
sprawiedliwości.
Order
Sztandaru Pracy przyznany ze
społowi „Telefonu 110” z oka
zji emitowania 50 odcinka cyk
lu jest jednym z przejawów te
go uznania.
Zgodnie z formułą cyklu,
każdy odcinek ma tych samych
głównych bohaterów. Stąd za
wsze występują w „Telefonie”
porucznik Fuchs, czyli Peter
Borgelt. porucznik Huebner —
Jurgen Frohriep, podporucznik
Arndt — Siegried Goehler, pod
porucznik Woltersdorf — Wer
ner Tietze. W rolach przestęp
ców ukazują sie najbardziej
znani aktorzy filmu, teatru i
telewizji NRD. Każdy odcinek

jest dziełem innego scenarzys
ty i innego reżysera. W ten
sposób kadra autorów i twór
ców filmowych „Telefonu” urcsia do blisko stu nazwisk i
stale się powiększa. Mimo to
droga od pomysłu do projekcji
jest bardzo żmudna i trwa 1,5
do 2 lat. Coraz trudniej zna
leźć w życiu codziennym odpo
wiedni do uwzględnienia w „Te
lefonie” pretekst, coraz trud
niej o temat na tyle ważny,
żeby go sfilmować i na tyle po
spolity, by nosił cechy aktual
ności w chwili ukończenia prac
w studio.
Natomiast przewodnią myślą
cyklu „Prokurator ma głos”
jest spojrzenie na przestępstwo
przez pryzmat nie organów
ścigania, jak w „Telefonie”,
tylko wymiaru sprawiedliwoś
ci. Inicjator i zarazem jedyna
postać występująca w tym cy
klu, notabene autentyczny pro
kurator. Peter Przybylski, ma
za zadanie omówić przestępst
wo od chwili dokonania aż do
wyroku sądowego, łącznie z uzasadnieniem.’ W tym wypadku
podstawę każdego odcinka sta
nowią wydarzenia autentyczne
w histor'" kryminalistyki NRD.
Są to więc audycje poważne,
oglądane z zainteresowaniem
przez miliony telewidzów. Jest
to niewątpliwie zasługa od
twórcy roli prokuratora i
współpracujących z nim reżyse
ra i scenografa.
Każdy kolejny odcinek „Tele
fonu” i „Prokuratora” pobudza
oczywiście telewidzów do na
wiązywania kontaktów z twór
cami cyklów. Przeważnie listo
wnie, choć nieraz i osobiście pod
różnymi pretekstami. Odzywali
się nawet niewykryci przestęp
cy, szukając pośrednictwa w ujawnieniu i zmazaniu swych
niecnych czynów. Na ogół jed
nak
telewidzowie
nadsyłają
własne propozycje tematyczne
dla nowych odcinków. W kil
ku wypadkach skorzystano z
tych ofert.

Ale tak naprawdę to ze
scenariuszami
spełniającymi

wszystkie warunki cechujące
„Telefon” i „Prokuratora” nie
jest wcale łatwo. Jak mi po
wiedział pan Dutomtłe, myśli
się obecnie nad kolejną zmia
ną formuły, na przykład się
gając do autentycznych wy
darzeń sprzed 10, 20 lat. Zdajemy sobie sprawę — mówi

reżyser — z trudności nawią
zania w tym względzie współ
pracy z naszymi odpowiedni
kami za granicą. Na przykład
z Polską, gdzie macie na
prawdę znakomite kryminały.
Myślę o wymianie doświad
czeń, pomysłów, nawet akto
rów. Trudność jednak polega
przede wszystkim na wyko
rzystaniu tych cennych moż
liwości bez zatracania pod
stawowych zasad obowiązu
jących w naszych audycjach.
To znaczy umieszczaniu akcji
w naszych rodzimych rea
liach. Spróbować jednak war
to i z chęcią podjąłbym ten'
temat przy najbliższym spot
kaniu z kolegami z polskiej
telewizji.

Dziś Polska — Irlandia w Łodzi

95 mecz Kazimierza Deyny
(P) Środowe spotkanie z Irlandią w Łodzi będzie 95 meczem
Kazimierza Deyny w barwach narodowych. Do „Klubu — 100”
kapitanowi naszej reprezentacji niewiele brakuje, ale jubileu
szowe spotkanie rozegra on już w Argentynie. Wcześniej nato
miast — być może w meczu z Irlandią — oczekujemy 50 bram
ki w reprezentacji Włodzimierza Lubańskiego, który strzelił ich
do tej pory 49.

Reprezentacja Polski rozpocznie mecz prawdopodobnie
w następującym składzie: Jan
Tomaszewski — Antoni Szy
manowski, Władysław 'Zmuda,
Henryk Maculewicz, Mirosław
Justek — Adam Na walka, Ka
zimierz Deyna, Zbigniew Boniek — Grzegorz Lato, Wło-

Piłkarze II reprezentacji
powrócili z Maroka

dzimierz Lubański,
Szarmach.

Andrzej

W meczu z Irlandią liczyć się
trzeba ze zmianami w naszym
zespole. Poszukiwania dublerów
jeszcze (niestety) trwają. Być
może szanse otrzymają: Roman
Wójcicki. Rudolf Wojtowicz i Ja
nusz Kupcewicz. Czas jednak
najwyższy, by zespół, który wy
stąpi w Argentynie grał
jak
najczęściej razem, doskonaląc
współpracę na boisku i zagryw
ki taktyczno-techniczne.
Przebywający od poniedziałku
w Łodzi piłkarze Irlandii, któ
rzy w środę lozegrają na stadio
nie ŁKS towarzyskie spotkanie
z Polską, odbyli we wtorek
przed południem trening.
Skład zespołu Irlandii ustalo
ny zostanie tuż przed meczem,
ale trener Johny Giles nie ma
dużego wyboru, gdyż do P-o!s’"i
przyjechało zaledwie 14 zawodni
ków, w tym rezerwowy bram
karz. Najbardziej Rutynowanym

piłkarzem
reprezentacji
jest
właśnie Johny Giles, który grał
w barwach Irlandii 52 razy, ma
32 lata Obok niego najwięcej
razy reprezentowali barwy swe
go kraju Treacy (40 meczów)
oraz Holmes (26 spotkań).
Kierownictwo zespołu irlandz
kiego na konferencji prasowej
nie ukrywało, że nie jest to
najsilniejsza reprezentacja Ir
landii. Przeciętna wieku wyno
si 25 lat.
Organizatorzy liczą, że spot
kanie Polska — Irlandia oglądać
będzie 35 tys. widzów ŁKS za
instalował na stadionie
r.owe
oświetlenie, o sile 1300 luxów.

Holandia jednak
bez Cruyffa

(P) Doskonały piłkarz holen
derski — Johan Cruyff, nie
(P) Z Maroka powróciła we
wtorek do kraju II reprezenta
wystąpi w Argentynie. W zgło
szonym
do
organizatorów
cja Polski Nasi piłkarze roze
„Mundialu-78”
40-osobowym
grali w tym kraju trzy mecze
i wszystkie wygrali — z mło
składzie drużyny Hplandii, nie
dzieżową reprezentacją
Casa
ma tego doskonałego piłkarza.
blanki 4:0
(bramki: Zdzisław
Cruyff jeszcze raz oświadczył,
Kapka, Wojciech Tyc, Jan Erże nie tylko nie wystąpi w fi
nałach mistrzostw świata, ale
h lich i Janusz Sybis), Z SC Chabab Mohamedia 3:0
(bramki:
wraz z końcem bieżącego sezo
Kapka, Jan Sobol i Tyc), oraz z
nu kończy karierę piłkarską.
WAC Casablanca 3:1 (bramki:
Erlich — 2i Tomasz Korynt).
„Było to dla nas bardzo poży
teczne
tournee — powiedział
prewadzący w Maroku
naszą
drugą reprezentację trener ka
dry Ryszard Kulesza. Wygraliś
my wszystkie mecze z przeciw
nikami grającymi w nowoczes
(P) Piłkars.ia rep. e:en.:„
klubach zagranicznych. Są to:
nym europejskim stylu.
Np.
Brazylii rozegrała w • Jeddah
bramkarz Ronnie HelLstroem z
drużyna Casablanki była rów
kontrolny
mecz
z
mistrzem
Ara

FC Kaiserlautern, obrońcy Hass
noznaczna z młodzieżową repre
bii
Saudyjskiej
—
zesDołem
Al
Borg
z Eint achtu Brunszwik,
zentacją Maroka, Sporting Club
Ahli. Wygrali B.-azylijczvcv 6:1
rozgrywający Leiinart Larsson z
Chabab — to aktualny wicelider
(3:0). Bramki zdobyli — dla Bra
Schalke 04 Anders Linderoth z
tabeli, w którym gra najlepszy
zylii: Nunes — 2, Cerezzo, Gil,
Marseille, Conny Torstenssorr z
piłkarz Afryki roku 1976 — EaMendonca i Toninho, a dla Al
FC Zurych oraz napastnik Hen
ras. Zespół WAC — to trzykrot
Ahli — Dabbo. / Widzów 43 tys.
ny Wendt l FC Kaiserslautern.
ny mistrz Maroka, a drużyna, z
Dla drużyny brazylijskiej mecz
Prócz nich w kadrze znaleźli
którą graliśmy, była równoznacz
z
zespołem
Al
Ahli,
trenowanym
się1 bramkarz Goeran Hagberg
na z reprezentacją kraju.
przez byłego reprezentanta Bra
(Goetebor"), obrońcy Roy An
Występy drużyny polskiej wy
zylii — Didiego, miał charakter
dersson (Malmoe), Klas Johanswołały duże zainteresowanie, na
treningu. Trener Claudio Couson (Hammarbyj, Ingemar Erstadionach zjawiał się komplet
tinho był zadowolony z gry,
landsson (Malmoe)
i
Bjoern
widzów.
Jako
ciekawostkę
drużyna Al Ahid okazała się do
Nordqvist (Goeteborg), rozgry
chciałbym podać, że graliśmy
brym partnerem. Jak noH
i"
wający — Staffan Tapper (Mal
na dobrych, ale nietypowych dla
po meczu jeden z brazylijskich
moe) oraz napastnicy — Torbnas boiskach, np. w Mohamefii
piłkarzy. Nunes (zdobył bramkę
joern Ohlsson (Goeteborg), Ken
Reżyser Lucyna Smolińska na plamę filmu „Raszyn" ze Stani
boisko miało wymiary 110x80 m.
w zwycięskim meczu Brazylii z
neth
Olsson (Hammarby), Tho
sławem Zaczykiem jako księciem Józefem Poniatowskim.
RFN) forma zespołu brazylij
Nasza drużyna została dobrana
mas Sjoeber® (Malmoe) i Sanny
skiego rośnie, przygotowania do
Aaslund (AIK).
pod katem potrzeb przygotowań
Fot. Zygmunt Januszewski
„Mundialu” 'przebiegają zgodnie
Bjoern Nordąrist ma szansę
do „Mundialu-78” i mistrzostw
z
planem
Europy Grę drużyny oceniłbym
wyrównania „rekordu świata”
Anglika Eobby Moore’a. który
jako dobrą, a indywidualnie wy
Z „Legią cudzoziemską”
różnić można Piotra Mowlika,
rozegrał w reprezentacji kraju
108 spotkań Dzień wcześniej w
Zygmunta Kuklę, Pawła Janasa,
przeciw
drużynie
RFN
Norkneping odbędzie się mecz
Jerzego Gorgonia,
Stanisława
Trener piłkarskiej reprezenta
Sobczyńskiego, Jana Erlicha. Ja
drugich reprezentacji Szwecji I
cji Szwecji Georg „Aaby” ErieRFN.
nusza Sybisa, czy
Stanisława
Terleckiego. \Nre ozttacźtf to ‘ jęd-f , Soft, sl/ęg^ął po „legię cudzoziemnak, że inni zawodnicy grali sła • ską” na towarzyskie spotkanie
Argentyna — Irlandia
,-.piłkarzy tggo kraju z zespołem
bo.
,
w przystlym tygodniu
mistrza
świata
RFN,
która
odbę

Chciałbym
także
podkreślić,
że
13-godzinnego serialu napisał
zii: adaptacja „Rodziny Poła
dzie się 19.IV. w Sztokholmie.
drużyna polska spotkała się z
Kolejny
mecz międzypaństwo
Wojciech Has i on również pod
nieckich” Sienkiewicza, w re
serdeczną opieką ze stronv na
W 16-osobowej kadrze na ten
wy rozegrała piłkarze Argenty
jął się realizacji telewizyjnej.
żyserii Jana Rybkowskiego, „Dr
szej
ambasady,
a
także
miejsco

mecz
znalazło
się
sześciu
piłka

Planuje się również adaptację
Murek” Stanisława Dołęgi Mo
ny I9.IV. w Buenos Aires z re
rzy szwedzkich,
grających w
wej Polonii”.
„Czarodziejskiej góry” Toma
stowicza, w reżyserii Witolda
prezentacją Irlandii. Argentyń
Lesiewicza i „Strachy” Marii
sza Manna, wg scenariusza
czycy rozpoczęli w ubiegły po
Ukniewskiej. w reżyserii Stani
Krzysztofa Zanussiego i Adama
niedziałek przygotowania do te
sława Lenartowicza.
Żebrowskiego, serial „Sprawa
go spotkania. Na zgrupowaniu
Polska 1878”, wg scenariusza
w pobliżu Buenos Aires miał
W telewizyjnej redakcji fil
Włodzimierza
T.
Kowalskiego,
być m. in Osvaldó Piazza, gra
mu fabularnego Jerzy Lutowadaptację opowiadania Zofii
jący w St Etienne. Piłkarz ten
ski złożył scenariusz serialu o
Nałkowskiej
„Węzły
życia
”
,
wg
jednak otrzymał
telegram, że
życiu Kazimierza . Wielkiego, a
scenariusza Andrzeja Zakrzew
jego żona została ranna w wy
Halina Auderska — o działal
skiego, powieści Bohdana Rupadku samochodowym i wyje
ności Bony.
thy. której akcja rozgrywa się
chał do Francji.
zwyciężył Csokin. Wyniki tego
(P) Polscy kolarze intensyw
Aż na osiem godzin planowa
w
roku
1938
w
Hiszpanii,
Fran

ostatniego sprawdzianu potwier
nie przygotowują się do XXXI
na jest historyczna saga ro
cji,
we
Włoszech,
a
bohaterem
dziły wysoką formę kadrowiMeksyk w Europie
dzinna, której tłem jest historia
Wyścigu Pokoju, nie próżnują
jest kurier Komitetu Pomocy
czów. Pikkuus zajął co prawda
również ich rywale.
ekonomicznego oporu przeciw
dla
walczących
w
Hiszpanii
Z
niecierpliwością
czekam na
dopiero 22 miejsce, ale było to
Radzieccy kolarze trenowali
ko niemcąyźnie na terenie Wiel
(scenariusz Michała Komara) a
europejskie tournee naszych pił
wynikiem pechowego upadku na
kopolski w XIX wieku. Sceana wybrzeżu Morza Czarnego,
także adaptacje klasycznej no
karzy — powiedział trener pił
jednym z etapów. Najlepszy ra
część kandydatów brała udział
riusz „Najdłuższej wojny nowo
weli Elizy Orzeszkowej „Cham”.
karskiej reprezentacji Meksyku,
czesnej Europy” bo tak zatytu
dziecki kolarz ubiegłorocznego
w wyścigu dookoła Kuby, ro
W
zespołach
filmowych
zło

Jose Antonio Roca. — Zamie
łowano ten serial, wyszedł spod
sezonu wygrał dwa etapy i zdo
zegrano także
sześcioetapowy
żono
scenariusze
serialu
tele

rzamy rozegrać sześć snotkań z
pióra Andrzeja Twerdochliba.
był miano
najaktywniejszego
wyścig na Krymie, w którym
wizyjnego o życiu i twórczości
drużynami
klubowymi PFN oraz
zawodnika
tego
wyścigu.
Obok
Również Jerzy Stefan Sta
Chopina oraz adaptacje fantasz Hiszpanią i Finlandią. W Euro
Osokina i Pikkuusa w ósemce
wiński rozpoczął współpracę z
tyczno-przygodowej
powieści
pie chcemy pokazać wszystko na
wybrańców trenera Wiktora Ka
telewizją. Napisał scenariusz
Bolesława Leśmiana — „Przy
co nas stać, chcemy, aby zespo
pitanowi znaleźli się: Aleksan
9-godzinnego serialu o Franci
gody SŁndbada Żeglarza”.
ły europejskie nab-ały respektu
der Gusiatnikow, Władimir Czaszku Liszcie, przygotowanego
W cyklu „Polskie bitwy” pla
przed piłkarzami Meksyku.
płygin,
Aleksander
Awierin,
do
koprodukcji
polsko - węnuje się realizację „Obrony
Said Gusainow, Władimir Szagiersko-francuskiej.
Barwna
Głogowa” (scenariusz — Grze
powałow i Aleksander Leskow:
postać artysty, jego kontakty z
gorz Dubowski i A. Berghan(P) Ulica Gorkiego 22. Adres
Czołówka radzieckich szosow
Chopinem. Schumannem, Wag
sen), „Bitwy pod Legnicą” (no
ten znany jest w ponad
stu
ców bierze obecnie udział w
nerem, Mickiewiczem, epizody
wela i reżyseria Wincenty Ro
krajach świata, z których na
Memoriale
Anatolija Czerepowiz życia osobistego śledzić bę
nisz), „Bitwy pod Wiedniem” w
(P) W węgierskiej miejscowo
pływają tu listy, telegramy. Na
cza, który zakończy się 15.IV.
dziemy na tle epoki romanty
tej samej reżyserii i dwóch ko
ści Szekesfe>łiervar rozpoczął się
granitowej
fasadzie
budynku
Bezpośrednio
po
tym
wyścigu
zmu.
lejnych filmów Mieczysława
międzynarodowy turniej koszy
pięć przeplatających się kółek
Planuje się również kopro Sroki i Lucyny Smolińskiej:
trener Kapitanów wyjedzie z kówki kobiet. . W pierwszym
olimpijskich i tablice z napisem
dukcję z Francją i Hiszpania w
monografii bitwy pod Racławi
kadrowlczami
do
Francji,
gdzie
swym meczu reprezentacja Pol
w języKach rosyjskim, francus
adaptacji „Rękopisu znalezione
cami i Powstania Listopadowe
sootkają się oni m. in. z Pola
ski pokonała zespól Szekesfekim
i
angielskim:
„Komitet
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6 hra^ek piłkarzy
w meczu z misirzem Arabii ScJyjsJdej

Film telewizyjny

Temat historyczny
Obok produkcji wielu seria
li w kostiumie historycznym,
w telewizji zrodził się ambit
niejszy film o historii. Dość
przypomnieć adaptację „Tylko
Beatryczne” Stefana Szlachtycza, znakomite, fabularyzo
wane dokumenty o historii
Lucyny Smolińskiej i Mieczy
sława Sroki oraz ich pełno
metrażowy film fabularny
„Raszyn”, z gatunków roz
rywkowych — „Zaklęty dwór"
Antoniego Krauzego, jedyny
chyba serial historyczny nie
rażący uproszczeniami.
W naszym kraju istnieje
autentyczne i powszechne za
interesowanie historią. Dlate
go wartość poznawcza i ar
tystyczna historycznego filmu
telewizyjnego staje się waż
nym problemem społecznym.
Popatrzmy więc co nowego w
tej dziedzinie przygotowuje
telewizja.
Po „Raszynie”, „Bitwie pod
Cedynią”, „Przegranej bitwie”
(o wojnie polsko-szwedzkiej), w
cyklu „Polskie bitwy” Lucyna
Smolińska kończy realizację
„Samosierry”, w koprodukcji z
wytwórnią filmową „Czołów
ka”, Janusz Chodnikiewicz re
żyseruje „Niemczę” a Maciej
Sieński „Płowce”. W zespołach
filmowych powstają dla telewi-

Przed XXXI Wyścigiem Pokoju

W obozach rywali

Tak pracuje komitet
organizacyjny igrzysk

Zwycięstwo keszykarek

Frsyszli twórcy telewizyjni?
Reżyserzy filmowi zdomino
wali artystyczną twórczość TVP.
Frzekónaliśmy się o tym dobit
nie podczas ostatniego festiwa
lu telewizyjnego w Olsztynie,
którego wszystkie główne na
grody (siedem) przypadły, właś
nie artystom kina. Ludziom, uznanym już na jego terenie,
realizatorom, którzy w tv tylko
rozwinęli drogę swych poszuki
wań.

Pokolenie bez biografii
Zanim jednakże zobaczymy
na małym ekranie pozycję re
żysera filmowego, często debiu
tuje en w gatunku kinowego
filmu krótkometrażowego. Ta
próba autora startującego w
kinematografii stwarza pierwsza
okazję (poza etiudami szkolny
mi) rozpoznawania jego artysty
cznych1 predyspozycji. Wśród
tych, którzy zrealizowali swe
debiutanckie dokumenty, repor
taże należy więc szukać rów
nież przyszłych twórców tele
wizyjnych.
Okazję przyjrzenia się na ekranie propozycjom „pokolenia
bez biografii” — tak nazwał
swych kolegów reżyser i kry
tyk Janusz Kijowski' — stwo
rzyły. już po raz drugi, biało
stockie konfrontacje filmowe
„Młodzi za i przed kamerą”. Okazję, z której nie skorzystali
przedstawiciele tv. Za to biało
stocka publiczność tłumnie zapeł
niła kino „Studio” nie zawodząc
się ani na organizatorach (Z.W.

ZSMP. Ośrodek Kultury Filmo
wej OPRF. Studencki DKF „099”.
klub MPiK), ani na repertuarze.

14 filmów
W Białymstoku obejrzeliśmy 14
utworów członków Koła Mło
dych przy Stowarzyszeniu Fil
mowców Polskich. Większość
filmów swą zadziomością przy
podejmowaniu społecznych te
matów. ciekawą formą artysty
czną ożywiła i pobudziła do
wymiany zdań młodzieżowe au
dytorium, które odnalazło na
ekranie białostockich konfronta
cji adresowane do siebie pyta
nia. M. in. w „Spokojnym dniu”
Witolda
Stareckiego,
który
przedstawił humorystyczny i sa
tyryczny obraz fabryki cukier
ków. jej młodej załogi i repre
zentującej ją młodzieżowej or
ganizacji, specjalizującej się w
przygotowywaniu i wygłaszaniu
dętych i śmiesznych referatów.
Po projekcjach spierano się
również o sprawy poruszone
przez takie filmy jak „Dzieci”
Wiesława Helaka i Wojciecha
Maciejewskiego (skojarzenia uczniów, po usłyszeniu haseł i
postulatów stawianych przez
dorosłych). „Aktor” Piotra Andrejewa (spotkanie adepta sce
ny z jego kolegą z wojska, roz
mowa o pokoleniu młodych),
..Jak to jest” Henryka Dederko
(bezradność rodziców podczas
uświadamiającej pogadanki ze
swymi pociechami), „Jedna z
wielu” Antoniego Bogusławskie
go (samotna dziewczyna oddaje

Fez niespodzianek
w Monte Carlo

Turniej szermierczy
w Nowym Jorku
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Bałtyk: „Rok święty” prod. fran.
lat 15. godz. 9.30, 13.30 i 19.30.
„Port lotniczy”, prod. USA, lat 15,
godz. 11.30, 15.30 i 17.30.
Przyjaźń: „Diabli mnie blorą”,
prod. franc. lat 15, godz. 15.30,
17.30 1 19.30,
Pokolenie: „Nie ma sprawy”,
prod, franc. lat 15. godz. 9, n I
13. „Żądło”, prod. USA. lat 15,
godz 15, 17.15 i 19.30.
Odeon: „Znachor”, prod. poi.
lat 12, godz. 15.30 i 19.30. „Profe
sor Wilczur”, prod. poi. lat 12,
godz. 17.30.
Hel: „Wielki
------ - ‘łup gangu Olsc"a1 . prod. duńsk. b.o., godz. 9 i
11. „Mc, Mastera”, prod. USA,
lat 15,. _godz. 19.30. „Oszukani",
prod. syryj. lat 15, godz. 15.30
---- i‘
17 10.
Walter: kino nieczynne.
Mewa:
„Leonor
*
* ' ”, prod. franc.
lat 15, godz. 15.30, 17.30 i 19,30.
Wystawy

Muzeum przy ul. Nowotki 1!
wystawa pt. „Malarstwo polskie
dwudziestolecia międzywojennego”
ze zbiorów Muzeum Sztuki w Ło
dzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn. Grafika i fotografia
Jerzego Wernera.
Witryny Plastyczne „AKTU" —
malarstwo Haliny Krysińskiej.
Klub „Relaks”: III wystawa Klu
bu Plastyka Amatora
Dyżury apteki

Apteka nr 15, przy pl. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pl. Zwycię
stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomo
cy doraźnej pediatrycznej ul. Stru
ga 57a. Doraźna pomoc internisty
czna — ambulatorium pogotowia
ratunkowego przy ul. Tochtermana. Pogotowie dentystyczne czyn
ne codziennie w godz. 21—7 rano
przy Pogotowiu Ratunkowym. In
formacja służby zdrowia U06-77.
Telefony:
Pogotowie ratunkowe 999. straż
pożarna 998, posterunek MO 997.
pogotowie ratunkowe kolejowe
296-15, pogotowie energetyczne 991,
komenda MO 291-91, pogotowie ka
nalizacyjne 400-65, pogotowie ciepl
ne WPEC 993. pogotowie gazowe
w godz. 7—15 (317-17), w godz.
- 23
— —-7
(224-30) w niedziele 1 święta 400-97*
Informacja usługowa 267-83. postój
taksówek przy pl. Konstytucji
228-52.. przy
. . dworcu
_____ PKP 268-88,
przy Żwirki 1 Wigury 413-10. Infor
macja PKP 263-33, PKS 267-76.
BIAŁOBRZEGI

niemożliwe”, Dred. ZSRR, lat 15, godz.
18 i 20.
Telefony: pogotowie ratunkowe
708. pogotowie milicyjne 997, straż
pożarna 998. pogotowie energety
czne 530. posterunek energetyczny
550. postój taksówek 725, zajazd
myśliwski 411, sklep „Dacia” 742.
Kino

„Pilica”:

„To

GARBATKA

Knlo „Las”: „Dziewczyna i au
17
to", prod. węg., lat 15, godz. —
l 19.
Telefony: apteka 25. dworzec
PKP 47, posterunek MO 07, ośrodek zdrowia 25, postój taksówek
53, urząd gminy 91, straż pożar
na 8.
GRÓJEC

Kino „Odra”: „Akcja pod Arse
nałem”. prod. pol„ lat 12. godz. 15.
17 1 19.
f
Telefony: pogotowie MO 997, po
gotowie ratunkowe 999. straż po
żarna 998. apteka 21-05 lub 21-64
lub 21-94. biblioteka 23-66, dworzec
PKS 24-51, dom kultury 24-97. kino
21-62, ośrodek zdrowia 22-24, postój taksówek 23-11. przychodnia
rejonowa 22-88, CPN 24-52,

Telefony: apteka 61, dom kultu
ry 131, kawiarnia 85. kino 184, ko
misariat MO — alarmowy 07, dwo
rzec PKS 206. pogotowie ratunko
we 09. posterunek energetyczny
161, postój taksówek 136, przychod
nia obwodowa 194. straż pożarna
08, szpital — dział pomocy doraź
nej 09.
PIONKI

Kino „Chemik": kino nieczyn
ne.
Telefony: pogotowie MO 307, po
gotowie ratunkowe 304. straż po
żarna 308, apteka 318, biblioteka
562. księgarnia Sil, posterunek energetyczny 386, postój taksówek
268, przychodnia rejonowa 323, re
stauracja „Adria” 552. stacja PKP
315, CPN 346, izba porodowa 548,
urząd gminy — naczelnik 518, kie
runkowy 12.
SKARYSZEW

Telefony: aptek* U. posterunek
MO 77, ośrodek tdrowta u, straż
pożarna 29, urząd miasta 1 gminy
89.
WARKA

Kino
„Przyjaźń”:
„Blizna",
prod. po!., lat 15, godz. 17 i 19.
Telefony: apteka M, izba poro
dowa 133, kawiarnia 366, posteru
nek MO 7, Muzeum lm. Pułaskie
go 267, ośrodek zdrowia 21, pogo
towie ratunkowe 9, przychodnia
rejonowa 270, restauracja „Turys
tyczna” 93, stacja 5. CPN 120, sta
cja PKP 12. stanica wodna PTTK
143.
Muzeum im. Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków i dni poświątecznych w godz.
od 10—17. Ekspozycja stała —
Kazimierz Pułaski i udział Pola
ków w życiu politycznym, kultu
ralnym 1 społecznym Stanów Zjed
noczonych.
PRZYTYK

Telefony: apteka 24, posterunek
MO 7, ośrodek zdrowia M, straż
pożarna 38.
WIERZBICA

Kino „Venus”: „Przygody Ge
rarda”, prod. ang., lat 15, godz. 18.
Telefony: apteka 1, izba porodo
wa u. posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 19. pogotowie energetycz
ne 21, restauracja „Niespodzianka”
34, urząd gminy — naczelnik 15,
żłobek 2. przedszkole 25.
SZYDŁOWIEC

Kino „Górnik”: „Śmierć Frezydenta”, prod. poi. lat 15,
18. „Sami swoi” prod. poi.
godz. 16.
Telefony: apteka 5S lub 102, dom
kultury 246, posterunek MO 07, po
gotowie ratunkowe 09, straż po
żarna 03, przychodnia rejonowa
383. stacja CPN 186, PKP 95, Mu
zeum 233.
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie instru
menty Muzyczne 1 wnętrza zam
kowe czynne codziennie w godz.
od 9—13.30, w soboty od 10—19. po
niedziałki 1 dni poświątectne —
nieczynne.
PRZYSUCHA

Kino „Zachęta”: „Transameriean express” prod. USA, lat 15,
godz. 15.30, 17.30 i 19.30.
Telefony: posterunek MO 07, po
gotowie ratunkowe 09, straż' pożar
na 08. apteka 229. biblioteka 220.
dom kultury 473, dworzeć. PKP
02. izba porodowa 317, kino 447. oś
rodek zdrowia 313. pogotowie energetyezne 311. przychodnia rejonowa 408, stacja PKP 244. CPN
366
ZWOLEŃ

Kino „Znicz”: „Wszyscy i nikt”,
prod. poi. lat 12, godz. 17.30 i
19.30.
Telefony: pogotowie ratunkowe
999. posterunek MO 997, straż po
żarna 998. pogotowie energetyczne
23-41, apteka 23-22 i 37-01. kino
23-44. muzeum regionalne. 33-72,
przychodnia rejonowa 22-94’1 22-86.
urząd miasta I gminy 21-23, szpital
36-36, żłobek 30-41.

Kino „Świt”: „Znachor”, prod.
poi. lat 12, godz. 17 I 19.
Telefony: posterunek MO 997,
straż pożarna 998 pogotowie ra
tunkowe 999. apteka 24-19. postój
taksówek 27-88. restauracja „Gotardzianka” 25-52. szoital 28-37. za
kład energetyczny 28-61.
Muzeum im. Jana Kochanówsklego w Czarnolesie — Jan Ko
chanowski: życie i twórczość.
Punkt Muzeum Okręgowego — Tra
dycje rewolucyjne ziemi radoms
kiej w dokumencie.

JEDLNIA LETNISKO

IL2A

KOZIENICE

Telefony: apteka 48. Izba porodo
wa 38. posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 23 restauracja . Leśna”
110. straż pożarna 8. urząd gminy
56. dworzec PKP 5.
JEDLIŃSK

Telefony: kierunkowy 101, apte
ka 29, posterunek MO 77, ośrodek
zdrowia 17. straż pożarna 88, urząd
gminy — naczelnik 89. zakład energetyczny 60. restauracja „Tu
14
rysta” ''

MIASTO
Kino „Pilica”: „Czy pasujemy do
kochanie”, ,prod. poi.
siebie _________
___ bto„
___
godz. 15.30. 17.30 1 19.30.
Telefony: apteka 46. biblioteka
miejska 32. dworzec PKS 97, go
spoda 46. kawiarnia 160. kino 97.
oosterunek M 7. stacja PKP 5.
straż pożarna 9, szpital rejono
wy 55. posterunek energetyczny 27.
postój taksówek 89, przychodnia
rejonowa 45.
NOWE

MOGIELNICA

Kino „Zwycięstwo”: „File sto
ry”. prod. franc. lat 18. godz. 17
i 19.
Telefony: apteka 10, gminna
spółdzielnia 8. kino 44. ośrodek
zdrowia 11 posterunek MO 7. sta
cja PKP 50. straż bożama 88. urzad gminy — naczelnik 148. księ
garnia 61. przychodnia rejonowa 80.
LIPSKO

Kino „Szarotka”: „Maratoń
czyk”. prod. USA, lat 18. godz.
17 1 19.

DRZEWICA

Kino
„Śnieżka”:
„Kangur”,
prod. węg. lat 15. godz. 18.
Telefony: apteka 23. dworzec
PKP 47. ośrodek zdrowia 26, po
stój taksówek 53. przedszkole 19,
restaurarta „Zamkowa” 77, poste
runek MO TI

PROGRAM RADIOWY
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 188.330 i 338 m
oraz na ukf 70 49 w godz. 6.45 —
7.30 i 15.40 — 17 00. Natomiast w
godz. 7.30 — 7.40 i 17.00 — 18.00
tylko na ukf 70 49 mhz.
6.45 i 16.40 — aktualności dnia
16.30 — aud. z cyklu — trady
cje i współczesność.
17.00 -*• „fala młodości
oprać. M. Bieleckiej
17.30 — „Polskie Carcassonne
Szydłów — aud M. Śmożewskiej
18.00 — „Czekając na morze” —
rep. K. Dziekońskiej
Uwaga
Od 13.30 — 14.00, od 14.15
i od 19.30 — 21 20 — ogólnopolski

Przyjaciołom 1 Znajomym, którzy okazali współczucie, życz
liwość i pomoc, oraz tym wszystkim, którzy wzięli udział w po
grzebie i zachowali w życzliwej pamięci najdroższą naszą Zonę
i Matkę
S. t p.

WŁADYSŁAWĘ KUDERSKĄ
najserdeczniejsze podziękowanie składają
mąż, córka, syn i rodzina
R-726439-1
r

Dyrektorowi

JANUSZOWI TYSZKIEWICZOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają:

R-726436-1

Program I

muzyczny program stereofoniczni’
(ukf 74,45 mhz).

RADIO
Program I
Wiad.: 8.00

7.00 8.00 9.00 10.00 lt.00
12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00
5.05—6.00 Zielone Studio 6.05
NURT — filozofia „Pytania, odpo
wiedzi, dyskusje” 6.25—9.00 Syg
nały dnia 9.05—11.40 Cztery pory
roku 11.25 Niezapomniane Strom
ce — „Diogenes w kontuszu” 11.40
Tu Radio Kierowców 12.05 Z kra
ju 1 ze świata 12.25 Mozaika pol
skich melodii 12.45 Roln. kwad
rans 13.00 Dla kl. HI i IV (wych.
muzyczne) 13.20 Instrumenty ludo
we 13.40 Kącik melomana 14.00 stu
dio „Gama” 14.20 Studio Relaks
14.25 Studio „Gama” 15.05 Kore
spondencja ż zagranicy 15.10 Stu
dio „Gama" 16.00 Tu Jedynka
16.53—17.4.5 Transmisja międzypań
stwowego meczu piłkarskiego Pol
ska — Irlandia ok. 17.45 Radiokurler 18—18.50 d. c. meczu z Ło
dzi 18.50 Nie tylko dla kierowców
20.05 Siadem naszych interwencji
20.10 Tańce z polskich oper 20.30
Miody jazz polski 21.03 Kronika
sportowa 21.15 Komunikaty Tota
lizatora Sportowego 21.20 Konc.
Chopinowski 22.00 Z liraj u i ze
świata 22.20 Tu Radio Kierowców
22.23 Kraków na muz. antenie
23.00—23.59 Wita Was Polska 23.15
Wielka Ork. Symfoniczna PR!TV
Program nocny

0.00 Początek programu 0.07 Ka
lendarz Kultury Polskiej Wiad.
i informacje dla kierowców 0.01
3.00 3.00
Wiad.: 1.00 4.00 5.00. 0.12, 1.03—2.06,
3.06 Noc z melodią i piosenką z
Opola 4.00 Sygnały dnia — pierw
szej zmianie
Program II
Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30,
13.30 18.30 21.30 23.00
4.35 Poradnik domowy 5.00 Mu
zyczne dzień dobry 5.35 Obserwa
cje i propozycje 5.43 Muz. 6.00 W
kilku taktach, w kilku słowach
6.10 Kalendarz 6.13 Mel. przyjaciół
6.33 Gimnastyka 6.45—7.10 Dzień
dobry Warszawo 7.15 Zespól Jacka
Mikuły 7.35 Małe muzykowanie
8.00 Dialogi 1 zbliżenia 9.30 My 73
9.40 Miłośnikom pieśni chóralnej
10.00 Szpilki dla każdego 10.30 Gra
Big Band Wrocław 10.40 Sprawy
codzienne 11.00 Grają artyści wę
gierscy 11.33 Moto Sprawy 11.45
Muzyka 12.03 Nagrania Orkiestry
PR1TV. 12.25 Siadami Kolberga
12.45 Tańce z różnych epok 13.00
„Zawsze 1 wszędzie” 13.10 „Muzy
ka w teatrze” 13.35 Ze wsi i o wsi
13.50 Utwory S. Moniuszki 1 I. F.
Dobrzyńskiego 14.10 Więcej, lepiej,
nowocześniej 14.30 studio „Słone
cznik” 14.50 Muzyka Telemana
15.20 B. Bartok: Mlkrokosmos
(XII)' 15.31) Studio Plus 16.10 Gitara
SegovU 16.40 Na Warszawskiej Fa
li 17 00 „Z aktorskiego śpiewnika”
17.20 Teatr PR „Pasażerka z kabi
ny 45” 18.10 I. Strawiński dyrygu
je własnymi utworami 18.25 Plebi
scyt Studia „Gama” 18.40 Świat
i my 19.00 Tydzień Muz. 19.40 In
formacje, Rady. Propozycje 19.50
Len roślina opłacalna 20.00 Studio
Młodych 20.15 Polskie opery ra
diowe 20.55 Utwory Debussy’ego
21.40 John Cage — Sonaty i interludla na fortepian preparowany
22.00 Zwierzenia wieczorne 22.15
Szkic do portretu... 22.30 Magaz.
Studencki 23.35 Co słychać w świę
cie 23.40 Muzyka
Program III

Wiad.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 12.00
13.00 17.00 19.30 22.00
3.03 Między sńem a dniem 5.30
Gimnastyka 6.03—8.00 Między snem
a dniem 6.30 Polityka dla wszyst
kich S.Oó Co kto lubf 9.00 ..Lalka
w bańce" ode. 9.10 Z archiwum
włoskiej piosenki 9.30 Nasz rok
78-my 9.45 Utwory -fortepianowe
10.33 Kiermasz płyt 11.00 Życie ro
dzinne 11.30 W tonacji Trójki 12.25
Za kierownicą 13.00 Powtórka z
rozrywki 13.50 „Aecjusz ostami
Rzymianin” 14.00 Symfonie lon
dyńskie Haydna 15.05 H. Majew
ski — muzyk wszechstronni’ 13.40
Rozszyfrowujemy piosenki 16.00
Herbatka przy samowarze 16.20
Muzykobranie 16.45 Nasz tok 78-my
17.05 Muz. poczta UKF 17.40 śla
dami jazzowych legend 18.10 Po
lityka dla wszystkich 18.25 Czas
relaksu 19.00 Codziennie powieść
„Królowie przeklęci” 19.35 Opera
tygodnia: Giuseppe Verdl „Emanl” 19.50 „Lalka w bańce” ode.
20.00 „W podróży” humoreski 21.00
Ludwiga Beethocena opera omnia
22.08 Janusz Muniak 22.13 Trzy
kwadranse jazzu 23.00 „Mana po
gody" — wiersze 23.03 Między
dniem a snem — ok. g. 23.15 Spot
kanie z autorem

członkowie dyrekcji, Rada zakładowa I POP
przy SKR w Jasieńcu

ŻYCIE RADOMSKIE
„Zycie Radomskie" 89-188. Ra
dom. ul. Żeromskiego 21. Tele
fony: 211-49 23 4-ta Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz 4.30—
15.30. Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW .,Prasa” Al. Je
rozolimskie 125/127 Rekoplsńw
nie zamawianych redakcja nie
zwraca Druki Prasowe Zakla.
dy Graficzne RSW „PrasaKslgżka-Rueh” Warszawa.
Marszałkowska 8/5.

14.33 Program dnia
15.00 Melodie — Eliksir miłości
(kolor)
15.00 NURT. Nauczanie początkowe
— Łączenie nauczania matema
tyki z nauczaniem przedmiotów
innych, cz. I (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla dzieci „L
jak listonosz” (kolor)
17.00 Studio Sport. Transmisja z
międzypaństwowego meczu w pił
ce nożnej Kadra PZPN — Irlan
dia (kolor)
w przerwie ok. 17.45 Losowanie
Małego Lotka
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 „Piekło na Pacyfiku”. Film
fab. prod. amerykańsko-japońskiej (kolor)
22.15 Dziennik (kolor)
22.30 Rozmowy o sztuce (kolor)
Programy oświatowe:

Kino „zamek”: nieczynne.

Telefony: anteka 51. bibliotek*
w. dom kultury 108. dworzec PKP
271. komisariat MO 7. nogotowie
energetyczne 31. nosotowie ratun
kowe 9. postój taksówek 95. straż
nożarna 2’5. anteka 76. szpital —
chttureta 29. kino 77. urząd gminy
136. restauracja „Zamkowa" 22.

Podziękowanie

!

TELEWIZJA

I

6.00 RTSŚ Chemia, sem. n
6.30 RTSS. Biologia, sem, II
9.00 Dla szkól: Chemia, kl. VII
11.05 Dla szkól: Historia, kl. VII
12.00 Dla szkół: Wychowanie mu
zyczne — kl. VII—VIII
12.45 RTSS. Język polski, sem. IV
13.25 RTSS Matematyka, em. IV
14.25 W drodze do nowego
Program II
15.45 Program dnia
15.50 Kino Telewizji Dziewcząt
i Chłopców „Gruby” ode. I pt.
„Zdrajczyk” film fab. TP
16.20 Urania — Czy stres jest kon
sekwencją postępu — Program
TV NRD (kolor)
16.55 Klub Jazzowy Studia Gama
„Jazz nad Odrą” (kolor)
17.35 Ludzie z pierwszych stron
gazet
18.05 Operowe qui pro quo (kolor)
19.00 Program lokalny

19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.30 Język rosyjski. Kurs podsta
wowy, lek. 23 (kolor)
21.00 Mam pomysł — program pub
licystyczny (kolor)
21.30 24 godziny (kolor)
21.40 Czyje to dziecko — teletur
niej (kolor)
22.10 „Opowieści niezwykle” ‘ —
Zbrodnia Lorda Artura (kolor)
Nowela filmowa prod. TP
22.40 W kręgu kultur i obyczajów
— Z obu stron Hindukuszu

Ogłoszenia drobne
Okazja. Tanio sprzedam ciągnik
C-40-11 po kapitalnym na gwa
rancji. Wiad.t Wilk Lucjan, Glinie^^^ta^Przrswęha^^R^TTSiąt^
Potrzebna pomoc do dziecka. Tel.:
308-33.
R-726440-1
Sprzedam dużą działkę tanio,
Mlodocin Mniejszy k. Radomia,
Bąk Teresa.
Cz-646709-1
Sprzedam zatwierdzone działki
budowlane. Radom, Szydłowiecka
45. Tel.: 254-05 godz. 15—17.
Sprzedam Wartburg 1000. Grena
dierów 14 m. 47.
R-726431-1
Sprzedam nowego Fiata 126p Tel.
422-54 od 16—19.
R-726441-1
Surzedam Syrenę 104. Jedlnia-Letnisko, ul. ioOO-Iecia 35a._______
Sprzedani magiel. Radom, Struga
32.
R-726437-1
Zakład lakiernlctwa samochodo
wego
Radom,
Chęcińska
7
przyjmuje do przyuczenia zawodu chłopców w wieku 18 lat.
Zamienię 3 pokoje z
kuchnią
w nowym budownictwie na mie
szkanie 2-pokojowe i 1-pokojowe.
Tel.: 427-93 od godż. 16.

SPÓŁDZIELNIA PRACY GARBARSKIEJ
„ŻAKOWICE"
ZAKŁAD USŁUGOWY Nr 3
w Radomiu ul. 1 Maja 22

UPRZEJMIE ZAWIADAMIA,
ZE W RAMACH USŁUG DLA LUDNOŚCI
PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA
NA SZYCIE KOŻUCHÓW WELUROWYCH,
wyrobów ze skór owczych, nutrii i lisów codziennie
w godz. od 11 do 18 w soboty od godz. 11 do 16.
R-80-0

PRACOWNICY POSZUKIWANI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO w Radomiu, ul. Ty
toniowa nr 2/6 PRZYJMĄ PRACOWNIKÓW W NASTĘPUJĄ
CYCH ZAWODACH:
• SLUSARZ REMONTOWY,
• MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH.
Ponadto przyjmłemy każdą liczbę kobiet niewykwalifikowanych
w charakterze robotników pomocniczych.

Warunki pracy i płacy wg układu zbiorowego dla pracowni
ków przemysłu spożywczego.
Dla osób zamiejscowych zapewniamy bezpłatne kwatery na
terenie miasta Radomia.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela dział spraw
osobowych i szkolenia naszych zakładów, w godz. 7—15.
W naszych zakładach można również uzyskać tytuł robotnika
wykwalifikowanego w za wodzie, mechanik maszyn lub maszy
nista maszyn i urządzeń tytoniowych.
Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość podwyższe
nia kwalifikacji w wyżej wym. zawodach.
R-95-0

PRACE PROTETYCZNE W ZLOCIE
WYKONUJE

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
ODDZIAŁ WUSP
Radom, Żeromskiego 50
R-98-0

PRZETARGI

ZYCIE RADOMSKIE

CZYTELNICY [250 205] REDAKCJA

Śladem naszych interwencji

ŚLUBNA KRAJALNICA CZY ODKURZACZ
«FARBOWANA REKLAMACJA
Bywa, że zakupiony jednego
dnia sprzęt trzeba już drugiego
dnia oddać do naprawy. Zda
rza się. to jeszcze i teraz, choć
już nie tak nagminnie, jak on
giś. Nikt z nas zapewne nie lu
bi reklamacji. Zwłaszcza nie
lubią ich producenci. Niemniej
jednak, jeśli klient zgłasza pre
tensje. producent stara się
sprawę załatwić jak najszyb
ciej i jak najlepiej. A oto re
klamacja. z załatwienia której
przykładu brać nie radzimy.
Pani Alicja K. 2 Warszawy
ul. J. S. Bacha kupiła w pre
zencie ślubnym młodej parze
krajalnice firmy „Predom-Zelmer”. Krajalnica okazała się
zła. Pani Alicja K. napisała list
do dyrektora zakładu „PredomZelmer” w Rzeszowie.
„Szanowny Panie Dyrekto
rze. nie wiem doprawdy czy
skląć Pana na początku listu,
czy na końcu. Narazi) mnie Pan
na dużą śmieszność. Czemu?
Otóż wydałam pieniądze zł
1450 — na krajalnicę do Chleba
i wędlin. Wręczyłam ją na pre
zent ślubny młodej parze. Na
drugi dzień po weselu, przy
demonstrowaniu,
podłączyłam
do kontaktu krajalnice, aby po
chwalić sie prezentem. Dwie
kromki chleh* ukroiłam całe,
ale trzeciej już nie. Silnik, ow
szem, warczy jak śmigłowiec,
ale noża-koła krojącego nie ob
raca. Wywołałam ogólny śmiech
tym nowoczesnym, zmechanizo
wanym prezentem. Zabrałam
na wymianę do sklepu, jednak
że przyjąć tego w sklepie nie
chcą. Chce dopłacić, wymienić
na odkurzacz, zresztą także
Zelmeru (sama mam Zelmer 03
już 8 lat). Nie chcą. Sprzeda
wca i kierownik sklepu nie
chca przyjąć niepełnosnrawnego sprzętu, który mi sami
sprzedali. — „Nam szmelc nie
potrzebny. Przysługuje Pani
bezpłatna naorawa itd.” A ja
też nie potrzebuje szmelcu i
żadne! naprawy gwarancyjnej
nie chce. Nawet bezpłatnie...
Pana Zakład „Predom-Zelmer”
należy do ważnych w kraju, a’e
przez podobne
nostenowanie
enrzedawców traci szacunek
klientów. Wyrób zostawiłam w
sklepie...
Powtarzam:
cheę
sprawdzony odkurzacz z Prertam-Zelmeru, zamiast krajal
nicy...”.
Dyrektor „Zelmeru” do któ
rego list trafił, sprawę załat
wił natychmiast. Oto odpis pi
sma skierowanego do Pani Ali
cji K.t
„W świetle obowiązujących
przepisów kierownik sklepu ma
nrawo odmówić przyjęcia usz
kodzonego wyrobu. Przysługu
je jetińak Pani prawo do bez
płatnej
naprawy zakupionej
krajalnicy w okresie gwaran
cyjnym. W związku z tym. że
chciałaby Pani zamiany krajal
nicy na odkurzacz, prosimy o
zwrócenie się do kierownik*
skleou nr 525, z którym uzgo
dniono. że w dradze wyjątku
dokona takiej czynności. Chcemy . jednak zwrócić uwagę na
bardzo niekulturalna treść listu
skierowanego nod adresem na
szego Przedsiębiorstwa. List
kwalifikuje się do skierowania
na drogę postępowania sądo

ODPOWIEDZI REDAKCJI
WŁADYSŁAWA Z. Dla unik
nięcia meldunku nowych osób
(w lokalu zajmowanym przez
małżonków) bez zgody jednego
z małżonków, wydziały mel
dunkowe dokonują zameldowa
nia osób trzecich po otrzymaniu
pisemnej zgody na meldunek
przez obydwu małżonków. W
przypadku braku obopólnej zgo
dy organ meldunkowy przyj
muje zgłoszenie zameldowania
tylko w wypadku stwierdzenia
faktu pobytu danej osoby we
wspólnym lokalu, (b.ł.)

nie posiada, to wówczas lokal
ten może dostarczyć organ ad
ministracji terenowej, w miarę
posiadania wolnych mieszkań.
Tak sprawę regulują przepisy
prawa lokalowego, (b.ł.)
JADWIGA C. Z DRWALEWA. Nie będzie Pani musiala
Cena wywoławcza pierwszego przetargu 48.700 zł.
płacić obowiązującej w przed
Przetarg odbędzie się w biurze WSM przy ul. Czachowskie
szkolu stawki dziennej, o ile
go 34, pokój nr 404 o godz. 9.00 dziesiątego dnia od ukazania
zdecyduje się Pani wypisać
dzieci z przedszkola z powodu
się ogłoszenia.w prasie.
długotrwałej kuracji po żół
Nadmieniamy, że o ile nie dojdzie do skutku pierwszy prze
taczce. W przedszkolu nic moż
targ w tym samym dniu o godz. 11.00 odbędzie się drugi prze
na jednak rezerwować miejsc
targ, w którym cena wywoławcza zostanie zmniejszona o 25%
dzieci. Wypisując je ryzy
ANIELA W. Z SADYBY. Je dla
w stosunku do pierwszego przetargu.
kuje Pani utratę tych miejsc
żeli nabywca kupił od państwa na korzyść innych dzieci ocze
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10%
budynek lub lokal, w którym kujących na przyjęcie do przed
ceny wywoławczej do dnia poprzedzającego otwarcie przetar
mieszkają najemcy, to obowią szkola. Sprawy opłat za przed
gu na konto nr 67016-1720 NBP I O/Radom.
zek dostarczenia lokalu zamien szkole regulują przepisy uch
Zastrzegamy prawo wyboru oferenta lub unieważnienie prze nego spoczywa na właścicielu. wały nr 111 z 1976 r. (b.ł.)
targu bez podania przyczyn.
R-106-1 Jeśli takiego lokalu właściciel
ZYGMUNT W. Z GROCHO
WA. Paszporty konsularne ksią
żeczkowe wydaje się obywate
pie, które zdobyło sławę w ca lom polskim zamieszkałym sta
Trzy tysiące palt dla najbar
łym kraju i stało się synoni le za granicą. Osoba posiadają
dziej potrzebujących dzieci uszy
mem dobrej warszawskiej robo ca taki paszport nie może zaj
li w styczniu bezpłatnie stołecz
mować mieszkania w Polsce i
ni krawcy. Materiał ofiarowali
ty.
Jeszcze w nurtach Wisły leżał obowiązana jest przed wyjaz
ze swoich przydziałów robotni
zwalony most linii średnicowej. dem z kraju zwolnić zajmowane
cy fabryk.
Dopiero w lutym zaczęto wstęp mieszkanie i przekazać je wła
Dziś nie zadowala nas 20 tys.
ne roboty. Nie kursowały więc ściwemu dysponentowi, a więc
mieszkań budowanych rocznie.
między dworcami praskimi i administracji państwowej lub
A wtedy 1500 izb było bardzo
warszawskimi tak łatwo dziś spółdzielni, (b.l.)
dużo. Tyle bowiem wybudowa
dostępne, w miarę wygodne,
KAZIMIERZ W. Z ELBLĄ
no w osiedlu na Mokotowie,
chociaż często się spóźniające, GA: Obywatel PRL przy za
przy ul. Szustra, Al. Niepod
pociąg podmiejskie. Jedynym wieraniu małżeństwa z cudzo
ległości i Madalińskiego.
łącznikiem dla ruchu kołowego, ziemką w zagranicznym USC
pasażerskiego między obu brze powinien uzyskać we właści
Marszałkowska
obramowana
gami by! Most Poniatowskiego, wym ze względu na miejsce za
parterową zabudową, jest wą
mieszkania w kraju urzędzie te
odbudowany w 1946 r.
skim deptakiem handlowym.
JÓZEF SLIWOWSKI
Warszawa w dniu 1 marca te renowym świadectwo zdolności
Wtedy po ulicach, przez jezd
go roku liczyła 583.811 miesz prawnej do zawarcia małżeńst
nie. można było chodzić jak się
kańców. Ale by! to ciągle czas wa. Wniosek o wydanie świa
chciało, gdzie się chcialo. W
wycinkiem naszych zdobyczy i
powrotu
do domu. Ściągali lu dectwa należy osobiście złożyć
pracowniach architektów rodzi
w USC lub w konsulacie PRL
kłopotów.
dzie do miasta. Oto w lutym (jeśli
się pierwsza nowa centralna
osoba
zainteresowana
A jak się życie miasta kształ
przybyło 3145 osób.
dzielnica MDM. W notatkach 9
przebywa z* granicą). Do wnio
towało 30 lat temu, w począt
kwietnia — czytam — przez gru
należy dołączyć skrócony
kach roku 1948, roku w którym
ronikarskie zapiski po sku
zowiska getta, od pl. Bankowe
odpis aktu urodzenia, dowód
nastąpiło zjednoczenie polskie
kazują obraz minionego okre ustania poprzedniego małżeńst
go (obecnie pl. Dzierżyńskiego),
go ruchu robotniczego. Zajrzyj
su — osiągnięcia i kłopoty — wa (jeśli zainteresowany zawie
robotnicy przebijają nową uli
my -do notatek kronikarskich.
w realnym wymiarze. W prze rał już małżeństwo), dowód toż
cę w st ronę wiaduktu Zol i bar
Dla współczesnego warszawiaka
ciwieństwie do prognozowania, samości oraz zaświadczenie o
skiego. W tym samym miesiącu
porównywanego często do wró stanie cywilnym osoby, z któ
urodzonego i wychowanego już
19.IV. przy ul. Zamenhoffa
żenia z kart. Przypominają mi rą ma być zawarte małżeństwo.
w odbudowanym mieście, zdo
wśród ruin odsłonięto Pomnik
bycze i kłopoty tamtych dni mo
Bohaterów Getta, dłuta Netana się opinie fachowców wygłasza Urząd może wydać świadectwo
że będą miały małe wymiary.
ne, gdy budowano Trasę W—Z. po upływie miesiąca od otrzy
Rapaporta.
Uważano, że jej szerokość bę mania wniosku, jest ono ważne
dzie dostateczna na wiele, wie przez 3 miesiące, (j)
TO pod datą 13 stycznia
INERZY uporali się z so
1948 roku. Na rogu N. Świa
le lat. Jest miejscami wąska, a
KAZIMIERZ D. Zakład pracy
lidnie zbudowanym wiadukwiaduk
najciaśniejszy jest tunel. Teraz stanął na słusznym stanowisku.
tu i Al. Jerozolimskich urucho
sami twórcy mówią, że można Mimo iż rozwiązał Pan umowę
tem Pancera. którym z mostu
miono pierwszą sygnalizację
było wtedy bez kłopotu posze o pracę z poprzednim zakładem
Kierbedzia dojeżdżało się na pl.
świetlną do automatycznego re
pracy za porozumieniem stron,
rzyć go o kilka metrów.
Zamkowy. Ustąpił on nowej
gulowania ruchem kołowym. W
Nasi obecni specjaliści od to dodatek stażowy wypłacany
Trasie W—Z, na której roboty
tym samym czasie nie można
w
poprzednim zakładzie nie
prognoz przewidują, że za kilka
weszły w decydujące stadium.
było włączyć dwu tysięcy wyre
Tu właśnie — w maju po raz
lat przekroczymy w Warszawie będzie Panu przysługiwał w
montowanych latami ulicznych,
pierwszy stawali do pracy ju
liczbę pół miliona samochodów nowym miejscu pracy ponie
bo nie było żarówek. Dopiero
osobowych. Przy braku parkin waż zakład ten podlega pod
nacy z nowo zorganizowanych
19 kwietnia ruszyła wytwórnia
gów już widzę na osiedlach za inny resort. Wysługa lat, od
hufców „Służba Polsce”. Mło
L-3 przy ul. Nowowiejskiej. Po
miast zieleńców szare dachy sa której zależy wypłata dodatku
dość. zapał, ofiarność. Junacki
rozruchu dzienna produkcja 12
mochodów Obym się mylił. A stażowego będzie więc liczona
mundur zdobył sobie szybko
tys. żarówek. Na Karolkowej w
sympatię mieszkańców. Bo mło
ci od budowy parkingów, żeby od początku, (b.ł.)
d. Zakładach Philipsa trwała
wyprzedzili moje prognozowanie.
dzi pracowali solidnie i w temodbudowa.

WOJEWÓDZKA ‘SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA — ZA
KŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
„INWESTPROJEKT” w Radomiu OGŁASZA PIERWSZY 1
DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż mate
riałów połączoną z rozbiórką hali byłej bazy PKS usytuowanej
przy ul. Żeromskiego 116.
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MIEŚCIE, które tak jak
VY Warszawa,
Warszawa, przechodzi bły
W
skawiczne przeobrażenia, mie

rzone niemal epokami, dzień
wczorajszy staje się szybko sta
rą historią. Dziś warszawiaków
pasjonuje zabudowa Ursynowa,
Białołęki Dworskiej, Wawrzyszewa czy Lazurowej. Jednych
bo będą tam mieszkać, innych
interesuje kształt wyrastających
osiedli. Sporo miejsca w rozmo
wach codziennych zajmuje mo
toryzacja. na którą czekaliśmy
z takim utęsknieniem, a która
teraz zaczyna przysparzać kło
potów. Bez której, zresztą, nie
można byłoby kształtować nowo
czesnego życia w mieście. W
stolicy jest już ponad 240 tys.
pojazdów, w tym ponad 170 tys.
samochodów osobowych. Co 9
więc warszawiak posiada samo
chód, Tłok zrobił się na jezd
niach. tłok na parkingach. Trze
ba szukać nowych rozwiązań
organizacyjnych, myśleć i pro
jektować nowe inwestycje. Za
haczyłem o motoryzację, która
przecież jest nie tak wielkim

wego za ubliżenie osobie na
służbowym stanowisku...”
Sprawa ta zostałaby załat
wiona w ten sam sposób nawet
gdyby dyrektor nie otrzymał
podobnego listu jak ten. któ
rego fragmenty przytoczyliśmy.
Jest to przecież obowiązek pro
ducenta. To. że adresat listu re
zygnuje z postępowania sądo
wego o zniesławienie raz jesz
cze
potwierdza
maksymę
„Klient nasz Pan". Niemniej
jednak nikomu nie polecamy
składania reklamacji w sposób
podobny do wyżej opisanego.
Koleiny przykład: Na odwro
cie kwitu reklamacyjnego kie
rowniczka sklepu obuwniczego
nr 86. mieszczącego się w War
szawie przy ul. Świerczewskie
go 113. napisała: „Reklamacja
nie uznana. Wady z winy pro
ducenta nie stwierdzono”.
Nasza Czytelniczka, p. Jolan
ta S.. była i zdziwiona i zasko
czona, Sama jest handlowcem,
ale nigdy przedtem nie słysza
ła by osoba niekompetentna
wydawała kompetentne decyzje.
Otóż wyjaśnić należy, ze p. Jotanta S. 5 kwietnia reklamowa
ła półbuty wykonane z bukatu
styrogum
(2222-164+115-1-572)
przez Zakłady w Chełmku a
zakupione 4 kwietnia w sklepie
SPHW nr 86. Jako przyczynę
reklamacji Czytelniczka podała
„farbowanie” obuwia. Na do
wód tego przyniosła do redak
cji zafarbowane rajstopy, za
które zapłaciła połowę ceny
butów Oczywiście, za zniszczo
ne rajstopy nie chce odszkodo
wania. „Byłoby to czymś nie
zwykłym mówi — aby stołecz
ny handel aż w tak wspaniały
sposób załatwił reklamację”.
Chodzi jedynie o zwrot pienię
dzy za buty. Tego niestety sklep
uczynić nie może, choćby z tej
prostej przyczyny, że reklama
cja nie dotrze do producenta,
albowiem odpowiedzi udzieliła
już sama kierowniczka sklepu.
7 kwietnia rozmawialiśmy z
zastępcą kierowniczki sklepu,
któ a powiedziała:
„Kierownik ma prawo nie uz
nani* reklamacji. Oczywiście,
klientka może nie zgodzić się z
wystawiona opinią i odwołać
się do rzeczoznawcy. Takich re
klamacji jest dużo. Zresztą
trudno stwierdzić, czy te rajs
topy pobrudziły się od tych bu
tów. A może ta pani reklamo
wała. bo buty okazały się za
ciasne?” I dodała, że dalszych
informacji
mogłaby udzielić
nam tylko dyrekcja.
W całej tej sprawie j-d.no jest
niejasne. Sposób przyjmowania
reklamacji. Ponadto wydaje się,
że tylko producent ma prawo
odpowiedzieć czy wada powsta
ła z jego winy czv nie. Za tym,
że jest to jego wina przema
wiałoby choćby i to. że buty te
są odrzutem z eksportu. Miejmy
nadzieję, że „Chełmek” sam za
łatwi sprawę, której załatwić
nie chce SPHW.
W pierwszym kwartale br.
nasz dział łączności 2 Czytel
nikami spraw podobnych do
tych, które przytoczyliśmy, za
łatwił ponad 30. Czy doczeka
my czasów, że będziemy mogli
powiedzieć: w pierwszym kwar
tale nie mieliśmy żadnych
skarg dotyczących relacji pro
ducent — klient?
(Mim)
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Zanim zostaną wręczone
„LAURY MŁODOŚCI”
Rywalizacja rozpoczęta. W
pięciu rejonach — Radomiu,
Grójcu, Przysusze, Kozienicach
i Lipsku odbywają się elimi
nacje szkolnych zespołów biorących udział w Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej
woj. radomskiego „Młodością
silni”. Tym razem swój doro
bek prezentują uczniowie oraz pedagodzy ze szkół ponad
podstawowych. Najlepsi spot
kają się na przeglądzie woje
wódzkim, gdzie walczyć będą
o przechodni „Laur młodości”.
Szczególnie dużo pracy mają
jurorzy w Młodzieżowym Do
mu Kultury. W tej właśnie
placówce przez 4 kolejne dni
uczniowie z radomskich szkół
przedstawiają swój program.
Konkurencja jest duża. W re
jonowych eliminacjach bierze
udział 21 szkół — ogólniaki,
technika, licea i zasadnicze
szkoły zawodowe. Tylko 4 z
nich mogą wystąpić w dniu
18 bm. w sali Teatru Pow
szechnego
na
przeglądzie
wojewódzkim.
Które to będą szkoły?
W tej chwili jeszcze nie
wiadomo,
chociaż
ogólnie
można już mówić o pewnych
bezspornych wartościach ja
kie niesie ze sobą ta impreza.
Główne cele jakie postawili
sobie organizatorzy festiwalu
„Młodością silni” — to uka
zanie efektu pracy arytystycznych, -technicznych i przed
miotowych kółek zaintereso
wań, aktywizacja szkoły w
rozwijaniu zajęć pozalekcyj
nych i pozaszkolnych, wyz
walanie inwencji twórczej
uczniów, nauczycieli i wszy
stkich osób związanych ze
szkołą, łączenie przyjemnej za
bawy z czynnym tworzeniem
kultury.
A możliwości ukazania róż
norodnych form artystycznej
pracy młodzieży są bardzo

duże. Program przewiduje kil
ka bloków artystycznych, któ
re wypełnia młodzież: „Mło
dością silni" (konkurs na pio
senkę festiwalową), „Jan Ko
chanowski i jemu współcześ
ni” (konkurs recytatorski te
matycznie związany z dorob
kiem literackim epoki odro
dzenia), „Estrada Młodych”
(śpiew, muzyka, taniec, małe
formy estradowe, elementy
kabaretowe itp.). „Moje hob
by” (prezentacja zbiorów ko
lekcjonerskich), „Dziennikars
kie ostrogi” (konkurs na re
portaż o ciekawych ludziach,
sprawach związanych z ży
ciem szkoły lub środowiska),
pokaz gimnastyki artystycz
nej lub tańca nowoczesnego.
Ponadto w ramach tzw.
Galerii Młodych dziewczęta
i chłopcy mają także okazję
zaprezentować prace plastycz
ne, jury ocenia także Regio
nalne Izby Historyczne lub
Izby Pamięci Narodowej w
szkołach.
Za kilka dni zakończą się
rejonowe przeglądy w woj.
radomskim. Już teraz można
jednak podkreślić, że przygo
towania do festiwalu zaowo
cowały ciekawymi osiągnię
ciami: młodzież zaprezento
wała ciekawe wzory ekslibri
sów (to efekt pracy koła mi
łośników ekslibrisu z Zespo
łu Szkół Zawodowych ZREMB)
militaria, hafty, ciekawy nu
mer gazetki szkolnej ..Zwar
cie” przedstawili uczniowie
Zespołu Szkół Energetycznych
A skoro już mowa o radoms
kim przeglądzie to trzeba
podkreślić dobrą organizację
imprezy, którą w tym roku
przygotowywali
pracownicy
Młodzieżowego Domu Kultu
ry.
Na przeglądzie wojewódz
kim spotkają się najlepsze
zespoły. Nie oznacza to jed
nak wcale, że pozostałe szko-

ly nie będą miały okazji rów
nież „pokazać się” szerszej
publiczności.
Taką
okazję
niewątpliwie stanowić będą
niedzielne poranki pod nazwą
„Młodzież swojemu miastu"
organizowane w czasie sło
necznych dni w muszli kon
certowej w parku im. T. Koś
ciuszki. (b.w.)

handlowych, usługowych i gastronomicznych

Do Jedlińska po... meble

ZAPISKI REPORTERA
kowskiego nic się nie zmieni
ło w tym czasie na lepsze
świadczą również nasze zdję
cia.
Wnioski z tej ponownej, re
porterskiej wizyty nasuwają
się same. Po prostu ludzie
odpowiedzialni za wiosenne
porządkowanie miasta jeszcze
nie zbudzili się z zimowego
snu. Najwyższy czas, aby ktoś
nimi solidnie potrząsnął i
przypomniał o obowiązku wy
konywania czynności do nich
należących. Inaczej — utonie
my w śmieciach i brudzie.
(mz)
Fot. Bronisław Duda

stopnia wojewódzkiego i pod
stawowego — członków SD
z terenu województwa ra
domskiego.
Tematem
obrad
plenar
nych było omówienie zadań
radnych w zakresie dalszego
doskonalenia systemu przed
stawicielskiego oraz w reali
zacji planu społeczno-gospo
darczego rozwoju wojewódz
twa.
Nad referatem programo
wym wygłoszonym przez se
kretarza WK SD Ryszarda
Wdowiaka wywiązała się bar
dzo
ożywiona
dyskusja.
Szczególnie dużo problemów
i zagadnień terenowych pod
nosili dyskutanci z takich
miejscowości jak: Szydłowiec,
Lipsko, Grójec, Radom, Garbatka, Warka i Pionki.
Sekretarz CK SD Zbigniew
Rudnicki w swym wystąpie
niu ustosunkował się do pro
blematyki wysuniętej przez
dyskutantów,
wskazał
na
praktyczne działania radriych
i klubów radnych SD w te
renie ze szczególnym uwzglę
dnieniem zadań w zakresie
realizacji zadań planów spo
łeczno-gospodarczego rozwo
ju województwa, a w tym
sfery usług bytowych i ogól
nospołecznych.
Podkreślił
również wielką rangę i zada
nia w realizacji tych zamie
rzeńPlenum podjęło uchwałę w
sprawie zadań radnych w za
kresie dalszego doskonalenia •
przedstawicielskiego,
samo
rządu społecznego oraz w |
realizacji planu społeczno-go
spodarczego rozwoju woje
wództwa. Ustalono również
zadania dla miejskich instan
cji r samodzielnych kół na
najbliższy kwartał br. •
Obradom
przewodniczył
Andrzej Jarecki — przewodni
czący WK SD w Radomiu.

Przy współudziale sekreta
rza ĆK SD, posła Zbigniewa
Rudnickiego i przewodniczą
cego WK FJN Jana Trybulskiego odbyło się w Radomiu
plenarne posiedzenie Woje
wódzkiego Komitetu Stron
nictwa Demokratycznego z
udziałem wszystkich radnych

Wiosenne porządki w lokalach

Wiosennych nieporządków ciog dalszy

PRELEKCJA. 13 bm. Od
dział Wojewódzki Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego
w Radomiu organizuje spotka
nie z doc. dr hab. Henrykiem
Nurowskim, który wygłosi
prelekcję na temat „Rozwój
produkcji towarów konsump
cyjnych!'. Prelekcja odbędzie
się w budynku Politechniki
Świętokrzyskiej przy ul. 1Maja 79 (sala nr 109). Począ
tek godz. 17. Wstęp wolny.
W PIONKACH. 13 bm. w
ramach cyklu pod nazwą „W
kręgu muzyki” w sali wido
wiskowej Robotniczego Oś
rodka Kultury w Pionkach
odbędzie się recital muzyki
poważnej w wykonaniu stu
dentów Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej w Warsza
wie. Początek godz. 18, wstęp
wolny, (bw)

WIOSNA CZYNÓW

Działanie klubów radnych
i wszechstronny rozwój usług

Do 20 kwietnia w Radomiu

Nasi Czytelnicy wielokrot
nie sygnalizowali, że radom
skie sklepy, zakłady usługowe
i gastronomiczne pozostawia
ją wiele do życzenia pod
względem czystości, estetyki
i zwykłego porządku. Społe
czna ocena stała się podsta
wą do działania dla kierow
nictwa Wydziału Handlu i
Usług Urzędu Miejskiego, któ
re w tych dniach skierowało
do dyrekcji wszystkich przed
siębiorstw handlowych w Ra
domiu odpowiednie zalecenia
wskazując na potrzebę podję
cia konkretnych działań. Zo
bowiązano dyrektorów, aby
podległa im sieć handlowa uporządkowana została najpóź
niej do 20 bm.
Kierownictwo
miejskiego
handlu po przeprowadzonej
kontroli stwierdza, że w dal
szym ciągu istnieje wiele nie
dociągnięć i zaniedbań. Na
przykład, w czasie lustracji
stwierdzono zniszczone, popę
kane szyby, uszkodzone napi
sy reklamowe i informacyjne,
brak numerów sklepowych,
godzin otwarcia, czasami nie
aktualne są znaki i napisy
firmowe. Chociaż od dnia
reorganizacji w handlu minę
ło wiele czasu, do tej pory
Tropem marcowego rajdu
można jeszcze spotkać nie
aktualne
skróty
WPHS,
ARGED, WPHAPiS, „Otex”
i inne.
W związku z tym, że wszy
stkie te niedociągnięcia i za
niedbania dezinformowały i
denerwowały klientów powo
dując często słuszną krytykę
ze strony kupujących, kie
rownik Wydziału Handlu i
Usług Urzędu Miejskiego mgr
Bronisław Kurkowski zoboi wiązał kierownictwa przed
siębiorstw handlowych do
niezwłocznego rozpoczęcia po
rządków i zadbania o estety
czny wygląd sklepów, zakła
dów usługowych i gastrono
micznych. W tym celu zaleco
no m. in. dokonanie przeglą
du we wszystkich placówkach
ze szczególnym zwróceniem
uwagi na potrzebę odnowie
nia i aktualizacji szyldów,
napisów reklamowych i in
formacyjnych,
odnowienia
zniszczonych drzwi i okien
oraz urządzeń sklepowych
włącznie z wymianą popęka
nych szyb wystawowych lub
16 ub. miesiąca na łamach zupelniono szyby w osłonach drzwiowych„Życia” ukazała się obszerna wiat dla pasażerów oraz urelacja, w której przedstawi przątnięto teren wokół punk
liśmy kilkanaście brudnych, tu kontrolnego. Natomiast w
zaniedbanych miejsc w Ra w kilku innych miejscach za
domiu.
Meble są wciąż atrakcyj
Na krytykę prasową odpo staliśmy jeszcze więcej niż po
nym, poszukiwanym artyku
wiedziały tylko dyrekcje Wo przednio śmieci i papierów.
łem handlowym. Świadczy o
jewódzkiego Przedsiębiorstwa Urosła także sterta zardzewia
tym liczba wielu klientów,
Gospodarki Komunalnej, Woj. łej taśmy metalowej -wyrzuco
którzy
codziennie odwiedzają
nej
ze
sklepów,
którą
miesiąc
Przedsiębiorstwa Komunika
sklep meblowy przy ul. Że
cji Miejskiej i zarząd Spół temu zastaliśmy na zaple
romskiego w Radomiu, pyta
dzielni Mieszkaniowej „Nasz czu wieżowca przy ul. Nie
jąc o interesujące ich wersal
dom”, które potwierdziły stan działkowskiego 19/21. O tym
ki, segmenty, biurka czy sza
faktyczny i zapowiedziały że na terenie mini-osiedla
fyfaktyczny i
zapowiedziały przy ul. Staszica — Niedział
W tej sytuacji zainteresowa
niem powinna cieszyć się naj
nowsza oferta Gminnej Spół
dzielni „Samopomoc Chopska”
w Jedlińsku, która od wielu
lat zajmuje się sprzedażą
mebli. Obecnie, w wyniku
zwiększonych dostaw, han
dlowcy z Jedlińska pasiadają
duże ilości różnego rodzaju
mebli. Do sprzedania są m.in.
komplety „Nida”, zestawy
„Kozienice”, segmenty biuro
we, meble kuchenne „Hele
na”, kanapy narożnikowe,
wersalki, 1 i 2-szafkowe biur
ka, zestawy wypoczynkowe a
nawet poszukiwane szafy 2drzwiowe.
A więc kto zainteresowany
niech wybierze się do Jedliń
ska. (mz)

szybkie przystąpienie do po
rządków w tych miejscach,
które opisaliśmy na łamach
gazety.
Minęło kilka dni i postano
wiliśmy wybrać się tropem
marcowego, reporterskiego raj
du. Z przykrością musimy
stwierdzić, że prawie nic nie
zmieniło się w miejscach,
które przedstawiliśmy mie
siąc temu. Na ul. Staszica
spotkaliśmy brygadę bruka
rz}', którzy układali nowe
płyty na miejsce zniszczone
go chodnika dla pieszych.
Zmieniło się także na dwor
cu
autobusowym
WPKM
przy pL Zwycięstwa, gdzie u-

Z plenarnego posiedzenia WK SD

Jednocześnie kierownictwo
Wydziału Handlu i Usług zo
bowiązuje do systematyczne
go egzekwowania od persone
lu sklepowego, zakładów usługowych i gastronomicznych
obowiązku
utrzymywania
czystości i ładu w pomieszcze
niach sklepowych, usługo
wych, salach konsumpcyj
nych, na zapleczach i właści
wego eksponowania towarów
na wystawach oraz większej
niż dotychczas dbałości w utrzymaniu czystej odzieży ochronnej i ubiorów reprezen
tacyjnych oraz terminowego
odbioru pustych opakowań.
Miejmy nadzieję, że kie
rownictwo Wydziału wyeg
zekwuje do końca swoje decy
zje gdyż rzeczywiście pod
względem estetyki w radom
skim handlu, usługach i ga
stronomii — wciąż nie jest
najlepiej.
(mz)

W TPPR kampania
sprawozdawczo-wyborcze
We wszystkich zarządach
gminnych i miejskich Towa
rzystwa Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej w woj. radomskim
zakończyły się już zebrania
sprawozdawczo-wyborcze, pod
czas których dokonano oce
ny działalności w ciągu ostatnich dwóch lat. Jedna z
ostatnich konferencji odbyła
się w Pionkach. Jak poinfor
mowano w czasie obrad sze
regi TPPR zwiększyły się
tam o ponad 1,5 tys. człon
ków, przybyło 10 kół szkol
nych i identyczna ilość kół
terenowych.
19 bm. konferencja miejska
TPPR obradować będzie w
Radomiu. W czasie obrad do
konana zostanie ocena dzia
łania prawie 44-tysięcznej
rzeszy członków w mieście,
którzy posiadają legityma
cję towarzystwa. Radomska
organizacja jest jedną z naj
liczniejszych w kraju i od
lat podejmuje szereg nowych,
ciekawych form działania.
(mz)

Najtrudniej podjąć decyzję
Co jakiś czas na łamy „Ży
cia" powraca problem wpro
wadzenia w autobusach Woje
wódzkiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej biletów'
miesięcznych ze zdjęciami,
które od dawna są stosowane
w innych miastach w kraju i
cieszą się zasłużoną, dobrą opinią u pasażerów.
Podobne bilety obiecywano
wprowadzić w Radomiu już
wiele miesięcy temu. Nieste
ty, skończyło się na obietni
cach. W Wojewódzkim Zjed
noczeniu Gospodarki Komu
nalnej i Mieszkaniowej w Ra
domiu.
któremu
podlega
WPKM poinformowano nas,
że kierownictwo przedsiębior
stwa komunikacyjnego zostało
wręcz zobowiązane do szyb
kiego załatwienia spraw}'. Nie
stety, jak dotychczas, cisza.
Ostatnio w dyrekcji WPKM
w Radomiu poinformowano
nas, że decyzja o wprowadze
niu takich biletów’ zależy od
wyników... ankiety, którą ro
zesłano do załóg największych
zakładów przemysłowych w
Radomiu. Do tej pory nie ma
także decyzji zatwierdzającej
proponowane ceny biletów te
go typu na jedną, dwie lub
wszystkie linie komunikacyj
ne w mieście, (mz)

Ponad 17 tys. dziewcząt i
chłopców zrzeszonych w or
ganizacjach
młodzieżowych
zainaugurowało
tegoroczną
„Wiosnę
czynów”.
Akcja
ta ma na celu przede wszy
stkim porządkownie placów
i skwerów w miastach i gmi
nach, upiększanie terenów wo
kół zakładów pracy, naprawę

Perspektywy młodzieżowej współpracy
W Puławach odbyła się se
sja na temat „Rola Komsomołu i ZSMP w wychowaniu
młodzieży w świetle uchwał
XXV Zjazdu KPZR i VII Zja
zdu PZPR”, w której udział
wzięła 15-osobowa grupa przed
stawicieli Komsomołu oraz
aktywiści Zarządów Woje
wódzkich ZSMP z 17 woje
wództw.
Wśród gości z Kraju Rad
była także 3-osobowa delega
cja z Winnicy, która złożyła
wizytę działaczom Rady 'Wo
jewódzkiej Federacji Socjali
stycznych Związków Młodzie
ży Polskiej w Radomiu. Spot
kanie komsomolców z radom
ską młodzieżą miało przede

Kultura w czasach okupacji

Powracamy do tematu

a?

Radom - Winnica

Konkurs „Przemian”
W Miesiącu Pamięci Naro
dowej — redakcja miesięcz
nika
społeczno-kulturalnego
„Przemiany” ogłasza konkurs
na wspomnienia o życiu kul
turalnym w Polsce, w okre
sie okupacji hitlerowskiej, w
latach 1939—45.
Celem konkursu jest uka
zanie zmagań z hitlerowskim
okupantem, które nie znala
zły jeszcze odbicia w doku
mentacji, naukowego i popu
larnonaukowego zapisu. Wal
ka z hitlerowskim faszyzmem
przebiegała bowiem także i na
froncie o zachowanie naszej
kultury i sztuki. Konkurs ma
na celu zachowanie pamięci o
tych, którzy zginęli lub byli

UiJA,

więzieni za ochronę naszej kul
tury; przypomnieć zdarzenia
kulturalne tamtych lat, a tak
że — choćby w skromnym
zakresie — udokumentowanie
życia kulturalnego w okupo
wanej Polsce.
Konkurs
ma
charakter
otwarty. Może w nim wziąć
udział każdy, kto pamięta
swój bierny lub czynny udział w życiu kulturalnym okupowanego krajuWspomnienia nadesłane na
konkurs nie mogą przekraczać
20 stron maszynopisu lub rę
kopisu. Należy je nadsyłać pod
adresem redakcji „Przemian”
ul. Śniadeckich 2, 25-366 Kiel
ce, do 30 listopada br. Każdą
pracę należy przesłać w trzech
egzemplarzach, opatrzyć go
dłem, w osobnej kopercie po
dając imię, nazwisko i do
kładny adres oraz wiek auto
ra.
Jury przyzna następujące
nagrody: I. w wysokości
15000.— zł, II 10000.— zł
i III 5000.— zł, oraz pięć
wyróżnień po 2.000.— zł.
Najciekawsze prace (lub ich
fragmenty) będą publikowa
ne na łamach „Przemian”.
Przewiduje się również opu
blikowanie nagrodzonych i
najciekawszych prac w formie
książkowej, (bw)

219-14

Telefon zaufania
Dziś, jak w każdą środę, w
godz. 18—20 przy „Telefo
nie zaufania” dyżurują le
karz psychiatra oraz psycho
log, którzy odpowiadają na
pytania dotyczące problemów
osobistych, małżeńskich, ro
dzinnych i związanych z wy
chowaniem dzieci. Dyżurujący
przy telefonie specjaliści- udzielają także porad w walce
z alkoholizmem.
Organizatorami dyżuru są:
Zarząd Wojewódzki Towarzy
stwa Wiedzy Powszechnej,
Społeczny Komitet Przeciwal
koholowy oraz dyrekcja szpi
tala w Krychnowicach. (mz)

wszystkim na celu omówienie
spraw związanych z dalszą,
ścisłą współpracą.
Podczas szczerej, młodzie
żowej dyskusji nakreślono
ramowy program współpra
cy, która z powodzeniem mo
że obejmować wiele dziedzin
życia — kulturę, sport, nau
kę, wypoczynek itp. I tak mło
dzi
robotnicy,
członkowie
ZSMP z radomskich zakładów
pracy nawiązaliby kontakt z
pracownikami
zakładu
w
Winnicy, interesuj ca powinna
być bezdewizowa wymiana
grup studenckich, harcerskich
i pionierskich, wspólne za
wody sportowe, wymiana do.
świadczeń między studenc
kimi kołami naukowymi.
Na razie są to jedynie
projekty, które już niedługo
powinny
przybrać
realne
kształty. Współpraca z mło
dzieżą z Winnicy będzie więc
dalszym krokiem na drodze
zacieśniania międzynarodo
wych więzów przyjaźni. .
(bw)

MZE SPORTOM
Tenisiści stołowi Broni
zwyciężyli na wyjeździa
Walczący o wejście do I li
gi tenisiści stołowi „Broni”
zmierzyli się na wyjeździe z
drużyną LZS Rój, która jest
jedną z najgroźniejszych ry
wali radomskich zawodników.
Po zaciętym pojedynku wyg
rała „Broń” 10:8.
Najlepszym zarodnikiem w
zespole radorman był Zwierzyk, który zdobył komplet 4
pkt. Pozostałe punkty wywal
czyli: Woźniak — 3, Mąkosa
i Kiełbasa po 1, oraz para
Woźniak i Zwierzyk — 1- (mz)

Tenis stołowy
wśród komunalnych
Zakończone zostały roz
grywki w lidze tenisa stoło
wego Wojewódzkiej
Rady
Kultury Fizycznej i Turystyki
„Ogniwo”, w których uczest
niczyły drużyny z przedsię
biorstw gospodarki komunal
nej.
Pierwsze
miejsce
zajęła
drużyna
reprezentująca
WPKM w Radomiu w skła
dzie: Elżbieta Cielecka, Le
szek Filipiak, Marek Koło
dziejczyk, Piotr Sagan i Zbig
niew Mróz. Drugie miejsce
zdobyli pingpongiści z kozienickiego oddziału WPGK a
trzecie — drużyna z WPEC w
Radomiu.
\
Zwycięska drużyna zdoby
ła puchar „Ogniwa” i tytuł
mistrzowski, (mz)

Zatfudnimy gońca •
„Zycie Radomskie” zatrud
ni od zaraz gońca. Zgłoszenia
osobiste codziennie w redak
cji, Radom, Żeromskiego 5L

! •z
r

dróg, a także podejmowanie
czynów produkcyjnych.
Tegoroczna akcja przebiega
pod hasłem — „Młodzież kon
tynuuje
chlubne
tradycje
swoich poprzedników” i udział w mej wezmą wszyscy
członkowie organizacji mło
dzieżowej. Następny masowy
czyn zostanie podjęty 16 bm.
Na zdjęciach:
uczniowie
szkoły przyzakładowej „Wal
tera” — pracują przy kopaniu
rowów, gdzie zostanie ułożony
kabel energetyczny natomiast
członkowie i sympatycy RKS
Radomiaka porządkują spor
towy obiekt swego klubu.
(bw)
Fot. A. Zuchowski

Dyżur poselski
13 bm. w gmachu Urzędu
Wojewódzkiego przy ul. Że
romskiego 53, pokój 105 przyj
mować będzie mieszkańców
w sprawie skarg i wniosków
posłanka na Sejm PRL; Jad
wiga Skóra. Dyżur poselski
trwa od godz. 13 do 15 (n)

Usługi motoryzacyjne
Transportowo - Motoryza
cyjna
Spółdzielnia
Pracy
SPTM w Radomiu jest wciąż
jedną z kilku spółdzielni w
woj. radomskim, które zajmu
ją się świadezwrem usług mo
toryzacyjnych. Wychodząc na
przeciw społecznym potrzebom
wynikającym ze wzrastającej
'loćci pojazdów, u-uchomiono
w Radomiu 15 zakładów usłu
gowych na tzw. zryczałtowa
nym rozrachunku.
Obecnie podjęto działania,
aby podobne usługi rozsze
rzyć na teren całego woj. ra
domskiego i uruchamiać usłu
gowe zakłady motoryzacyjne
w pozostałych miastach i gmi
nach województwa. Osobom,
"które d- sponuią odpowiednimi
kwalifikacjami zawód owy mi
orzyrhod”’ się z niezbędną po
mocą fachową i organizacyj
ną.
(mz)

Uroczysty apel
w „Skórzance”
Bardzo uroczysty i podnios
ły apel odbył się w Zespole
Szkół Przemysłu Skórzanego
im. Jana Kilińskiego. W obec
ności uczniów i pedagogów
delegacja młodzieży złożyła
pod tablicą pamiątkową ku
czci pomordowanych nauczy
cieli i uczniów w czasie II
wojny światowej urnę z zie
mią spod Lenino.
Urna została przywieziona
przez uczestników wycieczki,
którą zorganizowano dla ak
tywu TPPR z zespołu Szkół
Przemysłu Skórzanego, (bw)

Idziemy do kina

„Rok święty”
Na ekranie kina „Bałtyk” w
Radomiu wyświetlany jest obecnie nowy, francuski film
sensacyjny „Rok święty” rei.
Jeana Girault. Treścią filmu
są przygody dwóch zbiegłych
z więzienia przestępców, któ
rzy w przebraniu lecą samo
lotem do Rzymu, aby odzys
kać utracony przed laty łup.
Ich plony krzyżuje porwanie
samolotu przez terrorystów.
Co dalej — można zobaczyć
w kinie.
W rolach głównych wystę
pują m.in. Jean Gąbin, JeanClaude Brialy, Danielle Darieux. (mz)

