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146 pierwszych inżynierów
Wyższej SzKoły Morskiej
w Gdyni
Rak XXX nr 65 (9223)

Gdańsk, niedziela 17, poniedziałek 18 marca 1974 r.

VIII Okręgowy Zjazd ZBoWiD

Pierwsi absolwenci z tytula mi inżynierów nawigatorów, mechaników
lub elektryków
Wyższej Szkoły Morskiej w
Gdyni na uroczystości rozdania dyplomów.
Fot. W. Nieżywiński

Wczoraj w Gdyni odbyło
ę uroczyste posiedzenie
natu WSM połączone z
ręczeniem dyplomów in'nierskich pierwszemu ro
nikowi
absolwentów
'yższej Szkoły Morskiej,
órzy rozpoczynali naukę
f 1969 roku. Wówczas to
Państwowa Szkoła Morska
potrzymała po raz pierwszy
dziejach
szkolnictwa
orskiego status wyższej
izelni.
Przemówienie.
otwiera-

m. in. z Instytutu Nawiga
cji
Andrzej Malecha i
Stanisław Freicher, z Wy
działu Mechanicznego
—
Lechosław Bar i Andrzej
Turski oraz >z Wydziału
Elektrycznego — Paweł Ogrodnik i Jacek Napiórkow
ski. Wśród pierwszej gru
py dyplomowanych inży
nierów, którzy ukończyli
polską uczelnię morską, b;
!i młodzi Czechosłowacy i
Wietnamczycy.
Na wczorajszą
uroczy-

żonych dla polskiego szkol
nictwa morskiego i gospo
darki morskiej, przedsta
wiciele Polskich Linii Oce
anicznych i „Dalmoru”
studenci WSM i rodziny
absolwentów.
M. L.

................ .........

Przed zamachem
w Grecji?

ice wczorajszą
uroczytość, wygłosił rektor WSM
oc. dr kpt. ż.w. Danie!
m 'uda. Następnie 146 abOlwentów otrzymało dylomy ukończenia WSM, a
1 dodatkowo nagrody :
'yróżnienia oraz honorore odznaki absolwenckie.
iyła wśród nich 18-osobota grupa najlepszych w
auce i pracy społecznej,

stość przybyli m. in. wice
minister żeglugi Edwin Wi
śniewski, II sekretarz KW
PZPR w Gdańsku Tadeusz
Fiszbach, sekretarz
KM
PZPR w Gdyni Anna Sza
łach,
prezydent
miasta
Gdyni Aleksy Latra, orze
wodniczący ZG ZZMiP Ma
teusz Bereżecki, grupa by
łych absolwentów Szkoły
Morskiej w Tczewie zasłu

Pik. Henryk Jurewicz prezesem zarzqdu

W sali posiedzeń WRN w Gdańsku obradował
wczoraj VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Zwiqzku
Bojowników o Wolność i Demokrację.
W zjeździe uczestniczyli również: ! sekretarz
KW PZPR Tadeusz Bejm, szef Urzędu do Spraw
Kombatantów minister Mieczysław Grudzień, se
kretarz KW PZPR Feliks Pieczewski, wojewoda
gdański Henryk Sliwowski, sekretarz generalny
ZBoWiD Jakub Krajewski, przewodniczący WK
ZSL Bogusław Droszcz, prezes WK SD Mieczy
sław Pierz, przewodniczący WK FJN prof, dr Ed
mund Cieślak, zastępca dowódcy Marynarki Wo
jennej Ludwik Dutkowski, przewodniczący TPPR
prof, dr Romuald Cebertowicz, przedstawiciele
LOK, PCK i organizacji młodzieżowych. W obra
dach wzięło udział 259 delegatów.

Agencja AFP pisze, iż w
kołach
dyplomatycznych
Nikozji krążą pogłoski, że
nie wyklucza się nowego
zamachu stanu w Grecji.
Informacje te bazują
na
konflikcie, jaki istnieje mię
dzy szefem żandarmerii
wojskowej gen. Ioannidesem, uważanym za inicja
tora poprzedniego zamachu
Przed rozpoczęciem ob
z 25 listopada 1973 r., a
prezydentem Fedonem Gi- rad młodzież harcerska,
szkolna i sportowcy wręczy
zikisem.

Odznaczenia państwowe
dla zasłużonych
pracowników rolnictwa
W sobotę w Minister- dekorowano prof. dr. Frań
fk'ie Rolnictwa udekorowa ciszka Dziedzica z Instytu
odznaczeniami państwo tu Ekonomiki Rolnej.
fymi długoletnich, zasłuSiedem osób otrzymało
°nych pracowników rol- Krzvże Kawalerskie Orde
[ictwa. nadanymi im przez ru Odrodzenia Polski. 7 olade Państwa
sobom przyznano
Złote
Krzyż Komandorski Or- Krzyże Zasługi. 9 — Srebr
ieru Odrodzenia Polski o- ne i jednej — Brązowy.
Tzymal dr Piotr Kolago —
Dekoracji dokonali: I za
Współtwórca większości no- stępca ministra rolnictwa
Kvch odmian buraka cu — Mieczysław Solecki
gowego.
Krz yżem Oficerskim Or- wiceminister —- Henryk
(PAP)
leru Odrodzenia Polski u- Burczyk.

Minister Stefan Olszowski
w Bangladeszu
W sobotę, w drugim
o i u oficjalnej wizyty w
Angladeszu
minister
Praw zagranicznych PRL
tefan Olszowski złożył
'izytę prezydentowi Ban'adeszu,
Mohammedowi
llahowi.
Delegacje obu krajów
fzeprowadziły dwie run
s’ rozmów. Ministrowie
Praw zagranicznych StePn Olszowski i Kamal Ho
äjn podpisali umowę o
Pipółpracy technicznej i
sukowej miedzy rządami
Hi. i Bangladeszu.

Minister Olszowski spot
kał się również z ministrem
rolnictwa Abdusem Samadem,
byłym
ministrem
spraw zagranicznych.
Rozmowy obu delegacji
były poświęcone wymianie
poglądów na tematy dwu
stronne, zwłaszcza gospo
darcze oraz na kluczowe
zagadnienia polityki mię
dzynarodowej, z uwzględnieniem sytuacji na Pół
wyspie Indyjskim i na Bli
skim Wschodzie.
(PAP)

Prokurator żąda
kary śmierci...
Przed trybunałem woj
skowym w Valdivii rozpo
czął się proces polityczny
7 działaczy socjalistycznych
z okresu rządów prezyden
ta Allende, w tym byłego
gubernatora prowincji, San
dora Arancibii. Od samego
początku rozprawa przy
brała charakter farsy. Pro
ces
odbywa
się
przy
drzwiach zamkniętych, a
gmachu, gdzie znajduje się
siedziba sądu wojskowego,
strzegą silne kordony po
licji. W pierwszym
dniu
rozprawy prokurator zażą
dał kary śmierci dla 7 os
karżonych.
Agencje prasowe donio
sły z Santiago o śmierci
byłego ministra spraw we
wnętrznych i obrony w rzą
dzie prezydenta Allende —
Jose Tohy. Okoliczności
zgonu są zagadkowe. Wia
domo tylko, że zmarł on w
szpitalu w Santiago, dokąd
przywieziono go rzekomo
,,na
obserwację” -z obozu
koncentracyjnego na wys-

Wizyta
brytyjskich okrętów
w Grecji odwołana
Jak donoszą z Aten, de
cyzja nowego brytyjskiego
rządu labourzystowskiego.
odwołująca
zaplanowaną
wizytę dwóch brytyjskich
okrętów wojennych w Gre
cji, została tu przyjęta z
wyraźnym
niezadowole
niem. Ministerstwo spraw
zagranicznych poinformo
wało, iż Grecja przekazała
oficjalny protest Wielkiej
Brytanii w związku z tą
sprawą.

pie Dawson, gdzie przeby
wał 5 miesięcy. W oficjal
nym komunikacie junta
wojskowa podała, jakoby
Jose Toha popełnił samo
bójstwo.
Jose Toha był jednym z
najbardziej oddanych współ
pracowników
prezydenta
Allende. Tohę aresztowano
zaraz po zamachu stanu we
wrześniu 1973 roku.
(PAP)

li delegatom wiązanki kwia
tów.
Uczestnicy
zjazdu
złożyli kwiaty pod pomni
kiem Mauzoleum Żołnierzy
Radzieckich i pod pomni
kiem — Czołgiem.
Referat programowy ‘ wy
głosił prezes ustępującego
zarządu Piotr Stolarek.
Mówca powiedział m. in.:
Praca dla kraju i dla swo
jego regionu, zaangażowa
nie w socjalistycznym bu
downictwie na platformie
programu Frontu Jedności
Narodu, były dla ZBoWiD-owców ziemi gdańskiej
czynnikiem zespalającym,
integrującym szeregi na
szej organizacji, która w
województwa gdańskim li-

Od ubiegłego zjazdu szeregi
powiększyły się o ponad 4 tys.
nowycb członków. Mamy w
swoim
gronie
uczestników
Wielkiej Socjalistycznej Rewo
lucji Październikowej, powstań
ców śląskich i wielkopolskich,
16 uczestników międzynarodo
wych
brygad
w
Hiszpanii
„Dąbrowszczaków”, tl 584 człon
ków — to byli żołnierze I i II
Armii WP, formacji wojsko
wych na Zachodzie, członko
wie ruchu oporu, b. partyzan
ci GŁ, AL, BCh, AK, „Gryfa
Pomorskiego”, uczestnicy kam
panii wrześniowej 1939 r. i in
ni. 3861 członków to byli wtężniowle hitlerowskich Obozów
koncentracyjnych i wtężteń
Wszyscy szli do wolnej i spra
wiedliwej Polski przez walkę
i cierpienia.

Wielką wagę przywiązu
ją członkowie ZBoWiD do
działalności wśród młodzie
ży. Ponad różnymi, natural
nymi konfliktami starszych
i młodszych generacji szu
kają zasadniczej, najistot
niejszej więzi tych poko
leń, znajdują ją we włas
nej odpowiedzialności za
przyszłość i rozkwit socja
listycznej Polski. Jeżeli przy
pominają tradycje walk.
zwłaszcza okresu ostatniej
wojny, wysiłki i ofiary pol
skiego żołnierza i całego
społeczeństwa w walce z
okupantem hitlerowskim,
to chodzi -im nie o histo
ryczne wspominki, ale o
rzecz zasadnicza, o po«łe(Dokończenie na str. 2)

współpraca kulturalna

W sobotę podpisano w nej w MSZ, a ze strony
Warszawie program realiza duńskiej amb. A. Rosencji umowy kulturalnej mie stand Hansen — dyrektor
dzy Polską Rzecząpospolitą departamentu kulturalnego
Ludową a Królestwem Da MSZ Danii.
nii na lata 1974—1975.
Delegacje duńską przy
Ze strony oolskiei pro lał wiceminister spraw za
gram podpisał Władysław granicznych Jan. Bisztyga.
Klaczyński — wicedyrek
Obecny był ambasador
0 Nadajnik radiostacji ar tor Departamentu) Informa Danii w Polsce — Christian
gentyńskiej „Głos Ludu" zo cji i Współpracy Kultural D. Holten-Eggert. (PAP)
stał w sobotę całkowicie
zniszczony wybuchem dynami
tu w wyniku operacji przepro
wadzonej przez nieznanych
sprawców.
Rany odniosło
trzech policjantów.
0 Agencja AFP podaje z
Cordoby, że w nocy z piątku
n . sobotę aresztowano tu 50
osób podczas gwałtownych
Agencja Reutera donosi Spinoli. Ten ostatni jest
starć demonstrantów z poli
kontrowersyjnej
cją Policja użyła gazów łza z Lizbony, że w portugal autorem
wiqcych, zaś demonstranci, skich siłach zbrojnych o" książki pt. „Portugalia i
którzy protestowali przeciwko głoszono stan alarmowy. jej przyszłość”, w której
interwencji władz porzqdko Władze zdecydowały się wskazał na fiasko wojen
wych, rozbili wiele witryn skle na ten krok w związku z kolonialnych, jakie Portuga
protestacyjnym lia prowadzi w Afryce.
powych i uszkodzili liczne sa wiecem
W sobotę rano agencja
młodszych oficerów. Gmach
mochody.
akademii wojskowej w Liz AFP nadała z Lizbony wia
0 Agencja Reutera dono- bonie, gdzie odbył się wiec, domość, według której pią
si z Seulu, że trybunał woj został otoczony przez od ty pułk kawalerii, stacjo
skowy skazał tam 3 działa działy narodowej gwardii nujący w Caldas de Rainczy partii opozycyjnych na ka republikańskiej.
Agencja ha na północ od Lizbony,
rę 15 lat więzienia za „po pisze, że sytuacja w Portu maszerował na stolicę Por
gwałcenie" dekretu prezy galii stała się jeszcze bar tugalii.
denckiego zabraniającego ja dziej napięta po zdymśsjo
Według kolejnej wiado
kiejkolwiek krytyki konstytu
mości agencji France Pres
nowaniu
szefa
sztabu
gene
cji. Dwóch innych działaczy
se z Lizbony, piąty pułk
opozycji skazano na 12 lat rainego, Costy Gomesa i kawalerii maszerujący na
więzienia.
jego zastępcy Antonio de stolicę kraju został zatrzy
many w pobliżu lotniska
lizbońskiego i zawrócony
do koszar w Caldas de
Rainha.
(PAP)

Trwają niepokoje
w armii portugalskiej

Po raz pierwszy zagraniczni wystawcy
(Korespondencja własna z Poznania)
Poznańskie Targi Krajowe „Wiosna - 74” rozpoczy
nają się dziś po raz 33 1 trwać będą do 24 marca br.
Oferta handlowa krajowych producentów przewyższa
wartość obrotów ubiegłorocznej wiosny o 29 proc. i
dotyczy towarów wartości ponad 60 miliardów zło
tych. Największy udział w ofercie mają: przemysł
lekki oraz spożywczy i chemiczny.

ko — powiedział minister
— targom iako płaszczyźnie
współpracy handlu z prze
mysłem
przypada
rola
szczególna. Dlatego podję
tych zostało szereg decy
zji istotnych dla producen
tów i handlowców nie tyl
W obecnej sytuacji, gdy ko w okresie pomiędzy tar
potrzeby
konsumentów gami ale także w trakcie
(Dokończenie na str. 2)
wzrastają niebywale szyb-

Po raz pierwszy w targach krajowych uczestniczyć beda wystawcy zagraniczni ze ZSRR. NRD. Ju
gosławii. Oferta radziecka ’
NRD-owska dotyczy towa
rów z branży kosmetycz
nej i bedzie prezentowana
w ramach ekspozycji nolskiego przemysłu chemicz
nego.
Wczoraj, na dzień przed
oficjalnym otwarciem tar
gów można luż bvło osia
dać gotowe ekspozycje wie
lu branż miedzy innymi odzieźowej. dziewiarskiej i
obuwniczej.
Tradycyjnie iuż, w orzed
dzień otwarcia targów, mi
nister handlu wewnętrzne
go i usług Edward Sznaj
der
spotkał
sie
z
dziennikarzami na konferen
cji orasowej. W sootkaniu
uczestniczył także rzecznik
prasowy rządu Włodzimierz
Janiurck. Minister Sznaj
der wstępnie ocenił tego
roczna ekspozycje targowa
oraz szerzej omówił aktual
ną sytuacje rynkowa w
kraju.
Jak przewiduje sie sza
cunkowo przychody ludno
ści w tym roku beda o 21
miliardów złotych wyższe
niż założono w Narodowym
Planie Gospodarczym. W po
równaniu do roku ubiegłe
go ich wzrost wyniesie 12
proc. Gwarancja zachowa
nia równowagi rynkowej
jest przewidziana planem
rezerwa towarowa, oroduk
cja ponadplanowa wielu za
Codzienny pośpiech sprawia,
kładów i rozwój usług
piękna Gdańska...
Czynnikami które niewąt
pliwie utrudniają utrzyma
nie równowagi rynkowei
sa ograniczone moce prze
robowe przede wszystkim
przedsiębiorstw branży me
blowej oraz zakładów pro
dukujących artykuły szklą
ne i porcelanowe, maszy
ny rolnicze, cement. Prze
mysł odczuwa także trud
ności zaopatrzeniowe zwła
szcza surowców’ chemicz
nych. Przy ogólnym zacho
Jak już informow a.ismy,
waniu globalnej równowa
gi nadal wiec beda wystę prezydent USA Richard
pować niedobory niektó Nixon spotkał się w Chi
cago z przedstawicielami
rych grup towarów.
kół przemysłowych i przez
godzinę odpowiadał na py
tania. Spotkanie to tran
smitowane było przez wszy
Z Etiopii
stkie rozgłośnie telewizyj
0 Jak donoszą z Addis ne i radiowe USA.
Abeby, rzqd Etiopii zgodził
Większość pytań dotyczy
się na zaspokojenie głów ła ' sytuacji wewnętrznej
nych żgdań wykładowców e- USA — zagadnień politycz
tiopskich wyższych uczelni i nych i gospodarczych. Pre
nauczycieli, którzy strajkuje zydent Nixon zaapełował
już od ponad miesiqca, do do społeczeństwa amery
magając się przede wszyst kańskiego, aby współdzia
kim poprawy warunków bytu łało z władzami w zakre
Decyzja ta powinna dopro sie likwidacji zjawisk In
wadzić do zakończenia straj flacyjny chr Oświadczył on,
ku ok. 35 tys. nauczycieli.
że trzy pozostałe lata swej

Stadnina koni w Miłosnej

koło

Kwidzyna.

Fot. W. Nieiywlńwki

często nie dostrzegamy
Fot. W. Nieżywiński

amerykańskiej

w Teheranie
Według ostatnich donie
sień agencji prasowych, li
czba osób, które zginęły 15
bm. w wyniku katastrofy
samolotu „Cararavelle” nale
żącego do duńskich linii
lotniczych, na lotnisku w
Teheranie wynosi co naj
mniej 16. Na pokładzie sa
molotu znajdowało się ogólem 92 pasażerów i 4
członków załogi. Irańskie
władze lotnictwa cywilne
go podały, że przyczyną
katastrofy była wada sy
stemu hydraulicznego w
prawym
kole,
która
spowodowała
iż
pod
czas startowania odrzutów
ca przechylił się on na

że

Prezydent R. Nixon
o całokształcie polityki

Szczegóły katastrofy lotniczej

Zamku Warszawskiego
szczątki muru i wtopić je
w odbudowaną sylwetę
zamkową. W sobotę udało
się wykonać to zadanie.
Ocalały fragment zabez
pieczono stalowym płasz
czem, a następnie pod nad
zorem specjalistów z Za
kładu Techniki i Organi
zacji Budownictwa Polite
chniki Warszawskiej, przy
pomocy pras hydraulicz
nych „dociągnięto” stary
mur do pionu.
(PAP)

czy 16 ty*, członków zrze
szonych w 165 kołach.

Polsko-duńska

Udana operacja budowniczy«
Ponad półtorej godziny
trUiała trudna operacja te
chniczna
na prostowania
Schylonej od pionu frag
mentu, ściany Zafnku War
Rawskiego
w skrzydle
Wschodnim Tam właśnie,
7a ii piętrze, mieszkał Ste
fan Żeromski. Był to jedy
11V ocalały fragment auten
tycznych murów historycz
nego zamku, jednak w wyhiku działań wojennych
fgzechylony o ok. SO cm.
Postanowiono
zachować

XXXIII Krajowe Targi „Wiosna-74“

Weterani walk wyzwoleńczych
Wielka
oferta
dobrze służą ziemi gdańskiej polskich producentów

Z Chile
Wiceminister żeglugi EDWIN
WISNIEWSKI wręcza <iyMom Andrzejowi Maleszę, absolwentowi Instytutu Nawigacji
VSM.
Fot. W. Nieżywitiski

Cena 1 z!

prawą stronę.
Skrzydło
samolotu uderzyło w pas
startowy wywołując iskry,
od których zajęły się zbiór
niki z paliwem.
Jak poinformował pilot
maszyny, podczas kołowa
nia na pasie startowym
wieża kontrolna lotniska
zawiadomiła go, iż z sa
molotu wydostają się pło
mienie.
Nakazano
mu
przerwać manewr starto
wania, jednakże wkrótce
potem nastąpiła eksplozja.
Przy pełnych zbiornikach
paliwa śmierć zebrałaby o
wiele większe żniwo, gdy
by nie błyskawiczna akcja
ekip ratowniczych. Drzwi
wejściowe zostały zablo

kowane i ekipy ratowni
cze _ musiały je przecinać
palnikami acetylenowymi.
Wielu pasażerów, prze
ważnie ludzi w podeszłym
wieku odniosło obrażenia
w czasie prób wydostania
się z płonącego samolotu.
Musieli oni bowiem ska
kać z pokładu bezpośred
nio na pas startowy. Po
nadto opóźnienie akcji ra
tunkowej spowodowała pa
nika.
która
wybuchła
wśród pasażerów. Więk
szość z nich to Skandyna
wowie, którzy wracali do
kraju po 2-tygodniowej
wycieczce
na
Bliski
Wschód.
(PAP)

kadencji będzie nada) po
święcać sprawie utrzyma
nia dotychczasowej stopy
życiowej w USA oraz budo
waniu trwałego pokoju na
świecie.
R. Nixon opowiedział się
ponownie za polityką od
prężenia w stosunkach ze
Związkiem Radzieckim i
rokowaniami USA— ZSRR,
podkreślając, że inaczej
świat narażony byłby na
niebezpieczeństwo konfron
tacji i wznowienie nukle
arnego wyścigu zbrojeń.
Prezydent USA oświad
czył, że Stany Zjednoczo
ne będą nadal prowadziły
swą politykę na Bliskim
Wschodzie, zmierzającą do
trwałego rozwiązania kon
fliktu. niezależnie od tego
czy zostanie uchylone em
bargo naftowe. Dodał jed
nak, że utrzymanie embar
go mogłoby wpłynąć harmf
jąco na działalność dyplo
macji amerykańskiej.
R. Nixon ostro skrytyko
wał dotychczasowe stosun
ki USA — EWG. Rzeczy
wista współpraca w dzie
dzinie bezpieczeństwa—-po
wiedział — nie jest możli
wa bez ścisłej wsioółpracy
ekonomicznej i politycznej
USA i EWG.
(PAP'

Jak nas poinformował
dy
żurny synoptyk dziś na Wy
brzeżu
bedzie
zachmurzenie
duże, z możliwością
przelot
nych opadów’. Temperatura od
3 do 8 siopni. Wiatry umiar
kowane, południowo-zachodnie.
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DZIENNIK BAŁTYCKI

z

Okręgowy Zjazd

Laureaci „Stolema-1974“ £101:1

istotny
wkład
wnieśli staw łudzi, którzy będą
(Dokończenie ze str. 1)
kombatanci,
członkowie kontynuować dzieło, które
bienie patriotyzmu, wyra ZBoWiD. Wysiłek Wasz, Wa rozpoczęliście przeszło 30
żającego się w rzetelnej, sza ofiarność i oddanie, lat temu.
codziennej nauce i pracy przedtem okazywane w
Uczestnicy dyskusji w pełni
młodego pokolenia, w peł walce, a teraz w pracy za poparli tezy zawarte w refera
programowym. Zgłosili sze
nej odpowiedzialności mło wodowej i społecznej — o- cie
reg wniosków i postulatów ma
dzieży za losy socjalistycz wocują lepszą, intensyw jących na celu dalsze dosko
nej ojczyzny, za jej siłę, niejszą pracą, postępem nalenie pracy organizacji.
W dyskusji głos zabrali: ED
bezpieczeństwo i godne naukowo - technicznym, MUND
SZPONDER (Gdańskmiejsce w świecie.
Oliwa),
JULIAN
FICEK
przyśpieszonym rozwojem
Dalszej konsolidacji ca społeczno - gospodarczym (Puck), ADAM ORZECHOW
SKI
(Pszczółki),
TADEUSZ
łego naszego społeczeń kraju, nowo wznoszonymi BYKOWSKI (Gdańsk), ZDZIstwa na rzecz realizacji domami, szkołami, zakła 1ŁAW KOWALEWSKI (Gdańsk),
LUKASIEWICZ
programu VI Zjazdu będą dami produkcyjnymi. Oj ZDZISŁAW
ANDRZEJ
GŁO
służyć różnorodne formy czyzna nasza docenia wysi (Gdynia),
WACKI (Nowy Dwór), MA
działalności w nowej ka łek ludzi, którzy przelewali RIAN
KNOFF (Gdańsk), ZDZI
MAZUREK (Gdańsk),
dencji.
krew za jej wolność, bro SŁAW
ANDRZEJ OKĘCK1 (Pelplin) i
Dzięki pomocy władz woje
zastępca dowódcy Marynarki
wódzkich Zarząd Okręgu otrzy nili ludowej władzy i bu
HENRYK
PIE
mał dobry lokal, który stwa dowali zręby państwowoś Wojennej
TRASZKIEWICZ, który wrę
rza dogodne warunki dla lep
ci
opartej
na
zasadach
czył gdańskiej organizacji me
szej i wydajniejszej
pracy.
dal „Za Zasługi dla Marynar
Istnieje nadzieja, że oddziały sprawiedliwości społecznej.
ki Wojennej”.
powiatowe, które pracują jesz
Na VI Zjeździe, a także
cze w’ trudnych
warunkach
Minister Mieczysław Gru
lokalowych, dotyczy to zwła
na
I Krajowej Konferencji dzień, stwierdził w swoim
szcza Elbląga, Sztumu, Staro
gardu, Pruszcza Gdańskiego, PZPR Komitet
Centralny wystąpieniu, że gdańska
Malborka, Lęborka, Kwidzyna
ZBoWiD osią
dał
wyraz
przekonaniu
o organizacja
i Kartuz — także uzyskają po
gnęła w swojej działalnoś
prawę.
potrzebie dalszej poprawy ci znaczne sukcesy i dob
Z dużym uznaniem członko
wie
ZBoWiD
województwa warunków bytowych wete
rze służy społeczno-gospo
Wczoraj w Białej Sali
gdańskiego przyjęli powołanie
darczemu rozwojowi ziemi
Ratusza Clównomiejskiego
Urzędu do Spraw Kombatan ranów walki i pracy. Wy
w Gdańsku odbyła się uro
tów, gdyż słusznie wiązali z
razem tego było m. in. po gdańskiej. Mówca stwier
dził, że w wytężonej pra
nim swoje nadzieje na rozwią
czystość wręczenia
me
wołanie w 1972 roku Urzę cy całego społeczeństwa nie
zanie szeregu spraw, zwłaszcza
dalu „Stolema-1974".
socjalno-bytowych.
du do Spraw Kombatan powinno zabraknąć żadne
Klub „Pomoranio” Zrze
W wyniku dotacji Zarzą
szenia Kaszubsko-Pomordu Głównego fundusz za tów, jako organu admini go członka ZBoWiD.
skiego w Gdańsku wyróż
pomogowy wzrósł z kwoty stracji państwowej, zobo
Szef Urzędu do Spraw
nił w br, cztery osoby za
540 tj*s. zł w 1970 roku do wiązanego do sprawowania Kombatantów poinformo
służone w dziedzinie pod
1,4 min w 1973 r. W tym opieki i udzielania pomo wał też o aktualnych pra
• samym okresie przecięt
cach resortu. Powiedział
na zapomóg bezzwrotnych cy kombatantom.
m. in. że w najbliższych la
Wzrosła poważnie w o- tach wszyscy kombatanci
wzrosła z 600 — 700 zł do
800 — 900 zł, zwiększyła statnich trzech latach licz pracujący na roli otrzyma
się też znacznie ich ilość.
ba kombatantów uhonoro ją emerytury. Wkrótce w
W okresie kadencji przy
Kołobrzegu rozpoczęta zo
znano także 144 członkom wanych orderami i meda stanie budowa wielkiego
i podopiecznym stałe do lami.
sanatorium dla weteranów.
Przewiduje się dalsze pod
datki zapomogowe od 200
Zjazd dokonał wyboru
W mieście Lakhnau —
— 600 zł miesięcznie. Za niesienie świadczeń dla in •51-osobowego Zarządu Okręgu i 45 delegatów na ośrodku administracyjnym
łatwiono 17 rent specjal walidów wojennych.
nych i 329 wyjątkowych.
indyjskiego
stanu Uttar
Jednakże, aby władze V Kongres ZBoWiD.
21 b. powstańców wielko mogły udzielić skutecznej
Na pierwszym posiedzeniu u- Pradesz wybuchły zamieś?
polskich i śląskich otrzy
konstytuowało się prezydium
ki. Tło zamieszek ma cha
mało wyższe dodatki do pomocy tym, którzy jej Zarządu Okręgu. Prezesem zo rakter religijny. Pięć osób
stał
płk
dypl.
HENRYK
JURE
rent Podwyższony został potrzebują, niezbędne jest WICZ, wiceprezesami: ZENON Doniosło śmierć a ponad 60
miesięczny dodatek pielęg usprawnienie i wzbogace CZERNIK, LEON LENDZION zostało rannych.
nacyjny z 300 do 400 zł. nie metod i form pracy pod i FRANCISZEK SOCHA, se
kretarzem — DANUTA TCHO
dla inwalidów wojennych
Policja dokonała aresz
stawowych ogniw organi RZEWSKA, skarbnikiem —
I grupy.
WALERIAN PELLA. W skład towań wśród osób zakłó
I sekretarz KW PZPR zacji , tj. terenowych kół prezydium Zarządu Okręgu
norządek.
W
ponadto: STANISLAW cających
Tadeusz Bejm, zabierając ZBoWiD. Winne one mieć weszli
DOBRZYŃSKI. PIOTR STO
głos w dyskusji, wysoko o- lepsze, niż dotychczas, ro LAREK, STEFAN SKALNY. Lakhnau i jego okolicach
cemł dorobek gdąńck;e.i or zeznanie w warunkach ży JANUSZ TEBINKA. EDMUND wprowadzono godzinę poli
SZPONDER. JAN KŁOSIŃSKI
ganizacji ZBoWiD. Powie
ŁOSTCKT, HENRYK cyjną. Na ulicach
miasta
ciowych swoich członków i KAROL
dział on m. in.:
KORPACZEWSKT.
Delegaci gorąco podziękowa pojawiły sdę patrole. Rząd
W realizacje osiągnięć sygnalizować władzom ad
Piotrowi Stolarkowi za jego Uttar Pradesz wezwał lud
30-lecia ; Polski Ludowej ministracyjnym uzasadnio lidługoletnia
ofiarną pracę na
TS9S83BBBBHHBT ne potrzeby w tym zakre stanowisku
prezesa Zarządu ność do zachowania spoko
sie. Sprawie tej nowy Za Okręgu ZBoWiD.
ju.
(PAP)
H K/
rząd Okręgu powinien po
święcić znacznie więcej uwagi niż dotychczas.
WPKGG zawiadamia, że w
Aktywna i sWuteczna
iwiqzku z pracami sieciowy działalność ZBoWiD, po
mi nocą z dnia 18/19 marca szczególnych jego kół, od
74 r. wstrzymany będzie ruch działów oraz Zarządu Okrę
tramwajów nocnych od ul. Karo gu na rzecz kształtowania
la Marksa do Huciska w godz. postaw ideowych i etycz
od 24 do 4.30. Wobec po no - moralnych wewnątrz
wyższego zostanq zmienione organizacji i wśród społe
trasy linii tramwajowych; li czeństwa, uwarunkowana
nia 20 kursować będzie z jest w znacznym stopniu
Oliwy do pętli Lotnisko; li zwartością Waszych szere
nia 80 kursować będzie z lq- gów,
pełną
integracją
kowej do pętli Siedlce; linia poszczególnych środowisk
(Dokończeni« ze str. 1)
przetwory warzywno-owo
90 kursować będzie ze Sto kombatanckich w ramach
cowe (kompoty, soki, ogór
gów do pętli Siedlce.
ZBoWiD.
ich trwania. Otóż wszyscy ki konserwowe, koncentra
Z Nowego Portu do pętli
Partia nasza ogromną wystawcy musza bezwzględ ty pomidorowe) a także wy
Doki; od Opery Bałtyckiej do uwagę poświęca wychowa nie
oznaczać swoje towary
Siedlec i od Huciska do pę niu młodego pokolenia Po w przypadku gdy wyrób roby cukiernicze i ryby we
dzone. Nie spotkała sie tak
tli Doki w zamian tramwaiów laków. W tej działalności
kursować będą autobusy. Za Wychowawczej znaczną ro iest nowością. Nie wystar że z przychylna ocena eks
powstałe utrudnienia WPKGG lę dotychczas spełniali i czy etykieta ze znakiem pozycja obuwia i artyku
.n” ale musi na niei wid łów gospodarstwa domowe
przeprasza.
nadal winni spełniać człon
Jednocześnie
dyrekcja kowie ZBoWiD. Wszyscy nieć uzasadnienie. Wyraź go.
WPKGG podaje do wiado razem jesteśmy bowiem nie mają być także sprecy
W przeddzień otwarcia
mości, że z dniem 19. 3. 74 odpowiedzialni za wycho zowane nie tylko wielkoś targów krajowych ogłoszo
roku zostaje uruchomiona wanie i kształtowanie po ci dostaw ale i terminy ich no także wyniki pierwsze
realizacji bez stosowania go etapu tradycyjnie orga
nowa linia autobusowa oz
dotychczasowej
klauzuli; nizowanego konkursu jako
naczona nr 163 na trasie:
dostarczymy jak otrzyma ści i estetyki towarów pod
Pogórze Rzeźnia - Oksywie
my materiały. Poza tym na nazwa „dobre — ładne —
ul. Godebskiego. Trasa linii
stoiskach gdzie było to poszukiwane”. Objęte nim
163 będzie przebiegać ulica
możliwe producenci zobo zostały z artykułów spo
mi: W. Gruny, Marchlewskie
go, Arciszewskich, Pik. Dqbwiązani zostali do zade żywczych — wyroby prze
ka,
Bosmanskq, Czwarta
monstrowania tego co uczy
ków i Godebskiego. Autobu
Z uwagi na roboty torowe, ndli d;la »oprawy zaooatrze
sy linii 163 będą kursować od 18 do 22 hm. pociągi ele. nia niemowląt. Dzięki te;
tylko w dni powszednie w ktryczne trakcji 3 tys. V będą decyzji istotnie można sie
godzinach zwiekszoneqo na kursowały w zmienionym roz p-rzekonać do krótkiej tyl
jazdy. Odjazd z Gdy
silenia ruchu rano i po po kładzie
ko wizycie w pawilonach
ni Stoczni do Wejherowa o
łudniu z częstotliwością oko godz.: 7.42, 8.26, 8.35, 10.07, odzieżowym i dziewiar
ło 20 minut, w pozostałych 11.32, 12.47, 13.17. 13.51 i 14.01 skim, że wiele tu sie zmie
W Gdańskiej Stoczni Re
Odjazd z Wejherowa o godz.
godzinach co 40 minut.
montowej przechodzi kura
niło
na
lepsze.
Jest
sporo
7.41, 8.31. 9.13, 9.45, 10.43, 11.09.
Opłata za Drzejazd auto 11.37,
udanych kolorystycznie i cję nasz transatlantyk ts/s
12.26. 12.54, 13.30, 13.54 i
busem linii 163 będzie po 14.14. Szczegółowe rozkłady wzornicze modeli, nato „Stefan Batory”. Umiesz
bierana jak za jednq strefę jazdy wywieszono pray okien miast o tym, że są one jed czono go na doku pływają
kaclt kas biletowych.
taryfowa.
nak oferowane w za ma cym o nośności 11 tys. ton,
łych ilościach świadczy cho dla którego jednak jest on
ciażby krótka rozmowa na 0 2 tys. ton za ciężki.
I tu gdańscy stoczniow
stoisku oliwBUriej ..Tali”.
cy
wpadli na pomysł sięg
Odzież daiecięca cieszy się
po pomoc do wyspę
tu oczywiście ogromnym nięcia
cjalizowanego
przedsię
wzięciem
ale.
to
co
zakład
Piekarskiego obiecują dołożyć
biorstwa, jakim jest Pol
Od poniedziałku 18 bm. do
oferuje,
to
zaledwie
trze
■ !arań o skrócenie remontu
skie Ratownictwo Okręto
10 kwietnia br. w piekarni
(roboty będą prowadzone na
cia część zgłaszanych o-rzęz we. Ratownicy przysłali
..Morska” w Gdyni trwać bę
3 zmiany, przez całą dobę) odzie remont pieców oraz uhandel zamówień.
dwa pontony, każdy o wy
raz z góry przepraszają *a
rządzenia (tzw. linii) do pro
Jak wynika ze wstępnej porności 230 ton, które zo
dukcji bulek. W tym okresie wentualne braki asortymento
we pieczywa.
wypiekiem bułek zajmą
się
oceny ministra handlowcy stały umieszczone po obu
piekarnie
rzemieślnicze
z
Braki asortymentowe można
będą mieli także kłopoty stronach środkowej części
tym, że zamiast popularnych
przeżyć, oby tylko nie było
ze zrealizowaniem zamó doku, zwiększając przez to
„warszawskich”
produkować
większych zakłóceń w dosta
wie pieczywa do sklepów...
będą „Szwedki”.
wień na niektóre artykuły jego nośność, wytrzymałość
Informując o tym klientów.
spożywcze. Wśród nich s« 1 stateczność oraz zapew
(<*>
Gdyński* Zakłady Przemyślu

Zamieszki
w Uttar Pradesz

Komunikat WPKGG

Koszykarze Spójni pokonali Lecha
Przegrana „Korsarzy“ ze Śląskiem

noszenia kultury regionu
kaszubskiego. Sa to: poe
ta i prozaik BOLESŁAW
FAC, śpiewaczka ZOFIA
JANUKOWICZ - POBŁOC
KA, autorka obrazków sce
nicznych literatka ANNA
ŁAJMING i artysta-rzeżbiarz i grafik WAWRZY
NIEC SAMP.

Kandydat na prezydenta
Gwatemali opuszcza kraj
W stolicy Gwatemali od
była się konferencja pra
sowa Efraima Rlos Montta,
który został pokonany w
niedawnych wyborach pre
zydenckich. Oświadczył on,
że stał się celem pogróżek
ze strony wrogich mu sil
politycznych. Pogróżki te
skłaniają go do wycofania
się z życia politycznego i
opuszczenia
Gwatemali.
Rios Montt ponownie Os
karżył władze o machina
cje wyborcze, w celu za
pewnienia objęcia funkcji
prezydenta przez kandyda
ta partii rządzącej, K.iell
Eugenio Łengeruda. Eme

Wielka oferta
pobkich producentów

Elektrycznym

inaczej

znaczone do racjonalnego
żywienia dzieci, o charak
terze dietetycznym i do
szybkiego
przyrządzania
Z grupy artykułów prze
mysłowych oceniano ubio
ry, obuwie, zabawki } kos
metyki. Producenci zgłosi
li łącznie 1448 wyrobów.
Wyróżniono 244 artykuły
Przyznano 5 złotych meda
li i 28 srebrnych, 106 dy
plomów. Wśród złotych me
dalistów znalazła sie także
gdańska Spółdzielnia Włó
kiennicze
Odzieżowa
..Współpraca”, która złoty
medal zdobyła za kaftanik
i 4 komplety niemowlęce.
A. ŁOS

Owocna kooperacja

Kłopoty z... bułkami

Nabrzeże wyposażeniowe Gdańskiej Stoczni im. Lenina.

Przetworowa Upowszechniania Prasy !

RSW „Prasa

Medale „Słolema" wrę
czała prezes klubu „Pomorania" SŁAWINA BĄDKOWSKA.
Na zdjęciu (od lewej):
B. Fac, Z. Janukowicz-Poblocka, Anna Łajming i W
Samp.
Fot. W. Nieżywiński

niając bezpieczniejszą pra
cę.
Wraz z pontonami przy
była jednostka specjalisty
czna PRO „Smok”, która
koordynuje pracę obydwu
pontonów. Dzięki tej ko
operacji dwóch przedsię
biorstw, statek może być
remontowany w kraju, nie
korzystając z usług duń
sklej
stoczni, co
brano
poprzednio pod uwagę.
Projekt opracował zes
pół specjalistów GSR pod
kierownictwem
głównego
konstruktora stoczni inż.
Wifblda Oborskiego
oraz
szefa produkcji Longina
Bukowskiego.
E. M.

rytowany gen, Rios Montt
jeszcze raz wyraził prze
konanie, że większość wy
borców oddała głosy na
jego kandydaturę. Jeśli
dzie o próby zastraszenia
pokonanego kandydata, to
przypuszczalnie ich auto
rem jest osławiona „eska
dra śmierci” — skrajnie
prawicowa organizacja ter
rorystyczna.
(PAP)

Ponury piątek

w Ulsterze
W piątek wieczorem eks
plozja silnego ładunku wy I
buchowego w Dungannon
spowodowała śmierć dwóch |
osób. Wybuch bomby w uprowadzonej
ciężarówce |
koło miejscowości Magherafelt spowodował śmierć]
jednej osoby. W Belfaście]
zastrzelony został na jed
nej z głównych ulic miasta
25-letni katolik. Rzecznik |
armii brytyjskiej oświad
czył. że nieznani osobnicy |
uprowadzili dwa pociągi
na trasie Dublin — Belfast I
i umieścili w nich ładunki
wybuchowe. Pociągi zosta
ły zatrzymane w pobliżu ]
granicy, ale żołnierze przy
stąpili do usuwania bomb j
dopiero w sobotę. Na tere
nie całej Irlandii Północ
nej podłożono leszcze ubie
głej doby 50 innych ładun- |
ków wybuchowych.
Rzecznik policji oświad
czył, że „piątek był jed
nym z najbardziej ponu
rych dni w cmgu ostatnich
miesięcy”.
(PAP) j
Dziekan 1 Rada Wydziału
Farmaceutycznego
Akade
mii Medycznej w Gdańsku
zawiadamiają, że dnia
28
marca 1974 r. o godz. 16.00
w sali wykładowej nr 2 Wy
działu Farmacji (GdańskWrzeszcz, ul. Karola Mark
sa 107) odbędzie się publicz
na dyskusja nad pracą dok
torską mgr farm. ZOFII
MODRA»
pt.
„Badanie
trwałości
niektórych po
chodnych ftalazyny stoso
wanych w lecznictwie'’
Promotor: doe.
Irena Grabowska

dr

bab.

Rec on ze nol: pro f. d r E wa ryst Pawełcayk,
doc.
dr
hab. Aleksander Radecki.
Z pracą doktorską i opl
niami recenzentów zapoznać
się można
w
Bibliotece
Głównej AMG — ul. Dębińki 1.
Wstęp n*
ny.

rozprawię wol
K-2426

Przyjemną
niespodziankę
sprawili wczoraj swym sym
patykom korzykarze SPÓJNI,
wygrywając I-ligowy mec2 z
poznańskim
LECHEM
84:67
(42:25). Gdańszczanie zaimpo
nowali dobrą grą i celnością
strzałów. Już w pierwszej po
łowie Spójnia uzyskała wyraź
ną przewagę, którą w począt
kach drugiej części meczu po
większyła nawet do 30 pkt.
Gra była zacięta i w efek
cie aż 4 zawodników Spójni
musiało w drugiej połowie opuścić boisko za 5 przewinień
osobistych. Byli to kolejno:
Zienkiewicz, S. Tomaszewski,
Dagil i Wojnicki. Lech nato
miast „stracił” tylko Cegiel
skiego.
Koszykarze Spójni zaimpono
wali wczoraj przede
wszyst
kim wielką ambicją.
Widać
było, iż walczą zacięcie o utrzymanie się w I Lidze i wkła
dają do gry maksimum wy
siłku oraz umiejętności.
Punkty dla SPÓJNI zdobyli:
Kasperczyk 30,
Bogucki
18.
Dagil 16, L. Tomaszewski 10,
S. Tomaszewski 4, Zienkiewicz
4, Reschke 2, Wojnicki 0, Mar
cinkowski 0.
Dla LECHA: Paul 19, Pawelczak 17. Durejko 12, Kostencki
12,
Tyranowskl
3.
Dziamski 2, Cegielski 2.
Nie powiodło się natomiast
„Gdańskim
Korsarzom”
we
Wrocławiu, gdzie przegrali ze
Śląskiem 87:97 (51:50). Najwię
cej punktów zdobyli: dla $LĄ
SKA — Grygiel 23. Hnida 20 i
Garliński 16, dla WYBRZEŻA
— Jurkiewicz 37, Nowak 14 i
Nowicki 11.
Mecz był w sumie bardzo
ciekawym widowiskiem.
Od
nosi się to szczególnie do dru
giej
połowy
spotkania.
W

pierwszej
połowie cały czas
prowadziło Wybrzeże, a Śląsk
jedynie w 19 min. miał ko
rzystny wynik 50:49.
Po przerwie
goście
znów
prowadzili, ostatni raz rezul
tatem 60:58. Od tego właśnie
wyniku do głosu doszli już
na dobre wrocławianie, moc
no przyspieszyli grę, zaczęli
stosować szybkie ataki, któ
rych głównym inicjatorem był
Grygiel. Szczególnie dobrze i
skutecznie zagrał Śląsk w os

Holender Zoetemelk
wygrał wyścig
Paryż-Nicea
Wczoraj ostatni siódmy etap
kolarskiego wyścigu Paryż —
Nicea
składał się z dwóch
części. Pierwsza prowadziła z
Seillans do Nicei i miała 110,5
km długości. Zwyciężył Belg
Van Linden, który na finiszu
wyprzedził swego rodaka Łemana oraz Ryszarda Szurków
skiego. Eddy Merckx uplaso
wał się na 6 pozycji.
Po południu rozegrano dru
gi podetap — jazdę indywidu
alna na czas. Trasa prowadzi
ła 7. Nicei na górę Eze i wy
nosiła 9,5 km. Zgodnie z oczekiwaniami zwycięzca tego
trudnego podetapu został re
prezentant Holandii Joop Zoe
temelk, który uzyskał dobrą
przeciętną
27,605
km/godz.
Druga część 7 etapu zadecy
dowała o klasyfikacji końco^
\yej.
Zwycięzcą kolarskiego wyś
cigu Paryż — Nicea został re
prezentant Holandii Joop Zoe
temelk. Wyprzedził on Fran
cuza Alaina Santy o 29 sek.
oraz Eddy Merckxa o 1.01
min.
A oto miejsca Polaków w
klasyfikacji końcowej: 27. Ko
walski,
28.
Szurkowski, 34.
Brzeżny, 53.
Kręczyński, 55.
Krzeszowiec, 61. Mytnik.
Ryszard Szurkowski aż 6 ra
y
przyjeżdżał na metę
w
pierwszej dziesiątce, w tym
dwukrotnie na trzeciej, a raz
na drugiej pozycji.
Dzieki temu wywalczył trze
Cle miejsce w klasyfikacji na
najaktywniejszego kolarza te
go wyścigu.

Odwołany mecz

Stoczniowiec Dolmel
Wobec wycofania się z roz
grywek hokejowych o puchar
prezesa PZHL zespołu Dolme; lu, niedzielny mecz tej druży| ny ze Stoczniowcem nie dojdzie do skutku.

tatnich 3 minutach, wr któryeb
zdoła) wyrobić sobie W-punktową przewagę.
Za obrazę sędziego usunięty
został z boiska zawodnik Wybrzeża Cegliński* który praw
dopodobnie nie będzie mógł *
tego powodu wystąpić w re»
wanżowym meczu w niedzielę
A oto pozostałe wyniki so
botnie: Lublinianka — Legi*
78:76 (45:34), Polonia — Pogotf
89:70 (42:33), Resovla — Wisłi
91:76 (48:36).
*.St

Zwycięstwo koszykarek Spójni
na wagę trzeciego miejsca
Koszykarki gdańskiej Spójni
podejmowały wczoraj Olimpię
Poznań. Spotkanie to miało
zadecydować o zajęciu przez
nasze panie trzeciego miejsca
wśród
najlepszych
zespołów1
żeńskiego
basketu.
Gdańszczanki w pełni wykorzystały
nadążającą się okazję i nie da
ły żadnych szans swoim rywal
kom, wygrywając 71:62 (39:27).
Ewentualne zwycięstwo druży
ny poznańskiej byłoby na rę
kę ich koleżankom z grodu
Przemysława
—
zawodnicz
kom Lecha. Na nic jednak zda
ła się kolosalna ambicja i offarność zawodniczek OlimpiiNasze dziewczęta kontrolowa
ły przez cały mecz poczyna
nia gości na parkiecie i ani na
moment, nie było wątpliwości
kto odniesie końcowy sukces.
Tak więc nawet w przypad
ku porażki w dzisiejszym spot
kaniu
koszykarkom
Spójni
nikt już nie odbierze brązowe
go medalu wśród najlepszych
drużyn w Polsce. Gratulujemy
zawodniczkom
i
trenerowi
JANOWI
FLORKOWSKIEMU
wspaniałego sukcesu. Mamy
jednak nadzieję, że również
dziś zwycięstwo gdańszczanek
nie, będzie podlegało dyskusji.
Wczorajszy mecz stał na
przeciętnym poziomie. Gra by
ła nerwowa i chaotyczna. Oba
zespoły
zaprezentowały
już
„wakacyjną” formę. Nic dziw
nego, że pod koniec spotkania

II liga piłkarska
Piłkarze Warty zainauguro
wali drugą rundę ligowych
spotkań zwycięstwem nad Lublinianką 1:0 (1:0). Bramkę zdo
był w 4 min. Janus.
W grupie południowej GKS
Katowice — Metal 1:1 (0:0).

94 m - rekord świata
w skokach kooiet
Niewątpliwie bohaterką i ogromną
atrakcją sobotniego
konkursu skoków na wielkiej
skoczni
podczas
Pucharu
Tatr w Szczyrbskim Jeziorze,
była 17-letnia Norweżka Ani
ta-Maria Wold.
Z kurtuazji
pozwolono jej skakać z do
wolnego rozbiegu, dano setny
numer startowy i wyznaczono
miejsce na samym początku,
tuż po przedskoczkach.
Dzielna dziewczyna przy nie
bywałym aplauzie publiczno*
ci już w serii próbnej rozprawiła się z nieoficjalnym rekor
dem świata w długości skoku
narciarskiego kobiet. W pięknym stylu skoczyła 91 m. Po
przedni rekord również nale
żał do niej, wynosił 84 m i
został ustanowiony na norwe
skiej skoczni w Adnes.
Na tym nie koniec, gdyż w
pierwszej
punktowanej serii
Anita-Maria
uzyskała 94 ni.
Skok był piękny stylowo
i
bardzo dobre lądowanie. Jako
pierwszy pogratulował rekordzistce tego wspaniałego sko
ku Hans Georg Aschenbach.
W ostatniej kolejce skoków
Norweżka uzyskała 84,5 m, co
też wywołało entuzjazm wśród
widzów.

Mistrzostwa młodych pływaków
Wczoraj na basenie Arki w
I Gdyni rozpoczęli walke o miI strzowskie tytuły okręgu młoI dzi pływacy grup „C” (do 8
I lat) i mA” (11 12 lat). W gruI pie najmłodszej po raz pierwI szy w oficjalnych zawodach
I zobaczyliśmy najmłodszy nary
bek sekcji SZS-AZS Tczew z
I tamtejszej szkoły sportowej.
A oto wyniki sobotnie: *ruI Pa „C” — DZIEWCZĘTA — 35
u® st. do w. 1. K. Jabłońska
: (FI.) 24,8, 2. A. Nieboj (Arka)
25,8, 3. M. Skrocka (SZS-AZS
Gd.) 30,2, 50 m St. kia*. 1. M.
Keńska (St.) 1:04,4. 2. M. Ja
błońska (FI.) 1:10,2, 25 m st.
grzb. 1. K. Kowalska
(SZSAZS Gd.) 26,3, 2. E. Moszczyń
ska (FI.) 27,6. 3. F. Marcimec
(Arka) 28.6, 25 m st. mot. 1.
I B. Wawrzyniak (FI.) 27,1, 2. MKosińska (SZS-AZS Gd.) 43,3;
1 CHŁOPCY — 50 m st. dow. 1.
! I>. Babiński (St.) 40,4, 2. M.
Kaźmierczak (Arka) 48,7, 3. W.
Matik (St,) 54,4, 50 m st. grzb.
l. J. Heksel (SZS-AZS Gd.)
I 51,2, 2. T. Małkowski (St.) 56,3,
13. J.
Brzoskowski
(Tczew)
1:05,2.
A oto wyniki grupy „A” —
DZIEWCZĘTA — 100 m st.
dow. 1. D. Szlendak (SZS-AZS)
1:12,8. 2. B.
Podolak
(St.)
1:16,2, 3.
A.
Drogosze wska
(SZS-AZS)
1:20,6. 200
m st.
klas. 1. K. Gerewicz (SZS-AZS)
3:11,6, 2. B. Kaszubowska (SZSAZS) 3:11,9, 3. M. Jańczak (St.)
3:17,4, 100 m st. grzb. 1. M.
Antkowiak (Arka) 1:21,1, 2. A.
Zawiślak (Arka) 1:25,5. 3, B.
Śmiech (St.) 1:30,2. 100
m st.
mot. 1. M. Antkowiak (Arka)
1:29,8. 2. B. Białobłocka (Arka)
1:32,2, 3. E. Rosik (FI.) 1:41,6,
100 m st. zm. 1. B. Budzianow
ska (Arka) 1:35,0; CHŁOPCY —
200 m st. dow. 1. M. Lenckow
ski (Arka) 2:30,2, 2. P. Grud
niak (St.) 2:30.7, 3. G. Polań
czyk
(FI.) 2:44,0. 100
m st.
klas. 1. M. Svwula (Arka)
1:31,3. Z. K. Domańska (Arka)

1:32,1, 3. P. Jo*« (FI.) 1:32,5,
108 m st. grzb. 1. M. Łapiński
(FI.) 1:19,6, 2. P. Rząsa (äfcS,YZS) 1:20,6, 3. S. Polak (Arka)
1:25,5, 50 m st. dow. 1. M. Len
ckowski (Arka) 31,7, 2. R. Les*
kowicz (FI.) 32,4. 3. K. Domań
ski (Arka) 35.5, 50 m st. mot.
1. W. Łożyński (FI.) 37,7, 2. J.
Kurczewski (FI.) 40,4, 200 m st.
zm. l. p. Grudniak (St.) 2:54,4,
2. M. Svwula (Arka) 3:00,4. 3.
P. Jo*z (FI.) 3:01,8.

(*t)

dało się zauważyć braki kon
dycyjnie wiele było rowntel
niecelnych rzutów 1 nledokład
nych podań.

W zespole Spójni szczególni*
dobrze zagrały:
CHYNOWA
ŻBIKOWSKA,
SZE1B i tylk*
w I połowie MALISZEWSKA
Wśród koszykarek Olimpii naj
bardziej widoczna była THE
LA.

Punkty zdobyły: dla SPÓJ
Ni — Zbikowska 19, Ceynowa
17, Szeib 13, Siemieniak 10, M»
liszewska 8, i Cichocka A; naj
więcej dla OLIMPII uzyskał!
— Mańczak 15, Góral 14 I Tr«
ta 9.

W pozostałych
spotkanlacl
ekstraklasy
koszykówki pai
padły następujące
rozstrzyg
nięcia: ŁKS — Wisła 64:*
(29:32) AZS Warszawa — Leci
61:80 (27:40), AZS Poznań AZS Lublin 85:56 (46:25), Włók
niarz — Polonia
Warszaw
47:86 (21:47).
U«U

Remis Startu

w Szczecinie

(Tel. wł.)
Piłkarki
ręczn
gdańskiego Startu walczą ni«
zwykle ambitnie i ofiarnie
utrzymanie się w gronie na:
lepszych zespołów ekstra kh
sy. Wczoraj nasze dziewczęt
rozegrały kolejny mecz lig«
wy z Pogonią w Szczecin!1
Spotkanie zakończyło się w!
nikiem remisowym 11:11 (9:*i
W I połowie szczecinian!
zaskoczyły nasze dziewczę)
szybkimi atakami i nic dziw
nego, że do przerwy prowadź
ły 9:6. Po przerwie było naw«
10:6. i wtedy nastąpiła meta
morfoza w gdańskim zespól
Kapitalna gra w obronie
wspaniała postawa bramkąrl
HALINY HRABOWSKIEJ spi
wiły, że szczypiornistki Pog<
ni były bezsilne. Szczególn
bezbłędny mecz rozegrały B/
ZYLEWSKA
i
MORAW! Al
Na 2 min. przed końcem sp<
kania gdańszczanki prowadź
ły 11:10, ale przypadkowy rz'
Piotrowskiej z Pogoni dopn
wadził do remisu.
Bramki dla Startu zdobył;
HA ZYLEWSKA — 5, MOR-1
WIAK i JĘDRZEJEWSKA 1
2 oraz JÖZEFCZYK i MA'
WIEJCZYK po 1.
W pozostałych meczach ck
traklasy piłki ręcznej kobi
uzyskano następujące wynrfc
Cracovia
AZS
WroCła
16:16 (6:7), AKS Chorzów
Sośnica 16:16 (8:9). MKS Ta
nów — Ruch 14:20 (8:11), O
męt Krapkowice — Skra Wa
szawą 17:16 (7:10).

Juniorzy Stoczniowe

w finale MF

Wczoraj,
w
przedostatni
dniu
półfinałowego
turnie
juniorów w siatkówce o rr
strzostwo Polski, młodzi *
wodnicy Stoczniowca odniei
kolejne zwycięstwo.
Wygr;
oni zdecydowanie z Lnem %
rardów 3:1 (15:7, 15:12, 12:ł
15:12). Awans stoczniowców <
rozgrywrek finałowych
zos1
więc definitywnie przesad*
ny.
W drugim meczu siatkar
SZS-AZS Olsztyn bez wysiłl
wrvgrali z SZS-AZS Słup
3:ó (15:5, 15:4, 15:2),
Poziom
zaprezentował
przez zespół Stoczniowca po
czas turnieju, wróży im za:
cie czołowego miejsca
grywkach finałowych.
A oto aktualna tabela
n iejowa:
3
1. Stoczniowiec
4
2. SZS-AZS Olsztyn
J
3. SZS-AZS Bydgoszcz
3
4. T.en 2yrardówr
4
5. SZS-AZS Słupsk

fjet-

Niedzielne imprezy sportowe
PIŁKA NOŻNA
GDANSK, stadion Stocznio w
ca, godz. 11 -% spotkanie U
ligi:
stoczniowiec —
Avia
Świdnik.
GDYNIA, stadion Arki, godz.
15.30 — spotkanie n ligi: Arka
— Stomil Olsztyn.
KOSZYKÓWKA
GDAŃSK, sala Spójni, godz.
16.45 — spotkanie I ligi koszy
kówki kobiet: Spójnia — Ołyn
pia Pozn.
GDAŃSK, sala Spójni godz.
18.30 — spotkanie I ligi ko
szykówki mężczyzn: Spójnia
— Lech Poun.
RUGBY
GDAŃSK,
stadion
Lechii,
godz 11 — spotkanie I iigi ru
gby: Lechia — Polonia Poz
nań.
GDYNIA, stadion
Bałtyku,
godz. 10 — »potkanie II ligi
rugby: Bałtyk — Orkan So
chaczew.
SIATKÓWKA
GDAŃSK, hala Stoczniowca,
godz. 10 — ostatnie spotkanie
półfinałowego turnieju
mis-

trzosiw Polski juniorów w f
kówce.
PŁYWANIE
GDYNIA, basen Arki. go
10.30 — mistrzostwa okrę
w kategorii dzieci grup ..
(do 8 lat) 1 ,A” (U—12 la
BOKS

TCZEW, sala KDK. godz.
— Spotkanie o wejście do
ligi bokserskiej: Wisła Tw
— Hetman Zamość.
ZAPASY

ELBLĄG, sala KDK, go
9 — mistrzostwa okręgu «ei
rów w zapasach w stylu k
sycznym.
KOMETKA

GDAŃSK,
sala AOS
1
godz. li -T- iv Woje wód:
Turniej Kometki
o
Pucl
„Dziennika Bałtyckiego”.
SZACHY

GDAŃSK — w poniedzta
18 bm. o godz. 17 w świetl
DOPiT przy ul. Kalinowski*
7/8 rozpoczynają sie otwa
indywidualne mistrzostwa ol
gu kobiet w szachach.
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Na wyzwoleńczym szlaku WP

Rozmowy w niedzielę

92WRM momieu
IASTO było »li
W wyniku pomyślnych działań wojsk radzie
nie ufortyfikowa
ckich i polskich na PomorzUi w lutym i na pone. Wykorzystu
czqtku marca 1945 roku została prawie całko
jąc stare forty,
rzeką Parsętę i
wicie rozbita hitlerowska grupa armii „Wetchjej odnogi oraz
sel’. Nieprzyjaciel bronił się jeszcze tylko w
bagnisty teren, hitlerowcy
rejonie Gdyni i Gdańska, w Kołobrzegu, na
zbudowali system umoc
zachód od Trzebiatowa i pod Dqbiem Szcze
nień składający się z
trzech pierścieni obrony.
cińskim.
W Kołobrzegu broniły
Zadanie zdobycia Kołobrzegu otrzymała 1
*ię jednostki SS, Wehr
Armia
Wojska Polskiego.
machtu, marynarki, policji
i Volkssturmu w sile Oko
ło 10 tysięcy ludzi. Hitle szarowe był zacięty i obfi lerowcy nie zaprzestawali
rowcy dysponowali wyjąt tował w dramatyczne wy walki. Wtedy dowództwo
kowo dużą ilością dział i darzenia. Liczna załoga hit 1 armii, pragnąc uniknąć
moździerzy, broni maszy lerowska zasypywała ataku dalszego przelewu krwi, 14
nowej, pancerfaustów oraz jących lawiną ognia. Po marca o godz. 15 wstrzy
wielkimi zapasami amuni dejście bliżej było wprost mało działania bojowe i
cji. W mieście był też po niemożliwe. Wówczas pod zwróciło się przez radio do
ciąg pancerny, a w niedu ciągnięto na niewielką od komendanta miasta z wez
żej odległości od brzegu ległość ciężkie haubice. waniem podpisania kapitu
One dopiero zdołały zro Iacji. Niemej' poprosili o
krążyły okręty wojenne.
8 marca od południowe bić wyłomy w grubych mu godzinę czasu do namysłu.
starych
budowli. Lecz po jej upływie nie da
go zachodu uderzyła na Kó rach
łobrzeg 6 dywizja piecho
ty. Po początkowym suk
cesie natarcie zostało za
Płk. Czesław Podgórski
trzymane. Następnego dnia
dowódca 1 armii, gen. S. Po
pławski, wprowadził do wal
ki 3 dywizję piechoty. Za Wdzierały się przez nie li odpowiedzi. Wezwanie
powtórzono, ale dowództwo
atakowała ona miasto od grupy szturmowe.
Podczas tych zmagań gru hitlerowskie dalej milcza
południowego wschodu. Po
opanowaniu kilku zabudo Pa szturmowa 7 kompanii, ło.
wań na peryferiach i to zapuściwszy się w śmiałym
W tej sytuacji gen. Pop
natarcie nie miało powo wypadzie zbyt daleko, zo ławski dał rozkaz szturmu.
dzenia. Nieprzyjaciel bez stała odcięta przez hitle Na pozycje nieprzyjaciela
rowców. Otoczeni polscy
przerwy kontratakował.
ponownie posypały się ty
Rozpoczęły się trudne żołnierze znaleźli się w kry siące pocisków artyleryj
tycznej
sytuacji.
Dowódca
walki o poszczególne obie
skich i bomb lotniczych.
kty zwartej zabudowy miej pułku posłał im na pomoc Piechota ruszyła do ataku.
8
kompanię
strzelecką.
Je
skiej. Do 11 marca poważ
Pomimo nadal twardej oniejszym sukcesem było dnakże, mimo ‘ wielokrot brony hitlerowców, szkolny
zatopienie przez polskie sa nych prób, nie zdołała ona batalion 6 dywizji zdecy
moloty dużego okrętu tran przedrzeć się przez ogień dowanym uderzeniem zdo
sportowego. W rezultacie nieprzyjaciela. Niezwykle był dworzec towarowy, puł
czterodniowych walk zdoła zacięte walki trwały przez
no też 4wyprzeć nieprzyja cały dzień. Kiedy osaczonej t
ciela z bagnistych terenów grupie skończyła się amu
podmiejskich oraz dokonać nicja, bohaterscy żołnierze
niewielkich wyłomów w zerwali się do ataku na
obronie samego miasta. By bagnety. W nierównym po
to oczywiste, że bez udzia jedynku wszyscy zginęli.
łu większej ilości wojsk
IĘŻKI bój o koszary
Kołobrzegu nie uda się szy
trwał jeszeze przez
bko wyzwolić.
cały dzień następny.
Zakład Badań Czytelni
KROTCE zaistniały je Dopiero w nocy z 13 na 14
dnak pomyślne okoli marca, działając z zasko ctwa Biblioteki Narodowej
czności. Główne siły czenia, zdobyto tzw. białe przeprowadził ostatnio son
1 armii zakończyły likwi koszary. Było to poważne daż w sprawie upowszech
dację wojsk niemieckich osłabienie systemu obron niania kultury wśród mło
na zachód od Trzebiatowa. nego przeciwnika. Dzięki dzieży aglomeracji warszaw
Pozwoliło to gen. Popław temu 14 marca padły rów skiej. Poza Warszawą ba
skiemu wieczorem 12 mar nież tzw. czerwone kosza dania objęły Błonie, Jeziornę, Pruszków, Piasecz
ca rzucić do walki o mia ry.
Kiedy 14 pułk nacierał no. Ankietowano młodych
sto jeszcze 4 dywizję pie
choty i 4 pułk czołgów cię na koszary, 9 pułk nie pracowników w 17 nowożkich. Od tego momentu mniej ofiarnie bił się o ga czesnjwh zakładach pracy.
Walki o Kołobrzeg weszły zownię i przyległe do niej
Wstępne podsumowania
w nową fazę. O świcie 12 rejony. Grupy szturmowe, wykazują, że zakłady pra
wspierane
czołgami
i
arty
marca zapoczątkował ją
cy niewystarczająco infor
zdecydowany atak 7 pułku lerią, często w walce wręcz mują załogę o działalność:
Piechoty, który całkowicie zdobywały budynek po bu kulturalnej na swym tere
zaskoczył przeciwnika. Dzię dynku. Coraz głebiej wdzie nie, albo też imprezy or
ki temu zdobyto kilka sil rały się' w miasto także ganizowane w niewielkim
nie umocnionych komplek 7 i 8 ppłk oraz batalion tylko stopniu interesują
sów budynków przy głów szkolny 3 dywizji piecho młodzież. Na pytanie, czy
nej ulicy miasta, uzyskując ty. Powoli i systematycznie są organizowane w zakła
lepsze podstawy wypadowe parła wzdłuż brzegu mor dzie imprezy kulturalne —
do następnych działań. 4 skiego w kierunku dwor 12 proc. ankietowanych od
dywizja piechoty weszła ca kolejowego 4 dywizja powiedziało — nie, dalsze
do akcji zza prawego skrzy piechoty.
23 proc., że nie wie o tym,
dła 3 dywizji, opanowała
W tym czasie intensyw 65 proc. wiedziało o orga
Zejon toru wyścigowego, nie działała też 4 miesza nizowaniu imprez.. Tylko
wyszła na brzeg morza i na dywizja lotnicza. Pol 24 proc. korzystało z nich.
atakowała w kierunku za skie samoloty bombardowa Tak więc przeszło 3/4 an
chodnim.
ły stanowiska artylerii i o- kietowanej młodzieży nie
Niedługo po tym ruszy krety nieprzyjaciela.
korzystało w ogóle z im
my do ataku pułki 3 i 6
Po siedmiu dniach walk prez organizowanych w za
dywizji. Zdobyto jeszcze Polacy opanowali najważ kładach pracy. Dodajmy,
kilka ufortyfikowanych bu niejsze punkty oporu pier że we wszystkich tych za
dowli, a 14 pułk piechoty wszej pozycji i rozpoczęli kładach odbywały się im
rozpoczął walke o koszary. szturm drugiego pierście prezy kulturalne i sporto
®ój o opasane rowami nia obrony. Pomimo bez we.
strzeleckimi budynki ko- nadziejnej już sytuacji, hit
Efekty działalności Kul
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ki 3 dywizji wdarły się w
głąb Starego Miasta, 10
pułk 4 dywizji zajął paro
wozownię, a 12 podszedł
pod umocnienia nadmors
kie.
fALKI były nadal bar
dzo ciężkie. Hitlero
wcy bronili się z de
terminacją. Każdy punkt
oporu zdobywany był z naj
większym wysiłkiem. Nie
mcy często kontratakowali.
15 marca wysadzili z okrę
tów desant, jednakże jego
ataki nie przyniosły im po
prawy położenia.
W uporczywych bojach
do 17 marca Polacy prze
łamali drugi pierścień obre
ny i zajęli riworjec oso
bowy oraz Stare Miasto.
W rękach nieprzyjaciela po
został tylko niewielki przyportowy pas terenu.
W nocy z 17 na 18 mar
ca po silnym przygotowa
niu artyleryjskim polspy
. żołnierze ruszyli do ostat
niego szturmu. Nad ranem
Odarli się do portu. Padł
ostatni bastion oporu wro
ga. Prastary gród piastow
ski był wolny.
Po
jedenastu
dniach
krwawych zmagań skończy
ła się jedna z. najcięższych
Htew Ludowego Wojska
■Polskiego. Na polu walki
pozostało ponad 4 tysiące
poległych hitlerowców. Mia
sto było prawie doszczętnie
zniszczone. Łamiąc bezmyśl
ny opór zbrodniczego wro
ga. oddało zveie przeszło
"00 no'skich żo,p,'e,‘zv; 130
zaginęło bez wieści i 2400
zostało rannych

Działalność kulturalna
wśród młodzieży
turalnej w zakładach pra
cy są często niewspółmier
ne do nakładów organiza
cyjnych. i
finansowych.
Młodzież nie wie często o
działalności
kulturalnej
własnych zakładów, o urządzanych imprezach, i
uczestniczy w nich stosun
kowo rzadko. Nie najle
piej świadczy to o infor
macji i reklamie działal
ności
kulturalno-oświato
wej. Być może, imprezy te
nie odpowiadają zaintere
sowaniom i potrzebom kul
turalnym młodzieży. Spra
wy te powinny skupić uwagę zwłaszcza organiza
cji młodzieżowych i zwią
zków zawodowych.

„Dzieje żeglugi polskiej“
wystawione w Finlandii

Spór między Kościołem a państwem

w Hi
IMO ostrych spięć rarchii kościelnej, kompli
między hiszpańskimi kuje całokształt stosunków
władzami a hierar między Kościołem a pań
chią kościelną na Płw.stwem
I*
w Hiszpanii po ob
beryjskim nie przypuszcza jęciu rządów przez gabinet
no, że przesilenie w stosun premiera Ariasa. Ten ostat
kach państwowo - kościel ni bowiem, zarówno w denych
może doprowadzić
do... uwięzienia biskupa.
Tak się jednak stało w
Ignacy Krasicki
końcu lutego br., kiedy to
władze państwowe poleciły
biskupowi Bilbao, mons.
Antonio Anoverosowi oraz klaracji rządowej, jak też
jego sufraganowi, mons. U- w praktycznej polityce wy
bieta, pozostać aż do odwo znaniowej, usiłował osłabić
łania, w areszcie domo napięcia i doprowadzić do
wym.
pojednania pomiędzy wła
W dniu 3 marca br. rząd dzami a hierarchią. Obec
hiszpański nakazał biskuno
wi Anoverosowi opuścić nie, jak pisze hiszpański ko
respondent
paryskiego
sraj.
Powyższy incydent stano dziennika „Le Monde” w
wi kolejne ogniwo długie artykule ogłoszonym 1 mar
go lańcucjha aktów politycz ca br. na łamach tej gaze
nych przeciwstawiających ty, należy oczekiwać ak
kler i hierarchię Kraju Ba
sków władzom centralnym tów solidarności pozosta
w Madrycie. Biskupowi Bil łych hierarchów hiszpańs
bao zarzuca się odczytywa kich z ich skazanym na anie z ambon., jego diecezji li reszt domowy, a później
stu ; pasterskiego biorącego
w obronę tzw. prawa na wydalonym konfratrem.
rodu
baskijskiego
oraz
25 lutego br. memoriał
występującego
przeciwko podpisany przez cztery ty
„represjom, które dotknęły ,
działaczy , ruchu erhancj-pa siące katolików hiszpańs
eyjnego
Basków”.
jak kich, pó większej części Ba
brzmiały słowa wspomnia sków, wpłynął dó Watyka
nego dokumentu.
ny, na ręce papieża. W liś
RODEK administra cie tym jego sygnatariusze
cyjny podjęty prze domagają się zrewidowania
ciwko jednemu
z
członków hiszpańskiej hie obowiązującego obecnie hi
szpańsko - watykańskiego
konkordatu, który, jak pi
szą. „nie jest narzędziem
skutecznie
zabezpieczają
cym interesy Kościoła i
służącym pojednaniu ludu
bożego, ale przekształcił się
w instrument represji w
stosunku do ludzkich su
mień oraz swobody wypo
wiedzi”.

M

ALEŻY dodać, że Wa
tykanowi przypisuje
się nową inicjatywę
wobec nowego rządu w Ma
drycie zmierzającą do zmia
ny wspomnianego konkor
datu, który od dawna prze
stał odpowiadać interesom
hierarchii hiszpańskiej i
krępuje nadmiernie, zda
niem kół watykańskich,
swobodę działania Kościo
ła na Płw. Iberyjskim. W
niedługim czasie oczekiwa
ne jest więc podjęcie nie
oficjalnych rokowań mię
dzy rządem hiszpańskim a
wysłannikiem
Watykanu,
zapewne szefem papieskiej
dyplomacji, arcybiskupem
Agostino Casaroli lub „la
tającym ambasadorem” Wa
tykanu mons. Poggim, w
sprawie ewentualnej rewi
zji konkordatu.
Chociaż

N

A to wiosna właśnie...
' M dalej jesteśmy od prehistorii, tym większa ogarnia nas rzewność na samo
wspomnienie „naiwnych czasów”. Chętnie bowiem lokujemy w nich wszelfi|]||kie możliwe arkadie i rajskie krainy.
_
lako ludzie do szpiku kości ucywilizowani lubimy fundować sobie luksus:
eJHiL,wszystko mówi do serca naszego, co nie jest ucywilizowane". Przemowa
szczególnie wtedy, gdy usadowiwszy się wygodnie na zielonej trawce, pod
rozłożystym dębem przenosimy się momentalnie w „raj smakowy", jakiego dostarcza
nam wielka i mała technika. Od piękna natury odgradzajg nas często rzeczy będą
ce wyrazem miejskiego komfortu — tranzystor, samochód, magnetofon, kaptur namio
tu, no i> obiekty mniej szacowne: puszki od konserw, porzucone papiery, stosy pla
stykowej tandety... Nie dajemy jednak przystępu frustracjom, wmawiając sobie, że
„wszystko, co decyduje o naszej współczesności, ma postać cyklopiczną”.
Żyjąc w tym cywilizacyjnym oszańcowaniu fundujemy sobie od czasu do czasu
tęsknotę za pradawnym rajem, którego na dobrą sprawę nie było! Najchętniej
wszakże wyobraźnia sięga w przyszłość, ku wyśnionym krainom, które stworzy fan
tastyczna technika. Wówczas nasi nie tak bardzo odlegli potomkowie będą dyspo
nowali takimi środkami przenoszenia, że rajd na najbliższą „gwiaździcę”, że użyję
określenia ordynata Michorowskiego, stanie się czymś powszednim. Możliwe, że po
iluś tam latach gdy kryzys energetyczny wypędzi ich z ziemskiego padołu, przeniosą
się na którąś z przyjaznych gwiazd i zamieszkają na niej wraz z dobrodziejstwem
całego swego inwentarza. Czy w tym nieznanym krajobrazie przysłoniętym kosmicz
ną mgłą, oko natrafi no podobne do ziemskich obłoki, sady, strzechy, trzody bydełka, ptactwo, pola uprawne i lasy? Wątpliwe czy znajdą się tam arkadyjskie doliny,
pełne zieloności i błękitnej pogody. Ale i tom będzie możliwe życie, postęp - pojawi
się nowa sielanka, choć rytm czterech pór roku zniknie raz no zawsze.
Siedząc stamtąd dysk Ziemi gorejący no tle czarnej próżni, człowiek westchnie
głęboko i... pomyśli: planeto ludzi, moi przodkowie zamieszkiwali Ziemię przez ty
siące lot i nie wiedzieli, że mieszkali w raju!
Jesteśmy więc w lepszej sytuacji, nie musimy bowiem wzdychać do niedostępnych
uroków kwietnej natury. Owa natura jest jeszeze szczodra, dzięki niej w miarę har
monijnie i radośnie odbywają się święta, prace i odpoczynki.
Dzięki niebywałej wiośnie, która trwa w bieżącym roku właściwie od gwiazdki,
możno było prawie normalnie pracować, zwłaszcza w budownictwie. Inaczej rrż
w minionych latach nadejścia tegorocznej wiosny nie trzeba było wyczekiwać, liczyć
dnu które pozostały do 21 marca. Do przylotu bocianów i żurawi.
Nic bardziej nie umacnia ufności do świata, jak powtarzalność odwiecznych ryt
mów. Te rytmy nieco się zmieniły. Jakby spełniało się to, o czym morzył romantyczny
poeta: „Gdyby wam błysły Neapolu klima, gdzie nigdy kwiatów nie powarzy zima..."
W tym roku nie powarzyło. W związku z tym czas zachłyśnięcia się urodą życia wio
sennego znacznie się wydłużył. Podobne zjawisko obserwujemy w naszej egzystencji:
czas zachłyśnięcia się życiem, własną twórczością również bardzo się wydłużył. Mię
dzy innymi zawdzięczamy te medycynie.
Najbardziej czynnym i ruchliwym aktorem w tym teatrze jest młode pokolenie, co
raz bardziej angażujące się w tworzenie cywilizacyjnego nurtu, odbiegającego coraz
bardziej od tradycyjnie pojmowanej sielskości. Młodzi nie pójdą śladami M. Moch
nackiego, któremu wydawało się, że dzieło cywilizacji są szkodliwym nalotem, tłu
miącym utajone życie. Wolno się jednak spodziewać, że wykażą r.aieżyty szacunek
dla „kwietnej natury”. Wymaga tego choćby elementarny szacunek dla kultury, bo
wiem w krajobrazie, który przez tyle wieków inspirował, zapładniał literaturę i sztukę
jest chyba najwspanialsza cząstka polskości.
Warto o tym pamiętać, gdy wiosno rzuca swój słoneczny e*or ni« tylko no zako
chane pary.
S. P.

PO TYGODNIOWEJ WACHCIE
E czwartek wieczorem, rzecz
nik Białego Domu Gerald
Warren oświadczył: „Prezy
dent Nixon ma wciąż nadzieję, że
w ciągu bieżącego roku odbędzie
podróż do Europy zachodniej”. Rze
cznik nie chciał jednak powiedzieć,
czy prezydent będzie w stanie od
być tę podróż jeszcze w 25 rocznicę
sojuszu atlantyckiego, przypadają
cą 5 kwietnia br. i dla nikogo
nie jest tajemnicą, że ta powściąg
liwość rzecznika ma ścisły związek
z komplikacjami występującymi mię
dzy USA a sojusznikami europej
skimi. Komplikacje te istnieją już
od dosyć dawna, w ostatnim pół
roczu jednak przybrały rozmiary co
raz trudniejsze do opanowania tym
bardziej, że Europa zachodnia też
nie przemawia jednym językiem. W
niektórych sprawach w stosunku do
USA jest ona jednomyślna, w in
nych znów tej jednomyślności bra
kuje, o czym świadczy stanowisko
Francji, mającej swoje własne kon
cepcje tak sojuszu europejskiego
jak i atlantyckiego. Wyraźna od
rębność stanowiska francuskiego, ma
nifestowana otwarcie, nie świadczy

W

jednak o tym, że inne kraje za
chodnioeuropejskie bezapelacyjnie
popierają USA.
Kiedy na konferencji w Waszyng
tonie doszło do wyraźnej sprzeczki
między Kissingerem i francuskim
ministrem spraw zagranicznych Jobertem na temat stanowiska krajów
importerów ropy naftowej wobec
krajów producentów, inni członko
wie EWG nie poparli Francji. Czyn
niki amerykańskie uznały to za suk-

władzom madryckim me
zależy szczególnie na uchy
leniu odpowiadających im
norm wspomnianego kon
kordatu, to przecież skłon
ne są one do uwzględnię
nia postulatów watykańs
kich w zamian za przyrze
czenie, że hierarchia oraz
kler w Hiszpanii powstrzy
mają się od działalności po
litycznej wyrażającej ich
opozycyjny stosunek w
bec rządu tego kraju.

Polska fotografika

w świecie
W
roku
trzydziestolecia
PRL, Związek. Polskich
Ar
tystów Fotografików zorgatii.
żuje ok. 180 wystaw w kraju
i za granicą. 20 ekspozycji po
święconych
30-leciu
zapre
zentowanych zostanie w ŹSRR.
Wystawy obrazujące nasz do
robek w okresie trzech dzie
siątków lat dotrą m. in. do
■Afganistanu, Bangladeszu, In
dii, Iraku, Iranu, Kuby, Tune
zji. Także w placówkach dy
plomatycznych i kulturalnych
za granicą zorganizowane zo
staną w br. 22 wystawy pols
kiej fotografiki.
Liczne nagrody i wyróżnie
nia dla polskich wystaw zes.
Polowych i indywidualnych or
ganizowanych w wielu kra
jach świata w okresie 28 lat
istnienia ZPAF otworzyły na.
szej fotografice drogę do wszy
stkich galerii. Amerykę Ła
cińską zdobyliśmy dzięki wy
różnieniu, jakie otrzymała poi
ska fotografika na Biennale
Sztuki Współczesnej w Sao
Paulo w 1968 r. 4 lata póź
niej
na
Międzynarodowych
Targach Sprzętu Fotograficznie
go w Kolonii prezentowaliśmy
wystawę „Polska współczesna
fotografika kreacyjna”. Polsce
zaproponowano urządzenie na
tych targach pierwszej krajo
wej wystawy fotograficznej.
Po Kolonii, prace naszych ar
tystów demonstrowaliśmy w
miastach Francji, NRF, Szwaj
carii.
Duże
zainteresowanie
towarzyszyło
wystawie
pol
skiej fotografiki współczesnej
w Centrum Kulturalnym w Tu
rynic. Dla naszej twórczości
podbiliśmy
galerie
sztuki
współczesnej w Anglii, Danii,
Japonii, NRF, Szwecji i Wło
szech które z uwagi na po
ziom własnej fotografiki naie.
żą do trudnych i wymagają
cych.
Ottecnie krąży po świecie
ok. 50 wystaw polskiej fotogra
fiki, a jest to ten rodzaj ar
tystycznego środka przekazu,
który w sposób sugestywny u
kazuje nasz kraj i zachodzące
w nim przemiany.

nazwała wymachiwaniem szpicrutą i
które nawet w USA wywołały głosy
krytyki. „Baltimore Sun” zamieścił
np. artykuł pt. „Jak nie należy mó
wić do sojuszników”. Prezydent Ni
xon natomiast zareagował na de
cyzję EWG specjalnym listem do
kanclerza Brandta nie szczędząc w
nim — podobno — również wymó
wek.
Wystąpienia Kissingera spotkały
się z ostrą publiczną ripostą ze

Ma wciąż nadzieję...
ces USA. Nie minął jednak jeszcze
napęt miesiąc od tego czasu, gdy te same kraje EWG - w dniu
4 marca podjęły decyzję w spra
wie nawiązania kontaktów z 20 kra
jami arabskimi co stało w wyraź
nej sprzeczności z postanowieniami
waszyngtońskimi. Reakcja Waszyng
tonu była też natychmiastowa, a oburzenie z tego powodu tak wiel
kie, że Henry Kissinger, uznawany
za dyplomatę wszechczasów, stracił
zimną krew. Z jego ust posypały
'>ę uwagi i oskarżenia, które AFP

strony Joberta, inne kraje zachodnio
europejskie natomiast zaprotestowa
ły kanałami dyplomatycznymi i efekt
tego był taki, że sekretarz stanu
USA wyraził ostatnio - publicznie
- swoje ubolewanie z powodu nie
których wypowiedzi
dotyczących
rządów europejskich.
Samokrytyka Kissingera poprawi
ła nieco atmosferę między sojuszni
kami, podstawowe rozbieżności ist
nieją jednak nadal. Z tego zdają
sobie sprawę już wszyscy, toteż za
daniem numer jeden staje się pro

PAS A pokładzie promu
i «„Gryf”, w ubiegłym
"
tygodniu
opuściła
Gdańsk wystawa obrazują
ca dzieje żeglugi polskiej,
udająca się po raz czwarty
w podróż przez Bałtyk.
Ekspozycja ta, zorganizo
wana przez Centralne Mu
zeum Morskie, w roku 1971
gościła w Muzeum Mors
kim w Goeteborgu, w majü 1973 r. Oglądali ją mie
szkańcy Odensee w Danii,
a następnie prezentowana
była w Malmoe w Szwecji.
Obecnie wystawa urządzo
na będzie w Finlandii. Cze
ka na nią sala kongreso
wa w Oulu, gdzie „Dzieje
żeglugi polskiej” wystawia
ne będą od 26 marca do 7
kwietnia br.
Z tej okazji, w przed
dzień
wyjazdu do Oulu,
przeprowadziliśmy rozmo
wę z komisarzem wystawy
mgr. Janiną Bojarską za
stępcą dyrektora Centralne
go Muzeum Morskiego.
— Celem tej wystawy
jest próba przedstawienia
zarysu dziejów polskiej go
spodarki morskiej od cza
sów' najdawniejszych po
dzień dzisiejszy — oświad
czyła nam mgr Bojarska.
— W stosunkowo niewiel
kiej. skali trzeba przedsta
wić szczegółowo i wyczer
ouiaoo wszvstkie problemy
z tej dziedziny. Dlatego
szczególni' nacisk położnri"
został na newme ważne,
wybrane zagadnienia.
Do nich nasi gdańscy eks
perci zaliczyli przede wszy
stkim problem kształtowa
nia się uprawy morza w
okresie wczesnego średnio
wiecza w Polsce. A więc.
tworzenie się podstaw całej
gospodarki morskiej — za
czątki rybołówstwa, warsz
tatów' szkutniczych, pierw
sze miasta i osiedla rybac
kie i sama działalność na
.Bałtyku.
Zwrócono też uwagę na
specyficznie polski pro
blem spławu wiślanego,
którego rozkwit przypada
na wiek 7?VI i pierwszą po
łow'ę XVTT wT.
Najważniejszy nacisk w
tej wystawie położony zo
stał na rozw'öi współczes

nej gospodarki morskiej w
PRL.
— Co zamierzamy uzys
kać prezentując omawianą
ekspozycję?
— Chcielibyśmy, aby da
la ona pewien pogląd na
szczególny
charakter
dziejów morskich Polski,
która niejednokrotnie prze
mocą odpychana była od
Bałtyku, ale zawsze upar
cie do niego powracała —
powiada mgr Bojarska.
Poza tym pragnęlibyśmy,
aby poznanie tych dziejów
przyczyniło się do zbliżenia
między ludźmi w Finlandii
i w’ Polsce.
Główny ciąg ekspozycyj
ny wystawy stanowi ze
staw? 24 plansz, na których
w układzie chronologicz
nym, tekst narracji ilustro
wany będzie mapami, pla
nami, ilustracjami oraz licz
nymi fotografiami. Drugi
człon tworzą eksponaty po
chodzące w' większości ze
zbiorów Centralnego Mu
zeum Morskiego. Są to ory
ginalne elementy konstruk
cj’jne wykopaliskowych sło
wiańskich łodzi wczesno
średniowiecznych odkryte
na Pomorzu Gdańskim w
XIX i XX wieku. Następ
nie — modele statków- i
różnych epok. Będą rów
nież pokazane
pieczęcie
miejskie i zabytki pocho
dzące z wraków statków
przed wiekami zatopionych
w Zatoce Gdańskiej, a obec
nie będących
przedmio
tem badań ekip Central
nego Muzeum Morskiego.
Obrazy należące do tego ze
stawu, dobrane zostały pod
kątem dokumentacyjno-poglądowym.
Poza obiektami będący
mi własnością CMM i sta
nowiącymi większość ekspozj'cji, pozostałe wypoży
czono z Muzeów Narodo
wych w Warszaw-ie. Pozna
niu i Gdańsku, a elementy
lodzi — z naszego Muzeum
Archeologicznego.
Po dotarciu wystawy pro
mem do Turku,
całość
nrzetransportow'ana będzie
na miejsce ekspozycji, do
Oulu droga samochodo-wą,
przy pomoev „Hartwiga”.
S. CZERSKA

„Artes“, Kufatorium, „Dziennik Bałtycki“

„Opowieść o Gdańsku'
- konkurs malarski dla dzieci
C

ZAS mija szybko, do
biega końca nasz kon
kurs „Opowieść
o
Gdańsku” dla dzieci w wie
ku 6—14 lat. Prac mamy
dość dużo, ale również spo
ro zmartwień.
„Artes” — główny orga
nizator konkursu, który rę
kami swych utalentowa
nych tkaczek wykona gobe
liny w?edług waszych naj
lepszych
projektów, ma
zmartwień najwięcej! Oto
przygotowując nadsyła
ne prace dla sędziów sądu
konkursowego — stwier
dza, że „Opowieść o Gdań
sku” w waszym wykona
niu zamienia się w... opowńeść o gdańskiej architek
turze.
Wówczas, kiedy podpo
władaliśmy wam tematy do
waszych malow'anek, pisa
liśmy wprawdzie o pięknej
gdańskiej
architekturze,
ślicznych — odbudowanych
ze zniszczeń wojny — ka
mieniczkach. domach itp.
budowłach, ale prosiliśmy,
byście sięgali do historii na
szej morskiej stolicy, rów
nież i do legend. Podsuwa
liśmy wam tytuły książek,
reszte zostawiając waszej
fantazji. Proponowaliśmy,
byście Dorozumieli się —
kto
chodzi do szkoły,
zwłaszcza zaś uczniowie
starszych klas — z waszy
mi wychowawcami, z na
uczycielami historii i wy
chowania plastycznego, ci

blem konsultacji na temot popra
wy stosunków między USA i EWG.
Główne kroki w tym kierunku po
dejmuje rząd NRF czując się do te
go zobowiązany faktem przewodni
czenia w tym roku w EWG. NRF
zresztą w całej rozciągłości popiera
idee jedności Zachodu i ścisłej
współpracy z USA i starałaby się
niewątpliwie swój pogląd przeforso
wać w EWG gdyby nie stanowisko
Francji, a w ostatnim okresie rów
nież Wielkiej Brytanii, która w cza
sie rządów konserwatywnych mniej
ostentacyjnie deklarowała swoją pro
amerykańskość. W Wielkiej Bryta
nii jednak - jak wiadomo - rządy
przejęli ostatnio labourzyśei, którzy
będą raczej wyraźnie mocniej sta
wać po stronie Waszyngtonu. Tym
bardziej, że zwracają sie o wielo
miliardową pożyczkę do Międzyna
rodowego Funduszu Walutowego w
Waszyngtonie.
Kiedy więc prezydent USA odwie
dzi zachodnią Europę? Na pewno
nieprędko.

Jerzy Matuszkiewicz

zaś — pisaliśmy — pomogą
wam w znalezieniu tema
tów... Opowiedzą o starym
Gdańsku — wielkim w
XVI i XVII w. porcie zbo
żowym, o tym jak Wisłą ku
Gdańskowi ciągnęły barki
pękate od zboża. Opowie
dzą o złożeniu przez gdań
szczan
hołdu wierności
królowi polskiemu — Kazi
mierzowi Jagiellończykowi.
Było to na Długim Targu
roku 1504. Podobno uczest
niczył w tych uroczystoś
ciach również Mikołaj Ko
pernik...
W 1526 r. bawił w Gdań
sku król Zygmunt I (zwa
ny Starym); obradował m.
in. nad reformą monetar
ną. Bywał tu (nawet przez
kilka miesięcy mieszkał)
król Jan III Sobieski... Tu
urodził się wielki astronom
Jan Heweliusz. Jego obser
watorium mieściło się na
dachach 3 kamieniczek ul.
Korzennej. Odwiedzał go
król Jan Kazimierz, a na
stępnie Jan III. Jego to iy
czliwości i zainteresowaniu
zawdzięczał Heweliusz do
żywotnią pomoc. To Hewe
liusz jeden z gwiazdozbio*
rów nazwał imienien. So
bieskiego.
Jak sobie wyobrażacie
uroczyste wjazdy do Gdań
ska królów polskich? Jak
widzicie wieczory miesz
czan na pięknych przedpro
żach kamieniczek ul. Ma
riackiej? A jak barki ze
■ zbożem, jak gdański, pracu
jący żuraw nad Motławą?
Z jakiego domu wychylała
się główka „Panienki z okienka”? A jak ■wyobraża
cie sobie hołd gdańskich,
dumnych mieszczan, skła
dany polskiemu królowi.
Kóchani! Takich malunków
nam brak! „Opowieść o
Gdańsku” — to opowieść!
O różnych domach, ale i o
różnych wydarzeniach, zwy
czajach itp. My wiemy, że
to wcale nie takie łatwe,
ale kuratorium, które rów
nież jest organizatorem tę
go konkursu, liczy na po
moc nauczycielstwa. Śmia
ło zwracajcie się do wa
szych wychowawców. Po
mogą wam na pewno! No.
a my wtedy — też napew
no — z całym spokojem
będziemy nazywać
nasz
konkurs (i jego wyniki), a
takie było przecież jego za
łożenie — „Opowieścią o
Gdańsku”. Kochani! Zosta
ło nam niewiele czasu! Ma
lujcie, nie zapominając na
pisać na odwrocie kto, ile
ma lat, z jakiej ewentual
nie jest szkoły i gdzie mie
szka, no i jak nazywa się
jego malowanka.

UlINNUt BAŁTYCKI

Gospodarka I|a
tmm

Fantazja kosztuje

llig

ROJEKT może być
droższy lub tańszy,
Zależy to od przy
jętych rozwiązań, od dobo
ru1 materiałów, od funkcjo
najności pomieszczeń i po
łączeń między nimi. Bar
dzo często właśnie od pra
cy projektantów zależy
przyszły koszt nowego za
kładu przemysłowego czy
innego obiektu.
Co ta dużo mówić: nas|
projektanci lubią sobie po-^
fantazjować, lubią „wyka
zać
pomysłami.
_A
taka fantazja — we współ
czesnych warunkach rozwi
niętego budownictwa prze
mysłowego, niestety — dro
go kosztuje. Mówiąc o
tych sprawach, nie wolno
zapominać o skali obenej
rozbudowy naszego prze
mysłu i całej gospodark’
narodowej.
W tym roku wydatkuje
my na inwestycje 416 mld
zł. Średnio więc biorąc,
każdego dnia przeznacza
my na nie prawie 1,2 mld
zł.
SRÖD nowo wzno
szonych oL.ektów są
inwestycje szczegól
nie ważne dla dalszego roz
woju gospodarczego, dla
rynku i dla eksportu. W
br. mamy oddać' do użytku
niemal 100 takich wielkich
zakładów. Ale chociaż ter
miny uruchamiania poszczę
gólnych obiektów dotyczą
wszystkich miesięcy roku,
to jednak główne spiętrze
nie prac wykończeniowych
przypada znów na ostatni
kwartał. Wystarczy podać,
że np. w grudniu przewi
duje się oddanie do użyt
ku aż 35 wielkich zakła
dów. Już ten fakt mówi o
poważnych napięciach i
trudnościach w realizacji
programu inwestycyjnego.
Nakazuje zarazem wzmo
żenie wysiłków, zmierzają
cych do bardziej racjonal
nego rozłożema w czasie
robót przy podstawowych
obiektach” — z myślą o
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Zdzisław Kałądkiewicz

Urzeczeni tematem
OWODZENIE fil
mu „Chudy ł in
ni" reż. Kluby
wynika nie tylko z czy
sto warsztatowych wa
lorów (choć niewątpli
wie jest to jedno z cie
kawszych dzieł naszej
kinematografii), ale tak
że i scenerii, w jakiej
toczy się akcja. Surowy
pejzaż, pustkowie nie
mal i... powstający w
takiej okolicy most. To
są
przedsięwzięcia i
skale działające na wy
obraźnię. Podobnie rzecz
się ma np, z zaporą solińską — o jej rozmia
rach Świadczy chociaż
by ilość zużytego na tę
budowę cementu. Otóż
gdyby od początku na
szej ery co dzień „zale
wano", tu jeden metr
sześcienny betonu — za
pora jeszcze by nie by
ła ukończona.
V nas też powstaje
inwestycja, jaka nie mia
la dotychczas sobie rów
nych — Port Północny.
Wdarły się głęboko Umorze zbudowane przez
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Hanna Koralewicz-Wojcieszek
lejnymi etapami jego
budowy, twórców różnych specjalności. Za ja

mm

m

także wagę dokumentu.
Warto by pomyśleć nad
stworzeniem z tych prac

dość pońieżn»
lektura noweso (pięknu
wydanego) tumu wier
szy Mieczysława Cxychowskiego ..Lasem losem zbo
czem życia”*)
utwierdza w
przekonaniu, że etykietka „no
woczesna poezja”, niczego tu
nie wyjaśnia. Jest — wydawa
łoby sie jednoznaczny tekst —
tymczasem interpretacje bywa
ja rozmaite.
W
przypadku
Czychowskiego owa
rozma
itość. wielokierunkowość inter
pretacyjna obrosła już swoista
tradycja od zarania lat sześć
dziesiątych. Gdy Czychowski
objawił się jako autor tomiku
poetyckiego, zaczęły sie spory,
które trwaja do dziś: czy au
tora „Miejsc wdrążonych” za
liczyć rlo ścisłej
awangardy,
czy też do tradycjonalistów bu
dujących jedynie swe utwory
według nowoczesnych reguł po
ezjowania?

N
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człowieka pirsy, woda
pochłonęła tysiące ton
głazów, zruszono tu zie
mię, ujarzmiono morze.
Ogrom podjętych przez
człowieka działań naj
lepiej widać z powiet-

T. Sapociński
Jaka jest więc droga
najwłaściwsza, do wcześ
niejszego wykonywania i
oddawania do iżytku no
wych obiektów, jak i do
potanienia ich budowy?
budownictwie miesz
kaniowym z powo
dzeniem przechodzi
my na montaż wielkich elementów, produkowanych
w nowoczesnych fabrykach
domów. Odpowiednia kom
pozycja gotowych części
budynków pozwala na ich
urozmaicenie
architekto
niczne — przy stosunkowo
szybkim okresie realizacji
Eliminuje się jednocześnie
pracochłonne i kosztowne
roboty wykończeniowe i
inne konieczne w tradycy’
nym systemie budownic
twa. Nie można tego, nie
stety, powiedzieć o budowach przemysłowych. Boinayminują tam projekty inay
wi dualne, przygotowywane
dla każdego zakładu z osobna, chociaż wznosi się
ich kilkanaście albo i wię
cej w tym samym czasie.
Oczywiście, mogą i po
winny być między nimi
pewne różnice, dyktowane
specyfiką procesów tech
nologicznych, czy wyposa
żeniem w urządzenia tech
niczne Jednak same hale
mogłyby być typowe. Tak
jak dzieje się to we wszy
stkich . wysoko rozwinię
tych państwach. U nas na
tomiast...

W

Przytoczymy na to tylko
jeden, lecz bardzo charak
terystyczny dowód. Oto
w miejscowości Rakowice
Małe, koło Lwówka Śląs
kiego w woj. wrocławskim
działają duże Zakłady Pro
dukcji
Elementów
Hal
Przemysłowych. Wytwarza
się tam prefabrykaty ścian,
płyty dachowe, słupy, spealne belki podwalinowe
podsuwnicowe oraz róż
nego typu wiązary. Sło
wem — niemal całe goto
we części hal fabrycznych
To praw’da, że część pro
dukcji zakupują takie klu
czowe budowle, jak Fabryca Samochodów Małolitra
żowych w Bielsku-Białej,
jak Huta „Katowice”, czy
jelczańskie Zakłady Samo
chodowe.

INSTYTUCIE Polity
ki Naukowej i Szkol
nictwa Wyższego za
kończony został pierwszy
etap badań nad realizacją
eksperymentu „Indeks dla
prymusów”. Eksperyment
ten — jak wiadomo — po
lega na przyjmowaniu , na
studia bez egzaminów wstę
pnych najlepszych maturzy
stów. Innowacja została
wprowadzona w roku aka
demickim 1972/73. W obec
nym roku akademickim
eksperyment rozszerzono i
należy przypuszczać, że mi
mo dość istotnych mankaLE reszta?
Po prostu —■ nie mentów, będzie kontynuo
ma zbytu, mimo, iż wany. O ostatecznych efek
,v zachodniej i południo tach będzie można mówić
wej Polsce buduje się wie dopiero za ok. 2 lata, kie
!e różnych obiektów prze
mysłowych. Dodajmy, że z dy to pierwsi prymusi uelementów betonowych mo kończą trzeci rok studiów.
żna wzhosić nie tylko hale Tyle bowiem potrzeba cza
produkcyjne, lecz również su na rzeczywiste spraw
magazyny, pawilony han
dlowce, sale gimnastyhzn : dzenie wartości studenta.
„Fabryka fabryk” może w
Dziś już jednak można z
br. wytworzyć ok 60 tys
niewielkim
błędem przewi
m sześć, wszelkiego rowyniki
( dzaju prefabrykatów, byle dzieć ostateczne
by były odpowiednie zgło eksperymentu: pomysł jest
szenia,
dobry, zawodzi natomiast
Ale wszystko to — groch realizacja. W sumie.— pry
o ścianę... Biura projek musi nie są grupą zdecydo
towe nie chcą dostrzegać
istnienia i możliwości Za wanie wyróżniającą się na
kładów Produkcji Elemen tle pozostałych studentów.
tów Hal.
ZAŁOŻENIA
Że taniej? Że szybciej?
EKSPERYMENTU
Nie to — jak widać jest
dla nich najważniejsze. A
Wiosną 1972 r. minister
co zatem? Oczywiście — oświaty i wychowania wy
„fantazja”, no i odpowie dał rozporządzenie dające
dni „przerób finansowy”, wszystkim szkołom śred
za który otrzymuje się od nim możność kierowania na
powiednie wynagrodzenie. studia jednego najlepszego
Jak długo jeszcze?...
maturzystę. Minister na
uki, szkolnictwa wyższego
i techniki wydał drugie
rozporządzenie,
na mocy
którego uczelnie zostały zo
bowiązane do przyjmowa
nia bez egzaminów wstęp
nych najlepszych maturzy
kowatego Apollo i śmiejącego
się w ruinach Partemmu Ta stów, mających skierowa
cyt*”.
nie ze szkoły. Wybór owe
go najlepszego ucznia na
A jednak nie nazwałbym tej
postawy postawa pesymistycz leżał do rady pedagogicz
na. Czychowski nie upaja sie
nej. Nauczyciele mieli się
apokalipsa, usiłuje z nia wal kierować ocenami uczniów,
czyć. Szuka na nią lekarstwa.
ich uzdolnieniami, ich ak
Z czym? W „wiosennym odra
tywnością społeczną.
dzaniu sic lasu*’? W umiejęt

stałej galerii, a zanim
to nastąpi — ukazaniem
dorobku artystów w ja
kimś
wydawnictwie
Nasze zdjęcia ukazują
kilka spośród ponad set
ki prac, wystawionych
na pokazie w Sieni
Gdańskiej i Dworze Ar
tusa. Jako, że temat,
wszystkich obrazów jest.
właściwie ten sam
Port Północny, prace
podpisaliśmy
jedynie
nazwiskami autorów.
Fotografował:

W. Nieżywiński
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Czy tego dylematu nie roz
strzyga zbiór „Lasem, losem...”
Chyba tak! Eksploatowanie mo
tywów
wiejskich,
„pasters
kich”. jest niewątpliwie fak
tem. Ale 7. tego nie można wy
prowadzić
wniosku, że Czy
chowski to poeta odwołujący
sie do totemizmu wiejskiego,
nie wychodzący poza zgrzebność ludowej tradycji. Ludo
wość, zgrzebność? — tak. lecz
tylko jako prptekst do snucia
głębszych
historiozoficznych
rozważań nad ludzkim losem,
nad
tragikomedia,
biegnącą
..zboczem życia”. Zakrzepłe w
potocznych symbolach obrazy,
proste konstrukcje
myślowe,
zaczerpnięte z ludowej mitolo
gii, służą poecie do wvrazania
różnych treści filozoficznych.
Nie jawi sie ta filozofia w no
stad zwartego, jasnego, logicz
nego systemu służącego do po
rządkowania świata, w którym

żyjemy. Refleksyjne spojrzenie
»rzenikajace prawie wszystkie
wiersze tomu ma w efekcie
uchwycić najogólniejsze regu
larności rządzące ludzkim lo
tem. Nie chodzi wiec o piekn^
Hd&tafory. Nike zostawiająca
BMlfcłach rozwiązany samiał,
Asm. idący na dno z pet#*.

Stanisław Pestka
plebs pogodzony z monarchą
— oznaczaja coś wiecej niż za
bawę z archetypami.
Rozległy obszar kultury do
starcza poecie takich samych
rekwizytów — dowodów jak
nasza współczesność („choć po
grążeni w' marmur, jesteśmy
otwarci na bezdroża”). Właś
nie, dlaczego błakamy sie cią
gle jeszcze po bezdrożach wo
jen. starych i nowych okru
cieństw.
brutalnych zwycza
jów?
„Mówisz, że takie życie —
jaki zwyczaj, że zwyciężaj»
zawsze sady zdrowe. Ale
dlaczego ten
złośliwv li
szaj. mózgi wyżera, serce
i wątrobę”.
W poezji Czychowskiego bar
dzo rozbudowany został mo
tyw przerażenia światem. To
też wypowiedzi anonimowego
narratora utkane sa z wykrzy
kników. świadczących o bun
cie, i wewnętrznym oburzeniu,
że „złośliwy liszaj” zaciemnia
znaczenia, dostarcza nieustan
nych rozczarowań. tNie jest to
zwątpienie w człowieka. Nale
żałoby raczej mówić o podda
niu bardzo krytycznemu osą
dowi tradycji wyrosłych
na
pożywce kultury kręgu śród
ziemnomorskiego. Teraz, zrozu
miała staje się obecność „glup

ności oddawania sie marze
niom? Utorować
drogę ma
rzeniom, to zniszczyć wszyst
ko, co zatruwa życie. Dlatego
z laką pasją poeta uderza w fał
s/.ywa wzniosłość, pospolitość,
piętnuję skłeroze uczuć. Paro
dia. ironia, groteska 1 karyka
tura stanowią dlań instrument
ułatwiający negliżowanie w«pół
czesne j świadomości.
Instru
ment zabP7.ni*»ezaiaev przed u
łudą gładkich konwenansów.
Jest wszakże w tej poezji oe
wna gładkość przvwodzącą na
mv«l ..poezje pastusza”. Pozo
staje ona w ścisłym związ
ku 7. plastycznym widzeniem
rzeczvwistoścl. Plastvka stano
wl tylko kostium, ood którvm
kryją sie „rumowiska zega
rów”.
Nieważne
zatem czy poezja
r zvchowskieeo. zaliczanego do
grona znakomitszych
poetów
polskich, bliższa jeat awangar
dy czy tradycji. Wszak stawia
światu pytania w- iezyku dona
sowanym
do współczesności,
może nawet wyprzedzającym
współczesność. I to pytania
jakże aktualne.

Mieczysław
Czychowski
„Lasem losem zboczem ży
da”, Wydawnictwo Mors
kie Gdańsk 1974, str. 222.
Cena zł 25.

Z tajemnic kuchni i zdrowia
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Prawda leży pośrodku
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Clesiulewicz
rza: jego trud zmienił
krajobraz całej okolicy.
Tam, gdzie niedawno
jeszcze można było zbie
rać na piaszczystym
wybrzeżu muszle, wkrót
ce już przybijać będą
do nabrzeży transocea
niczne olbrzymy — naj
większe jakie tylko zdo
łaja wpłynąć na Bałtyk.
Kapitalnym pomysłem
było
zainteresowanie
Portem Północnym, ko

nie towarzyszą budow
niczym tej inwestycji w
ich codziennym trudzie.
Na efekty pracy literatów, filmowców przyj
dzie jeszcze poczekać,
jako że cykl ich pracy
jest dość długi — nato
miast plastycy wystąpi
li już dwukrotnie z po
kazami prac o Porcie
Północnym Jest to ar
tystyczna kronika wiel
kiej budowy, mająca

UNESCO o kulturze na świecie
Najmłodszy RocluuK. Statysty
czaty UNESCO przynosi dane
o kulturze światowej w roku
1971 i w latach wcześniejszych.
Rekord w dziedzinie wydaw
nictw’ pobił w 1971 r. Związek
Radziecki, gd^ie
ukazało sit
85 487 tytułów książek. W tyn.
samym roku Stany Zjednocz*
ne wydały 80.569 tytułów, za*
Francja — 22.372. W ciągu 1
lat, począwszy od 1955 r., licz
ba wydanych w świecie tytu
łów książek uległa podwoje
niu. W części
poświęconej
środ&^m masowtęo przekazu
znajdujemy infomację, że w
całym
świacie
ukazuje aię
8,050 dzienników, których Jetfnarazowy nakład wynosi 389

min egzemplarzy. W tym sa
mym okresie było zarejestro
wanych 728 min aparatów ra
diowych i 261 min — telewizyj
nych, co oznacza, że na 1000
mieszkańców'
globu przypada
ok. 70 aparatów. Liczbę sal
iimowych i
teatralnych w
'.970 r. określa się na ćwierć
niliona.
Na świecie
w' 1970 r. było
ok. 738 min ludzi nie umieją
cych czytać i pisać. Najwięcej
analfabetów było w Afryce —
73,7 proc. ogółu mieszkańców*.
Kolejne miejsce w tej staty
styce zajmowała A#ja — 46,8
proc. ludności, następnie Ame
ryka — 12,7 proc. i Europa —
3‘6 proc.

W

Zboczem życia

;/.

awet

Kazimierz Sramkiewicz
scynował ten temat pi
sarzy, filmowców, foto
grafów, plastyków: odbywają oni „plenerowe
wypadli” na teren budo
wy, niektórzy już indy
widualnie, systematycz-

przyspieszeniu
zwłaszcza
przy tych z nich, które
mają być — według planu
— przekazane dopiero w
końcu br. Drugim niezbęd
nym kierunkiem działania
jest konieczność, jeśli już
nie obniżenia przewidzia
nych kosztów, to ich nie
przekraczania. Na tym po
lu nie osiągnęliśmy pożą
danej poprawy.

KARIERU
tWMUSOH

Otyły, i to często w chorobliwym stopniu,
człowiek szybciej spotka się w naszym kra
ju z uznaniem, niż chudy i żylasty. Pozytyw
nie ocenia się samo tycie.
— „O, poprawiłeś się!” i jeśli się to mó
wi, to zawsze ma się na myśli wzrost tuszy
człowieka, a nigdy tzw. linię szczuplq.
Socjolodzy mówią, że to sq zakorzenione
reminiscencje dawnej biedf, w sytuacji, kie
dy przez wiele lat najważniejszym proble
mem byio zdobycie jedzenia, otyłość sta
wała się miernikiem bogactwa. Biedacy za
zwyczaj nie bywali grubi. Ten właśnie mier
nik powodzenia materialnego - otyłość przetrwał , w świadomości wcale niemałej
części naszego społeczeństwa do dnia dzi
siejszego, choć „tamta" nędza przestała
praktycznie u nas istnieć. A dowodem tego,
że przestała istnieć, jest choćby rozgłos,
jaki nadaje się tym bardzo rzadkim przy
padkom, spowodowanym najczęściej okru
cieństwem dzieci wobec zniedolężniałych
rodziców.
Młodzi, którzy już nie zaznali biedy, sto
sują zupełnie odmienne kryteria oceny
czyjegoś wyglądu. „Ależ fatalnie wyglą
dasz” — mówi nastolatka i trzydziestolatka
do grubej dziewczyny. Brytyjska, Twiggi wy
woływała szczere oburzenie wśród starszych
pań i panów, a wśród młodych — zach
wyt, Jej rzeczywiście wyjątkowo koścista fiąyra stola się wręcz obowtqeuiqeym »wer
de«! dobrego wyg-tądu.

EKSTREMA - ZAWSZE SZKODLIWE
Zdaniem uczonych badających tajemni
ce kuchni - oni mtodzi, ani starsi nie ma
ją w tym względzie racji. Prawda leży, jak
zwykle, pośrodku. Otyłość uznano zostało
bezsprzecznie w świecie nauki i medycyny
za chorobę. Chudość Twiggi trudno było
nazwać stanem pełnego zdrowia, jako że
dłuższe marsze lub biegi są dla niej czymś
nieosiągalnym.
Większość Polaków nie umie prawidłowo
się odżywiać — twierdzą uczeni. Co naj
mniej 20 proc. ogótu ludności zalicza się do
kategorii „grubasów". Sprawa 1 jest o tyle
poważna, iż rzecz nie kończy się na nad
wadze. Ludzie ci są potencjalnymi kandy
datami na cukrzyków, miażdżycowców, wrzo
dowców i zawałowców. Taka jest, niestety,
prawda. Nawet statystyka jest w tym wzglę
dzie bardzo wymowna - ludzie otyli żyją
przeciętnie o 20 lat krócej, niż ich rówieś
nicy prawidłowo odżywiający się.
Fatalnie może się skończyć również nad
mierne dbanie o linię, szczególnie wtedy,
kiedy się nie ma najmniejszego pojęcia o
zasadach odchudzania. A już zupełnym nie
porozumieniem są dziwactwa dziewcząt w
wieku 12-20 lat, odmawiających zjedzenia
normalnych 3-4 posiłków dziennie. „Ziem
niaki tuczą, fasola szkodzi, jabłka brzuch
rozpychają” i w efekcie młoda dziewczyna
ma ziemistą cerę, włosy tracą połysk i za
czynają wypadać, paznokcie pękają, zęby
psują się w szybkim tempie. Nie ma nic
goreeepo - zdoeiem tekoray - niż 'Moście

Prawo otrzymania indek
su bez zdawania egzaminu
wstępnego miało dopingo
wać do jak najlepszej na
uki. miało być. nagrodą za
trud, miało otworzyć mo
żliwość dostania się na stu
dia maturzystom z prowin
cjonalnych szkół o niskim
poziomie nauczania. W ta
kich bowiem szkołach są
tak samo. jak i w innych,
uczniowie zdolni, ale nie
maja oni. niestety, szans na
dostanie się do szkół wyż
szych.
EKSPERYMENT NIE DLA
WSZYSTKICH
Szkoły wyższe w roku akademickim 1972/73 przyję
ły 1922 prymusów. Nato
miast szkół uprawnionych
do kierowania na studia
bez egzaminów wstępnych
było ponad 4,5 tys. Sądzo
no, iż jest to wynik zbyt
późnego
poinformowania
szkół o eksperymencie —
rozporządzenia nadeszły na
początku maja, kiedy to

tak błędnie pojęta dieta w wieku kilkunastu
lat, ponieważ dochodzi wówczas do trwa
łych uszkodzeń' niektórych organów wewnę
trznych i do zachwiania równowagi w pod
stawowych procesach fizjologicznych łącznie
z przemianą materii.
I KTÓŻ NIE MIAŁBY DOŚĆ?
Badania nad sposobem odżywiania się
prowadzono m. in. w Instytucie Medycyny
Wsi w Lublinie oraz w Instytucie Żywności
i Żywienia w Warszawie. Badania wykazały
powszechny brak wiedzy ludności wiejskiej
w zakresie zdrowego żywienia się (badania
prowadzono w kilku województwach). Na
wsi polskiej „jada się tłusto i dużo”, c „ziel
sko zostawia świniom". „Chłop ciężko na
polu pracuje, to i musi dobrze zjeść. Co mu
przyjdzie po jabłkach, marchwiach i innej
zieleninie. To dobre dla królików” — taki
jest tok rozumowania mieszkańców wsi.
Bardzo podobnie uktadoją swój jadłospis
mieszkańcy miast. Przeważnie jada się 4
posiłki dziennie . i najczęściej pozbawione
są one witamin. Z badań, prowadzonych
wśród miejskiej młodzieży wynika, że więk
szość je na śniadanie wędlinę, jajka, pie
czywo i mleko. Na drugie — również wędli
nę z pieczywem. Na obiad — zupy, ziem
niaki, kluski, kasze, mięso, warzywa. Kola
cja - to albo „resztki z obiadu" alba pie
czywo z wędliną, z dżemem i herbata. W
ogóle nie umiemy robić „kanapek z ziele
niną", brakuje pomysłowości w komponowa
niu surówek, cocktaile owocowo-mleczne
traktowane są jako przysmak, a nie jako
podstawowe picie w domu. Przy założeniu,
że zdecydowana większość mieszkańców wsi
nie bardzo orientuje się w racjonalnym ży
wieniu, że co najmniej połowa starszych lu
dzi kieruje się przestarzałymi kryteriami
„dobrego wyglądu" oraz że tyiko 1/3 mło
dzieży odżywia się — zdaniem lekarzy prawidłowo, sprawa wiedey w żym Kfłrresie
sta}« sżę peobteeww.

młodzież już składała po proc. prymusów uzyskało
dania do uczelni. Poglądo średnią ocen na poziomie
wi temu przeczą jednak wyższym niż 4,0, a w dru
dwa fakty. O eksperymen
cie bardzo wcześnie wie gim semestrze — 27,5 proc.
działy szkoły stołeczne i Z tzw. ogółu studentów,
szkoły w miastach woje czyli słuchaczy wszystkich
wódzkich. Tymczasem np. uczelni i wszystkich łat
w Warszawie mniej niż 40
proc. szkół średnich wyda studiów oceny bardzo do
ło skierowania na studia, w bre i dobre uzysku}« rrieea
Poznaniu i we Wrocławiu łe 20 proc.
— niespełna 30 proc. szkół.
DRUGI ETAP
Drugi kontrargument — w
następnym roku realizacji
W obecnym roku akade
eksperymentu znowu prze
szło połowa szkół nie wv- mickim zaostrzono kryte
dała skierowań. Więc ipB ria. Szkoły średnie mogły
brak informacji, lecz inll*
kierować po dwóch najlep
szych maturzystów, ale mis
M. Szymusiak
11 to być rzeczywiście naj
lepsi absolwenci. Określo
są tego zjawiska przyczy no dolną granicą: przecięt
ny. Jakie?
na z ocen na świadectwie
Badania Instytutu Poli na poziomie co najmniej
tyki Naukowej i Szkolnic dobrym oraz obowiązkowo
twa Wyższego nie dają na oceny bardzo dobre lob oo
to pytanie odpowiedzi. Z najmniej dóbr« z prredroło
dziennikarskich, dość płyt tów kierunkowych na stu
kich sondaży, wynika, że diach.
szkoły riie wydające skie
Dwa zjawiska powtórny»
rowań dzielą się na dwie
ły się. Przeszło 4,5 tys.
grupy. W pierwszej grupie
szkół średnich
powkłne
są to szkoły, w których po
skierować na studia ok. •
ziom ńauczania jest na tyle
tys. prymusów. Skierowa
niski, że najlepsi ucznio
wie mają na świadectwie nia wydano jednak tylko
3032 maturzystom, a więt
maturalnym trójki — więc
nie ma potrzeby chwalić znowu nawet w połowie
się takimi prymusami. W nie skorzystano x ekspery
drugiej grupie *ą szkoły mentu.
duże, o dość wysokim po
Mimo wyraźnie okreÄoziomie kształcenia, mające nych kryteriów wśród psjp
po kilka ciągów klas, tzn. musów znów znalefli
są np. trzy albo i cztery trójkowi absolwenci, a na
klasy maturalne. W każdej wet i tacy, którzy mają aa
znajdzie się kilku zdecydo świadectwie
maturalnym
wanie dobrych uczniów. po 5—6 ocen doatateosWybierając tylko jednego nyeh. Jak następny „rsat
— czyniłoby się pozosta prymusów” będzie sobie ra
łym krzywdę. Powstałyby dził na studiach? Socjolo
niepotrzebne kwasy i żalę, dzy z instytutu problem
tym bardziej, że prymusi dopiero badają — k-ońeąr
z takich właśnie szkół i tak się właśnie pierwsza seaji
się dostają na studia.
egzaminacyjna prymueów/i
rocznika
1973/74.
PIERWSZY ETAP
Wśród 1922 prymusów
przyjętych na studia tylko
1/5 miała bardzo
dobre
świadectwa
maturalne.
Wśród pozostałych kilka
procent stanowili „prymu
si”, na świadectwach któ
rych figurowało sporo, tró
jek, w tym i z przedmio
tów najważniejszych na da
nym kierunku studiów.
W efekcie po pierwszym
semestrze odeszło z uczelni
przeszło 200 „prymusów”, a
po pierwszym roku dal
szych kilkudziesięciu. Jak
na prymusów — stanowczo
za dużo. Warto przy tym
zwrócić uwagę, że nie eg
zaminy były przyczyną nie
powodzeń. Podczas pierw
szej i drugiej sesji egzami
nacyjnej potknęły się zaled
wie 44 osoby. Pozostali
„prymusi” nie byli w ogó
le dopuszczeni do sesji. Spo
ro „prymusów” zrezygno
wało riie czekając na skre.ś
lenie. 31 wzięło urlopy dzie
kańskie.
Egzaminy zdawali różnie.
Statystycznie rzecz biorąc
— lepiej niż pozostali, „nor
malni” studenci. W pierw
szym semestrze ok. 24

CO SIĘ JADAĆ POWINNO?

CO DAŁEłT

Zysk nie z« duży, «1« !
strata niewielka — do tale!«
go mniej więcej wnfoeH«
prowadzą wyniki zakończ«
nego obecnie etapu badań.
Zapisano Już wiele, wiele
tomów, z których wynika,
że uczeń dobry będzie *
pewnością dobrym atudentem. Uczeń dobry wcale
nie musi być wyjątkowo Ja
teligentny. Po prostu Jest
,pracowity, pilny, przez eete
ry lata nauki w szkole
średniej nauczył się »idttywnie organizować swoją
nauk« niektóre przedmio
ty opanowuje pamięciowo
itd., itd. Wszystkie te ce
chy niezwykle ułatwiają
studia, więc nawet bez prze
prowadzania badań trzeba
się zgodzić z tezą, że dobry
uczeń ma szanse być do
brym studentem. I dlatego
nikt w zasadzie nie sprzed
wia się samemu pomysłowi
—- dać dobrym uczniom w
nagrodę indeks. Ale dalej
już eksperyment ma więcej
przeciwników niż zwolen
ników.

Po pierwsze — dłaczegr
tylko jednego lub dwócl
prymusów rada pedagogi
czna ma wybierać, jeśli u
szkole jest np. 15 ucznió-w
z samymi piątkami na 4wij
dectwie? A są to przecie!
sytuacje nie należące dt
wyjątków. Po drugie —
prymusowi w żadnym ra
zie nie wolno mieć trójek
Ani jednej.

Zdaniem uczonych, zdrowy człowiek po
winien jeść wszystko, nawet wtedy, kiedy
przystępuje do odchudzania. W każdym bo
wiem produkcie spożywczym zawarte sq
związki w jakimś stopniu niezbędne do pra
widłowego funkcjonowania organizmu. Do
wodzi tego choćby przykład jajka — jedne
go z głównych wrogów miażdżycowców. Za
wiera ono rzeczywiście szczególnie dużo
niebezpiecznego cholesterolu, ale jest je
dnocześnie najbogatszym magazynem zwią
zków, które sprzyjają wydalaniu cholesterolu
z organizmu. A że tych bardzo cennych
związków jest w jajku parę razy więcej niż
Po trzecie — należałobj
cholesterolu — niektórzy uczeni twierdzą, że tak zorganizować „ekspery
ludzie dorośli nie powinni radykalnie ogra
ment z prymusami” aty
niczać ich jedzenia.
stał się on rzeczywistym dt
Więc — jeść wszystko. A przy fym często, pi-ngiem do lepszej nauk
tan. 3-4 razy dziennie, mało, regularnie i w szkole średniej. W przj
spokojnie. Warzywa i owoce - zdaniem u- padku typowania tylko 1
czonych — gwarantują długie i zdrowe życie. kandydatów na kilkudzie
sięciu uczniów (a w przy
KTO POWIE?
padku szkół o wielu cią
Lekarz o jedzeniu mówi tylko wtedy, kie gach klasowych na bliski
dy konieczna jest dieta, Prasa, radio i te 200 uczniów) do walki o t<
lewizja zajmują się tymi sprawami niezwykle dwa miejsca przystąpić mi
sporadycznie, z wyjątkiem chyba tylko „Ży
cia Warszawy”, gdzie Irena Gumowska raz że kilku najwyżej uczniów
na tydzień udziela porad, co jeść, jak go Inni nawet nie próbują
tować i jakie to będzie miaio skutki dla Gdyby natomiast szkoli
zdrowia. Czyżby pani Gumowska, która rze mogła typować np. wszys
czywiście to bardzo dobrze robi, miota być
jedynym autorytetem w sprawach żywienia? kich tych, którzy mają s(
I na koniec — gdzie Polak może kupić me bardzo dobre oceny
nietuczące produkty spożywcze? W wielu wówczas dano by szans<
krajach świetnie prosperują specjalistyczne zdecydowanie większej lic:
sklepy, w których sprzedaje się wyłącznie bie uczniów. Stworzono b;
produkty niskokaloryczne i dietetyczne. I
dlaczego u nas trzeba kupować od razu realne możliwości osiągnii
dla „plutonu wojska”? Mięso, wędliny, se cia celu. Dziś natomiast ni
ry, ryby są tok porcjowane (a coraz częś wet piątkowe od góry di
ciej sprzedaje się gotowe porcje), że nawet dołu świadectwo maturaln1
4-osobowa rodzina może się przejeść. A wcale nie gwarantuje in
przecież JyHco dla „linii” nie wyrzuci sie
MfeWY kąpiooągo »tao fób dwó^ z 4 deksu bez zdawania egza
mwbw z (fcwa,
M, 5.
rrrmćw wstępnyoh.

* *3 (%23) 17 I 18 marca 1974 r.
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HUMORESKI

Franciszek Fenikowski

Warcaby

Miloslav Svandrlik (Czechosłowacja)

Na akwenów szachownicy czarno'sinej
Cyklop sztormu i on — Odys słaby
od tysięcy lat i od godziny
grają statków pionkami w warcaby.

Logika a

Chmury rosną na czole olbrzyma,
rozcapierzył fal paluchy mokre,
d}oń wyciągnął i już w garści trzyma,
czarny pionek — sztormujący okręt,
lecz kapitan nie dał za wygraną,
zaciął zęby:
— Tej partii nie przegram!

— Donieś, mewo, na brzeg i doręcz
tę depeszę w Gdańsku mej miłej!

Na lOO-lecie
pierwszego występu

—

Sto twarzy Solskiego Co nowego w kodeksie drogowym
M

S

O

podwozem

otoryzacja
to
ogólnonarodowe hob
by i każdy ma się
za speca w tej materii.
Ponieważ słońce przygrza
ło wcześniej niż której
kolwiek z ostatnich zim,
należy się spodziewać rych
lego natężenia
dyskusji
między pieszymi a zmoto
ryzowanymi, w której to
do stałego zestawu argu
mentów należy wymowne
stukanie palcem w czoło i
odpowiednio modulowana
inwokacja: ty baranie... A
ponieważ komunikacja, jak
rzadko która część ekono
miki, ma cechy społeczne
widoczne szczególnie łat
wo ponieważ każda nie
sprawność w tym układzie
daje straty ludzkie i ma
teriałowe wielce kosztow
ne, sposób ruchu, korzysta
nia z dróg — tak jak or
ganizacja w przemyśle —
staje się tematem dnia na
wiele następnych dni.

M

Jak jeździć, jak cho
dzić, jak dbać o pojazd i
jakimi kwalifikacjami dys
ponować, by
prowadzić
,Stara-’,
„Trabanta”,
,WSK”, „Ursusa" bez na
rażenia życia i mienia?
Odpowiedzi na te pytania,
zawarte w kodeksie dro
gowym, tej biblii organi
zacji ruchu, nie mają cech
prawd ostatecznych, nie
zmiennych. W miarę natę
żenią
ruchu, w miarę
zwiększenia liczby wozów
kierowców, muszą zmie
niać się reguły ustalone
przed laty, wówczas
—
-acjonalne, zasadne. Wiel
kie znaczenie ma też pró
ba praktyki, jakiej podda
no kanony kodeksu. Nie
które definicje
niegdyś
wystarczające lub — jak
się wydawało — wystar

czające — są dziś wyraź
nie anachroniczne.
IKT już dziś nie bę
dzie się upierał przy
utrzymaniu określe
nia obszaru zabudowane
go, czyli tych trzech legen
darn.ych chałup w odległo
ści nie mniejssej niż pięt
naście metrów od drogi —
co zmusza do zmniejszenia
prędkości do 50 kilome
trów na godzinę, bo nawet

N

kumentu
przeczytanego
przez przedstawicieli zainte
resowanych resortów, opa
trzonego poprawkami
—
stanie się lekturą publicz
ną, kilka uwag o istocie
zmian i najważniejszych
konkretach.
'T3DŁUG zasady po
dobnej do lekarskiej
maksymy:
przede
wszystkim
nie szkodzić,
eksperci od ruchu zdecy-

W

R. Lencewicz
jadąc osiemdziesiątką w
kolumnie, nie sposób liczyć
zabudowań i wyceniać od
leglości po lewej i prawej
stronie. Przepis ten nie
wątpliwie wymaga zmia
ny, jak też i inne, np. o*
kreślające wymagania tech
niczne wobec samochodów;,
zdrowotne — wobec kie
rowców. Każda z tych
zmian może, powinna się
przyczynić do odzyskania
kilku miliardów złotych
traconych dotąd na dro
gach. Bo gdyby policzyć
wszystkie straty
paliwa
spowodowane zbędnym ha
mowaniem przed byle gru
pą szop, gdyby policzyć u*
bytki w sprzęcie zawinio
ne przez kierowców przy
gotowanych na kursach,
obecnym chałupniczym spo
sobem — wówczas miliar
dowe sumy stałyby się
wielkością do zaksięgowa
nia.
Rzeczoznawcy,
którym
patronuje Rada Motoryza
cyjna skończyli właśnie
część prac nad unowocześ
nieniem, modyfikacją, czy
też jak kto woli, nową edycją kodeksu drogowego.
Zanim ten zbiór reguł —
już w postaci projektu do

Nad listami od czytelników
IEKTÓRYM Czytelnikom wy X Muzy równe cztery kilometry I I
którzy równie subtelnie i delikatnie
daje się, że felietonista to gdyby nie wasze prośby, napisz pan
malują piórem portrety kobiet jak
człowiek, który wiele moie. coś w tej sprawie, milczałbym da Iwan Bunin. Ot, chociażby jubilat
Wystarczy aby o tym lub owym lej.
na Zresztą zobaczycie sami, że jest Jarosław Iwaszkiewicz. Nie uważam
pisał, a rzecz zaraz nabierze mocy to jedynie słuszna metoda. Głos
natomiast, aby przeciwstawiać to
obowiązującej i spełni się. Tych ten pozostanie (ach, któryż to już Nopasłe i prawdziwie delikatne to
Czytelników, którzy tok mniemają raz?) głosem wołającym na pusz misko „naszym młodym brutalistom,
muszą wyprowadzić z błędu. Zechczy I
którzy poniewierają kobietą w lite
cijcie sobie, drodzy i mili, przypom
Czytelniczka Z. H. z Elbląga pro raturze podobnie jak w życiu". Dro
nieć anegdotkę o góralu co to w si mnie o to, abym zabrał głos na
ga pani, Bunin był wyrazicielem
pisane nie wierzył i całkiem dobrze temat
wychowywania
młodzieży
(może nawet nieco spóźnionym)
na tym wyszedł. Felietonista, to przez masowe środki przekazu i in swojej epoki. Epoki długich sukien,
człowiek, który niewiele może. Pro-, formacji (głównie myśli o TV). Czy koronek, gorsetów, wiejskiego le
wie nic! lego pomstowanie, maru nię to z dziką rozkoszą. A ta spra nistwa, konfitur, tragicznych roman
dzenie, a nawet zgłaszanie inicja wa akurat, według mego mniema sów i krewkich oficerów z czarnym
tyw tyle jest warte, co przelewanie
nia, ma się całkiem dobrze. Pani
wąsikiem. „Naszym młodym brutali
z pustego w próżne. Po tym krótkim
chciałaby krytyki. Przykro mi, ale
stom" świat (także i w tym delikat
i bolesciwym (dla mnie) wstępie
mogę tylko chwalić. Nasza młodzie nym względzie) jawi się w innych
mogę przystąpić do konkretów.
żowa telewizja naprawdę uczy i
barwach i innych proporcjach. I
Pytacie mnie, kochani mieszkańcy wychowuje w przeciwieństwie do
dlatego nie trzeba i nie należy ich
Przymorza, dlaczego w naszej dziel dorosłej, która nudzi, usypia i czę sobie przeciwstawiać.
nicy, tak przecież dużej i prężnej,
sto gęsto wyprowadza człowieka
Pewien prowincjusz, z moich ro
do tej pory nie ma ani jednego ki z tak zwanej nerwowej równowagi.
dzinnych stron, powiedział bardzo
na? Nie ma, bo go po prostu nie
Chwalę więc te „Latające Holen trafnie, że „każda epoka ma swe
zbudowano. Sam wielekroć wolałem dry", „Ekrany z bratkiem" i w owłasne cele i zapomina o wczoraj
o taki przybytek. Apelowałem,
góle Telewizję Młodych.
szych snach”.
przedkładałem, wykazywałem, radzi
Inna czytelniczka pyta, dlaczego
Kobiety Bunina są z przedwczo
łem, a nawet groziłem żałosnymi
do tej pory nic nie napisałem w rajszych snów. I w dzisiejszych moc
skutkami. Aliści był to głos wariata.
„Dzienniku" o „Gramatyce miłości" nych czasach nikt by pewno nie
Iwana Bunina. Książka ta, zdaniem zwrócił na nie uwagi. Są nazbyt
Kina ci się zachciewa? - My tu
mamy inne trudności, ważniejsze czytelniczki, zasługuje na szczegól skromne, ciche i pokorne. Nawet ta
potrzeby i większe niedostatki. Są
ne względy i wyjątkową reklamę,
Polka ze „Sprawy kometa Jełagina"
kłopoty ze sklepami, trzeba na
albowiem dzisiaj nikt już tak sub jest skromna i cicha w porównaniu
gwałt rychtować szkołę, a ty, ciem telnie i delikatnie o tych sprawach z dzisiejszymi jej koleżankami po
na maso, o kinie!... Tedy przestałem
nie potrafi pisać. Po pierwsze, pisa fachu i zamiłowaniu.
robić wrogą robotę, zomilkłem. Do łem o tych nowelach w roku ubie
kina więc prawie nie chodzę, bo - głym właśnie w „Dzienniku". Po
podobnie jak wam - jest mi za da drugie, znam dzisiejszych pisarzy
K. Łastawiecki
leko. Do najbliższego przybytku (myślę, że maja czytelniczka też),

N

UDćIE często przeceniają logikę ze kiedy cementu dostarczył mi dentysta Pedoszkodą dla ogólnyph wiadomości. lek. Mogłem rozpocząć pracę.
Na przykład żona mego przyjacie
Jeżeli nie jest się fachowcem, można oczy
la była wyznania husyckiego i sam widok
wiście popełnić błąd. To się przydarzyło i
kielicha wprawiał ją w trans. Raz w Libercu mnie. Najbardziej zdenerwowało moją żonę
zaczęła się żegnać przed frontonem domu, to, że stawiając murek, zapomniałem usu
przy czym nie zauważyła, że nie jest to nąć dywan. Smuciło ją również to, że nie
świątynia husycka, ale winiarnia.
wstawiłem w murek drzwi, tak że jeszcze nie
Jeżeli no stadionie sportowym widzimy na wiemy,, jak będziemy się dostawali do pow
tablicy wypisane 0:0, to wcale nie oznacza, stałego w ten sposób pokoiku. Możemy
że pod tym znakiem znajdziemy ubikacje wprawdzie korzystać z okna, ale drabinka
dla pań i panów. Musimy to sobie uświado pożarowa jest przeżarta przez rdzę. Poza
mić! Ja sam byłem niewolnikiem logiki i tym cała nasza rodzina od dłuższego czasu
konsekwentnie się ośmieszałem. Chciałem cierpi na zawroty głowy. Mnie znów najmoc
na przykład wymalować mieszkanie i w niej dotknęło to, że w tak trudno dostęp
swej dziecinnej naiwności udałem się na nym pokoju zamurowałem szafę z ubrania
poszukiwanie malarzy. Patrzyli na mnie tak, mi, tak że pozostała mi tyiko czerwona bonjak gdybym nie miał wszystkich klepek i że iurka i papucie po dziadku. Tak ubrany
by mnie jakoś uspokoić wyjaśnili mi, żeby człowiek nie może przecież chodzić nor
to mogli rozważyć za trzy kwartały. W knaj malnie do biura.
To zagadnienie rozwiązałem w ten spo
pie vis-a-vis na szczęście rum otrzymałem
natychmiast. Po dwóch tygodniach mieszka sób, że ubranie wypożyczył mi na pewien
nie wymalował mi emerytowany pocztmistrz- czas narzeczony mojej córki. Wyglądom
daltonista, którego największą namiętnością wprawdzie trochę, jak chuligan i ludzie na
mnie spoglądają nieżyczliwie, ale ratuje
było mieszanie kolorów.
mnie jakoś moja łysina.
Potem chciałem przedzielić jeden z po
Daleko gorsze było to, że pewnego po
kojów i, kierując się logiką, zaszedłem do południa wezwał mnie do siebie sam dy
przedsiębiorstwa
budowlanego. Odesłali: rektor.
mnie do jednej z przyszłych pięciolatek, kie
— Słuchajcie, Skrabanku - powiedział
dy to któregoś przedpołudnia mógłbym miękkim aksamitnym barytonem - wyście
wpaść po informację. Zamierzałem jednak podobno sami przedzielili swoje mieszkanie!
pokój przedzielić szybko, więc zacząłem Nie wiedziałem, że z was taki majster!...
działać. Przede wszystkim odwiedziłem poczt— No... majster... to może nie — odezwa
mistrza daltonistę, ale ten był po upadku
z drabiny. Właśnie spisywał testament na łem się nieśmiało.
— Tylko bez zbytecznej skromności! —upo
rzecz swojej siostrzenicy, która go przez trzy
dzieści pięć lat bezinteresownie przeprowa mniał mnie. - To jest piękne, jeżeli urzęd
nik ma pozytywny stosunek do pracy ręcz
dzała przez skrzyżowanie ulic.
nej. Słuchajcie Skrabanku. Ja bym też
W tych okolicznościach zdecydowałem, chciał przedzielić swój pokój - mielibyście
że ściankę działową wymuruję sam. Cegły czas w najbliższą sobotę i niedzielę?
otrzmałem od pewnego cukiernika, podczas
Miałem czas.
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Jego słowa w noc nad siwą pianą
mewa niesie jak biały telegram;
z mostku żegna ją wsparty o poręcz,
kołysany przez ostre przechyły:

LODY
studencina,
Charakterystykę postaci
Ludwik
Napoleon które przychodziło odtwa
Karol Sosnowski, od rzać Solskiemu, zarysowy
’tojmłodszych sztubackich wał bogatą charakterysty
l<tt. lubił zwodzić swojego ką zewnętrzną — pisze S.
ojca, dawnego wiarusa zv Witold Balicki. — W kreoPowstania listopadowego, a wane przez siebie postacie
no stare lata kancelisty w przedzierzgał się w sposób
tyłlicyjskim.
miasteczku nie do poznania. W garde
Gdowie, niedaleko Myślę• robie Solskiego, w krakow
Przed drzwiami ojcow skim teatrze, wśród autoskiej kancelarii pojawiał • grafów i malowideł znalazł
**? niespodziewanie w po się tekst Heleny Modrze
staci biednego chłopiny. jewskiej, utrwalający taki
Proszącego o napisanie po- zakulisowy obrazek: kiedy
to znów jako zabie malutkiego, chudziutkiego
dzony mnich chodzący po i jakby podszytego wia
kiDeści,e z twarzą zaslonię- trem Solskiego zobaczyła w
l(? kapturem, to jako staro- roli opasłego, rozlanego w
takonny Żyd w chałacie z tłuszczu sędziego Degbery
kręconymi pejsami. Był tak w Szekspirowskim „Wiele
zmieniony ubiorem i gło hałasu o nic”, napisała:
sem, że poczciwy stary „Będziesz skazany na wiecz
Sosnowski nie poznawał ny .jubileusz za kolki, któ
Własnego syna i z całą po- rych dostałam ze śmiechu
'Wgą zabierał się do załat na twój widok!”.
wiania petenta. Kończyło
OLSKI nie, potrzebu
!t? wszystko na śmiechu
je ani sekundy na
Mubaka i wymyślaniu ojten proces „wyjścia
to
ze siebie” i „wejścia” w
Kiedy dorastał lat dwu- skórę kreowanej postaci —
‘ziestu, stanął w pokornej pisze Aleksander Zelwero
Postawie przed rodzicem i wicz. — Jest ustawicznie
'■ałując ojcowską rękę po gotów do tej metamorfozy.
wiedział:
Od razu, w każdej chwili,
— Tato, ja chcę do tea- może zmieniać nie tylko
Pru!
swój głos na brzmienie ba
— A cóż ty. chłystku, sowe, tenorowe, na falset
Wm będziesz robił?
czy wręcz niewieści so
—- Hamleta! — odpowia- pran, ale również mimikę,
ruchy i gesty, swój na
«1 skromnie młodzieniec,
— Stołki będziesz ze see strój, swój ton psychiczny.
lU wynosił! Widziałeś go! Jest jakimś automatem,
1omleta! Marsz do urzędu! który na głos dzwonka tea
Ale Ludwik Sosnowski tralnego literalnie wskaku
Pakował cichaczem kilka je w nastrój danej roli,
tsiążek i ruszył, do Krako przestaje być sobą i zaczy
wa, aby jako lokaj wygło- na żyć pełnią życia swojej
to na scenie swoją pierw- roli.
*<? kwestię: „Prędzej, jaśKornel Makuszyński wspo
tte pani! Bo pan hrabia mina, że w 1882 roku Lud
wik Solski śpiewał arię
D tego czasu — a Jontka w „Halce” Moniusz
właśnie m.ija sto lat ki: „Albo ludzie onego
od pierwszego wy czasu byli głusi, albo się
cudy działy, bo oto ten
iępu Ludwika Sosnowkiego, który przybrał so~ człowiek wyśpiewał wszyst
'le teatralny pseudonim kie większe partie tenoro
Równocześnie
zaś
-udwik Solski — publicz- we”.
tośe teatralna Krakowa, śpiewał w operetce, którą
Warszawy i całej Polski sam reżyserował, a na sce
!rfe.z pół wieku mogła po* nie grał role dramatyczne
wiwiać sto twarzy Solskie- — starego Fryca w „Fryde
ukazującego się raz ja- ryku Wielkim” Nowaczyń0 Stary Wiarus w „War- skiego czy Dymitra, w
towiance" Wyspiańskiego „Dymitrze Samozwańcu”.
biernie skopiowany porTo zresztą tylko kilka z
jego ojca), raz jako wielu twarzy Ludwika Sol
kudo gęba w .,Wieczorze
rzech Króli” Szekspira, skiego, jednego z najzna
°z jako Ślaz w „Lilii We komitszych aktorów jakich
jdzie" Głowackiego, to wydala scena, polska.
n°wu. jako Łatka w „DoVWociu” Fredry czy jako
wrpagon w „Skąpcu" MoA. Czermiński
>era.

rzeczywistość
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dowali się na regułę: prze
de wszystkim — nie prze
szkadzać. Sugerują oni mi
nistrowi komunikacji bez
względną likwidację ogra
niczeń
nieuzasadnionych,
nakładanych tak na pie
szych, jak i na kierowców,
których sporo jeszcze obo
wiązuje. Druga z podsta
wowych idei — to wyjaś
nienie definicji mało pre
cyzyjnych, łącznie z legen
darnym opisem „obszaru
zabudowanego” i „szcze
gólnej ostrożności”, która
obowiązuje
uczestników
ruchu. Obszar zabudowa
ny będzie tam, gdzie wy
stawi się tablicę odpowied
niego kształtu z nazwą
miejscowości.
Trzecia z
fundamentalnych
reguł
przyjętych przez eksper
tów brzmi: niczego na wia
rę, żadnych zmian na wy
czucie — za przepisem mu
szą stać wyniki badań.
Dlatego nie rozstrzygnie
to jeszcze historycznego
sporu o światła miejskie
(trzeba poczekać na wyni
ki
badań
krajowych i
zagranicznych),
zalecenia
w
sprawie
ogranicze
nia prędkości maksymal
nej, wobec braku rze
telnych obserwacji ustala
jących
związek między
prędkością a bezpieczną
jazdą; ograniczenie pręd
kości
wprowadzone
ze
względów
oszczędnościo
wych — to przecież cał
kiem inna historia.

teraz —kilka konkre
tów. Zgodnie z mię
dzynarodowymi nor
mami, zamierza się znieść
wyjątki od reguły pierw
szeństwa dla
pojazdów
nadjeżdżających z prawej
strony, obowiązujących w
Polsce w ruchu okrężnym
—' na rondzie. Wszystkie
pojazdy ma obowiązywać
pewien standard wyposażę
nia technicznego, hamulec
dyuobwodowy,
lusterko
zewnętrzne, cichy, skutecz
ny tłumik, światła o okreś
lonej jasności. Zamierza
się wprowadzić, do testu
kontrolnego, któremu pod
dawane będą
okresowo
wszystkie wozy, wskaźnik
minimalnej rzeźby bieżni
ka. Uprości się ewidencję
i
rejestrację
pojazdów,
wprowadzi obowiązek okre
sowej kontroli lekarskiej
kierowców niezawodowych,
zmieni przepisy w sprawie
szkolenia
i wydawania
praw jazdy.
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Nowy kodeks będzie , z
całą pewnością lepszy od
starego, gdyż uwzględni
wieloletnie doświadczenia
i opinie krytyczne. A prze
cięż bądźmy realistami, po
dobnie jak eksperci, któ
rzy uchylili się od jedno
znacznego określenia pierw
szeństwa na pasach dla
pieszych, utrzymując nie bez
racji iż mógłby to być piękny
sposób na sparaliżowanie
ruchu kołowego Proszę so
bie tylko wyobrazić gro
madkę rozbawionej dziat
wy, która ustawiwszy się
w odpowiednio rzadką ko
lejkę, zablokowałaby na
kwadrans śródmiejską ar
terię. W tej sytuacji wyj
ściem
znakomitym jest
wprowadzenie
skutecznie
działającej sygnalizacji, bu
dowa
przejść podziem
nych, a jako. środek uzupel
mający i niezbędny w każ
dej sytuacji — wzajemna
życzliwość i kultura. Niech
że jej nie zabraknie w
tym sezonie. I to nie tylko
ze
wzlędów ekonomicz
nych.
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Alojz Cohej (Czechosłowacja)

Cegła
RACAJĄC z obiadu spostrzegłem ce
głę. Zwykłą cegłę. Poniewierała się
Bóg wie od kiedy przy schodach i
nikt na nią nie zwracał uwagi. Obiad był
udany, a nawet piwo nie było najgorsze, to
też przyszło mi do głowy takie głupstwo.
— Wpakuję tę cegłę do teczki Pośvancowi. Przynajmniej będzie heca!
O trzeciej Posvanc złapał teczkę i tyle go
widziano. Rano jednak przyszedł do pracy
nasrożony jak dzikus i stojąc jeszcze w
drzwiach wyrzucił pod adresem referenta
Jagniątka:
— No, to są jagnięce kawały! Gdybym
się nie liczył z przyzwoitością rzuciłbym mu
tą cegłą w łeb.
Jagniątka miał szczęście. Od rana tkwił
na jakimś aktywie, a więc Posvanc, zamiast
dalej wymyślać, wrzucił cegłę do jego
teczki.
Rano spokojne zwykle oblicze Jagniątka
wyglądało jak twarz rozzłoszczonego morsa.
Oskarżył bezkompromisowo kreślarza Zna
chora o brak wychowania, nawymyślał mu
od chuliganów i w czasie południowej
przerwy niepostrzeżenie wsunął mu cegłę do
sportowego worka.
Znachor zaraz po obiedzie wyjechał na
mecz piłki ręcznej gdzieś na Morawy. Kie
dy wrócił z woleja zaatakował rachmistrza
Cifranića, popełniając rażący faul, i oskar
żył go, że mu zazdrości jego sportowej ka
riery i dodatku na wyżywienie.
Następnego dnia stara Cifranićowa oskar
żyła przed samym zastępcą dwie młode
oraktykantki o chuligaństwo i brak szacun
ku dla siwych włosów, ponieważ znalazła
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wieczorem w swojej siatce no zakupy za
miast chleba... cegłę.
Zastępca ostro skarcił sympatyczne praktykantki i pouczył je, aby nie torpedowały
dobrych stosunków międzyludzkich i dobre
go imienia zakładu. Poza tym zawiadomił
o wszystkim szkołę.
Już się wydawało, że afera z cegłą zosta
ła ostatecznie zlikwidowana.
Oczywiście, tak by było, gdyby ktoś nie
vyrzucil cegły przez wpółotwarte okno do
willi zastępcy.
W zakładzie zbliżała się burza. Przycho
dziliśmy do pracy punktualnie co do minu
ty, a wychodziliśmy długo po syrenie. Nikt
nie odważył się w godzinach pracy czytać
gazety, parzyć kawy, telefonować do kumy
— albo skoczyć na piwo do bufetu. Zastęp
ca był tajemniczy i nieprzenikniony.
- Coś na nas szykuje! — szeptaliśmy w
strachu. To się dobrze nie skończy. Ktoś
wyleci.
Minął dzień, drugi, minął tydzień i nic!
Po miesiącu zatrzymał mnie w bramie
portier, przyłożył dwa palce do służbowej
czapki i powiedział.
— Pozwoli pan skontrolować teczkę?
Diabelska cegła! Byta w teczce!
Wywiesili mnie w gazetce ściennej i wy
krzyczeli moje nazwisko w radiowęźle, tak
że całe przedsiębiorstwo wiedziało, że wy
noszę w teczce materiały. Po dwóch dniach
wezwano mnie do dyrektora, To nie było
nic orzyjemnego. Na szczęście starego od
wołano odgórnie na iakaś ważną naradę.
Ale mnie wystarczyło tych pare minut na
to, aby nasz dvrektor pośpieszył na naradę
w aeneralnej dyrekcji z cegłą w teczce.

Paweł Ił lesz (Węgry)

Bukiet róż
ÓJ najbliższy przyjaciel Piszta Po- czerwonych róż, ile pani liczy wiosen! No,
pluhar należy do tych, o których się co tu dużo mówić. Otrzymałem adres, poże
mówi: „Czarujący mężczyzna o wy gnałem się z nią i od razu popędziłem do
twornych manierach". Poza tym jest on kwiaciarni i zamówiłem dwadzieścia pięć du
znawcą i miłośnikiem trzech rzeczy: po żych czerwonych róż. Podałem adres.
pierwsze kobiet, po drugie kobiet i po trze
- Co dalej?
cie znowu kobiet.
Przyjaciel westchnął głęboko i pokiwał
- Boże, kiedy nasze usługi staną na wy głową.
sokości zadania i zaczną spełniać życzenia
— Wiem, róż, oczywiście, nie dostarczono!
klientów?
— Co oi się stało? — przerwałem. - Do Nic nadzwyczajnego! — wyraziłem przypusz
czenie.
tychczas nic nie mówisz o kobiecie...
- Gdyby to! Gdyby to!... Dziś znowu
- Czekaj, czekaj. Ot, o co chodzi! Po
znałem w ubiegłym tygodniu wspaniałą ko spotkałem ją, a ona...
— Co ona?
bietę. Od słowa do słowa, nawiązała się
rozmowa, i zdawało mi się, że zrobiłem na
— A ona obrzuciła mnie takim pełnym
niej wrażenie. I nagle ona zadaje mi py nienawiści wzrokiem, że cudem tylko unikną
tanie, ile - według mnie - liczy sobie lat. łem zawału. Biegnę do sklepu. - Dlaczego
No, ■ myślę sobie, mnie, starego wróbla, nie wypełniliście mego zamówienia — łajda
chcesz wprawić w zakłopotanie takim py ki - krzyczę - przecież zapłaciłem za róże
taniem! Od razu skombinowałem, że ma i za ich dostarczenie?! A oni, niech ich
kolo trzydziestu i niezwykle uprzejmie mó czart porwie, spokojnie mi wyjaśniają. —
wię: — 'Jeżeli pani zdecyduje się zaufać Wasze zamówienie, szanowny panie, wyko
mojej delikatności - a ta jest jedną z naliśmy w zupełności. Co prawda nie mie
moich cech — i poda mi swój adres, to ju liśmy dwudziestu pięciu dużych róż, ale za
tro ośmielę się pani przysłać tyle pięknych to wysłaliśmy pięćdziesiąt matych...

M

N. Je lin i W. Kaszajew (ZSRR)

Aktualny temat
J, jaki mam temat! - powiedział Łarczuk redaktorowi Ryżikowowi.
— Ostry? - zainteresował się tam

ten.
- Jak rogi bawołu! Jak wzrok orła! Jeżeli
nie przeleję tego tematu na papier, on"we
mnie wybuchnie!
- Ciekawe! Ciekawe! - ożywił się Ryżikow. Dawno nie widziałem, aby w tobie
miało coś wybuchnąć.
- Wyobrażacie sobie - zaczął Łarczuk.
- My wszyscy, każdy na swoim miejscu za
łatwiamy ważne sprawy, robimy rzeczy po
żyteczne, a gdzieś tam w ,Soczi na plaży
wylegują się nieroby, którzy rozmaitymi
sztuczkami wyłudzili delegacje. Takie foki
morskie! Nietoperze! Byczki w sosie włas

nym! Widzicie, ich żywioł, to morze! Leżą
tam, czas płynie, diety lecą, a robota leży!
- Ale o tym przecież już tyle razy pisa
no - zmarszczył się Ryżikow.
- Trzeba pisać jeszcze i jeszcze - za
pewniał Łarczuk — dopóki nie wyginą ama
torzy wakacji na koszt państwa.
- Gorący jesteś, bracie! - Ryżikow po
kręci! głową, potarł czoło i poddał się.
- Dobrze, przygotuj materiał. Damy dwieś
cie wierszy...
Łarczuk wybiegł z redakcji i skierował się
ku najbliższemu automatowi telefonicznemu.
- Halo, Tania? Pakuj się. W sobotę wy
jeżdżamy. Skombinowałem delegację do
Soczi...
Tłum. ERO
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W pobliżu małego ekranu
poniedziałkowym
Teatrze Telewizji
Jan
Kulczyński
wystawił „Dom kobiet”
Zofii Nałkowskiej. Sztu
kę o smutnym domu
sześciu samotnych kobiet. Tak przynajmniej
potocznie określa się ten
utwór Bohaterki są bie
dne, samotne, los im
cierpień nie szczędził.
Zgorzkniałe, zawiedzio
ne, zdradzone.
Ale gdy bliżej się im
przyjrzeć, to trzeba przy
znać, że są one dziś,
dla nas, zupełnie z in
nego świata. Pewnie, że
sztuka została napisana
dobrych
kilkadziesiąt
lat temu, że autorka tak
właśnie widziała życie
tamtych kobiet. A po

czyniwszy takie założe
nia możemy dziś patrzeć
na utwór Nałkowskiej
z punktu widzenia war
tości obyczajowych. Bo

bardziej interesujących
w swojej epoce, umiała
dostrzec i inne oblicze
życia ówczesnych ko
biet. Tych, dla których
miłość, dla których męż
czyzna są sprawami ab
solutnie pierwszoplano
wymi, bez których nie
ma, nie istnieje żadna
sfera życia szczęśliwe
go.
-4 co zostało ze sztuki

„Dom kobiet”
rzeczywiście jest to oby
czajowy obrazek z tam
tych lat. Zręcznie, ze
znajomością tematyki i
warsztatu napisany. I
można tylko podziwiać,
że właśnie Nałkowska
— kobieta piękna, ucho
dząca za jedną z naj-

Nałkowskiej dla dzi
siejszego widza? Myślę,
że prócz obyczajowego
rysunku, dramat wyroi
nia się znakomitymi ro
lami. Oczywiście kobiecyrąi. Bardzo trafnie
obsadzone są właściwie
wszystkie role; Zofia

Etymologia przedwiosenna
BOCIAN - „słowo polskie
(
nadodrzańskie”
podaje
prof. Brückner - zwany tak
że
nikiem, buslem, Wojt
kiem, a downiej i księdzem
Wojciechem. Ptak ten, jako
pady, pfazy i robactwo nisz'
czpcy, pozyska! opiekę ludu
i w Polsce się zadomowił.
Dtugosz opowiada o częstych
wypadkach przechowywanio
bocianów przez zimę w cha
tach ludu krakowskiego. Do
piero pod koniec XIX w. bociony zaczęto trzebić. Obec
nie najłatwiej je spotkać w
polu.
„Bociana sprowadzić'’ zna
czyło wprowadzić szczęście
do swego domu. Dlatego u
szlachty j u ludu zaciągano
na szczyty dachów i wierz
chołki drzew stare brony i
koła od wozów ze słomianym
wiechciem, a i niekiedy i z
jakimś błyszczącym przedmio
tem. Na Mazurach utrzymuje
się podanie, że Chrystus z
jakiegoś powodu zamienił
pewnego potwarcę w bocia
na i kazał mu odtąd świat
plugastwa oczyszczać. Kie
dy w końcu sierpnia bociany
szykują się do odlotu, lud
nazywa to sejmikiem bocia
nim, a kiedy około św. Józe
fa brfciany przylatują do Pol
ski, mówią o nich, że resztkę
zimowego śniegu przynoszą
na skrzydłach. Wyrażenia i
przysłowia: „Albo to jo bo
cian, żebym świat czyścił?”.
„Jak bocian przyleci, możecie
iść na dwór, dzieci", „Bo już

Małynicz jako rozumie
jąca świat i ludzi Bab
ka, zgorzkniała Tekla
— Zofii Rysiówny, naj
sympatyczniejsza chyba
Maria — Karoliny Lu
bieńskiej, przesadna w
trosce o własne zdro
wie — Julia — Barba
ry Ludwiżanki. 1 młod
sze pokolenie — praw
dziwa Róża. której Bar
bara Krafftówna dodała

bocian przyleciał do rodzin
nej sosny i rozpiął skrzydła
białe, wczesny sztandar wios
ny” (Mickiewicz), „Widziałem
lotne w powietrzu bociany
długim szeregiem. Żem je
znał kiedyś na polskim ugo
rze - smutno mi, Boże” (Sło
wacki), „Do kraju tego. gdzie
winą jest dużą popsować
gniazdo na gruszy bocianie
bo wszystkim służą... tęskno'
mi, Panie...” (Norwid).
PRZEDNÓWEK - okres
przed nowymi zbiorami. Dy
gasiński pisał, że nastał
„straszny przednówek, praw
dziwa zmora ubogiego wieś
niaka, któremu na tę porę
zabrakło chleba czarnego,
kartofli, kapusty”. W przed
nówki spożywał lud najroz
maitsze namiastki roślinne,
mełł korę brzozowo, jadał żolądż, tebiodę i młodą pokrzy
wę, perz i wszelką darń roś
linną. Wacław Potocki pisze:
„W Podgórzu na przednówku
z lipowego liścia chleb jedzą,
kiedy owsem i samym przę
dziwem ludzie żywi". Przysło
wie: „Na przednowiu pustki
w gumnie”.
UGÓR - pole leżące odło
giem. Od gorzeć, gore, bo
w gospodarstwie trójpolowym
po ozimym i jarym trzecie,
bez posiewu wystawione na
ugór słoneczny, bydłu no pa
szę. Zwrot: „Ugorem leżący”.
Przenośnia np. „przeorać .in
telektualne ugory”. Przysło
wie: „Gdy ugory pokład da
ją, krowy mleko chowają”.

JASKÓŁKA - do XV w. jastkółka, słowo wspólne dia
wszystkich Słowian. Najbar
dziej rozpowszechnione są w
Polsce: jaskółka dymówka i
oknówka. „Na drutach ja
skółki czernieją jak nuty, we
dle których wiatr śpiewa
swych westchnień pacierze”
(Stoff). Zwroty: „Pierwsza ja
skółka" - zapowiedź. Przysło
wio: „Jedna j&skółka nie czy
ni wiosny", „Powiedziały ja
skółki, że niedobre są spół
ki”, „Jaskółka i pszczółka la
la. znakiem to wiosny dla
świata". Jaskółka - najwyż
szy balkon w teatrze, figura
w jeździe na łyżwach i w
skoku do wody.
SKOWRONEK - znaczy do
słownie „co za wronka”?, ale
w formie wron - rodzaj mę
ski (stąd także nazwa gaw
rona). Słowo prasłowiańskie.
„Gdyby
rannym
słonkiem
wzlecieć mi skowronkiem,
gdyby jaskółeczką bujać mi
po niebie” (Wolski: „Hal
ka”). Przysłowie: „Jak sko
wronek zaświergoli, myślą już
chłopi o roli”.
PIERWIOSNEK - słowo zło
żone z pierwszy i wiosna dwóch prasłów. Najbardziej
znanym u nas gatunkiem jest
pierwiosnek lekarski, zwany
także kluczykiem. „Z niebies
kich najrańszą piosnek led
wie zadzwonił skowronek,
najrańszy kwiatek pierwiosnek
błysnął ze złotych obsłonek"
(Mickiewicz).

Echa muzyki młodzieżowej

Dzikie kotki
OZWOJOWI 1 pro
blemom węgierskiej
muzyki
rockowej
(która obecnie górn
ie poziomem nad muzyką
Innych krajów socjalistycz
aych w sposób zdecydowa
ny) poświęcę w najblifc-

Na razie (w związku *
|vm, że zespół nagrywał
wyłącznie dla radia, a
w
węgierskim radiu rock nie
bardzo jest łubiany) reper
tuar „Dzikich kotek” bliż
szy jest muzyce pop niż
rockowi; co ciekawe, moż-

ii

grupie wielkie sukcesy, bo
podchodzi ona bardzo po
ważnie do pracy nad re
pertuarem,
a
dowodem
mogą być dwa utwory, któ
re bardzo mi się podobały
i które sa tak pełne rocko
wego „foelingu”. że zupeł-

cech bardzo ludzkich;
trochę chyba zbyt sku
piona Joanna — Zofii
Mrozowskiej i starająca
się dorównać bardziej
doświadczonym koleżan
kom Hanna Okuniewicz
w roli Ewy Łasztówny.
Zastanawiam się tyl

Skradziony
Sławne dzieło holender
skiego mistrza Jana Vermeera „Gitarzystka” zosta
ło skradzione z jednej z
londyńskich galerii.
Jak
się okazuje
nie jest to
zwykły rabunek, ale por
wanie, kindapping. Złodzie
je zwrócili się z żądaniem
okupu w wysokości 50 tys.
dolarów. Inaczej — grożą
spaleniem znakomitego obrazu.

• Vi
szym czasie kilka odcinków
rubryki. Dziś anonsuję pow
stanie w Budapeszcie no
wej grupy, która stanowi
odpowiedź na rozprzestrze
niająca sie na zachodzie
modę „damskiego rock and
roiła”,
zapoczątkowana
przez Suzi Quatro. Jest to
zespól bardzo młody (pow
stał w czerwcu 1973 r.), nie
ma Jeszcze żadnych nagrań
płytowych, a nagrania ra
diowe 1 telewizyjne wystę
py nie oddaja w pełni za
let brzmieniowych i znako
mitego opracowania strony
widowiskowej (czyli
tzw.
show). Na razie do najwięk
szych swych sukcesów gru
pa zalicza udział w przed
stawieniach musicalu „Li*
liomfi” i tournće z popu
larnym zespołem „Bergendy”.
Zespół nazywa się
„Vadmacsäk” („Dzikie kot
ki*’) l chętnie służy swym
fanom wszelka informacją.
Wystarczy tylko wysłać w
większej
kopercie
nieco
mniejsza, opatrzoną swoim
adresem, pisząc na większej
kopercie następujący ad
res: Vadmacsäk (informa
tion and picture
please),
1051 Budaoest, VSrösmarty
tćr 1,0RI. W odpowiedzi zes
pół wysyła najnowsze wia
domości o swej działalno
ści (czytelnikom z Polski —
oczywiście po polsku) oraz
zdiecia.
Grupa składa sie * pięciu
młodych dziewcząt
(19—21
łat). Mari Csaka gra na
perkusji. Kriszta FAy na
gitarze basowej. Kati Nagi*
gra na organach, śpiewa ł
jest kierownikiem
grupy,
Edit Szigeti „obsługuje” gi
tnre solowa i śpiewa, zaś
Judit Szńnti gra na gitarze
t śpiewa.

na w tej muzyce dopatrzyć
się echa schematów melo
dycznych i harmonicznych
niektórych utworów „Skal
dów” (dziewczęta przysię
gają. że „Skaldów” w ogó
le nie słyszały). Wróżę tej

nie nie pasują do określe
nia
„damskiej muzyki”.
Tutuły tych utworów: „Ma
glya” („Stos z czarownicar
mi”) — kompozycja
Kati
Nagy oraz „Erezd magad
jól” („Baw się dobrze”).

Aktualności

w

i Anglii rozpoczynają
' *ię właśnie elimina
cje do corocznego
konkursu
amator
skich grup rockowych, or
ganizowanego przez „Melo
dy Maker” i stowarzysze
nie producentów instrumen
tów mufvcznych. Dotych
czas zgłosiło już udział 1100
zespołów (co oznacza ok.
cztery i nół tysiąca uczest
ników), zaś regionalne pół
finały odbędą się w’ Leeds.
Newcastle, Birmingham
i
Londynie, Oficjalny tytuł
konkursu brzmi „National
rock and folk contest”, zaś
finał imprezy odbędzie się
18 czerwca w* londyńskim
„Roundhouse”,

rWIECIEtf
'nie należy tradycyj
do „moc
r
i nych” miesięcy
w
'brytyjskiej
muzyce
rockowej.
Wśród
wielu
l
koncertów. któTe
planuje
się na kwiecień 1974 r. do
najbardziej reklamowanych
należa w tyon wypadku im
prezy grupy „Slade” i Elto
na Johna. W tym drugim
wypadku zgodnie z zasada
„systemu supergwiazd” ob
wieszczono, że będzie to je

K

dyny angielski koncert Eltona Johna w roku 1974 —
resztę czasu spędzi on na
występach zagranicznych i
pracy nad nagraniami. Na
razie mocno eksponowani'
jest nowy SP Eltona Johna
„Candle in the wind” (utwór poświęcony jest pa
mięci Marylin Monroe); be
dącv częścią LP „Good bye
veliow brick road” (longplay od wielu
miesięcy
znajduje się na Ustach prze
bojów).
RYTYJSKI
związek
muzyków został unie
winniony przez sad
w Londynie. Oskar
życielem była agencja im
presaryjna z Rodezji, która
wystąpiła przeciwko „Mu
sicians Union” w* zwuazku
z zakazem występów w Ro
dezji. wydanym jego człon
kom przez zarząd, co spo
wodowało odwołanie rodezyjskich koncertów Gar>
Glittera. Decyzja związku
muzyków i sadu przyjęta
została
z - zadowoleniem
przez prase muzyczną.
s. D ANIEL EWICZ
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Na
zdjęciu:
węgierska
grupa „Dzikie kotki”.

vrrbcro K anold

u Zbigniewa Lengrena/

obraz
m

ko czy ostatni ponie
działek był najtrafniej
szym terminem dla ,,Do
mu kobiet”. Zastana
wiam się, bom słyszała
głosy oburzenia na nie
takt telewizji popełnio
ny w stosunku do ko
biet — że to akurat w
pobliżu święta pokazu
je się taką sztukę.
Myślę, że nie mają one (te głosy) racji — bo
przecież problemy te
rozpłynęły się w prze
szłości, nie są one spra
wami naszymi — rozto
piły się w dialogach
mieszkanek domu, ogla
danych
dziś li tylko
dla dobrego aktorstwa.
A taką stawkę aktorek
doborowych, w jednym
spektaklu, możemy chy
ba oglądać właśnie tyl
ko przy okazji świątecz
nej.

Co słychać
GROMKIE popular
nego rysownika - hu
morysty nie trzeba
przedstawiać czytelnikom.
Jego rysunki znaleźć moż
na w wielu i to nie tylko
polskich pismach satyryc-/
nych.
Wyda! kilkanaście
książek satyrycznych, wie
le książek dla dzieci i wy
daje ciągle nowe.
Coraz
częściej
współpracuje z
działem
rozrywki
polkiej TV
jako pomysło
dawca wielu udanych pro
gramów. Jest autorem st.a
lego felietonu satyryczne
go w „Trybunie Robotni
czej” Jest
także twórcą
ulubionej postaci rysunko
wej — prof. Filutka, któ
ry ukazuje się co tydzień
w „Przekroju”
— Co pan bardziej lubi:
pisać czy rysować? — py
tamy Zbigniewa Lengre
na.
— O, to zależy od po
mysłu. Niektóre nadają się
szczególnie na rysunek, a
nawet na całą książkę z
rysunkami — inne na fe
lieton.
— Co najbardziej lubi
pan rysować?
— Dzieci, staruszków i
zwierzęta.
— Ma pan je w domu?
— Mam psa typu my
śliwskiego — dużego, nie
takiego, jaki pojawia się
w moich rysunkach i jaki
towarzyszy prof. Filutko
wi. Ponadto mam kota sy
jamskiego — żyje z psem
niemal w symbiozie.
— A właśnie, )ak to jest
z prof. Filutkiem? To chy
ba pana ulubiona postać?
— Rysuję go już prawie
z przyzwyczajenia, bo od
28 lat.
Nawet specjalnie
nie myślę o nim, po pro
stu co pewien czas nad
chodzi jego pora. Myślę,
że ponęka
mnie jeszcze
przez dwa lata, to znaczy
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dożyje okrągłego trzydzie
stolecia,
a potem trzeba
go będzie przenieść na emeryturę,
choć zżyliśmy
się ogromnie.
— Można zauważyć, że
aktualne zdobycze techni
ki, czy np. wydarzenia ty
pu loty w kosmos stosun
kowo rzadko znajdują od
bicie w pana rysunkach.
— Bo ja w zasadzie nie
uprawiam w swoich rysun
kach satyry na wydarze
nia. Zajmuję się głównie
mechaniką spraw między
ludzkich. Wówczas satyra
jest szersza. Moja niema
rubryka — prof. Filutek —
w „Przekroju” — to gatu
nek właściwie równie nie
modny, jak postać Filut
ka.
Nie jest to komiks
lecz tzw. humor szczęścia
rodzinnego,
który cenię
sobie najbardziej. Ten hu
mor apeluje do spraw uczuciowych,
też zresztą
niemodnych...
— Co robi pan nowego?
— Już wkrótce
ukaże
się w Polsce nakładem wy
dawnictwa „Nasza Księ
garnia”
satyryczna po
wieść dla dzieci
od lat
b—12 zatytułowana „Wier
sze satyryczne dla Pań i
Panów z niebieską tarczą”
(czyli
dla uczniów Szkól
podstawowych),
oraz ta
jemniczy
kryminał dla
dzieci, ale nie chcę zdra
dzać tytułu. Równocześnie
krakowskie Wydawnictwo
Literackie
przygotowuje
do
druku
opracowane
przeze mnie ł z moimi ry
sunkami małe formy saty
ryczne
zatytułowane —
„Drobiazgi spod pióra”.
Niebawem też wyjdzie
w NPiD książka
będąca
prezentacją mojej współ
pracy z wydawcami i pra
sa naszych sąsiadów. Wy
daie 'ją FULENSPIEGELVERLAG \ będzie nosiła
tytuł
„Das dicke
Buch
Lengren”. Zostanie w niej
zawarta cala moja działal
ność prascwo-humorystycz
na, a więc rysunki, male
teksty oraz wyciągi, z cie
kawszych książek.
— Z tego wynika, że ma
pan już wielu miłośników
swojego humoru , róumież
poza rodzinnym krajem...
— Bywam u moich nie
mieckich przyiaciół kilka
razy do roku. Bardzo czę
sto i oni odwiedzają mnie
w Warszawie
w . moim
mieszkaniu
na
Starym
Mieście.
Zawsze są mile
widziani!
Rozmawiała:
BARBARA KERßER

Jicvenaga króla
bcy, pamkici
gorący, parny so
botni wieczór lutego
byłem na koronacji
syna królowej w stolicy
kraju nie będącego monar
chią ani republiką, ani na
wet państwem, w naszym
zrozumieniu, ani właściwie
nie będącego prowincją.
Na masztach budynków
państwowych w owej stoli
cy powiewały flagi wyłącz
me narodowe: niebieskie
poziome pasy na białym po
lu, a od strony drzewca
czerwony klin wbijał się w

Krainy wód łososiowatych
LA
wiciu
wędkarzy,
połów ryb łososiowa,
tych: pstrąga, lipienia,
troci i łososia, jest naj
piękniejszą
i
emocjonującą
przygodą. Polski Związek Węd
karski prowadzi
intensywną
gospodarkę zarybieniową na
rzekach o charakterze gór
skim, zarybiając je głównie
pstrągiem tęczowym, potoko
wym i troćią. W skali całego
kraju wydatki te rocznie prze
kr c aj a -i min złotych. To
też na wodach łososiowatych
obowiązują pewne ograniczę
nia oraz dodatkowe opłaty.
Aby zorientować naszych węd
karzy w możliwościach poło
wów — publikujemy ob o wiązu
i?,ey do końca 197f> roku wykaz
wód łososiowatych woj. gdań
skiego Na wodach tych wolno
łowić wyłącznie jedną wędką
w porze
dziennej, tzn.
od
świtu do zmierzchu, po wyku
pieniu dodatkowego znaczka
wartości 150 zł lub ulgowego
50 zł (opłata roczna). Są także
znaczki jednodniowe w cenie
10 zł. Ulgowe znaczki przysłu
gują młodzieży od 13 do 18 lat,
oraz (jeśli wędkarz uczy się
lub studiuje i nie pracuje1 za.
robkowo) od 18 do 24 lat. Przy
sługują one również rencis*
tom i emerytom, jeśli wyso
kość renty nie przekracza 1500
zł miesięcznie.

o

Na wszystkich wodach łoso
siowatych w naszym woje
wództwie obowiązują przynęt V
sztuczne. Używanie
samych
kotwic zarówno z obciążę
nieih, jak i bez Obciążenia
jest niedozwolone. „.Jeśli obok
nazwy rzeki nie będzie- zazna
czony odcinek „od... do**, tzn„
że rzeka na całej długości za
liczona jest do wód łososiowa
tych.
Ilor’vwy Zalewu Wtślar.ero:
Dąbrówka i Stradanka. Dopły
wy Elblażki: Dzikuska (od wy
pływu z jez. Gonlar.ica) wraz ze
Srebrnym Potokiem, Buźanka
1 Bierutówka. Dopływy Mot.
ławy: Kłodawa z wsz’-sttumi
dopływami 1 Rndunia. Na Itadunl, że względu na Jej spe
cyfikę, możliwości wędkowa
nia są następujące: 1. Od wy
pływu z Jez. Trzebn n do era
nłćy rezerwatu k. Babiego Do
łu (uwaga na tablice ostrze
gawcze). i. W rezerwacie orzv
rody pn. „Jar Bzeki Raduni**
— do jez. Rutki wędkowanie
iest zabronione, z Od ~lektrowni przy J. Rutki — do
jazu w Uniskach. 4. Od jazu
w Łniskaeh do najbliższego
prawostronnego donływu bez
nazwy — matecznik, wędko,
wanie zabronione. 5. Od
w/w doolvwn — do rozwidle
nia Raduni zaczynającego sic
przed mostem na drodze z
Nięatenowa '*n Rulmin. o. ec
ie to rozwidlenie, aż do jego
zakończenia
poniżej
mostu,
uznane jest za obręb ochron
ny — wędkowanie z a b r o
n i o n e, 7. Od rozwidlenia —
do Jez. Łupino Dolne. 9. Sta
ra Radonia, od m. Kolbudy —
do mostu na drodze BielkóWr
ko — Lubiewo Gd. Ponadto
wszystkie dopływy Radtmi na
terenie powiatów kartuskiego
i gdańskiego zaliczone są do
wód łososiowatych.

TYGODNIKACH
Wartość

pracy
IZYTA czechosłowac
kiej delegacji partyj
no - rządowej w Pol
see, relacjonowana była ob
szernie przez całą prasę co
dzienną. Nie wszystkie pe
riodyki zdążyły podjąć ten
temat i sądzić należy, że
echa tego ważnego wyda
rzenia politycznego poja
wią się jeszcze za tydzień.
Na razie odsyłam czytel
ników do „Perspektyw”,
które okazały się najszyb
sze. Znajdziecie tam krót
kie omówienie możliwości
rozwoju wzajemnej współ
pracy obydwu państw i
zdjęcia z pobytu gości w
PolsCG.
*
„PERSPEKTYWY” roz
poczynają również nowy
cykl publikacji pod wspól
nym tytułem „Próba synte*y”. Dzisiejszy, pierwszy

niebiesko-białe pole i na rium na obszarze Morza
czerwieni jedna biała gwia Karaibskiego, wyspa archi
zda. Obywatele tego kraju pelagu Wielkich Antyli. Od
są obywatelami amerykan wschodu sąsiadują z nią
skimi, ale większość nie amerykańskie Wyspy Dzie
wieże, od zachodu wyspa
zna nawet
angielskiego; Hispaniola z republikami
kraj nie jest stanem.
Haiti i San Domingo, za
Dość zagadki: jest to Pu nią Kuba. Są to owe Indie
Zachodnie odkryte przez
erto Rico i stolica wyspy Koiumba w czasie jego dru
San Juan, o pare tysięcy giej podróży. Na budyn
kilometrów od Nowego kach handlowych San Juł
Jorku, wyspa-twierdza nie an widnieją szyldy: „Naj'
większa wytwórnia w In
gdyś hiszpańskiego impe- diach Zachodnich”, „Naj
większa fabryka w Indiach
Zachodnich”, „Największy
skład towarów w Indiach
Zachodnich”.
W syn królowej, któ
rego koronowano w
sobotni wieczór, to
młody chłopak o śnieżno
białych zębach i śniadej ce
rze, czarnych włosach, a
królowa, to Miss Festiwalu
San Juan, który na małym
ryneczku starego hiszpańs
kiego miasta zgromadził ca
łą śmietankę, wszystkich no
Do końca m-ca maja obo
wiązuje okres ochronny
dla tabli miasta i kraju, zasia
pstrąga tęczowego, a dla pstrą dających w rzędach krzeseł
potokowego i źródlanego
na specjalnej trybunie. Żo
do końca marca. W tym roku ny notabli
wyglądały, za
jednak Zarząd Główny PZW
i ubrane
skrócił okres ochronny dla chowywały się
pstrąga potokowego i można były tak, jak ubrane są żo
go łowić już w sobotę 30 mar. ny notabli innych małych
ca. Natomiast okres ochronny
miast całego świata — gdy
dla lipienia kończy się
jak
miasto przeżywa dni wiel'
zwykle 15 maja.
kiego święta.
JERZY RUDKĘ
Damy ważniejszych funk
cjonariuszy rozdawały dum
ne ukłony paniom mają
cym nieszczęście być żona
mi podwładnych ich mę
żów, wachlowały się impor
towänymi z Hiszpanii wa
chlarzami,
świergotały
dźwięcznie w mowie Caide
Czarną noc mieli sztok rona. dziewczęta z dobrych
holmscy celnicy z niedzie domów siedziały skromnie
li na poniedziałek.
Prze strzelając dokoła oczami, a
prowadzając kontrolę na młode pokolenie z wrzas
jednej
z przybyłych do kiem biegało po placu we
stolicy Szwecji jednostek dług scenariusza wszyst
pływających; po oderwa kich1 placów miast amery
niu deski w kabinie ster kańskich z ta różnicą, że
portorykańskie
nika, znaleźli pod. nią kil pokolenie
ka butelek wódki. Zachęcę zsiadało lody kokosowe.
ŁONCE
zachodziło
ni wynikiem — zabrali sic
nad starym miastem,
do reszty podłogi. W efek
nad fortem Morro,
cie rozbiórki doszukał: się
35 butelek alkoholu
i 2 który skutecznie przez kiitys. papierosów. Po roz ka stuleci bronił dostępu do
biórce „reszty” -Wyłuska ii Puerto Rico flotom korsars
jeszcze 50 butelek spirytu kim, pirackim i angielskim,
su. W czasie, gdy maryna by wreszcie ulec zbombar
rze będą się „tłumaczyć”, dowaniu przez flotę amery
statek... pójdzie do małego kańską na dwa, lata przed
końcem ubiegłego stulecia.
remontu.

Bierze-nie bierze.

Co nowego
z zapowiadanej serii, uś
wiadamia nam jak ogrom
ne przemiany w struktu
rze społeczno - gospodar
czej Polski nastąpiły w to
ku budownictwa socjalisty
cznego. „Przez 9000 dni ro
boczych blisko 15 milionów
ludzi uczyniło Polskę Lu
dową krajem przemysłowo
rozwiniętym.
Gospodarka
to nie tylko zasoby natu
ralne, maszyny, materiały
— to przede wszystkim
ludzie, których umie
jętności i postawy
ujawnione w procesie pra
cy tworzą codzienny byt
materialny, nadają gospo
darce kształt konkretny.
Gospodarka Polski 30-lecia
jest produktem aspiracji i
umiejętności, energii i po
mysłowości wielu milionów
ludzi, ich zdolności do wy
korzystania wciąż pomna
żanych zasobów społecz
nych kraju, wzajemnej po
mocy i wsparcia bratnich
państw wspólnoty socjali
stycznej, doświadczeń gos
podarki światowej”.
Wybrałem i przytoczyłem
właśnie, ten, a nie inny
fragment artykułu, aby

(Korespondencja z USA)

zwrócić uwagę czytelników
na źródło naszych sukce
sów, na podstawę i gwaran
cję dalszego rozwoju. W umysłowości wielu ludzi do
brobyt kojarzy się z jaki
miś nadzwyczajnymi bogać
twami naturalnymi, szcze
gólnym położeniem geogra
ficznym lub innymi czyn
nikami, na które nie ma
my wpływu. „Perspekty
wy” zaś z naciskiem pod
kreślają, że stan naszej
gospodarki zależy przede
wszystkim od nas samych,
od naszej pracowitości, in
teligencji, kwalifikacji i
ambicji. Wyrażając przeko
nanie, że nigdy nie będzie
za częste przypominanie
tych prawd — gorąco za
chęcam do przeczytania tej
publikacji.
Ostatnia katastrofa samo
lotowa (3 bm. ok. 45 km
od Paryża) wstrząsnęła opi
nią świata. „WALKA MŁO
DYCH” pisze o niej w arty
kule pt. „Ostatni lot”, przy
nosząc wiele szczegółów z
tej tragedii. „FAKTY 74”
poświęcają jej artykuł pt.
„Epizod rzędu 346 tru
pów”, a cytowane już

Po kontroli celnej
— do remontu

Nad Estado Libre Associado de Puerto Rico, nad
wolnym
stowarzyszonym
państwem Puerto Rico kła
dla się gorąca karaibska
noc lutego. Na placu miej'
skim trwały gorączkowe
przygotowania do korona
cji, ustawiona na skraju
promenady orkiestra wy
grywała portorykańskie me
lodie na instrumentach, któ
rych by nie było, gdyby nie
istniała nafta, ropa nafto
wa!
Żelazne beczki po ropie,
na krzyżakach żelaznych,
przygotowanych przez ko
wala, ustawione denka od
beczek odcięte od korpusu
wraz z dziesięciocentymetrowym kołnierzem beki.
Ale denka były przedtem
strojone przez mistrzów to
nów — wybijane młotecz
kami aż utworzyły misy,
których uderzenie pałeczką
wydobywa melodyjny jęk.
Od mistrza zależy jaki: wy
soki czy niski, od mistrza
zależy czystość dźwięków,
ich siła, ich długość. Każ
dy z członków orkiestry ma
przed sobą dwa bębny z be
ki po ropie, cała orkiestra
to tuzin bębnów o pełnej
gamie dźwięków. W rękach
dyrygenta nara tykw osadzonveh na drewnianych
rączkach, w tykwach suche
nasiona: tykwy sa tym d!a
orkiestry, czym przyprawy
d’a mięsa.
RZYBYWA
orszak
królowej, w towarzy
stwie panien dworu,
dobrze urodzonych córek
najzacniejszych rodzin sto
licy, potem
ustrojonym
wstążkami starym gratem
przybywa kandydat do ko
ronowania, za nim parę
konkurencyjnych orkiestr
na ciężarówkach i tłum lu
dzi.
Potem jest wygwieżdżo
na noc karaibska. Ludzie
się rozchodzą, znikają w
wąskich uliczkach, gdzie do
rana otwarte będą. wtulon«
w grube mury, małe bary
bardziej hiszpańskie w n*
stroju, niż bary madryckie,
gdzie pije się rum ż sokiem
ąnanasowym, z mlekiem ko
kosowym, opowiada o tym,
co było, co jest i bedzie.
San Juan, Puerto Rico,
luty 1974 rok. Inny świat
amerykański.
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Jan Zakrzewski
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IE czekałem długo, bo
przyszedł, jak przyrzekł
i powiedział spokojnie:
— Sądzę, że jeszcze masz
ochotę obejrzeć tę krowę.
Rzeczywiście: poprzednim
razom zaprowadził mnie tam,
gdzie znajdowało się leniwe
drzewo przy leniwej drod-ze
czyli na skraj krainy lenistwa.
— Oczywiście, że mam ochołę, Cieszku! — zawołałem
u-radowony jego przybyciem.
— Nie musisz się wcale tak
znacząco uśmiechać...
— Przecież, nie lubisz chwil,
które przynoszą ci smutek nie pozwolił roi dokończyć. —
Jak wolisz? Chcesz jechać,
czy mam to sprawić inaczej?
Zerknął przy tym na mnie
laik łobuzersko, że powiedzia
łem bez wahania:

- inaczej!
Więc wsręzyipnął mnie chy
ba znowu, bo z-aboiało i już
staiiśmy pod leniwymi koncratmi leniwego drzewa.
- idziemy i- prawie że nakazał - ale nie przystawaj
ani na krok, bo tu jest rów
nież sporo...
Nie zrozumiałem dalszych
słów, gdyż ścieżką prowadzą
cq prawdopodobnie donikąd
przeszedł ktoś ślamazarnym
krokiem postękując donośnie
i rozlewnie. Chciałem już za
pytać mojego chiiamałego
kompana, kto to był, kiedy
tamten przystano.!, odwrócił
się twarzą do nas i zaczął
się drapać za uchem.
— Cieszku co to za ktoś?
- zapytałem, jakby język
mi sin na moment zapłata!.
- Nie widzisz, że ma dwie

„PERSPEKTYWY” zajmu
ją się tym tematem w pu
blikacji pt. „Lot numer
918” zestawiając jednocze
śnie skutki innych katast
rof i informując o najwię
kszych samolotach pasążer
skich.
„Już niedługo zaczną się
egzaminy wstępne na wyż
sze uczelnie. Ponieważ kan
dydaci w większości popeł
niają od lat te same błę
dy, zwróciliśmy się do kil
kunastu osęb spoza egza
minacyjnego stołu z proś
bą o rady dla kandydatów
na studia. Jest jeszcze dość
czasu, aby z udzielonych
porad skorzystać”.
Tymi słowami „POLITY
KA” rozpoczyna publikację
pt. „Wierzyć we własne si
ły”. Rad i odpowiedzi na
pytania redakcji udzielają
profesorowie wyższych uczelni z całego kraju — w
tym również z Instytutu
Maszyn
Przepływowych
PAN w Gdańsku. Temat
interesuje oczywiście tylko
określone grono czytelni
ków i dlatego nie będę go
tu rozszerzał, ale godzi się
zauważyć, że publikacja ta
iest bardzo aktualna i po
winna być z ogromną uwagą przeczytana przez
kandydatów na studentów.
Wiosenne słońce i coraz
wyższa temperatura, są za
pewne przyczyną pojawia

nia się w tygodnikach te
matów urlopowych. Miłoś
nicy wodnej włóczęgi i że
glarskich eskapad, mają już
powody do zadowolenia.
Na łamach „KULIS” głos
zabiera
przewodniczący
Centralnego Komitetu SD,
wicemarszałek Sejmu, pre
zes Polskiego Związku Że
glarskiego Andrzej Benesz.
Publikacja
nosi
tytuł
„Chciałbym umożliwić każ
demu żeglarską przygodę”.
O rozpoczęciu produkcji udanej i nareszcie taniej ża
glówki informuje „PANO
RAMA POt.NOCY” w re
portażu pt. „Pierwszy z
„Maków”. Nazwę „Mak”
otrzymała łódka, która ko
sztuje ok. 5.5 tys. zł, a
w-ięc jest dostępna dla in
dywidualnego klienta, a nie
tylko dla bogatych klubów.
„PANORAMĘ
PÓŁNO
CY” trzeba zresztą konie
cznie przeczytać z innych
względów. Zamieszcza ona
rozmowę z przewodniczą
cym WRN, I sekretarzem
KW PZPR w Gdańsku Ta
deuszem Bejmem, a także
zapewnia, że „Sopot da się
lubić” i kreśli plany roz
woju naszej „perły Bałty
ku”. Obydwie publikacje
stać się powinny obowiąz
kową lekturą mieszkańców
Wybrzeża.
(zbicz)

K

prawe ręce? - POW!iedzlal
Ciasr
- A gdzie zostały te NYY6 ?
- łhńy Ktoś je sobie wziął
- powiedział Cieszk i szedł
pi-red siebie, jakby w teń
sposób mnie przynaglał.
— Dziwne, Cieszku. NI*
sądzisz?
— Tak, ałe nie te — ełag-*
nqł — bo ten pierwszy me
dwie prawe do drapania sił
za uchem a drugi dwie le
we do roboty.
Szliśmy. Drzewa gapiły
na nas, czasem ktoś się po
kazał na leniwej górce, by
zaraz się znowu schować...
— Co tam się dzieje? Da
lej. za tq górką — pokaza
łem ramieniem.
- Chodź, zobaczysz.
Za górką jedną i drug*)
siedzieli jacyś ludzie.
— Co oni tu robią? — spf
tałem.
— Dłubią w nosie. Tam óc
lej się drapią po rozczochra
nych głowach. Idziemy!
Nie śmiałem się sprzeci
wić, zresztą, ciekawiło mni*
wszystko dotąd, więc podąża
łem za moim
kompanem
wciąż z ochotą.
Gdy znaleźliśmy się w pier
wszej
dolinie, zobaczyłem
cudacznie wlokących się osobników.
- Cieszku...
Chciałem zapytać właśni«lecz mój dużomaly przyjaciel
wyjaśnił knśtko:
- Wloką się w smole. 0
tamci na stronię idą w descie.
- Coś podobnego...
Tylko tyle zdołałem powie
dzieć i poczułem, że coś mi
się plącze przy nogach, jak
bym musiał za chwilę przY'
stanąć.
Jeszcze poczułem
nieprzyjemny zapach nie ma
gę powiedzieć, że już smród
i zabolało znowu.
- Dziękuję ci, Cieszku "
powiedziałem w momencie,
gdy znalazłem sie przy furt
ce. - Za to że nie pozwoli
łeś mi stcnqc.
Przepadł. Odetchnąłem gł?
bolco chłodnym powietrzem
zbliżaiącej się .wiosny. I U'
cieszyłem się. że w porę z*
mną stamtąd uciekł.

Jan Piepka
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poniedziałek:

PROGRAM I
Mi — Bieg po zdrowi«,
MS — Program dnia,
MO — Dla młodych widzów:
Teleranek
Niewidzialna
Ręka, „Cegiełka ’ — film z
aerii: „Stawiam
na Tolka
Banana”, Zrób to sam —
przed kamerami Adam Sło
dowy, TV Klub
Śmiałych,
„Huck o lwim sercu” —
łilm z serii: „Nowe przy
gody psa Huckleberry” —
kolor,
10.20 - PKF,
lO.so — „Costa” — ode. VI —
film
Stanisława
SzwarcBronikowskiego o Ameryce
Południowej (kolor),
11.00 — Piosenka dla ciebie,
U.50 — Dziennik TV (kolor).
12.05 - „Karajan
dyryguje
Beethovena” — w
progra
mie: IV Syfafonia (kolor),
12.45 — Program wiejski,
15.15 — z cyklu: Przyroda poi
*ka — „Gągoł krzykliwy”
12.30 — Estrada poetycka
—
„Gałązka oliwna”,
U.40 — Dla dzieci: „Złote wro
tą” — teatrzyk piosenki dzie
cięcej telewizjisłowackiej
w Koszycach,
14.25 — „Teatr polski w 30leciu PRL” — teleturniej,
13.25 — Kwadrans tygodnia,
15.40 — W starym
kinie —■
„Gdybym
miał milion” —
film archiwalny
17.00 — Losowanie Toto-Lotka.
17.15 — Tele-Echo (kolor),
18.00 — Sprawozdawczy maga
zyn sportowy,
18.15 — Dobranoc —
Wieczo
rynka — (kolor),
*8.30 — Dziennik TV (kolor),
20.20 — „Szkoła uczuć”
—
ode. III — film ser. prod
francuskiej (kolor),
**■15 — „Jazz w domu Cerri”
— włoski program jazzowy.
*2.05 — Informacyjny magazyn
sportowy,
22.50 — Dobranoc
dla doro
słych — „Wró^bi” - scenar
— Joanna Willińska i An
drzej Nowicki, ret. — Ja
nusz Rzesze wski, wyk: Jan
Kobuszewski oraz Krystyna
Borowicz, Stefan Friedman.
Halina Kowalska. Krzysztof
Kalczyński Włodzimierz No
Wak i Kazimierz Wichniarz
>3.00 — Program na poniedzia
łek.
PROGRAM

OŚWIATOWY

Mo — TTR: Chemia - lęk
ała 5 (II wersia) Wrażania
chemiczne
wystenuiace
w
^cząsteczkach (z Gdańska).
7-10 — TTR: — Mechanizacja
rolnictwa — lekcja 3 (Prze
pisy o ruchu nojazdów
—
Kultura na jezdni).
7.40 — TV Kurs Rolniczy (w
tym: Przypominamy, radzi#my),
5.25 — Nowoczesność w domu
1 zagrodzie.
PROGRAM II
1<V_ Program dnia.
15.40 - DLA MŁODYCH WI
DZÓW: „PRZY KOMINKU”,
POD RED BOHDANA SIEN
KIEWICZA (Z GDAŃSKA),
15.40 — „Koncert opemwy” —
W' programie słynne arie i
Sceny z oper Giuseppe Ver
diege, wykonawcy:
Zespół
Opery z Szeged oraz soliści
Państwowej Opery 7 Buda
pesztu. Sofii i Warny, sło'Vo wstępne: red.
Henryk
Swolkień,
17.20 — Świat, obyczaje, poli
tyka, „Ostatnie łowy”,
*7.50 — Filmy Ewy i Czesła
wa Petelskich
„Drewniany
różaniec”.
fi.15 — Dobranoc (kolor).
9.30 — Dziennik TV (kolor),
o 20 — Tańce kaukaskie
—
Program TV radzieckiej
—
kolor.
— „Morze Azowskie”
—
Him dokumentalny prod, ra
dzieckiej (kolor).
1.15 — Filmowe Studio Mło
dych „Odejścia,
powroty”,
II „Być żołnierzem”, re
żyseria — Wojciech Mar

czewski.

2.05 -r Program

na

poniedz.

— Dziennik,
18.40 — Dla dzieci: „Ewierayniec”.
17.30 — Echo stadionu,
17.55 - PANORAMA,
18.15 - JAK W PIEKARNI —
z cyklu LUDZIE i SPRA
WY — reportaż
pod
red.
JANUSZA
MICHALSKIEGO
i JERZEGO
RINGERA
(z
Gdańska),
18.45 — Eureka,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik.
20.20 — Teatr TV: Jerzy Sza
niawski — „Dwa teatry”,

18.30 — Dziennik — kolor,
18.40 — Dla dzieci: Akompa
niament,
17.10 — Loaowanie Małego Lot
ka,
17.20 — Najlepsze z najlep
szych — program oświato
wy,
18.15 - PANORAMA — mag.
inf. (z Gdańska),
18.35 — Łuk tęczy — film TV
czechosłowackiej,
f
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik — kolor.
20.25 — Sprawozdanie z meczu
piłki nożnej
FEYENOORD
(Rotterdam) — RUCH (Cho
rzów) * Rotterdamu — ko
lor,
w przerwie ok.:

tudzieńwfp

31.50 — Spotkania w drodze —
reportaż z trasy Szklarska
Poręba — Świnoujście,
22.40 — Dziennik.
22.55 - Gra Idil Biret ~ (Tur
cja) — fortepian.
PROGRAM
DZIEŃ

21.15 — Informacje — Towary
— Propozycje,
22.10 — Wielcy ludzie a mu
zyka — Stefan Żeromski,
22.40 — Dziennik — kolor,
22.55 — Wiadomości sportowe.
PROGRAM II

II

WĘGIERSKI

W

TYP

17.00 — Program II proponuje,
17.20 — Migawki z Węgier
17.40 — „Dunaj, ryby, ptaki”
— rep film.,
18.00 — „Fotografia”
— film.
węgierski progr. dok.
19.15 — „Yeti”
— węg. film.
a nim.,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik,
20.20 — Arie operowa
śpiewa
Karola Agay — sopran,
20.40 — „Pory roku” — węg.
progr. dok.,
21.05 — „Kalocsa”, węg. progr.
folklor ,
21.25 — Odbudowa
zabytków
na Węgrzech,
21.40 — Na koń esikosu — wę
gierski progr. folki.,
22.10 — Arie operetkowe.
WTOREK
PROGRAM I
8.55 — „Szkoła uczuć” — ode.
Ill — film franc.,
9 50 — „Oaza w Kara - Kala”
— radź. film dokumentalny,
10.00 — „Siedemnaście mgnień
wiosny” •— film TV radź. —
ode. V,
18.30 — Dziennik,
16.40 - Dla
dzieci:
Beatrix
Potter „Kiawiec i jego kot”
17.05 — Z ludowej szkatuły —
„Na spiskiej ziemi”.
17.35 — Dla młodzieży: w bli
skim planie; Człowiek
na
miarę naszych czarów — z
cyklu: Konsultacje Uniwer
sytetu 8 milionów,
13.25 - PANORAMA.
18.45 — Program public.,
19.10 - Przypominamy,
ra
dzimy.
19.20 — Dobianoc,
19.30 — Dziennik.
20.20 — „Siedemnaście mgnień
wiosny” — film TV radź.,
odcinek V,
31.35 — Wiadomości sportowe,
21 40 — Świat i Polska,
22.25 — Feralny dzień — ang.
progr. rozr„
22.50 — Dziennik.
PROGRAM II
17.25 — „Orbita” — mag. nau
ki t techniki krajów socja
listycznych,
17.50 — Świat w kamerze na
szych reporterów,
18.15 — ,Ja gorę”, nowela fil
mowa TVP,
19.20 - Dobranoc,
19.30 — Dziennik,
20.20 - Rozkosze łamania gło
wy — teleturniej,
20 55 — „Chciałbym być
poe
tą” — recital piosenkarski
Leszka Długosza,
21.20 — 24 godziny,
21.30 — Teatr Sensacji: John
Roynton Priestley —• „Za
ciemnienie w Grethley”.
ŚRODA
PROGRAM I
8.20 ~ Rajdowcy — film
bułg..

fab.

17.00 — Dla młodzieży: Porad
nik piętnastolatków-,
17.35 — Pancerniacy,
18.00 — Ludwik van Beethoven
— Koncert skrzypcowy D-dur — kolor.
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik — kolor.
20.20 ~ Korona śmierci — film
fab. węgierski,
21.50 — 24 godziny.
CZWARTEK
PROGRAM I
9.Ib — Łuk tęczy — film TV
czechosł.,
9.55 — Zawiść — film fab. cze
chosł. — kolor,
16.20 - PKF.
16.30 — Dziennik — kolor.
16.40 — Dla młodych widzów:
Ekran z bratkiem,
17.45 — Ludzie nauki — prof,
dr Juliusz Aleksandrowicz.
18.15 - PANORAMA - mag.
inf. (z Gdańska).
18.35 — Warszawskie perspek
tywy.
19.00 — TEST — dochód naro
dowy,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik — kolor.
20.20 — Teatr Sensacji: Mi
chael Brett — „Na jedna
kartę”.
21.20 - Wiadomości sportowe.
21.30 — Rozmowy wiedeńskie.
21 55 — Krix-Krax - węgiers
ki program rozr. — kolor.
22.15 — Informacje — Towary
- Propozycje.
22.25 — Dziennik -- kolor.
PROGRAM II
17.40 — „Wąskie
gardła”
—
public.,
18.10 - Spotkanie z jazzem —
program prowadzi Andrzej
Trzaskowski,
19.20 - Dobranoc — kolor,
19.30 - Dziennik — kolor.
20.20 - Studio przebojów —
nrogram TV NRD.
21.05 - Dziecko w świec.ie do
rosłych — public.,
21 35 — „Ja i mói pies” -trvotyk nantomfmiczny nr 1.
Wvkonawea — Ladłslav Fial
ka — czechosł. progr. rozr. —
kolor.
21.55 — 24 godziny.

28.48 ~ Pani na Oporowi« reportaż filmowy — kolor,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.3«
— Dziennik — kolor,
20*20
— „Człowiek z Nevady
— film amer.,
20.48 — Panorama — tygodnik
public.,
21.25 — Wiadomości sportowe
21.30 — Kaprysy Łazarza —
film fab. TVP — kolor,
32.20 — Dziennik — kolor,
22.35 — Kronika turnieju „O
szable Wołodyjowskiego".
PROGRAM II
17.55 — Kino Miniatur — ko
lor,
18.25
Gra duet fortepianowy
Maja
Nosowska i Barbara
Halska,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik — kolor,
20.20 — Sprawozdanie z turnie
ju drużynowego
o „Szablę
Wołodyjowskiego”,
21.00 — 24 godziny — kolor,
21.10 — Popularne przeboje w
wykonaniu czołowych piosen
karzy
czechosłowackich —
program estradowy CSRS.
SOBOTA
żROCnAM I
9.10 ~ Rodzina Straussów —
ode. VII - „Liii” _ kolor,
10.30 — Wypadek — film fab.
ang
kolor,
15.05 - PANORAMA - mag
inf. (z Gdańska),
15.20 — Redakcja Szkolna za
powiada,
15.35 — Tv Informator Wyda
wniczy,
16.00 — Dziennik — kolor,
15.10 — Dla dzieci: Sobótka
kolor,
16.30 — Dla młodzieży: Mło
dzież w 30-leciu PRL - finał
Olimpiady Wiedzy o Polsce
i Swiecie współczesnym,
17.20 — Nie tylko dla pań,
17.50 — Rodzina Straussów ode. VII - „Liii” - kolor,
18.45 — Pegaz —
magazyn
kult. — kolor.
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Monitor — kolor.
20.20 — Kino
Interesujących'
Filmów — „Wypadek”, film
fab. ang. - kolor,
22.05 — Dziennik — kolor,
22.25 — Wiadomości sportowe
oraz kronika turnieju druży
nowego o „Szablę Wołodyjo
wskiego”.
22.45 — Gwiazdy siedmiu stolic
— program rozr.
PROGRAM II
17.30 — Sprawozdanie z mię
dzynarodowego indywidualne
go turnieju szermierczego w
szabli o memoriał Otto Fiń
skiego,
19.20 - Dobranoc — kolor.
19.30 — Monitor •— kolor,
20.20 — Spotkanie z estradą
21.10 — „W pięknej dolinie Aluty” _ film dok. rumuński
kolor,
21.30 —■ Koncert r. sali Zgro
madzenia Ogólnego ONZ w
Nowym Jorku — w progra
mie III Koncert Fortepiano
wy Sergiusza Prokofiewa V Symfonia Piotra Czajkow
s kie go w wykonaniu Leningrodzkiej Orkiestry Symfoni
cznej pod dyrekcja Genna
di ja Rożdżiestwienskiego,
22.50 _ 24 godziny — kolor.

PIĄTEK
PROGRAM I
10 90 _ z serii: „Człowiek r
Nevady” — film amer.,
lft.25 — Igor Grabar — artvs ta-naukowiec — film dok.
radź. — kolor.
' 8.30 — Dziennik — kolor.
16 40 — Dla dzieci: Pora na
Telesfora.
17.20 — WF receptą na zdro
wie,
17.45 -- Tygodnik Informacyj
ny Młodych,
18.00 — Dwie szkoły — telekonkurs.
18.25 - PANORAMA - mag.
inf. (e Gdańska),

TELEWIZJA

ZASTRZEC

SOBIE PRAWO DO ZMIAN W
PROGRAMIE.

GDANSK.
Opera,
Student
żebrak, g 19; pon. niecz. Te
atr „Wybrzeże’%
Księżniczka
na opak wywrócona, g. 14 i
19; pon. Paulos Raptis + Pro
metheus g. 17.30 20. Ratus*
Głównomie.iski, Don
Carlos,
g. 19: pon. mecz. Miniatura,
Bo w Mazurze taka dusza s.
17; oon. niecz.
SOPOT,
Kameralny.
Gra
miłości i przypadku, g. J9;
oon. niecz.
GDYNIA,
Muzyczny,
Nie
kłam kochanie, g. 16.15; oon.
Cecilia VaJdes g. 19.15.
ELBLĄG. Teatr im. S. Jara
cza, Król Mięcopust. g. 19:
oon. niecz.

(w niedziele nieczynne)
W Gdańsku Narodowe, g.
9_I4; Morskie g. 10—16: Histo
rii Miasta Gdańska g. 11—18:
Archeologiczne g. 11—37 (wstęo
wolny); Pałao Opatów w Oli
wie g 10—16.
W Gdyni Marynarki Wojen
nej niecz
Oceanograficzne i
Akwarium Morskie, g. 11—18
W
Helu
Rybołówstwa
g.
10—17.
W Malborku
Zamkowe, g.
9—15
W
Sztutowie
Stutthof
g.

8—-15

We
Wdzydzach
Kaszubski
Park Etnograficzny g. 10—17
W Pucku Etnograficzne, g
12—15.
W Elblągu muzeum czynne
w a 10—16.

GDANSK, Leningrad, Kon
frontacje 73 Dni zdrady, czes.
od 14 l. g. 9.30. 13 (16.30 1
20 sprzedane); oon
Ludwig
wł. od 16 1. g. 9.30 13 (16.30
i 20). Kameralne. Dziewczyna
z pistoletem wł od 16 1. g.
15.15 17.15 19.30: eon. W kreeu zła
fr., od 18 l. g. 15
17.30
20
Kosmos.
Eolomea
NRD od 11 1. S. 14.30: Fran
cuski łącznik USA od 16 1..
£. 15 45 18 20 15: oon. Przygo
dy Robinsona
Kruzoe radź.
od 7 1 g. 16. !8 20 Drukarz.
150 na godzinę poi. od 11 I.
g. 14.30: Mafv. wielki człowiek
USA od 18 1.. g. 18.15 18.45:
oon
niecz. Gedania. 7,bereżnik. ang. od 14 1. g 14 16
18. 20: oon. 16. 18 20 Piast.
El Dorado
USA
od 14 1.
e.
14.
16.30
19: oon.
Kró
loweDzikiego
Zachodu
fr„ od 14 1.
g. 16.30.
19
Przyjaźń. Układ USA od 18
1-- g- 16 30. 19 30: oon. nier*r
Watra — Dom Harcerza. Hai
ki g 12: TT»tarł USA. od II
1. g 15: Godzina szczytu ool..
od 16 1.
g
18: non. nieć*'
tak — studyjne. Helgą MRF
od 14 1. g. 16: KTutn TTSA
od 18 1.. e
19
2015:
rym
m*» nokazy DKF
WRZFSZCZ. Znicz. Ciemna
zeka ool. od 14 J.. g 13 15
15.30 17.45
20: oon Wvkrvć
szpiega, rad z
od 14 1. g. 16
T3 20. Bajka. Przvgodv Robinona Kpizoe. radź. od 7 1.. g
12. 14 1«. 18 2ft: non
Prvatne źvęte Nhe.rlooka ■wp’ro**aa pn*
Ad 14 1.. g 15 17.3(1
Tramwajarz.
TTelcczk^
Kmg-Kop.ga. ino., od 11 i . g.
l: ^i^szcref^a Alfreda
fr.
d 14 1„ c 13. 20: non. niecz
ZaMa^icz^v uzak co:,
od 7 1.. g. n.Sfl: Lohnz fr
14
g. 15.45 18 20.15: non.
:mcz.
OLIWA.
Delfin,
Albatros,
r.. od 16 I„ g. 16. 18. 20: oon.
^echowy 7Aló*r»ik; radź., od
11 1.. g. 56: Szaleniec 7
bor*torium. fr.. od 14 1.. g.
18. 20.

Dnia 15 marca 1974 r. zmarł

ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA

ś. + p.

Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 22 26-24

WACŁAW GOZDEK

przyjmuje ZAPISY

emeryt
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 marca 1974 r. o
godz. 15 na cmentarzu Św. Ignacego w Oruni.
RODZINA
G-17696

lat 27, wySoki,ZYSTOJNY,
nałogów, pozna
?*ni:ią bez
z
mieszkaniem,
klat;•rymonialny. Oferty cel
—

.D709”
Biuro
Z"9’« Gdańsk.

Ogłoszeń

ha ziemi w okolicy Gdy
i* Wezmę w dzierżawę. Oiirty „13661”
O U PT
**30i Gdynia 1.
^lUSZKANIE
3-pokoJowe,
^Slędnie dom jednorodzin
,/■ może być również w
„,ahie surowym, na trasie
u deszcz - Orłowo, pilnie
0”Pię. Oferty „17396” Biuro
Kłoszeń 80-958 Gdańsk.
jednorodziny, sprzeftrh. Rumia, Kamienna 14.
S-13751
?°MEK, trasa Gdynia-OrBi1vo. w cenie 700 tys. kuOferty
...13585” OUPT
Gdynia 1.
S-1358?

EmI topvzacvin

3]

Rakszawę» 223. spr
©?lriGdańsk - Siedlce.
*fcarn
G-1719)
Karpowa 77/1.
s^RENĘ” 105. odbiór Moy, -pyt sprzedam. Telefon
U31t$1.
G-17293

£;aT”
127 p.
sprzedam
31-84-59, godz. 16-19.
?Iłnik diesel
„Perkins”
-■*ń bardzo dobry, komflet ny ze skrzynią biegów»,
?Pr;
l”rżedam. Sopot. Gło-wac*So 11. Edmund Tbeus
S-13624
lENĘ” 104, stan bardzo
y sprzedam. Gdańsk£no. Portowców 24. nie
s. godz. 10-13.
G-17388
ijSVRENF,” 104. sprzedam.
**• 31-23-85. po godz. 16.
G-17393
”*TAt” ’t25p 1500. fabrycznowy. tanio sDrzedatn.
"śńsk. Długa 50/51 m. 3.
G-17403
^OToeykl WSK 125. rok
i®7* Gd .-Wrzeszcz, Fiszera
po godz. 16.
G-174I7

ÄENE” 105. z febryczwarancla. listopad 1973.
bieg 5 000 km. ze sdclym

zabezpieczeniem
koroirfinym
karrvse-ü
sdam. Oferty
„17428”
o
Ogłoszeń
80-958
AB ANT” 601. 1967. sprze
Tel. 32-91-06. godzin«
*•-*!.
G-1“5°4

„ZASTAWĘ” 750/66,
stan
bardzo dobry,
ogumienie
nowe, sprzedam.
Telefon
21-13-23, po godz. 16, w
niedzielę 9—18.
S-13696
„SYRENĘ”
103 w stanie
bardzo dobrym, z garażem
w Oliwie, sprzedam. Tele
fon 31-03-11, o godz. 11-16.
G-17549
„ZAPOROŻCA”,
pilnie sprzedam.
Skarpowa 22/1.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie 8 klas szkoły podstawowej.
Nauka trwa 2 lata w zawodach budowlano-montażowych, w za
wodach elektromonter, mechanik maszyn budowlanych, kierowca
mechanik - trzy lata. Kandydat przyjęty do szkoły otrzymuje w każ
dym roku nauki bezpłatnie mundur szkolny, którego wartość wy
nosi 2.000,- zł. Otrzymuje także bezpłatnie ubranie robocze,
ochrohne oraz narzędzia pracyUczniowie otrzymuję wynagrodzenie
rok nauki

„ZAPOROŻCA” pilnie sprze
dam. Telefon 53-17-38.
G-174JS
..FIAT” 12Sp, odbiór Moto
zbyt. sprzedam. Cena 108
tys., tel. 43-05-25, godz. 9-15
G-17580
SAMOCHÖD „Syrena” 105
odbiór
Motozbyt,
sprze
dam. Tel. 21-86-41.
S-1372S
„SYRENĘ”, fabrycznie no
wa, sprzedam. Tel. 52-91-82.
S-13725
„FIAT” I27p. nowy, sprze
dam. Sopot. Kościuszki. 33 c
m. ii (wieżowiec), od godz.
12-tej.
G-17602
„FIAT” l27p. sprzedam. Sooot, Fiszera 3.
G-17611

upno
BONY PeKaO, kupię. Tel.
52-17-06
lub oferty z ce
ną „17472” Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.
BONY
PeKaO kupię. Tel.
41-78-88. po 14-tej.
G-17571
TAKSOMETR „Poltax”, ku
pię. Tel. 31-95-74.
G-17591
RONY PeKaO, kupie. Tel
22-30-76.
S-1375S
ROŻEN, frytownicę do sma
zęnia frytek, oraz aparat
chłodzący napoje. Polar -SA, kupię. Oferty: ,,13751”
OUPT 81-301 Gdynia 1.
KOMPRESOR
ze zbiorni
kiem. kupię. Tel. 22-11-81,
po 16.
S-13735
MISTRZOWSKĄ wioloncze
lę, kupię. Tel. 53-28-70.
G-l 7664

przędą:
PIANINO, sprzedam. Tele
fon 51-29-58.
G-17629
FUTRO czarne — łapki ka
rakułowe tanio sprzedam
Telefon 51-40-19.
S-1377"

I

do

let 16
250
420
420

H

I
*
»I

150
320
-

meahanlk

maszyn

budo-

powyżej lot 16

260
380
W t 25*/« premf

Przy ogłaszaniu osobistym lub listownym nmlcży ułożył imotepujv« <4okom»nty:
1. Podanie w dwóch egzemplarzach
2. 2yeiorys w dwóch egzemplarzach
3. Trzy fotografie
4. Dla zamiejscowych odpis świadectw* wodze«»», który Jeet kopleo«ny do zameldowania w Internacie
5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej I odpis
6. Świadectwo zdrowia
Absolwenci szkoły otrzymują świadectwo ukońoaerua ZJSB i świadectwo wy
kwalifikowanego robotnika (czeladnika).
Absolwenci szkoły mogą także kontynuować naukę w Technikum lub Szkol*
Mistrzów. Dla zamiejscowych miejsca w internacie zapewnione z wyjątkiem za
wodów. elektromonter, mechanik maszyn budowlanych i kierowca-mechanik.
Szkoła prowadzi wymianę praktyk uczniowskich * Węgierską Republiką De
mokratyczną. dokąd ma możność wyjechać dobrze uoząca *ię młodzież.
Przyjęcia odbywają się be* egzaminu.
Zapisv przyjmuje: sekretariat azkoły w Gdyni t*i. Tetmajer* 88, tej. 22-98-M
lub 22-26-24.
'
K-2091

SZAFĘ graiąca, amerykań
ską
ROWE-ÄMI
stereo,
sprzedam. Oferty: „13683”
OUPT 81-301 Gdynia 1.
KIOSK do lodów, sprze
dam. wiadomość:
telefon
S-13688
21-61-98.
COCKER — spaniela, sukę
roczną, pełnorodowodową,
sprzedam. Oliwa, Mściwoja
52/30.
S-13693
WZMACNIACZ 40-watowy
sprzedam. Tel. 51-61-54.
S-08370
GARAŻ
blaszany,
sprze
dam. Gdańsk, Dąbrowskie
go 6 Bunkry.
G-17595
PIANINO krzyżowe i «kor
deon 80 basów, w dobrym
etanie, sprzedam,
telef"’"
'»1-8--41.
G-1'rr'

PROGRAM I

PROGRAM H
8.25 — Zawsze w niedziele
— fełiet. liter. Aleks. Jerzego
Wieczorkowskiego, 8.30 — stan
ooeody i wtad., 8.35 — Radiooroblemy, 12.05 — Na połud
nie od Czantorii, 12.30 — Stan
pogody 1 wiad.. 12.35 — Czy
znasz te książkę — zagadka ii
'eraeka. 13.00 — Poranek sym
foniczny muzyki
romantycz
no!. 14.00 — Program z dywa
nikiem nr 158. 15.05 — Różne
barwy taz.zw. 15 30 — Radiowy
Teatr dla dzieci 1 młodzieży
...Tosacre o mnie usłyszysz”
słuch Marii Dańkowsklei. 18.15
— 7. księgarskie! lady. 16.30 —
Koncerf
Chopinowski z nag-ań Marty Areerieh. 17.30 —
Melodie 1 piosenki dla wszy st
ir i ”h. 18 30 — Stan »ogodv 1
wiad.. 18 35 — Felieton aktnal
ny. 18.45 — Kabarecik rekla
mowo'. 19.00 — Teatr PR, M.io
— Mistrzowskie wykonanie —
mistrzowskie nagrania, 21.00 —
Wolsko, strategia, obronemść,
21.15 — cz. 71 z cyklu..Gwiaz
dy współczesnych scen opero
wych. « 30 — Siedem dni w
Ic-aiu i ne *wi»cie. 22.3" —
Kroki we mgle — Pani Sas
Ba zostaje detektywem — no
wela Ludwiki Wożnlckierj. ss ao
— Cz. V — John
Browning
era TTT Koncert fortepianowy
c-dur on. "8 Sareiusza Prolee0'ey.ra, 5«w —
Wiadomość!.
33-35 - Cz. VX Wolfgang Ama
deusa Mozart: Wo B-dur.

Zasadnicza Szkoło Zawodowa w Gdańsku-Oliwie, ul. Lumumby 5

9 monter instalacji przemysłowych
monter instalacji centralnego ogrzewania
monter instalacji wod.-kan.

WÓZEK głęboki, w ideal
nym stanie, sprzedam. Tel.
29-04-47.
G-13755
WARSZTAT
ślusarsko mechaniczny,
kompletnie
urządzony, sprzedam. No
wy Port, ul. Spokojna 29,
tel. 43-01-86.
G-17514
CEGŁĘ, tregry, deski, kan
tówki, rury różne, odsprze
dam. Wrzeszcz, Grodzień
ska 3.
G-17547

f APteM 1
Ti imi

iiiwiff

iii

STAŁE DYŻURY
Apteka nr 31 Gdańsk-Oronia, u]
Jedności Robotniczej
111: nr 60. Gdańsk-Stogi, ul.
Hoża 12; nr 4 Gdańsk-Nowy
Bort ul. Otiwska 83/4: nr 20
Gdyuia-Orłowo ul. Bob. Sta
lingradu 58
STALE DYŻURY NOCNR
od godz. 21—0
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE I 8WIROM
Apteka nr 78 GdaAak-Siedt*
ee, ul. Kartuska 17; nr M
Gdańsk, al. Zwycięstwa 40;
nr 71
Gdańsk-Wrzeszcz, ai.
Grunwaldzka
126;
nr
lit
Gdańsk-Przymorte, ul. Krzy
woustego 25: nr 15 Sopot, uł.
Boh. Monte Cassino 21; nr U
Gdjmia ul. Starowiejska 34.
Wszystkie
w/wym.
apteki
realizują recepty na środki
odurzające.
Informacje o dyżurach noc
nych aptek pod nr tel. 912.

W Gdańsku: Instytut Chi
rurgii
z Instytutem Chorób
Wewnętrznych AM. ul. Debinki 7; w pon. J. w. ul. Prot
Kieturakisa 1.

•

•

•

Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Skórno-Węnerologicznych
w Gdańsku, ul. Długa 84/85,
czynna całą dobę - oddział
w Gdyni przy u! 22 Upca 44,
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki j piątki w godz.

Ił—T.

TELEFON ZAUFANIA
GDANSK
—
Anonimowy
Przyjaciel _ 31-00-09 w godz.
TCZEW - tej. 28-30 w nss.
niedziałkl, środy j piątki w
godz. 17—22.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMY
SŁU GASTRONOMICZNEGO - Oddział Bary Mle
czne w Gdańsku-Wrzeszczu, a!. Grunwaldzka 114
tel. 41-29-81.

PRZYJMUJE PODANIA KOMISANTÓW
do sprzedaży lodów „Calypso" na terenie
miasta Elbląga.

Soraz o kierunku 2-!etnim:

monter instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
WARUNEK PRZYJĘCIA: ukończenie 8-klasowej szkoły podstawowe:, wiek 15 lat
na kierunek 3-letni, 16 lat na kierunek 2-letni
Uczniowie otrzymują wynagrodzenie na kierunku 3-letnim:
O

MIESZKANIE własnościo
we, 3-pokojowe lub 4-pokoiowe, komfortowe, na I
lub II piętrze w Trójmieście — kupię natychmiast.
Listy: Biuro Ogłoszeń, Ka
towice, dla „1318”.
K-2195
POZNA#
—
mieszkanie
M-3, spółdzielcze, zamienię
na większe, niekoniecznie
nowe w Trójmieście. Bo
ber, Poznań, Niestachowska 1.
G-17421
M-4 w Lęborku zamienię
na podobne w Trójmieście.
Tel. 21-47-70.
S-13743

SKAWINA koło Krakowa
— 2 pokoje z kuchnią, kom
fort, kwaterunkowe, żarnie
nię na podobne w Trójmie
ście. Oferty: tel. 27-01-17, GOSPOSIA samodzielna _
po godz. 16.
S-13552
,
.
, .
„ .
_____
potrzebna do lekarza. ZRło
POKOJU samodzielnego, na Muniz od 15. w sobotę t
terenie Rumia-Reda, poszu niedzielę. H. Bś-tel.
Gd.’tuje panna. Oferty: OUPT Wrzeszcz, Kopermlca
1—2.
■ “01 Gdynia 1.
tel. 32-32-91.
C
“'0

Bliższych Informacji udziela dział «leci drobnodet*licznej i transpprtu.
K-2131

kl.
I — 250 zł
kl. II — 420 zł
kł. III — do 1 loo zł

na kierunku 2-letnim:
kl. I — 520 zł
kl. II — do 750 zł

Informacji udziela sekretariat szkoły w godz. od 8 do 14, telefon 53-02-91.
K-2270

Kandydaci znajdujący się w trudnej sytuacjf materialnej mogą
ubiegać się o bezzwrotne zapomogi z kredytów Rady Narodowej-

„NYSĘ” — skrzyniową
i
platformę
konną,
sprze
dam. Brzeżno, Korzeniow
skiego 24a.
G-172S9

6.45 — Magazyn Wojsko wy,
9.05 — W tym szaleństwie Jest
metoda, 9.35 — Muzyczne cie
kawostki, 10.00 — Notatnik
Kulturalny Wybrzeża, 10.25 —
Grają
Kamieńskie
Organy,
10.35 — Audycja literacka. 10.57

NA

10.05 — Radiowy Teatr dla
Dzieci Młodszych „Eropiciele"
cz. III słuch, wg pow. E. W.
Hildicka,
10.25 — Przeboje,
przeboje,
przeboje. 11.00 —
Niedzielny koncert życzeń mi
łośników
muzyki
poważnej,
11.57 — Sygnał czasu i hejnał
z Wieży Mariackiej, 12.10
—
Publicystyka międzynarodowa,
12.15 — Magazyn literacki ,,To
i owo”, 13,15 — Wczoraj nagra
ne, dziś na antenie, 13.43 — W
Jezioranach ode. 725, 14.15 —
Transmisja Pucharu Tatr w
narciarstwie
Strbskie
Pleso,
15.00 — Koncert życzeń. 16.05
—
Radiowy
Teatr
Sensacji
..Pocałunek
na
dobranoc”,
słuch. Olgierda Czemiewicza,
16.45 — z kompozytorskiej te
ki Katarzyny Gaertner i An
drzeja Korzyńskiego, 17.15 —
Niedzielne
spotkania
Studia
Młodych. 18.00 - Komunikaty
Totalizatora Sportowego i wy
niki regionalnych gier liczbo
wych. 10.08 — 3 x R — Radio
wa Rewia Rozrywkowa, 18.53
— Dobranocka. 19.15 — Przy
muzyce o sporcie. 26.00 — Dy
skusja na tematy międzynaro
dowe. 20.15 — Panorama ryt
mów'. 20.40 — Spotkanie z pi
sarzem — Lucjanem
Rudnic
kim. 21.00 — Panorama ryt
mów, 21.30 — Zespół Dziewiąt
kn — ,,Kiedy tm było dobrze”.
22.00 — Przeboje
do
tańca.
22.30 — Rewia piosenek, 23.05
— Ogólnopolskie wiadomości
sportowe. 23.20 — Przeboje do
tańca. 0.05 — Kalendarz Kul
tury Polskiej, 0.10—2.55 — Pro
gram nocny

520
<00 -f 25®/« promt!

wlanych
da lat 16

NIEDZIELA
PROGRAM LOKALNY

LOKALNY
UKF

8.45 — Stereofoniczny
pora
nek muzyczny,
10.25 — Na
marginesie historii
literatury
— aud. R. Witkowskiej, 11.00
— Sprawozd. z meczu H-go li
gowego piłki nożnej Gwardia
Koszalin
— Lechia
Gdańsk,
18.00 - Nowości fonoteki ste
reo. 18.30 — 21.00 — Muzyczny
program stereofoniczny

powyżoj lot i6

Dzśc! trzylekm: weHromoatar, kierowca mechanik,
nok nauki

ELBLĄG, Syrena. Ulica gra
niczna. poi., od 11 1„ g. 13;
Czwarta pani Anderson, hiszp.,
od 1« L. g. 15.30, 17.45. 20;
pon. i. w. Światowit. Był so
bie glina. fr.. od 14 1.; pon.
Miłość straceńców
iap.
od
19 l Orzeł. Orle piórko czes.
od 14 i., g. 16: Król dama,
walet. NRF od 16
g. 17.45.
20; pon. niecz. Promyk, Przy
gody misia Yogi. USA od 7
1.. g, 17: Zazdrość i medycy
na, ool. od 16 I. g. 19: oon.
niecz.
MALBORK, Capitol. Prywat
ne życid* Sherlock a Holmesa,
ang. od 14 l.;
pon. Rzym.
wł., od 18 1. Klubowe, Tele
gram. radź., od 7 1. g. 15.30:
Serafino wł„ od 16 1„ g. 17.30.
19: pon.
niecz.
Włókniarz,
Skarb, poi. od 12 1.. g. 17;
Dziewczyna inna niż wszyst
kie ang., od 18 ł„ g. 19; pon.
niecz.
DZIERZGOŃ, Przyjaźń. Ma
ły, wielki człowiek. USA. od
16 •!.; oon niecz.
GARDEJA, Wars, Komisarz
Pere wł.. od 16 l.; Huba!,
poi. od 11 1.; pon. niecz.
KWIDZYN.
Tęcza,
Białe
czaple, bułg., od 11 1.: Szpieg
Szoguna. jap. od 18 1„; pon.
Roztargniony, fr., od 14 1.
NOWY’ STAW. Jurand, Re
wizja osobista poi., od 1« 1.;
oon. niecz.
NOWY
DWÓR,
fcuławy.
Chłopi, poi., od 14
Kaprysy
Marii. fr. od 11 I..; pon. nie
czynne
SZTUM Powiśle. Ptak szczę
ścia. r«dz„ od
7 I.; Simon

PROGRAM

Absolwenci mają zagwarantowaną dobrze płatną pracę w przed
siębiorstwie,, mogą wyjechoć do pracy za granicę, jak również
kontynuować dalszą naukę w 3-letnim technikum.

dwuletni: murorz, zbrojarz, cieśla

nowego,
Gdańsk,
G-17303

OBŁLŻE, Marynarz, Wielka
włóczęga, fr. od 11 1. g 13,
15.15. 17.30. pon. g. 16.45; Na
niebie i na ziemi. poi. od 14
1„ g. 19.45 pon. g. 19.
RUMIA, Aurora.
Piopi
w
kraiu Taka-Tuka szwecłz.. od
7 1. g. 14.30; Prawo gwałtu.
USA. od 16 i., g. 16, 18. 20;
oon. Francuski łacanik USA
od ł. 16. g. 16. 18. 20.
SWIBNO, Barkas. Bez wy
raźnych motywów, fr., od 16
1., g. 18: Dziewczyn« na miot
le. czes.. od 11 1,, g. 16.30;
rx>n. niecz.
MAŁY
HACK,
Jagienka,
Godzilla contra Hedora iap.,
od 14 1.
g. 15:- Seksolatki,
poi. od 1. 18 g. 17: pon. niecz.
OKSYWIE,
Mewa.
Nocny
kowboj. USA. od 18 1.. g. 16.
19.30; pon. g. 19.30.

CZARNA WODA. Wda, Prvvvaułu v.ojna Murpny ego, ang.,
od 16 1.; oon. niecz.
GNIEW, Pionier, Gangsterski
walc. fr. od 16 L; pon. niecz.
HEL Wicher. Naszyjnik dla
mojej ukochanej, radź. od Ił
1.. g. 17; Ciemna rzeka. poi.,
od 14 1. g. 19.30; pon. Na sa
mym dnie, NRF. od 18 1.. g.
19.30.
JASTARNIA, Żeglarz, Sło
neczniki. wł.. od 14 1.; pon.
niecz.
KARTUZY. Kaszub,
Poje
dynek na wietrze, jap., od 18
I.; non. niecz.
,
KOŚCIERZYNA.
Rusałka,
Trzeba zabić te miłość ool,.
od 16 L; oon. 1. w.
KOLBUDY.
Wyxwoleuie.
Śledztwo w sprawie obywate
la poza
wszelkim
podejrze
niem wł. od 18 1.: eon. nie
czynne.
LUBICHOWO. Krokus, niecz.
LĘBORK, Fresata. Niebie
skie iak Morze Czarne, do!..
od 14 1.: oon. Oto jest głowa
zdrajcy ang., od 14 1.
ŁEBA. Rybak. Zaproszona,
fr.. od 16 1.: Don. niecz.
NOWA WIES. Echo, Frau
lein Doktor, jug., od 1« 1.;
Tylko dla orłów. ang. od 14
I.; Don. niecz.
PUCK,
Mewa.
Ooetanie
001., od 16 1.: pon. niecz.
PRUSZCZ. Krakus. Na kra
wędzi
no!., od 14 1.: non.
niecz.
REDA, Zacisze, Poszukiwa
nie. hiszp., od 1S T; W pu
styni i w puszczy, poi., od 7
1.: pon. niecz.
SKARSZEWY.
Odrodzenie.
Hubal
col.. od 11 1.. pon.
niecz.
STAROGARD. Sputnik. Czło
wiek orkiestra, fr.. od 14 1.:
Szerokość geograficzna zero.
iap. od 14 1.: pon. niecz. So
kół. W kręgu zła. fr.. od 16
1.; pon. Tragedia
Makbeta,
ang., od 16 1.
SKÖRCZ,
Kociewie.
Port
lotniczy USA. od 14
pon.
niecz.
\
SIERAKOWICE. Lech. Lala.
wł. od 16 1.: Ucieczka rad*.,
od 14 1.; pon. niecz.
STARA KISZEWA. Szarotka.
W pustyni i w puszczy, poi.
od 7 1.; pon. niecz.
TCZEW. Wisła.
Iluminacja,
poi., od 16 1.; pon. Pratvo
gwałtu USA. od 16 i. Koieiarz. Podróż
za
1eden
uś
miech poi., od 7 1.. g. 17;
Poskromienie złośnicy. USA
od 14 1.. g. 19; oon. niećz.
WEJHEROWO. Świt. Drzwi
w murze poi., od 16 !.; oon.
Zielona ściana, peruwiański,
od 14 1.
WŁADYSŁAWOWO.
Alba
tros, Z tamtej strony tęczy,
col.. od 16 I.; pon. niecz.
ŻUKOWO. Radunia.
Bole
sław Śmiały, poi. od 16 1.:
Z ksieei królów, radź., od 11
i.: Don niecz.

— Pamiętnik harcerza słuch.
K. Radowicza, 17.00 — Komuni
kąty gier liczbowych. 17.05 —
Ornitologia jest
sztuką aud.
K. Radowicza, 10.00 — Koncert
życzeń, 21.50 - Z boisk i sta
dionów, 22.05 ~ Z boisk i sta
dionów, 22.20 — Wieczorne roz
mowy

przyjmuje zapisy

do zawodów: murarz, zbrojarz betoniarz, cieśla, elektromonter,

Dno!

20.

Bolivar, hiszp., od 14 1.; pon.
niecz.
STARE POLE. Zachęta, Trzy
kroki w szaleństwo, wł.. od
18 l.: Sprawdzono min nie ma
jug., od 14 1.; eon. niecz.
SZTUTOWO.
Kormoran,
Wielka nadzieja białych. USA.
od 18 1.: Człowiek stamtąd,
radź. od 14 1.; pon. niecz.
TOLKMICKO. Korab. Crom
well ang,. od 14 L; pon. j. w.

na rok szkolny 1974/75 do nauki zawodu - o kierunku 3-!etnim:

młodzieży męskiej na rok szkolny 1974/75
kierowca-mechanik, mechanik maszyn budowlanych.

PRZYCZEPĘ bagażową do
„Fiata” i wózek inwalidz
ki. sprzedam.
Gdynia —
Wielki Kack,
ul. Źródło
Marii J6/B.
G-174Y3

NOWY PORT, 1 Maja. Po
czekam aż zabijesz, czes. od
14 i., g. 16. 18. 20; pon. Ko
mandosi wł., od 16 1.. g. 16.
19. 20.
SOPOT, Bałtyk, Węgorz za
300 milionów, wł. od 16 1„
g. 15 17.30 20; oon. Pożegna
nie
z
filmem
—
Kochać,
szwedz. od 18 1„ g. 16. 18. 20.
Polonia. Zawieszeni na drze
wie fr. od 11 I., g. 14. 16.
18, 20; oon. Błękitny krzyż,
poi. od U 1. g. 16: Zawiesze
ni na drzewie, g. 18 20.
GDYNIA. Warszawa, Doktor
Popaul
fr.. od 16 1„ g li
13.15. 15.30 17.45. 20; pon. j. w.
Goplana, Zestaw bajek g. 10
11; Cudowny kożuszek
weg.,
od 7 1. g. 12 14; Miłosne przy
gody Moll Flanders, ang.. od
16 i. g. 16. 19: oon. Śmierć wybie
ra. czes. od 14 1.. g. 10 12,14;
Miłosne przygody Moil Flan
ders. 16. 19 Atlantic * studyjne,
Żółta łódź podwodna, ang. od
11 1.
g. 13 14.30 16; Rzym
wł., od 16 i. g. 17.45 20; Don.
Żółta łódź podwodna, g. 16
18; Kamienne gody, rum. od
16 i„ g. 20.
ORŁOWO, Neptun, W pusty
ni i w puszczy poi., od 7 i.,
g. 13. 16.15 19.30; pon. niecz.
CHYLONIA. Promień. Tylko
dla orłów ang. od 14 I. g.
13. 16. 19; oon. Ja wam po
każe NRD. od 11 i., g. 11,
13.15. Posag księżniczki Ra;u
rum. od 14 1. g. 15.30. 17.45,

PROGRAM SD
13.15 — Przeboje z nowych
piy: opr. M. Gaszyński i W.
Pograniczny. H.00 — Ekspresem
przez świat, 14.05 - Peryskop
— przegląd wydarzeń tygod
nia, 14.30 - Tematy filmowe
'ma orkiestrę, 14.45 — Za kie
rownicą, 15.10 — „Złota Tarka
74" — laureaci, 15.30 — Repor
taż, 15.50 —. Sylwetka piosen
karki — Jana Kocianova opr.
Dariusz
Michalski, 16.15 —
Wszystko o.... aud. Ewy Zieg
ler, 16.35 — „Zamierzam się
kochać
odrobinkę
więcej”
śpiewa Darry White, 16.45 —
„Złota Tarka 74" — goście,
17.05 — „Homo
Faber”
— i
ode. powieści
Max Frischa,
17.15 — Mój
magnetofon —
aud.
Witolda Pogranicznego,
17.40 — „Nie na ulicy Dłu
giej” — słuch. Ewy Dąbrow
skiej-OrzeiskieJ. 18.11 — Muzy
czne
archiwum
kabaretowe.
18.30 — Mini-Max, czyli mini
mum slow, maksimum muzy
ki— aud. piotra Kaczkowskie
go, 19.00 — Ekspresem przez
świat, 19.05 — Fosta piosenki
— Leo Ferrć, 19.20 — Lektury,
lektury..., 19.35 — Muz. poczta
UKF, 20.00 — operowe qui pro
quo — gawęda Bogusława Ka
czyńskiego, 20.10 — Wielkie re
citale — aud. Jana Webera
Richter w USA Beethoven: So
naty, 21.05 - „Jaki miły wie
czór” — słuchowisko poetyckie
w/g Andrzeja Bursy w adap
tacji Anny Panasiuk, 21.25 —
Idę swoją drogą - śpietca Mahaiia Jackson. 21.50 — Gustaw
Mahler - „Chłopiec i
jego
czarodziejski róg", 22.00 — Fak
ty dnia, 22.08 — Gwiazda sie
dmiu wieczorów — Blues and
rock W. Skowrońskiego, S2.S0
— Opowieści prof. Tutki —
Wieczór X. 22.31 - „Spokojny
ogień” — nowa płyta Roberty
Flack (opr. W. Mann). 23.00 —
„Przybliżenia" —
przekłady
poetyckie Seweryna
Follaka,
23.05 — Bela Bartok — n Kon
cert fortepianowy wyk. Świę
tosław Richter, 23.45 — Pro
gram na poniedziałek, 23.50 —
Na dobranoc śpiewa Robe«
Charlebols

POMOC domową dochodzą
cą lub na stałe (chętnie
starszą osobę), przyjmę. —
Gdynia* Bema M „C’728.
S„-13569
GOSPODYNIĘ na stałe lub
dochodzącą do 2 dorosłych
osób. zaraz przyjmę. Tel.
52-47-48,
Oliwa,
Kubusia
Puchatka 3.
G-17334
SPAWACZA elektrycznego
I pomocnika — orzyuczenie zawodowe, przyjmę. —
Warsztat Ślusarski, Gdańsk
Orunia, Sandomierska 45.
G-17344
OPIEKUNKĘ do 10-miesie
cznego
dziecka, przyjmę.
Oliwa - Zabianka. Subisła
wa 32 D/9 (autobu* 161 Oli
*•*)._____________
G-173-71

Zapisy kandydatów do Liceum Zawodo
wego o specjalności — monter urządzeń
elektronicznych oraz mechanik obróbki
skrawaniem PRZYJMUJE SIĘ od dnia 15
kwietnia 1974 r.
w gmachu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Gdań
skich Zakładów Elektronicznych „UNTMOR” w
Gdańsku, ul. Dolna Brama i.
Szkoła zawodowa Gdańskich Zakładów
„UNXMOR” przyjmuje od dnia 15
frezer i
d° W?S ° *Pfic.iań'oSciach: tokarz,
nezer i monter aparatury radiowej i telewizyjnej.
---------------K-2299
zarząd

nauczycielskiej

SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ

POMOC domowa — zaraz
przyjmę. Tel. 51-24-49.
G-17381

uprzejmie zawiadamia członków i intereeantów, że z dniem 22 marca 1974 r.

CUKIERNIK, piekarz,
uczeń,
potrzebni.
Orłowo.
Mysłowicka 20 te!. 29-02-26.
S-13655

przenosi siedzibę biur

KOBIETY do pracy w ogrodnictwie Drzy.ime. < az
pomoc do sprzątania dwa
razy w tygodniu, potrzeb
na Orunia. Żuławska 76.
G-17452

i Gd.-Wrzeszcza, ul. Lelewela 17 do So
potu, ul. Kraszewskiego 19,

UCZEŃ w zawodzie elek
tromechanik,
potrzebny.
Gdynia,
Waratawsfca
35
(warsztat).
S-13673
PRACOWNIKÓW do
roz
biórek. orryime. Wrzeszcz.
Grodzieńska 3.______ G-17546
GOSPOSIA
samodzielna,
może być dochodzącą, po
trzebna. Warunki do omó
wienia. Sopot. Curie-Skłodowskiei la I o.
G-l 54
POMOCE kuchenne z»łrud
nimy natychmiast na sta
łe Restauracja ..Bałtrcka”
Sopot.
G-17555
MĘŻCZYZNĘ do pracy
ogrodnictwie.
orzyimę
Orunia. Żuławska 76.

w
—

dojazd do .nowej siedziby kolejką elektryczna ńo
duktu uirn29nipaż?°-t0k'-JUb trol^bbS9m ‘do wiadutetu ul. 20 Października, a nasteDnie ul Km.
szewskiego lub ul. Obołrytów, tel. nr 81-32-14.
W związku r. tym w dniach 19, 29 i 21 marca 1974
NEPPER«? ĆhŚ?iInl nie będą czY«»e. Numery kont
NBP, PKO chwilowo pozostają bez zmian.
_____________
K-238I
OPIEKUNKĘ
starszą
do u LUTEGOzaginał duży
dziecka i domu. poszukuję. —
w
uzyTel. 32-84-94.
G-17621 czaTrly wilczur, lasne ła1 ■
oy. podbrzusze. Wiadomość
wynagrodzę.
Telefon
51-55-16.
S-13786
PIĘKNE suknie ślubne i
długie welony, już wypoży
czarny na święta. Gdynia,
Świętojańska
»6
—
tel.
21-15-27.
S-13502 SPECJALISTA ohorób
oC.ARAZr w Sopooie cen- czu, Maria Ratajska, przyj
'rurn, poszukuję. —
Tel. muje przy ul. Lawendowej
t!-07-51.
'
S-13729 8/4 w Gdańsku.
G-17392

Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego ,,Pewexł*
w Q9tSa*s^u-Wieszczu ul. Grunwaldzka 92/W.
zatrudni natychmiast: mspektora-rewidenta do za
kładowej komórki rewizyjnej z wykształceniem wyż
szym 4 5 Lat praktyki lub średnim ♦ to lat praktyki,
kierownika magazynu — wykształcenie średnie te
s iat. praktyki oraz magazynierów do magazynu ar*
* importowanych - wykształcenie średnia,
ma«azym>wych. gprzedawc6w na stoiska
handlowe - wykształcenie średnie, kancelistkę-referen
j*
?rednie- Warunki pracy I płacy
do omówienia w dziale zatrudnienia tel. 41-40-75 wew.
14^___________________
FC-J036
Spółdzielnia Inwalidów „Bałtyk” w Gdańsku-Wrzeszal- K. Marksa nr 140, zatrudni natychmiast t
szwaczki do zakładu zwartego, brygadzistę do krajalni rękawic, sprzątaczkę hal produkcyjnych oraz wv1 “ri?lłd6w
do Pracy Chałupniczej przy szyciu
chronnych — maszyny przydziela spółdziel
nia i zapewnia wysokie zarobki.
K-2279
GDYŃSKA STOCZNIA REMONTOWA w Gdvn! u:
śIusSSza-mnSt»:.*vtrafnK nast<ipuł!!cych Pracowników
mi“5u montera kadłubowego, pilota z uprawnienia
mi, kierowcę samochodowego — kategoria c, robot
mka z obsługą wózka akumulatorowego - uprawnie
ma, elektromontera, referenta d/s zatrudnienia I pła
r;„,.v^s. ai‘lenie wyższe lub średnie plus praktyk«
specjalistę d/s gospodarki materiałowej — wyższe eko
ni°emIśrerin- specSalist9 '*/> zaopatrzenia - wykształcę
Ł i p us Praktylta. specjalistę d/s rewizji fi
nansowo-księgowej - wykształcenie wyższe lub śred
Łplu*. Praktyka. Płaca wg układ:
»• I
8 . Zjednoczenia Morskich stoczni Remonto
Sni:. system bezpodatkowy. Dla zamiejscowycl
? ńotelu robotniczym. Wszelkie!
lei i??,?3« S-2„le!f 5Jzifł kadr * szkolenia zawodoweg.
i^
»mJydąci winni posiadać dowód osobistt legitymację ubezpieczeniowa z aktualnymi wpisami
K-191
Przedsiębiorstwo
Remontowo-Montażowe
Przemys
.Bud!mor" w Gdańsku zatrudni natycl
Sżtstft» ltiĘPU:,SCJ,ch pracowników fizycznych: moi
karzvt6H»4HmHntl)w DreLabryko'vany°h- murarzy, ty:
ty. cieśli, zbrojarzy, betoniarzy, kierowców z I i
oneratładowaczy
mechaników samochodowyc
kwanflko.7 SP”etu, ciężkiego pracowników niew:
dow nwh w h
przyuczenia do zawodów bt
nam’eiscu
Dra!?y 1 p^cv do uzgodnień
I« „h
l z5,asrałacy Sie do pracy oowinni rabr
z aktua1«^6li>.SObi1ty ksia*ecrke uhezpleczeniow
dectwo *
L' ks!ateczke wciskowa świ,
kwaHfika7yine ruSW!
,Ct,W0 rracv ’ zaświadczeń

2.a zamiejscowych zapewniamy kw:
Przedsiebhfr«wo0feity ki?rows,s "ależy pod adrese.
Remontowo-Montażowe
Przemvs
?arkTpotsW.i « *1T<:r’'
*
Gfłańsk-Letnlewo ul. Man
narki Polskiej 59 tel: 43-12-71 do 75 lub 43-15-89.
-----

K-191

Komuni
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowy!
i Kanalizacyjnych w Gdańsku w porozumieniu z Mie
skim Przedsiębiorstwem Wodociągów' i Kanalizacji
Gdyni zawiadamia mieszkańców osiedla przy ul M<
muszki oraz ulic Ejsmonda, Matejki, Tetmajera' Pr
?a- Wyspiańskiego i Czołgistów w Gdyni, że w' dni
1800 ;
hTak< wody w «osinach 7.0018.00 7. powodu wykonywania robót w miejskiei
wodociągowej.
.

\
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Nie tylko
4ta filatelistów

pracę z podobną pla
cówką na Oksywiu. We
dle opinii kierownictwa,
owe społeczne „ciocie”
przychodzą z dużą po
LA uczczenia pamięci,
mocą w opiece nad naj
zmarłego w ub. roku
młodszymi — tym bar
patrioty
chilijskiego,
dziej iż personel zawo
jednego z najwybitniejszych
dowy ma i tak nawał
IE tylko dlatego,
poetów Ameryki Łacińskiej
pracy z siedemdziesięże w szkole dzia
Naftoli Ricardo Reyes Beciorgiem dzieci. Z »Mw
łalność
społeczna
sualto, znanego na całym
coraz wyżej jest punktoską placówką współpraświacie jako Pablo Neruda,
wana, pojawiła się opoczta NRD wydała w koństatnio nowa u nas spe
ęp stycznia znaczek o nom.
cjalność — dobrowol
20 pf z jego podobiznę.
nych piastunek
naj
vyv»
v v »»»rey \
młodszych dzieci, nazy
wanych potocznie spo
łecznymi „ciociami”. Wer
bują się one („wujko
El
wie” także się zdarzają,
ale jest ich zdecydowa
citją w ten sposób stale
nie mniej) głównie spo
I, UI, V i IX licea ogól
.#*»:*&******+* *** ****Ał- *.*>«**■*--•
śród uczennic wyższych
nokształcące, I i II licea
klas gimnazjalnych, a
Poezje o walczącej Hiszpa
dla dorosłych, Techni
także młodzieży akade
nii, o bohaterstwie Stalingra
kum Budowlane, szkoła
mickiej. Oficjalnie spon
du, o dziejach kontynentu aspecjalna z ul. Batorego,
taniczny ten ruch nosi
merykańskiego przyniosły Ne
której uczniowie przy
nazwę
„anonimowego
rudzie Nagrodę Leninowska w
chodzą tu pod opieką
przyjaciela dziecka”, naj
1933 r. I nagrodę Nobla w
wychowawczyń, szkoły
częściej/ jednak społecz
1971 r. Wśród poetyckich upodstawowe nr 25, 23
ników tych zwie się po
tworów Nerudy poświęconych
(dzieci z tej ostatniej
prostu „ciociami” bądź
różnym krajom Europy sq stro
wystąpiły tu niedawno z
„wujkami”.
fy i o Polsce,
inscenizacją bajek) —
Z
Domem Małych
Poczta Czechosłowacji rów
nie licząc młodzieży aka
Dzieci w Oliwie przy
nież wydała w styczniu zna
demickiej, która raczej
ul. Abrahama stały kon
czek w hołdzie chilijskiemu
drogą
indywidualnych
takt utrzymuje ok. czter
poecie. Znaczek ten o nom.
kontaktów, ale również
dziestu osób „z anoni
60 h zaprojektowany jest przez
walnie włącza się do
mu”, nieco
mniejsza
A. Brunowskiego, a rytowany
wsnólneoo
dzieła. Ci
artoa nawiazała współ
przez Herczika. Kopertę FDC
ten sam projektant zilustrował
Pegazem z chilijska fiagq.
W końcu stycznia ukazot
się w Czechosłowacji znaczek
9 nom. 1K z rysunkiem bu
dynku przy Bulwarze Kalinina
w Moskwie, siedziby Rady
Wzajemnej Pomocy Gospo
darczej i okazji 20-leoia jej
założenia. Ten sam motyw z
napisem - 25 lat jest przed
stawiony na jubileuszowym
znaczku ZSRR. Jego nominał , gm TO i nasz krajowy
W kolekcji „Mody Pol
- 16 kop. Okolicznościowy
11 dyktator mody, czy- skiej” przeważały sukien
stempel, stosowany przez je
ii po prostu „Moda ki i. spódnice. To konsek
den z urzędów pocztowych Polska” wystąpił z poka wencja powolnego spycha
Berlina w okresie od 22. I. zem swoich propozycji z nia spodni do roli „mogą
do 21. III. pokazuje również przeznaczeniem na wiosnę być”. Oczywiście, że będą,
sylwetkę gmachu Rady. Nato
lato 1974. Kolekcja nie bo kobiety (nie tylko dziew
miast znaczek wydany z oka odbiega — no bo odbiegać czeta) miały wiele oka?ji,
zji 25-leeia RWPG przedsta nie powinna — od tenden żeby ten strój (czyli spod
wia symboliczny rysunek połą cji wielkiego światowego nie) uznać za \y\eż prak
czonych kół I flagi uczestni krawiectwa, ale posiada tyczny co i efektowny. Su
czących państw. Poiski zna
kienki bywają przeważnie
czek zaplanowany na maj
wydekoltowane, przy czym
przygotowuje projektant Z.
-w fasonach na lato ramio
Stasik. Jubileusz RWPG może
na bywają zupełnie odkry
być wdzięcznym tematem do
te (to właśnie spuścizna
utworzenia zbioru który stale
mody lat 50-tych). Powró
można będzie uzupełniać i
ciły też stroje (i sukienki i
wzbogacać. Istnieje bowiem
spódnice) kloszowe ze zblusporo materiału filatelistycz
zowaną górą: dopasowane
nego wśród bratnich krajów
w talii wąskim paskiem.
socjalistycznych, dotyczącego
W charakterze ozdób —
np. budowy rurociągu nafto
dużo mereżek. Ponieważ
wego „Przyjaźń", budowy sy
modny jest nadal len, mestemu energetycznego „Po
reżkowanie
nie
będzie
kój", a postanowienia XXVII
większym problemem.
Sesji Rady w ub. roku na
Pewna nowość to gar
temat integracji rokuję roz
sonki. Z płótna, jedwabiu.
wój wielkich pokojowych in
Góry owych garsonek by
westycji, które na pewno znaj
wają
wykończone dość
dq swe odbicie w filatelisty
długimi baskinkami. W ta
ce.
kim stroju wygląda sie jak
Gdańskich filatelistów za
własna babcia na starej
interesuje z pewnością wyda
fotografii.
ny w styczniu br. radziecki
Nadal modne są swetry
znaczek poświęcony 30-!eciu
w typie blezerów i kard i rozgromienia
hitlerowskich
ganów i żakiety noszone
wojsk pod Leningradem. Zna
do spódnic i sukienek.
czek składa się z 2 części.
Modne w tym sezonie
Na jednej przedstawiony jest własne rozwiązania, biorą kolory to: odcienie szaro
fragment miasta z pomnikiem ce się z upodobań Poiek, ści. beżu, biel, zięleń tera
jego założyciela Piotra I, a no i naszych w-arunków w kota no i granat. Wszyst
w pierwszej części znoczka ogóie.
kie są jakby oszronione,
walczęcy obrońcy Leningradu.
W tym, co pokazano do matowe.
Stosowany był 27. I. w Lenin minują dwa zasadnicze sty
gradzie okolicznościowy da le: klasyczny i sportowy.
Zdjęcie prezentuje su
townik, a filateliści miejscowi W jednym i drugim przy kienki letnie z kolekcji
zorganizowali wystawę filate padku projektanci sięgnę „Mody Polskiej”.
(ad)
listyczna, w czasie której li po w-zory z lat 30, 40 i
50-tych.
Czerpanie
na
również można byto uzyskać
tchnienia w modzie lat mi
specjalne ostemplowanie.
U zachodnich sqsiadöw nionych weszło już w sta
ukazały się ostatnio w stałej ły, jak widać, zwyczaj.
sęrii obiegowej znaczki z Pewnie nie tylko dlatego,
Drezna i Rostocku. Na drez że nic lepszego nie da się
deńskim projektant narysował wymyślić, ale że w tam
fragment galerii Zwinger, na tych właśnie latach moda
Sznyeelki * kapusty, to poznaczku z Rostocku — zabyt była jakoś bardziej kobie trawa smaczna, niedroga i
można
ją częściowo przygoto
kowe, stare budowle i nowo ca. A „kobiecość” jest bar
wać poprzedniego dnia.
dzo modna. I dobrze’
czesne.
łtł
A więc: należy
ugotować

D

M

z „cioć” — aż pewnego
dnia... schowałam się za
szafę, wystawiając zza,
niej jedynie pluszowego
pieska, który niby to
zaczął szczekać. I wów
czas malec, myśląc ie
jest sam na sam z owym
pieskiem — raptem za
czął mówić. Opuściło go
onieśmielenie,
przeła
mał jakąś barierę psy
chiczną...

da Skarżyńska i Józefa
Semulska od jesieni już
regularnie (zwykle dioa
razy w tygodniu) od
wiedzają Dom Małych
Dzieci w Oliwie, gdzie
każda z nich ma swego
upatrzonego podopiecz
nego. Spotkania odby
wają się w specjalnie
wydzielonej sali i —
wyraźnie dodatnio wpły

„anonimouM" przyjacie
le małych dzieci wyko
nują szereg prac w ota
czającym DMD ogro
dzie, chętnie reperują
garderobę
wychowan
ków (a na takich lu
dzikach wszelkie łaszki
pękają w tempie wręcz
nieprawdopodobnym), po
maga ją przy zajęciach
gospodarskich. Takie —

— Ja znowu — wtrą
ca druga — ciągle je
stem pod wrażeniem te
go, że „mego” chłopacz
ka zabrali rodzice do do
mu. Nie interesowali się
nim przez miesiące ca
łe, ja z kolei zdążyłam
do niego tak przywyk
nąć, że strasznie mi go
teraz brak...

Społeczne „ciocie“
wmmmmmmmmmtL

kontaktują się bezpośre
dnio z małymi pensjo
nariuszami, ale tu muszą
już być zachowane pew
ne wymogi higieny (obP
wiązuje świadectwo zdro
wia) i przygotowania. To
sę właśnie te „ciocie” —traktujące na ogół swe
społeczne posłannictwo
z ogromną powagą i na
wet samozaparciem.
Przedstawmy jedną z
takich grupek, składają
cą się zresztą z dziew
cząt z tej samej klasy.
Licealistki Anna Bed
narz, Ewa Chrostowska,
Elżbieta Kozlowicz, Mag-

odLkuchni.
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KRZYŻÓWKA z banałem
POZIOMO:
1) ogól czasopism, 8) archa
iczna aaawa statku, ll) ptaki
używane w sokotndctwie, 12)
cąęść kataru, 13) miasto w
płd. Turcji. 14) wirowy sztorm
tropikalny. 15) szereg dźwię
ków w obrębie oktawy, 18)
stan w USA, 17) lazy walki
bokserskiej. 13) osada górska
na Kaukazie, 21) kuzynka kak
tusa, 33) miasto w Koreańskiej
Republice Ludowo - Demokra
tycznej, 35) manälijskie kono.
pie, 33) likwidacja, 30) namia
stka żelatyny, 32) Iracki port
nad Tygrysem, 33) snują się
nad mokradłami, 34) skrzynia,
Sł>) szybkością nikomu nie za
imponuje. 36) ojczyzna Odyse
usta, 37) utwór Cnateaubrian-

57

ezasty lub smok latający, 27)

pojSoul ikoiiroiaii*Łycz-

ny trunek,
31)
jezioro w
ZSRR, 33) dziewczynka z ele
mentarza.
„E P E”
w srou czytelników, którzy
do 22 bm. nadeślą prawidłowe
rozwiązania
pod
adresem
„Dziennika
Bałtyckiego”
—
80-958 Gdańsk, skrytka pocz
towa nr 419 — z dopiskiem
na kopercie „KRZYŻÓWKA z
BANAŁEM” będą rozlosowane
bony książkowe.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z WALOREM
POZIOMO:
1) mania, 6) Argus, 10) atu,
11) keson. 12) alt. 13) legat
14) surma, 15) atara, 18) kota,
21) saga, 23) marabut, 24) ha
lo, 25) aula, 28) reaktor. 27)
wady, 29) tona, 32) komat, 35)
da.
lotka, 37) egida, 39) Oka, 40)
pionowo:
wyraz, 41) won, 42) rolka, 43)
1) stolica jednego z państw amant.
europejskich, 2) wskazówka,
PIONOWO:
31) amerykański chruściel. «)
1) malik, 2) Ate, 3) nugat
kilkticzęściowy utwór muzycz
4) akta, 5) usta. 6) ansa, 7)
ny, 5) olbrzymia ropucha, ku
garda, 8) Ulm, 9) stawa, 16)
runi, 7) Iowy dopływ Warty, tornado, 17) rybltwa, 19) okag) popularna aktorka polska, ra, 20) amory, 21) start, 22) ga
9) płyta pozioma stanowiąca lon, 27) walor, 28) detal, 30)
óajwyiszą część głowicy ko oliwa, 31) akant. 32) kawa, 33)
lumny 10) frazes z tytułu, 14) mara, 35) teza, 38) oko, 38) Don.
elnica Gdańska, 16) zatoka
Bony książkowe WYLOSO
Kazimierz
Ostapkn,
Czerwonego, 18) imię ień- WALI:
Wiesław
Mączka,
gkie, 20) Inaczej, powikłanieLębork:
źcclowe, 22) wcięcie w tekście,Gdańsk-OJiwa; Paweł Wfecąprek. Sopot. Bony wyńłemy
Ä) egzotyczny ssak. 24) duży
Ifost Japoński, 2«) moloch kol- POCZTĄ.

f

średniej
wielkości
główkę
kapusty (przekrojoną na czte
ry części I z wyciętym głą
hem) i przepuścić przez ma
szynkę; do niej dodać namo
czoną l wyciśniętą bułkę, spo
rej wielkości cebulę, sól
pieprz do smaku i jedno ca
le jajo. Z wymieszanych skład
ników robić niewielkie szny
eelki, obtaczać w mące i sma
żyć na gorącym tłuszczu. To
dawać z ziemniakami i sosem
pomidorowym
lub
grzybo
wym.
P. S. Można znacznie poprą
wić smak sznycelków dodając
kawałki mięsa (resztki z obia
du), boczku lub węd!inv.
KOK

Nigdy nie za późno
na naukę
Anna Ebn jest najstarszą uczennicą Szwecji. Ma 101 lat.
i mieszka w domu starców w
Estistunie. Nie znosi telewizji
! w czasie, gdy inni pensjo
nariusze oglądają TV, pani
Anna czyta książki, pisze li
sty, słucha radia. Ostatnio po
stanowiła uzupełnić braki w
nauce. Gdy była małą dziew
czynką nie powodziło się jej
najlepiej. Musiała zbierać po
ztomki i odnosić je do sprze
dania kilka kilometrów', o nau
co nie było mowy. —* Trzeba
się uczyć wtedy, gdy człowiek
ma na to czas — oświadczyła
i zabrała -się do odrabiania
lekcji.

„Duch"
w helikopterze
Naprawdę nazywa się Gun
nar Andersson i jest znanym
w Szwecji pilotem, który ni
by „Święty’» w swycb przy
godowych filmach, zjawia się
zawsze w porę, by uratować
komuś zdrowie czy tycie. Dla
tego właśnie nazwano go „nu
chem”. Gdy zdarzy się wypa
dek, gdzie potrzebna jest na
tychmiast pomoc lekarska, ;
dotarcie
jest
karkołomnym
przedsięwzięciem — „Duch
podejmuje się zjawić w poTę
Tak
właśnie
zdarzyło
*ię
raz w zaśnieżonych,
poro
śniętych
łasem
górach
na
północy Szwecji. Ranny w
brzuch 14-letni chłopiec
sprawą „Ducha*’ i pray poxpo
cy hel&mptora znalazł się pod
opłetaą

y)i

Rzutkie i pełne entu
zjazmu „ciocie” noszą
się teraz z zamia
rem zorganizowania dla
swych
podopiecznych
prawdziwego teatru lal
kowego. Weszły już w
kontakt z „Miniaturą”,
która przyrzekła im po
moc w tym względzie, a
scenę zamierzają urzą
dzić w... skrzynce stare
go telewizora.

KASA*

LAIK

PIŁKARZE RUSZYLI
dzie się specjalizować we
współpracy z ruchem esperanckim krajów nadbał
tyckich. Wyrazem tego w
br. będzie przede wszyst
kim współudział
„Ce
la
Maro”
w zorganizowaniu
we wrześniu br. semina
rium w Kadynach' pod ha
słem:
„Wspólnota kultu
ralna
krajów nadbałtyc
kich” z udziałem uczestni
ków z tych krajów. Warto dodać, że administra
cyjnym organizatorem imnrezy będzie BTM „Juven
tur” w Gdańsku.
Zarząd koła „Ce la Ma
ro” zaprasza zainteresowa
nyc.h do Domu Społeczne
go na Przymorzu (wkrót
ce będzie tam zorganizo
wany kurs esperanta) w
każdy wtorek od godz. 18
lub informacje telefonicz
ne: 31-47-35.

WlABOMOŚSf
m

Perspektywy lata

REJSY

wają na obie „wysokie
strony”. Licealistki z
każdą wizytą lepiej po
znają swych podopiecz
nych, dzieci — przywią
zują
się
do swych
„cioć”, co
korzystnie
wpływa na ich rozwój.
Bo trzeba wziąć pod
uwagę, iż do Domu tra
fiają dzieci pozbawione
normalnych rodzinnych
domów, co nie pozostaje
bez wpływu na psychi
kę tych małych ludzi.
— Miałam takiego
podopiecznego, który nie
mógł jakoś zacząć mó
wić — wspomina jedna

'I i,'
* i!>

KOŁO PZE
NA PRZYMORZU
Ogólnokrajowy w ostat
nich latach trend do or
ganizowania kół PZE przy
placówkach
kulturalnych
jest
charakterystyczny
zwłaszcza
na
Wybrzeżu.
Po założeniu
w czerwcu
uh. roku koła PZE pr/y
Klubie Pracowników Służ
by Zdrowia „Relaks” w
Gdańsku - Wrzeszczu, za
częły się formować na po
dobnej zasadzie nowe ko
ła
w
kilku
powiatach,
m.ln.
przy Gminnym Oś
rodku Kultury wr Kolbu
dach, wkrótce bedzie re
aktywowana
działalność
koła w’ Wejherowie, nato
miast
zatwierdzone
w

dniu 5 bm. przez Zarząd
Wojewódzki
PZE
koło
przy
Domu
Społecznym
na
Przymorzu,
działało
już pełną parą jeszcze w
uh. miesiącu. Koło „Ce la
Maro” — tak brzmi esperancka jego nazwa — bra
ło już bowiem czynny udział w obchodach Tygod
nia Przyjaźni Międzynaro
dowej,
a następnie,
tj.
przed dwoma tygodniami,
zorganizowało
ogólnodo
stępną imprezę, na której
prelekcję o tematyce tu
rystycznej wygłosił czło
nek zarządu Austriackiej
Federacji Esperanckiej, re
daktor naczelny czasopis
ma „Austria Esperanto —
Revuo” — Hugo Kraus.
Koło na Przymorzu bę
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Białe wygrywają (piąć Pk*>

tych dniach wcho
dzi na ekrany jeden
z najgłośniejszych fil
mów ostatnich lat. Jest
to „Ojciec chrzestny” w
reż. Francisa Forda Cappoli, zrealizowany na pod

Ten 35-letiii szjichista już
praeszJo 19 lat gra w Mistrzo
stwach Wybrzeża, zdobywając
dwukrotnie laury Championa
Okręgu. Brał on sześć razy u.
dział w półfinałach MP i dwa
razy w finale. Jest wielokrot
nym mistrzem Wojsk OPK i
wicemistrzem WP.

ZAD. 38. (A. Troioki). Treść
tej pięknej etiudy tworzy następująey główny wariant: I.
Gh«+ Kg8 2. g7! «7 3. g*H!l
K:g8 t. Ke« KM 8. Kf7 e« (e5)
«. Gg7 mat! Jedyna możliwość
kiedy ssmotny goniec daje
mata. Próby obalenia popraw
ności tego Studium
poprzez.
3... eś+ Kdś! eJ 4. Keł lub od
razu 2... eS I. Ke«! »a złudne,
ale interesujące. ZAD. 3ś (A
Pietrow) Wspaniały wstąp: I.
Gilt!! oddając czarnemu kró
lowi wolne pole i poeornie od
suwający gońca od pola walki.
Ter»« na dowolny ruch skocz
kiom naetąpi 1. Oil l 3. ds mat
lub po I... Scl (ft) 1. Gf« SdS
J. Ga2 mat. Poprawione obro
ny stanowią ruchy skoczkiem
1... Sd4 I. d*+ Keł I. G{1 mat
ora« 1... SeS 2. «+ Kd4 1.
Oft mat. W sum&e dwa ostat
nia warianty
tworzą
tsw.
ECHO
w
miniaturze.
(Ten
doskonały komewtaea nadesłał
nam M. Banaszek. Serdecznie
«•dokujemy!)

mm?

Seks
w szkole

Od kwietnia czynna bę
dzie w Sollentunie w Szwe
cji placówka nazwana „in
stytucją seksu” z przezna
czeniem dla młodzieży. Za
daniem jej jest rozwiązy
wanie wszelkich kłopotów
z tą stroną życia młodzie
ży szkolnej. Pionierska te
go typu klinika działa już
w Sztokholmie. Ubiegłej
jesieni przyjęto w niej
1 600 uczniów w wieku od
H do 20 lat. W tej spra
wie zgodna jest szwedzka
opinia
publiczna.
Mło
dzież musi mieć fachową
i wszechstronną opiekę
muszą istnieć placówki
pomagające w rozwiązaniu
wszelkich problemów ży
cia seksualnego.

. :Ji.
W
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stawie powieści Mario Pu-,
zo o tym samym tytule.v
Amerykańska
premiera,
poprzedzona zresztą ogrom
ną reklamą, stała się wy
darzeniem i to nie tylko
artystycznym — również
finansowym, bijąc dotych
czasowego, nie pokonanego,
rekordzistę, jakim przez
długie lata był film „Prze
minęło z> wiatrem”.
Powieść Mario Puzo ukazala się w 1969 roku w
100 tys. egzemplarzach (co
jak na Stany Zjednoczone
nie jest tak znowu wiele),
ale już w trzy lata później
nakład jej osiągnął (tylko
w USA) ponad 11 milio
nów. Sukces zaskoczył na
wet samego autora, mają
cego
początkowo
spore

uracz

KONKURS

PLEBISCYT

KoiejMjan nanym kandyda
tem na naiadnlejaaegn saarhim< Wybraeś, jeat major WP
Zyjnwm PIOCH.

.WŁOCH SZUKA ŻONY”
Claudia Cardinale i Al
berto Sordi są bohaterami
komedii obyczajowej, którą
zrealizował w 1972 r. reży
ser Luigi Zampo. Treścią
filmu są perypetie włoskie
go emigranta, który w au
stralijskim buszu marzy «
poślubieniu rodaczki. Na
jego ogłoszenie matrymo
nialne odpowiada dziew
czyna lekkich obyczajów.

Inna komedia, tym ra
zem angielska (reż. Stephen
Frears) opowiada o mło
dym człowieku, który dla
żartu ogłosił się w prasie
jako prywatny detektyw i
natychmiast został wpląta
ny w tajemniczą aferę,
związaną z przemytem he
roiny. W rolach głównych:
Albert Finney, Billie WM‘,
telaw, Frank Fin-lay t in
ni.

W-S

kach jest to już zwykła
kolej rzeczy — zaintereso
wał się nią film.
Co leżało u podstaw aż
tak ogromnego sukcesu?
Niektórzy uważają, że po
wieść (a również i film)
mają wszelkie cechy typo
wego bestsellera. Fabuła
oparta jest bowiem na
autentycznych
faktach,
wprawdzie zaczerpniętych
z prasowych .relacji proce
sów przeciwko mafii z lat
1940—1950, (sam Puzo po
dobno nie rozmawiał w
życiu z żadnym gangste
rem). to jednak akcja jest
żywa, wartka i logiczna,
a bohaterowie nakreśleni
wyraźnie i z dużą znajo
mością psychologii. Zresz
tą sam temat lest niewat
niektóre eksponaty do pry
watnych zbiorów. Dla odebrania ukradzionych eks
ponatów trzeba było za
angażować sześć samocho
dów meblowych.
STRAJK W MOTELU

W KALEJDOSKOPIE
W 2OŁADKU
KROKODYLA
W błotach północnej
Botswany upolowano nie
dawno olbnymiego kroko
dyla. W żołądku długiego
siesć metrów iwienęcia
znaleziono resztki kości je
dnej małpy, jednej zebry
i dwóch kóz. Cały kroko
dyl ważył prawie 1000 ki
logramów.

Filmy
zakupione

„PRYWATNY
DETEKTYW”

REDAKCJA — CZYTWLNICY
W odpowiedni na 18. rush
Pio oha G*5:f* prawie wezyaey
uczestnicy nadesłali prawidło
we bicie tońea akoczkiem: 18...
Sd7:f6 (a nie G:f«? co natych
miast przegrywa). Pioeh po.
Mł pion» lś. HgS-.g7 i zapro
ponował na stopujący wariant:
U... Wd*-f8 15. Hgl-fł M-M
18. Sc3-»t. Czekamy na apro
batą! Od dziś czas do namy
słu: — 7 dni.

pliwie frapujący. Ukaza
nie mechanizmów
dzia
łalności mafii i jej powią
zań z wielkim kapitałem i
wpływową
administracją,
dają pewien obraz Amery
ki lat pięćdziesiątych, przy
czym niektóre fragmenty
można znakomicie odnieść
także i do współczesności,
Film jest starannie zrea

Mit

Lider T-szoiigowej
drużyny
Floty wiele razy walczył w
Drużynowych
Mistrzostwach
Polski. Pioch dużo gra w tur
niejach
korespondencyjnych
kraju i Europy. Obecnie jako
aktualny Mistrz Polski w grze
korespondencyjnej bierze
dział w
VIII
Olimpiadzie,
wwhodząe w skład reprezentacji kraju.

Ta «nakomita etiuda snanePioch kilkanaście razy wygo kompozytora punktowana M-pował w barwach Fioł; i
jest h. wysoko. Trudny w»tęp
Wojska Polskiego na turnie
1 efektowny final stawiają te.
jaeh i meczach międzynarodokompozycje w rzędzie arcy
wyeh. B. dużo pracuje w dzie
d*iel. Na rozwiązanie tego pią
dżinie teorii debiutów, a zwia
tego Z RZĘDU nadania przez
szcza Obrony Sycylijskiej.
naczamy
Jak zwykle 7 dni. ,
Cieszy nas harden, *e w na
wym konkursie hiorą udział
coraz. Korniej wachiści wyso
kiej klasy ze wseystkleh zakąt
ków ziemi gdańskiej.
ROZWIĄZANIA ZADAŃ

U

trudności ze znalezieniem
wydawcy! Potem propozy
cje posypały się jak z rękawa.
Powieść
została
przetłumaczona na trzydzieści języków i naturalnie — w takich wypad-

W

POD REDAKCJA H. MALINOWSKIEGO
ZADANIE NR 4M
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„Ojciec chrzestny
KONKURS WIOSENNY

DBąj
OPOI

„SIER2ANT"
Jeden i dozorców lon
dyńskiego muzeum otrzy
mał od swych kolegów
przydomek „sierżant”, po
nieważ wyprostowany jak
świeca wracał zawsze po
pracy do domu. Dopiero
niedawno okazało się, co
wpływało na tę niesamo
witą sztywność dororcy.
Wynosił on pod ubiorem

Z powodu strajku perso
nelu w motelu w Reno
(USA - stan Nevoda) na
pływający do niego goś
cie mogli sobie sami wy
bierać pokoje. Rezultat te
go okazał się dość nieo
czekiwany.
Następnego
dnia ogłoszono 19 zarę
czyn i wyszło na jaw i
zdrad małżeńskich.

lizowany, choć w gruncie
rzeczy nieco staroświecki i
to nie tylko ze względu na
zastosowanie
niemodnych
już dziś rozwiązań formal
nych.
„TAŚMY PRAWDY"
W roli tytułowej ojca
chrzestnego, starego don
Film kryminalny SiAVito Carleone
wystąpił
Marlon Brando. Jemu też ney’a Lumeta jest adapta
przypadł w udziale jeden cją powieści Lawrence Sanz trzech „Oscarów” przy
znanych filmowi w 1972 dersa Akcja obraca się
roku (dla najlepszego fil wokół zuchwałego i precy
mu roku, za najlepszą a
zyjnie przygotowanego na
daptację filmową i za naj padu, który przypadkowa
lepszą rolę pierwszopla wykryuia młody radioama
nową).
tor. Grają: Sean Connory,
Dya-fi Cannon. Ralph Mee
ker i inni.

Alina Panasiuk

(»lp)
dzielnic Lubeki. Ptaszki,
uprawiając gonitwę po
drutach linii wysokiego
napięcia,
spowodowały
złączenie się „plusa” z
„minusem”, efektem cze
go było przepalenie się
bezpieczników w elektrow
ni.

stąpienie Wielkiej Brytanii
do EWG miało również do
bre skutki dla ludności
brytyjskiej. Obniżyły się
mianowicie ceny: żab, śli
maków i wędzonego mię
sa końskiego na rynku an
gielskim.

SŁUZBISTA

2EBY ŚWINIE
NIE KWICZAŁY

W Hammamatsu (środ
kowa Japonia) zastriełił
się szef miejscowej policji
kryminalnej. W pozosta
wionym liście wyjaśnił, że
powodem samobójstwa jest
fakt, iż stale zwiększa się
ilość przestępstw, a male
je ich wykrywalność.

CO POTRAFIĄ KAWKI?
Para kawek spowodo
wała niedawno aworię elektryczności w jednej I

WOWYRCI
lek
„New

informuje
pismo
Stooeoman” przy

Przez pewien czas nie
potrafiono wytłumaczyć za
gadkowego zniknięcia świń
z chlewni w Montgomery
(USA - stan Alabama).
Podstęp złodziejski pole
gał natomiast na tym, że
świnie nakarmiono Chle
bem nasączonym spirytu
sem. Uśpione w ten spo
sób kwikliwe zwierzaki wy
wiezione zostały z chlewni
w całkowitej ciszy.
Wyszukał: M. N.

