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nPRZEKtADAHIEc•• stają ze społecznej opie
ki lekarzy i studentów 
łódzkiej AM wystawili im 
świadectwa na piątkę. · 

- ... ,Przekładaniec" - ezyll 
ezlowiek, który w wyllli• 
Iłu · wielu ehirurgicznych 
zabiegów' pneszezepów i JESZCZE 
z~sywań - w ~ońcu sam _. · O A'-KOHOLIZMIE 
n1e wie -kim Jest - a . · · • 
innymi · ilłOWJ~ Bogumił . Alkohollzm 1 jego skuł 
&obiela l jako peehowiec ki - to problemy dośG 
czasów prsys:dych bardzo często ·podejmowane W ·
ps ubawił. Było już bo- programach publieystyea:
wiem wiele filmów sa- nycb TV. Ostatni, nadany 
4yryosnych, ale ten sw~t we wtorek, poświęcony 
f_abułą wprowadzał p'ew- był spr~wom leczenia al
J;Ie novum - pokazywał k~h~likow i łeb adaptacji 
w krsywym zwierciadle wsrod społeczeństwa po 
wysoki . kunszt ebirurgii kuracjach odwykowych. 
~t przyszłych biorJłe. na· Alkoholikom - twierdzi· 
warsztat modny obecnie li lekarze pobłażać nie 
ftmapiopr.-uupew. 1 . .., . wolno, . patrq.o • na·· ich 
karze w owym łilmie tlO• WS L 1P przea palce -
konywaU cudów - eói ale jak;> wszystkim lu
skoro efekty ich działał- dziom dotkniętym choro· 
ńośoi były zaskakujące; bą .trzeba· im pomóe. Naj• 
Film zrealizował - reżyser leplej _... . nie stwarzająć· 

Wajda. okazji do pijaekich bie
siad. To Śprawa nas 

WSPOŁCZESNI wsz1.stkich. Pamiętajiny: 
IUDYMOWIE. · co piąty W)'_padek przy 

. Czy w warunkach so
cjalistycznej służby zdro
wia potrzebni są Jady
mowie? Pytanie to Re
dakcja Młodzieżowa TV 
postaw~ła studentom łód·z 

pracy spowodowany jest 
na skutek spożycia alko
holu, a co czwarty wy
padek ·samoehodowy po
woduj'\ pijani kierowcy. 

"MOTYL ~ HA ANTENIE••. 

kiej Akademii Medycz- Fabułę widowiska .,Mo-
nej, ·którzy od kilku lat tył na antenie" można od 
przygotowują się do roli czytać w dwóch płasze<Zy-
leka·rzy-społeczników u- znach. W pierw.szej .bę- . 
rządzając obozy społecz-:- . dzie to zabawna humo-
no-naukowe · w kilku reska sytuacyjna ze sce-
\ysiach powiatu koneckie- nami farsowymi i zaska-
go. w woj. kieleckim. Co kującą pointą. Ale można 
oo tego młodzież nie mia ją także odczytać jako 
ła wątpliwości .. Precyzo- próbę oceny postaw lu~ 
wała przyszłe ~dania - kich. Tę sztukę (autor -
widząc je jednak w zmie Vaclav Havel) zaprezan
nioneJ postac1 odpowiecip tuje dziś telewizyjnej pu
nio do wspókzesnych wa- bliczności Teatr Komedii 
runków i potrzeb. Stu- . Współczesnej. Wśród wy
denci , żarliwie dy~kuto- konawców - ·zobaczymy: 
wali o potrzebie społec.z- Danutę Szaflarską. Wan
nego zaangażowania . Ich dę Kocze-wską, Aleksan
także oceniono - ludzfe dra Dzwo.n-kowskiego i 
z kięleckich wiosek, któ- Jana Kobuszewsk~e-go. 
ny od kilku lat korzy• . . (POL) 


