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Uroczystości 50-lecia III Powstania Slqskiego

Wysokie odznaczenia państwowe

i 26 rocznicy rozgromienia hitlerowskiego faszyzmu W Dniu Pracownika

Gospodarki Komunalnej

W
Wczoraj, w przeddzień rocznicy Zwycięstwa, w miejscach pamięci na
rodowej złożono wieńce i kwiaty.
Na cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Gdańsku ustawiła
się, przed obeliskiem kopnpania honorowa z pocztem sztandarowym gar
nizonu gdańskiego. Dokładnie o godz. 10 w takt werbli delegacje KW
PZPR, FJN, Konsulatu Generalnego ZSRR i Konsulatu Generalnego
NRD w Gdańsku, stronnictw politycznych, organizacji kombatanckich,
młodzieżowych i społecznych, zakładów pracy i* społeczeństwa złożyły
wieńce i kwiaty pod pomnikiem.
Wieńce i kwiaty złożono również pod pomnikiem Czołgistów przy al.
Zwycięstwa we Wrzeszczu i pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte
1939 — 45.
Na zdjęciu: składanie wieńców na Westerplatte.
Fot. W.Nieżywiński

Rogers zakończył wizytę
w krajach Bliskiego Wschodu
PARYŻ (PAP). — W so- du. Pierwszy etap tej pobotę amerykański sekre- droży, tj. wizyta w Libatarz stanu Rogers przybył nie, Jordanii i Arabii Saudo Rzymu, kończąc w ten dyjskiej przeszedł właścisposób swą wizytę na Bli- wie bez echa. Dla nikogo
skim
Wschodzie.
Tego z obserwatorów nie ulednia w godzinach rannych gało bowiem wątpliwości,
konferował on jeszcze w że konkretne rezultaty mi
Tel-Awiwie z izraelskim sji szefa amerykańskiej dy
ministrem spraw zagrani- plomacji mogą przynieść
cznych Ebanem. Do Kairu tylko rozmowy w Kairze
przybył w sobotę wieczo- i Tel-Awiwie.
rem zastępca Rogersa JoRozmowy
Rogersa
z
seph Sisco, by poinformo- przywódcami egipskimi, a
wać
przywódców
egip- później izraelskimi, otoczo
skich o wynikach rozmów ne były tak ścisłą tajemw Izraelu. Ponowna wi- nicą, że nieznany jest
zyta Sisco w Kairze zosta- właściwie zakres tych nela uzgodniona z przywód goejącji, a przede wszy-stcami ZRA jeszcze przed kim ich szczegółowe wykilkoma dniami.
niki. Rozmowy miały nieRed. R. Bielecki pisze:
wątpliwie charakter ściśle
W sobotę w godzinach roboczy i prowadzone byrannych dobiegła końca ły na najwyższym szczepodróż
amerykańskiego blu. Zarówno w ZRA jak
męża stanu Rogersa po 5 i w Izraelu uczestniczyli
krajach Bliskiego Wscho- w niej szefowie rządów i
.............................................................
"

Belg zwycięzcą III etapu
-Polacy na drugim i trzecim miejscu

Na podium zwycięzcy III etapu
—
Czechowski
Omloop — Belgia (I) i Szurkowski (III).
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III etap
Wyścigu Pokoju, znania rozpoczął się fatalnie
którego 165-kilometrowa tra- d!a biało-czerwonych. Okazało
sa wiodła z Milzyna do Po- się na szczęście, że były to
złe
miłego
początki.
Mi
mo
licznych
defektów
w
początkowej
części
sobot
niego etapu, nasza drużyna
zrealizowała
niemal w stu
procentach
przygotowany i
góry plan taktyczny. Końco
wa rozgrywka etapu, na któ
rym nastąpiło wiele ofensyw
nych prób, ale bez rezultatu,
przeprowadzona
została w
sposób wyreżyserowany przez
polską siódemkę. Ponad 50
PARYŻ (PAP). W Paryżu lys, widzów oczekujących na
podano oficjalnie do wiadomo stadionie 22 lipca w Pozna
ści, że 20 i 21 bm, odbędą ns Dokończenie na str. 2
się tam rozmowy prezydenta
Pompidou z premierem
W.
Brytanii Heathem.
Dotyczyć
cne będą kwestii ewentualnegowejścia W.
Brytanii do
Wspólnego Rynku.
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LONDYN (PAP). — Agencja
Reutera donosi, że według jed
nego z dzienników teherańskich, władze irańskie wydały
rozkaz okrętom wojennym w
Zatoce Perskiej otwarcia ognia, jeśli brytyjskie samolo
ty wojskowe w dalszym cią
gu będą przelatywać nad jed
nostkami irańskimi i teryto
rium Iranu.
•

*

*

BRUKSELA (PAP).
Wśród
12 finalistów konkursu skrzyp
cowego imienia królowej Elż
biety belgijskiej znalazła się
Polka Magdalena Rezler. Ostatni etap konkursu rozpocz
nie się 17 maja
Hanoi (pap). *— 5 bm.
wicepremier i minister ob
rony narodowej DRW, gen.
Vo
Nguyen
Giap
przy
jął przedstawiciela
PRL
w
międzynarodowej komisji nad
zoru i kontroli w Wietnamie
arab. Juliana Tworoga i prze
prowadziłz nim
rozmowę.

m

Atak lotnictwa
USA na DRW

PARYŻ (PAP). Lotnic
two Stanów Zjednoczonych
ponownie naruszyło w pią
tek suwerenność i bezpie
czeństwo DRW. Myśliwce
bombardujące typu „Phan
tom” przeprowadziły trzy
naloty w ciągu
dnia na
„stanowiska obrony prze
ciwlotniczej usytuowane w
Wietnamie
Północnym”,
jak podał rzecznik dowódz
twa USA w Saj gonie. Sa
moloty USA zbombardo
wały oraz ostrzelały z ra
kiet i pocisków rejony po
łożone w pobliżu przełęczy
Ben Karai oraz Mu Gia w
odległości 105 km, 115 km
i 130 km na północ od stre
fy zdemilitaryzowanej.

czołowi ministrowie, a w
wypadku Egiptu również
szef państwa,
Ze względu na zaciekłą
opozycję przywódców izra
elskich wobec idei wprowa
dzenia w życie znanej re
zolucji
Bezpieczeń,
„ Rady
.
f ,
fuva\ K°bers mu , *aK “
tyczmezrezygnovvaczdys
kutowania w Tel-Awiwie
sprawy globalnego rozwią
zania konfliktu.
. . , Jak wyni..
,a 7 doniesień agencji zac^°dnich, skoncentrował on
swe wysiłki na doprowadz.6aiu d? zbliżenia stanow,
-Awiwu i Kairu
,w ^westu otwarcia KanaSuesl-aego. Opuszczając:
*zrae* ^0§ers stwierdził, że
w dalszym ciągu trzeba
będzie ^ pokonać olbrzymie
trudności, zanim otwarta
zostanie ta droga wodna,
Zmniejszenie rozbieżności
jest, jak się wydaje, wy
nikiem szczerego dążenia
ZRA do pokojowego roz
wiązania sporu z Izrae
lem. Tę szczerość podkre
ślił Rogers kilkakrotnie, i
to zarówno podczas poby
tu w Kairze jak i w TelAwiwie. Znamienne, żę ani
razu nie wspomniał o
szczerym dążeniu do po
koju ze strony przywód
ców izraelskich, stwierdził
natomiast, że rozmowy z
nimi były burzliwe i trud
ne...
Jak ocenia wizytę Roger
sa sama ZRA? W Kairze
mówi się, że była ona ,,owiocna”, ale „niezadowalają
ca”. „Owocna” — bowiem
skłoniono Stany Zjednoczo
ne do prestiżowego zaanga
żowania się przynajmniej
w sprawę otwarcia Kanału
Sueskiego. „Niezadowalają
ca”, bowiem Rogers nie
wyszedł poza znany już
własny plan, który w wy
niku izraelskiego oporu i
słabej presji USA na TelAwiw pozostaje wciąż mar
twą literą.

KATOWICE (PAP). W
50 rocznicę III Powstania
Sląskiego oraz w 26 roez
nicę Dnia Zwycięstwa od
były się w Katowicach cen
ntralne uroczystości poświę
cone obu tym doniosłym w
dziejach naszego narodu
wydarzeniom. Cały kraj od
dał hołd powstańcom, ucz
cił pamięć żołnierzy pol
skich poległych na wszyst
kich polach bitewnych II
wojny światowej, wyraził
głęboką wdzięczność żołnie
rzom Armii Radzieckiej,
którzy w 1945 roku przynie
śli nam wolność.
Główne obchody tych hi
storycznych rocznic odbyły
się na Górnym Śląsku, w
Katowicach. W godzinach
południowych w gmachu
Prezydium WRN 119 zasłu
żonych weteranów powstań
śląskich, działaczy wolnoś
ciowych, kombatantów II
wojny światowej zostało
udekorowanych wysokimi
odznaczeniami państwowy
mi.
Order Sztandaru Pracy
II klasy otrzymali: Stani
sław Brychczy, uczestnik
tizech powstań śląskich,
Tadeusz Sokołowski — by
ły komendant pociągu sa
nitarnego podczas III pow
stania i Józef Trojok — do
wódca powstańczych od
działów.
Krzyże Komandorskie Or
deru Odrodzenia Polski:
Augustyn
Brachmiański,
Józef Dworaczek, Ludwik
Domoń, Paweł Fizia, An drzej
Górecki,
Henryk
Grim, Oktawian Piwowar
czyk, Antoni Sobania, Le
onard Sylwester, Ryszard
Szefer i Augustyn Wie
czorek.
Krzyżami Oficerskimi i
Krzyżami Kawalerskimi Or
deru Odrodzenia Polski od
znaczonych zostało 105 osób.
W uroczystości wręcza
nia odznaczeń wzięli udział: Edward Gierek, Jó
zef Cyrankiewicz, Piotr
Jaroszewicz, Edward Babiuch, Jan Szydlak, Sta
nisław Kania, Jan Mitrę
ga, Franciszek Szlachcic
oraz gospodarze woj. ka
towickiego i opolskiego,
Obecna była grupa komba
tantów radzieckich z mar
szałkiem ZSRR
Iwanem
Koniewem,
ambasador
ZSRR w Polsce — Stani
sław Piłotowicz.
Aktu dekoracji dokona
li Wojciech Jaruzelski i
Jerzy Ziętek.
O godzinie 16, w nowo
otwartej, pięknej hali spor
towo-widowiskowej, wznie
sionej w centrum Katowic,
w pobliżu uskrzydlonego
pomnika — symbolu boha
terstwa i chwały ludu zie
mi śląskiej odbyła się wiel
ka, patriotyczna manife
stacja. Przybyło na nią około 10 tys. przedstawicie
li ziemi śląsko-zagłębiowskiej i Opolszczyzny: we-

W znamiennym okresie spoieczeństwo bratniej Czechosłowacji obchodzi w tym roku swoje
święto narodowe — 26 rocznicę
wyzwolenia. Zbiega się ono w
czasie z obchodami 50-lecia Komunistyczncj Partii Czechosłowacji; dobiegają końca przygotowania do XIV Zjazdu KPCz,
rozpoczynającego 25 maja swe
obrady; toczą się dyskusje wokół ogłoszonego projektu wytycznych zjazdu dotyczące piątego
5-letniego planu rozwoju gospo
darki narodowej CSRS.
Jest to ivięc czas w życiu na
szych południowych sąsiadów
szczególny. Zamyka on jeden z
najtrudniejszych i najbardziej
złożonych etapów w historii
Czechosłowacji i otwiera równocześnie perspektywy dalszego roz
woju CSRS.
Niełatwo było dojść do tego
momentu. Niewiele przecież czasu minęło od okresu ostrego, głębokiego kryzysu lat 1968—1969,
gdy siły antysocjalistyczne w
Czechosłowacji wspólnie z prawicowymi siłami oportunistycznymi i siłami rewizjonistycznymi
w KPCz, przy wszechstronnym
poparciu międzynarodowej reakcji, podjęły próbę obalenia w
Czechosłowacji ustroju socjalistycznego, czego logicznym następstwem byłoby zagrożenie pozycji
socjalizmu w Europie i co pocią-

Wczoraj uroczyście ob- rowano: W. Kozłowskiego
chodzili swoje święto pra- — brygadzistę z MPWiK
cownicy gospodarki komu- w Gdańsku, L. Kaezmar-

terani powstań w trądy- jownicy o społeczne i naro- rze II wojny światowej i
cyjnych mundurach,
bo- dowe wyzwolenie, żołnie- b. partyzanci, górnicy, hutnicy, przodownicy pracy,
młodzież w strojach orgamzacji.
Gorąco i serdecznie po
witani zostali przez zebra
nych przybyli na uroczy
stości: Edward Gierek, Jó
zef Cyrankiewicz, Piotr
Jaroszewicz, Edward Babiuch, Jan Szydlak, Sta
nisław Kania, Jan Mitrę
Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego
ga, Franciszek Szlachcic,
Komunistycznej Partii Czechosłowacji
przedstawiciele
Wojska
Towarzysz Gustav HUS AK
Polskiego z ministrem ob
rony narodowej gen. bro
Prezydent Czechosłowackiej Republiki
ni — Wojciechem Jaruzel
Socjalistycznej
skim, Armii Radzieckiej z
Towarzysz Ludvik SVOBODA
marszałkiem ZSRR — Iwa
Przewodniczący rządu Czechosłowackiej
nem S. Koniewem, amba
Republiki Socjalistycznej
sadorem ZSRR w Polsce
Towarzysz Lubomir SZTROUGAL
— Stanisławem PiłotowiP r ft g ft
czem, gospodarze
ziemi
DRODZY TOWARZYSZE!
śląskiej i opolskiej z I se
Z okazji 26 rocznicy vjyzwolenia bratniej Cze
kretarzami KW PZPR —
chosłowacji przesyłamy Wam i narodom Czecho
Zdzisławem Grudniem i Jó
słowackiej Republiki Socjalistycznej, gorące po
zefetn Kardasiem oraz prze
zdrowienia to imieniu Komitetu Centralnego Pol
wodniczącym
prezydiów
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rady Pań
WRN — Jerzym Ziętkiem
stwa i Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej
i Józefem Buzińskim.
Ludowej oraz całego narodu polskiego, jak rów
Obecna była delegacja
nież szczere gratulacje z okazji wydatnych sukce
kombatantów francuskich.
sów to umocnieniu i wszechstronnym rozwoju bu
Po zajęciu miejsc przez
downictwa socjalistycznego w Waszym kraju.
poczty sztandarowe orga
Z głębokim zadowoleniem stwierdzamy, że wy
nizacji społecznych i ode
nikające ze wspólnej idei i celów, tradycyjne sto
graniu hymnu państwowe
sunki przyjaźni, sojuszu i ścisłej współpracy, jakie
go rozległ się nad Katowi
łączą nasze państwa i narody, rozwijają się po
cami honorowy salut ar
myślnie i owocnie z korzyścią dla obu naszych
matni.
krajów oraz dla jedności wspólnoty państw socja
Manifestację
otworzył
listycznych.
gen. Jerzy Ziętek.
W dniu święta narodowego życzymy Wam, dro
dzy Towarzysze oraz narodom Cźechosłowackiej Re
Dłuższe
przemówienie
publiki. Socjalistycznej, dalszego rozkwitu Waszej
wygłosił następnie na ma
ojczyzny, dalszych sukcesów w walce o socjalizm,
nifestacji premier — Piotr
postęp i pokój na śiciecie.
Jaroszewicz
(tekst podaje
Edward GIEREK
my na str. 2).
pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Potężną manifestację za
Józef CYRANKIEWICZ
kończyła „Międzynarodów
przewodniczący Rady Państwa
ka”.
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Po przerwie w części ar
Piotr JAROSZEWICZ
tystycznej wystąpił z bo
gatym programem Pań
prezes Rady Ministrów
stwowy Zespół Pieśni i
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Tańca „Śląsk”.

W 26 rocznicę wyzwolenia Czechosłowacji

Rozmowy
chińsko • tureckie
PARYŻ (PAP). Korespon
dent AFP donosi z Anka
ry, że rządy Turcji i Chiń
skiej Republiki
Ludowej
wyraziły zgodę na podję
cie rozmów w sprawie na
wiązania stosunków dy
plomatycznych między obu
krajami.. Oficjalny komu
nikat w tej sprawie został
opublikowany w
sobotę
równocześnie w Ankarze i
w Pekinie. Komunikat do
daje, że rozmowy będą pro
wadzone przez ambasado
rów Turcji i Chin w Pary
żu.

POGODA
Przewidywany przebieg po
gody dla Wybrzeża wschod
niego na 9 bm.
Zachmurzenie małe. Tempe
ratura od 10 st. rano do 18
st. w ciągu dnia. Wiatry sła, wschodnie.

_
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Na zdjęciu: przewodniczący Prez. WRN T. Bejm dekoruje
Złotym Krzyżem Zasługi Jana Niewiadomskiego — pra
cownika fizycznego Miejskie go Przedsiębiorstwa Oczysz
czania w Gdańsku.
Fot. IV. Nieżywiński

nalnej województwa gdańskiego. W godzinach rannych gospodarze wojewódz
twa z przewodniczącym
Prez. WRN T. Bejmem i
2-eą przewodniczącego H.
Sliwowskim spotkali się z
przedstawicielami różnych
służb
komunalnych
z
całego województwa. W
czasie spotkania, w którym
uczestniczył również prze
wodniczący Zarządu Głów
nego Zw. Zaw. Prac. Go
spodarki
Komunalnej
i
Przemysłu Terenowego W.
Gaworski, wielu pracowni
ków przedsiębiorstw ko
munalnych odznaczono wy
.sokimi odznaczeniami pań
stwowymi "■ i honorowymi
odznakami. Złote Krzyże
Zasługi otrzymali: J. Nie
wiadomski — prac. fiz.
z MPO w Gdańsku, J. Sa
lomon i A. Todek — mon
terzy z WPK GG, F. Pieirasiński — konserwator
hydraulik z MZBM w
Gdyni i P. Rotta — murarz
z WPK GG.
Srebrnymi
Krzyżami Zasługi udeko-

ka — elektromontera z
WPK GG i T. Ryfkę —
^ Dokończenie na str. 2
___ ______

Vll Alert ZHP-zakończony

Wczoraj po południu na
piacu Wolności w Tcze
wie odbyła się uroczystość
przekazania Szczepowi ZHP
im. „Szarych Szeregów”
przy EPS „Polrno” sztan
daru harcerskiego ufundo
wanego przez społeczeńst
wo ziemi tczewskiej. W
uroczystości uczestniczył se
kretarz KW PZPR w Gdan
sku Tadeusz Fiszbach, gos
podarze miasta i powiatu,
harcerze, młodzież oraz
społeczeństwo Tczewa.
Aktu przekazania sztan
daru na ręce zastępcy na
czelnika Głównej Kwatery
ZHP hm. Kazimierza Set
laka dokonał I sekretarz
KP PZPR w Tczewie Cze
sław Lewandowski. Z ko
lei sztandar wręczony zos
tał komendantowi Szczepu
W porcie gdyńskim przy nych. Na jego pokładzie chrzestna, nauczycielka z im. „Szarych Szeregów”
hm. Witoldowi Bieleckie
nabrzeżu Rumuńskim za- odbyła się wczoraj trądy- Kuźnicy Ewa Muża
„Kuźnica” jest 4 z kolei mu.
kotwiczył nowy statek zbu cyjna uroczystość podnie
Po uroczystym ślubowa
niu harcerzy odbyło się
wręczenie honorowych od
znak „Zasłużonym Ziemi
Gdańskiej” oraz odznak
ZHP. Następnie tczewscy
harcerze przemaszerowali
ulicami miasta do parku
miejskiego gdzie przy za
palonych zniczach odbył
się apel oraz złożenie wią
zanek kwiatów przed pom
nikiem ku czci pomordo
wanych we wrześniu 1939
r. działaczy ZHP.
Ot.

Ekspresem do Japonii

Podniesienie bandery na m/s „Kuźnica“

dowany w duńskiej stoczni Nakskov — motorowiec
„Kuźnica”,
przeznaczony
dla Polskich Linii Oceanicz

gnęłoby za sobą rewizję wyników
II wojny światowej.
Obecni przywódcy KPCz doceniają, że internacjonalistyczna
pomoc udzielona wówczas przez
pięć krajów — członków Układu
Warszawskiego uratowała Czechosłowację przed wojną domową i kontrrewolucją oraz dopomogła obronić zdobycze socjalistyczne. Ale z głębokiego kryzysu wewnętrznego — polityczne-

KPCz, odnowiona, oczyszczona
od elementów prawicowych i
biernych, zdała egzamin z dojrzałośei politycznej i zdolności
aktywnego działania. Odnowione
i umocnione zostały więzi internacjonalistyczne z ZSRR, Polską
i innymi krajami socjalistycznymi. Frontowi narodowemu przywrócony został jego socjalistyczny charakter. Umocniono państwo socjalistyczne i jego organy,

go, ekonomicznego, społecznego,
narody czeski i słow acki wydobyć mogła tylko wytężona, konsekwentna, własna praca. Można
było tego dokonać tylko poprzez
usilną, konsekwentną walkę polityczną, ideologiczną, zarówno, w
szeregach partii, jak i w całym
narodzie, poprzez odnowienie
partii, odzyskanie przez nią kierowniczej roli w społeczeństwie,
nawiązanie ścisłych więzi z masami i przekonanie ich o celowości podjętych postanowień, o
słuszności obranej drogi.
Obecna, tchnąca optymizmem
sytuacja w Czechosłowacji jest
wynikiem konsekwentnej działalności nowego kierownictwa,

pomyślnie rozwiązano problem
narodowościowy na drodze ustroju federalnego.
Niemałe są również osiągnięcia gospodarcze. Doprowadzono
do ogólnej równowagi na rynku
wewnętrznym oraz do zahamowania silnych tendencji inflacyjnych. Udało się zmniejszyć
tempo wzrostu inwestycji i skoncentrować środki na wybranych,
najpotrzebniejszych dziedzinach,
Polepszyła się sytuacja w handlu zagranicznym. Przywrócono
centralne planowanie i zarządzanie gospodarką. Zadania planu
na rok 1970 zostały pomyślnie
zrealizowane, co w sposób decydujący przyczyniło się do usta-.

sienią bandery, podczas ekspresowcem, przeznaczo... . ś •
honorowym nym dIa największego w
ktorcj S°sciem donorowym pLO zakładu eksploatacyjstatku była jego matka nego — linii azjatyckich i
Australii,
dysponującego
aktualnie 42 statkami o łą
cznym tonażu blisko 417
DWT. 15 marca br. bliź
bilizowania sytuacji gospodarniaczy „Kuźnicy” statek o
czej kraju, a przy tym wszystnazwie „Jurata” pod do
kim nie tylko utrzymano,
ale
wództwem kpt. ż. w. Je
zdołano też podnieść stopę żyrzego Sułkowskiego wypły
ciową ludności. O to bowiem
nął w inauguracyjny eks
chodziło.
presowy rejs do Japonii.
Czy wszystkie problemy nurtu16 kwietnia br. w podobną
jącc Czechosłowację zostały już
podróż wyruszył kolejny
pomyślnie załatwione? Dał na to
ekspresowiec „Hel”
pod
niedawno odpowiedź I sekretarz
dowództwem kpt. ż. w.
KC KPCz, Gustav Husak, przeLeszka Adwenta. 14 bm.
mawiając w Pradze do aktywu
port gdyński opuści „Kuź
partyjnego: „...czeka nas mnó
nica”, którą dowodzi kpt.
stwo problemów we wszystkich
ż. w. Telesfor Bielicz. Co
dziedzinach i trzeba nodchodzić
miesiąc zatem jeden eks
do ich rozwiązania gruntownie,
presowiec PLO zdążać bę
radzić się mas i konsekwentriie
dzie w przyśpieszonym tern
realizować wnioski. Powinniśmy
pie do Jokohamy. Dzięki
systematycznie, skoncentrowanywprowadzeniu ekspresowmi siłami, przezwyciężać błędy
ców na linię dalekowscho
dziesięcioletniej przeszłości i błędnią, znacznemu skróceniu
dy ostatnich trzech lat, jakie zaulega czas podróży na tra
szły w naszym społeczeństwie,
sie: Europa — Japonia —
likwidować niedociągnięcia jakie
Europa. Trasa Gdynia —
są jeszcze u nas na wielu odcinJokohama, licząca ponad
kach”. I dalej: „możemy powie17 tys. mil morskich, po
dzieć, że istnieje pewność, iż kroczymy słuszną drogą, że nasze
konywana jest przez eksnarody w najbliższych
latach
presowce przeciętnie w cią
mogą mieć nadzieję na pomyśl
gu 33,5 dni.
ny rozwój, poprawę sytuacji, na
M/s „Kuźnica” jest przed
rozwój naszego społeczeństwa socjalistycznego i na podniesienie
ostatnim ekspresowcem zbu
stopy życiowej”.
dowanym przez Duńczyków
Tego bratnim narodom Czechodla PLO. Statek rozwija
Słowacji — w dniu ich śnięta —
średnią szybkość 20 wę
szczerze życzymy,
złów.
Krzysztof ZAREWICZ

*czes)

i Uroczysty I
i koncert I

I
i
I Dziś o godz. 11 w sali ■
! Państwowej Opery
i|
I Filharmonii Bałtyckiej |
j w Gdańsku odbędzie się ;
! uroczysty koncert z oka *
I zji 26 rocznicy wy-1
j zwolenia, organizowany ;
■przez Zarząd Okręgu ■
■ ZBoWiD, klub b. więź- |
niów Stutthofu i Mu- !
« zeum w Sztutowie.
■ Na program koncertu |
| złożą się: muzyka, recy- I
; tacje, śpiew w wykona- !
■ niu solistów Opery Bał- I
| tyckiej, Orkiestry Sym- j
j fonicznej Stoczni im !
i Komuny Paryskiej i I
I chóru im. F. Nowowiej- ■
I skiego.

j

Nowe propozycje
pokojowe Patet Lao
LONDYN
(PAP).
Do
Vientiane,
stolicy Laosu
przybył w sobotę specjalny
wysłannik Patet
Lao —
Tiao Souk Vongasak.
Agencja Reutera podaje,
że przekaże on premierowi
rządu Laosu, księciu Souvanna Phouma
list od
przewodniczącego
Patrio
tycznego
Frontu
Laosu
księcia
Souphanouvonga.
List ten
zawiera nowe
prooozycje pokojowe.

DZIENNIK

110 (8339) 9 i 10 maja 1971 r.

BAŁ TY C KI

„Pomogliście nam, partyjni i bezpartyjni, swoją postawą w najtrud
niejszych dniach grudniowych i pomagacie nam dziś w realizacji
programu VII i VIII Plenum“ - z przemówienia P. Jaroszewicza w Katowicach

W Dukli od 1968 r. istnieje Muzeum Braterstwa
Broni, w którym zgromadzono liczne pamiątki
obrazujące przebieg walk o Przełęcz Dukielską. Na
dziedzińcu ustawiono radzieckie działa z okresu
II wojny światowej i czołg T-34.
Na zdjęciu: dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli podczas lekcji wychowania obywatelskiego na terenie muzeum.
CAF-Loka j-telef oto

z
|
i
?
j
*
*
♦
*

W Dniu Pracownika
Gospodarki Komunalnej
• Dokończenie ze str. 1
hydraulika z DZBM w Nowym Porcie. Brązowe Krzy
że Zasługi otrzymali: H
Markowska — konduktor
ika i• J.
¥ TTAiMciri
Ucmski — monter
v
z MPK w Elblągu, H. Dą
browski — elektromonter
z WPK GG, R. W osiński
— monter z Woj. Przeds.
Zaop. Żuław w Wodę, .T.
Lelek — monter z MPWiK
w Gdańsku i Katarzyna
Glinka — st. projektant z
BPBK w Gdańsku.
Ponadto 28 osób otrzy
mało honorowe odznaki
„Zasłużonym Ziemi Gdań
skiej”.
Po południu odbyła się
uroczysta akademia w Gdy
ni, na którą przybyli: wi
ceminister gospodarki ko
munalnej M. Zubełewicz,
przewodniczący Żarz. Gł.
Zw. Zaw. Gosp. Kom. i
Przem. Ter. W. Gaworski,
przedstawiciele wojewódz
kich władz resortowych oraz władz terenowych z
zastępcą przewodniczącego
Prez. WRN H. Śliwowskim
i przewodniczącym Prez.
MRN w Gdyni J. Mariań
skim. W części oficjalnej
m. in. zabrał głos wicemi
nister M. Zubełewicz, któ
ry podkreślił znaczenie pra
cy przedsiębiorstw komu
nalnych w rozwoju ośrod
ków miejskich i przemy
słowych oraz przekazał za
łogom serdeczne życzenia
dalszych osiągnięć w zas
pokajaniu codziennych po
trzeb i poprawy warun
ków bytowych ludności.
Uroczystość
uświetniło
wręczenie sztandaru prze
chodniego załodze gdyń
skiego MPO, która uzyska
ła najlepsze wyniki pracy
w roku ubiegłym, zdoby
wając I miejsce we współ
zawodnictwie ogólnokrajo
wym.
W czasie akademii od
była się również dekora
cja przodujących pracow
ników gdyńskich służb ko
munalnych odznaczeniami
państwowymi i odznakami
honorowymi. Złoty Krzyż
Zasługi otrzymali: A. Ho
ly z MPO, legitymujący
się 40-letnim stażem pra
cy, W. Swiątczak, pracu
jący już 35 lat w MPWiK
i B. Piaskowska — pra
cownica ODIM, a Srebrny
Krzyż Zasługi — R. Wiś
niewski — prac. fiz. z
MPO. Honorowe odznaki
„Zasłużony Przodownik So
cjalistycznej Pracy” otrzy
mali: W. Stromski i L.
Wedelstedt — monterzy z
MPGC oraz F. Mocek —
prac. warsztatów w MPO.
Odznaką „Zasłużony Racj on a 1 izat o r’ ’ ud ekcro wa n o
pracownika warsztatów w
MPO J. Janiaka, a odzna
ką „Przodujący Drogowiec”
— kierownika grupy ro-

STATKI

bót w MZDiM H. Nowa
czyka.
,
. . 28 _ osób, otrzymało
..
„
odznakl „Przodownika Socjalistycznej Pracy”.
Gdyńskie uroczystości z
okazji Dnia Pracownika
. .
Gospodarki
Komunalnej
zakończył bogaty program
artystyczny.
Jar

400 lat polskiej
poligrafii wojskowej
WARSZAWA (PAP). —
Współczesne prace history
czne podają, że już w cza
sie kampanii
wojennych
Stefana Batorego pod Połockiem i Wielkimi Łuka
mi, typograf — niejaki Wa
lenty Kępczyński, towarzy
szył polskiemu królowi z...
obozową drukarnią. Fakt
ten stanowi o początkach
polskiej poligrafii wojsko
wej.
Dziś: kilkadziesiąt
mi
lionów książek, broszur i
czasopism, miliony egzem
plarzy gazet, wiele milionów’
odbitek — druków różnych
— to tylko roczna
pro
dukcja przedsiębiorstw po
ligraficznych.

Wczoraj rozpoczęło w
Gdyni dwudniowe obrady
V Sympozjum Nawigacyjne,. organizowane tym razem przez Radę Uczelnianą przy Wyższej Szkole
Morskiej w Gdyni. W imię
niu rektora WSM sympozjum otworzył i powitał uczestników prorektor do
spraw praktyk 'coc. mgr

Gdańszczanin
— laureatem

konkursu
kompozytorów'
W tych dniach ogłoszo
no wyniki, organizowanego
przez Związek Kompozy
torów Polskich, konkursu
kompozytorów na utwór
muzyczny do tekstów Wła
dysława Broniewskiego.
Milo nam poinformować,
że jury w składzie: przew.
T. Baird, A. Dobrowolski,
T. Maklakiewicz i Jan Ma
ria Gisges I miejsce i I
nagrodę przyznało mgr.
Andrzejowi Lewandowskie
mu z Gdańska, którego spo
łeczeństwo Gdańska wie
lokrotnie miało możność
widzieć jako dyrygenta
Chóru Politechniki Gdań
skiej.

„Piotr Dunin”, „Huta Sosno
wiec”,
„Marynarz
Migała”,
„Ciechanów”, „Orla”, „Kpt.
Kosko”, „Oświęcim” — poi.,
„Iwan
Moskwin”
—
radź.,
„Jurgen Drews” — NRF,

Lubelska“
na wodzie

Po
węgiel:
„Bałtijskij-15”,
„WołgoJew”, „Vanglo”, „Baltijskij-62”,
„Wołgobałt-121”,
„50-Let Sowitskoj Własti” —
radź.

W Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni odbyło
się wodowanie kolejnego
statku przeznaczonego dla
Polskiej Żeglugi Morskiej
w Szczecinie.
Masowiec
o
nośności
23 000 ton otrzymał nazwę
„Ziemia Lubelska”. Trady
cyjnej ceremonii rozbicia
butelki szampana dokonała
Władysława Wojtowicz, 72letnia emerytka z Lubli
na, była działaczka PZPR.
Na uroczystość przybyli
m. in.: Zdzisław Pasternak
—
wiceprzewodniczący
Prez. WRN w Lublinie,
Stanisław Jankowski —
kier. Wydz. Przemysłu KW
PZPR w Lublinie, Marian
Gasperowiez — dyrektor
Zakładu Gdyńskiego PŻM
oraz dyrektor techniczny
stoczni inż. Willi Fandrey.

GDYNIA
„Moniuszko”,
„Władysław
Broniewski”, „Czacki”, ,,K. I.
Gałczyński”, „Kuźnica”, „Za
menhof”, „Konin”, „Krasnal”,
„Mazury”, „Heweliusz”, „Swi
noujście”, „Grudziądz”, „Za
brze”, „Zamość”, „Staszic” —
poi., „Dnieproges” — radź.,
„Eleni”
—
grec.,
„Sigrid
Flint”, „Stadt Rensburg” —
NRF, „Adel” — cypr., „Slagen” — norw., „Turiacu” —
brąz.
Po węgiel: „Adam Mickie
wicz”, „Iwan Bołotnikow” —
radź., „Vallila” — fiń., „Szcze
ein”, „Zielona Góra” — poi.
M. L.

ście wobec świata me.
Z dumą
podkreślamy
odparty dowod prawdy, ze aktywny udział w owsta
Siąsk był nigdy me prze- niach
akcji plebiscvtostał i będzie zawsze inte- wei knbipt ^iaqkiph
ktd_
wej kobiet śląskich, których zasługi ojczyzna nasza, ocenia szczególnie wy-

’końcowej fazie II wojny
"T de®łuż.f , Polsce
ziemia
światowej
600-tysięczną, mokratycznvch^ *iłach któ- góri\oslfka sama doznała
czwartą
pod względem
odrodziły sil
NRD ~ dzięk\ Yładzy ludowej
wielkości ■ — po Zwią.oazny
w inkij. _ niespotykanego
nigdj
zka~Rad7ieckim
Stanach Uznanie przez NRD, już w przedtem/ ’awansu" społeć
ZKU -ttatmecłuin, duuicu.u
,.kiad7:p 7„n_
.
sy ,c
Zjednoczonych i Wielkiej '0 rj w układzie zgo no - gospodarczego i kulku.
Brytanii — armię koalicji rze]ecf:m> naszeJ granicy turalnego.
Dzięki Polsce,
położyłoprzyjaźpodwa wspaniale7
Śląsk mógł rozwinąć
dynamicznie
Istotę powstań, ich cha^otn^były dla wie zachodniej
liny Pod stosunki
swóji
iednożnaSy poirkiePraanas okresem zasadni- nij .współpracy .1 pomocy potencjał
gospodai-ray.
j can oznacz»} poisKie ma
rewizii noieć i war- wzajemnej pomiędzy na- Wspomnę tylko, że po wojsy robotnicze i chłopskie, «ej rewizji pojęć
wai
ktajami
nie produkcja przimysło?knWiek0W ZyJąCe nS Slą"
Zwycięstwo myśli poliOdmiennie kształtowały wa woj. katowickiego wzr0
Walka
ludu ślaskieeo tyesmej polskich * komuni- się stosunki w drugim sła 9-krotnie, a woj. opola
ludu śląskiego g
zjednoczenie całego państwie
niemieckim, w skiego — 6-krotme.
przeciwko
niemieckiemu obozu sił demokratycznych NRF od chwili powołania
Śląsk i Zagłębie
Dąkapitałowi i obszarnictwu, wokół polskiej klasy ro- tego państwa do życia, do browskie były i pozostaną
o wyzwolenie społeczne, botniczej i jej partii spra- rangi oficjalnej doktryny kuźnią siły i zamożności,
zespalała się ściśle z walką wiło, że Polska odrodziła rządowej podniesiony zos- ostoją porządku . społeczne.
. Ł się jako państwo ludu pra tak tam antykomumz-m, po 8°> -spokoju i twórczych za
o wyzwolenie spod nie- cująceg0; zespolone trwale li tyka niegodzenia się z no- mysłów, inicjatorem nowa
mieckiego jarzma, o wol- z socjalizmem, silne no- wym porządkiem w Euro- torskich poczynań,
ność narodową. Narasta- wym systemem sojuszów pie, polityka kwestionowa-w dramatycznych dniach
niu świadomości klasowej politycznych.
nia rezultatów II wojny grudniowych, w 1970 r.
robotników i rhłnnńw to
Nie zaPominamy> źe t0 światowej, w tym także na kiedy rozstrzygały się kwe
w
opow xo Armia Radzieqka przynio- szej
zachodniej
granicy stie dla narodu decydujące,
warzyszyło w sposób natu sja Poisce wolność w spra państwowej na Odrze i Ny społeczeństwo Śląska, Zaralny dojrzewanie ich pa- wiedliwych historycznych sie Łużyckiej. Rząd polski głębia i Opolszczyzny raz
triotycznej postawy i dą- granicach, że to ZSRR po- wielokrotnie
proponował jeszcze
zdało z honoA
“
magał nam budować ludo- ustanowienie normalnych rem egzamin dojrzałośwą
państwowość.
Dziś, stosunków także z Niepolitycznej, patriotyOto klucz do zrozumie- przyjaźń
Związku
Ra- miecką Republika Federal- zmu>
zrozumienia
najnia śląskiego oporu i prze dzieckiego, jego potęga i ną. Pragnąc zapewnić po- istotniejszych racji naszej
trwania,
do objaśnienia czołowa
rola w świe- kój i bezpieczeństwo na ludowej ojtozyzny. Pierwsze,
,
, cie są dla nas gwarancją naszym kontynencie nie u- nip słowem, me deklaracja
istotnych źródeł powstań bezpjeczeństwa i pokojo- stawaliśmy w poszukiwaa czynem, klasa robotśląskich. Oto przesłanka, Wego rozwoju.
niu dróg wiodących do te- nicza, inteligencja
i młoktóra
sprawiła, że po I
Wspólnotą ideałów i ra- go celu. Dlatego wspólnie dzież tej ziemi zadokumenwojnie światowej na o- CR stanu określająca cha- z innymi krajami Układu !°.^ały s%Yojehoparcie dla
.
. ’
rak ter stosunków polsko- Warszawskiego wysunęiiś- kierownictwa partu, dla no
czaci zdumionej Europy, radzieckich jest obiektyw- my w apelu budapeszteń- a/ego kursu politycznego,
Śląsk wybuchnął rozbu- nje uwarunkowana,
jest skim z marca 1968 r. ideę , 3 .?03^kego Plzez Partię
dzoną polskością.
także trwale zaaprobowa- zwołania europejskiej konW7S1 vUKiedy
z nersnektywv na’ rozumowo i emocjional- ferencji bezpieczeństwa i
Pomogliście nam, party,jy P -i i ■ nie> Przez narody obu kra- współpracy. Działając w ra
* bezpartyjni, swoją po
czasu patrzymy na sląskie jdw_ silna Polska jest po- mach sformułowanych w s*awą w najtrudniejszych
powstania, z całą wyrazi- trzebna Związkowi Radziec apelu
budapeszteńskim dniach grudniowych i postością uwydatnia się ich kiemu. Pntęga Związku Ra przesłanek, Polska zapro- m^gacie nam dziś w reaiinlebeiskość
i masowość dzieckiego potrzebna jest ponowała rządowi NRFzacjł Programu VII i VIII
pieoejskosc
masowosc. polsc6j bQ w nipj _ pow. podjęcie rozmów w celu Plenum- Przyjmijcie za to,
Bez głębokiej radyk.aiiza- tarzam — spoczywa rękoj- podpisania układu pomię- towarzysze ) rodacy, plycji mas na ówczesnym Ślą mia niepodległości, nienaru dzy naszymi państwami, w ^ce z.
serca podzięsku, bez
rewolucyjnych szalmości granic i bezpie- którym NRF uznałaby na- kow'a”ie„od kierownictwa
nastrojów w klasie robot- czeństwa zaiówno dla nas, szą granicę zachodnią. Jak [.zadu'
^
niczei svtuacia - bvć mo- jak 1 dla całej wspólnoty wiadi0m°, rozmowy te, pro4 *
J y
J
y
socjalistycznych państw i wadzone w ub. roku, za- Ludzie,
którzy
kiedyś
że — nie dojrzałaby do narodów.
kończyły się pomyślnie podzas^dą do pisania
dziejów
wystąpień zbrojnych.
Siła przyjaźni manifestu pisaniem w dniu 7 grud- nówego odrodzonego SląsKnleine 7rvwv zhroine
się Ze szczeg01n^ w^- nia 197« r. układu O pod- ka ~ bpdd m°głi POwiea twłaScza trzeci w któ- razistością w momentach stawach normalizacji wza- dzi?ć: »a Początku jego ro*
rvm n ri z i a I wziełn 60 tvs trudnych, a doświadczenie jemnych stosunków pomię kwńubyłaofiara krwi rarym udział wzięto bo tys.
.
pionierskiej dzv PRL a NRF
dzieckich i polskich zolpowstancow, wspieranych
Ł y’ ;e
a ,p ' :r eJ
y ,
a
•
.
nierzv
bvła Polska ludu
nr7P7 1 Q0-tvsiec7na rzęs??skomplikowanej drodze
bu
Fakt ten stanowi ważne merzU
°yla ;OISKa !umi
pizez 19Ü tysięczną rzeszę
nawego ustroju sy- wydarzenie w naswch sto Pracu^ce8°’ byJa wytężona
strajkujących robotmkow,
y takie oowsta a
sunkachT
p! praca f ^ wielkie Justozasługują w pełni na to,
tuacJe,ta, 16 p°w,ta^su^facn z Niemiecką Re- rvczne dns były perspektv
aby zaliczyć je obok pow,Po bolesnych wydarzę- publiką Federalną i oznak(ór niesie socjalizm,
stania kościuszkowskiego, niack . nau Wybrzeżu w cza poważny sukces tych
(PAP).
listopadowego i styczniowe gfudniu ub. roku, kietow- sj w NRP, którym droga
go, do rzędu najznamietwo partii wybrane na jest noimalizacja stosunnitszych walk wolnościo- Uli Plenum KC podjęło kow pomiędzy wszystkim:
wych naszego narodu
wysiłek rozładowania na- państwami w Europie.
Ogólnopolski charakter i rosłych napięć społecznych,
Jednakże same układy i
znaczenie powstań podkreś odbudowy zaufania i u- porozumienia nie są jeszlała również aktywna po- mocnienia naruszonej wię- cze dostateczną rękojmią
moc, z jaką pośpieszyło
z masami. W tej trudnej poprawy stosunków. IHogą
Górnoślązakom społeczeń- prac.V spotkaliśmy się z one jedynie kształtować ra
stwo polskie. Ponad 2 ty- pełnym zrozumieniem
i my dla pełnej normalizasiące ochotników z róż- konkretną, moralną i ma- cji. Nasz układ z NRF
nych stron Polski, przede terialną, pomocą ZSRR. musi byc ratyfikowany
wszystkim zaś z pobliskie- Sprzyjała ona pomyślnej przez organy ustawodawgo czerwonego Zagłębia realizacji zapoczątkowane- cze obu krajów. Chcemy
Dąbrowskiego, walczyło w go przez kierownictwo par wierzyć, że rząd kanclerza
powstańczych
szeregach, tii i państwa procesu od- Brandta, zgodnie z wielośpieszyły na głodujący i nowy życia politycznego i krotnie składanymi deklawalczący Śląsk transporty społeczno - gospodarczego, racjami, jest rzeczywiście
z bronią i żywnością, o- rozwoju demiokracji socja- zainteresowany w pełnej
dzieżą i książką polską.
listycznej, realizacji kur- normalizacji stosunków z
Nie mogła, oczywiście, su na
zdynamizowanie Polską i z pozostałymi pań
dorównać ta pomoc potęż- dalszego rozwoju kraju, na stwami socjalistycznymi, na
nemu wsparciu, jakiego u- szybszą i odczuwalną po- dowód czego powinien modzielałń bojówkarzom i re- prawę warunków życia żliwie szybko i jednocześgularnym formacjom woj- społeczeństwa.
nie rozpocząć procedurę ra
skowym Rzesza niemiecka
Zdajemy slobie sprawę, tyfikacyjną, zarówno w
pokonana, lecz wciąż sil- my wszyscy, że nieod- stosunku do układu mos-

{

V Sympozjum Nawigacyjne
uczelni morskich

M/s „Ziemia

GDAŃSK

Zgromadziła nas urogralną częścią składową na‘ i zdecydowana działać zownym warunkiem na- kiewskiego, jak też ukłaczystość podniosła i ważpolskiej Macierzy.
z całą brutalnością. szych dalszych sukcesów du zawartego z Polską. Sta
na. Cała Polska obchodzi
Pozdrawiam
z
całego Możliwości pomocy ze stro jest
pełna
i
konse- nowisko nasze w sprawie
dziś z nami podwójne świę
8
serca obecnych wśród nas ny patriotycznego społeczeń kwentna realizacja pro- ratyfikacji obu układów
to: 50-lecie III Powstania marszałków’
_ stwa polskiego, były, nieste gramu VII i VIII Plenum rząd polski przekazał rząmaro^amuw
x
£en6I*S
Śląskiego i 26 rocznicę zwy
bohaterskiej Armii ty> niezt)yt wielkie. Ograni- KC PZPR, jest umacnia- dowi NRF już w grudniu
eięstwa nad hitleryzmem. Radzieckiej
a * między czała ^ niezdecydowana i nie kierowniczej roli par- ub. roku. Ratyfikacja lobu
Zbieżność ta urasta do ran n-m^ byłego dowódcę I kunktatorska postawa ów- tii w całokształcie życia podpisanych układów przez
gi symbolu, spaja dwa róż Frontu ukraińskiego mar- cz^sneS° rządu polskiego, społecznego,
podnoszenie zachodnioniemiecki Bundes
ne rozdziały historii, ale
,.
,
Koniewa ktdry ~ uwikłany przez autorytetu i sprężystości tag będzie probierzem inoba o wyjątkowej donio- ktdrpp.n hnhatprskie woi- Piłsudskiego w agresywną wszystkich organów wła- tencji rządu NRF w dążeska^wyzwołfły^Shjsk ^oca- w°łnę przeciw młodej Ro- dzy ludowej, jest dobra, niu
do unormowania stosłości.
Powstania śląskie i zwy- łając go oskrzydlającym fv
wydajna 1 prawidłow° zo( sanków ze wszystkimi pań
cięstwo
nad faszyzmem manewrem od zniszczenia. y ^ h “L
. i
ganizowana
praca
nas stwami
socjalis.ycznymi.
tworzą żvwa tkankę na.
.
zowanych mas śląskich — wszystkich, na każdym sta Ratyfikacja układu z 1
szveh " dziejów niezvstveh
Związek Radziecki był skłonny. był
traktować nowisku, w atmosferze wy grudnia ub. roku utorozaimuia wybitne mieisce Słowną siłą koalicji an- powstania jako niepożąda- sowiej dyscypliny społecz- wałaby drogę do nawiązawe współczesnym mvśle- ^hitlerowskiej. Jego na- ny epizod, jako „history- nej j poczucia odpowiedział nia stosunków dyplomaniu i działaniu Polaków rody dzwi§ały na swoich czną pomyłkę” a w rezul- ności za powierzone obo- tycznych i pełnej normaliSa one ogniwami narodo- barkack główny ciężar wal tacie ustąpić wobec wysu- wiązki, jest dalszy rozwój zacji naszych stosunków z
wowyzwoleńczej i rewohi- ki 1 wniosły_ największy wanych przez polityków współpracy i pogłębianie NRF.
cyjnej
tradycji polskiej wkład do, zwycięsAtwa‘ ^wy angł°*askich i faworyzują- integracji gospodarczej z
w dziedzinie naszych sto
klasy
robotniczej i ludu cję.st.wo to odwroclł° bieg cych Niemcy koncepcji roz ZSRR i innymi krajami sunków
dwustronnych z
polskiego.
dziejow_ świata, uchroniło wiązania
tzw. „sprawy RWPG>
nrF możemy zanotować
„
.
, ludzkość od gotowanych górnośląskiej
. .
Na tej drodze odnotowa- pewne postępy. Stanowią
Dzis,^ kiedy od tamtych jej klęsk i nieszczęścia
Tylko nieustępliwości i }j£my juz widoczne pozy- 0ne wyraz naszej dobrej
zdarzeń dzieli nas epoka, narody słowiańskie od za- odwadze powstańców zaw tywne rezultaty. Wyrażają Woli, rzeczywistej poprawy
kiedy socjalizm ukształto- głady.
dzięczamy to ze Polska od gi one w osiągniętej sta- stosunków między Polską
wał nowe, lepsze losy na„
. ,
,
,
zyskała w 1921 r. wschód- hP. ... nnwv^nfli
.
y . , . ą
rodu i państwa polskiego; _£“sć-1 fwa?a narod£m nią część Górnego Śląska. ^
a MB , oocemamy także w
nip mnżpmV ^annrnnipń n ZSRR> budowniczym kociaki d iplił 7Wvcieszeizemu udziału klasy ro tej
mierze znaczenie noznanych i
bezimiennych "'unizmu' naszym wy^ stwo śląskiego
powstańcza ^'“1^"„ańTtwf"'TrylPf“ylj‘ . W55,hodnltei
bohaterach, którzy Polsce bowanym 1, nieza^odnym 0d powalenia hitleryzmu,
a
^ządu kancdeiZa Bianatazłożyli w ofierze to, co każ Przyjaciołom!
od narodzin Polski Ludo- miczneł P^cy całej gospo- Mylą się jednak ci, którzy
demu jest dane raz jeden
Pozdrawiam gorąco wier wej był czasem cierpienia ^i„vnf°WSnadnpn r,i S^dzą’ ze Praktyczne potylko: własne życie.
nych synów ojczyzny, jej i próby potu, łez i krwi. _ stoov życiowej?w ustabili.WNJpZyCh0 stosun.
obrońców, bohaterów ruBył w międzywojennej,
Py . y
. ’
‘
kach z NRF mogą zastąKornie pochylamy glo’ w Polsce i wie kapitalistyczno - obszarni- zowaniu fynku zewnętrz- pić ratyfikację układu,
wy nad mogiłami pow. . u . T, ,_...n.-n.i.
nego, w stwarzaniu korzyst
stańców śląskich, nad gro- lu. kraja(:h. Eur°Py- °zdra kr7Jvwdodnnwipri/ia na
neS° klimatu dla spokoj-Mamy jednak
prawo wy
bami żołnierzy radzieckich wiam żołnierzy wszystk eh krzywd. Odpowiedzią na ^
^ c'_ magai;, aby deklaracje rzą
tak licznie rozsianymi po ^°j>tow I
[
j
bunt 1 b !a nalast|jąca i chą charakterystyczną pro- du NRP poparte zostały
całej Polsce, nad procha*
e|
^ k 20rgJniz0wana walka kłarz?du P° c,raktycznymi. . krokaml
mi żołnierzy września i Poylskipc,0
j
sy robotniczej pracującej vn 1 • VI11 Plenum KC zmierzającymi do poprawy
wszystkich Polaków, party
0 ’
wsi postępowej Pinteligen- PZPR jest taki rozwój stosunków. Dotyczy to rózantów i żołnierzy, którzy
Nasza wiedza o śląskich .. ’ Najbardziej świadomi kraju, który zapewni przy- wnież okresu przed ratyfipolegli w zmaganiach z powstaniach jest coraz głę w' t
wielu powstańców spieszenie tempa wzrostu kacją układu, w którym
hitlerowską Rzeszą. Odda- bsza, coraz bardziej udoku śląskich odnajdywali dro gospodarczego, łącząc go mogłyby być osiągnięte
jemy cześć ich dziełu i mentowana, uwolniona od gę najsłuszniejszą — do harmonijnie z zaspokaja- większe postępy w naszej
świętej sprawie, za którą fałszów burżuazyjnej hi- Komunistycznej Partii Pol niem społecznych potrzeb współpracy, zwłaszcza gospolegli. Dzieło to przetrwa storiografii, a także od bo- $ki i sprzyrnierzonej z nią narodu.
podarczej.
ło próbę czasu.
leśnych uproszczeń i sehe- radykainej lewicy społecz
Pomni cierpień i bolesw okresie ludowego 26Z prawdziwym wzruszę- matycznych ocen.
neJ_
nych gtrat> -akie poniójł -lecia kopalnie woj. katoniem przekazuję — w imię
Na poWstańczą epopeję
Toteż kiedy we wrześ- naród polski w okresie II wlckiego dały krajowi błiniu kierownictwa partii, składaiy się różne nurty, niu 1939 roku, runęły na wojny światowej, staraliś- sko ^ miliardy 250 milioRady Państwa i rządu, w Wątki i uwarunkowania. Polskę całą swoją potęgą my sję od pierwszych ndw ^on wóSla> huty poimieniu całego narodu poi Przewodzili
powstaniom hitlerowskie Niemcy, kie- chwil po wyzwoleniu pod- ?.ad
milionów ton staskiego — wyrazy głębokiej iudzie 0 różnych poglą- dy później zapadła nad porządkować całe nasze
opolskie cementownie
czci i wdzięczności obec- dach społeczno - politycz- krajem złowroga noc o- clzisilpnie wobec problemu ° lsk° ^ milionów ton cenym wśród nas i wszyst- nych) aIe w szerokich rze- kupacyjna — krwi nie niemieckiego podstawowe- ?„entur. a. °Polsc.y rolnicy
kim pozostałym
wetera- szach powstańczych prze- poskąpił nikt.
_
mu ceiow; _ nie dopuś- , ^ m|honorv
700 tysięcy
nom trzech kolejnych zry- ważali
robotnicy o reAni na chwi1^ nie zlozy“ cić do odrodzenia się ta- t0n zbo?b' Radosci;f i da’
wów ludu śląskiego, pow- wolucyjnych
poglądach.
broni. Żołnierz poi- kich Niemie
które mo- TwiaZmnść
„nu
stancom i działaczom ple- Wszystkich łączył wów- sk! był wszędzie, gdzie to- , .
ponownie zagrozić
d
’
rezultaty
biscytowym.
Chwytając czas głęboki patriotyzm, czył się bój z hitleryzmem. |,3 y p Europie
§
odczuwane
za bron w pamiętnych la- iaP7vła waiks, n 7Pnnipnip
Pomimo strat i zmsz- ’' „ e 1
pie- .
sh w każdym zakątku lutach 1919, 1920 i 1921 dali^ Ä ozeft Polaka wystawiła w
«*»!!** Rżocżypospolitej.

kpt. ż. w. Władysław Rymarz. Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej reprezen
tuje na tych obradach
kmdr dypl.- doc. dr Józef
Urbański, a Wyższą Szkołę Morskąw Szczecinie
kpt. ż. w. Kazimierz Panowicz.
Sympozja tego typu ma
ją już u nas swoją trady
cję i organizowane są ko
lejno, w zależności od te
matyki, przez polskie uczel
nie morskie. Dotychczas o~
mawiano na nich proble
my bezpieczeństwa żeglu
gi, optymalizacji tras oce
anicznych, ro.li radaru w
żegludze morskiej, astrona
wigacji i nawigacji.
Obecne sympozjum, po
święcone nawigacji mors
kiej, zaprezentuje 12 prac
przygotowanych przez stu
dentów naszych uczelni
morskich.
(czes)

Uroczystość załogi
kartuskiego „Lasu“
Załoga Rejonu Produkcji
Leśnej „Las” w Kartuzach
święciła wczoraj milą uroczystość w związku z za
jęciem pierwszego miej
sca w międzyzakładowym
współzawodnictwie w ska
li Gdańskiego Przedsiębior
stwa Produkcji Leśnej.
W skład jednostki kartus
kiej, zatrudniającej 238 osób, wchodzi również ba
za w Kościerzynie, baza w
Sopocie oraz brygady leś
ne w Kaliskach, Studzie
nicach i Lipuszu. Do osiąg
nięć rejonu należy m. in.
wypracowanie w 1970 r.
zysku wartości 3 min 150
tys. zł. Ponad 60 proc. je
go produkcji przeznaczana
jest na eksport głównie do
krajów strefy dolarowej, a
m. in. do Anglii, Kanady,
Australii, Japonii, NRF, a
także do NRD. W stanie
surowym eksportuje się
najwięcej jagód czarnych i
kurek, a ponadto wysyła
się wiele przetworów jak
kompot z jagody czarnej i
z truskawki, ogórki kon
serwowe i susz warzyw
ny.
Podczas wczorajszej uroczystości
załoga
RPL
„Las” w Kartuzach otrzymała proporzec prze
chodni ZG Związku Zawo
dowego Pracowników Leś
nictwa i Drzew., a także
m. in. telewizor marki
„Granit”.
T. Cli.

w

® Dokończenie ze str, 1
niu sukcesu swoich pupilów
miało
okazję
oklaskiwania
dwóch reprezentantów Polski
stojących na podium zwycięz
ców'. Zenon Czechowski i Kyszard Szurkowski zajęli dru
gie i trzecie miejsce i po raz
pierwszy wywalczyli bonifi
katy dla swego zespołu na eta
powym finiszu
XXIV WP.
Triumfował jednak
20-letni
Belg Marcel Omloop potwier
dzając, jeszcze raz wysoką kia
sę siódemki
trenera Lucien
Acou.
Oto krótki film rejestrują
cy koleje III etapu: na star
cie w Miizynie stanęło 115 za
wodników, gdyż Axel- Fesche)
(NRD)
musiał się wycofać
wskutek kontuzji, jakiej do
zna! we Włocławku. Na wąs
kiej jezdni o nie najlepszej na
wierzchni posypały się defek
ty, których na pierwszych 40
km było ponad 20. Aż pięć
razy przebijali gumy nasi ko
larze, a pierwszym pechow
cem okazał się
tym razem
Zbigniew Krzószowiec, który
natychmiast
otrzymał rower
cd Andrzeja Kaczmarka. Po
znaniak na pewno marzył o
dobrym miejscu na mecie w
swym rodzinnym grodzie, a
jednak bez wahania pospie
szył z pomocą niedysponowa
nemu koledze i sam zaczekał
na kolo z wozu technicznego
naszej drużyny.
Peleton wielokrotnie rozry
wał się, ale pozostające z ty
lu grupy przy pomocy po
myślnego wiatru znowu do
łączały" do czołówki.
Nasza
siódemka stale walczyła na
czele stawki i Widać było, że
Polacy postanowili dojść do
głosu po serii niepowodzeń.
Zwycięzcą etapu miał być w
rachubach trenera Lasaka i
jego drużyny poznański ko
larz Zenon Czechowski. Krzy
sztof Stec, Ryszard Szurkow
ski i Andrzej Kaczmarek przy
gotowywali przed stadionem
korzystną pozycję do rozstrzy
gającego uderzenia w wykona
niu swego
kapitana.
Przy
wjeźdzle w bramę stadionu
Kaczmarek
wyprowadzi« na
pierwsze miejsce w wachlarzyku Czechowskiego. Znajdu
jący się tuż za jego plecami
Belg Omloop i jadący w fio
letowej
koszulce
Starkow
(ZSRR) postanowili zaatako
wać zanim czołówka wpadnie
na bieżnię. Uczynili to zbyt
gwałtownie, Belg zawadzi! ro
werem o przednie kolo kola
rza radzieckiego, który nie
mógł w tej sytuacji utrzymać
równowagi. Ryszard Szurkow
ski,
tylko
dzięki
błys
kawicznemu refleksowi zdo
łał po dużym
luku ominąć
zwalającego się
na ziemię
Siarkowa,
który przewróci!
kilku jadących za nim kola
rzy. Wśród nich znaleźli się
Andrzej Kaczmarek i Władislaw Ńielubin. Omloop wy
przedził jednak Czechowskie
go i na wąskiej bieżni utrzy
mał pierwszą pozycję. Przy
jazd na metę Czechowskiego
i Szurkowskiego tuż za zwy
cięzcą. etapu został owacyjnie
przyjęty przez widzów. Zno
wu oglądaliśmy
triumfalną
rundę honorową, podczas któ
rej zwycięzcom etapu towarzy
szyli rozentuzjazmowani kibi
ce biegnąc wokół boiska i po
wiewając biało-czerwonymi fla
gami.
WYNIKI

INDYWIDUALNE
III ETAPU

J. Marcel Omloop (Belgia)
3:31.00 (z T min. bon.) ; 2.
Zenon CZECHOWSKI: (Polska);
3:31.30 (z 30 sek. bon.); 3. Ry
szard SZURKOWSKI (Polska)
3:31.45 (15 sek. bon.): 4. Karl
Heinz Miersch (NRD) 3:32.00;
5. Peter Hove (Dania) 3:32.00;
6. Jiri Mainus (CSRS) 3:32.00;
7. Bernd Knispfel (NRD) 3:32.00;
8. Ludo van Stayen (Belgia)
3:32.00: 9. Franco Ongarato
(Włochy)
r :32.00; 10. Ruedi
Frank (Szwajcaria) 3:32.00; 14.
Zbigniew KRZESZÓW HIC (Pol
ska) 3:32.00; 28. Wojciech Matuśiak 3:32.00;' 52. Józef Mi
kołajczyk 3:32.00; 83. Andrzej
Kaczmarek 3:32,00; 95. Krzy
sztof Stec 3:32.00.
Etap ukończyło 115 zawod
ników.
Przeciętna
szybkość
zwycięzcy wynosiła 46,7 km/
godz., a przeciętna szybkość
lidera po pokonaniu 438 km
wynosi 46,9 km/godz.

1. Belgia 14:07.00; 2. Polska
14:07.15; 3. NRD 14:08.00.
KEASYFIKAf JA
INDYWIDUALNA PO III ETA
PACH
1. Franco Ongarato (Wio
chy) 9:18.36; 2. Ludo an Der

Hokeiści wygrali
z W. Brytanią
Reprezentacja Polski w
hokeju na trawie odniosła
w piątek duży sukces, zwy
ciężając w Bisham Abbey
zespół W. Brytanii 1:0.
Zwycięską bramkę zdobył
w 40 min. Jerzy Czajka.

7
1
C
7

KLASYFIKACJA DRUŻYNO
WA PO III ETAPACH
1. ‘ Wiochy 37:18.54; 2. Bel
gia 37:18.55; 3. ZSRR 37:19.44;
4. CSRS 37:19.47; 5. POLSKA
37:19.57; 6. NRD 37:20.19; 7.
Węgry 37:20.24; 8. Rumunia
37:20.24; 9. Bułgaria 37:21.24;
10.
Szwajcaria
37:25.57;
11.
Francja 37:27.46; 12. Maroko
37:29.18; 13. Finlandia 37:33.47;
14. Norwegia 37:35.52; 15. W.
Brytania 37:53.41;
16.
Dania
37:55.01; 17. Algieria 37:55.43.
Wyniki I badania antydopin
gowego dały rezultat nega
tywny.
KLASYFIKACJA NA NAJAK
TYWNIEJSZEGO KOLARZA
PO III ETAPIE
1. Starkow (ZSRR) 11 pkt.;
2. SZURKOWSKI (Polska) 8
pkt.; 3. Ńielubin (ZSRR) 8
pkt.; 4. Holilt (CSRS) 6 kpt.;
5. STEC (Polska) 5 pkt.; 6.
Omloop (Belgia) 5 pkt.; 7—10
Osineew
(ZSRR),
Mickein
(NRD), Bielousow (ZSRR) i
Airt (Węgry) — po 3 pkt.
Niedzielny IV etap Wyścigu
Pokoju ma 160 km długości i
prowadzi z Międzyrzecza do
Szczecina. Kolarze jechać bę
dą przez Skwierzynę, Gorzów
Wlkp., Lipiany i Pyrzyce na
stadion szczecińskiej Pogoni.
Start ostry nastąpi o godz. 13
z Międzyrzecza dokąd kola
rze przewiezieni zostaną au
tokarami, a przyjazd pierw
szych kolarzy na metę spo
dziewany jest ok. godz. 17.
Dwie premie na tym etapie
znajdują się w Gorzowie (46
km) i Pyrzycach (106 km).

Jubileusz
tenisistów
W sobotę w domku klu
bowym SKT w Sopocie od
było się po południu spot
kanie działaczy tenisowych
Wybrzeża, zorganizowane z
okazji 25-lecia działalnoś
ci Gdańskiego Okręgowego
Związku Tenisowego.
W miłej atmosferze, ci
którzy budowali podstawy
potęgi wybrzeżowego teni
sa w pierwszych latach po
wojennych oraz działacze
młodszego pokolenia wspo
minali stare dzieje. Wyróż
niający się w pracy akty
wiści tenisowi okręgu otrzymali pamiątkowe dy
plomy i upominki.

Bałtyk—Flota 2:1
Wczioraj w Gdyni odby
ło się spotkanie piłkarskie
o mistrzostwo ligi między
wojewódzkiej pomiędzy dru
żynami Bałtyku i Floty.
Spotkanie zakończyło się
zwycięstwem Bałtyku 2:1
(1:1). Bramki dla Bałty
ku zdobyli: Buczma i Rud
nicki, dla Floty — Głow-;
nia,
(st)

Niedzielne imprezy sportom
PIŁKA NOŻNA

WYNIKI DRUŻYNOWE
III ETAPU

26 kwietnia br. z por
tu w San Francisco wy
płynęli łodzią przez Papłynęła
cyfik para brytyjskich
żeglarzzy — John Fair
tax i Sylwia Cook. Od
fax
momentu
wyruszenia
nie otrzymano od nich
żadnej wiadomości. Wła
dze portowe przypusz
czają, że zepsuło się im
radio, albo dwoje śmiał
ków utonęło.
Na zdjęciu: żeglarze
przed opuszczeniem por
tu
wznoszą
ostatni
toast.
C AF-U PI-telefoto

Linden (Belgia) 9:18.52; 3. Alo
is Iloiik (CSB.S) 9:19.30; 4.
Zenon CZECHOWSKI (Polska)
9:19.36; 5. Ryszard SZURKOW
SKI (Polska) 9:19.43; 6. Jurij
Osineew
(ZSRR)
9:19.48; 7.
Theofil Fierens (Belgia) 9:19.51;
8. Anatolij Starkow
(ZSRR)
9:19.55; 9. Władisław Ńielubin
(ZSRR) 9:19.58; 10. Dieter Mic
ke in (NRD) 9:20.03; 36. Józef
Mikołajczyk 9:20.06; 59. Woj
ciech Matusiąk 9:20.32; 65.
Krzysztof Stec 9:21.37; 98. An
drzej Kaczmarek 9:39.31; 66
Zbigniew Krzeszowice 9:21,42.

GDYNIA, stadion przy ul.
Ejsmonda, godz. 16 — spotka
nie II ligi: MZKS Gdynia —
Cracovia.
GDAŃSK, stadion przy ul.
Marynarki Polskiej, godz. 11 —
spotkanie ligi między wojewoda
kiej: Stoczniowiec
—
Lech
Poznań.
ELBLĄG, boisko przy ul.
Krakusa, godz. U — spotkanie
ligi międzywojewódzkiej: Olimpia — Gwardia Koszalin.

W niedzielę odbędą się na
stępujące spotkania ligi okrę
gowej: Bałtyk II — Lechia II
(godz. 11), Unia Tczew — Wi
sła Tczew (godz. 16), Gedania
— Włókniarz Star. (godz. 12),
Stoczniowiec II — Flota II
(godz. 13.50), MZKS Gdynia U
— Ogniwo Sopot (godz. 17.50),
Gryf Wejherowo — Olimpia ił
Elbląg (godz. 17).
A oto niedzielne mecze ligi
juniorów: Cartusia — Lechia
(godz. 11), Pogoń Lębork —
MZKS
Gdynia
(godz.
10),
Włókniarz Star. — Stocznio
wiec
II
(godz.
10),
MKS
Gdańsk
—
Stoczniowiec
I
(godz. 14.30), Flota — Wisła
Tczew (godz. 10), Gedania —*
Olimpia Elbl. (godz. 10).
BOKS

)
i
/
/
^

GDANSK, sala ZNTK na
Przeróbce, godz. 11 — spot
kania bokserskie ligi okręgo
wej : Gedania — MZKS Gdy
nia.
RUGBY
OLIWA, boisko WSWF, godz.
io — spotkanie Pucharu Pols
ki rugbv: Spójnia — Posnania.
SOPOT, boisko pr/y ul. Ja
na z Kolna, godz. 13 — spot
kanie Pucharu Polski: Ogniwo
Sopot — Lechia Gdańsk.
PIŁKA

RĘCZNA

GDANSK, boisko asfaltowo
Spójni przy ul. Słowackiego,
godz. 11 — snotkanie ligi te
rytorialnej piłki ręcznej męż
czyzn: stoczniowiec — Juvenia Białystok.
ELBLĄG, boisko asfaltowe
stadionu przy ul. Agrikoła,
godz. u — spotkanie II ligi
wilki rocznej mężczyzn: Olim
pia — Lechia.
GDANSK, korty T.echii, godz.
10 — spotkanie okręgowej li
gi
mlodziczek:
Lechia
—
CRLZS Motława.
KOSZYKÓWKA
GDYNIA, sala Startu, goć::.
10 — spotkania turnieju o pu
char prezesa GOZKosz. z udzialem młodzieżowych (do lat
23) zesnołów czołowych klu
bów okręgu.
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gnm ASTANAWIAMY
Jw się dziś nad wieloma pojęciami.
Nawet uznanym
symbolom
naj
wyższych wartości przypi
sujemy nowe,
bogatsze

PWSM
przedstawia...
...społeczeństwu Wy-X
brzeża nowego kandy- X
data do przyszłych mię- $
dzynarodowych konkur- ♦
sów muzycznych, wy
soce uzdolnionego stu
denta, skrzypka Edwar
da ZIEN KOW SK1EGO
z klasy doc. Stefana +
Hermana, z której wy
szedł światowej sławy ♦
Konstanty Kulka.
Młody muzyk dyspo- ♦
nuje już dzisiaj nieska- ♦
zitelną,
wirtuozowską X

techniką na podkładzie X
intensywnej emocjonal- %
ności, żarem ekspresji i«
sugestywną mocą inter- $
pretacji.
•
♦ Jego publiczny recital |
♦ odbędzie się w ponie- *
? działek 10 bm. o godz. 4
19.30 w sali koncerto- f
wej Grand Hotelu
w*
Sopocie.
«
W programie Sonata *
g-moll J. S. Bacha, 12%
Kaprysów Paganiniego %
i Wariacje na temat pie- J
śni szkockiej Ernsta. %
Bilety w przedsprzeda- ♦
ży w sopockim „Orbi- ♦
sie”. Całkowity dochód %
przeznacza się na odbu- X
dowę Zamku Królew- *
skiego w Warszawie.
J
R. H. ♦

Maria Callas
— pedagogiem
Maria Callas wykładać bę
dzie w szkole muzycznej Juilliarda w Nowym Jorku. W
październiku br. i lutym przy
szłego — artystka poprowadzi
na tej uczelni dwa 6-tygodniowe cykle wykładów.

3

treści. Racja stanu np. po
szerza się obecnie o mate
rialne i społeczne warunki
życia
narodu. Dobrobyt
człowieka staje się podsta
wowym celem działalności
gospodarczej państwa, a
rozwój jego osobowości —
ważnym zadaniem nadbu
dowy oświatowo - kultu
ralnej i polityczno-społecz
nej. Celowi temu ma słu
żyć suma codziennego dzia
łania poszczególnych oby
wateli i całego społeczeń
stwa.
W kształtowaniu zatem
dnia dzisiejszego i perspek
tywicznego jutra, musimy
angażować się wszyscy,
zdając sobie sprawę z te
go, że związani jesteśmy
między sobą niezliczonymi
zależnościami. Im wyższy
bowiem jest poziom cywi
lizacji, tym większy staje
się splot wzajemnych pod
pór zad ko wań. Na przytulność np. i wygodę domo
wego zacisza składa się
praca tysięcy osób z róż
nych przemysłów, dzieło
pisarza dociera do nas w
skomplikowanym procesie
produkcyjnym, który roz
poczyna gajowy, pielęgnu
jący młode drzewa
na
papierówkę, a kończy dru
karz; o obsłudze zaś inte
resantów w urzędzie, któ
rymi raz po raz się staje
my, decyduje wielostop
niowa struktura admini
stracji.
Truizmem więc będzie
stwierdzenie, że nasze wa
runki życia stwarzamy sa
mi. Tę oczywistą jednak
prawdę, nie zawsze — pod
wpływem złożoności wska
zanych wyżej powązań —
sobie uświadamiamy. Czu
jemy się częściej małym
trybikiem w skomplikowa
nej machinie społecznej,
niż jej elementarną częś
cią, jaką w istocie rzeczy
stanowimy. Uznajemy zre
sztą to miejsce za wygod
ne gdyż umniejsza poczu
cie odpowiedzialności.
I oto mamy przed sobą
najistotniejszy
problem
dnia dzisiejszego — prob
lem miary obywatelskiego
zaangażowania, która za
decyduje o zasięgu i efek
tywności zachodzących w
naszym kraju przemian.
Czy jest to nowe społecz
ne zagadnienie, zrodzone
przez wydarzenia u schył
ku ubiegłego roku? By
najmniej. Nasz nowy ustrój bazuje przecież na
aktywności społecznej oby
wateli i od początku wła
dzy ludowej rozwijaliśmy
zaangażowanie ludzi w roz
strzyganiu spraw
ogółu.
Fakt jednak, iż nie zapo
biegało to zakłóceniom sto
sunków7 społecznych, skła

nia do nowego spojrzenia
na formy i treści społecz
nego zaangażowania. Inny,
wydaje się, niż w przeszło
ści powinien być jego
kształt. Musi on odpowia
dać nowym horyzontom,
nakreślonym w programie
VIII Plenum
Komitetu
Centralnego PZPR.
Jakie zaangażowanie staje się
dziś
najbardziej
przydatne?
dziś
najbardziej
przydatne?
nowe — '"obec obywatelskiej
aktywności — wymagania. Nie
może ona wyczerpywać się na
publicznej manifestacyjności.

Praktyka uchwalania re
zolucji, o których natych
miast po zebraniu zapomi
na się, powinna stać się
tylko wspomnieniem. Przy
wrócić należy prymat kon
kretnemu działaniu, umniej
szając znaczenie werbal
nych
deklaracji.
Nową
cenę nadajemy indywidu
alnym postawom, rozluź
niając dotychczasowe ramy
organizacyjne
i
formy
przejawiania się aktywnoś
ci. Prawdziwe zaangażo wanie wiąże się z wyzwa
lającym inicjatywę kryty
cyzmem, bardziej z wew
nętrznym uznaniem zadań,
niż ze ślepym wykonawst
wem. Świadomy bowiem
udział obywateli w życiu
publicznym występuje tyl
ko wówczas, gdy wypływa
on z przekonania o słusz
ności rzeczy.
Pożądane
jest także, aby aktywność
społeczna ogarniała wszy
stko, co wokół nas
się
dzieje — w zakładzie pra
cy i na klatce schodowej,
w sklepie i w szkole, w
sferze produkcji i stosun
ków społecznych. Nic nie
powinno być obojętne, gdyż
wszystko decyduje o wa
runkach życiowych.
Nie może być dziś miej
sca na postawy przesiąk
nięte znieczulicą i sobko-stwem,
uwidaczniającym
się
w
powiedzonkach:
„ja mam żonę i dzieci”,
„czy się stoi czy się leży”...,
„nie podskakuj a potakuj
itp. Nowe programy życia
polityczno-społecznego i go
spodarczego, podjęta przez
kierownictwo partii i rzą
du konsultacja z klasą ro
botniczą i całym społeczeń
stwem przy rozstrzyganiu
ważniejszych spraw kraju,
zwiększyły możliwości uczestnictwa obywateli w
kształtowaniu dnia dzisiej
szego i jutrzejszego.
Wszystko w tej sytu
acji zależy od stopnia
społecznej aktywności do
rosłych i młodzieży, lu •
dzi nauki i produkcji,
mieszkańców miast i wsi.
Waga spraw dziejących
się po ostatnich wyda
rzeniach wymaga stopnia
najwyższego.
Zachodzi potrzeba odda

nia krajowi nie tylko rze
telnego, codziennego trudu,
ale także inicjatywy i wo
li twórczego, konstruktyw
nego działania. Takie za
angażowanie może wypły
wać z dostrzeżenia co
dziennego styku i wzajem
nych powiązań dobra oso
bistego i dobra ogólnego,
obowiązków i praw. Ścisłe
powiązanie tych dwóch elemcntów stanowi podsta
wowy atrybut życia zbio
rowego i istotę demokracji.
Jej zakłócenia, jak wyka
zały doświadczenia,
zja
wiają się wówczas, gdy
więzi obywatelskich obo
wiązków i praw ulegają
deformacji.
Skłania to do nowego war
tościowania znamion społecz
nej aktywności.

Pierwszym zasadniczym
miernikiem powinna być
praca zawodowa, jej wy
dajność
i jakość, a
nie
„zebraniowa
aktywność”,
do której wielce przywyk
liśmy. Nie może uchodzić
za działacza ten, kto nie
legitymuje się osiągnięcia
mi na powierzonym mu
stanowisku. Tylko. dorobek

konkretny powinien wy
znaczać pozycję społeczną
ludzi.
Jak najbardziej obowią
zuje dziś jednolitość spo
łecznego cblicza każdego
obywatela, niezależnie od
stanowiska i funkcji. Bo
wiem wówczas, gdy poja
wiają się maski postaw,
na użytek świąteczny i co
dzienny, dla zwierzchników
i podwładnych — wówczas
najczęściej wkrada się pry
wata. A socjalizm realizu
je się przecież poprzez co
dzienne wcielanie jego za
łożeń w stosunkach pracy,
w pozycji obywatela
w
urzędzie, w uspołecznio
nym warsztacie
usługo
wym i placówce handlo
wej — we współżyciu z
otoczeniem.
Niezbędne
jest
bo
wiem zrozumienie, że na
sze indywidualne sprawy
nadają kształt sprawom
publicznym, a
dobro
publiczne stwarza dobro
prywatne.

Józef Ogrodnik

Wątpliwości rozstrzygnięte,— wreszcie prawdziwa wiosna! Na klombach wokół
Sobieskiego na Targu Drzewnym w Gdańsku zakwitły tulipany.

Optvmi$tn»7ne spojrzenie w przyszłość

O

frontacje
sprzedawca —
wienia sytuacji książki,
klient, są w wielu wypadktórą obecnie w poważkach dla księgarza bardzo
nym stopniu wyznaczają
niesympatyczne. Spotykają
niskie nakłady i zbyt posię oni z zarzutami, iż przy
wolne tempo dokonywaznacznych ilościach ksiąnia wznowień?
żek
zalegających
półki,
Dla zrównoważenia choć
rzadko znaleźć można po- w części zachwianych prozycję naprawdę poszuki- porcji między dostawami
waną.
istotnie poszukiwanych puAktualne zmiany i wy- blikacji, a zapotrzebowadarzenia przyniosły realną niem na nie ze strony ryn
szansę zniwelowania dy- ku czytelniczego, Naczelny
sonansów. Działający już Zarząd Wydawnictw sforod pół roku Naczelny Za- mułował dość rygorystyczrząd Wydawnictw okrzepł ny program poszukiwania
organizacyjnie i przystępu- rezerw wewnętrznych w
je do realizacji szerokiego zużyciu
papieru na cele
programu usprawnienia i wydawnicze.
Ujmując
modernizacji branży edy- rzecz w dużym skrócie, bętorskiej. Niedawno na po- dzie on polegał z jednej
rządku
dziennym obrad strony na opracowaniu syBiura Politycznego partii stemu weryfikującego forznalazły się kluczowe pro- maty i gatunki papieru (obierny przemysłu poligrafi- becnie wydawcy używają
cznego, od których rozwią- ponad 150 rodzajów papiezania ściśle uzależnione są ru!), z drugiej zaś — na
dalsze losy polskiej książ- bardziej konsekwentnej i
ki.
surowszej selekcji tytułów
Co zatem obiecują o- nadmiernie
specjalistyczbaj partnerzy dla poprą- nych, ulokowanych bądź to

W Dniach Oświaty

Aktywizacja wszystkich środowisk
ORAZ więcej czytamy, chodzimy
do kina i teatru, staranniej urzą
dzamy nasze mieszkania, rozsze
rzamy krąg zainteresowań. To m. in.
składa się na pojęcie wzrostu poziomu
kulturalnego, które to hasło przyświe
ca także dorocznym Dniom Oświaty,
Książki i Prasy. Dni te w roku bie
żącym zbiegają się z zakończeniem
ogłoszonego z inicjatywy UNESCO Mię
dzynarodowego Roku Oświaty — stąd
m. in. szczególny ich charakter. Obok
przeglądu dotychczasowych osiągnięć
będą one również okazją do pogłębie
nia kontaktów ze sztuką i jej twór
cami, służyć będą podejmowaniu no
wych inicjatyw, zmierzających do ak
tywizacji życia kulturalnego we wszy
stkich
środowiskach
społecznych.
Chodzi o przejawy inicjatyw w dzia
łalności kulturalnej w całym kraju, we
wszystkich środowiskach — szczegól
nie zaś w odniesieniu do młodzieży
i kół robotniczych. Dlatego np, jedna
z niedziel — 23 bm. — przebiegnie pod
hasłem: „Książka w służbie
ludzi
pracy”, dlatego organizatorzy obcho
dów przygotowali szereg imprez i kon
kursów, mających na celu ujawnienie
talentów, drzemiących w młodych lu
dziach. Przykładowo — gdański Mło
dzieżowy Dom Kultury ogłosił konkurs
literacki dla młodzieży szkół średnich
pt. „Mój pierwszy start z piórem”.
Start może się okazać ciekawy...
Być może w powszedniej „całorocz
nej” pracy nie zdajemy sobie sprawy
z tego, jak wiele osób związanych jest
z zawodową, bądź społeczną działalno
ścią na niwie kultury. Bo i w samej
rzeczy o ludziach tych nie jest zbyt
głośno, a właśnie im wielu z nas za
wdzięcza swój pierwszy kontakt z
wielką przygodą, jaką jest dobra książ
ka, dzięki nim nauczyło się dostrzegać
piękno. Ci działacze — czy to z oka
załego pałacu sztuki, czy też ze skrom
nej wiejskiej szkoły, gdzie w jednej z
klas założono ośrodek kultury — speł
niają najbardziej pożyteczną, organi
czną niejako pracę. Często bez zapła
ty, a nawet bez skromnego dowodu
uznania w postaci symbolicznego dyp
lomu. Im to poświecony będzie obcho
dzony. 16 bm. Dzień Działacza Kultury
— z centralną tego dnia uroczystością
w gdańskim Teatrze Wielkim. 700 dzia
laczy zaproszono na to spotkanie —
aby w dowód uznania za ich trud wrę
czyć im odznaczenia i dyplomy, zapre
zentować Bryllową mozaikę „Na szkle
malowane”. Podobne spotkania odbę
dą się we wszystkich powiatach wo
jewództwa.
Festyny, spotkania, kiermasze książ
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kowe, wystawy, konkursy, dyskusje —
różne są formy obchodów święta kul
tury. Włączyły się w te obchody bi
blioteki, kluby i domy kultury, orga
nizacje społeczne, związki twórcze. U
nas obchody nacechowane będą akcen
tami morskimi, przypominającymi na
sze związki z morzem. Będzie więc np.
sopocka biblioteka propagowała „Morzei
w literaturze pięknej i popularnonau
kowej”, gdyńska przygotowuje wysta-t
wę pt. „Morze żywi i bogaci”, będzie1
też obfitowała w akcenty morskie;
przygotowywana w gdyńskim „Domu;
Abrahama” wystawa pt. „Gdynia w;
latach 1910—1926”. Skoro już jesteśmy:
przy Gdyni — warto zwrócić uwagę:
na przygotowywany przez tutejszy;
klub studencki „Maszoperia” kiermasz!
plakatu pt. „Runda II”, poświęcony
popularyzacji naszej sztuki plakato
wej i grafiki użytkowej. Inny
stu
dencki klub „Carillon” w Gdańsku or
ganizujemy konkurs plastyczny, zatytu
łowany „Gdańsk w oczach dziecka”. Na,
podstawie złożonych tu prac, dziecia-i
ki kwalifikowane będą do finału, na
którym przewidziano improwizacje ar
tystyczne: każdy z zawodników zjawi
się z własnym blokiem i przyborami
rysunkowymi. Młodych artystów „na
żywo” oglądać będziemy mogli 16 bm.
o godz. 12. Inna możliwość bezpośred
niego kontaktu ze sztuką — to orga
nizowane w Gdańsku na ul. Mariac
kiej 16 bm., w ramach wielkiego
kiermaszu-festynu,
pokazy
pracy
twórców ludowych, czy też „dzień ot
warty pracowni artystów gdańskich”.
Wojewódzka uroczystość inauguracji
Dni Oświaty, Książki i Prasy rozpo
cznie się dziś o godz. 13 w Klubie
Rolnika w Chwaszczynie. Przewidzia
ne są tu występy zespołów artystycz
nych, m. in. zespołu regionalnego „Ka
szuby”. Począwszy też od dnia dzi
siejszego we wszystkich miastach i
większych wsiach będą organizowane
liczne wystawy prac miejscowych
twórców, pamiątek regionalnych, spot
kania z reprezentantami środowisk
kulturalnych i artystycznych.
Dni Oświaty będą nie tylko od
świętną prezentacją, ale także okazją
do wielu spotkań roboczych, twórczych.
Taki charakter będą miały np. tego
roczne Międzynarodowe Targi Książki
w Warszawie, do których akces zgło
siło ok. 2 400 wydawców. Większy niż
dotychczas nacisk będzie tu położony
na wymianę ofert wydawniczych, na
bywanie praw autorskich, robocze spot-1
kania wydawców.
A. K.

Rozmowy w niedzielę

Czekając na bestsellery
D dawna zwykliśmy mówić, że
programowanie,
produkcja i upowszechnianie
książki, to system „naczyń
połączonych”,
w których
każdy z partnerów działa
w ścisłej symbiozie i zależności.
Tak się jednak
składało, że dotychczas mo
żna było mówić raczej o
dysonansach niż o pełnej
harmonii w stosunkach mię
trzy trzema książkowymi
potentatami, jakimi są: Na
czelny
Zarząd
Wydawnictw, Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego oraz
Centrala Księgarstwa „Dom
Książki”.
Ruch wydawmiczy miał
pretensje do drukarstwa o
niedostatki w bazie poligraficznej, o niewykonywa
nie planów ilościowych i
nieustanne obniżanie jakości książkowego produktu. „Dom Książki” obciążał edytorstwo odpowiedziąlnością za to, że kon-

Gdynia — bulwar nadmorski

Po tygodniowej wachcie
MARŁY niedawno dożywot
ni prezydent Haiti Fran
cois Duvalier nosił się kie
dyś z zamiarem obwołania się
cesarzem Haiti. Mimo jednak, że
plan ten zarzucił, postarał się,
by funkcja prezydenta została w
jego rodzinie. Uczynił to nawet
w sposób pozornie demokratycz
ny, bowiem w lutym tego roku
rozpisał referendum, w którym
ludność Haiti miała się wypo
wiedzieć, czy wyraża zgodę, aby
następcą na fotelu prezydenckim
został 19-letni syn Jean Claude.
Naliczono wówczas 2 319 116 gło
sów „tak” i... ani jednego „nie”,
trudności z powierzeniem funk
cji prezydenta Jean Claude’owi
istnieć mogłyby jednak mimo
wszystko, bowiem przepisy prze
widywały, że prezydentem może
zostać osoba w wieku co naj
mniej lat 40. Uporano się z tą
przeszkodą w ten sposób, że par
lament obniżył granicę wieku
wyborczego do lat 21. Jean Claude’owi natomiast „honorowo” dodano 2 lata życia. I tak oto gdy
Francois Duvalier niespodziewanie szybko zakończył życie, jego

Z

następcą został Jean Claude.
Playboy ze sposobu bycia, gru
bas o byczkowatym karku i twa
rzy debila. Funkcję prezydenta
ma zapewnioną — jak jego oj
ciec — dożywotnio, co nie zna
czy jednak, że musi na niej do
żyć wieku swego poprzednika.
Niektórzy dziwią się w ogóle,
że Francois Duvalier zmarł śmier
cią naturalną, był bowiem obiek
tem licznych zamachów na jego

w planach przedsiębiorstw
wydawniczych, bądź też w
grupie około 4 400 tytułów (na
ogólną liczbę
11 000 pozycji wydanych w
roku ubiegłym), realizowanych na zasadzie koncesj
przez różnego rodzaju urzę
dy i instytucje,
Oczywiście, nie może
tu być mowy o jakich
kolwiek tendencjach do
mechanicznego likwidatorstwa i co za tym idzie
o zagrożeniu żywotnych
interesów poszczególnych
dyscyplin
naukowych,
czy uzasadnionej polity
ki w zakresie debiutów.
Wygospodarowane tą dro
Są rezerwy obrócone zostaną przede wszystkim na
zwiększenie
liczby i pomnożenie nakładów wznowieb- W tej dziedzinie odczuwa s:ę bowiem szczególne zaniedbanie. Przy
stuprocentowym wyczerpa
niu się książki niemal nie
osiągalnym ewenementem
jest u nas jej wznowienie
w tym samym roku ka
lendarzowym, regułą zaś
— co najmniej roczne, a
często kilkuletnie wyczeki
wanie na reedycję. Trzeba
doprowadzić do tego, aby
osiągnięcia twórców i suk
cesy wydawców mogły być
sprowadzone aż do nasyce
nia rynku,
Uchwały Biura Politycz
nego w sprawie dalszego
rozwoju poligrafii stwarza
ją l-ealne możliwości wy
produkowania w 1975 r. 175
min egzemplarzy książek,
a w r. 1980 — 214 milio
nów.
Będzie to możliwe
dzięki włączeniu do pla
nów inwestycyjnych jesz
cze w bieżącej pięciolatce
trzech nowych, dużych za
kładów drukarskich, które
będą
pracowały
przede
wszystkim na potrzeby ru
chu wydawniczego. Oczy
wiście realizowanie postu
lowanego przez ruch wyda
wniczy planu ilościowego
produkcji książek nie roz
wiązuje problemu jakości
oraz skrócenia cyklu pro
dukcyjnego, ale i tu możli
wości wprowadzenia w naj
bliższym czasie do Domu
Słowa Polskiego linii szyb
kiego zautomatyzowanego
składu oraz pierwsze sukce
sy w wielkiej batalii z che
mią o poprawę
jakości
farb, pozwalają spojrzeć
w przyszłość z nieco wię
kszym optymizmem.

Jan Okopień
amunicja, składająca się na uzbro
jenie 6-tysięcznej armii haitańskiej. Duvalier pozwalał
na
przydział tylko 5 naboi do każ
dego karabinu. Nie ufał armii,
której przedstawiciele uczestni
czyli w 10 próbach inwazji i 6
zamachach na niego.
Władza Francois Duvaliera nie
opierała się zresztą na wojsku,
lecz na liczącej 12 tysięcy ludzi
ciężko uzbrojonej policji i 3-ty-

Playboy - prezydentem
życie. Dwa z nich wydawały się
skuteczne. Pierwszy, w 1969 ro
ku, kiedy „niezidentyfikowany”
samolot zrzucił bomby na pałac
prezydencki, drugi — w kwiet
niu 1970 roku — kiedy 3 kanonierki (co stanowi 3/5 haitańskiej marynarki) otworzyły ogień
na siedzibę prezydenta.
„Papa
Doc”, jak nazywano zmarłego
dyktatora, uszedł jednak śmier
ci. Bomby i pociski nie
były
zbyt celne, a wystarczyłoby jedno dobre trafienie, aby cały
pałac prezydencki wyleciał w
powietrze. W jego piwnicach
znajduje się bowiem wszystka

pomnika króla Jana
Fot. W. Nieżywiński

sięcznej grupie tajniaków zwa
nych „Touton Macoutes”.
Ta
grupa sprawowała bezwzględną
władzę nad 4 800 000 Haitańczyków, likwidując brutalnie wszel
ki opór. Specjalna komisja OPA,
już cztery lata temu, przypisa
ła Duvalierowi odpowiedzialność
za zamordowanie 3169 przeciw
ników politycznych. Jego prze
ciwnicy żyjący na emigracji
określają liczbę ofiar na 12 ty
sięcy.
Kiedy Francois Duvalier — w
1957 roku — doszedł do władzy,
Haiti było krajem zacofanym, w
chwili jego śmierci natomiast jest

Organizacja konkretów
AKIE są aktualnie
najważniejsze sprawy
Zrzeszenia Studentów Pol
skich? Z tym pytaniem
zwróciliśmy się do wiceprzewodniczącego
Rady
Naczelnej ZSP, a zarazem
dyrektora Biura Podróży i
Turystyki ZSP „Almatur”
Mirosława Szymańskiego:
— Brzmi to trochę jak
modny slogan, ale za jed
no z ważniejszych obec
nie zadań, uważamy ta
kie ustawienie organizacji,
aby nie wyręczała ona ad
ministracji, nie koncentro
wala się np. na sprawach
wynikających ze złej pra
cy uczelni — a reprezen
towała szeroko pojęte in
teresy środowiska studen
ckiego, kształtowała jego
postawy. W sumie więc
chodzi nam o wychowanie
młodego człowieka, zmu
szanie go do podejmowa
nia decyzji — i to w spra
wach wykraczających po
za program studiów. Uwa
żamy, że wychowanie to
konkretna praca i rozli
czanie się z jej efektów.
ZSP nie powinno być to
warzystwem wzajemnej adoracji, głoszącym „wszyscy studenci kochajmy się”
— ale organizacją konkretów, przynależność do
której obliguje do pracy
na rzecz
,
.środowiska.
— Kieruje pan studencką turystyką i wyporzynkiem. Jak te sprawy są
traktowane w ZSP?
— Turystyka jest w śro
dowisku
młodzieżowym
rzeczą niezwykle ważną —
przecież nawet takie pojęcie, jak np. internacjonalistyczne wychowanie —
bez turystyki, możliwości
konfrontacji, będzie tylko
nieczytelnym hasłem. Spra
wy socjalne —* a w tym i
wypoczynku, podróży, zaj
mu ją w ZSP coraz bardziej eksponowane miejsce. Chodzi przecież także
o regenerację sił, tak potrzebną podczas trudnych
studiów, czy potem — pra
cy zawodowej. Turystyka
w świecie jest już przemysłem - i to niezwykle
rozwiniętym. My — z uwa
gi na niewystarczającą bazę materialną — nie możemy jeszcze rozwinąć tej
turystyki
przemysłowej,
chociaż inwestycje turystyczne bardzo szybko ren
tują się. W tej sytuacji
ZSP nastawia się na turystykę socjalną — i uważamy, że każdy, nasz aktywista może stać się po ukończeniu studiów propagatorem takiej turystyki
w swoim zakładzie pracy.
Ta turystyka socjalna, pro

wadzona w zasadzie bez
nakładów inwestycyjnych,
ma w ZSP tendencje wyraźnie zwyżkowe — rocznie średnio o 10 proc., a
w roku przyszłym np. założony jest 30-procentowy jej wzrost. Wysyłamy
co roku za granicę około
18 tys. studentów — mniej

wjęcej tyież przyjmujemy
, ,
u nas> Prz^ cz^m okol°
10 tys. to przybysze z krajów socjalistycznych, reszta z Zachodu. Z polskich
, wystudentów w ramach
.
. ,
>azaow socjalno-turystycznTch (bo s£ł 1 inne ~ np.
praktyki
specjalistyczne)
do krajów socjalistycznych
wędruje ok. 12 tys. osób,
kapitalistycznych — około
— Jak sobie dajemy radę bez owych nakładów?
_ , ,
. ~ Jabos
w oparciu o
istniejącą bazę w postaci
domow studenckich, osrod
bów akademickich itp. A.e
^uz P*lne stają się kwetransportowe. Dzi^
świat podróżuje samolotam|> ewentualnie specjalny
pociągami, czy autobarami turystycznymi. IstnieJe więc i u nas potrzeba powołania jakichś lotn^żych
linii
czarterowycb> zwiększenia liczby
autokarów. Polska na arenje międzynarodowej uważana jest za kraj atrakcTiny turystycznie, o zdumiewającej gościnności lu
bzi
ale wciąż nie spopularyzowany. Jeszcze raz
podkreślam, że wszelkie
nabłady w tej dziedzinie
opłacalne
i uważam
nb-’ *z roczne dochody z
turystyki rzędu 120-150
mlo doi. nie są nierealne.
^asz studencki udział jest
w tym dość skromny, wy.rażający się kwotą okoh~
200 tys. doi., ale my nie
nastawiamy się na zaro
bek, lecz po prostu ułat
wiamy studentom wyja
zdy.

najbardziej zacofanym na świe
cie krajem. Przeciętna życia mie
szkańców republiki wynosi 35
lat, śmiertelność dzieci sięga 50
procent, wysokość rocznego za
robku ną osobę nie osiąga na
— Czy studenckie grupy
wet 100 dolarów, a liczba anal
zagraniczne
chcą zwiedzać
fabetów obejmuje 90 proc. lud
ności. Cztery piąte ludności cier Gdańsk?
pi głód i mieszka w nędznych
— Prawie wszystkie. To
slumsach.
trzeci, po Warszawie i
Co może się zmienić za pre Krakowie ośrodek, który
zydentury Jean Claude’a? Nic. każdy chce zwiedzić. I dla
Jest on bowiem marionetką na tego m. in. byłbym bardzo
nitce pociąganej przez żądną rad, gdyby np. władze Awładzy rodzinę Duvalier, szcze kademii Medycznej z więk
gólnie zaś przez siostrę Didi, szym zrozumieniem pod
która już na poczynania ojca
chodziły do naszych w
wywierała duży wpływ.
tym zakresie potrzeb. Bez
Stosunki na Haiti ulec mogą urządzenia bowiem Mię
zmianie jedynie’w' drodze przewrotu, to zaś nie takie proste. dzynarodowego Hotelu Stu
Wielki sąsiad — USA — bacz denckiego w bazie akade
nie śledzi rozwój wydarzeń i naj mickiej AMG nie będzie
wyraźniej ma chęć interwenio my po prostu w stanie na
wać, jeśli wydarzenia w Haiti
przebiegać będą niezgodnie z je leżycie obsłużyć wszyst
kich naszych gości z wie
go życzeniami.
lu krajów i kontynentów.
Rozmawiał:
A. KISZKIS

Jerzy Matuszkiewicz
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Turystyczny sezon
na statkach „białej floty“
IĘKNA, słonecz
na pogoda na
pawa optymiz
mem i pozwa
la snuć pla
ny turystyczych wypadów.
Pod
ym względem jesteśmy

P

ł instytucji

Wybrzeża
na wynajem statków po
przystępnych, ulgowych
cenach. Można w takim
wypadku wybrać dowol
ny, najdogodniejszy kie

ruszy ona z przystani
przy ul . Wartkiej w
Gdańsku, by rozpocząć
pracowite dni sezonu.
Będzie woziła pasaże
rów na Hel, będzie od-

Przystań Żeglugi Gdańskiej przy ul. Wartkiej w Gdańsku

zczególnie uprzywilejo
wani, bowiem możliwoś
i mamy „do wyboru do
coloru”: na turystów
zeka wspaniałe Pojezie
ze Kaszubskie z bogać

runek rejsu i wspania
le spędzić wolne chwi
le.
Największym obecnie,
flagowym statkiem „bia

bywała dansingowe rej
sy w morze.
Pozostaje więc nam
jedynie życzyć wszy
stkim turystom jak naj
lepszej pogody, pomyśl-

m

t^TÖREGOS dnia znalazłem w
/I swojej przegródce na listy
niebieską kopertę, a w niej kartkę, która okazała się rachunkiem
sumienia. Był to o tyle dziwny
i nie spotykany rachunek, że nie
dotyczył przewinień wobec ludzi
lecz dokładnie i ze znajomością
rzeczy podsumowywał nasze przewinienia wobec zwierząt — tych
naszych małych braci, jak niegdyś
nazwał zwierzęta pewien mądry
człowiek,
Nie powiem, abym był zasko
czony pomysłowością ludzką
która nie zna granic, zarówno w
realizacji dobra, jak i w czynie
niu na przekór sobie i na przekór
światu — a jednak, gdy na jednej
kartce znalazłem zestaw pomy
_
—
słów do jakich dochodzimy
w
zetom
czyniemu
^
ludzkie konto
POCa.ii em, A.e
jest, mocno o c .
Najlepiej będzie, gdy sięgnę o
kartki. Psy — często trzymane w
żelaznej budzie (beczce), na kr otkich łańcuchach lub w ogolę nie
mają budy, są głodzone, poz awiane nawet wody. Koty — wyrzu
cane z domów, pozostawiane ez
troski o dalsze losy. Konie
bite i obciążane nadmiernym tadunkiem, celowo głodzone
na
śmierć w celu uzyskania premii
ubezpieczeniowej. K r o w y-karmione solą i pojone wodą w nadmiernej ilości, byle zyskały
na
wadze lub też nie pojone wcale
dla sztucznego osiągnięcia ubytku
wagi. Świnie
obdzierane ze
szczeciny jeszcze za życia i w
okrwa wionym stanie transportowane do punktów rzeźnych...
Mógłbym jeszcze dalej ciągnąć

tę listę i byłaby ona równie praw.
dziwa i równie okrutna, jednak
nie o dreszczyk sensacji chodzi,
ale o przemyślenie sprawy na zimno i bez emocji.
Nie ulega wątpliwości, że człowiek ma prawo korzystać ze
zwierząt, z ich siły fizycznej, zieh
wierności i oddania, a także ma
prawo zabijać zwierzęta i spoży-

ny, gdyż ma poczucie głębokiego
braterstwa w istnieniu. Piękne są
owe zaklęcia syberyjskich łowców,
którzy przepraszają niedźwiedzia
za to, że muszą go zabić.
■ Być sprawciedliwym, to oznacza
również — pamiętać o pokrewieństwie naszego ciała z ciałem na
szych braci zwierząt, którym życie zostało równie dane, jak~ i
nam jest dane w naszym ciele
Zostało dane jako ogromne dzie
dzictwo uciążliwej pracy milionów
lat rozwoju życia organicznego na
Ziemi, gdy, jak w czarodziejskiej
Nasi
bajce, przeszliśmy, dziś żyjący,
przedziwne metamorfozy od ma
lutkiego jednokomórkowca uno
szącego się na falach ciepłych
oceanów, poprzez rybę, świat pławać mięso. Prawo to wynika zro- zów i gadów, aż do świata kręsPelnia człowiek w świe- gowców, które przed stu milioc*e Przyrody, w którym zajmuje nami lat nieśmiało przem.ykały się
iście królewskie miejsce, gdyż bę- wśród dinozaurów, jak polna mysz.
dąc z przyrody, z ciała, krwi i
Chwalę więc nadawców listu,
kości, jest dzięki darowi świado- który trafił do mojej skrzynki i
mości — tej przyrody panem i go. zachęcam wszystkich, aby zaciągSp0darzem. Ale właśnie jako go- nęli się na listę członków towaspoclarz przyrody, winien
jest rzystwa, które przypomina nam o
użytkować przyrodę w taki tak ważnych sprawach, mianując
sposób, aby okazać się sprawiedli- się Towarzystwem Opieki
nad
Wym, bo na tym polega gospoda- Zwierzętami, choć winno się zwać
rowanie.
Towarzystwem Ludzkiej Godności,
j
sprawiedliwość naszych Zachęcam tym bardziej, gdyż tobmcj zwierza.t zamknięta jest w warzystwo, jak zdążyłem
się
granicach instynktu i dlatego zorientować, nie ogranicza się do
zwierzę nigdy nie będzie czyniło deklaracji, ale realizuje w prak„źle”, bowiem będzie zanoszę po- tyce hasło człowieczeństwa wosłuszne prawom życia zaszyfro- bec zwierząt. Potrzebuje
więc
uoanym w instynkcie, to sprawie- pomocy. A oto adres: Gdańskdlitoość człowieka zamyka się w -Wrzeszcz, ul. Matejki 8, telefon
granicach odpowiedzialności wo- 41-94-70.
bec swej ludzkiej roli g o s p od a r z a. I dlatego nigdy prawdzi- _ ,
,
■
Wy iQWca, czy dzisiejszy myśliwy, Zbl^ni6W
ZoksGWICZ
nie jest okrutny wobec zwierzy-

♦
♦
♦

Soborowe szanse
polskiego Kościoła

mem, zrozumiawszy jego
bezpłodność,
nieskuteczność, a także szkodliwość
Kościele
rzymskokatolic- dla swoich interesów. Okim dotyczą, jak wiadomo, biera drogę nawiązywania
jego spraw wewnętrznych stosunków,
prowadzenia
— struktur, systemu rządze rozmów, a nawet wzajemnia, teologii, liturgii, itd. nych konsultacji w spraIch znaczenie dla Kościoła wach pokoju i bezpieezeńi katolików jest oczywiste, stwa w Europie. Dowodzą
Chociaż — powtarzamy — tego ostatnio choćby rozsą to jego wewnętrzne mowy papieża z ministrem
sprawy, nie pozostają one Gromyką, z prezydentem
bez wpływu na drugą — Tito i węgierskim miniistotniejszą stronę poso- strem spraw zagraniezborowych reform, odnoszą nych, Peterem, czy areycych się do stosunku Koś- biskupa Casaroliego w Mo
cioła do współczesności, w skwie.
tym przede wszystkim —
Nawiązując stosunki dy
do świata socjalistycznego, plomatyczne z Jugosławią,
Rzecz w tym, że Kościół czy utrzymując je z soskostniały, zachowujący a- cjalistyczną Kubą, zawienachroniczne, przestarzałe rając porozumienia z Jui wsteczne układy wew- gosławią i Węgrami, czy
nętrzne, nie mógłby pod- prowadząc rozmowy z injąć trudnego dla siebie nymi państwami socjalisty
dzieła zmiany poätawy wo cznymi — Watykan uznabec świata, jakiego jesteś- je trwałość ustroju somy od kilku lat świadka- cjalistycznego w tych kra
mi. Dwie strony przeobra- jach, ich porządek prawżeń postaw — Kościół we- ny i społeczny,
wnątrz i na zewnątrz —
Kościół katolicki w Polściśle się z sobą wiążą.
see znajduje się w sytuaJednakże bezpośrednio cji, w której ten właśnie
szersze znaczenie
ma kierunek zmiany stosunku
druga strona reform — do świata socjalistycznego
stosunku
Kościoła do może znaleźć najpełniejsze
współczesności, do in- urzeczywistnienie.
Działa
$
nych niekatolickich świa w kraju socjalistycznym,
J
topoglądów, kultur i pro Od dwudziestu kilku lat
gramów społecznych. Ko urzeczywistnia się tu na
ściół
rzymskokatolic- co dzień prawdziwe współ
ki, podobnie jak i inne działanie ludzi wierzących
wyznania, może włączyć i niewierzących, katolików
się do wspólnych wysił- i marksistów. Z tej rzeków nad budowaniem ezywistości, z postawy Wa
pokoju w świecie, umac- tykanu można wyciągnąć
nianiem współpracy i pełne wnioski. Odrzucając
współistnienia państw i klerykalizm
polityczny,
narodów,
wzajemnego chęć określania postawy
IEDY, przypo- stanie księgozbioru i opóź- placówki nowej, dotychczas piśmiennicze dotyczące temaszacunku i tolerancji, społeczno-politycznej ludzi
minając sobie nianie się rozwoju studen- gdzie indziej nie istnieją- rymi ^ktuaiffw0'danym Ae
Przemiany posoborowe, wierzących, uznając trwatata, gdy by- tów.
cej, placówki dydaktyczno- mestrze zajmują się studenci,
podkreślone
zaleceniami
przeobrażeń socjalisty
encyklik papieskich i obec cznych i nasz system pra
łern W szkole i Aby tym zjawiskom prze- bibliotecznej, nazwanej Czy Ten księgozbiór ma charakter ną polityką Watykanu wo- wny, Kościół wypełniałby
bec krajów socjalistycz- wskazania Soboru i Sło
na
studiach, ciwdziatać, w wielkich biblio- telllią Konsultacyjna.
wymienny. Czytelnia Konsultekach tworzy się specjalistytacyjna, znając wcześniej tenych, nadają Kościołowi
Apostolskiej. Działazasianawiara
czne czytelnie ze specjalistyczJednvm 7 zadań tei C7V- maf'y Prac projektowych, wy- właśnie
taki
kierunek. n*e na rzecz kształtowania
się nad różnicą między nym księgozbiorem, persone- +1 •
K,
vertari tvnnmn pozycza na okres
semestru 7
wartościouczniem a studentem nie- Iem i czytelnikiem. W projek- ,
opok zadań typowo Biblioteki Głównej
PG oraz Dość przypomnieć nakazy autentycznych
uczniem a Studentem,
towanej Bibliotece Centralnej bioliotecznych, jest
kształ- z innych bibliotek gdańskich encykliki Jana XXIII co wycl) postaw moralnych
odparcie formułuje mi Się Uniwersytetu Warszawskiego cenie studentów W zakre- 1 zamie.iscowycb>
publikacje
do współdziałania katoli- ludzi wierzących, wyrabiatakie jej określenie: ucz- obok czytelni ogólnej, mającej •
t
i
i.
pomocne studentom.
ków z ruchami niechrzeposzanowania dla. oduia
uczą
__ student studiu- mierzyć 574 m kw, powierz- S1.e umiejętnoscj korzysta
dlaczego
czytelnia
Ilia uczą
siuaeni stuaiu chni
przewidziano czytelnie ma z literatury: szukania
,
maczeto
czytelnia,
ścijańskimi — także z ko- miennych postaw światoteinie kierunkowe
je. Uczeń jest przedmio- czasopism bieżących
i starych
potrzebnych munistycznym
informacji po — w sprapomyślana,
nie nazy- krzewienie
suiowego mateiiału ^ two- jozoficznych,
socjologicznych
. ,
.
poglądowych,
tern mszkolnej
(3ä3jn .k^-).toKtniy
^ ponadtoi czysługiwania się katalogami
wa się po prostu czyrzy się produkt końcowy i pedagogicznych (320
kw.), nia obróbki:
notatek zsporządzania
Uibanistyki,
wach,
mających
na
uwawzajemnego
szacunku
— maturzystę. Student na historycznych prawnych
i e- wvciagów
c’vtowania
źró- aIe Czytelnią
Konsultajoiogicznych
i bibliografiami,
prowadzęInstytutu
Archidze tworzenie wspólnego wśród . obywateli —. to
tomiast w głównej mierze fnoingYcmych («2"» kw.h'ma del. Chodzi — słowem — cyj”a ■ w nazwie tej zadobra.
Niemałą wartość przecież wielki,, doniosły
sam się kształtuje.
______________________ ______________szyfrowana jest nowatorma zmiana nauki społecz- za^res_ soborowej odnowy,
ska treść czytelni.
Studenci, nie potrafią
nej Kościoła, zawarta w
Takie} treści posoborocy sami się kształtować,
Mianowicie czytelnie do encyklice Pawła VI, w któ we.§° kształtu Kościoła słu
boleśnie
odczuwają
tę
tychczasowe oferują swoje rej papież uznał niektóre zy^ będzie normalizacja
swoją ułomność: nie umieusługi studentom i czeka reformy o charakterze so- stosunków z państwami so
ia nnlnmsr wvkbrinw któ tematyczno
«matyczno - przyrodniczych
przyroumczycn o wdrażanie studentów do
ją noiowac wyKiaoow, Kto ^75 m kw.) oraz bibltotekoją aż oni dobrowolnie skojak
wy- ejalist.ycznymi, . do której
jeśli mają
one znawstwa (230 m kw.). w su- systematycznego
studium rzystaią z tych usw Na_ cjalistycznym,
rych
właszczenie wielkiej wła- obecnie dochodzi. Czy poluwzględniać najnowsze o- "ńe,
razem z magazynami literatury przedmiotu, do tomł tćzvtelni Konsul
eiaoniacia nauki _ nrńżnn przyczytelnianymi
(oprocz siedzenia postępu architek- .
. . ta-Tt
.,7
• sności prywatnej — do ski Kościół skorzysta z tej
Sięgnięcia nauki
prozno głównych), separatkami itp. po tnrv. . ljrhanistvlci n wv- ^acyJneJ
łAiU odbywają niedawna
tak
zaciekle szansy, jaką dają posobo- .
szukać w podręcznikach; mieszczcniami
dodatkowymi,
^ 1' “if.iiriz” „a się konsultacje projektów
przez Kościół zwalczane. rowe reformy?
nie potrafią korzystać z li- cały ten zespól czytelni ma rabiame u studenfow na • •
hstudenckich.
,
:
mierzyć 3~52 m kw. (ii proc. wyku korzystania z litera„ r .,1 . "
.
I wreszcie cala bogata
.......
teratury przedmiotu. By- powierzchni zamierzonego gma furv zawodowe i W wvniKonsultacje
odbywają
wają i tacy, którzy przed chu). Przy tych liczbach rozS7Ó oczywiście także poza treść polityki Watykanu
mntnra nip knrzvstali z miar czytelni Biblioteki Głów- ku tych działań każdy Śtu- czytelnią, w salach ćwi- wobec państw socjalistycz
m J u • V.-U ■ + ^Pr/Cysid-llK.
nej PG (206 m kw.) wskazuje dent powinien posiadać me
nych. Watykan zerwał z
żadnej biblioteki poza bl- wyraźnie na nasze poważne tnavr.7nip nrzpz oiphiip eroDokończenle na str. 6
poprzednim antykomunizblioteką szkolną. Można
,„wes,yeSi».
Sadzone materiały wtfzeb
biadać nad tym stanem,
Szczupłość lokalu Biblio- ne zarcjwno podczas stuale trzeba przecież starać teki Głównej PG spowodo,ja^ j w przy.szi&j pra
się mu przeciwdziałać.
wała, że nie ma w nim cy zaw0dowej: kartotekoniejszego wojska.
Zwie
dzał następnie
okolicę.
Jednym z miejsc stu- miejsca dla czytelni spe- wane notatki, rysunki, foWidział
spalone
przez
diów, miejscem wielogo- cjalistycznych. Rozwój tej tografie, wyciągi z biblioSzwedów wsie i miasta.
dzinnego
wertowania biblioteki, do czasu uzys- grafü jtp materiały
Rozmawiał bardzo często
ksiąg, powinny być bi- kania przez nią odrębnego & Q .
‘ świadome obz Polakami i dziwił się,
że wszyscy znali łacinę, a
biblioteki. I tak jest rze- gmachu, takiego chociażby CQWanie studentów z książ
nawet inne obce języki.
czy wiście.
üakie mają juz inne gdan- .
.
, , jednak
Podziwiał
bogate polskie
Biblioteka Główna Poli- skie uczelnie (UG, AMG),
^“tuid; musi? oprzyjęcia, w których utechniki
Gdańskiej
ob- -następuje więc
poprzez bok Jorzyści w przyszłej
czestniczył. Odwiedzał mia
sta.
legana jest przez użytków- tworzenie filii, oddziałów,
zawodowej, dawać
Dwukrotnie
przebywał
ników. Katalogi i wypo- zwanych tez bibliotekami £tud^ntom także korzyści
TARY Targ to miej
ny ze zwycięsko stoczo
w Gdańsku, między inny
scow ość historycz
życzalnia ulokowane w hal- wydziałowymi lub instytu- natychmiastowe
ułatwiać
nych wielu bitew, również
mi i w kościele Brygidek,
na. 26. XI 1629 r.
— ze Szwedami w 1629 r.
gdzie nabożeństwa odby
lu oraz czytelnia — roją towymi.
zdawanie
egzaminu oraz
w pobliżu wsi na
pod Trzcianą.
wały się w języku pol
się od studentów. BiblioW Instytucie Architektu- wykonywanie
projektów
ówczesnym folwarku zo
skim.
Ażeby zapobiec dalszej
stał podpisany rozejm mię
tekarki nie mogą nadążyć
ry i Urbanistyki PG, któ- kursowych i dyplomowych,
zaciętej wojnie, król fran
Gdy Pan Ogier odbywał
dży
Polską
a
Szwecją.
cuski Ludwik XIII, sprzy
z obsługą czytelników.
rego dyrektorem jest prof. Treści wykładów, z zakrewędrówki po okolicy i in
Był
on
niekorzystny
dla
mierzeniec Szwedów, wy
teresował się ludźmi, bu
w tej sytuacji instruowanie mgr inz_ arch_ Zbigniew su których zdaje się egzanaszego kraju, gdyż Szwe
słał do Polski posła nad
rzliwe rokowania trwały.
studentów, pomaganie im w Dmochowski, nie było dla minv nie
ule°'aia z roku
dzi zatrzymali Inflanty i
wyborze literatury, pokazyn*»
,
,
, .
. ,
xluny, UJfc uiL&ctj4 z. iułu
Podczas tych obrad stała
zwyczajnego lir. Klaudiu
uzyskali prawo obsadzenia
nie
jak
należy z niej ko- tych potrzeb dużego iop.a- na rok dużym
zmianom.
sza de Mesne, a król an
się rzecz nieoczekiwana.
swymi
załogami
kilku
r/.ystać — to tylko teoretyez- lu. Dyrektor IAiU zdołał Natomiast wydawane tegielski — Jakuba Stuarta.
Ażeby zastraszyć komisa
miast pruskich.
Przybył również poseł ho
rzy
polskich,
wojska
,pril=co'!nik6w
wygospodarować pokój o maty projektów architekto
lenderski.
Kiedy dobiegł końca oszwedzkie z wielką wrza
niane"1'
"pozwala “na^to ^w- ,47 m kw- B^lioteki nicznych "i urbanistycznych
W przybywającej w dniu
kres rozejmu (r. 1635), w
wą trąbiąc, podeszły pod
czas. a więc dość rzadko, zre pełnej me można w nim
są różne.
17. V 1635 do Polski świ
okolicach Sztumskiej Wsi
namiot radzących, żądając
Tę stabilność treści wyklaszta ezy bibliotekarz — naj- było stworzyć. Zresztą nie
cie posła francuskiego hr.
rozłożyły się obozem woj
by komisarze zerwali uczęściej z wykształcenia bu- kvłn +0 zamiarem dyrek- dów i zmienność tematów pro
de Mesne, znajdował się
klady z Polską. Powstało
ska
szwedzkie i polskie
jego sekretarz o nazwisku
manista, może być w pełni .
ropiał
nn
slwnrzvc
->ektów
<rzeba
byI°,
uwzSb?<iprzed decydującą krwawą
ogromne zamieszanie.
pomocny studentowi
chemii toia. unciai on siwoizyc mcgromadząc
księgozbioi
Karol Ogier, który z po
Ale i wojsko polskie nie
rozprawą.
Na
czele
wojsk
czytelni.
Składa się on z
i elektroniki, budowy maszyn placówkę pozbawioną Ubytu w Polsce wszystkie
próżnowało. Błyskawicznie
szwedzkich stał Gustaw
i urbanistyki?
łomności dotychczas powo trzech części:
skoczyli
husarze, dragoni
swoje
spostrzeżenia
skrzęt
Adolf oraz feldmarszałek
A więc z jednej strony łanych
fili;
Biblioteki SąCZto ^^ykuipedS^sIownE
nie zanotował w pamięt
i lekkozbrojni kozacy w
Herman Wrangel, hr. Piotr
nikach.
koszulkach drucianych z
Brache, de la Gardie i in
studenci nie umiejący ko- Głównej, placówkę wdra- informatory,
ni.
rzystać z bibliotek, z dru- żającą studentów do sy- , .°z; l1 — skrypty, podręczmNa czele rycerstwa pol
giej bibliotekarze me ma- stematyoznej pracy z ksiąz podstawowym, a także czasoskiego — groźny król Wla
jący możności (a często i ką, placówkę nie blbliotecz pisma architektoniczne i urdyslaw IV, zwycięzca spod
Smoleńska
oraz sławny
pełnych kwalifikacji) po- ną, ale dydaktyczno - bi- ba"aist^zn®1
hetman Koniecpolski zna
magania czytelnikom. Re- blioteczną.y Z tych dążeń
^ ŁCJ/ m składają Się puzultat: niepełne wykorzy- powstał pomysł stworzenia biikacje książkowe i czaso-

i

OKONUJĄCE się od
D
czasu II Soboru Watykańskiego przemiany w

Półgłosem

mali bracia

Czytelnia Konsultacyjna-co to takiego?
K

Janusz Kowalski

Amatorzy morskich

wrażeń na statkach „białej floty’

lej floty” jest „Halka”,
która zabierać może je
dnorazowo do 500 pasa
żerów. Już wkrótce wy-

t.wem jezior, lasów i
lozgórz, przestronne pla
że rozlokowane wzdłuż
całego naszego wybrze
ża, wreszcie statki Że
glugi Gdańskiej oferu
jące atrakcyjne rejsy
po Zatoce Gdańskiej, na
półwysep
helski,
do
Krynicy Morskiej, Ostro
dy...
Prezentujemy dzisiaj
— z pomocą naszego
fotoreportera — tę ostat
nią właśnie formę wy
pełnienia czasu przezna
czonego na wypoczy
nek.
Gdański armator „bia
lej floty”, jak co roku,
przygotował interesują
cy repertuar morskich
wojaży. 29 statków sta
je do dyspozycji tury
stów Wybrzeża i kraju.
Już w tej chwili popły
nąć można na Hel, na
Westerplatte, zwiedzać z
pokładu statku porty w

nych wiatrów i najmil
szych wrażeń z mors
kich eskapad.
Fot.

W.

Nieżywiński

Włodzimierz
Wanat

Wędrówki śladami historii

Rozejm polsko-szwedzki
S

Pierwsze zdjęcie z pierwszej tegorocznej „majówki”.
Uśmiechnięte twarze świadczą że wycieczka była udana.

ms

HLlimes

Braddock
przerzucając
ulgą, kiedy drzwi zamknę- działkiem,
uszkodzonym
ły się za Braddockiem.
przez bezpośrednie trafie- szybko kartki planu na
Pociąg wyjechał z Eu- nieNormandia. Jesień tychmiast zainteresował się
ston o dwudziestej pierw- czterdziestego
czwartego,
szej trzydzieści pięć, a w ■^>ari wtedy bronił mostu, terminarzem.
dziesięć minut
później ~ Zmarszczona twarz przed — Mam trochę dioświadBraddock zjawił się w nim odprężyła się, pojawił
pogoda w tym reprzedziale brygadiera Mat- się na mej miły i raczej czen z P°^aą w tym re
powiedział.
thiesona. Podejrzewam, że smutny uśmiech.
Terazjonie...
Matthieson był jednym z sobie przypominam, sir.
— Ną otwartej tratwie.
,,
k A(/1 tych oficerów, którzy wstą- Pan
tym majorem, któ
,
pili do artylerii, ażeby so- ry biwakował w lesie. Pan Tak mi mówił szef szta
bie pojeździć konno; w nam dał jedzenie... niewie- bu. Ale teraz nie będzie
owych czasach, kiedy ar, nas. wtedy zostało. pan miał do czynienia z
nikiem. Miał doświadczę- pięcie, niemal gwałtowI również namiot. Prawie
nie i to coś nieokreślonego, ność. Ale teraz już nie
3esadzf k'S
tratwą. Te okręty desan
wyraz pewnoW^e, mógł z_ Ijm
«*_««**
towe mogą wiele wytrzy
określający
urodzonego Było za mało czasu.
ny, ale z pewnością nie
Rozmawiali więc o woj- mać.
przywódcę. Może nawet się
zastanawiał co tam jest z
—Zarezerwowaliśmy dla należał do głupców i rówsjedzgc na łóżku Mat— To otwarta plaża. Jeś
mm me wporządku
ale
^ ^ brygadie_ d2lach jak Ł na koniaeh. thiesona, kończąc butelkę li wiatr będzie z południoP“*1®,“ Sj \„,„ZnL rem Artylerii Dowództwa Nigdy nie
zapominał raz whisky, którą brygadier weg0 wschodu„
Pan
J
3 y
■ 'rnwaH71- Szkockiego. On poda panu widzianych twarzy. — Chy- przywiózł z sobą do Łon
Stancunga,
a sam Ppaa
i
— Fan, zdaje się,
Gafa
bę. wszystkie szczegóły, —Na- ba gdzieś już pana spotka- dynu Była prawie północ,
robotę Jeśli pan bę stepnie mruknąwszy „po- łem? — spytał i był zdzi,
...
ten
teren?
pamiętał, ze «11 jes 3,^ odpäwtt B«d- wiony, że Braddock za- » bulelka Pu3taza’
znakomitością jw swoje) doc]_Ł
przeczył temu gwałtownie, częli dyskusję o Laergu
Zobaczył, że twarz Braddziedzinie i... hm... i po__ j to już dawno temu. Matthieson otworzył tęcz- docka kamienieje. — Obej
stępował z pewnym takPrzyznawał później, że Tylko gdzie to było?
kę i wręczył Braddockowi
tem_
Braddockowi należało dać
_ Myślę że się pan my- plan °Peracji. — Terminy rzałem sobie na mapie —
— Rozumiem, sir. okazję do omówienia ope- ^ sir "
'
mamy dość krótkie, ale to powiedział szybko, a Mat— Mam nadzieję. —Szef racji. Wielkie dłonie, ciem1
*
nie moja wina. Jakieś dzie- thiesonowi przemknęła
sztabu zawahał się zno- ny wąs, ostro zarysowana
Ale Matthieson był dość sięć kursów okrętów de- myśi; gdzie też on mógł
wu, czując instynktownie, ogorzała twarz z gęstymi pewny, że to nie pomył- santowych powinno załat- wvtrzasnaó te mapę przeże starcie tych dwóch tem- brwiami nad czarnymi o- ka. — Podczas wojny. — wńć całą sprawę. Niech pan /
4
v
peramentów jest nieunik- czarni... — mówił, że ten Zobaczył, że twarz Brad- to sobie przeczyta jeszcze ciez wszystkie sklepy byJeśli poły zamknięte.
nione- Gdy tylko Braddock człowiek jakby wypełniał docka stężała i wtedy so- dzisiejszej nocy. Wątpli
wszedł do jego gabinetu, cały gabinet, który raptem bie przypomniał — wysoki, wości możemy omówić ra- goda
przeciwko
będzie
brygadier cd razu wyczuł stał się zbyt ciasny. Uczu- zawzięty młodzieniec w za- no. Na mnie będzie czekał nam...
w nim silną indywidualność, cie to było tak silne, że krwawionym
mundurze, pmochód, podwiozę nsn»
(c. d. n.)
i jeszcze coś innego — na- szef sztabu odetchnął z wracający z pojedynczym na lotnisko Renfrew.

|

6)
Podczas uroczystego ot
warcia sezonu turystyczne
go, które odbyło się ub
niedzieli
kulminacyjnym
punktem
programu
było
wyłonienie się z wody Za
toki Gdańskiej — króla
mórz, Neptuna.

Gdańsku i Gdyni. Od
15 maja natomiast uru
chomione będą dalsze
atrakcyjne linie m. in.
z Gdańska do Sobieszewa i Sztutowa, z Gdań
ska przez Sopot do Gdy
ni i odwrotnie, z Elblą
ga do Krynicy Morskiej,
itp.
Żegluga Gdańska, po
uroczystym otwarciu se
zonu ub. niedzieli, teraz
oczekuje również licz
nych zgłoszeń rad zakła
ćowych, przedsiębiorstw

samej, to
W
rzeczy
najlepszych' głów,
jedna z najlepszych g ow,
W
jakie
mamy
kierowadżinie
broni
nych. Ale do tego roZawahał
dzaju roboty,
Cóż, jego świat stasię.
ściśnowią liczby. Mówiąc scisie, nie jest. on człowiekiem
czynu, jeśli pan rozumie, o
co mi chodzi. - Szybko
mówi! dalej: — Oficjałnie, oczywiście on dowodzi i pan podlega mu jako liniowy zastępca dowód
cy. Nieoficjalnie życzę sobie, by to pan prowadził
tę operację. — Pod nieruchomym
spojrzeniem
czarnych oczu Braddocka
prawdopodobnie czuł, że
to wszystko jest piekielnie
niezręczne. Przyznał mi
później, jak pomyślał, iż
Braddock powinien przynajmniej być podpułkow-

, A, KAŚKA

Za Sztumską Wsią stoi pamiątkowy głaz z wy
rytym napisem: Rozejm polsko-szwedzki — 12. IX
1635.
„W Sztumskiej Wsi —
pisal — rozbito namiot dla
parlamentariuszy polskich
i szwedzkich. Gdy mieli
spotkać się w nim po raz
pierwszy, wyszli naprzeciw z obu stron, pilnie bacząc, by zbyt śpiesznym
krokiem, honorowi swemu
nie ubliżyć. Stanęli wresz
cie przed sobą, ukłonili
się, przemówili kilka słów
na powitanie i na tej ceremonii się skończyło”.
„W pobliżu — pisze dalej pamiętnikarz — znajdowały się
namioty, w
których mieli zamieszkać
delegaci wrogich państw,
Przy jednych straż pełnili Finowie, przy drugich
— zbrojni w luki Tatarzy”.
Ponieważ przebieg rokowań był trudny, przedłużal się i trwał miesiącami, sekretarz Pan Ogier
nie omieszkał wykorzystać
wolnego czasu. Przyglądał
się rozłożonym wojskom,
porównywał armie. Żołnie
rze szwedzcy chodzili w
łachmanach, brudni, jakby
świeżo sprowadzeni z po
la i od pługa. Największe
,na nim wrażenie zrobiła
husaria polska i uznał, że
nie ma na świecie pięk-

szablami przy boku i sajdakami na plecach. Trudno było ich powstrzymać,
Groźną chwilę
zażegnał
feldmarszałek Wrangel, polecając cofnąć się wojskom
szwedzkim,
Wreszcie nastąpiło pojednanie i zgodzono się na
26-letni rozejm. Z tą inicjatywą wystąpił feldmarSZaIek Wrangel na spotKaniu z hetmanem Koniecpoltkim, który, jak zapisaj pan Ogier — „ubrany był we wspaniały polskj
strój,
a
wiedziono
przed nim trzydzieści rumaków arabskich i tureckich drogocennymi rzędamj j kapami
okrytych.
Byj to widok tak przepyszny, iż zachwycit oczy za
granicznych posłów”,
w miejscu gdzie podpisano rozejm,
na końcu
zabudowań
Sztumskiej
Wsi, znajduje Się pamiątkowy głaz z napisem: FOZEJM POLSKO - SZWEDZKI — 12. IX. 1625.
..................... .......
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Symbol narodowej pamięci

Bernard Bolesław Chocko

Kamień

nia odbywają się tu* uroczy
ten sposób z po
ste zmiany warty, a z oka
W centrum Warszawy, na placu Zwycięstwa, pod strzaskanymi
kolenia na poko
zji pamiętnych rocznic, ape
Człowiek się budzi
lenie
przekazy
arkadami świetnego ongiś pałacu, widnieje płyta i płonie grzywiale ku czci poległych. Dele
patrzcie
wana jest pa
sty znicz. Podobni do marmurowych posągów żołnierze pełnią tu
gacje krajowe oraz goście
podnosi kamień
mięć
o
tych
zagraniczni składają na
chce ułaskawić ptaka
wartę honorową. W określonych odstępach czasu po betonowej po
wszystkich, którzy w cięż
grobie z okazji świąt pań
napisać wiersz o miłości
kich dla ojczyzny chwilach
sadzce placu rozlega się tupot żołnierskich butów. Chwilowy
stwowych wieńce w hoł
podnosi wyżej
nie mogli nic więcej ofia
chrzęst broni, moment ciszy i znowu odgłos oddalających się kro
dzie poległym.
by go zobaczyć z bliska
rować w jej obronie prócz
ków. Zmieniające się posterunki odmierzają czas, w którym doko
Symbol narodowej pa
swego życia. Przyjęła ich
ujrzał piękno kamienia
mięci
—
Grób
Nieznanego
nuje się przekazywanie narodowej pamięci o tych, co ponad życie
za to ziemia ojczysta, a
p/oznał wartość tworzenia
Żołnierza również i dziś, z
jakże często obca, bardzo
umiłowali swój kraj ojczysty, co polegli nie rozpoznani.
nowego czasu
okazji
26
rocznicy
history
daleka, o której wolność
cznego
zwycięstwa
nad
famyśli
walczyli.
Grób Nieznanego Żołnie- rzy na rozległych frontach ga noc hitlerowskiej oku- dległości Ojczyzny. Po za- szyzmem hitlerowskim, zaotoczę cię szczególną troską
rza to symbol żywej pa- drugiej wojny światowej, pacji. Chociaż w stolicy i paleniu znicza, odbył się ścielą wiązanki świeżych
będziesz mostem będziesz domem
mięci
narodu
o
jego wszędzie tam, gdzie toczy- przed Grobem Nieznanego tu pierwszy po wojnie uro kwiatów. Zmieniające się
będziesz pomnikiem
najwierniejszych
synach, ła się walka z faszyzmem Żołnierza głucho dudniły czysty apel poległych. Przy posterunki, nadał odmiebędziesz listem miłosnym
Wśród tysięcy miejsc na- hitlerowskim, swą krwią buciory zbrojnych patroli ponuro brzmiącym warko- rzać będą czas na wielkim
ukształtowany
na podobieństwo kwiatu
rodowej pamięci w na- serdeczną i ofiarnym żoł- hitlerowskich, na pamiątko cie werbli przywoływano zegarze naszej historii, któ
zakwitniesz w rękach mistrza
szvm kraju — to posiada nierskim trudem przyczy- wej płycie grobu często po nazwy armii, pułków i na- ry nie tylko pobudza do
szczególną wymowę Jest nili się äo tego historycz- jawiały się podrzucane u- zwiska bohaterów, nazwy refleksji, ale przede wszy
wierszem uńosennym będziesz
to symbolem hołdu «kła- nego zwycięstwa. Kieruje- kradkiem wiązanki kwia- krajów i miast, przypomi- stkim nakazuje pamiętać i
kiełkujący zimą
daneo-o orzez naród całym my swe myśli i pamięć ku tów.
nających historyczne eta- utrwalać nasze poczucie
dojrzewający latem
pokoleniom bojowników o dniom, w których rozgryNastał okres powstania py wojny oraz szlaki bi- współodpowiedzialności za
owocujący jesienią
wolność
i niepodległość wał się ostatni i decydujący warszawskiego. I znów w tewne, którymi kroczyli dalszy, pomyślny rozkwit
Polski Dla nas Polaków bój, ku znanym i bez- walce ze śmiertelnym wro- polscy żołnierze wyrąbując kraju ojczystego, za wolnie zabijesz ptaka
<0 symboliczne miejsce ży- imiennym żołnierzom, ży- giem ginęli najlepsi syno- drogę do zwycięstwa.
ność za którą zapłaciliśmy
niosącego gałązkę oliwną.
irn tf>iar7v\ip 7' wielka jący-m i poległym, którzy wie naszego narodu. Hitle-W pamiątkowej księdze
tak wielką ofiarę.
Oprac. E. P.
cena "krwi jaka przed 26 brali udział w ostatnim ak rowcy z całą bezwzglęanoś Grobu Nieznanego Żołnie1 ty płacił’ żołnierz polski, cie gigantycznej operacji cią w barbarzyński sposób rza pod datą 9 maja 1946 r.
bv do latach masowego uś berlińskiej i dobili faszy- niszczyli ocalałe _ resztki na pożółkłej już karcie
nńercania i zadawania ran, stowską bestię w jej włas- stolicy. Sterta gruzów przy widnieją następujące słocierpień po latach, głoduj nym legowisku — Berli- kryła również Grób Nie- wa:
„W I rocznicę najwię
Wojciech Witkowski
nędzy 1 poniżenia, mógł nie.
zna?eS0 Zołnier?a'. .
kszego w dziejach na
wreszcie zatriumfować uprą
Historia Grobu NieznaW heroicznych i straszszych zwycięstwa (...),
gniony przez wszystkie na- nego żołnierza w naszym liwie ciężkich zmaganiach,
które złamało niemiecką
rody Europy awtymszcze kraju wzięła swój począ- krok za krokiem żołnierze
potęgę i odrzuciło za
„óinie przez nasz naród — tek w roku 1925. W dniu 2 polscy przy boku Armii
H 'VI
i
Odrę i Nysę Łużycką
Dzień Zwycięstwa.
listopada tego roku, w Radzieckiej spychali z naPomnik Bohaterów Westerplatte. To dzieło i ca
teutońskiego zaborcę, a
W tym pamiętnym dniu, Warszawie odbyły się uro- szych ziem ojczystych hiłe jego otoczenie zawsze przyciąga setki zwiedza
ludowi polskiemu przy
chylimy
przed
Grobeim czystości z udziałem najwyż tłerowskie hordy. Obficie
jących. Również w tym roku pierwsze promienie
niosło Wolność i Niepo
Nieznanego Żołnierza w szych ówczesnych władz lejąca się krew wsiąkała
słońca ściągnęły tu szkolne wycieczki.
dległość — Odrodzone
hołdzie głowy i czcimy pa- państwowych. We wznie- w każdy skrawek . wy zwa
Fot. W. Nieżywiński
IKOGO tu nie znał poza inży- kramentalne „jo”, dodają coś o widział
Wojsko Polskie pragnąc
mi eć" tych. wszystkich któ- sionym
w
kolumnadzie lanej ziemi. Ginęli żołnieM nierem, który go zaprosił. A nych śladach, że na pewno coś będzie...
jak najszybciej zatrzeć
___Pałacu Saskiego mauzo- rze, najlepsi synowie ojten ledwo się przywitał i zaInni narzekają, że psy do
niczego,
ślady
barbarzyńskiego
leum złożono wydobytą z czyzny, płacąc cenę najwyż
mienił parę grzecznościowych Łowczy wygłasza kazanie leśniczemu czy
zniszczenia i dążąc do
grobu na jednym z cmen- sza za wolność i niepodleprzywrócenia Warszawie
zdań, zaraz wmieszał się w gru- strażnikowi (licho wie kto to taki), żą
tarzy trumnę ze zwłokami głość swej ziemi,
jej dawnej świetności,
pę kolegów. Nie tylko kolegów, także i powinien objechać rano konno, sprawnieznanego żołnierza. Mopamięć o nich, o ich bez
Grób Nieznanego Żołnie
przełożonych. Wiedział o tym, więc ani dzić po śladach gdzie co jest.
ment ten obwieściło 21 gra;nicznym poświęceniu i
rza — symbol bohater
salw artyleryjskich, będą- niespotykanym
bohater go to zdziwiło, ani specjalnie ubodło.
^ zabawa trwa dalej. Wreszcie
w
stwa narodu polskiego w
cych jednoczesnie^ sygna- stwie pozostała w sercach
Stał z boku i popatrywał na swe bu- którymś z kolei miocie — sylwetki dziwalce
o
Wolność
i
Nie
łem do jeanominutowej narodu polskiego. Symboty. Zwyczajne zimowe buty, które wie- ków gnajacych przez wąską drogę. Ktoś
podległość — własnymi
ciszy w całym kraju. Ow- jem j dowodem tej, wciąż
czorem nasmarował pastą, do przesady strzela dwukrotnie z przyrzutu. Dziki
siłami odbudowany, wraz
czesny prezydent Rzeczy- zywej pamięci narodu pogrubo, dwukrotnie. Czy to wystarczy? w,padają w zagajnik. I klops.
PORĄ dawką piosen- towej rozrywki. Są sędzio- ności i jury na podstawie
z placem, który od dnia
pospohtej
—
Mamsław zos(aj nadal Grób NieznaCzekało go przecież całodzienne brodze
ki uraczyła nas ostat wie, którzy
na
oczach dotychczasowy ch
sukce- Wojciechowski .
dzisiejszego nosić będzie
Trąbka. Schodzą się. Odnajdują od. zaoalił neg0 żołnierza,
nie w głębokim śniegu. Ej, żeby tylko
nio telewizja pokazu wszystkich
uczestników sów festiwalowych, można w tym momencie pierwszy
nazwę placu Zwycię
nie w wodzie, bo pogoda coraz bardziej strzeloną sosnową gałązkę, strzępy szczejąc z taśmy telerecordingu „zmagań” punktują kolej- się zabrać do komponowa- Znicz.
stwa, miastu stołeczne
25 łat temu, 8 maja 1946
’
1 &
ciny. Leciutko dostał, po samym grzbiegniła. Zaczęła siąpić mżawka.
przebieg festiwalu piosen- ne „rozgrywki”; w dodat- ma, aranżowania i pisania
mu Warszawie po wiecz
Od tego dnia Grób Nie- r. w samym sercu straszlipójdzie dalej jak gdyby nigdy
Autokar spóźniał się nie wiadomo
ne czasy we władanie
ki Eurowizji, który odbył ku odbywa się to w pew- tekstu.
znanego Żołnierza stał się wie okaleczonej przez hinic i -wyliże się z tego w ciągu kilku
dlaczego.
przekazuje”.
się w Dublinie. Festiwal neL ustalonej kolejności,
j oto słyszy się z estra- miejscem czci narodowej, tlerowców stolicy naszego
dni. Pogoń raczej beznadziejna.
Myśliwi skupieni w dwa kręgi do
Powyższe słowa podpiEurowizji jest jedną z wie a to pociąga
za
so- dy
dziesiątki kompilacji Hołd prochom nieznanego kraju odbyła się skromNajpierw winią pudlarza, ale raptem,
wcipkowali,
karcili
psy.
^Wszyscy
w
lu imprez piosenkarskich bą nieustanne zmiany sy- bez w^szego ładu muzy- obrońcy ojczyzny od tej na, ale jakże wzruszająca sali ówczesny marszałek
okazuje się, że wszystkiemu winien ma
wysokich gumiakach.
Polski Michał Rola - Żyw Europie, zresztą jedną tuacji na tablicy wyników. czneg0>
każdym niemal chwili oddawali zwykli lu- uroczystość.
lec, bo za szybko chodzi, za szybko pę
— Zapalimy?
z ważniejszych ze wzglę- Oczywiście, kamerzyści te- utworze
rozbrzmiewają
dzi i w związku z tym itd.
Zaskoczony,
spojrzał
wpierw
na
tkwią
dów komercyjnych. Festi- lewizyjni
wykorzystują echa znanych przebojów,
— Siadaj na sanie! Do kitu z taką
cą
w
kanciastej
ręce,
niemiłosiernie
wywale z Brasov, Soczi, na „specjalne efekty , które uj0^one jedynie w swomiętoszoną paczkę „sportów”, a dopiero naSaiaką!
u ścieka Się łowczy.
Mslcie czy w Sopocie, choć przytrafiają się w czasie ^
p0rzadku, z uwzględ
Chłopak posłusznie robi co mu każą.
potem w twarz częstującemu. I szybko
nieustannie
ocierają się głosowania: przecież nic nieniem odmiennych cech
sięgnął po „sporciaka”, choć właśnie Milczy, ale nie dlatego, że wmawiają
o komercjalizm, to jednak bardziej pociągającego, jak drugorzę(3nyCh.
Niestety,
nie
znosił tego gatunku papierosów; za- mu oczywiste bzdury, (jakże może iść
zachowały (choćby nawet konfrontacja reakcji wy- kompozytorzy zapominają
wsze gryzły w gardle i śmierdziały tlą- 'za szyMm, gdy śnieg sięga mu do pasa),
od strony regulaminowej) stępujących przed . chwilą
iednym — że z tych saca się szmatą. Coś go w wyrazie tej tylko po prostu całą siłą woli stara się
pewne elementy, mające piosenkarzy ze zmieniają- mvch eicmentów
można
twarzy ubodło. Jakaś dziwna mieszani- nie .r0zpJaKac; Olciec» ów strażnik czy
służyć celom np. rozpow- cymi się błyskawicznie wy złożyć niezjy przcbój, ale
na nieśmiałości i zagubienia ze spokojem esmc^
S1(p *}* odzywa, patrzy tylszechniania idei artystycz- nikami. A więc kazd> mo J niewvpaI muzyczny. W
dobrego
fachowca.
ko:
ale
tak
3a«by przez szybę Widać
nych, konfrontacji odręb- ze sobie sprawdzić
jaki zalezrt0'ci od ułożenia i
Ostrożnie zaciągając się zjadliwym za^zy J*111 na możliwie najlepszych stonych tradycji muzycznych, gryniäs objął twarz piosen odrobiny smaku artystydymem zapytałsunkach z myśliwymi. Nietrudno to zroczy choćby „sprzedaży” o- karz a X w czasie mespo- czn
Pan też jest tutaj gościem?
zumieć — co tu za okolica: piach na
kreślonych koncepcji naro dziewanego spadku z piei"
..
— Nie, skądże, pracuję w stoczni. Je- Piacbu- A źyć trzeba.
dowych w muzyce rozryw wszej pozycji na pic)t^, juk
Przy okazji ,,iestiwalo
stem spawaczem.
Znowu suną sanie, wolniutko; konie
kowej danego kraju. Ten uroczo uśmiechnęła się pio wych wybrzydzań” chciał— Tak...
z trudem przebijają się przez nietknięty
ostatni cel przyświeca zre- senkarka Y w momencie bym zwrócić uwagę na pesztą od wielu lat organiza- chwilowego triumfu. To wien pozytywny elemeng
— Tak. Daj pan spokój, co się pan śnieg. .Myśliwi są weseli. Co raz kolba
torom festiwalu w Sopo- właśnie odwieczny teatr; jaki nietrudno było zamiesza. Ja też to widzę, przecież nie czyjejś strzelby strąca za kołnierze ciężeic, którzy liczą na wzrost najciekawszy, bo dotyczy uważyć w czasie pokazu
jestem ani głuchy, ani ślepy. — Uśmie- kie okiście. Śmiech, dobrotliwe złorzezainteresowania polską mu autentycznych
ludzkich festiwalowego jury konchnął się krzywo. — Lepiej się poznaj- czenia. Nawet wywrotkę
przyjmują
zyką rozrywkową w in- pizeżyć w momencie suk- kursu Eurowizji. Weżm/
my, Walczuk jestem, stary Walczuk.
zgodnym rechotem.
nych krajach, narzucając ——
■
............... przykład z tego, że zasadą
— Jerzy Krzycki — odpowiedział.
A Jerzego trafia szlag. Za twardzi ci
doboru członków jury każ
pioseńkarzom z zagranicy
Podali sobie ręce. Zerknął
na buty ludzie, za twardzi, za „męscy”, psiakrew.
dego kraju był wiek. Ow
wykonywanie polskich li
tamtego. Wysokie do kolan,skórzane;
Nie mógf to jeden z arugim powiedzieć
szem. jeden z „wybranych”
tworów w ich ojczystym
ciężka, solidna robota. No, ten też nie miopakowi chociażby:
reprezentował starsze po
języku. Owo „przyświeca
będzie latał w mokrych skarpetkach.
— Namęczyłeś się już dosyć w tym
kolenie specjalistów
od
nie” rozjaśnia zresztą ra* *
*
śniegu. Siadaj na sanie. Zą rok pochoczej mroki duszy polskich cesu ]ub klęski.
I takie piosenki, natomiast drug:.,
Gdy „San” z wysiłkiem wdrapał się dzisz cały dzień,
dziennikarzy — którzy za- jest zresztą prawo scena- musiał mieć mniej
niż
na wzgórze za Żukowem, czekała
go
a może to tylko ja jestem przeczu
chwycają sic, że „tamci i rzystów
i kamerzystów, 25 lat. Zasada ta jest słuliła niespodzianka. Tu, wyżej, mroź i0.ny? Mięciutki facecik, inteligencik
inni” to dopiero
potrafią którzy wiedzą, jak * robić szna, bo kryteria oceny w
trzymał. P0 chwili pokazało się słońce.
Okazało się, że me. Kiedy zbierali pienaprawdę oryginalnie za- )!Show”...
zależności od wieku oceZapowiadał się piękny dzień; bezmrn- niądze za sanie i nagonkę Walczuk
aranżować i zaśpiewać poi
.
niającego będą — szczezu, ale i bez odwilży. Pal diabli buty! podszedł do chłopca, położyli mu tę swo
ski utwór (niestety, bywa
barn system głosowania, gd]nje w mUzyce riozrywTeż sobie znalazł temat do medytacji... ją ciężką łapę na ramieniu, coś jakby
w tym stwierdzeniu sporo Pjzy zachowanej genera - kowej, tak dynamicznie i
* *
*
chciał powiedzieć, ale Jerzy zdołał zaracji) — niż przyczynia ni® zasadzie jawności, ule- szybko
rozwijającej —
Las. Chrzęst śniegu pod stopami.
,^kie drgnienie palców
się do reklamy polskiej §ał zresztą pewnym prze- czasamj zupełnie odmien., .
T
.
.
. ,
o •
w nieśmiałym lecz wyraźnym uscisku
pop-music za granicą. Z mianom w przeciągu osia na ustawiając w ten spoSztuczne ognie nad Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Zbiórka. Losowanie stanowisk. Sanie.
Ruszyli do autokaru. wizysUie psy
Łowczy tłumaczy cos jeszcze raz nagon- jakoś 2mieścil si „ saniach5 t ,£0 » (
tych to względów pomysł mcn
tc/: liCzy,
sób skład jury chciano
Przy dźwiękach żałob- mierski i prezydent m. st.
„sprzedaży” pozwalam so- nowość. Ostatnio sędzio- utrzymać
u
...... właściwe
................ propor- dzie i mężowie stanu, dele
ce. Psy wariują Z radości, ale śnieg je t źel Walczuka mUial Wec. Zm^zony
— Stanisław
bie zaliczyć do celów ra- v‘be_ nie nadsyłają już wy c-g pomiędzy dwloma nur- gacje krajowe oraz zagra- nego marsza Chopina, w Warszawy
głęboki, wiec suną metodą dellmow. U- skamlalj usilowa, wsk
<. na
£aJ J
odbudowanym, po-d kołum- Tołwiński.
W
obecności
czej artystycznych niż czy- S°W -L
^ sali° w tami piosenki: tradycyjnym niczne.
męczą się.
z tyłu deski. A droga tu była wyślizga
Na
pamiątkowej
płycie
nadą
szczątków
dawnego
pa
prezydenta
Krajowej
Rady
sto komercyjnych.
czasie fmprezy, a głosują * nowocześniejszym
barNagonka została. Któż to jest? Miej na i konie szły ostro.
grobu stale znajdowały się łacu, Grobie Nieznanego Narodowej — Bolesława
scowi, Kaszubi. Jeden rosły i chudy
Wróćmy jednak po tych systemem trójkowym (ko- ™e|e°*właśnie w wiązanki świeżych kwia- Żołnierza, złożono urny z Bieruta, członków rządu i
mężczyzna o melancholijnej, nie zdra- , . -Patrz^e, Walczuk znowu spadł —
krajowych dygresjach do lejno po trzy państwa). tym ^.^adku piosenki bv_ tów, a składanie wieńców prochami i ziemią ze wszy przedstawicieli organizacji
■H7aiar>eii
ną
dzającej ntiHmiam
nadmiaru inifsiivpinpii
inteligencji iwarzv
twarzy, 7z c ic o a jakiś młodzik zerkając
festiwalu Eurowizji. Tym, Warto zauważyć, że nie ^ zu^LDnle nn?k e styłisty stało się nieodłączną częś- stkich pól bitewnych dru- społecznych, naród polski
długim, mocno zgiętym i cienkim no prezesa: jakie wrażenie? Dobre: prezes
którzy od lat obserwują wolno sędziom głosować ^e^Ttanowiły konglo- cią ceremoniału dyplom a- giej
wojny
światowej, znów objął w posiadanie
ważne — prezes w
sem; taki zaśniedziały w zoo jastrząb, promieniał. A to
,
tycznego.
gdzie walczyli polscy żoł- swój najcenniejszy pomnik
niosenkarskie
zmagania na reprezentantów swoje- cznie 1 stanowiły I ng.
Wągrowaty
wyrostek
w
przeraźliwie
Piscy
to
nie
byle kto!
Tak było do roku 1939. nierze. Złożono więc zie- pamięci i chwały.
krajów Eurowizji, od razu go kraju; po prostu w mo merat me zawsze pasujążółtych, ceratowych portkach. I najwyn]^IJ mi czay
Na * Grobie Nieznanego
rzuca się w oczy fakt u- mencie oceny piosenkarzy c^cb do siebie rozwiązań, We wrześniu znów pola mię spod Tobruku, Lenino,
żej dziesięcioletni chłopiec o okrągłej
, . ze§° milczy, dlaczego się nie
czynienia z samego proce- „własnych” wstrzymują się na co '1UZ ,me miało wpły- bitewne zasłane zostały Falaise, Kołobrzegu, Monte Żołnierza bezustannie płotwarzyczce, tegoż kształtu oczach.
wscie nie, dlaczego pozwala na tak niesu głosowania, oceny jury od głosu. Ten zwyczaj po- wu samo jury. Ale zasada tysiącami znanych i bez- Cassino, Budziszyna oraz nie znicz. Żołnierze pełnią
A łowczy już rozstawia. Co kilkadziewredne żarty pod własnym- adresem?
szeregu
innych straż honorową. Na płycie
_ ~ elementu szczególnie winien zresztą być regułą
słuszna i niech on., imiennych ciał żołnierzy, całego
siąt metrów z sani zeskakuje myśliwy;
aęzego cni tu wszyscy mówią sobie
ekscytującego, wręcz na- wszelkich
międzynarodo- będzie postulatem konco- stawiających opór hitlerow miejsc upamiętnionych bo- grobowej ręce staruszki i
haterstwem żołnierza poi- małej dziewczynki kładą
jak snop spada łagodnie na pulchną P? imieniu, nawet ja, choć jestem wśród
czelnego Jest to pierwia- wych zmagań konkurso- wym
publikacji. Mozę skiej nawale.
Po
tragicznej
klęsce skiego w walce o świętą wiązanki świeżych kwiaziemię, tak on wpada w śnieg. Niekto- nicb P° ^az pierwszy od razu zostałem
stek niejako czysto spor- wych, a o jego respektowa dałoby się ją_ zastosować
rzy wydeptują sobie maleńki placyk, by >>Paneni Jerzym , a tylko Walczuk, to
______
______ _nin powinna być informo- już w Opolu i w Sopocie. wrześniowej nadeszła dłu- sprawę wolności i niepo- tów. W niedzielne połudmieć większą swobodę ruchów i by nie •|est Wslczuk i nikt więcej? Właściwie:
wana publiczność takich
jak on ma na imię? Zapytać? Też po
chrzęścić w śniegu. Ładują broń.
imprez. '
mysł!
— Czwórka — mówi łowczy.
Najciekawsza dla mnie
Szarzało, Zrobiło się cicho. Znużenie
— Tak.
była
obserwacja
pracy
wyłaziło z gnatów. Pies Walczuka, wciąg
— Piątka.
kompozytorów i aranże
nięty wreszcie na sanie, dyszał ciężko
Nikt nie skacze.
rów, którzy nadesłali swo
nas wszyscy wszystko wiedzą, bie (już na początku lat pięćdzie- zgadzam się z dyskutantami co do
u nóg starego.
—
Kto
tam
ma
piątkę?
Uważajcie
ko
Muzeum Mazowieckie w Pio je utwory na konkurs. Naj
siątych)
„W
rodzinie
Lebiodów”,
kropki
—
o
tym
cö
jest
wesołe,
tylko nikt nic robić nie chce.
A buty jednak przemokły. Nic nie
CłjU — Jedna z najstarszych ciekawsza,
gdyż rodziła
ledzy,
tak
nie
można.
A,
Walczuk...
Tę arcytrafną uwagę Boya- „Nr 16 produkuje”, „Traktory zdo- pachnące, krzepiące. Pisać trzeba
tego rodzaju placówek w kra refleksje natury nie tylko
pomogło pastowanie. Śnieg wytarł wszy
Zagapił
się
stary
czy
nie
dosłyszał.
Ju — obchodzi w tym roku
-Żeleńskiego przypomniałem sobie będą wiosnę”, „Obywateli”, „Przy także o sytuacjach tragicznych, o
stko do gołej skóry. Oby się tylko skoń
— Sześć.
150-lecie
istnienia.
Powstało teoretyczno-muzycznej, ale w trakcie lektury 18 numeru „Ży
budowie” i jeszcze parę innych z zwichnięciach, przegięciach, potknię
czyło na katarze.
w 1821 roku przy Towarzyst przede wszystkim — etycz
— Tak.
lekka
przestraszonych
tworów
liteciach,
klęskach
i
nawTet
dokumencia
Literackiego”.
Dokładnie,
w
wie Naukowym Płockim ja nej. Dążenie do sukcesu za
Panie Walczuk, jakie buty miał ten
Siedem.
trakcie lektury stenogramu dysku rackich. Toteż teraz nie straszmy tnych upadkach. Bo literatura soko pierwsze w Poisce — w
Wreszcie wszyscy. Łowczy wyciąga zza chłopak z nagonki? — spytałem,
się (po zakręcie) nawzajem mową cjalistyczna też powinna być tym
odróżnieniu
od prywatnych wszelką cenę, miało swoje sji pt. „Kierownicza rola partii i li
Od teratura”.
zbiorów i galerii — muzeum wyraźne implikacje.
cholewy sygnałówkę. Chucha parę razy,
Gumiaki — odparł spokojnie Waltrawą, tylko więcej piszmy. Odważ
zwierciadłem przechadzającym się
powołane dla celów
nauko rzucone zostają świadomie
by odtajała. Trąbi,.
czuk — a zresztą, panie, kto tam na
swobodnie po gościńcu życia. I pol
To prawda, że literaturą komen niej piszmy.
wych i od początku dostępne
wszelkie kanony i kryte derować jak wojskiem nie można,
Przede wszystkim czym ma się ska współczesna powieść socjaliCisza. Cisza. Narastające odgłosy zwie- wsi nie ma gumiaków. Zdaje się, że
dla całego społeczeństwa.
ria artystyczne, zapomina bo to już nie będzie literatura, ale różnić współczesna polska powieść styczna musi być wynikiem tych
rżącego posapywania. Czyżby? Ale! Psy tylko my dwaj paradujemy w skórza
Muzeum Mazowieckie w Pio
socjalistyczna od dobrej współczes- swobodnych przechadzek,
na drodze. Znowu sygnał. Zbiórka.
nych, ale pańskie buty jakby coś
za
cku, podniesione niedawno do się nawet o dążeniu do o- coś niewydarzonego i ślamazarne
nej polskiej powieści? Czy bohate
rangi
muzeum
okręgowego, ryginalności, aby tylko nie go. Jakieś skrzyżowanie referatu z
Był czas, że wielka (czytaj praw
Następny miot. Następny. I nic. Nic.
bardzo wrażliwe na takie wyprawy. A
nastawione jest na kolekcjo zejść ze ścieżki łatwizny, kalendarzem.
Z drugiej
jednak rami jej mają być ludzie w ^kom dziwa) literatura powstawała z da
Już się prawie przestaje emocjonow ogóle to człowiek nie powinien
nowanie dzieł sztuki związa którą najczęściej przecha
aparatu la od głównych politycznych szla
strony chcemy, aby ta literatura binezonach, pracownicy
wać. Czasem w ogóle nie złazi z sań, stroić się inaczej niż inni, bo zaraz winych z Mazowszem. W two
ków. Czas ten bezpowrotnie minął.
rzonej w muzem „Mazowiec dza się przeciętna publicz była przepojona duchem socjalizmu.
bo obojętnie przy którym myśliwym dać, że inny, że gość. Powinien być takiej Galerii” gromadzi się o- ność festiwalowa. Recepta Aby odzwierciedlała to wszystko,
Dzisiaj główne polityczne szlaki
stanie, ten zaraz zaczyna się niespokojnie ki sam jak wszyscy, wtedy mu dobrze,
forazy związane
tematycznie jest
prosta. Trzeba ściśle czym Polska — jak długa i szeroka
przebiegają zarówno przez
Krakręcić. Choć nie powie złego słowa, sy- Jakeś wlazł między wrony... zna pan ta
z Mazowszem oraz dzieła ar
....... .... .
......... ... "
ków, Warszawę, Gdańsk jak i przez
tystów pochodzących z tego naukowo analizować wyni — żyje i oddycha.
ka ostrzegawczo na każdą próbę nawią- przecie.
festiwali,
regionu. Zgromadzono już du ki poprzednich
nieliczne dziewczyny, Wadowice, Modlin i Tczew. Świat
Twierdzimy więc, że możliwa jest władzy i te
zania rozmowy, że niby — wiadomo —
Ale ty, stary potrafisz, filozofować
żą ilość widoków Płocka i in procentowo ' obliczyć,
ile współczesna polska powieść socjali którym chce
się jeszcze pracować zmienił się i zmienia się z dnia na
zwierzyna się spłoszy; nawet wtedy, gdy po cichu, ale głośno upomnieć się a
nych miast Mazowsza w ma
było wśród zwycięskich u- styczna. Możliwa jest, ale jej nie na wsi? Czy
też dopuszczamy taką dzień. Ale zadania
literatury
—
jeszcze miot nie rozpoczęty. Jerzy wy- swoje — to nie. I sam też jesteś gość.
larstwie XVII, XVIII i XIX
tworów pozycji rytmicz ma. Winne są temu ostre zakręty, możliwość, aby na kartach takiej także socjalistycznej — nie zmiewieku oraz obrazy wspólczes
czuwa aż nazbyt wyraźnie, że każdy Też w skórzanych butach, tyle że barnych artystów.
nych, a ile powolniejszych. w które co parę lat społeczeństwo powieści mógł pojawić się przedsta niły się. Musi ona pokazywać świa
czuje się z nim jak w towarzystwie dziej twardych. Jesteś gość tylko z obowiciel prywatnej inicjatywy
jako tu i duchowi wieku postać ich i
Główna specjalnością
Mu Następnie bierze się pod nasze i partia wchodzą. Nie prze
przysłowiowego Jonasza.
wiązku demokracji, która ciąży na tych
zeum Mazowieckiego jest sztu uwagę
podstawowe sche sadzajmy! Zakręty zakrętami, ale element pozytywny (dobrze pracu- piętno. A zatem — i tu wracamy
A tak w ogóle wszyscy są spokojni, a panach. Czy ty, stary, to rozumiesz?
ka z końca XIX i pocz. XX maty rytmiczne, analizuje życie przecież na zakrętach nie za
je i nie wymiguje się od płacenia do sedna — musi być wesoła, pow., tzw. secesja.
Gromadzi
jakże! Znajomy Jerzego przyznaje ze Zdaje się, że tak. Więc czemu milczysz
się teksty, nie omija się miera. Przeciwnie, pędzi nawet szyb podatków) i pasożyt, który przyno- godna, gorzka i cierpka jak głóg.
ono liczne okazy malarstwa
śmiechem, że większość polowań tak i tylko nieporadnie głaszczesz tego wyinstrumentacji; ciej niż po prostęj. Myślę, że z tą si nam tylko wstyd? Wulgaryzmy Krzepiąca, chłoszcząca, liryczna i
rzeźby, grafiki i tzw. sztuki kwestii
właśnie przebiega, ale
gruntownie żła, który doprawdy — jeśli ja się na
użytkowej z tego okresu. Jń* spekuluje się, jaki
tragiczna. Dramatyczna i komiczso i banalne banały na bok. Pisarz
model polską współczesną powieścią
ko jedyne w Polsce muzeum
ochrzanią nagonkę, że idzie za prędko, tym znam — niewiele jest wart. Po co
marksista
nie
musi
patrzeć
na
na.
Musi
mówić
o
wzlotach
i
upadcjalistyczną
jest
trochę
tak
jak
w
brzmienia
może
osiągnąć
nastawiające się na kolekcjo
że za bardzo hałasuje i wypłasza zwie- go wozisz ze sobą? Ano nie zawsze jest
powodzenie. latach czterdziestych z socrealiz wszystko, co się na jego oczach kach jako że wzloty i upadki przenowanie
sztuki
secesyjnej największe
rzynę już z terenu następnego miotu na polowaniu jakiś inny facet stąpający
dzieje przez różowe okulary. Nie żywa także socjalistyczne społeMuzeum
Mazowieckie przej Znając te czynniki, a ra mem. Dużo się o nim mówiło, tak
itp., itd.
Po tym niezbyt bożym świecie w nie
przewidując pewne dużo, że aż wszystkich strach obla musi udawać zaprzysięgłego opty- czeństwo.
muje podobne zbiory z in czej
Ci kiwają głowami, mówią swoje sa- znormalizowanych butach.
modele upodobań publicz- tywał. W efekcie poczytaliśmy so misty. Pisać trzeba nie tylko — tu
nych muzeów.
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BAŁTYCKI

Pierwszy łyk Ameryki
mo
loch nie ma czym
oddychać.
Potrzeba
mu zieleni.
Nawieziono
więc ziemi, obsypano nią
skały, zasadzono drzewa i
trawę. Pomiędzy 59 o 110
ulicą
powstał
Central
Park, płuca wielkiego mia
sta.
Jest niedziela. Lodowi
sko, ZOO, place zabaw
szczelnie zaludnione hała
śliwymi dziećmi. Aleje ob
stąpili sprzedawcy ham
burgerów. Można tu też
na stojąco zjeść pizzę po
amerykańsku, bez wina.
Atrakcję stanowi prze
jażdżka dorożką.
Opodal parku zlokalizo
wano muzea sztuki, a w
nich dzieła ludzi, _ którzy
nigdy nie schlebiali gu
stom. Metropolitan Mu
seum of Art prezentuje
skarby twórczości ludz
kiej; arcydzieła pięćdzie
sięciu stuleci. Przy wej
ściu wita nas plakat-list
dyrektora muzeum Tho
masa P. F. Hovinga, któ
ry publicznie dziękuje Bil
ly Rose Fundation za po
moc finansową. Obok słyń
na spiralna budowla mu
zeum ufundowanego przez
magnata miedzi Goggenheima. Zbiera ono i ekspo
nuje najnowsze prace ar
tystów rzucających świeże
spojrzenie
na dzisiejszy
świat, dotykających i od
krywających blizny włas
nego społeczeństwa. W do
le spirali wystawia się
zdjęcia pobliskiego naroż
nika ulicy, robione co 5
minut. Mają one charaktei’yzowac zmianę rzeczy
wistości w czasie. Stałą
ekspozycją jest kolekcja
obrazów
impresjonistów
francuskich, m. in. Pissarra, Maneta, Renoira, Cezanne’a, van Gogha, Gauguina, Toulouse — Lautreca, Matisse’a. Obok ty
tułów obrazów i nazwisk
malarzy widnieją tablicz
ki z nazwiskami tych, któ
rzy je wykupili z Europy
dla Ameryki. Tak jest
we wszystkich muzeach.
Na każdej ścianie spotyka
się elita światowego ma
larstwa z elitą amerykań
skiego
biznesu.
Razem
wchodzą do historii sztu
ki...
Whitney Museum spec ja
lizuje się w sztuce amerykańskiej. Amerykanie
szczycą się faktem, że Pa
ryż przestał już być świa
towym centrum
sztuki.
Skończył się czas, kiedy
Europejczycy Duchamp i
Picabia, Max Ernst, Mond
rian Chagall tworząc no
wą atmosferę artystyczną
w Nowym Jorku byli nau
czycielami amerykańskich
artystów. W Whitney Mu
seum of American Art
skupiają uwagę prace „pa
pieża pop-artu” Rauschen
berga i Pollocka, przypo
minającego stylem życia i
całopaleniem się dla sztu
ki — van Gogha. Oni stali
się bożyszczami bohemy
zamieszkującej „nowojor
ski
Montmartre”
—
Greenwich Village. Aktual
nie muzeum eksponuje ry
sunki Malcolm Baiłeya, 0brazy John Marina, ze
staw prac obrazujący ideę
nazwaną: „struktura kolo
ru'’, najnowszy amerykań
ski eksperyment filmowy
i cyrk Alexandra Caldera,
artysty wnoszącego wielki
wkład w sztukę plastycz
ną XX wieku.
owojorski

N
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ASTANAWIAŁO mnie pisać. Jaką ma metodę odtwórcy roli Goyki — ja- po rybacku spracowane ręzawsze, czy literatu- zbierania materiałów?
ko że powinien to być bo- ce. Ważne jest jednak, że

Z

ra regionalna -- narzucająca bądź co
bądź
ograniczenia
tematyczne
— trudna jest do uprąwiania? Czy materiał do
woj c‘zyebteż7eC!kon
trcoho mvrucirap ciłn_
gotowy do podjęcia? Jan
Piepka, najbardziej chyba u nas wyrazisty reprezentant takiej właśnie łiteratury, twierdzi iż mamy tu do czynienia z wieloma jeszcze nie wyeksploatowanymi pokładami,
Jeszcze w latach 20—30
trudno dość było w naszym piśmiennictwie znaleźć książkę o morzu literatury regionalnej
natomiast przychodziło wręcz
szukać ze świeczka... Wiec
podjął ten nurt, sięgając
zresztą przeważnie do okre

_
materiału hater autentyczny, Kaszu- w ciągu ponad półrocznej
.
wiasciwie
te
ba> Jan Piepka przypad- pracy nad filmem przeszen*e lubię zbierać, lubię j^iem znalazł się na zdję- dłem właściwie praktyczsięna niego natknąć. Po- ciach próbnych, w których nie cały uniwersytet filtern chodzion za mną, na- dobierano statystów spo- mowy. To
fantastyczna
biero
***<><*, kształtu śród
-i orzeknigto.
Goyk, przygoda
Trzeba było
dbać i i praca.
o ta. .
...
kaszubskichże rybaków
— lecz
^rzV ł-Vm cieszę się, ze mo- może być tylko on. Prze- kie np. szczegóły, aby Kap? być „wolnym strzel- rażony propozycją — wy**- szubi nie mówili czysto po
ceni”, nie związanym pra- kręcał się, przedstawiając niemiecku. Mój dziad i ojptntnwa Ułatwia mi to nawet... autentyczne
za- ciec chodzili np. do prus’
,
.
świadczenie lekarskie, że kich szkół, a język nie
P°rus~anie
i po pro- nje ^0jno mu — alergiko- miecki zawsze kaleczyli...
stu przeżywanie przygód, wi _ w ogóle stykać się z
Przygody filmowej chyz których właściwie wywo- wodą.
^a n^e koniec, gdyż Jan
dH sie moje ssanie Z ta*
'.
.
Piepka przygotowuje
się
?
] pisanie, a ta
— A ponadto ja się za- obecnie do przeniesienia
ktei V^zygody zrodził się cinam — zdenerwuję się na ekran „Szumiących wrzo
nP• mój kontakt z filmem... przed kamerą, zatnę się i sów”. Z zamierzeń literackich
—
przygotowuje
Przypomnijmy, iż
Jan co?...
współczesną powieść
powieść oo teD. ,
Filmowcy maia jednak wsP°Iczesn^
Piepka §ra wiodącą
rolę _ r ilmowcy mają jednaic, matyce wiejskiej. Akcja po
— szypra Goyki — w noJłrtprZSL"£ czątkowo miała dziać się
wama,
wym filmie fabularnym pr“zed’kameną^ę
nieTza- oLdeln^r^akn^1^^^^

su wojennego, najlepiej mu reż. Ryszarda Bera „Ka- cina”, a rola zgodnie oce- ^ięcchyba rzecz będzie się
znanego z własnych przejść, szebe”. Jest jednocześnie niona została jako udana, toczyła po drugiej stronie
Powstały z tego cztery po- konsultantem filmu i auwiolo Gdańska.
Fascynuje go
Ryzykowałem wiele ^jako temłtŁ*!!
wieści: „Hanesk”,
„Szumią
torem
kaszubskich
dialoGdańskie Główne Miasto jest zawsze wdzięcz
„ „ .
.
ale chyba się udało. Ja sam
7 tam
nym obiektem zainteresowań fotografów. I nic w
ce wrzosy , „Dzierzby w gów. Zainteresowanie re- patrzę na siebie na ekra- fei strofy lady Uważa że
tym dziufnego, wszak jest naprawdę bogate i pięk
głogach” i „Cisza”. Równo żysera tematyką kaszubską, nie jako na Goykę, dość tQ kapitalny temat do obne. Oto fragment odbudowanych
kamieniczek
legle próbował sił
w in- sięga jeszcze czasów szkol chyba autentycznego.
W serwacp ^ako że właśnie
przy ul. Długiej i Długim Targu oraz Ratusza
nym zupełnie gatunku — ”.yck>
to .zreakz0^a^
° przy sklepowej ladzie roz
Głównomiejskiego i wysokiej wieży kościoła Ma
fantastyce jednak
dwie
0 Ghłapowie. Napisa- się wiercę
g y
~ liczamy sie z naszych penriackiego, widzianych od ulicy Ogarnej.
lantastyce, jeanaK
a\,ie ny przezen scenariusz „Ka- ję siebie pijącego piwo z
.. marzeß a^niracii
powieści pozostały w rę- szebów” leżał chyba osiem kufla. Trzymam ten kufel
’
’
_
_ ’
Fot. H. Otto
kopisie, częściowo
zresztą lat, zanim został skierowa- trochę po inteligencku, w
A
„Smieszki-pocieszki”
zniszczonym. Tu
przede ny do realizacji. Potem palcach. A rybacy chwyznane z „Rejsów ’? Powszystkim trzeba wiele sa- wynikły trudności języko- tają kufel całą dłonią i pi- myślane początkowo jako
memu umieć, aby
zacząć we, kłopoty ze znalezieniem ją, do czego trzeba mieć zabawne
wierszyki
dla
...
■ najmłodszych, przerodziły
się m. in. w piosenki
(„osiem poszło pod muzy
Dokończenie ze str. 4
Mimo małych jeszcze dokę”), wykonywane np. w
czeń,
ale konsultacje w świadczeń czytelni już dziś
TV. O piosence, mającej za
czytelni prowadzi się w o- można z całą stanowczoś
główny temat morze, Piep
cią stwierdzić, że przyjęła
parciu o będącą w zasięgu
ka poważnie myśli nadal.
?ękrliterat^ p^mSK si* ona wśród fańskich
Uważa bowiem, na co zwró
Czytelnia Konsultacyjna adeptów architektury i urcił mu m. in. uwagę jeden
IAiU otwarta została dopie banistyki.
Jeśli w przyz angielskich obserwato
EST rok 1968. Do nie dze z Paryża do Karlo- dzialności za niego
— rów sopockiego festiwalu,
r0 przed paru tygodniami. szlości powstanie bibliowielkiego niemieckie- wych Varów zbacza z wy Magdalena.
Na razie w okresie rozru- tefca instytutu, jako fiIia
Największym
walorem że piosenka polska jest an
, ,
ty morska. Na sto utworów
ehu, gdy pracuje w niej Biblioteki G16wne, PGi t0 go miasteczka niedaleko tyczonego szlaku, aby odMonachium przyjeżdża pa wiedzie to mało atrakcyj- powieści Fleszarowej-1 Iu tylko 1,5 dotyczy w niej
tylko jedna bibliotekarka niewątpIiwle jej częścią po ra turystów. Niezwykłych ne miasteczko. Co ich tu skat jest więc mewątplimgr Jadwiga
Banaszkie- winpa być ,eż Czytelnia turystów, ale i niecodzien- sprowadza? Byli tu prze- wie ukazanie tego ciągle morza, podczas gdy w An
glii np. 25, a w Jugosławii
wz, w czytelni prowa- Konsultacyjna.
— blisko połowa. W Splicie
Probkmu.
Ak stale się śpiewa o morzu.
dzone są konsultacje tylko
Inne twórcze zamierzenie
przez 4 godziny dziennie.
JANUSZ KOWALSKI
— to książka „z pazurem”,
świcie, dzień w dzień wśród 5arskl. żywą akcje, trafne w dużym stopniu reporta
długich i trudnych, g!od- operowanie słowem, poto- żowa, o kaszubskich spotka
nvch lat, musieli pracować czysty tok narracji, wresz- niach autorskich, których
pilnie, bo dzielny Niemiecki c,e umiejętne wydobycie miał jeżeli nie 1 500, to z
. ,
__ .'„..ł
punktów kulminacyjnych.
zolmerz mus at mtte dobre £waż
4e trzeci tom cy. pewnością tysiąc w 11 wo
i trwałe buty; zwycięskie
Wizytę” zaliczyć wy- jewództwach...
buty, którymi chciał przy- Km’ ”wiz;>lc zanczyc wy
pada do najlepszych utwo
Mieszka i tworzy
ka
depnąć co najmniej poło rów gdańskiej pisarki; nie
szubski regionalny pisarz,
wę świata!
ma w nim lukrowanych filmowy szyper Goyka, w
Te lata i sprawy znamy słów ani sytuacji (osobiś- Sopocie — przy ul. Goy
z I części trzytomowego cie przeszkadzała mi w peł ki, w domu z wieżyczką,
cyklu powieściowego Sta- nvm odbiorze tylko scena przypominającym romanty
trzymane są raczej w rejestrze średnim, a
Fleszarowej-Mu- Uschi — Gaston) są rze- czny zamek. Nie zdołał
nisławy
ESTEM pod wrażeniem wysłu
nawet niejednokrotnie niskim, przez Wy
to
.Pozwólcie nam teinie pokazane problemy tylko dociec, jakiego
skat
chanej niedawno płyty długogra
eksponowanie membranofonów i gitary ba
sowej. Poza tym zatarte są często podzia- L krzyczeć” (wyd. I ukazało i sprawy tych lat „kiedy Goyki imię nosi jego ulica
jącej grupy „Colosseum”, zaty
ty formalne — np. pomiędzy introdukcją, 4 się
w 1958 r., obecne, trzeba było zabijać śmierć, — i nikt mu w tym wzglę
tułowanej „The daughter of ti
solową improwizacją instrumentalną, tutti
czwarte z 1971 r.), gdzie ażeby mogli żyć ludzie”; dzie nie może udzielić od
me is truth’’.
Płyta jest znakomita,
instrumentalno - wokalnym i codą. Soliści
tytułowe wezwanie wyry- problemy tamtych ale i powiedzi.
jak gdyby „przemykają się” w swoich
choć jako całość nie mieści się w żad
fragmentach improwizowanych, pod wzglę
Laik
wa się z ust po jednej i dzisiejszych czasów,
nej z konwencji, w jakich zazwyczaj
dem proporcji brzmieniowych nie wyod
drugiej
stronie
frontu.
Wi
klasyfikuje się produkcje „Colosseum”.
rębnionych z podkładu sekcji rytmicznej.
Ta pozorna „szarzyzna”, przeprowadzona
poczuciu ratowania złu
Nie jest to z pewnością pop-jazz, choć
konsekwentnie we wszystkich utworach,
dzeń człowieczeństwa, krzy
występują jego elementy. Trudno też
służy nadrzędnemu celowi: stwarza odpo
kiem
walczyły
młode
umieścić na płycie etykietkę tzw.
wiedni klimat, mający w maksymalnym
stopniu doprowadzić do integracji nastro
dziewczyny w Edelheim;
„big-band rocka”, jaką bez żadnych
jowej
tekstów
i
muzyki.
takim samym krzykiem
wątpliwości przykleja sie na nagra
A teksty rzeczywiście zasługują na
bólu, nienawiści, rozpaczy
niach grup stosunkowo bliskich sty
drugiej połowie czerwca be %
Od kilku dni przebywa
uwagę. Rzadko się zdarza, aby grupa
listycznie — „Blood, Sweat and Te
i obłędu protestował umie »
na Wybrzeżu wygłaszając
dziemy ją oglądać w Trójmuzyki popularnej dysponowała tak
ars”, „The Flock” czy „Chicago”. Co
rający młody żołnierz z
cykl prelekcji w różnych
mieście.
dojrzałymi artystycznie tekstami, w
prawda w skład „Colosseum” wchodzi
„rasy panów”, z „rasy zwy
*
*
*
środowiskach zawodowych
dodatku zestawionymi bardzo konse
J geograf - ekonomista, poW ramach wymiany kul £
kilku „dęciaków”. ale są on; wykorzy
cięzców”.
turalnej
między
Polskim Ö
#
dróżnik
i
pisarz
mgr
Wojkwentnie
w
cykl
„obsesji
czasu,
snu
stywani w zupełnie inny sposób, niż
I do tych właśnie wspom * ciech Dworczyk. Z wielkim
Związkiem
Esperantystów ♦
i iluzji”. Wiersze, w których najczęś
ma to miejsce w aranżacjach typu
i
Węgierskim
Związkiem
▲
entuzjazmem spotkała go
nień i rozrachunków wociej pojawiają się słowa „time” i
Esperantystów — przyby- ♦
big-bandowego. Stosunkowo najwięcej
młodzież Szkoły Podstawo
wa do Polski prof. Ferenc J
„dream” lub ich poetycki kamuflarz,
wej nr 8 w Sopocie, zwła
wspólnego mają z koncepcjami styli
Jaki z odczytem na te- <
szcza ta, która uczy się
powtarzają motyw odwiecznej tęskno
stycznymi ,.Blood, Sweat and Tears”
mat współczesnej literatu- ^
międzynarodowego
języka
—
ty za wyśnionym światem bez zła;
ry węgierskiej. Profesoro- 4.
niektóre elemerttv aranżacji w utwo
- w tzw. esperanckich klawi Jaki towarzyszyć będą £
światem, który zdarza się tylko w baś
rach „Colosseum”. A więc charaktery
f sach. Supertramp jest bo
aktorzy teatru lalek z Bu ^
jennych wraca autorka w
niach. Najważniejsze, że poetyka tek
wiem esperantystą i w
styczne, synkooowane
podziały we
dapesztu pani Anna Band i
III
tomie
cyklu
zatytuło
«.
swej
podróży
dookoła
świa
stów
znajduje
odbicie
w
adekwatnej
oraz pan Tomas Cser, któ- £
wstępach do kilku utworów „Time
wanym „Wizyta”, który u- ♦ ta posługiwał się m. in. es
rzy recytować będą poezję 4
nastrojowo muzyce. Po pięknym wstę
larńent”, „The me back to Doomsday”,
O perantem.
i prozę.
kazał się świeżo na pół ♦ Spotkanie to stało się in
pie kwintetu smyczkowego w „Time
„The daughter of time”, jedyne w
Węgierscy goście odwie- |
lament” pojawiają się słowa-mrzonkach księgarskich. (Tom
spiracją
do
dziecięcych
dzą Gdańsk. Wrocław i f
swoim rodzaju breaki sekcji rytmicz
Opuszczamy mury muzeum
prac rysunkowych, które
Warszawę. W Gdańsku im-J
ki, których zestawienia wskazują na
drugi — „Przerwa na ży
nej. Także sposób gry Louisa Cenna^ będą stanowić dodatek do
preza z ich udziałem od- 4 i 55 ulicą dochodzimy do Lin
znajomość
teorii
lingwistycznych
ich
cie”
wydany
został
w
1960
coln
Center. Jest to wielka
mo, występującego gościnnie z zespo
będzie się 11 maja o go- ♦
* wystawy
fotogramów
z
artystyczna rodzina, do któ
autora. Czyż można odmówić zręcz
roku — iw 1970 r„ a ak
łem na gitarze basowej w niektórych
wysp Oceanii, wykonanych
dżinie 18
w
Młodzieżo- j rej należą: Metropolitan Ope
ności takiemu zestawieniu, jak „To
cja jego toczy się w Polsce * przez W. Dw orczyka. Wy
utworach, ma wiele wspólnego z po
wym Domu Kultury we 4 ra, nowojorska filharmonia,
stawa, przewidziana jako
day is yestermorrow-never”? (spróbo
w pierwszych latach po
dejściem basisty Jima Fielder? z
Wrzeszczu (ul. H. Sawie- 4 nowojorski balet, szkoła mu
objazdowa, jest obecnie w
„B, S and T” do zagadnień kontrapunktu.
wałbym to przetłumaczyć jako „tezyki i tańca Juillarda, biblio
wyzwoleniu).
stadium przygotowań i w
kiej 33).
(Bor.)
teka i muzeum teatru oraz
aźniejszość jest jutrowczorajszym ni
Ten sam typ gry, tyle że w ramach
Wizytę
w
Edelheim
skła
teatr
repertuarowy
imienia
gdy”).
ścisłej aranżacji (unisono z gitara! pre
dają właśnie byli więźnio
Inna
rzecz,
że
nie
zawsze
do
tego
zentuje basista Mark Clarke w „Down
wie — jeńcy — Magdale
rodzaju tekstów pasuje głos i sposób
hill and Shadows”.
na i Gaston, wizytę brze
Natomiast w dziedzinie brzmienia utwo
interpretacji wokalisty grupy Chrisa
mienną w skutki zarówno
ry grupy Hisemana z ptytv „The daughter
Farlowe’a,
mimo.
że
doskonale
„wcho
of time” nie pasują do żadnego ze sche
dla nich jak i dla mie
dzi w klimat” muzyki. Czasami tek
matów ..big-band rocka”. O ile np. ,,B,
szkańców
miasteczka.
S and T” ■wyraźnie dąży do jak najwięk
sty wydają się w jego wykonaniu
Wśród tych, co przegrali
szej przejrzystości poszczególnych sekcji,
zbyt
patetyczne
—
a
przecież
w
rze
to aranżacje „Colosseum” niemniej kon
wojnę i zapłacili za nią
czywistości wcale takimi nie są. Nie
sekwentnie zamierzają do zatarcia różnie
niemałą cenę wielu ludz
mam jednak wątpliwości, że „córka
brzmieniowych, do stopienia w jedną ca
kich tragedii i istnień, pod
łość różnych przecież barwą instrumentów.
czasu jest prawdziwa”. Dlatego, że
Zespoły „big-band rocka” z upodobaniem
noszą znów głowy ci, któ
Jon Hiseman i jego muzycy są dziećmi
operują wrysokimi rejestrami instrumentów
wagi brzmią chyba smęt- wymowny rysunek Grobu
rzy nie chcą pamiętać, któ
swojej muzyki.
dętych, natomiast utwory „Colosseum” unie pod piórem felietonis- Nieznanego Żołnierza zarzy chcieliby na nowo
ty, który zna gorycz i dra- mieszczą „STOLICA”, a
wplątać świat w najwięk
maty podziałów,
jednak „PRZEKRÖJ” snuje „Bersze z możliwych szaleństw.
wespół z innymi wybie- lińskie refleksje”.
Ci, których marzenia o no
ra dobro własnego narodu,
Ten
ostatni
tygodnik
wych zbrodniach * muszą
pokoju i pokojowego roz- poświęca również jedną
wywołać protest każdego
Rocznica zakończenia U wiązania sprawy niemiec- stronę kończącym się dzinormalnie myślącego czło
wojny światowej, co wień- kiej do końca. Powtarzam siaj — 9 brn. — Dniom
wieka.
Pamięci Narodowej’.
PuZnany eseista i futuro czyło niewątpliwie zatknie — do końca”.
Ą to pierwsze zda- blikacja ilustrowana zdjęlog niemiecki
Fredrich cie sztandarów czerwonych
Nie, wcale nie mam zamiaru pisać, że
największym nawet gwiazdom jazzu,
nia artykułu wstęp ciami pomników chwały,
Heer
pisał
niedawno: i biało-czerwonych na grukról Władysław Jagiełło żyje (skoro mógł
występującym ostatnio na terenie Wy
nego „ŻYCIA LI- walki i męczeństwa nosi ty
„Największą
niewiadomą zach Berlina, jeszcze dłuożyć
prezydent
Kennedy,
to
dla
brzeża, natomiast to, co zaprezento
jest nasza młodzież”.
I go będzie nas zmuszać do
TERACKIEGO”.
tuł „Pamięć narodu!”.
czego nie mógłby i on). Chociaż właściwie,
to Władysław Jagiełło jednak żyje, a na
wał, nie było warte złamanego grosza.
właśnie ta młodzież — jej refleksji nad sprawą nie- Przypadająca dzisiaj 23
Poza wyżej wyrnienionywet cieszy się dobrym zdrowiem i w do
Było to po prostu ordynarne zagłu
stosunek do spraw minio miecką, ma stę rozumieć rocznica zakończenia
II mi, warto także sięgnąć do
datku gra na perkusji. Jak widać, pewien
szanie innych muzyków, a ogłupianie
nej wojny, jej dzisiejsze w aspekcie bezpieczeństwa wojny światowej przynio- innych
publikacji, które
perkusista nazwisko nosi imponujące, ale
do króla perkusji mu bardzo daleko!
publiczności.
Szczytem bezczelności
oblicze, przeciwstawia au i rozwoju egzystencji na- sła wiele
podobnych przynoszą tygodniki.
było wtargnięcie na estradę w. czasie, torka pokoleniu, które skut rodu polskiego. Jeśli zaś publikacji, a także
Bo oto byłem świadkiem jamses„Grudniowe wydarzenia
prezentacji zespołu dixielandowego i ; ki zbrodniczego szaleństwa mówimy o spraipie nie- kronik
sion, organizowanego w klubie „Me
szlaków
bojo- oraz spowodowane nimi
uniemożliwienie
dalszej
gry
przez
kom
odczuło i przeżyło na wła mieckiej, to mamy na u- wych i fragmentów pamięt zmiany w kierownictwie
dyk” w ubiegły piątek, na którym wła
pletne ogłuszenie,
nie mające nic
snej skórze. Pokolenie, ró wadze także podział etno- ników z obozów zagłady, partyjnym i rządowym kra
śnie wystąpił perkusista W. Jagiełło
wspólnego z muzyką. Nie pierwszy już
wnież tych Niemców, któ graficzny
oraz kierownik wrocławskiego „FreNiemiec
na To sarnio pismo drukuje je- ju wyzwoliły falę krytyczraz W. Jagiełło dał się poznać jako
re nie uległo „urokowi” dwie społeczności, co jest szcze dwa wspomnienia; nych głosów, z których
edomu”, saksofonista R. G. Misiek.
antymuzyk (ostatnio w czasie „Jazzu
pana z wąsikami i prze aktualnie korzystne dla na „Droga krzyżowa... po hi- wiele skoncentrowało sie
Abstrahując już od niekompetencji or
nad Odrą” rozbił w podobny sposób
działkiem i z narażeniem rodów wiecznie narażonych tlerowsku” i „Dwa dłu- na działalności związków
ganizatorów, którzy nie umieli sobie
pieczołowicie
przygotowany występ
własnego życia pomagało na bismarckowskie DRAŃ- gie warkocze”. Śląska „PA zawodowych. Tej suroioej,
poradzić z panującym
bałaganem, a
kwintetu J. Lisewskiego). Jeżeli ko
Polakom i „niewolnikom”
nawet nie znali dokładnie nazwisk za
muś się wydaje, że jest królem freewszystkich
narodowości. GI. Dopóki naród niemiec- NORAMA” w obszernym niekiedy boleśnie, ostrej
proszonych gości (Bogusław Skawina
- jazzu, to niekoniecznie musimy w to
Ale również to pokolenie ki nie zabezpieczy sam sie fotoreportażu przypomina, krytyce nie sposób odmózapowiadany był jako Bogumił, nato
wszyscy wierzyć. Dla mnie jest tylko
wydało młodzież niejedno bie od wewnątrz przed eks że „26 lat temu było zwy- wić słuszności, boć adiremiast Ryszard Gwalbert Misiek jako...
jeden król Jagiełło. Ten spod Grun
krotnie ulegającą wpły pansywnymi ruchami i od- cięstwo”, jej imienniczka sat w odczuciu społeczeńGoldfryd Misiak), to przykładem bar
waldu.
worn nowych apostołów ruchami, dopóty istnienie — „PANORAMA PÖLNO- stwa nie wypełnił należydziej
skandalicznej
niekompetencji,
drukuje
fragment cie swej podstawowej funk
„lepszej”, „wyższej” rasy sprzeczności między dwie- CY”
tym razem muzycznej, był występ Ja
zatytułowany cji reprezentanta intereniemieckiej. I walkę o ura ma częściami będzie czyn- książki
giełły. Jak sie dowiedziałem, za swój
towanie jednego z tych nikiem współregulującym „Przejście przez front”, o- sóio i obrońcy praio ludzi
występ otrzymał Jagiełło honorarium
młodych, podeimuje w po bezpieczeństwo na konty- gromny, pozbawiony podpi pracy. Nie potrafił, nie
w wysokości, o jakiej się nie śniło
czuciu Swojej odpowie- nencie europejskim. Te u- su i komentarza, ale i tak mógł lub nie chciał prze

Czytelnia Konsultacyjna...

Na półkach księgarskich

„Wizyta“ Stanisławy Fleszarowej - Muskat
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Echa muzyki młodzieżowej
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| Esperanckie rozmaitości j
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Dwudziesta szósta
rocznica

Stanisław Danielewicz
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Vivian Beaumont, jako że ta
bogata dama pokryła 50 proc.
kosztów jego budowy.
Głosi
o tym tablica w hallu. Nota
bene początki Lincoln Center
wiążą się z nazwiskiem J. D.
Rockefellera Trzeciego.
Idea
Lincoln Center zakorzeniona
została w wierze, iż rolą sztu
ki jest dawanie czegoś więcej
niż przyjemności. Muzyka, ta
niec, dramat — tworzyć mają
bardziej cywilizowane społe
czeństwo. Uczynić tę wiarę
powszechną, nie jest łatwo w
kraju pogodnego konformiz
mu, tonącym w kulturze popula rnej,
rozrywko wo-relaksowej, produkującym masowo
gotowe wzory, zachowania i
wartości.

Wiosenne słońce zachęca
do spaceru po mieście.
Broadway — eliksir mia
sta — oferuje nam amery
kańskie filmy grozy, sek
sualne wynaturzenia oraz
cowboyską przygodę. No-

Andrzej Cybulski
cą — orgię neonow, noc
ne kluby i bary, program
w 40 teatrach i musica
lach. Sale kinowe liczące
po 3 000 miejsc „Nowej
Ambasady” czy „Capitolu”
słynne są i z tego, że wy
stępowali tu idole mas:
Gary Cooper, Doris Day,
James Dean, Marilyn Mon
roe.
Co krok stoiska pucybutów nie wierzących w sen,
że zostaną milionerami.
Obok sale automatów. Za
naciśnięciem
guzika
bez
wysiłku intelektualnego i fi
zycznego
spełniasz
swo
je
życzenia.
Płacisz i au
tomat
wyrzuca
ci
hambur
gera oraz tryśnie kawą. Ksiąki zażaleń nie ma. Amerykan
ska doskonałość rzeczy tego
nie przewiduje. Zresztą kogo
chcesz winić za podłą jakość
kawy? Anonimowego kucha
rza czy automat? Automat za
stąpi żywa orkiestrę. Wystar
czy, że wrzucisz do szafy mo
netę i śpiewa dla ciebie ste
reofonicznie zespół „The Beat
les”. Wydaje się, że ludźmi tu
taj w dalece większym stop
niu powodują rzeczy niż idee.
Za dotknięciem guzika łóżko,
fotel zmienia położenie na wv
godniejsze,
w'
samochodzie
masz mechaniczna
skrzynię
biegów, a automat wspoma
gający w kierownicy. Foto
komórka otworzv przed tobą
drzwi
do sklepu, maszyna
rozdzieli czeki, wypierze li
bra nie I może cię przeegza
minować. Wynik elektronicz
nego testowania zadecyduje o
twoim awansie w pracy. Me
chanizm reguluie twnią drogę
życia. Na wszystkich kana
łach telewizji —- biało-czarnej
i kolorowej — gd>' naciśniesz
guzik. wrywrołasz totalna wizję
człowieka wvlaczrie uśmiech
niętego. Wykładnikiem sensu
żvcia ludzkiego wg wskazań
ideologii społecznej
—
jest
być zestandaryzowanym kon
sumentem doskonaivm, otoczopvm masa standardowvcb
urządzeń cvwilizacyjnych. Kon
sumujesz, więc jesteś. To usnrawiędtiwia twoje życie pa
tvnt świecie. Szcz.ervm możesz
bvć tylko
z psvchoanalitvkiem. W końcu płacisz
mu
za to.

Broadwayem dochodzi fde
do 5 Avenue, uliev ludzi
skończenie bogatych. Żyle
się tu luksusowo i presti
żowo mieszka. Wrażenie
robią nie tylko olbrzymie
grnachv. ale i ceny.
Na 102 piętro Empire
State — najwyższego bu
dynku świata — wiezie,
nas jedna z 74 .wind. Re
klama głosi, że stąd widać
pełna panoramę Nowego
Jorku.
Widać stad przepaść po
miedzy dobrobytem pięk
nych dzielnic ł dzielnicą
chińska. Między skończe
nie ekskluzywnymi kluba
mi o niepodważalnym r»re
stiżu. jak „Knickerbocker
Glub”, „Union Club”, a nę
dzna wegetaeią slumsów
głoduiaceeo Harlemu.
Konstytucja amerykań
ska z 1737 roku głosiła, że
społeczeństwo powinno urzeczywistnić szczęście now
szechne. Epoka technotroniczna, w którą wkracza
USA. nie zapowiada realizacii tej idei.

sytetu zbiera
się
młodzież,
która ma ten świat odziedzi
czyć. Demonstrują swoją nie
pełną aprobatę dla idei „mar
keting personality”. Ogłasza
ją kryzys zasad i wartości.
Przyszli „jajogłowi” buntują
się przeciwko uniformizmowi,
protestują. Przeciwko wszyst
kiemu. Walczą o prawo pale
nia marihuany i swobodę sek
sualną.
Powstają
przeciwko
własnym ojcom, którzy reali
zując
model
osobowościowy
dorobkiewicza
zasłużyli
na
wzgardę w oczach bitników
i hippiesów. Próbowali zakła
dać własne komuny.
Mają
swoich
proroków: McLubana, Herberta, Marcuse i Erie
Hoffera, Wieczorami dekora
cyjnie ubranych o fantazyj
nych czuprynach i biblijnych
brodach spotkać ich można
na 47 ulicy, w Biltmore The
atre, gdzie
Michael
Butler
prezentuje antywojenną
ma
nifestację teatralna, zbuntowa
ny i rozśpiewany
program
pt. „Hair”. Karty powołania
do wojska symbolicznie nali
się tu w ogniu Statuy Wol
ności.
Aktorzy i widownia
wspólnie skandują: „doktorze
King, my cie kochamy”, „Ma
rihauna, iest to kultura roz
koszy, uśmiech natury”. Pio
senka
finałowa:
„Pozwólcie
świecić
słońcu”
wywołuje
żywiołowy
entuzjazm.
Zna
kiem
rozpoznawczym
tych
m’odych ludzi są włosy —
hair.

Konformistycznę uczucie
zadowolenia uśmiechnięte
go jankesa z cygarem w
zębach powoli znika. Prob
lem murzyński ciąży na
psychice
amerykańskiej,
brudną wojnę w Wietna
mie coraz trudniej sprze
dać społeczeństwu jako le
gendę sukcesu.
Ekscesy „dzieci - kwia
tów”, narkotyczne transy
i nonkonformistyczne bun
ty, masowo rozwijający się
instynkt agresji — nie są
to symbole rozpoznawcze
miłych skojarzeń z ame
rykańską obfitością. Dys
ponowanie zasobem obec
nych pojęć widać nie wy
starcza. Potrzebna jest no
wa perspektywa widzenia
świata nadchodzących for
macji.
Tymczasem ciągle się tu
szuka sposobów zastęp
czych na wyładowanie na
pięć wewnętrznych i frus
trację. Silny amtykomunizm ma być piorunochro
nem.
Superman
James
Bond prowadząc filmową
krucjatę przeciwko komu
nizmowi sprzyja budowa
niu potrzebnych
nastro
jów. W bieżącym działa
niu robi to dzielny Johny
w Wietnamie broniąc ame
rykańskiego home i fun
przed
„groźną herezją”.
Właśnie toczy się tu deba
ta czy dowódca
plutonu
William L. Calley, który
zamordował z premedyta
cją 22 cywilów w My Lai
(Południowy Wietnam) jest
zbrodniarzem czy też speł
nił żołnierski obowiązek.
Sam Calley mówj w są
dzie o sobie jako o palcu
monstrum
Frankensteina.
Armia mu nigdv nie mó
wiła. że nieprzyjaciele są
ludźmi,
armia mu tylko
mówiła, że komuniści są
wrogami.
Zwiedzający gmach ONZ
w Nowym Jorku zatrzymu
ją się zwykle dłużej w po
mieszczeniu ciszy i sku
pienia gdzie znajduje się
tablica czcząca Daga Ham
marskjólda. Świat znajdu
je się między destrukcją a
konstrukcją — powiedział
on — wojną i pokojem.
Wśród wielkich
proble
mów, przed którymi staje
ludzkość, jeśli chce się roz
wijać, jest przekuwanie
mieczy w lemiesze.

Na skwerze Waszyngtona opodal nowojorskiego uniwer

Schodząc z najwyższego
gmachu świata z dala ry
sują się nam kontury Sta
tuy Wolności, jako mgli
stej obietnicy. Czy w tym
najbardziej z niepewnych
światów, odbędzie się zwy
cięski happy end?

ciwstawić się wypacze
niom idei socjalizmu, które
doprowadziły do grudnio
wej kulminacji protestu”.
Tymi słowami rozpoczy
na „KULTURA” rozważa
nia noszące tytuł „Paradok
sy faktów”. Dotyczą one
jednej wprawdzie, ale bar
dzo istotnej strony działa
nia związków zawodowych,
a mianowicie ochrony pra
cy.
Również o pracy, ale o
jej organizacji, ą właściwie
dezorganizacji, pisze „TY
GODNIK MORSKI” w ar
tykule pt. „Nie zapinać gar
nituru na agrafki”. Czy
telnicy z głębi kraju bę
dą nim zaszokowani, ale i
nam mieszkańcom Wybrze
ża otrzaskanym i zdawało
by się zorientowanym w
problemach stoczniowych,
włos zjeży się na głowie
po przeczytaniu tego opi
su narodzin statku.
Na
przykładzie budowy ma
sowca „Manifest Lipcowy”,
pismo
omawia
bowiem
brak współpracy projekt an
ta z armatorem, niedosta
teczną koordynację robót,
zmieniane terminy ich za
kończenia, setki usterek,
fikcję funkcji inżyniera
gwarancyjnego — słowem
budownictwo okrętowe od
podszewki.
Ten sam tygodnik przy
nosi również wiecznie ak
tualny w portowych mias
tach, a sugestywnie od
malowany obrazek z życia

kobiet trudniących się naj
starszym zawodem świata.
Reportaż nosi tytuł „Nie
bieskie dziewczyny”.
„PERSPEKTYWY” wy
chodzą naprzeciw za in ter e
sowań swych czytelników
dwoma, bardzo aktualnymi
pozycjami. „Wyścig Poko
ju od kuchni” to garść in
formacji, szczegółów i za
kulisowych ciekawostek o
tej masowej, obecnie roz
grywanej imprezie sporto
wej. Druga publikacja za
sługuje na wnikliwą uwa
gę i na dogłębne przestu
diowanie: przynosi wiele,
niemal rewelacyjnych wia
domości o budownictwie
mieszkaniowym z drewna.
Nosi tytuł „Mały własny
domek”.
Stabilizująca sie pogoda
i aktualna pora roku rów
nież znalazły swe odbicie
w tygodnikach. „PANORA
MA PÓŁNOCY” w artyku
le „Coś dla turystów” ro
bi bilans wystawionych na
Wiosennych Targach Kra
jowych w Poznaniu kon
centratów
spożywczych,
śpiworów i odzieży spor
towo-turystycznej. a „ŚWIA
TOWID” przypomina o tu
rystycznej pladze: rozwrze
szczanych
radioodbiorni
kach. Na rysunku Szymo
na Kobylińskiego dwóch
piechurów wędruje w pej
zaż. Jeden niesie plecak, a
drugi odgraża sie: zagłu
szę te piekielne tranzvstory...
(zbicz)
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«Cegiełki
na ędbudowę

I Teafru I

Zamku

GDANSK — Opera,
Borys
Godunowr, g. 19; pon. niecz.
Teatr Wielki, Dom otwarty,
g. 19; pon. niecz. SOPOT —
Kameralny, Kartoteka, g. 19;
pon. niecz. GDYNIA — Mu
zyczny,
Kaper: królewski, g.
16.15; pori. niecz. ,

Królewskiego"
Wydział
Kultury
dla
.miast: Gdańska — Gdyni
— Sopotu informuje, że w
Muzeum Historii Miasta
Gdańska w Ratuszu Głównemiejskim są w sprzeda
ży znaczki okolicznościowe
— „Cegiełka na odbudowę
Zamku Królewskiego”, w
cenie 10 zł.
Znaczki wykonane zosta
ły w czynie społecznym:
projekt — art. plastyk J.
Zabłocki, wykonanie — me
taloplastyk F. Madziewicz.

ELBLĄG — ul.
ka, Cyrk Wielki,
j. w.

Grunwaldz
g. ' 19; pon.

GDANSK — Leningrad, Oli
ver, ang., od ll 1., g. 12.30,
15; Wahadło, ÜSA, od 18 1.,
g. 17.30, 20; pon. Oliver, g. 15;
Wahadło, g. 17.30, 20. Kameral
ne, Pogoń za Adamem, poi.,
od 14 1., g. 15, 17.30; Biała pa
ni, czesi, od 14 1., g. 20; pon.
Zakazane piosenki, poi., od
14 L, g., 15.30; Fräulein Dok
tor, jug., od 18 1., g. 17,30, 20.
Kosmos, Legenda,
poi.,
od
11 1., g. 16; Pułapka, do!., od
16 1„ g, 18, 20.15; pon. 100 ka
rabinów, USA, od IS 1., g.
15.45, 18, 20.15; Drukarz, Po
wrót rewolwerowca, USA. od"
14 1., g.. 15, 17, 49; pon. niecz.
Motiawa, Słoń Maruda, ang.,
od 11 1., g. 12, 14; Dancing w
kwaterze Hitlera, poi., od 18 1.,
g. 16, 18, 20; pon. Wujaszek
czarodziej, weg., od 11 1., g.
16; Teoria uwodzenia, czes.,
od 48 1., g. 13, 20. Piast, Kró
lewna z długim warkoczem;
radź., od 7 1., g. 16; Opowieść
do noduszki, USA. od 16 1.,
g. 18, 20: pon. Co się zdarzyło
z profesorem, węg., od 16 1.,
g. 16; Landru, fr.. od 18 1.,
g. 18, 20. Przyjaźń, Bitwa o
Anglię, ang., od 14 1., g. 17,
20; pon. niecz. Wrzos, Inwazja
potworów, jap., od 11 L. g. 16,
18, 20; pon. Nie ma gwiazd
w dżungli, peruw., od 16 1.,
g. 16,. 18, 20, Gedania, Syno
wie Katie Elder, USA, od 16 1.,
g. 15.45; Twarz anioła, poi., od
16 1., g. 18, 20; non. niecz.
Żak, Pokazy DKF, g. 15.30;
Bandyci w Mediolanie, wł., od
16 1., g. 18, 29: pon. Zamknię
te pokazy DKF. Watra, Ry-

0 tym warto
wiedzieć
w

DZIENNIK

niedzielę

W szkole nr 7 przy ul. Okrzei na Grabówku odbędzie
się o godz. 10 zebranie kola
ZBoWiD.
W MDK na Oruni o godz. IB
■— wieczorek taneczny.
Melomanów „Rudy Kot” za
prasza na „Musicoramę”. Mło
dzież do lat 18 o godz. 16,30,
a starszą -- o godz. 20.
W Klubie MPiK w Gdyni o
godz. 19 — spotkanie z obroń
cami Wybrzeża z okazji 26
rocznicy zakończenia II woj
ny światowej.,
W sali muzycznej Pałacu Opatów w Oliwie o godz. 18 —
koncert kameralny inauguru
jący ..Oliwskie wieczory mu
zyczne”
organizowane przez
GIPS w Gdańsku.
W „Rudym Kosie” o godz.
12.30 — koncert scenki muzycz
nej pt. „Szekspir w muzyce”.

Czcimy Dzień Zwycięstwa
wieżowcem przy zbiegu ul.
Partyzantów i al. Grunwaldz
kiej.

OD hasłem „Czcimy Dzień

P Zwycięstwa”, zakończy się
w niedzielę Młodzieżowy Zlot
Turystyczno - Krajoznawczy
„SZLAKAMI WYZWOLENIA”.
Metę wyznaczono na Długim
Targu w Gdańsku, gdzie o
godz. 14 z młodzieżą spotka
się kpt. tez. Julian MIAZGA
— b. dowódca czołgu — usta
wionego w al. Zwycięstwa.
Pod
pamiątkową
płytą_ w
Dworze Artusa będą złożone
wiązanki kwiatów i oddany
hołd poległym o wyzwolenie
Gdańska.
Organizatorzy zlotu — od
dział PTTK i MRKFiT w
Gdańsku proponują do przeby
cia następujące trasy:
Dwudniowa — 8 i 9 bm. z
biwakiem nad Jeziorem Otomińsktm. Zbiórka dziś o godz.
10 na końcowym przystanku
tramwaju w Siedlcach.
Jednodniowe: .9 bm. zbiórka
o godz. 8.00 w Sopocie na
przystanku kolejowym Wyści
gi lub o godz. 10 na przy
stanku
kolejowym
GdańskLotnisko, lub o godz. 10 na
przystanku . autobusowym. iw
Gdańsku-Sw. Wojciech
i. P.
godz.: 10 we Wrzeszczu przed

Prezydium

Ponadto zaplanowano 2 tra
sy spacerowepołączona ze
zwiedzaniem miasta — zbiórka
o godz. 10 przed Bramą Wy
żynną lub połączona z oglą
daniem panoramy miasta —
zbiórka o godz. 10.30 na placu
Zebrań Ludo>vych przy mu
szli.

Elektryczny
- co 22 minuty
W związku z prowadzonymi
pracami sieciowymi na od
cinku Sopot — Gdynią Orłowo
w dniach 10, 11 i 12 bm. od
godz. 8.50 do 12.40 1‘ucli pocią
gów trakcji elektrycznej 800
V od Gdatiska GL do Gdyni
Stoczni i odwrotnie odbywać
się będzie z częstotliwością 22
minut w obu kierunkach.
, jSzczegótewe rozkłady .jazdy
znajdują się przy kasach bi
letowych. .i •
:</<•

Rady

Powiatowej

Narodowej

szard Lwie Serce i krzyżow
cy, US-A, od U 1., g. ll; Koty,
:fr., od 18 1., g. 17; Fantomas
contra Scotland Yard, fr., od,
14 1., g. 1.5; pon. Fantomas
contra Scotland Yard, g. 16.30.
WRZESZCZ — Bajka, Winne
tou w Dolinie Śmierci,
jug.,
od u 1., g. 10, 12.30,
15.30;
Fräulein Doktor, jug., od 18 1..
g. 17.45, 20; pon. Jeśli
dziś
wtorek, to jesteśmy w Belgii,
ang., od 16 1., g, 15, 17.30; So
koły, węg., od 16 1., g. 20.
Znicz, 100 karabinów, USA, od
16 1. g. 13.15, 15.30, 17.45, 20;
pon. Cytadela odnowie, bułg.,
od 16 1., g. 16, 18, 20. Tram-,
wajarz. Na pomoc, ang., od
ll 1., g. 14.00; 16; Jesień Cheyennów, USA, od 14 1., g. 18;
pon. niecz. Zawisza, Miłość, mi
łość, miłość, wł,, od 16 1., g. 14.45,
17, 19; pon. niecz.
NOWY
PORT — 1 Maja, Szaleniec z
IV laboratorium, fr., od 14 1.,
g. 16, 18, 20. OLIWA — Del
fin, Fräulein Doktor, jug., od
18. 1., g. 14, 16, 18, 20; pon.
Walet karowy, USA, od 14 1.,
g. 16, 18, 20.
SOPOT — Polonia, Nieśmier
teiny Flip i Flap, USA, od
11 1., g. 12, 14, 16, 18; Kardio
gram, poi., od 16 1., g. 10, 20;
pon. Złoto Mackenny. USA,
od 16 1., g. 10, 12.30, 15, 17.30,
20.

w

Wejherowie

zawiadamia, że
szczepienie
miejskich

psów przeciwko wściekliźnie
powiatu wejherowskiego
w

odbędzie się
następujących

terminach:

Dla miej
scowości

Data

Godz.

Punkt szczep.

Reda

17. 5. 1971 r.

10—15

przy placu PMRN

„
,,
Rumia

18. 5. 1971 r.
19. 5. 1971 r.
4. 5. 1971 r.

10—15
12—17
12—15

„
,,
Portiernia przy
MPGK w Rumi

»
”
”

Wejherowo
„

6. 5. 1971
7. 5. 1971
8. 5. 1971
11. 5. 1971
13. 5. 1971
14. 5. 1971
15. 5. 1971
17. 5. 1971
18. 5. 1971
29. 5. 1971
20. 5. 1971
21. 5. 1971
22. 5. 1971
24. 5. 1971

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r..

Doprowadzają

dzielnice

Ciechocino, Pieleszewo,
Betlejem
M
,,
Stara Rumia

”
,,

Rumia-Zagórze

„

Rumia-Janowo

„-

Biała Rzeka

,,

Szmelta

PZLZ ul. Chopina
,,
łi
„

Kąpino

”
”

10-15
10—15
12—18

**

Doprowadzeniu podlegają wszystkie psy, które ukończyły 2 miesiące
żvcia. Oplata za szczepienie wynosi 2o zł.

K-2329

DOM piętrowy w Wejhero POŁOWĘ willi — Orłowo,
wie sprzedam okazyjnie. — sprzedam lub wydzierżawię
Wiadomość: telefon 41-95-02. instytucji zagranicznej. Te
lefon 29-02-29, godz. 15—17.
S-11994
DOMEK jednorodzinny cen
trum Rumi, Matejki 10
GOSPODARSTWO
4
ha, —
(telefon 129) wszystkie wy
gody, ogród 700 m ,kw„ za dom nowy — 5 pokoi, 2 ku
chnie,
2
km
od
miasta;
budowania. gospodarcze, —
Kwiatkowska,
własność hipoteczna — 4 sprzedam.
uszkowo (Osiedle) Pruszcz
minuty do stacji — sprze
Gdański.
G-2067
dam.
s-12037

NIERUCHOMOŚCI
DOMEK jednorodzinny —
Gdańsk-Lipce, z budynka
mi gospodarczymi, szklar
nia,
Zagospodarowane ogrodnictwo, drzewa owoco
we 50 szt. Możliwość zało
żenia hodowli,
sprzedam.
Oferty Biurp Ogłoszeń —
Gdańsk pod G-1980.

Dnia 6 maja 1971 r. zmarł

MAKSYMILIAN

PASZKĘ

wieloletni gorliwy pracownik sądowy
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie składają
prezes Sądu Wojewódzkiego i ra
da zakładowa Zżpp i Sp. przy
Sądach w Gdańsku
G-2323
7. głębokim żalem zawiadamiamy,
1971 r. zmarł przeżywszy lat 51

że

dnia

inż. WŁODZIMIERZ DEMBOWIECKI
nasz

ukochany

mąż,

ojciec, syn

i

dziadek

Pogrzeb odbędzie się dnia 10. V 1971 r. o godz.
16 z kościoła Św. Jakuba w Oliwie na cmentarz
oiiwski.

WILLĘ komfortową
nad
morzem w Jastrzębiej Gó
rze, skanalizowaną, nada
jącą się na prowadzenie
stołówki, pensjonatu, sprze
dam. jastrzębia Góra,
ul.
Górna 2. Załucka.
K-3Ö67

LOKALE
2 POKOJE, komfort, Sto
gi —• zamienię na 4 lub 3
pokoje z wygodami. Tele
fon 41-56-94.
G-1872

7. V.

ś. t P.

RODZINA

Dnia 6 maja 1971 r. zmarła w wieku lat
nasza najdroższa mama, teściowa i babcia

77

ś. t p.

JOANNA STANKIEWICZ
z d. Kruża
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby Gdynia,
ul. Krzywa 28 do kościoła i na cmentarz w Ciso
wej odbędzie’się dnia 10 maja 1971 r. o godz. 8.30
Ó czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim
smutku
-12146
DZIECI i RODZINA

*

•

*

GNIEW — Pionier, Daleko
od słońca, jug., od 14 1.; pon.
niecz. HEL — Wicher, Krajo
braz po bitwie, poi., od 18 1.,
g. 19.30; pon. niecz. JASTAR
NIA — Żeglarz, Zamek
pu
łapka, fr., od 16 1.; pon. niecz.
KARTUZY — Kaszub, Znaki
na drodze, poi., od 14 1.; pon.
niecz. KOŚCIERZYNA — Ru
sałka, Małżeństwo po włosku,
wł., od 16 1.; pon. j. w. KOL
BUDY — Wyzwolenie, Adolf,
fr., od 16 1.; pon. niecz. LĘ
BORK — Fregata, Mały, poi.,
od 16 1.; pon. Banda
Asa
Kier, radź., od 14 1. ŁEBA —
Rybak, Mózg, fr., od 14 1.;
pon. niecz. PELPLIN — Wie
rzyca, Ruchomy cel, USA., od
16 1.; pon. niecz. PUCK —
PdK, Waleczni przeciw rzym
skim legionom, rum., od 14 1.;
Morderca zostawia ślad, poi.,
od 16 1.; pon. niecz. PRUSZCZ
— Krakus, Shaląkc. ang.,
od
14 i.; pon. niecz. REDA — Za
cisze, Raj na ziemi, poi., od
14 1.: Bunt, jat}., od 16 1.: pon.
niecz. SKARSZEWY — Odro
dzenie, Bajka o carze Sałtanie. radź., od 7 1.: Pan Wo
łodyjowski, poi., od 14 1.: non.
Pan Wołodyjowski. SKÓRCZ
— Kocie wie. Dziewiąta ofiara,
wł., od 18 1.; pon. niecz. STA
ROGARD — Sokół, Kaszebć,
poi., od 16 1.; pon. Dziewczy
na z walizką, w!., od 16 1.
Sputnik,
Pierścień
księżnej
Anny. dóL, od 11 I.; pon. niecz.
TCZEW — Wisła, Spartakus,
USA. od 16 1.; pon. j. w.
Kolejarz, Dżamiia, radź., od
14 1., g. 17; Przedział morder
ców. fr., od 16 1., 2. 19: pon.
niecz. WŁADYSŁAWOWO
—
Albatros, Isadora, ang.,
od
16 1.; pon. niecz. WEJHERO
WO — Świt, Kto wierzy
w
bociany, poi., od 16 1.; non.
Piękność dnia, fr., od 18 1.
ŻUKOWO — Radonia, Gdzie
jest trzeci król, nól., od 14 1.;
Radość ó poranku, USA, od
16 1.; pon. niecz.

GDYNIA — Warszawa, Ko
misarz Pepe, wł., od 16 1-,
g. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20;
pon. j. w.
Atlantic,
Kruk,
USA, od 14 1,,. g. 13, 15; Me
dea, wł.. Od 18 1., g. 17.30,
20; pon. Żegnajcie przyjaciele,
bułg., ód 16 1., g. 45, 17; Bit
wa nad NerStwą, jug., od 14 1.,
g. 19. Goplana, Ucieczka King
Konga, jap., od 11 1., g. 10,
12.30, 15, 17,30, 20; pon. g. 10.
12.30, 15, 17.30, 20. ORŁOWO —
Neptun,
Wojenko,
wojenko,
rum., od 12 1., g. 13;. Czarow
nice, wł., od 16 1., g. 15, 18, 20.
OBŁUŻE — Marynarz, Winne
tou w Dolinie Śmierci, jug.,
od 11 L, g. 15. 17, 19; pon.
Gwiazda południa, ang.,
od
11 1., g. 17, 19. GRABÓWEK —
Fala, Buntownik bez powodu,
USA, Od 16 1., g. 17.45.
20;
pon.
Winnetou
w
Dolinie
Śmierci, jug., od 11 1., g. 13.30,
15.30; Boom, ang., od 16 1.,
g. 17.45, 20.
CHYLONIA
—
PROMIEŃ, Mój przyjaciel del
fin, USA, od 7 1., g. 14, 16;
Przystań, poi., od 16 1., g. 18,
20. pon. Najazd czarnego księ
cia, radź., od 11 1., g. 16, 18;
Ostatni kurs, poi., od 16 1.,
g. 20. RUMIA — Aurora, Kaszebe, poi., od 16 1., g. 16,
18. 20; pon. j. W. g. 48, 20.
MAŁY
KACK — Jagienka,
Kraina
wiecznej
młodości,
rum., od 7 1., g. 15, 17; Czło
wiek w pięknym krawacie, fr.,
ód 16 1., g. 19;
pon. niecz. NIEDZIELA
OKSYWIE — Mewa, Hombre,
PROGRAM LOKALNY
USA, od 14 1., g. 19.30; pon.
8.45 — Bałtycka wachta —
niecz.
WITOMINO — Iskra,
Tajemniczy mnich, radź., od mag. Mar. Woj., 9.30 — „Pom
ściii lata grozy” — aud., 9.45
14 1., g. 16. 18; pon. g. 18.
Felieton muzyczny, 10.25 —
*
* *
Audycja na Dzień Zwycięst
ELBLĄG — Syrena, Nie do wa, 16.00 — Serwis rybacki i
obrony, ang., od 18 1.; pon. komunikaty, 16.05 Pożegnanie
j. w. Światów it, 100 karabi króla' — rep., 16.23 — Bajki
nów, USA, od 16 i.; pon. Zbieg i ballady Mickiewicza — rec.
z Alcatraz,
USA,
od 18 1. teatr,, 21.45 — Z boisk i sta
Orzeł, Prawdzie w oczy, poi., dionów, 22.25 — Gawęda wie
od 16 1., g. 18. 20; pon. niecz. czorna, 24.00 — Serwis rybac
Promyk, Panienki z Roche ki,
fort, fr., od 14 1., g. 16,30;
PROGRAM I
Dżingis Chan, ang., od 16 1.,
g. 19; pon. niecz. MALBORK
18.15 — Show w rannych pan
— Capitol. Incydent, USA, od
18
1.; pon. Zabójcy, USA, od toflach, 9.05 — Fala 56, 9.15
—
Radiowy Magazyn Wojsko
.18 1. KLUBOWE, Wyzwanie
dla Robin Hooda, ang., od wy, 10.00 — Dla dzieci młod
szych
„Maciek” — słuch.,
11 1., g. 16; pon. niecz. Włók
11.00 — Rozgłośnia harcerska,
niarz,
Do widzeniaCharlie,
USA, od 14 1., g. J.7, 19; pon. 11.40 — Czy znasz mapę świa
niecz. DZIERZGOŃ — Przy ta — aud. Jadwigi Mostowicz,
jaźń, Wielka miłość, fr., od 12.15 — Jarmark cudów, 13.15
16 1.; pon. niecz. GARDEJA — Koncert zespołów chorał,— Wars,. Dzień oczyszczenia, nych, 14.00 — I meldunek z
14.05 — Radiowy
pól., od 14 1.; Boccaeio 70, wł., trasy WP,
—
od 14 1., pon. niecz. KWI Magazyn Przebojów, 14.30
W
Jezioranach,
15.09 — II mel
DZYN — Tęcza. Noc genera
łów, ang., od 16 1.: pon. Most, dunek z trasy WP, 15.05 —
jug., od 14 I. NOWY DWÓR Koncert, życzeń, 16.00 — III
-Żuławy, Brzezina, poi., od meldunek z trasy, WP, 16,10 —
16 1.: non. niecz. NOWY STAW Tygodniowy przegląd wyda
— Jurand, Twadzi ludzie, fr.. rzeni m i ę d zyn ä r o do w y eh, 16.25

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

przjTnusowe
na terenach

od 1« 1.; pon. niecz, SZTUM
—
Powiśle,
Płomień
nad
Adriatykiem, jug., od 11 1.;
pon. niecz. STARE POLE —
Zachęta, Przygody małej wy
dry, USA, od 7 1.; Piękny An
tonio, wł., od 18 1.: pon. niecz.
ŚWIBNO — Barkas, Paragon
gola, poi., od ll 1.; Panna
młoda w żałobie, fr.. od 18 1.;
pon. niecz. TOLKMICKO —Ko
rab, Barbarella, wł., od 16 1.;
pon. j. w.

WARSZAW’A — dwupokojowe, kwaterunkowe, pełny
komfort, balkon,
telefon,
zamienię na równorzędne
Trójmiasto, najchętniej Sopót. Oferty 104065 Biuro Ogłoszeń Warszawa, Poznań
ska 38.
K-3000
ZAMIENIĘ mieszkanie kom
fortowe Zabrze — centrum
2 pokoje, 64 m kw„ tele
fon, łazienka, na podobne
lub nieco mniejsze w Trójmieście. Oferty Biuro Ogło
szeń Gdańsk pod G-1879.
ZAMIENIĘ domek kwate
runkowy, duży ogród, ga
raż. etażowe, gaz, na dwa
pokoje,
nowe
budowni
ctwo. Olszynka, ul. Legi i.
G-1943
KOMFORTOWĄ kawalerkę
w Warszawie, zamienię na
równorzędną we
Wrzesz
czu. Oferty Biuro Ogłoszeń
Gdańsk pod G-2185.
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BAŁTYCKI

— Chwila muzyki,- 16.30 — IV
meldunek z trasy WP, 16.35 —
Muzyka, 16.45 — Zakończenie
IV etepu WP, 17.15 — Muzy
ka, 18.00 — Wyniki Toto-Lot
ka oraz gier liczbowych, 19.15
— Przy muzyce o
sporcie,
19.53 — Dobranocką, 20.10 —
O czym mówią w świecie,
20.25 — Wiad. sportowe, 20.30
— Matysiakowie,' 21.30 — Ra
diovariete nr 90, 22.50 — Gra
Clyde Borly,
23.10 Taneczna
rewia orkiestr zesp. i soli
stów.
PROGRAM II

W Jezioranach, 10.55 Kompo
zytor tygodnia
Bach, 12.05
Stan pogody i poi. wyd.: Z
krajtl i ze świata, 12.40 — Ryt
my
Trójmiasta z Gdańska,
13.40 — Czas podboju — fragm.
książki F. Nowickiego,
14.00
Wiadomości, 14.30 — Polskie
tńńce ludowe, 14.45 — Strusięta — oppw, A. Kremieńskiego, 15.00 — Z estrady war
szawskiej PWSM, 15.30 — Z operowej
twórczości kompoz.
francuskich, 16.00 — Wiado
mości, 18.20 — Sonda — dźw.
przegl. społ.-ekon.,
19.00
—
Echa dnia,
19.15 — lekcja
jęz. rosyjskiego — premiera,
19.31 — Teatr PR — Studio
Współczesne, 20.11 — Koncert
z nagrań Wielkiej Orkiestry
Symf. PR i TV, 21.00 — No
tatnik kulturalny — w przer
wie koncertu, 21.40 — Chwila
poezji, 22.00 Z kraju i ze świa
ta i stan pogody, 22.30 Wia
domości sportowe, 22.33 — 50lecie Pana Twardowskiego —
Z okazji jubileuszu L. Ró
życkiego, 23.03 — W kręgu tań
ca i piosenki, 23.50 Ostatnie
wiadomości.

8.30 — Stan pogody 1 wia
domości, 8.35 — Radioproblemy, 8.45 — Trąbka contra
klarnet, 11.55 — Transmisja
uroczystości
przed
Grobem
Nieznanego Żołnierza w War
szawie, 12.40 — Poranek sym
foniczny muzyki polskiej, 15.00
— Teatr dla dzieci: „Czarna
strzała”, 16.30 — Koncert cho
pinowski
z
nagrań
Haliny
Czerny-Stefańskiej, 17.00
—
Wiadomości, 17.05 — Warszaw
ski Tyyndnik P .więkowy. 17.30
— Rewia piosenek — zapow.
Lucjan Kydryński, 18.00 — Li
PROGRAM III
nie zaufania — słuch., 19.00 —
Wiad. i felieton
aktualny,
8.30 — Ekspresem przez świat,
19.15 — Mini - Kabaret Bar 9.00 — Trędowata, czyta Irena
bary Kraftówny, 20.00 — Ma Kwiatkowską,
9.10
Między
je w maju — magaz. liter., sambą a bossa-novą, 10.35 —
22.00 — Wiadomości, 22.05
— •Wszystko dla pań, 11.45
—
Wiad.
sportowe,
22.35
Nie Eliza, czyli życie prawdziwe
dzielne spotkania z muzyką, — pow. Cl. Etcherelli, 13.00 Na
23.50 — Ostatnie wiad.
gdańskiej antenie, 15.00 — Pro
fesor Rin-Czen — gaw., 15.30
PONIEDZIAŁEK
— Ekspresem
przez
świat,
15:35 — 1:1 — o sporcie roz
PROGRAM LOKALNY
mawiają: B. Tomaszewski
i
S. Wysocki 15.50 — Turniej
8,20 —• Audycja Heleny Kar jazzu tradycyjnego,
16.45 —
pińskiej, 12.30 — Koncert ży Nasz rok 71-szy, 17.00 — Eks
czeń,
16.05 — Radioreklama, presem przez świat, 17.30 Trę
16.15 — Robotnicy przed mi
dowata, czyta Irena Kwiat
krofonem,
16.25 — Gdański kowska,17.40
— Nie tylko me
koncert życzeń, 17.00 — Prze lodia, 18.00 — Olsztyński Mer
gląd aktualności
Wybrzeża, kuriusz
ekstraordynaryjny,
17.15 — Radio w niepowoła 18.30 — Ekspresem przez świat,
nych rękach,
—
18.35 — Mój magnetofon
19.00 — Co wieczór pow. w
PROGRAM I
wyd. dźw. — Beniowski, 19.30
8.10 — Plebiscytowa piosen — Ballady wciąż modne — cz.
ka miesiąca, 8.39 — Wojskowe I, (20.00 c. d.), 19.45 — Polity
orkiestry dęte, 9.00 Dla klas ka dla wszystkich, 20.00 — Ty
I—II — Wesoła Ludwika — dzień na UKF, 20.35 — Płyty
słuchowisko, 10.05 — Gawęda nasze i naszych przyjaciół,
o książkach i czytelnikach — 21.00 — Nie czytaliście — to
21.45 — Opera
J. Iwaszkiewicza, 10.25 — Z posłuchajcie,
muzyki romantycznej, 11.00 — tygodnia — Eugen Suchoń —
Krutniawa,
22.00
— Fakty
Dla kl. VII — Książka wszy
stko potrafi, 11.30 — Dedyku dnia, 22.C3 — Gwiazda siedmiu
jemy, drugiej zmianie, 11.45 — wieczorów — Michel PolpaPorady praktyczne dla kobiet, roff, 22.15 — Trzy kwadranse
12.25 — Rytmy i melodie dla jazzu, 23.00 Nowe tomiki poe
Kulmowa,
Wszystkich, 12.45 — Rolniczy tyckie — Joanna
kwadrans, 13.00 —
Z życia 23.05 — Muzyka nocą, 23.50 —
Związku Radzieckiego, 13.20 — Na dobranoc śpiewa^ Gianni
Kaszubskie pieśni pasterskie, Morandi.
14.00 — Górale na nizinach —
reportaż,
15.15
—
Aktual
ności
kulturalne,
15.45 Dla
dzieci:
Ludzie
z
fregaty
— Afryka, 16.05 — Alfa 1 Omega — magazyn pop. nauk.,
16.30 — 18.50 — Popołudnie z
NOCNY DYŻUR PEŁNIĄ
młodością, 10,15 — Z księgar
skiej lady, 19.30 — Kompozy
GDAŃSK — apt. nr 78, ul.
tor i jego piosenki, 20.30 — Kartuska 17; WRZESZCZ
—
Muzyczne pocztówki z Bułga apt. nr 6, ul. Mirosiawskiego
rii, 20.45 — Kronika sportowa, 27; OLIWA — apt. nr 108, ul.
komentarz o Wyścigu Pokoju, Lumumby 4; SOPOT — apt.
21.00 — Naukowcy rolnikom, nr 98, al. Grunwaldzka 64;
21.25 — Piec minut o wycho GDYNIA — apt. nr ll, skwer
waniu, 21.30 — Konfrontacje, Kościuszki 22.
22.90 — Wieczorny koncert ży
STAŁY DYŻUR PEŁNIĄ;
czeń miłośników muzyki po
ważnej w opr. K. Zalesinskiego, GDANSK — apt. nr 88, al.
22,40 — Gra Poznańska 15-tka Zwycięstwa 49; STOGI — apt.
Radiowa pod dyr, Z. Mahlika, nr 60. ul. Hoża 12; ORUNIA
23.10 — Korespondencja z za — apt. nr 21, ul. Jedności
granicy, 23.15 — Tańczymy w Robotniczej 111; ORŁOWO —
rytmie tanga i walca, 23.40 — apt. nr 20, ul. Bohaterów Sta
Muzyka poważna,
lingradu 66.
Ostry dyżur pełnia: Instytut
PROGRAM II
Chirurgii AM
z
Instytutem
Ćhórób Wewnętrznych AM w
8.30 — stan pogody i wiad., Gdańsku, ul. Śluza 9/10; pon.
9.00 ir—. P. Czajkowski z sere Instytut Chirurgii AM z Iństynady C-dur, 9.10 — Uniwersy tutem Chorób: Wewnętrznych
tet Radiowy — U RIT — wy AM w Gdańsku, ul. Dębinkład pt.: Wysoka próżnia — ki 7.
cz. II, 9.20 — 10 minut z K.
Wojewódzka; Poradnia ChoSadóworgany, Ham r óbf :SJfór no-?.W e ne r o logi cz n y oh,
monda z . tÓw. sekcji rytm., .w .Gdańsku. .ul. Długa 84-85,
9.35 — Kobiece ÄB'Cj''19.2.T — czynna ćala dobę.

I

ApteKi 1

ZAKŁADY MECHANICZNE im. Gen. K. Świerczewskiego w7
Elblągu, ul. Stoczniowa 2, tel. 27-01 wew. 449 o r a z BIURO
OBROTU MASZYNAMI i SUROWCAMI O/Gdańsk
uprzejmie zapraszają P.T. Klientów na organizowaną

WIELOBRANŻOWĄ „GIEŁDĘ MATERIAŁOWĄ”
która odbędzie się w Gdańsku w dniach 12. — 14. V 1971 r. w sali
BOMIS O Gdańsk — Gdańsk, ul. Wielkie Młyny 16/17.
GIEŁDA CZYNNA BĘDZIE w godz. 9 — 15.
OFERUJEMY SZEROKI WACHLARZ ASORTYMENTOWY
Z WYJĄTKIEM MATERIAŁÓW KOLOROWYCH.
__________________________________
K-3038
ZAMIENIĘ 4 pokoje, piece, POMOC
dochodząca
do „FIATA 600 D”, granato
na 3 małe lub 2 pokoje. dziecka potrzebna. Wrzeszcz, wego sprzedam. Gdynia, ul.
Teł. 41-10-84.
G-2079 ul. Gen. de Gaulle’a 2 m
Gniewska 17 m. 64. G-1842
6, tel. 41-97-21.
G-2083
ZAMIENIĘ słoneczny
po
,,WARTBURGA
de
Lux
kój, kuchnia,
ogródek w LAKIERNIKA — czeladnika 312”, stan bardzo
dobry,
B.ytowie, na mieszkanie — oraz uczniów od
lat . 18 sprzedam. Sopot,
Wybic
Tczew, Starogard Gdański przyjmę. Warsztat lakierni kiego 19 A, tli. 3, po 16.
albo okolice. Ogródek nie
czy Sopot, Smolna 18.
G-1844
konieczny. Bytów, ul. Ko
G-2112
ściuszki 28, woj. koszaliń
„SKODĘ 100 S”, z radiem
skie, Maria Chojecka. P-375 KELNERKI, pomoce
ku japońskim, stan idealny —
chenne z aktualnymi ksią sprzedam. Telefon 41-17-84.
DOMEK jednorodzinny 3 żkami zdrowia zatrudnimy.
G-18G1
pokoje, kuchnia, ogród o- Zgłoszenia Sopot, kawiar
wocowy, zamienię na mniej nia „Meduza”
w
godz. „W’ARXBURGA de Luxe”
szy metraż, nowe budowni 15—17, park północny.
1965 r., sprzedam. Telefon
ctwo. Gdańsk-Chełm, ul. Na
G-1869
G-1835 32-09-39 po 16.
Zboczu 33.
G-1975
SAMOCHÖD „Peugeot 404”
RÓŻNE
POMIESZCZENIA na spo
sprzedam. Sobieszewo, Siokojny warsztat ca 40
m
neczna 4/13, telefon 780..
kw„ siła, na wsi (blisko WYKONUJE usługi dla lud
G-1882
Trójmiasta) — poszukuję. ności. Mechanika Maszyn
Telefon 21-67-87, godz. 16—18. Dziewiarskich typu produk „MOSKWICZA 403” sprze
S-11745 cyjnego. Gdańsk-Wrzeszcz, dam. Oglądać Sopot,
ul.
Brzozowa 3 b, tel. 41-44-17. Pułaskiego la, m. 2 od
G-2095 godz. 15, tel. 51-26-62.
ZAMIENIĘ mieszkanie spół
dzielcze, dwupokojowe. 51
G-117S4
m kw„ komfortowe. Gdy PRZYJMĘ wspólnika z go
nia, na . większe.
Telefon tówką do hodowli różnej, „WOŁGĘ” silnik „Rovera”,
22-02-29. ■
S-1594 dobrze rozwiniętej. Oferty czarna sprzedam. Telefon
Biuro' Ogłoszeń
Gdańsk 41-76-31.
G-1917
GARSONIERĘ dużą,
blok pod G-2116.
„Tomcio Paluch”, c.o., gaz,
„MOSKWICZA .407” sprze
łazienka,
w
śródmieściu GARAŻ
- do
wynajęcia. dam. Telefon 41-39-86. G-1920
Gdyni, zamienię na
dwa Gdańsk-Brzeźno, Stern icza
oddzielne pokoje, c.o.. lub 4.
G-1798 „SIMCĘ Elysfee 1300” pilnie
mieszkanie. Oferty Biuro
sprzedam. Wrzeszcz, Sobie
Ogłoszeń Gdynia pod S- POSZUKUJĘ garażu w oko skiego 62/1.
G-1952
-12049.
łicy ul. Elbląskiej na dwa
„SKODĘ
1000
MB”,
rok
miesiące. Tel 31-72-89.
URODZONY za granicą in
G-1878 produkcji 1965; w dobrym
stanie sprzedam. Telefon
walida
samotny,
starszy
52-09-41.
G-1983
pan poszukuje sutereny w
Gdyni za opłatą względnie RABKA. Przyjmę na lato
do
10
lat. „TRABANTA 601”
sprze
pomoc w angielskim, ro dziewczynki
syjskim. Telefon
21-66-19, Komfort, lekarz. Informa dam. Sopot, Abrahama 28
referencja
Gdańsk, m. 47.
S-11960
godz. 16—20.
S-12008 cje,
tel. 41-46-25 — wieczorem.
G-1966 SIEDZENIA rozkładane do
PRACA
BMW
sprzedam.
Telefon
S-11954
ROLNIKA dobrego, uczci GARAŻ, Górny Sopot, o- 23-79-22.
grzewanie,
woda,
światło
wego, bez nałogów, do sa
—
do
wynajęcia
zaraz.
Tel.
OPONY
nowe
do
„Renault
modzielnego
prowadzenia
G-2080 10” kupię. Telefon 41-41-32.
większego gospodarstwa na 51-31-89.
G-2085
stale oraz kobietę znającą
CYKLINO
W
ANIE
parkietu
pracę w gospodarstwie za
G-1987 „WARTBURGA 353” sprze
trudnię. Oferty Biuro O- telefon 51-39-08.
dam. Wiadomość: telefon
głoszeń Gdańsk pod G-1853
LEKARSKIE
32-13-46 po godz. 16. G-2013
POMOC domowa potrzebna,
DR Z. KRAJEWSKI, skór „MOSKWICZA 401”
stan
Sopot, Abrahama 25/1.
G-1895 ne, Weneryczne, Wrzeszcz, dobry sprzedam. Oliwa, ul.
Grunwaldzka
24,
telefon Chiopska 43/15.
G-2035
G-1776
POMOC do małżeństwa z 41-06-47.
„SKODĘ S 100 de Luxe”,
1,5-rocznym dzieckiem na
stałe potrzebna. Wrzeszcz,
MOTORYZACYJNE
nową zamienię na „Fiata
125 P”. Telefon 41-68-32.
Sobieskiego 44/50 m. 10.
G-1938 „OPLA Rekorda 1700”, stan
G-2049
bardzo dobry,
sprzedam.
POMOC domowa na stałe Brzeźno, K. Marksa 229 m. „STARA 20” tanio sprze
potrzebna. Gdańsk, Kartus 18.
G-1829 dam. Gdańsk, Kartuska 20.
ka 13.
G-2066
G-2064
„NYSĘ 501” towos,
stan
GOSPOSIA potrzebna. Gdy idealny, pilnie sprzedam. „SKODĘ s 100” sprzedam.
nia, Starowiejska 15/3, te Wrzeszcz, K. Marksa 65/2. Wiadomość: telefon 51-25-44
G-1851 po godz. 14.
lefon 21-60-05, po 16. S-11853
G-2073

NIEDZIELA — 9 MAJA
9.90 — Telewizyjny Klub Smia
łych — „Lawina’’ — film
z serii: „Bella i Sebastian”,
Sport i zabawa,
10.50 — Uroki Czechosłowacji —
film czechosł.,
11.20 — Wyrok na miasto —
film poi.,
,
11.40 — DTV,
11.55 — Uroczysta zmiana
warty — przed Grobem Nie
znanego Żołnierza w War
szawie z okazji Dnia Zwy
cięstwa,
12.35 — „3 X muzyka”,;
13.35 — Przemiany,
14.05 — W obiektywie,
14.35 — Krakowski Teatr Baśni
— Kornelia Dobkiewicz, .
„Czerwone i czarne kamie
nie”,
15.35 — Tele-Echo,
18.25 — XXIV Wyścig Pokoju
— sprawozdanie z zakończe
nia IV etapu na trasie Poz
nań — Szczecin — 160 km,
17.25 — Wielka gra —
teleturniej,
18.15 — PKF,
18.25 — Studio 63: Adam Mic
kiewicz — „Pan Tadeusz” —
ks. VII — „Rada”,
19.05 — Przemówienie ambasa
dora CSRS,
19.?0 — Dobranoc,
’9.30 — DTV,
29.05 — „Z albumu
piosenek
wojskowych”
—
program
rozrywkowy,
20.35 — „Przerwany7 lot”,
—
film poi.,
22.15 — Kronika Wyścigu Po
koju,
22.35 — Magazyn sportowy.
PONIEDZIAŁEK

— 10

MAJA

16.30 — DTV, ,
16.40 — Dla dzieci: „Zwierzy
niec”,
17.25 — Echo stadionu,
18.09 — Kino Filmów Animo
wanych,
18.30 — Panorama,
18.45 — Eureka,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — DTV,
20.00 Teatr TV: Friedrich
Dürrenmatt: „Wizyta
star
szej pani”, reż. — Jerzy
Gruza, wykonawcy: Barba
ra Krafftówna, Henryk Bo
rowski, Władysław Hańcza,
Tadeusz Białoszczyński, Ma
ciej Maciejewski, Jan Matyjaszkiewicz, Józef Pieracki,
Andrzej Kopiczyński i inni,
21.30 — Kronika Wyścigu Po
koju,
21.50 — Wieczór
Moskiewskiej
Ooeretki,
22.35 — DTV.
Program

oświatowy:

15.20 i 22.55 — Politechnika TV:
fizyka — kurs
przygoto
wawczy — rozszczepienie
światła
15.55 i 23.30 — Politechnika TV:
fizyka — kurs przygotowaw
czy — wady układów opty
cznych,
wykł.: dr M. Chybicki.
WTOREK

—

11

MAJA

7.20.— „Trzy kapelusze dla
Lizy”, film angielski, (ko
media muzyczna),
16.30 — XXIV Wyścig Pokoju,
sprawozdanie z zakończenia
V etapu na trasie Szczecin
— Berlin — 157 km,
17.15 — Telewizyjny Ekran
Młodych,
18.55 — „W co się bawić...?
część II. program public-,
pod red. Elżbiety Jawor
skiej,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — DTV,
-.
20.05 — ;,Trzy
kapelusze
dla
■Lizy”,'film ańg., - ; : ‘

„MOSKWICZA 407” ' spfzedam. Oglądać: Sopot, Czer
wonej
Armii 38,
telefon
51-17-61.
G-1996

21.40 —
22.10 .-i22.25 —
koju

Kontakty,
DTV,
Kronika Wyścigu
z Berlina,

Po

Program oświatowy:

— Elementy algebry Unia»
wej,
9.00 — Język polski dia kl.
II lic. — Henryk Sienkie
wicz,
10.55 — Język polski dla kl. I
lic. — Poezja polskiego Oświecenia,
15.05 i 23.15 — Politechnika TV:
fizyka — rok I, Faie, cz. I i
II, wykł.: prof, dr A. Wrób
lewski.
PIĄTEK — 14 MAJA

10.00 — „Twój
współczesny”,
9.00 — Język polski dla kl., 1
film radź.,
lic., Julian Ursyn Niemce-. 16.30 — DTV,
' wicz — Powrót posła,
16.40 — Dla dzieci: „Pan Półka
10.55 — Język polski dla kl.
i spółka”.
V—VI — o miejsce wśród 17.10 — Gramy o telewizor —
ludzi — Patriotyzm.
teleturniej,
12.45 i 13.55 — Przysposobienie 17.35 — Panorama,
Rolnicze — Dobór obsady 18.00 — XXIV Wyścig Pokoju,
inwentarza w gospodarstwie,
sprawozdanie z zakończenia
15.05 i 22.50 — Politechnika TV:
VIII etapu w Dreźnie,
matematyka — rok I, Po 18.45 — Wszechnica TW: z cyk
chodne cząstkowe,
lu: „Nasi uczeni” — Stefan
15.40 i 23.30 — Politechnika TV:
Zbigniew Różycki,
matematyka — rok I, Róż 19.20 — Dobranoc,
niczka zupełna, wykł. prof, 19.30 — DTV,
dr W. Krysicki.
20.05 — „Filip i Nanette”
franc: nowela filmowa,
ŚRODA — 12 MAJA
20.30 — Kraj,
21.10—
Teatr TV: Aleksander
10.25 — „Boniwur” — cz. I
Ostrowski — „Las”
filmu radź.,
22.40 — DTV,
16.15 — DTV.
22.55 — Kronika Wyścigu Pok.
16.30 — XXIV Wyścig Pokoju
— sprawozdanie z zakończe
Program oświatowy:
nia VI etapu na trasie Ber
lin — Cottbus — 144 km,
9.00 — Zajęcia techn., dla kl.
17.20 — Latający Holender —
VII — Rysunek techniczny,
Poławiacz ciekawostek mor 14.50 — Fizyka
dla
nauczy
skich — pod red. Bohdana
cieli
—
Zasady dynamiki
Sienkiewicza,
Newtona ze stanowiska u17.50 — PKF,
kładów odniesienia.
18.90 — C-355 i inne — repor 15.20 i 23.20 — Politechnika TV:
taż z Zakładów „Ursus”,
rysunek techniczny — rok
18.30 — „Panorama”,
, I. Zapisy złożonych
ukła
18.45 — Z cyklu: Mieszkaniowe
dów,
progi — Z czego budować —
progr. public.,
15.25 i 23.55 — Politechnika TV:
19.20 — Dobranoc,
rysunek techniczny — rok I,
19.30 — DTV,
Racje, zasady i reguły wy
20.05 — ,Boniwur” — cz. I
miarowania, wykłady opra
cował i
prowadzi
Zespół
filmu radź.,
21.05 — Światowid,
Seminarium
Zapisu Kon
strukcji pod kier. prof, dr
21.35 — Scena muzyczna
—
„Cyberiada” — opera współ
J. Dietricha.
czesna, muzyka — K. Meyer,
libretto — s. Lem,
SOBOTA — 15 MAJA
K. Meyer,
8.
09
— „Uwiedziona i porzu
22.15 — DTV,
cona” — fab. film wł.-fran.,
22.30 — Kronika Wyścigu
dozw. od 16 lat (patrz godz.
Pokoju.
22.30),
9.55
— Dla szkół:
Geografia
Program oświatowy:
(kl. V): W Planetarium Ślą
9.00 — Chemia dla kl. VII —
skim (Kraków),
Ważny kwas,
11.55 — Dla szkół: Wychowa
9.55 — Fizyka dla kl. VIII
nie obywatelskie (kl. VIII):
— Atom i energia,
Między nami, sąsiadami,
11.55 — Fizyka dla kl. VI —
13.40 — Program dnia,
Wędrówki ciepła,
13.45 — Telewizyjny kurs rol
12.45 — Wybieramy zawód,
niczy. BHP w ochronie
15.05 i 22.55 — Politechnika TV:
roślin (Poznań),
matematyka — kurs przyg.:
Zadania ze stereometrii — 14.20 — Program tygodnia
(lok.),
cz. I i II, wykł. — doc. R.
14.40 — Oferty (lok.),
Leitner,
14.45 — „Ludzie ziemi i nie
ba” — dokumentalny film
CZWARTEK — 13 MAJA
radź.,
16.15 — DTV,
15.45 — Dziennik Telewizyjny,
16.30 — XXIV Wyścig Pokoju 16.00 — Wyścig Pokoju — spra
— Sprawozdanie z zakoń
wozdanie z zakończenia IX
czenia VII etapu na trasie
etapu: Drezno — Zwickau,
Cottbus — Goerlitz — 134
17.25 — Wydawnictwa
propo
km,
nują...,
17.15 — „Ekran z bratkiem”,
17.45
—
Czas
wypoczynku
(Ka
17.55 — Poligon
—
magazyn
towice),
wojskowy,
18.10
—
„Śpiewa
Anda
Calu18.25 — „STUDIO N”,
maga
garianu”,
zyn popularnonaukowy pod
18.30 — Pegaz — magazyn
.. red. Marii Schwabe,
külturalny,
18.40 — Śpiewa Irena Jarocka,
19.10 — Przypominamy,
19.20 — Dobranoc — Jacek
radzimy,
i Agatka,
19.30 — Monitor,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — DTV,
20.20 — Teatr Rozrywki (Ka
20.05 — Teatr Kobra: W. Or
towice). Rudolf Friml: ope
łowski — „Późne życzenia
retka „Król włóczęgów”,
noworoczne”,
ok. godz.
21.15 — „Polska
zza iSiódmej 21.50 — Dziennik Telewizyjny,miedzy”,
22.10 — Kronika Wyścigu Pok.j
21.45 — „Bela
Bartok”,
pro 22.30 — Kino Interesujących
gram z cyklu: Twórcy mu
Filmów. „Uwiedziona i po
zyki współczesnej,
rzucona” — fab. film. wł.22.35 — DTV,
franc. dozw. od 16 lat.,
22.50 — Kronika Wyścigu Pok. 0.25 — Program na niedzielę.
!

„VOLKS WAGEN A’
fur
gon po małym przebiegu
sprzedam. Oglądać kawiar
nia „Pawilon” Sopot. G-2217

„MERCEDESA 130 Diesel”,
SPRZEDAŻ
stan dobry tanio
sprze
dam. Gdańśk-Gorki Zacho GRYSY
marmurowe
(do
dnie, Łowicka 2/1.
G-2008 posadzek, nagrobków, co
kołów) oraz mączki do tyn
„MOSKWICZA 403”, „Syre ków szlachetnych i farb.
nę” — odbiór z PKO — Dostawa zaraz. Skład Mate
sprzedam.
Sópot-Wyścigi, riałów Budowlanych Pro2Ó Października 632. G-2111 chowski i Serweta, Łódź,
Zgierska 245 a.
K-2990
„ZASTAYĘ”, stan bardzo
dobry pilnie sprzedam. — 3 PIECE kaflowe sprzedam.
Telefon 51-19-11.
G-2118 Wrzeszcz, Kmieca 24/2, te
lefon 41-88-86.
G-1975
„NYSĘ” towarową, po re
moncie — do malowania POKÓJ
stołowy,
orzech,
pilnie sprzedam.
Chwasz- kanapę, tapczan, szafę 4czyno, telefon 84, . kierun -drzwiową wszystko w do
kowy ,78.,
G-2156 brym stanie, rower dam
ski, r.cwy sprzedam. Tele
„VOLKS WAGENA 1500”, — fon 21-67-65.
S-11949
rok produkcji 1966, w bar
dzo dobrym stanie sprze SILNIK łodziowy „Moskwa
dam. Oliwa, Orkana 2, godz. 25 A”, nowy sprzedsm. Te
17—20.
G-2161 lefon 37-26-73.
G-2003
SAMOCHÓD
„Mikrus”, z
radiem, stan
dobry oraz
SHL 150 i „Komara” —
sprzedam, Pogórze, ul. Pu
cka 162 a.
S-12071

MAGNETOFON
kasetowy,
reporterski „Philipsa” oraz
ekspres kawowy 1/2 1 „Phi
lipsa”
sprzedam. Telefon
52-09-60.
S-11705

RENAULT R-16” komplet
ne półosie napędu przed
niego po regeneracji, wyso
ka jakość — odstąpię. Wła
dysłaWowo, ul. Abrahama
lb m. 19, telefon Puck —
20-91, wewn. 97.
S-12069

ADAPTER marki
„Dual”
stereo, automatic
sprze
dam. Gdańsk, Wrocławska
14/2.
G-2122
GARAŻ blaszany
sprze
dam. Gdańsk, Dąbrowskie
go 6, bunkry.
G-2129

SAMOCHÓD
„Volkswagen SAXOrbN Ait Weltklang —
1200” sprzedam. Wiadomość
sprzedam. Gd.-Orunia, Przv
Gdynia, : ul.
Świętojańska
Torze 19/1.
G-2168
88 3.
S-12060
MAGIEL elektryczny
lub
„SKODĘ 1000 MB” sprze ręczny sprzedam. Gdyniadam. Gdańsk, Barbary 15/7 -Chylonia, Starogardzka 9.
po 16.
G-2176
S-12079

KOMUNIKATY
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Sopocie, ul. Majkowskiego ll podaje do publicznej
wiadomości, że w związku z rozpoczynającą się bu
dową Domu Przed pogrzebowego na cmentarzu Komunał
nym
przy
ul.
Malczewskiego
w
Sopocie
zachodzi potrzeba ekshumacji kilku grobów z kwa
tery nr 1 sektor A i B (prawy róg od strony po
łudniowej). Niezależnie od tego, że okres grzebal
ny wynoszący 20 lat w tym wypadku został prze
kroczony, wzywa się wszystkie zainteresowane oso
by do zgłoszenia się w przedsiębiorstwie celem za
łatwienia ewentualnych spraw związanych z ekshu
macją grobów z tego sektora. Termin zgłoszenia
mija z dniem 14 maja br.
DYREKCJA
K-3186
Dyrekcja Gdyńskiej Stoczni Remontowej w Gdyni
ogłasza przyjęcia uczniów do Zasadniczej Szkoły Za
wodowej na rok szkolny 1971/72 w następujących za
wodach:
— elektromechanik okrętowy,
-- mechanik remontu maszyn i urządzeń okrętowych,
— mechanik remontu wyposażenia okrętowego,
— mechanik remontu rurociągów okrętowych,
— mechanik remontu kadłubów okrętowych,
— stolarz — cieśla okrętowy
Do podania należy dołączyć:
,
— świadectwo roczne z klasy VII szkoły podstawowej,
— wykaz ocen uzyskanych w pierwszym półroczu
klasy VIII,
— wypis z aktu urodzenia kandydata lub do wglądu
dowód osobisty rodziców,
— świadectwo zdrowia wrydane przez lekarza szkolne
go o przydatności do obranego zawodu,
— życiorys,
— cztery fotografie.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretariat
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Gdyńskiej Stoczni Re
montowej — Gdynia, al. Zwycięstwa 194, w ponie
działki i środy w godz. 8.00 — 17.00, w pozostałe dni
od godz. 8.00 do godz. 15.00.
K-3119

TELEWIZJA- ‘ Z ASTRZEG
A
________
__ ___
„
SOBIE
PRAWO DO ZMIAN
szkole w PROGRÄMfE.
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_______ PRACOWNICY POSZUKIWANI_______
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego im. Gen. Wróblew
skiego w Gdańsku, ul. Wiślna 19 zatrudnią zaraz ze
skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia: 2 kowali re
sorowych, 2 mechaników silników spalinowych, toka
rza - mechanika samochodowego, elektromontera sa
mochodowego i mechanika Samochodowego. Wynagro
dzenie wg układu zbiorowego pracy przemysłu spo
żywczego.
K-3077
Malborska Fabryka Wentylatorów- w Malborku, ul.
Ciepła 6 zatrudni tokarzy, spawaczy, ślusarzy. Zgło
szenia przyjmuje sekcja kadr i szkolenia zawodowe
go.
K-3065
Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego
przy Zespole Elektrowni Wodnych w
SŁraszynie,
pow. gi
zatrudni zaraz następujących pracow
ników: 5 murarzy budownictwa ogólnego, 2 bla
charzy, dekarza, 10 robotników niewykwalifikowanych,
2 techników z uprawnieniami budownictwa ogólnego
rsa stanowisko kierowników’ robót łub 2 mistrzów’
branży budowlanej z 5-letnią praktyką na stanowi
ska majstrów budów. Wynagrodzenie wg układu zbio
rowego pracy dla energetyki plus odzież ochronna
i robocza, 2 tony węgla deputatowego rocznie bez
płatnie po przepracowaniu roku plus zniżka na ener
gię elektryczną. Informacji
udziela
i przyjmuje
dział kadr, telefon Pruszcz Gd. nr 386, 387, wew
nętrzny 79.
K-2918
Zakłady Rybne w Gdańsku, ul. Sienna Grobla 7 za
trudnią referenta ekonomicznego d/s zaopatrzenia z
praktyką w służbie zaopatrzenia przedsiębiorstwa prze
mysłowego i ze znajomością branży technicznej. Wy
magane kwalifikacje: wyższe wykształcenie ekbnomir
czne i 3 lata pracy lub średnie wykształcenie oraz 6
lat pracy w zaopatrzeniu. Warunki do omówuenia
na miejscu.
K-3028
Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów w Gdań
sku-Wrzeszczu, ul. Karola Marksa 140 — zatrudni
pracowników na następujące stanowiska: kierowni
ka Wydziału Ośrodków Rehabilitacyjno-Socjalnych,
samodzielne stanowisko d/s kooperacji z gospodarką
morską, st. referenta d/s kulturalno-oświatowych. Wa
runki pracy i płacy do omówienia w dziale kadr
(pok. 55). Pierwszeństwo w zatrudnieniu maja in
walidzi.
K-2986
Elbląskie Zakłady Piwowarskie zatrudnią natychmiast
przy pracach budowlanych w Elblągu następujących
pracowników; murarzy, betoniarzy, cieśli, blacharza,
operatora sprzętu budowlanego, robotników budowla
nych. Wymagane skierowanie z Wydziału Zatrudnie
nia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblą
gu oraz aktualne wypisy w legitymacji ubezpiecze
niowej. Wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy
w’ budownictwie. Informacji udziela dział spraw oso
bowych i ogólnych EZP w Elblągu, tel. 50-31 wewm. 16.
K-3Q01
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Konserwacji i Eksplo
atacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Gdańsku
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. M. Fornalskiej
14 zatrudni następujących pracowników’: kierowni
ka działu kontroli wewnętrznej — wymagane wy
kształcenie wyższe plus 3 lata praktyki, względnie
średnie i 6 lat praktyki na stanowisku kierowniczym,
inspektora do działu kontroli wewnętrznej — wyma; gane. wykształcenie średnie plus 6 lat praktyki, w
tym co najmniej 4 lata w księgowości, dwie starsze
księgowe — wymagane wykształcenie średnie plus
6 lat praktyki, w’ tym 4 lata w księgowości.- Wa
runki płacy do omówienia na miejscu w Pruszczu
Gd., ul. M. Fornalskiej nr 14.
K-2985
Gdańskie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego
„Dagoma” Zakład III w Gdyni, uł. Pucka 101 za
trudnią zaraz palacza z uprawnieniami. Konieczna
aktualna książeczka ubezpieczeniowa oraz skierowa
nie z Wydziału Zatrudnienia MRN.
K-3003
Stocznia Północna w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej
177 zatrudni natychmiast: monterów’ kadłubowych, ślu
sarzy, spawaczy, monterów rurociągów okrętowych,
stolarzy z terenu woj. gdańskiego óraz z innych w’ojewództw spawaczy, ślusarzy - monterów kadłubo
wych i pracowników niewykwalifikowanych na przy
uczenie zawodu spawacza i montera kadłubowego.
Wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy’ dla
przem. met. Pracownicy mogą zgłaszać się bezpośrednio
w dziale kadr i szkolenia zawodowego z następując5’mi
dokumentami: dowód osobisty, z adnotacja o zwolnie
niu, książeczka wojskowa, świadectwo szkolne, świade
ctwo pracy, opinia z ostatniego zakładu, legitymacja
ubezpieczeniowa.
K-2637
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DZIENNIK

Nie tylko

PODUSZKOWCU

W KANALS LA MANCHH

dla filatelistów

Dziesięć lat temu trzech
ludzi przebyło po raz pier
wszy Kanał La Manche na
poduszkowcu. Dzisiaj tę sa
mą trasę przepływają już
regularnie poduszkowce za
bierając po 200 pasażerów
1 pokaźną ilość samocho
dów rozwijając przy tym
szybkość 60 węzłów, czyli
110 km na godz. W nie
dalekiej przyszłości przewi
duje się zastosowanie po
duszkowców do przewozu
pasażerów i towarów na
odległość do 800 kilome
trów*, na lata osiemdziesią
te natomiast planuje się
uruchomienie
pierwszych
poduszkowców na liniach
oceanicznych. Będą to oczywiście olbrzymy wypo
sażone w napęd atomowy.

AK Już
Informowaliśmy,
na trasach Międzynarodo
wego Wyścigu Pokoju w Pol
ać« były stosowane datowniki
okolicznościowe. Poniżej za
mieszczamy datownik z II
etapu — we Włocławku.
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MOST
VT Domu Kultury KoleJArza
w Tczewie, Międzyszkolne Ko-,
lo Filatelistyczne zorganizo-'
walo pokaz znaczków poczto-'
wych na temat „Kultura P
sztuka”. Za najlepszy zbiór
uznano „Malarstwo i rzeźba
na znaczku pocztowym” —
Gabrieli Sokołowskiej z MKF
Klubu
Międzyspóldzielezego,
następnie „Wybitni przedsta-5
wicieie polskiej kultury i na
uki” — Marka Kamińskiego >
MKF DKK i „Zabytki archi-’
tektury i pomniki w Polsce’*,
— Haliny Sokołowskiej z SKI
Szkoły Podst. nr J w Tcze
wie. Wystawę oglądać możni
w godz. 17—1* do 15 bm.

POD

WODĄ

Rząd wioski rozpisał kon
kurs na projekt mostowego
połączenia brzegów przecię
tych cieśniną Messina. Na
konkurs ten, obok projek*
tu budowy mostu wiszące
go, zgłoszono również ory
ginalną propozycję — bu
dowy mostu podwodnego.
Składałby się on z trzech

U

HŁOPAK do tańca i
do
różańca,
lord
Gallux wytwornych
manier, konwersator błytkotliwy — słowem taki
mniej więcej powinien być
bywalec wytwornych par
kietów. Bo —
chociaż
liektórży
uważają,
że
tradycyjny taniec przeżył
23 maja w Krakowie odbę tię, a dansingi przypomi
dzie się VI zjazd klubów fi
latelistycznych interesujących nają zatłoczony, zacinają
się tematem: Czerwony Krzyż. cy się w biegu tramwaj —
W ZSRR s okazji l«-lecia nie od. rzeczy jest dobrze
lotu Gagarina wydano znacz i wykwintnie władać noki 10 i 12-kopiejkowe oraz ar
kusif ■
’ *>m*f Ä
portNa jednym znaczku przedstą- | nerki wedle dawnych, doAAiono medal z podobizną Ga- i brych wzorów. Można wregarina wydany przez Między- ,
. •
narodową Federację Aeronau- S ZCle
taniec towar ~yski
tyczną z napisem: „X roczni- traktować jako sport. Taw Śmo“vNatuS°mc!‘ kie'0° przynajmniej zdania
ku pokazano statek kocmićz- sq członkowie Akademic
cy w locie i umieszczono na- Biego Klubu Tanecznego
pis: „Naukowe odkrycia kos- „r,„
.
miczne w slużbiet gospodarki ZSP Politechniki
Gdannarodowej”.
skiej, powstałego przed
A oto znaczek — ■ serii trzema laty, a liczącego ek
sportowej. który ukaże się w becn.ee 44 członków.
NajÄ«^SÄÄ*SS: młodszy i jeien z najlicz.
dym z s znaczków serii pro- niejszych w kraju, jedyny
jektant przedstawił inną óy- w naszym
województwie
scyplmę sportu: jeździectwo,! ,
.
.
, , ,
lucznictwo, zapasy ; i in.
(po
rozwiązaniu
klubu

Wojewódzcy mistrzowie te«
gorocznego młodzieżowego mi
ratonu filatelistycznego wal
czą obecnie w Lublinie o pal
mę pierwszeństwa, ze swymi
rówieśnikami z innych woje
wództw, wykazując się zna
jomością tematu: „Warszawa
i stolice naszych przyjaciół’’.!*

li

C

morski

^JKALEJDOSKOPj
rur — jedna dla ruchu ko
lejowego i dwie dla sa
mochodowego — zawieszo
nych 50 metrów pod po
wierzchnią wody na kotwi
each.
STATEK —
DOM TOWAROWY
Stocznia w Rosslau w
NRD zwodowała pierwszy
z czterech
zamówionych
przez Związek Radziecki
statków — domów towaro
wych przeznaczonych dla
żeglugi rzecznej.
ROZBUDOWA PORTU
W BAR
W położonym nad Adria
tykiem
jugosłowiańskim
porcie Bar rozpoczęto pra
ce przy budOAvie drugiego
pirsu co związane jest z
uruchomieniem połączenia

działającego przy „Żaku”),
a niemal i w północnej
Polsce (działa tu jeszcze
tylko klub przy Politech
nice Szczecińskiej), sku
pia młodzież ze wszystkich
prawie wybrzeżouiych uczelni, a także grono mło
dych absolwentów. Pro
wadzi działalność w zakre
sie kultury tanecznej, kul
tury ruchu i zachowania.
Trochę to entuzjaści, a
trochę i zakonnicy wybra
nej przez siebie
muzy.
Zbierają s>ię systematycz
nie 3 razy w tygodniu w
politechnicznej auli,
w
godz. 17—22 na
zajęcia
programowe, umawiają w
soboty i niedziele na indy
widualne przećwiczenie po
szczególnych
elementów
(tzw. robienie kilometrów),
a często - gęsto wyjeżdżają
też na różnego rodzaju tur
nieje, pokazy,
spotkania
itp. Robią to najzupełniej
społecznie, nie zawsze otrzymując nawet zwrot
kosztów podróży, stroje też

Ładne jak nigdy
tym stwierdzeniu nie
ma ani odrobiny prze
^ t
sady. Żeby się o tym
’przekonać, wystarczy sięWe Francji 1 czerwca uka gnąć pamięcią parę
lat
że się znaczek o nominał*
50 c z dopłatą 10 c poświęcony wstecz, kiedy to nosiło się
Henrykowi” Farmanowi, wy oft wyłącznie spódniczki pronemu pionierowi aeronautyki, tte, niemal w kształcie rurHenryk Farman (1874 — 1958)
francuski konstruktor i prze- tci, co najwyżej z małą, anmysłowiec założył w 1911 r,. gielską
fałdą z tylu. Od
pierwszą szkolę pilotażu, a a* czasu do czasu lansowano
rycymWIorganizowauatw™ Frań jeszcze spódniczki plisowacji przemysł samolotowy. Fa- ne i... na tym właściwie
bryki Farmana istnieją nadal, kończyła się pomysłowość,
Mio r. dwupłatowiec, który co do fasonow spodnie. NaużyAvańo w
czasie i wojny wet najładniejsza tkanina
światowej. Przy okazji wyda- nje potrafiła uczynić z nich
""
zn.cto,
po»."»««.
atrakcyjn-eg0.
FarmanoAvi będzie zorganizo
wana w Paryżu wystawa fila
telistyczna o tematyce lotni
czej oraz wystawa dokumen
tem i pamiątek związanych a
życiem francuskiego konstruk
tora.
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Za to teraz spódniczko...
, .
„„t
wa fantazja zbiera prawdziwe żniwo. Może jeszcze
niezupełnie w praktyce, ale
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KRZYŻÓWKA
ROCZNICOWA
POZIOMO: l) hasło, umówio
ny, znak, 7) środek uspokaja
jący, 8) miasto portowe
w
płn.-wsch. Brazylii, 10) pokład
statku, ll)
dzieli się na wie
ki, 14) przywódca robotników
libańskich,, bojownik o niepod
ległość Libanu, 16) jednostka
taktyczna wchodząca w skład
legionu, 20) związek państw,
21) zdrobniale imię żeńskie,
22) rzeka av płn. Francji, 23)
element fortyfikacji wysunięty
przed główną Unię umocnień,
21) część wyposażenia żołnier
skiego, 2C) król spartański stra
cony z polecenia eforów, 29)
grecka bogini zla, 30) zwie
rzę
leśne,
33) , kozera, 31)
miasto związane ze świętem
Radzieckich Sił Zbrojnych, 36)
dawna moneta
srebrna,
38)
przedpole fortu w twierdzy, 39)
krótka pieśń japońska,
40)
karcz.

®
®

I

22“

®

26“ 27

11

vr <§>

<§>
2Ö

i na to nie przyjdzie długo czekać.
Szkoda, że nasze dobre
rady (bo tak, mamy nadzieję, je oceniacie) ograniczają się w większości
do opisu modeli. Tak już
jest, że najlepiej przemawia to, co się widzi. Ale
dla rekompensaty wybraliśmy do zaprezentowania
fason tyle oryginalny, co
ładny. W gruncie rzeczy
bardzo prosty i nie nastręczający „ekstra trudności
przy szyciu. Spódniczka,
jak widać łączy dwie długoäci mini , m,di. Jest na.
turalnie w utaicie dzwonu (a to bardzo ważna za' nhprnpi cnńdnuro
sad.a °necnej spódniczko
weJ mod/> 1 p0Slada P«>nowe stębnowania (przy
fałdzie). Oryginalną całość
podkreśla nie mniej orygi
nalny pas zamszowy. Na
turalnie, może być on rów
nież ze sztucznego tworzy
wa i niekoniecznie wysa
dzany ozdóbkami.
Takich ciekawych roz
wiązań jest wiele. Trzeba
jednak pamiętać, że lepiej
prezentują się spódniczki
z jedną czy dwoma fałda
mi (bądź kontrafałdami) niż
te upstrzone kilkoma. Bo i
tutaj działa zasada „co za
dużo”... Fałdy mogą być za
kończone (od góry) zapię
ciem na dwa, trzy guziki
lub na tyleż (lub więcej)
metalowych sprzączek.

•W
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w Rumunii, Jugosławii i Wę
grzech, 25) arena topografa, 27)
toAvarowy statek rzeczny, 28)
dawna trąba bojowa, 30) rów
kopany pod ogniem nieprzy
jaciela, 31) irańska złotówka,
32) fragment walki, 35) mar
ka motocykla, 37) imię Ru
sowicz.
„E P E”

W

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
MAJOWEJ

POZIOMO: 1) barwa, 4) apeks, 7) Ili, 8) junta, 10) gaz
da, 13) atut, 14) mandat, 15)
liryka, 16) aura, 21) Wera, 23)
„Aida”, 26) azot, 27) Finder,
28) ryAvale, 29) tona, 30) inwar, 31) orkan,
PIONOWO: 2) aguti, 3) watty, 4) alga, 5) piana, 6) Ra
dar, 8) Jalu, 9) nurt, 11) zdun,
12) atak, 14) ma, 17) tezy, 13)
mata, 19) Kent, 20) eden, 21)
Warski, 22) ROW, 24) ido, 25)
Aragon, 27) fe.
. Nagrody książkowe WYLOSO
PIONOWO: 1) kuzyn szopa,
2), okrywają uwsleeznione pal WALI: Grażyna Wojtoń, Gdy
ce ssaków parzysto kopytnych, nia: Honorata Kopeć. Gdańsk
Stru3) utwór poetycki, 4) dziewczę Przymorze; Kazimierz
ce zabawki, 5) adriatycka mie czyński, Gdynia.
rzeja, 6) teren przygotowany
Książki prześlemy POCZTĄ.
do działań wojennych, 9) daw Życzymy przyjemnej lektury.
ny lotnik, 12) -zagłębienie na
Wśród czytelników, którzy
proch pod kurkiem skałkowej do piątku 14 maja, radeślą pra
1 roni palnej, 13) dawny helm widłowe rozwiązanie pod ad
wojskowy z szerokim rondem, resem „Dziennika Bałtyckie
15) zmniejszają tarcie elemen
go” (Gdańsk, Targ Drzewny
tóAA’ maszyn, 17) pytanie przy 3/7, z dopiskiem na kopercie
zakupach, 18) leży nad
nią „KrzyżóAVka rocznicowa”), bę
evsnyn, 79) bryłka rodzimego dą rozlosowane nagrody książ
ziota, 24) kraina historyczna kowe.

ŚWIATOWY REKORD
ZAMÓWIEŃ
Siviatowy przemysł stocz
niowy zanotOAval w mar
cu br. rekordową ilość za
mówień,
opiewającą
na
82,4 min BRT. Rozłożenie

zamówień na poszczególne
kraje nie jest jednak jed
nakowe. Największy przy
rost
zanotowały
stocznie
japońskie — o 2,8 min
BRT, dalej francuskie —
o 0,6 min BRT i norAveskie — o 0,47 min BRT.
Nieznaczny Avzrost notują
stocznie zachodnioniemieckie, szw*edzkie i holender
skie. O ile jednak .Japo
nia przoduje av budowie
tankoAvcöw i masowcöAv, o
tyle Aviększość zamówień
na kontenerowce przypadła
w udziale stoczniom euro
pejskim.

niego ładunku. Dopiero po
tym można było av tylnej
części działa ubić ładunek
prochu, na który nakłada
no okrągły pocisk, albo
napełniony kartaczami gra
nat. Po
tych
zabiegach
działo trzeba było ponoAVnię umocoAvac linami, aby
jego odrzut nie pozabijał
załogi lub nie uszkodził okrętu. Przy dłuższej strze
laninie
nieodzowne było
polewanie armat wodą, po
nieważ
przegrzanie
lufy
poAvodowalo zacięcia i skra
canie wyrzutni pocisku.
DOK

TECHNIKA
ARTYLERYJSKIEGO
WYSTRZAŁU
PierAvsza salwa z okrętoAvego pokładu oddana zo
stała w roku 1372 i od te
go czasu rozpoczął się Avyścig w kierunku udoskona
lania okrętoAvej artylerii.
Mimo to technika artyleryj
skiego Avystrzalu kilka Avie
kóAV
temu
była
mocno
skomplikoAvana. Działo, po
każdym
strzale
musiało
być przetaczane na zluzoAvanych linach. Potem na
stępowało dokładne czysz
czenie lufy Avyciorami dla
usunięcia resztek poprzed

OLBRZYM

W San Francisco oddano
niedaAvno do użytku naj
większy w Stanach Zjed
noczonych dok płyAvający.
Ma on ponad 274 metry dłu
gości, przeszło 45 metrów
szerokości i siłę udźwigu
65 tys. ton. Dok ten prze
widziany jest w pierwszym
rzędzie do obsługi tankoAV
ców mających uczestniczyć
av
transportowaniu
ropy
naftowej wydobyAvanej w
Alasce.
Wyszukał: M. N.

e kilometrów i turniejowe życie

A

II

kolejoAvego
Belgrad
—
Bar. BudoAva portu w tej
miejscowości, zniszczonego
kompletnie w okresie oku
pacji hitlerowskiej, rozło
żona została na dwa eta
py. Pierwszy trAval trzynaś
cie lat i zakończył się w
roku 1963 stwarzając możliAA-ość obrotu towaroAvego
av wysokości 1,2
min ton.
Zakończenie drugiej fazy
robót, przewidziane na rok
1973, podniesie kilkakrotnie
moc przeładunkową portu,
będzie on bowiem mógł av
przyszłości przyjmować stat
ki o nośności 100 tys. ton.

110 (8339) 9 i 10 maja 1971 r.

BAŁTYCKI

W żurnalach lansujących
modę na lato 1971 więk
szość fasonów spódniczek
(zawsze za kolana!) posia
da rozcięcie z przodu. Roz
cięcia te zapinane są na
szereg średniej wielkości
guzików, przy czym te od
dołu są tylko od parady...
Nierzadko, zamiast guzicz
ków używa się zamków
błyskawicznych ale i wów
czas od dołu pozostaje wol
ne rozcięcie. Przy opalo
nych nogach z pewnością
nikogo nie będzie to razić.
(ad.)

sami sobie sprawiają — a
taki frak, czy suknia z
halką, na którą idzie od
50 metrów tiulu wzwyż, to
dla studenckiej kieszeni
niebagatelny wydatek. Re
kompensatą za to jest sa
ma przyjemność tańca no i
jednak satysfakcja, kiedy
się dojdzie do jakich ta
kich wyników.
Najbardziej szeroką ak
cją klubu jest organizowa

nie kursów tańca: w tym
roku w kursie takim uczestniczyło 180 osób, w
ubiegłym — 150 i 230. Uczestnicy. rekrutujący się
głóiónie z politechniki (cho
ciąż panie również z Uni
wersytetu Gdańskiego) za
poznają się z głównymi elementami ruchowymi tań
ców tradycyjnych, a po
nadto także przebojami se
zonu, jak zorba, kazaczok,
congratulation,
madison,
twist. Najlepsi z kursów
trafiają zwykle do klubu,
gdzie przechodzą kolejne
stopnie
wtajemniczenia,
zdobywając klasy D, C, B
i A. Jest jeszcze klasa M
— międzynarodowa, wsze
lako w naszym klubie nie
reprezentowana. Posiadają
ją obecnie cztery pary ta
neczne w Polsce. Członkoivie klubu zaczynają od
sześciu tańców i dość ograniczonej liczby figur. Po
otrzymaniu najniższej kla
sy rozpoczyna sie. dla nich
życie turniejowe — otrzy
mują prawo startu w tur
niejach tanecznych. Klasa
C obejmuje już wszyst
kie
tańce standardowe:
walc
angielski,
tango,
walc wiedeński, foxtrot,
quick-step i tańce Amery
ki Łacińskiej rumbę, sam
bę, cha-cha, passodoble.
Nieźle muszą one iść gdań
skim tancerzom, skoro np.
Walenty i Barbara Male-

wiczowie oraz Edward i
Helena Kowalkowie repre
zentowali już swój klub w
turniejach w NRD, Marian
'Wirt i Ewa Gajda trium
fowali w turnieju w Gli
wicach, a w sumie tytułów
mistrzowskich nazbierało
się kilkanaście. Nawiasem
mówiąc, każda para wy
jeżdżająca na turniej poza
Gdańsk przechodzi cere
monię chrztu, stanowioną
odmianę salonowca i otrzy
■muje nazwę klubową, wy
wodzącą się zwykle od fi
gury, na której się kiedyś
zacięła — np. „ośka wiro
wa”.

Ambicją klubu jest —
poza podnoszeniem umie
jętności zawodników —
także szeroka popularyza
cja tańca towarzyskiego.
Stąd np. opieka i sędzio
wanie przy mistrzostwach
tanecznych, szkół średnich,
kontakty z pracownią tań-
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czyli portret konform
Jedna z najpierwszych klubowych par: Celina Czyrko
(stacja morska PAN) i Jerzy Miotk (III rok elktroniki PG)
av
walcu angielskim.

ca towarzyskiego Młodzie
żowego Domu Kultury w
Gdyni (stąd wywodzi się
spora część „narybku”) or
ganizowanie turniejów ta
necznych w domach kul
tury Starogardu, Malbor
ka, Wejherowa (pismo skie
rowane w tej sprawie do
PDK prosi tylko o „za
pewnienie nam sali o mi
nimalnej powierzchni 80
Tn kia. plus miejsca dla
publiczności oraz dojazdu
z Gdańska do miejsca im
prezy). cykle imprez „spot
kanie z tańcem” i „wie
czór jednego tańca”, pod-

EROBUS wylądował na zu
pełnie peryferyjnym lotni
sku, na którym zamiast
automatów
pracowali
ludzie.
Przesiedli się do jednego z licz
nych przeznaczonych do publicz
nego użytku poduszkowca. Dzia
dek wydał dziwne, nie słyszane
nigdy przez nich polecenie samosterującemu komputerowi. Za
nimi zostały przykryte przezro
czystymi kopułami ośrodki mie
szkaniowe,
skończyły się tory
bezkolizyjnej komunikacji, ur
wała się nawet sztuczna powło
ka, pokrywająca szczelnie ulice,
place i wszystkie znane im miej
sca. Poduszkowiet, dzięki pro
wadzeniu przez radar, parł na
przód, ale widoczność spadła do
zera i gęsta, szaroruda chmu
ra otuliła maszynę.
— Co to jest? — zaniepokoił
się Pol.
Dziadek uśmiechnął się z wy
rozumiałością. — Ziemia — mo
je dzieci, zwykła...
Nie
włączyli
pochłaniaczy
dźwńęków, bo rozmawiali bezpo
średnio, a nie przez radiohełmofony. Gromki śmiech zabrzmiał
więc w kabinie.
— Dziadku, z galaktyki wró
ciliśmy trzy dni temu i od te
go czasu ciągle jesteśmy na Zie
mi.
Dziadek zniecierpliwiony po
ruszył się w fotelu, oplecionym
magnetycznymi pasami bezpie
czeństwa.
— Nie rozumiecie mnie. Mam
na myśli ziemię, jako glebę. Mi
kroskopijne drobinki ziemi po
ruszone strugą powietrza pędzo
nego przez atomowy rotor po
duszkowca, wzbijają się w gó
rę tworząc tę szarą chmurę. Da
wniej to zjawisko nazywano ku
rzem...
Poduszkowiec
dotknął lekko
amortyzatorami podłoża, a z głoś
nika automatycznego pilota roz-

A

czas których prezentowa
ne są m. in. własne ukła
dy, projekcje filmów in
struktażowych, pokazy ta
neczne w szkołach i... ko
łach emerytów, np.
na
Przymorzu. Bo tańczyć mo
żna od maleńkości do... stu
lat.
Jest
też Akademicki
Klub Taneczny aktywnym
organizatorem — trzykrot
nie już był gospodarzem
ogólnopolskich
turniejów
tańca towarzyskiego uczel
ni
technicznych, w tym
roku w miejsce tych mi
strzostw będzie gościł w
dniach 22—23 bm. uczest
ników (wśród nich zespół
folklorystyczny z NRD i
nowo powstały zespół pieś
ni i tańca Uniwersytetu
Gdańskiego) studenckiego
jarmarku tańca. Z okazji,
tegorocznych Dni Morza

zorganizuje zespół z klu
bem szczecińskim, gdań
skim wydziałetń kultury,
Morskim Domem Kultury,
klubami „Lastadia” i „Ru
dy Kot” oraz MKKFiT ogólnopolski turniej tanecz
ny (26—27 czerwiec)
w
klasach A + M, B i C.
I tak w ciągu trzech lat
istnienia AKT członkowie
jego przetańczyli setki ki
lometrów. Prezesuje klu
bowi absolwent PG, od 3
miesięcy pracownik Gdań
skiego Przedsiębiorstwa Bu
downictwa Przemysłowego
— Marian
Sienkowski,
nauk udziela dyplomowa
ny nauczyciel tańca Ed
ward Dobraczyński.
LAIK

|'|RAMAT psychologicz
*"ny „Nic dó obrony”
— w reż. Anthony Page,
powstał w 1968 roku i z
miejsca stal się sensacją
światowej krytyki filmo
wej. Oparty na sztuce tea
tralnej Johna Osborne’a,
popularność
zawdzięcza
nie tylko poruszonym w
niej problemom, ale rów
nież pewnej aurze sensacji
otaczającej zarówno auto
ra jak i grupę ludzi zwią
zanych z nurtem
tzw.
„młodych
gniewnych”
(„young, angry men”), któ
ra w początkach lat 60tych rozpoczęła w Anglii
odnowę teatru, a potem fil
mu.

tyczny av konstruoAvaniu Avizji pozytyAvnej. Dopiero póź
niej jego społeczne rezultaty
daleko przekroczyły założony
na wstępie program. W spe
cyficznych warunkach angiel
skich taka
rewolucja miała
ogromne znaczenie,
zarÓAvno

Alina Panasiuk
av
dziedzinie obyczajoAvej jak
i intelektualnej. Była bowiem
manifestacją
zbuntoAvanych
bohäterÖAV przeciwko konformistycznemu
społeczeństwu,
Avprowadzając
coraz śmielej
nie tylko szary nieefektowny
pejzaż
brytyjskich slumsów,
ale również ich mieszkańców
z ostrym brutalnym językiem,
wykorzystującym
najbardziej
nawet drastyczne zwroty.

John
Osborne
kontynuuje
nadal
kierunkowe
założenia
Sam ruch zakładał krytykę „gnieAvnych”, jakkolwiek cały
stabilizacji społeczeństwa kon nurt przeżył peAvien kryzys i
sumpcyjncgo i irytowało go Avielu
twórców
odeszio
od
wszs’stko: od sposobu bycia swego programu
nieraz za
drobnych
urzędników, aż po skakująco daleko.
światopogląd i sprawy ogólnopanstwoAve, przy czym óav
„Nie do obrony” — sztu
bunt nie odróżniający przeja- ka teatralna, która przy
AVÖAV zewnętrznych od auten
tycznych
przyczyn stagnacji niosła ogromny sukces ka
utożsamiający
stereotypowe sowy w Londynie, została
gesty z rzeczywistą manife przeniesiona na ekran nie
stacją poglądów, był począt
kowo nieco mglisty av sformu mal w tej samej obsadzie
łowaniach i bardzo enigma i z miejsca zapewniła po-

pularność grającemu głów
ną rolę adwokata Bił ta
Maitlanda — Nicol WilIiamsonowi, którego uwa
ża się dziś za najwybit
niejszego brytyjskiego ak
tora teatralnego i filmowe
go.
FümoAva AVersja
różni
się
nieznacznie od spektaklu tea
tralnego. Bohaterem obu jest
już nie daAvny egzaltowany
buntownik, typowy dla po
czątków nurtu
„gniewnych”,
lecz jego karykatura, potrak
towana zresztą w sposób bar
dzo serio. Rzadko kiedy ma
my możność oglądania takie
go nagromadzenia brzydoty «
cech
niesympatycznych
.jak
tu. Dano nam bowiem wizeru
nek człowieka, będącego pro
duktem ustabüizoAvanego, kon
f ormistycznego społeczeństwa
trochę błazna, na granicy upadku moralnego, który prze
żywa kryzys nerwowy i Avyobraża sobie w koszmarnym
śnie, że jego życie, owa całą
przeciętność małego czloAvieczka, ocenia trybunał. Fabuła
jak z melodramatu, ale po
traktowana av sposób intere
sujący.

Tajniki ludzkiej psychi
ki, owe dziwne stany aberacji są wciąż kopalnią
tematów literackich, a „no
wa sztuka”
poszukując
wciąż nowych obszarów
wmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmBamaaasi
rtssfei penetracji artystycznej, sta
je się prezentatorem port
legł się suchy głos: cel osiągnię To, co widzicie, nie jest jeszcze
Ina, prawie niedostrzegalnym
retów psychologicznych i
budulcem, ani materiałem. Sta ruchem, nastroiła odbmrnik na
ty.
obyczajowych, prezentując
Przełączyli termoinstalację w wało się nim dopiero po obrób fale
radioencyklopedii,
chcąc
bohaterów szczególnego ro
antyseptycznych skafandrach na ce. Na razie jest rośliną, żywą pierwsza zdobyć definicję jezio
dzaju, często skłóconych
zdalne ogrzewanie falami ultra- istotą, rozmnażającą się i rosną ra. Dziadek dostrzegł ten zamiar
ze społeczeństwem i nie
czerwonymi z centralnej radio- cą. Osiągała ' ona kiedyś szero i krótko uciął: — Daj spokój. Ja
uznających
autorytetów,
ciepłowni, nasunęli hermetyczne, kość
kilkudziesięciu centyme wam to opiszę, tak jak to pa
jak w filmie „Miłość i
przezroczyste kaski i zsunęli się trów, wysokość kilkunastu me miętam. Co innego własne do
gniew”, lub będących przy
na ziemię.
trów, a w górze rozrastała się znania, a co innego sucha wie
kładem krytyki stereoty
Już po pierwszych krokach Ina wszerz tworząc tzw. koronę o dza zakodowana na perforowa
pów
obyczajowych („Dar
z dezaprobatą wydęła usta. — średnicy kilku metrów.
nych taśmach maszyn elektrono
ling”).
Patrzyli z niedowierzaniem na wych. Jeziora, rzeki, stawy, by
Przecież tutaj w ogóle nie ma
Prezentowany
obecnie
żadnej nawierzchni, nawet tej karłowaty, rachityczny
stwór, ły1 naturalnymi zbiornikami wo
„Nie do obrony”, nie ma
staroświeckiej tartanowej. Spo stojący przed nimi.
dy.
aż tak silnie zaznaczo
dy moich najmodniejszych ko
— Dziadku — podjął Pol gło
— Mówi chyba Dziadek o ście
nych tendencji wynikają
zaczków pokrywa coś nieprzy sem specjalnie wyciszonym i kach i nieczystościach? Przecież
cych z nurtu „gniewnych”,
jemnego.
To chyba... no... ten jakby ugodowym — przecież ża- to była epoka wandalizmu wo
ale
jego społeczne zaanga
bec całego otoczenia człowieka,
żowanie i ambicje artysty
era biologicznej śmierci.
czne, stawiają go w rzę
— Tak, ale przedtem był czas
dzie dojrzałych i niewąt
zielonych, świergocących ptakami
pliwie interesujących pozy
lasów i czystych, zarybionych
cji ostatnich lat.
jezior. W jeziorach była woda.
Spojrzeli na siebie z niedo
wierzaniem.
kurz?! Czy nasza planeta była dna budowla nie może u pod
— HaO? — spytał przytomnie
stawy liczyć parę centymetrów,
dawniej cała taka brudna?
Dziadek
zapatrzony w jakiś a u szczytu parę metrów. Pra Pol.
Dziadek pokiwał w zamyśleniu
dziwny pejzaż, nie odpowiadając wa fizyki na to nie pozwalają.
wiódł swoją gromadkę przez wer Zresztą, Dziadek opowiadał nam głową: H’O.
Wnuki uszanowały tó myśle
tępy. Aż stanął i z triumfem w kiedyś, że wtedy, dawno temu,
glosie
oświadczył: — To tu. powietrze gwałtownie zmieniało nie. Byli dziećmi ery zaludnia
To nia Kosmosu, ale przecież po
Chciałem wam pokazać to miej miejsce swego położenia.
J. Czerniak — ,,5 wieków
tajnej wojny” — z historii wy
sce, jako jeden z ostatnich po zjawisko nosiło różne dziwne tomkami Ziemian. Z krwi i ko
wiadu — Iskry — cena: 24 zł.
mników wymierającej przyro nazwy, jak sztormy, tajfuny, ści, z marzeń i atawistycznych
Leszek Dakuła — „Czerwony
dy. To co widzicie, nazywało się monsuny itp. Dziadek nie wy skłonności do przyrody,
która
bór” — Ludowa Spółdzielnia
dawniej drzewem. Wiele takich tłumaczył nam, czy starożytni zginęła zanim oni się narodzili.
Wydawnicza — cena: 13 zł.
nie chcieli poruszać się w prze Zostały im tylko cudze wspom
Teresa
Binczycka-MajeAvska
drzew stanowiło las...
— „Opinie o pracoAA’nikach av
strzeni
i
usiłowali
tym
ruchem
nienia i wyobraźnia.
Zakotłowało się w słuchaw
śAAietłe praAva” — Wydawnic
kach. Mag, rozmarzony intelek powietrza — przestrzeń przesu
Ciszę przerwał w hełmofonach
two Prawnicze — cena: 24 zł.
tualista, zawołał, że czytał coś nąć wobec siebie, zmieniając w głos o innej modulacji, mówiący
Krystyna Siesicka — „Za
o lesie w archiwalnej bibliote ten sposób swoje położenie, ale n., własnej, rodzinnej fali. To z
pach rumianku” — Luoowa
Spółdzielnia
Wydawnicza
—
rzeczywiście
powietrze miejskiego kosmodromu poszuki
ce mikrofilmów, Bela. pedantycz jeżeli
cena: 12 zł.
na lingwistka, zauważyła, że uprawiało jakieś wędrówki, to wali ich rodzice, którzy wrócili
Jan Stanisławski, Katarzyna
mówi się drewno, a nie drze także takie dziadkowe drzewo po z międzygwiezdnej stacji auto
ROiin. Zofia Chociłowska —
wo i że był to materiał bardzo winno pod jego naporem runąć... matycznej. Wyrażali zaniepoko
„Podręczny słownik angielskopolski” — Wiedza powszech
Dziadek zamachał rękami, ale jenie tą wycieczką pod opieką
łatwopalny. Tylko konkretny, jak
na — cena: 100 zł.
zawsze,
Pol zadał realistyczne w słuchawkach rozległ się jego Dziadka, w ich słowach
czaił
Wiesław Jędrzycki — „Wy
pytanie: — To starożytni nie mie głos już spokojny i opanowany: się niepokój, bali się o swe
chowanie av zakładzie pracy”
li magazynów i zostawiali budu — Drzewa miały korzenie. Wy dzieci.
—
Wydawnictwo
Związkowe
CRZZ — cena: 13 zł.
tłumaczę to wam w domu, a te
lec pod gołym niebem?
Jak zawsze rodzice, jak
od
Leon Wantuła — ,,Przeminąć
Dziadek westchnął głęboko i raz patrzcie tam dalej. W tym prawieków nakazała im to Mat
i
zostać”
—
Wy da w ni z 1 wo
cierpliwie zaczął tłumaczyć. — zagłębieniu było jezioro.
ka - Natura.
MON — wydanie il — cena:

...nie będzie nas...

i zł.

