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Wymiana ognia
artyleryjskiego

y

na Wzgórzai Goian
j

Gdańsk, niedziela 24 i poniedziałek 25 marca 1974 r.
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Na syryjsko-izraelskiej linii
przerwania ognia
na Wzgó
rzach Golan w sobole wymia
na ognia artyleryjskiego trwa
ta ok. 4 godzin.
Jak poinformował przedsta
wiciel syryjskiego dowództwa
wojskowego, kanonada artyle
ryjska rozpoczęta sie o god*.
9.30 (czasu lokalnego) na' pół
nocnym odcinku linii przerwa
nla ognia, gdy wojska izrael
skie podjęły próbę umocnie
nia swych pozycji.
Wkrótea
artyleryjska
wymiana ognia
przeniosła sie
do sektorów
Środkowego
1 południowego,
gdzie trwała do godz. 13.30,
(PAP)

Wystawa ZSRR W „Komunie“
w Duesseidorfie

Żuławy.

Fot. W. Nieżywiński

W Duesseidorfie otwarto
w sobotę pierwszą handlo
wo - przemysłową wystawę
Związku Radzieckiego w
NRF.
Jej celem jest pokazanie
społeczeństwu NRF różno
rodnych stron życia pań
stwa radzieckiego i zazna
jomienie kół przemysło
wych NRF z możliwościa
mi eksportowymi ZSRR
dla dalszego rozwoju sto
sunków między obu krajan
mi.
Na otwarciu wystawy
przemówienia wygłosili —
zastępca przewodniczącego
Rady Ministrów ZSRR,
Władimir Nowikow i mini
ster gospodarki NRF, Hans
Friderichs.
(PAP)

Targi Krajowe „Wiosna-74"

/azne drobiazgi
dla kierowców, w odniaków i domatorów
Wśród urozmaiconej oferty
no
tegorocznych
targach
„Wiosna-74” nie zabrakło in
teresujących nowości dla po
siadaczy samochodów. Na uwage zasługują m. in. wyro
by Zjednoczenia Przemysłu
Farb i lakierów, służące do
ochrony podwozi samochodo
wych: farba chlorokauczukowa, chemoodporna, farba
ftalowa
kopolimeryzowana
styrenowana, czerwona tlen
kowa. Wyroby te mogą słu
żyć również do konserwacji
maszyn rolniczych.
Wśród nowości znalazła się
m. in. emalia do renowacji
samochodów „Fiat” w no
wych, atrakcyjnych kolorach:
czerwonym meksykańskim, se
ledynowym, wrzosowym, ićłto-zieionym, lazurowym, cze
koladowym i innych. Warto
wyróżnić też emalię „Nitrizoi" w aerozolu, służącą do
wyrównywania drobnych usz-

Delegacja SEW

opuściła
Warszawę

kodzeń karoserii, emalie zaprawkowe i renowacyjne do
samochodów „Fiat 126 p” i
„Syrena
105”, poliestrowy
kit szpachtiowy do wyrówny
wania karoserii samochodów
i innych pojazdów, a także
powierzchni drewnianych i
drewnopochodnych. Jest to
nowość w polskim przemyśle
farb i lakierów. Z uznaniem
handlowców spotkał się rów
nież płyn do konserwacji po
włok lakierowanych w areozo!u, który usuwa plamy, daje
wysoki połysk i przeciwdziała
zraszaniu powierzchni.
W grupie wyrobów prze
znaczonych do odnawiania
mieszkań szczególną uwagę
zwraca akrylowa masa usz
czelniająca do wypełniania
szczelin i poktywania wszel
kich nierówności, wyrób ten
pozwala na trwałe uszczel
nianie, cechuje go dobra
przyczepność do różnego ty
pu materiałów oraz odpor
ność na wilgotne podłoże.
Warto zasygnalizować też ukazanie się l-kieru do drew
na „Chematosil”.
W kolekcji nowych lakie
rów nie zabrakło także wyro
bów, które zainteresują po

siadaczy łodzi, kajaków, jach
tów i innego sprzętu pływa
jącego. Lakiery te odznacza
ją się wysoką odpornością
na wodę, połyskiem i dobrą
# Dokończenie

na str. 2

Zwodowano kolejny rudosamochodowiec
Położono stępkę pod drugi 105-tysięcznik
14 statków w basenach wyposażeniowych

Tuż przed świtem dnia 23
marca br. zwodowano i wy
prowadzono z suchego doku
drugi
rudosamochodowiec
dia Szwecji o nośności 51 500
ton. Wspomnieć należy, że
pierwszy m/s „Aida” oddany
do eksploatacji w ubiegłym
roku robi furorę na morzach
świata - jako jedyny dotąd
na świecie statek o takiej kon
strukcji i takim przeznaczeniu.
Tuż po wypompowaniu wo
dy z suchego doku po zwado
waniu samochodowca, poło
żono stępkę pod drugi 105-tysięcznik dia armatora ra
dzieckiego. Przy pracach mon
tażowych kadłuba drugiego
samochodowca wyróżnili się
następujący pracownicy wy
działu montażu kadłubów:
kierownik oddziału I Leon
Trepa, brygady mistrzowskie
mistrzów: Krzysztofa Chmieiowca, Henryka Bogaleckiego, Edwarda Wilka, Kazimie
rza Skoczenia, kierownik od
działu II Euzebiusz Skorupka,
brygady mistrzowskie mi
strzów : Józefa Chojnowskiego,
Czesława Zarzeckiego, Ed
warda Dębickiego, Tadeusza
Gila, kier. oddziału IV Józef

Z udziałem Jana Szydlaka

Wojewódzki Zjazd TPPR
w Katowicach
23 bm. odbył się w Ka
towicach X Wojewódzki
Zjazd TPPR, inaugurując
końcowy etap kampanii
sprawozdawczo - wybor
czej towarzystwa przed
krajowym zjazdem tej or
ganizacji. Delegaci oceni
li działalność TPPR w
woj. katowickim w minio
nych 4 latach oraz nakreś
lili główne zadania woje
wódzkiej organizacji.
W obradach wziął udział
członek Biura Polityczne

go, sekretarz KC PZPR,
przewodniczący ZG TPPR
-- Jan Szydlak. Obecni by
11 gospodarze woj. katowic
kiego z zastępcą członka
Biura Politycznego KC, I
sekretarzem KW PZPR —
Zdzisławem
Grudniem 1
wojewodą Jerzym Zięt
kiem. W czasie obrad za
brał głos Jan Szydlak.
Uczestnicy dyskusji wska
zywali na potrzebę dalsze
go wzbogacania dotychcza
A Dokończenie na str. 2

ci 1350 ton, cztery trawlery
dla Islandii każdy o nośności
500 ton, dwa drobnicowce o
nośności każdy 12 200 ton w
tym jeden dla PLO m/s „Ma
rian Buczek”.
W niedzielę tj. 24 marca
400 junaków z OHP przy sto
czni przystąpi do realizacji
czynu 30-lecia przy robotach
na rzecz drugiego suchego
doku.

Rose Bailly

- w

darze

dla Zamku Warszawskiego
Znana literatka francus spraioami naszego kraju,
ka. tłumaczka dzieł pisa zwłaszcza zaś odbudową
rzy polskich na język fran Warszawskiego Zamku.
cuski, Rose Bailly przeka
zała w darze Obywatel
skiemu Komitetom Odbu
dowy Zamku Warszawskie
go szkatułkę, zawierającą
całą jej osobistą biżuterię.
Wielce zasłużona pisarka i
działaczka na rzecz przy
jaźni polsko-francuskiej ukończyła 90 lat. Nadal
czynnie
interesuje
się
Z Gdańska udają się do
Leningradu oraz do Tur
ku, w Finlandii delegacje
miasta
Gdańska z wizytą
llCl •hwili przyjaźni. Właśnie jutro
OS
BRUKSELA — W sobotę wie wyrusza
do Leningradu
czorem ministrowie rolnictwa na
odbywające się tam
wspólnego rynku osiągnęli w
Brukseli porozumienie w spra od 26 marca do 3 kwietnia
wie podwyższenia cen produk
Dni Gdańska, delegacja z
tów rolnych na sezpn 1974/75 prezydentem naszego mia
o 9 proc. Poprzednio projek
Andrzejem Kaznowtowane podn(e4ć
eony tych sta
W skład delegacji
produktów o 7 proc.
(PAP) skim.

23 bm., premier Piotr _
Jaroszewicz przyjął prze
bywającego w Polsce
przewodniczącego Pań
stwowego Komitetu Leś
nictwa Rady Ministrów
ZSRR — Gieorgija Iwanowicza Worobicwa.
CAF-Matuszewslci

Delegacje miasta Gdańska
udają sjf do Leningradu i Turku

Aresztowanie sprawcy pożaru
ambasady Libii w Kopenhadze
W piątek spłonęły dwa piętra budynku ambasady
libijskiej w Kopenhadze. Jak informują agencje, dwaj
nie zidentyfikowani Libijczycy przedostali się do am
basady, związali dyżurującego strażnika i oblali kory
tarze I piętra benzyną, a następnie wzniecili pożar.
Strażnik został uwolniony przez podpalaczy na jed
nej z ulic.
Zdaniem policji duńskiej, podpalenie miało charak
ter polityczny.
'•

•

•

Policja duńska aresztowała w sobotę 26-letniego Libijczyka Fouada Bederna.
Jest on podejrzany o podłożenie ognia w ambasa
dzie libijskiej w Kopenhadze.
(PAP)

Po zakończeniu 4-dr„uwej wizyty w naszym kra
ju opuściła wczoraj War
szawę delegacja zarządu
Socjalistycznej Partii Jed
ności Berlina Zachodniego
(SEW) z jej przewodniczą
cym Gerhardem Daneliusem.
Na lotnisku Okęcie goś
ci żegnali m. in. Wincenty
Kraśko i Jerzy Łukasze
wicz.
(PAP)
tm

wchodzą: zastępca prze
wodniczącego MRN Bro
nisław Grobelny, I sekre
tarz KD PZPR GdańskWrzeszcz Aleksander Na
wrot i pracownica Gdań
skich Zakładów Rybnych
Gertruda Hufnagel.
Z okazji Dni Gdańska do
Leningrądu
wyjeżdżają
również1 wybrzeżowi arty
ści oraz wyruszy pociąg
przyjaźni, wiozący przed
stawicieli różnych środo
wisk. Spółdzielnia „Artre
gion” zorganizuje w Le
ningradzie wystawę wyro
bów ludowych i artystycz
nych.
Z kolei na Dni Polskie
w Finlandii (w ich ramach
obchodzone są Dni Gdań
ska) udaje się delegacja
w składzie: wiceprezydent
m.
Gdańska Kazimierz
Rynkowski, wiceprzewod
niczący MRN Lesław Ja
błonowski i kierownik Wy
działu Komunikacji Urzę
du Miejskiego Jan Kas
przak. Delegacji towarzy
szy zespół Teatru „Minia
tura” oraz artyści Opery
Bałtyckiej.
M.

Jubileuszowy dar dła Ojczyzny

Zobowiązania Mawianych

marynarzy i rolników

Umowa o współpracy
Polska - A5$B
‘
Wicepremier Kazimierz
Olszewski i minister han
dlu zagranicznego, Tadeusz
Olechowski oraz ze stro
ny argentyńskiej minister
spraw zagranicznych, _ Al
berto Vignes i minister
gospodarki J ose Gelbart
podpisali 22 bm. umowę o
współpracy gospodarczej i
technicznej między PRL i
Republiką Argentyny. •
(PAP)

Kamiński, brygada mistrza
Jana Durazińskiego.
W basenach wyposażenio
wych stoczni znajduje się 14
statków w tym wspomniany
pierwszy 105-tysięcznik, dwa
55-tysięczniki - masowce, wo
dowany wczoraj samochodowiec, trzy trawlery - prze
twórnie dia Bułgarii każdy o
nośności 1400 ton, jeden
trawler dla Francji o nośnoś-

22 bm. w Helsinkach 7 państw nadbałtyckich podpisało konwencję o ochro
nie środowiska morskiego Bałtyku. Podpisy pod dokumentem złożyli prze
wodniczący delegacji a wśród nich minister gospodarki terenowej i ochrony
środowiska PRL Jerzy Kusiak.
Na zdjęciu: od lewej: H. Hansen (Dania), J. Lałne (Finlandia), H.
G.
Sachs (NRF), J. Kusiak, S. Lundkvist (Szwecja) i E. E. Aleksiejewski (ZSRR)
w czasie podpisywania dokumentu.
CAF-AP-Telefoto

W Etiopii zakończono formowanie no
wego rządu, no którego czele stoi pre
mier Endalkatczu Makkonnen. W jego
skład wchodzi 18 ministrów i dwóch
przewodniczących komisji, tzw, komisa
rzy w randze ministrów.
Radio etiopskie poinformowało rów
nież, że z początkiem przyszłego tygod
nia rozpoczną się zajęcia na uniwer
sytecie im. Hajle Selłasje w Addis Abebie. Zakończy się w ten sposób trwa
jący kilka tygodni strajk studentów i
wykładowców. Radio poinformowało, że
kontynuowane będą rozmowy w sprawie
spełnienia żądań strajkujących: utwo
rzenia związku zawodowego wykładow
ców i pozwolenia na wydawanie włas
nego pisma, które zostało zamknięte
decyzją poprzedniego rządu kilka lat
temu.
Prasa etiopska pisała ostatnio o wy
stąpieniach chłopów w niektórych re
jonach na południe od Addis Abeby.
Jest to pierwsza informacja na tema!
niepokojów w wiejskich okręgach Etio
pii, w których żyje ok. 90 proc. ludnoś
ci tego kraju.
Jednocześnie agencja Reutera infor
muje, że w Asmarze zastrajkowało 800
pracowników komunalnych, którzy do
magają się podwyżki płac i poprawy

warunków jocjatnych. Duże szkody wy
rządza gospodarce Etiopii, a szczegól
nie prowincji Erytrei, trwający jedenaś
cie dni strajk obsługi naziemnej lotnisk
cywilnych w Etiopii. Na lotnisku w
Asmarze niszczeją duże zapasy świe
żych owoców i worzyw, które zwykle sq
eksportowane do krajów europejskich.

Sytuacja
w Etiopii
Według danych szacunkowych straty,
jckie z tego powodu ponosi gospodar
ka etiopska, sięgają miliona dolarów
etiopskich (ok. 470 tys. dolarów USA).
Duże szkody wyrządziła również Etio
pii nie spotykana w historii tego kraju
powódź, która zniszczyła szerokie poła
cie upraw bawełny w dolinie Anasz.
Setki wieśniaków i mieszkańców tych
okolic schroniło się na wzniesieniach
terenu, na dachach domów i na drze-

wach, i których zabierani sq przez be
likoptery. Władze okręgu zaapelowały
do ministra obrony o przysłanie więk
szej liczby helikopterów w celu udzie
lenia pomocy miejscowej ludności.
Rząd etiopski zaaprobował w piątek
budżet państwowy na pozostałą część
roku finansowego 1973/74, który koń
czy się 30 czerwca br. na posiedzeniu
gabinetu, któremu przewodniczył cesarz
Hajle Selłasje zadecydowano o podję
ciu konkretnych zarządzeń, mających
na celu uzdrowienie finansowej sytua
cji kraju. Poważne obciążenia budżeto
we spowodowane ostatnimi podwyżka
mi dla armii i strajkujących pracowni
ków spowodowały, że rząd został zmu
szony do powzięcia decyzji szeregu cięć
budżetowych.
Nadal bardzo ważnym problemem
dla Etiopii jest sprawa setek tysięcy lu
dzi cierpiących głód w wielu rejonach.
Ostatnie informacje wskazują, że w
południowych prowincjach kraju nawie
dzonych suszą głoduje ponad 700 tys.
ludzi. Należy przypomnieć, że w północ
nych prowincjach według danych ONZ
iest ponad 1300 tys, głodujących,
błisko 100 tys. osób zmarło z głodu.
(PAP)

A Załoga Przedsiębior
stwa Remontowo-Montażowego Przemysłu Okrętowe
go „Budimor” w Gdańsku
postanowiła wykonać do
datkową produkcję warto
ści 55 min złotych. Dzięki
zobowiązaniu będzie moż
na jeszcze w tym roku
przystąpić do moderniza
cji Stoczni Północnej, adaptacji byłej kotłowni na
pomieszczenia Centralnego
Muzeum Morskiego i przy
śpieszyć
budowę
bazy
,3udimoru” wartości 180
min zł.

Trzeba podkreślić dyna
miczny rozwój przedsię
biorstwa, które modernizu
je nasze stocznie i buduje
w Brzeźnie i Osowie domki jednorodzinne dla pra
cowników przemysłu okrę
towego. W stosunku do
ub. roku produkcja glo
balna „Budimoru” wzroś
nie o 68 proc.
A Załoga Wytwórni TIszczelek „Poimo-Morpak”
zrealizuje dodatkową pro
dukcję wartości 300 tys.
złotych
A Pracownicy Kombina

tu PGR Leźno wyproduku
ją poza planem 20 ton
żywca wieprzowego i 6
fon żywca drobiowego.
® Załoga Powiatowego
Przedsiębiorstwa Remonto
wo-Budowlanego w Wej
herowie wykona dodatko
wą produkcję remontowomontażową
wartości
3
min zł. Budowlani przy
śpieszą o 6 miesięcy mo
dernizację gmachu Urzędu
Miejskiego w Wejherowie
i o kilka miesięcy skrócą
termin wykonania obiek
tów w Redzie. Ponadto
załoga PBRB przepracuje
w czynie społecznym 450
godzin i o 200 tys. zł ob
niży koszty materiałowe.
A Pracownicy Wojewódz
kiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczcłarskiej
dodat
kowo dostarczą na rynek
10 ton warzyw i owoców.
A Zakłady Fotopoligrafi
czne „Ruch” w Gdańsku
wyprodukują ponad plan
70 tys. widokówek.
,
A Załoga Kombinatu
PGR w Kopytkowie (pow.
starogardzki) podjęła czyn
A Dokończenie na str. 2
ppqupKtfij
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Zwabione przez słońce mamusie z pociechami ba
wią się w piaskownicyFot. W. Nieżywiński

IZ3
Jak nas
poinformował dy
żurny synoptyk dziś na Wy.
brzeżu
będzie zachmurzenie
małe. Temperatura od —1 ra
no do +5 w ciągu dnia. Wia
try słabo, wschodnie.

Minister oświaty ZSRR
zakończył wizytę w Polsce
23 bm. zakończyła sześciodniową wizytę w Pol
sce delegacja Ministerstwa Oświaty ZSRR z mini
strem Michaiłem Prokofiewem.
Celem wizyty była wzajemna wymiana doświadczeń
w dziedzinie oświaty i wychowania oraz rozszerzenie
współpracy między polskim i radzieckim resortem
oświaty.
Goście radzieccy odwiedzili podczas pobytu w Pol
sce szereg szkół, placówek naukowych oraz placówek
wychowania pozaszkolnego, zapoznając się z organiza
cją polskiego systemu edukacji narodowej.
(PAP)
■1 Ii>iiii—in»in»ii ii w 11—n1'—

Józef Tejchma w Hafongu
Przebywająca w DRW na czwartej sesji polskowietnamskiej komisji współpracy gospodarczej i na
ukowo-technicznej polska delegacja rządowa z człon
kiem Biura Politycznego KC PZPR, wicepremierem
Józefem Tejchmą na czele, udała się w sobotę do naj
większego portu północnowietnamskiego — Hajfongu.
Następnym etapem podróży polskiej delegacji rządo
wej po DRW będzie prowincja Quang Ninh.
J. Tejchma i towarzyszące mu osoby zapoznają się
z niektórymi problemami gospodarczymi i kulturalny
mi Hajfongu oraz Quang Ninh.
(PAP)

Odkrycie złóż ropy
na Morzu Czerwonym i w Szwecji
W rejonie Ras Ghareb, na Morzu Czerwonym, od
kryto największe w Egipcie przybrzeżne złoża ropy
naftowej. Wiadomość o tym nie została opublikowana
wcześniej z powodu działań bojowych na Bliskim
Wschodzie w październiku ub r. Jak podano w Ka
irze, po rozpoczęciu eksploatacji złoża dawać będą
rocznie 18 min ton ropy naftowej. Przewiduje się
szybką instalację szybów, które początkowo będą
mogły dostarczać 50 tys. baryłek ropy dziennie..

W południowej części należącej do Szwecji wjm>V
Gotlandia odkryta złoża ropy naftoioej, które 'mdgą
się okazać o wiele większe, niż początkowo przifbOczcza no. Szwedzki dziennik „Expressen” podał, żejfsęiośród 27 odwiertów, 22 zawierały bliżej nieokreślone
!'“*7TOjeszcze ilości ropy naftowej i gazu. Wierceni&~TToprowadzono do głębokości 800 m.

Zamachy w Argentynie
Jak informuje agencja Fran
ce Presse, w centrum Buenos
Aires został zastrzelony był}
sekretarz generalny zjednocze
nia robotników budowlanych
(peronistycznego związku za
wodowego),
Rogelio
Coria.
Zamachowcy zbiegli samocho
dem. Coria był kilkakrotnie
obiektem nieudanych zama
chów i korzystał z ochrony
policji.

Tego samego dnia w pobliżu
San Nicolas, 220 km na pół
noc od Buenos Aires, znale
ziono zwłoki Luisa Angela Davida jednego z przywódców
ruchu peronistów — nacjona
listycznego sojuszu wyzwoleń
czego. Przywódca peronistyezny został prawdopodobnie za
mordowany przed 6 dniami.
Jego zwłoki nosiły ślady wielu
postrzałów. - *.....«JS&gU

Dookoła świata na.... rowerze
Do Frankfurtu nad Menem przybył ostatnio Hin
dus, Pal Singh, który odbywa podróż dookoła świa
ta na rowerze. W ciągu 10 miesięcy przebył ponad
22 tys. kilometrów. Przejechał po drodze m. in. przez
terytorium Afganistanu. Iranu, Turcji i wielu krajów
Europy środkowej. Na rok 1976 Singh planuje przy
bycie do Montrealu na otwarcie igrzysk olimpijskich,
a potem wyruszy w drogę powrotną do kraju.
Łączna długość jego trasy wyniesie około 80 lys.
kilometrów Dziennie przebywa on około 150 km.
Singh ma 31 lat.
___________
■____ (PAP)
■■■■■■■MRMHanHawiaBaaBanMMi

Samochody na... gaz
W sytuacji gdy benzyna coraz bardziej aroze je, u
Jugosławii coraz popularniejsze staje się montowanie
w samochodach urządzeń dla napędu „czterech kó
łek" gazem. Do niedawna „zabieg" taki można było
przeprowadzić we Włoszech. Obecnie urządzenia takie
instaluje się w samochodach w stacjach obsługi w
Belgradzie, zaś wkrótce możliwe to będzie także w
Sarajewie. W Sarajewie zadania tego podjęła się fa
bryka gazów technicznych „Plin". Cena zainstalowa
nia urządzenia nie jest na razie znana, ma być jed
nak znacznie niższa niż w przypadku zastosowania
rozwiązania włoskiego.
(PAP)
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Przebieg realizacji inwestycji w handlu I
■ tematem obrad Sekretariatu KW PZPR 2 - punktową wygraną Spójni
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W Helsinkach obraduje
międzynarodowa
komisja
badania zbrodni Junty woj
skowej w Chile. 22 bm.
przed
międzynarodowym
gremium, w którego skład
wchodzi również przedsta
wiciel PRL poseł Edmund
OsmaAczyk,
występowali
świadkowie
relacjonujący
zbrodnie popełnione przez
Juntę.
Na zdjęciu: E. OsmaAczyk
na saH obrad komisji.
CAF-PI-Telefoto

izowy dar dla Ojczyzny

Dokończenie ze str. 1
produkcyjny wartości 6 550
I tyL
, ,, _
® Zakłady Stolarki Budowlanej w Gdańsku wyi produkują dodatkowo 50
barakowozów o wartości 1,7
m«ii Zn
»
i c ® Pracownicy MBM w
Smętowie rozwiną
tucz
sezonowy, dostarczając doI datkowo 300 sztuk trzody
Onegdaj na walnym ze- I chlewnej. Zwiększą też sta
braniu
sprawozdawczo- I do bydła o 30 krów.
wyborczym Oddziału Mor- I • Załoga Przedsiębiorskiego
Stowarzyszenia Istwa
Uprzemysłowionego
Dziennikarzy Polskich w I Budownictwa
Rolniczego
Gdańsku dwie dziennikar- Iw Gdańsku o 5 miesięcy
-ki Wybrzeża — red. red. I skróci cykl budowy fermy
Bronisława Dylska i Julia I tuczu przemysłowego w
Ziegenhlrte — otrzymały I Bożym Polu.
medale „25 lat pracy w I ® Pracownicy Fabryki
dziennikarstwie PRL”.
| Maszyn i Urządzeń Spoj żywezych „Spomasz” wyTe honorowe odznaczę- I produkują poza planem 10
nia wręczył jubilatkom I rozdrabniaczy do zbóż.
sekretarz generalny Zarżą r
du Głównego SDP — Zdzi-1
sław Szakiewicz.

Medale
25 - lat pracy

w dziennikarstwie PRL“

Szlakami

Wojewódzki
Zjazd TPPR

> Dokończenie ze . str. 1

sowych form działalności
towarzystwa i dostosowy
wania ich do zaintereso
wań poszczególnych środo
wisk oraz • pogłębiania tre
ści ideowo - politycznych i
,
, ,I wychowawczych.
Znalazło
Ciekawą
imprezę zorganizo
,
J
. .
wała na
powitanie wiosny I ^
Wyraz
W przyjętym
bursa Szkolnictwa zawodowe-1 przez zjazd programie dzia
go nr 2 w Gdyni. Był nią I łania wojewódzkiej organi

wyzwolenia

Gdyni

pierwszy, wiosenny ogólnobur
sowy rajd szlakami wyzwolę
nia Gdyni, w ramach którego
blisko trzystu wychowanków
przewędrowało pięcioma trapao?ńaMeyTęleziaw?zdwyo^ńc?y:

I zac;; do ig77 r
- t„H
I
° ,1 ,
3 UKZe
I ^ UChW&le, która wzywa

I do dalszej aktywnej dziaj łalności na rzecz umacnia
"ia
przyjaźni i współmi walkami, zabytkami i bu- i pracy
z narodami Kraju
dowlaml 30-lecia miasta Gdy- J Rad.
“*•
I Zjazd dokonał wyboru
Sukcesywnie schodząca z po I nowych władz. Przewodniszczególnyeh tras młodzież o-1 czącym Zarządu Wojewódz
ohoczo zabierała się do pra- I i
mnDD „ . ,
cy społecznej, w wyniku któ I
TPPR został ponowrej oczyszczono * kamieni, I nie Ryszard Nieszporek. Je
gałęzi, wodorostów i innych I dnocześnie wybrano 100 de
nłażęCZySZCZCd ca,ą orłowską I legatów, którzy reprezento
I wać będą woj. katowickie
Na zakończenie rajdu odbył i na ix Krajowym Zjeździe
*■? na molu w Orłowie apel | pppp
poległych, zakończony wrzu
ceniem symbolicznej wiązan
ki kwiatów do morza.
Impreza ta będzie kontynuo |
wana I wejdzie do stałego
repertuaru imprez turystycz
nych miasta.

Głównym zagadnieniem chni użytkowej olacówek na powierzchnię handlowoktóre
omawiał wczo- handlowych o 82 tys. m usługową,
przyspieszenie
raj
Sekretariat
Ko- kw. W ciągu trzech lat za- realizacji inwestycji towamitetu
Wojewódzkiego, dania te zrealizowano za- rzyszących w nowych osie
był
przebieg
realiza* ledwie w 51,6 proc. Z kolei dlach. Chodzi przede wszy'
cji inwestycji handlu wew w 5-leciu planowano zwięk stkim o zdynamizowanie re
nętrznego w woj. gdań* scenie liczby miejsc kon- alizacj.i tych zadań, poskim, ze szczególnym u- sumpcyjnych o 7,5 tys. I czynając już od roku bieżą
względnieniem zaspokoję- chociaż zadanie
to re- cego, w celu zlikwidowa
nia występujących w tym ałizowane jest z
pew- nia występujących napięć
zakresie potrzeb w nowych nym wyprzedzeniem, licz- oraz uzyskania radykalnej
osiedlach mieszkaniowych, ba miejsc wciąż nie za- poprawy sytuacji w najObradom przewodniczył II spokaja
potrzeb. Nadal bliższym 5-leciu. Ze wzglę
sekretarz KW PZPR w występuje
również nie- du na niedobór rąk do pra
Gdańsku Tadeusz Fiszbacb. dobór
powierzchni ma- cy uznano za wskazane
Z materiałów przedłożo- gazynów hurtowych, nie szersze wykorzystanie no*
Woje- wystarczająca jest zdol* wych
technologii
przy
nych_ przez Urząd
wódzki wynika,
że plan ność
produkcyjna
za- wznoszeniu obiektów han5-letni na lata 1971—75 za- kładów
garmażeryjnych, dlowo-usługowych.
kładał przyrost powierz- Niedobór powierzchni usłu
Sekretariat
«wraził
..
gowej
odczuwalny jest znanL pracownikom han
zwłaszcza w nowych osie dlii za jcł, ofiarną pracę w
dlach mieszkaniowych, na niełatwych warunkach loskutek opóźnienia inwesty kałowych
c.ii towarzyszących w odPonadto Sekretariat ocemesieniu do budownictwa „ił przebieg realizacji inmieszkaniowego, przewaz- wesłycji w „Dalmorze”.
nie z braku mocy przerobo prowadzonej przez Ośrowychdek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu
Odzieżowego
T ,
oraz zatwierdził plan pracy
„Jantar” w
Jak z tego wynika roz- Komitetu Wojewódzkiego
Wejherowie
wyprodukują ponad plan wojowi miast i nowych o- na jj kwartał roku bieżą
siedli,
w minionym okresie ce20
j?. jyj.
wyroby gotowe wartości 2
nie towarzyszył należyty
min zł.
postęp w zakresie zwięk
O Załoga Cegielni w Go szania powierzchni usługo
W związku z tym do
ścicinie
się wej.
----- S zobowiązała
------ „---1973 roku powstały znacz
wykonać w czynie 30-lecia ne
dysproporcje.
100 tys. sztuk cegieł surowych i 50 tys. cegieł peł
W związku z tym Sekre
nych palonych.
tariat zalecił m. In. ściślej
HEZ
sze zbilansowanie potrzeb

"

(PAP)

® Pomyślnie realizuje
czyn 30-lecia załoga motorowca „Zamenhof”, który
znajduje się w drodze z
Chin do Gdyni. W trosce
o obniżenie kosztów dewi
zowych, w celu przygotowania miejsca na dodatkowy ładunek, marynarze
wyładowali i ponownie za
ładowali ponad 1000 ton
drobnicy. Ponadto przetrymowano 390 ton fluorytu i wyczyszczono ładów
nie. Marynarze poświęcili
ponad 300 godzin na moco
wanie ładunków pokładowych. Załoga maszynowni
przeprowadziła
całkowity
remont klasyfikacyjny kotła pomocniczego."
© Pracownicy Centrali
Nasiennictwa Ogrodniczego
i Szkółkarstwa w Wieńcu
wyprodukują
dodatkowo
200 ton żywca wołowego,
15 tys. litrów mleka oraz
50 tys. narcyzów 1 tulipa
nów.
® Załoga PGR w Ow
czarni dostarczy dodatko
wo 15 tys. kurcząt.
® Załoga Gościcińskiej
Fabryki Mebli zwiększy
produkcję rynkową o po
nad 5 min zł.
® Pracownicy Zakładów

VII Przegląd
Małych Form
Teatralnych

Biskup Kurt Scharf
przybył do Polski
23 bm. na zaproszenie
polskiej Rady Ekumenicznej, przybyła do Warszawy 3-osobowa delegacja
Kościoła ewangelickiego.
W skład delegacji wcho
dzą: biskup Kurt Scharf zwierzchnik tego Kościoła,
znany działacz ewangelieki, prof, dr Martin Fischer
— prezydent kancelarii
Kościoła oraz pastor Guen
ter Berndt — dyrektor Akademii Ewangelickiej Ber
lina Zachodniego.

Podczas pobytu w Polsce
delegacja zapozna się *
....
nz;ała:nością kościelno-eku*
meniczną kościołów zrzeszo
nych w Polskiej Radzie Ekumeniexnej 1 z oroblema...
społeczno-polityczną
nas?-eSO kraju.
(PAP)

— „Księżyc jak latarnia’* —
program teatralny w wykona
niu zespołu „Po prostu”.
„Odejście Kaina” w wy
konaniu
Wiesława
Komasy,
aktora z Poznania.

Si

»Wxtmsfr,

suchego doku w Gdyni
Wczoraj w klubie „Fregata” w Gdyni odbyła się
wieczornica, poświęcona 29
r o oz nicy wyzwolenia miasta.
Młodzież
Ochotniczego
Hufca Pracy im. Przyjaźni
Polsko-Kubańskiej
przy

Szkoły muzyczne
no 30-lecie PRL

Stoczni im. Komuny Parys
klej z zainteresowaniem
wysłuchała wspomnień bylego syna pułku, uczestni
Tragiczny wypadek miał
ka walk o Wybrzeże, dziś
22 bm. podczas wy
^a/*?ń,Kk^ZPR Ad*' miejsce
ścigów samochodowych w
Zieminskiego.
Jobannesburgu
(zw. Ptd.
Afryki). Amerykański kie
O
udziale
młodzieży rowca
Peter Revson zboczył
OHP w narodowym czynie
* toru, przekoziołkował sa
30-lecia. mówił komendant mochodem ponad ogrodze
hufca Wacław Nowosad.
ponosząc śmierć
w
Junacy złożyli wiele mel niem,
wyniku pożaru wozu.
dunków' o zobowiązaniach
Na zdjęciu: płonący Ford
podjętych dla uczczenia ju
bileuszu naszej Ojczyzny. Shadow Revsona.
CAF-UPI-Tele foto
M. in. młodzież przepracu
je społecznie 10 tys. go
dzin na budowie Węzła
Pokoju i przy moderniza
cji stoczni gdyńskiej oraz
odda h or.orowo 70 litrów
krwi.
Już dzlż 400 junaków
OHP stanie ćlo pracy na
budowie drugiego suchego Moda „streaking" czyli prze
doku w Stoczni im. Ko mykania się po mieście na go
lasa „lotem błyskawicy” roz
muny Paryskiej.
przestrzenia się z zastraszającą
Podczas wczorajszej aro szybkością
Niest»ty, ni» zaw
czystości 12 junaków a- szą w najlepszym
stylu, w
wansowano na -wyższy sto Piątek wieczorem, na zala
pień, a 30 przodujących nym deazczem placu przed Ba
Sw. Piotra w Rzymie,
stoczniowców z hufca OHP zyliką
ia młodych studentów
otrzymało przeszeregowa grupa
amerykańskich obiegła stojący
nia.
?o środku placu obelisk. ZmoW wieczornicy wzięła u- oryzowany patrol policyjny,
który
przypadkowo znalazł sie
dział grupa młodych Ku- w pobliżu
zatrzyma! trzech
bańczyków, którzy odbywa .młodzieniaszków z tej grupy.
ja praktyki w przedsiebior Będą odpowiadać przed są
oskarżono ich nie tylko
stwach gospodarki mor dem;
o obrazą moralności, ale też
skiej Trójmiasta.
o stawianie oporu interweniu

„Streaking"

|

e

Język szwedzki
liczy 160 tys. słów
Współczesny język szwe
dzki liczy 160 tys. słów.
Według obliczeń szwedz
kiej akademii językoznaw
stwa i słowotwórstwa, ję
zyk szwedzki „wzbogacał”
się corocznie w ciągu Os
tatnich 50 lat o 1200 słów.
(PAP)

na placu Św. Piotra

(*h)

Ste/aniego, Wykonane | staw wyrobow służących
do
orkiestry o- I wyposażenia łazienek, funkchór im. I cjonałnych otwieraczy do kon
K. Szymanowskiego zr fl/łoó.
Gdań I
maszynek do krojenia
ska (przygotowanie chóru J, .
Siudaczyńska - Babicz)
oraz I Chleba, pojemników do prze„Tren"
(poświęcony pamięci I ehowywanio pieczywa, urzą?Itcki.o„H1ro.A,my>' K\ pend?' j ebeń ułatwiających orpsowareckiego, ktOry
znajduje sie I .
_ , ' '
:.
. .
w repertuarze
najwybitniej-j nje“P- Godną uwagi jest miszych orkiestr świata.
cjatywa handlowców „Spo-

jącym policjantom.

(PAP)

J.

przez połączone

bydwu
szkół oraz
K . K7vtłl:inriU'zlnnon

O tym warto

wiedzieć
• Organizatorzy X1U Kongresu Widzów Teatru s żalem
/uwiadamiają, ii a zapowiedzią
nych imprez odwołane zostają dwa spektakle: „KirieleJson”, który miał się odbyć 27
bm. w „Rudym Kocie” i „Za
rażone konie” _ spektakl prze
widziany 28 bm. w klubie
„Ssak”.
> Scenka „Matinatta” za
prasza w niedzielę
o godz.
12.30 na program
s cyklu
Artyści,
których
podziwia
my”.
• „Trampy” zapraszają na
wycieczkę na trasie Kolbudy
— fcnkowo. Zbiórka o godz.
8.30 w hallu dworca PKP w
Gdańsku.

mm

Przerwy
w dostawie

energii elektrycznej

Wyrok w procesie „pętlcrza"
23 bm. przed Sadem Wo- tlą. która dusił swoje ofis
Jewódzkim w Krakowie ry.
zakończył się proces KrzyKrzysąjof Plewa skazany
sztofa Plewy, który w kro został r.a łączna karę 25
nikach kryminalnych zy- lat pozbawienia wolności i
«kał
nazwę
„pętlarza”. 10 lat pozbawienia praw
Akt oskarżenia zarzucał publicznych. Przy wymiamu popełnienie w ciągu 23 rze kary sad wziął pod umlesięcy na terenie woj. wagę orzeczenie specjalikrakowskiego i katowickie srtów stwierdzające znaczIfo 17 gwałtów i czynów ne ograniczenie poczytalnlerzadnych. K. Plewa w noścd oskarżonego w momomencie popełniania tych mencie popełniania przeprzestępstw posługiwał się steostw.
sporządzoną ze sznura pę(PAP)

— „Gdzież me piersi — czer
wcami gorące” *— monodram,
w wykonaniu Janiny Szarek,
aktorki z Wrocławia.

pracuje społecznie przy budowie

„Wiosna -74“

Krzysztofa Plewy

— „Legendy gdańskich uli
czek** w wykonaniu zespołu
teatralnego „Po prostu»*.

Dziś 400 junaków 0HP

Dokończenie r.e *tr. 1
lem”, którzy nawiązali wspóipracę z zagranicznymi firmaprzyczepnoscą. Wyróżnia się mi spółdzielczymi z Wioch i
zwłaszcza tzw. lakier „Ureta- Finlandii, których przedstawinowy wodoodporny, odpor- cie|e
b ,j do Poznania.
ny na działanie zmiennych w)
spółdzielcy np. dotemperatur.
starczą eiementy służące do
Dziś o godzinie 19.3« w saH
ilość drobnych wyrobów z wyposażenia łazienek, arma
Państwowej Opery i Filhar
dziedziny gospodarstwa do- turę itp. wartości 900 tys. do
mon ii
Bałtyckiej
wystąpią
rUńsKl. ,*kV,iv ra„,.ycVn; n mowego, prezentowanych nc larów, aa Finowie z kolei do
stopnia, aia htórych koncert I Targach Krajowych w PoznaCI9 3'° 'nie drobne meble. W zamian „Spotem” zao
w POiFB będzie niewątpliwie | nju przekroczyła przysłowiowieikto przeżyciem.
I wq barierą <<1001 drobiaz- feruje wyroby, których nie
Młodzi muzycy pod dyrek- I gów", sięgając
do prawie brakuje u nas.
DY ZS^hAN«0I6r cTze-' 150° wzorów, ale handlowcy
Taka wymiana, wzbogaca
jąca zestaw artykułów gospoGORZA SUITA zaprezentują I wysuwają pod adresem pro
tnteresująey program muzyki I ducentów, a głównie drobnej darstwo domowego w napoiskiej. Solistami będą: Mar- I wytwórczości, postulaty dal- SIYch sklepach, jest pożąda♦a Karbownicka — fortepian ■
.
,
— z klasy mgr e. Sokoinic- I Sle9° wzbogacenia ofert. Pe- n°> bo przemysł - mimo wzroktej, Adam Haftkowski
— I netracja handlu ujawniła też, s®u dostaw na drugie półroskrzypce — z klasy mgr i. I że producenci baqateüzujo cze br. o 23 proc. w porów"pian '-!ndocZ 7 su- sPr0W7 Udania popytu, bo
do ub. r. - nadal nie
Ilkowskiego, Emil Kowalski - I zaproponowano
znów
na i®st w stanie zaspokoić popyRlarnet _ z klasy mgr. T. Ka. I „Wiośnie 74” wiele artykułów, tu no
Srup wyrobów,
mińskiego.
I których na rynku jest dość.
Atrakcją koncertu b*dą na | Notomiast nie uwzględnia się
le"

W
klubie
„Lastadia”
w
Gdańsku odbędzie się w po
niedziałek o godz. 19 inaugu
racja VH Przeglądu
Małych
Form Teatralnych. W progra
mie:

■

m
i

1
*

I

Sztum.
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Fot. W. Nieżywiński

,,DZIENNIK BAŁTYCKI”, Gdańsk Targ Drzewny 2-łi. Skrytka pocztowa nr 419, 80-958 Gdańsk 1 * TELEFONY: central* - 11 -50-41 aekretarlat r«o»M
>1-20-82,
31-28-51.
inne 8-20.
działy Gdynia,
łączy centrala.
Redakcja
nocna ODDZIAŁ
31-06-71 ■ REDAKCJI
Biuro Ogłoszeń
Targ Drzewny 3/U «1. I1-3S-S0: Obwodowv iir«^
Długa haia
»2/38 maszyn
teł. 11-80-84
w godz.
10 Lutego,
teł 21-73-79."
^ELBLĄGU*

Zakład Energetyczny Gdańsk
zawiadamia odbiorców energii
elektrycznej,
że w związku
z konserwacją urządzeń ener
getycznych
nastąpi
przerwa
iv dostawie energii w nastę
pujących
miejscowościach
i
terminach:
GD.-ORUNIA, dnia 25. 3. 197«
, godz 12—ła.30 — ul. Jed
ności Robotniczej na ode. od
ul. Gościnnej do nr 193, ul.
Nowiny od nr 1—«3, ul. Goś
cinna.
Głł.-STOGI, dnia 26. 3. 197«
, godz. 8.30—1«.30, ul. Jodło
wa nr 1—100.
GD.-OLIWA, dnia 2«. 2. 1974
r„ godz. 8.30—M.30 — ul. Cy
stersów i Opacka.
GD.-WRZESZCZ, dnia 2», 2.
197« r„ godz. 10.00—13.00,
ul.
Kochanowskiego na ode. od
ul. Langiewicza do ul. Mickie
wieża.
Dnia 27. 2. 197« r. w godz.
9.00—14.00 — Wieś Kokoszki.

za Kończyły się I-ligowe
derby gdańskich koszykarzy

r.

I liga piłkarska
W sobotę odbyły się 2 spoi.
kania I ligi piłkarskiej.
IV
pierwszym z nich Górnik Za
brze wygrał
z
Lechem t:0
(1:0). Bramki zdobyli: Banaś
w 44 min. i Szołtysik
w 74
min. W drugim spotkaniu Wi
sła pokonała Szombierki 1:0
(1:0), Bramkę zdobył w 37 min.
Kapka.

II liga piłkarska
W sobotnich spotkaniach II
ligi piłkarskiej uzyskano na
stępujące wyniki:

Wbrew oczekiwaniom sobot- jącymi się tego dnia koszyka
GRUPA PÓŁNOCNA
nie derby spotkanie I-iigowe rzaml Wybrzeża
dzvZWvhrkzUemęŻf
w
Pozostałych
sobotnich
Hutnik Kraków
—
Ursus
spotkało sie ze zbvtJ dużym spotkaniach 1 ńg* koszykówki o;o, Bałtyk — Warta 2:0 (i:o>
zainteresowaniem
publicznoTnęŻpfyz,°.
uzygkano
następują
Motor
Lublin
—
*
1
■ “
publiczno
Avia Świdnik
ce wyniki:
2:0 (1:0).
ści, której zjawiło się w hali
Lech
—
Resovia
85:95
(41:43).
Stoczniowca chyba ok. 800 oSób w tvm erriiM eoraca doPo<!oli ~ Śląsk «*1 (38:29),
GRUPA POŁUDNIOWA
ninm.b.mSE wfi
uihi Polonia - t-ubllnianka
78:81
pingujących swój
zespół kibi
....
Wista
Legia 88:84
eów Spójni.
(52Ul!’
Urania Ruda Śląska — AK*
(R. St.)
Niwka l:i (i:o).
Ostatecznie Wybrzeże uległo 1 * h
Spójni 81:83 (48:37). Spotkanie _______
sędziowali:
Różycki i Pajer
z Łodzi.
WYBRZEŻE:
Nowicki
30,
Lecyk 18, Bielak 10, Cegliński 10, Nowak 9, Smakowski
4, Mikulski 2, S. Jurkewic*
0, Pietrzyk 0.
SPÓJNIA: Dagil 25, Zienkie
wicz 19, Kasperczyk 16, Bo
gucki 13, S. Tomaszewski 6,
L. Tomaszewski 2, Retschke 2.
Początkowo gra była wyrów
nana, jednak w miarę upłyPo udanej wyprawie do UrPo prierwie obraz erv nia
wu czasu Wybrzeże, choć gra susa i sygnalizowanej wyso- ulegt zmianie Gdvnianie »taio bez Edwarda Jurkiewicza klej formie BAŁTYKU, z nie- kowali, a piłkarze Wartv oer«
i Jargiełiy (obaj kontuzjowa- cierpliwością oczekiwano ina- niczali się do ekspediowania
ni) zaczęło opanowywać sy- ugu racyjnego występu piłka- piłki na aut lub na rńe Wretuację. 7, minuty na minutę rzy gdyńskich przed własną szcie w 60 min meczu' TANrosła przewaga punktowa Wy publicznością. Stoczniowcy nie DECKI w zamieszaniu nodbrzeża, która z 5 pkt. w 10 nawiedli 5-tysięcznej widowni bramkowym ograł obrońcę go
minucie
wzrosła do 1* pkt. i w spotkaniu z Wartą Poz- ści i z 3 metrów zdobył Dierw
w is minucie gry. Nawet gdy
nań odnieśli kolejne zwycię- szego gola. Poznaniacy zmuz p‘er«'**ei pia«4’ stwoszeni do zmiany taktyki na
„Gdańskich Korsarzy"
pozoW3-nik, który uzyskali — 2:0 moment się odkryli. W*efekcie
stał tylko Nowicki, koszyka- (0:0) _ nie odzwierciedla w kosztowało to ich utratę drtirze Spójni zupełnie usztywnię pełni sytuacji na boisku przy giej bramki, bowiem w dziesięć
m nie potrafili poprawić nie- ul. Olimpijskiej. Gdynianie od minut później po ładnej akcji
korzystnego dla siebie rezul- początkowego gwizdka sędzię TRZASKAŁA
ustalił wynik
tatu. Inna rzecz, że forsowa- go rozpoczęli generalny szturm spotkania. Jeszcze kilkakrotnie
nie w tym okresie przez Spój na bramkę gości. Cała I po- Bałtyk mógł zdobyć kolejne
nię obrony strefowej sprzyja- łowa toczyła się na przedpolu bramki, ale trudno było zna*o
koszykarzom
Wybrzeża, bramkowym
poznaniaków
i 'e:^ lukę w „zamurowanej**
którzy ąrając zupełnie rozluź nic dziwnego, że w gąszczu bramce gości,
nieni pokazali w tym okresie
uóg nie sposób było odszukać
_
doskonałą celność rzutów.
odrobiny miejsca na ułokowa»Potkanie stało na dobrym
Po przerwie Spójnia zaczę- nie piłki w siatce. Goście, któ
plfka™e Bałtyku, po
ła bardziej energicznie odransy nastawili się na wywiezie 1,eP°wodzeniach w I rundzie,
biać straty i już w 25 mlnunie z Gdyni remisu.
bronili rask°czyli obserwatorów niecie prowadziła 53:52, aby na- się rozpaczliwie. Piłkarze Bał ,w.y,/ą ambicją i wolą walki,
stępnie zwiększyć przewagę o^ tyku natomiast z niezwykła
Te*en T^vnianie podczas całej
kilku, a przez moment nawet zaciętością atakowali bramka ” rundy nie spuszczą z tonu»
kilkunastu
punktów.
Finisz Cieślaka.
groźni dla najlepWybrzeża w końcówce zmnfej
Tylko wyjątkowemu
tzczę- 'Wh.
^
różnice do 1 punktu,
ściumogą zawdzięczać poznaWe wczorajszym pojedynku
« ° 2 » najlep- niacy, że wynik do przerwy wszyscy piłkarze Bałtyku za“S *22’ .Sp”»,},a rńołała wy- brzmiał 0:0. Na dobrą spra- służyli na słowa pochwały. Jed
zdecydo- wę już w I połowie gospoda- nak nadspodziewanie dobrze
wame lepiej
psychicznie czu- r*c powinni prowadzić 3:0.
wypadł BOŻEK. Zawodnik ten
-.......
.. .
____________
ooczynił ogromne postępy
1
2*yJ najlepszym piłkarzem na
boisku. Pobrv mecz rozegrali
również TANDECKI
i
NARZYNSKT.

Kolejne 2:0

piłkarzy Bałtyku

15 miejsce Gdańska

A oto składy w Jakich wy
stąpili wczoraj „aktorzy** In
teresującego widowiska:

w VI IgrzySKOCh Zimowych
Młodzieży Szkolnej i Studenckiej
I>o
nocnych godzin 22 bm.
trwały dyskusje na temat czy
kontynuować igrzyskowe kon
kurencje w jeździe
szybkiej
na lodzie na łyżwach długich
w Nowym Targu. Zawody te
rozgrywano na sztucznym lodowisku
okolonym bandami
hokejowymi, które częściowo
wyłożono materacami.
Lekarze oraz część działaczy
twierdzili,
że przy
dużych
szybkościach
przygotowane
przez organizatorów zabezpierżenia nje dawały dostatecznej gwarancji bezpieczeństwa
dia
startujących łyżwiarzy.
Ostatecznie
zdecydowano się
przerwać zawody, czym z kolei bardzo była rozgoryczona
młodzież.
Byt
to
Jedyny
J y y
zgrzyt w tej pięknej imprezie.
Niestety. Gdańsk
(» właśeiwie Elbląg) stracił na tej de
cyzji okazję do wielu punkto
wanych miejsc.
* .m
.
.
ia TraTsk^S.,*^;
cja
igrzysk młodzieży szkól
średnich:
1. Kraków — 100
pkt., 2. Wrocław — 93 pkt.,
3. Rzeszów — 91, 4. Białystok
— 84, 5. Katowice — 83, 6. OPólc - 81,5, 7. Kielce — 75,
8. Olsztyn — 69,5, 9. Lublin —
68, 10. Bydgoszcz — 60 pkt.
Ostateczne wyniki igrzysk w
konkurencjach
szkół podsta
wowych: 1. Kraków — 94 pkt.,
2. Olsztyn — 88,5, 3. Biaiystok
“
Kstowdcei K«,me
goszcz 1^77,5 8. Opole - 73 5'
9 RtmtIut
,A «r
’ ’
wa w“ - 68 pkt.’
'
'
1
bieżna punktacja
VI Ogólnopolskich Igrzysk Zi.
mowych Młodzieży Szkolnej i
Studenekiej: 1. Kraków — 274
pkt., 2. Białystok — 228,5, 5.
Katowice — 226,5, 4. Opole —
216, I. Olsztyn — 178, 6. Wrocław — 171, 7. Rzeszów — 162,
8. Kielc« — 153, 9. Poznań —
149, 10. Warszawa m. - 138.
11. Bydgoszcz — 137,5, 12. War
szawa woj. — 124, 13. Lublin
121, 14. — ZieJcma Góra —
110,
15. GDANSK — 95 1«
Łódź m. - 91, 17. Łódź woj!
— 86,5, 18. Szczecin — 11 pkt.
Zwycięstwo gospodarzy
—
uczennic l uczniów wojewódz
twa krakowskiego — nie było
żadną niespodzianką, ale wiel
ką sensację sprawili reprezen
tanei nie najwyżej dotąd no
towanego pod względem spor
towym
woj.
białostockiego,
którzy sięgnęli po drugą lokatę.

Polscy pływacy
zwyciężyli Bułgarię
W Krakowi.
..o.*. . ,
T£rvtTry- mB Z, P?y!

Na sztucznym lodowisku No
wego Targu, odbyło się uro
czyste zakończenie V7I Ogólnopolskich Igrzysk Zimowych
Młodzieży Szkolnej i Studenckiej.
Była
to
wspaniała.
barwna uroczystość.
Nagrodę główną igrzysk —
puchar ministra oświaty 1 wy
repreMn
fTak0%va- ? ogromnym
Przyjęto
drugie
”pre"
SSSS»
ewódątwa bialoaotr7ymaia pu'
" J ufundowany pracz praeGKKFiT.
zdobywc? brązowego medalu 1
grzysk zespól Katowic otirzyT' ?uchw Rady GMwne> Fe
deracji Socjalistycznych Zwiąż
i • 1
ń
Młodzieży Polskiej,
Specjalną nagrodę ufundo
wała
redakcja
„Przeglądu
Sportowego”
dla
najlepszej
zbiorczej szkoły gminnej, otrayma?a * «**»* * Istebnej.

Międzynarodowy turniej
piłki ręcznej
o „Puchar Wyzwolenia“

m

Bokserzy 80 krajów
, .

,

Od 17 do 30 sierpnia odby
wać się będą w Hawanie pier
wsze mistrzostwa świata w
boksie amatorskim. Kubańscy
działacze spodziewają się ndziału 300 pięściarzy reprezen
‘^dCy^mVd*onWczerwc, w
Camaguye, Kubańczycy orga“JSÜL tradycyjny
turniej
„Giraldo
Cordova
Cardin ’.
Zapowiedziano start
pięściąrz
9 krajów: ZSRR, Węgier,
Rumunii, CSRS,
Jugosławii,
Poiskl,
Bułgarii, Mongoł« !
Kubp,y Gospodarze wystawią 2

W hali Olivii
Dziś rozpoczynają
walki bokserzy
Jak już informowaliś
my. dziś o godz. 18 w
hali Olivii nastąpi uro
czysta Inauguracja XLV
mistrzostw bokserskich
Polski seniorów. W pię
knym obiekcie oliwskim
przez tydzień najlepsi
pięściarze z całego kra
ju walczyć będą o mis
trzowskie tytuły. Zaró
wno w niedzielę wieczo
rem, jak i w poniedzia
łek przed południem oraz wieczorem, na rin
gu w Olivii toczyć się
będą walki eliminacyj
ne.
(rs)

imprezy
sportowe

Ostatnia szansa
siatkarzy AZS
Siatkarze
SZS-AZS Gdansk
»potkame o* w^śc- „"“T™
potKaUie O wejście do I Ügi Z
rr£rtrdlą ,froc,»wNiestety,
gdańszczanie zawiedli swoich
wiernych kibiców i przegrali
2:3 (15:5,
lo:15,
15:8, 9:15,
łl:15łAkademicy — rozczarowali.
W I «ecie odnieśli łatwe zwydęstw-o i... bylo M wszystko
3« «ESZST- prasowa--

GDANSK,
stadion
Lech!!,
godz. li — spotkanie II flgit
Lechia — Stoczniowiec.
W klasie okręgowej grają:
Włókniarz Star. — Bałtyk II
(g. 10), Wisła Tczew — Gedania (g. 11), Stoczniowiec ii —
Gryf Wejh. (g. 15.30),
Start
nT & **>’, Ro‘
*«« k il). OHmp^ Em r TB Trąbki wik itr m
w klasie juniorów' spotkają
się: Lechia — Włókniarz Star
<g. 13), Bałtyk — Arka (g. 11),
MRKS Gdańsk - Zatoka Puck
(g- 14). Olimnia Elbl. — MES
Gdańsk (g. 15), Ogniwo Sopot
— Gryf Wejh. (g. 14),
Wisla
TC7e"' - Unia Ster. (g. 15).
koszykówka

godz.^^’sp^ao^TIÄ

częściej piłka lądowała poza szykówki mężczyzn: GKS Wyboiskiem. Jedynie w ««tatnim brzeże — Spójnia,
secie gdańszczanie zagrał: na
GDANSK,
sala AOS PG,
dobrym poziomie,
kiedy to
eodz. 18.30 — spotkanie II ligi
odrabiali straty, ale było Już koszykówki mężczyzn: SZS—
za późno by marzyć o sukceGdańsk — Stal Ostrów
sie.
Wik.
Dzisiejsze spotkanie akadeGDYNIA, sala Startu, godz.

spodziewam w Hawanie Ä
swoja ZStFESSrZJZ
korzyść, jeżeli pragną
w przyszłym roku reprezen-

na mistrzostwach świata

WARTA — Cieślak — Przy
bylski, Zegar, Joczys. Zawal,
Łaszczok — Janus.
Franlak,
Pucała — Krasowski, Kucz (od
80 min. *£nlewicz).
............... ..
..........______________
Spodkarie
prowadziła
trójka
sędziów z Olsztyna, jako głów
nY Babrowski oraz Napierała
(JET)
‘
1' Siwko
na liniach.

W «">*“ dum międzynarod0We§:0 IUrnieju P*'ki r«c«*ci
mężczyzn o „Puchar Wyzwo'®nia”. rozgrywanego w hali
Stoczniowca rozegrano dalsze
2 mecze. Stoczniowiec wygrał
z
Chemie Premnitz
(NRD)
17:15 (11:10).
Najwięcej bramek dla Stoczniowca zdobyli:
Ciesielski 6 i Arendt 4, a dla
Chemie: Fertz i Mueller po
3.
_ .
w >*ru*«n «potkaniu GKS
Wybrzeże wygrał ze Spójnią
OLIWA, hala Olivii, godz. 18
35:19 (9:13). Najwięcej bramek — uroczyste
...__
„,,, miotwarcie XLV
„
®K.® ^«byli: N<»i-ak 10 i
»trzostw bokserskich Polski «e
*» * ^la Spójni: Zimier nlorów oraz pierwsza walki
skł^ Guzik, Cieśla, Zieliński i eliminacyjne.
Ramczykowski po *.
(st)
PIŁKA NO&T9A

i“
_ K on ku ren cji kobiet 81.19, a
wśród mężczyzn 83:48.

BAŁTYK: — Schwarz — Narzyński, Kędzia, Małkowski,
Bożek — Tandecki, Walentek.
Cybulski, Dawid, Puzdrowskl
(od 55 min. Trzaskała), Unton.

tować Gdańsk w ekstraklasie.
(JET)

Koszykarze AZS
_
POkOIlali

Stal

Wczorajsze spotkanie n ligi koszykówki mężczyzn rozegrane w »all AOS PG pomiędzy
zespołami
SZS-AZS
Gdańsk I Stalą Ostrów Wik.
zakończyło się zdecydowanym
^twem gdańskich ak^de

Gdyn

“s‘ !T„°-Szyi6wki:
Unia Tcze'vSIATKÓWKA

GDANSK,
sala Technikum
Budowlanego, godz. U — spot
kanie barażowe o wejście do
I ligi siatkówki
mężczyzn:
SZS—AZS Gdańsk - Gwar
dia Wrocław.
PODNOSZENIE

CIĘŻARÓW

GDANSK, sala Lechii (przy
stadionie),
godz. 10.15
— mistraośtwa’’okręgu
'sinloTów*
w
podnoszeniu ciężarów
PIŁKA RĘCZNA
rn.w . . ‘
haia«stoczn!<)Wca,
#

...... ............
.............
1
, „ .
ä^*' *~ł’
«oep-morai^
dzlal^terenowy
a Styrią .akretarz
„Śmiało
* *°dl
UPT GdańsJ' « Wrzeszcz
ei Grunwaldzka
fis te* redakcji
«^58 51 w godz 8-18
uptI .zczetze”

sekretarz redakcji, Cz Stankiewicz ■ Dyrekcja 1 sekretariat wydawnictwa - teł. 31-33-59 ■ Nakład i drułu Gdańskie Wydawnictwo Prasow» RS w ms»KOLMu*z»
^-Ma 'u*2kiewl'i* - redaktor naczelny, J Królikowski
zastępca redakmra^f.c^üii»^^ ^,daJsk 1
**** Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki BSW „Pras, - Książka - Rueh” w całym kraju - Nie ÄÄXÄ ÄV ££Ą<2^-V?”® T"g DrieWr'V
informacji ^^num“*Xud^feü?,tó^*sSfetaeD!a0c6wkf,2SSS
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Rozmowy w niedzielę

Kultur© w fabryce

i7
>>>,

"mgł •ylE należą do lui dzi, którzy potrą
| 'wm fllłby
zamienić
| TsIm swą
terażniej*A“ '"® szośćwpustą kar
tkę. Dzięki nim
pojawił się w gdańskich
„Fosforach"
klimat, tak
potrzebny w działalności
wychowawczej i kultural
no-oświatowej. Wszyscy, z
którymi rozmawiałem w
„Fosforach” na temat im
prez kulturalnych, wyra
żali się z dużą estymą o
zastępcy
dyrektora
do
spraw ekonomicznych —
Tadeuszu Tokarczyku oraz
o przewodniczącym zakła
dowego koła ZMS — Je
rzym Sarniku.
W fabryce nie ma „dolce
vita”. Na potężnych mean
drach rur, okalających ze
wszystkich stron budynki
zakładów, pełno żółtego py
łu. Zawiesina fosforu osia
da w promieniu ponad 200
metrów, wystrzelające szyb
ko ku górze hałdy surow
ca, stanowią najwymow
niejszy dowód, że tu się
nie próżnuje. A jednak nie
samą pracą... Choć proces
produkcji jest w fabryce
mocno zaawansowany, nikt
jakoś nie boi się, że czło
wiek zostanie podporządko
wany maszynie. Atoli im
bardziej robotnik staje się
„funkcjonariuszem” urzędu
jącym przy sterach, dźwig
niach 1 przekładnicach,
tym bardziej rośnie konie
czność intymnego, bezpo
średniego kontaktu z po
szczególnymi
rodzajami
sztuki, kultury.
Co w tej materii propo
nują zakłady? Być może
wystarczającą
rękojmią
troski o człowieka pracy
jest zatrudnienie (na cały
etat) plastyka, który przy
pomocy malarstwa i grafi
ki usiłuje łagodzić suro
wość środowiska pracy. Ci
to pierwszy akcent kolory
styczny i zarazem artysty
czny: w gmachu dyrekcji,
zaraz za oszklonymi drzwia
mi, wielka panorama Gdań
ska. Każdy, kto tu wcho
dzi dostaje sdę od razu w
kręg eligijnej atmosfery

starego miasta. Jest to
skromny, ale jakże charak
terystyczny dowód, że dzie
dżina sztuki i produkcji
nie mogą być w stosunku
do siebie przeciwstawne,
nie znajdujące wspólnego
mianownika. A zatem sym
bioza? Nikt tu nie ma nic
przeciwko jednoczeniu się
sztuki z pracą. Wszelako
w
ogromnym
natłoku
spraw produkcyjnych, kie
dy załoga jest jeszcze w
stadium wrastania w śro-

kładają się one na wszyst
kich członków ZMS? Ta
myśl nie trapi
Sarnika.
Wystarcza na razie, iż wy
krystalizował się aktyw,
na który zawsze można li
czyć! Prym wiodą dziew
częta — Ela Bielecka. Iza
bella Maciejewska, Graży
na Kędzierska; wcale nie
gorzej pracują Cezary Ga. la i Leszek Gryziak. Do
brze owocują najlepsze po
mysły w hotelu robotni
czym w Brzeźnie. Nie ma

Jan Zbrzyca

dowisko zawodowej dzia już pajęczyn i odrapanych
łalności, trzeba raczej my ścian, bo pomieszczenie
śleć o rozwiązywaniu bar klubowe w hotelu pięknie
dziej podstawowych próbie pomalowano, dzięki estety
mów.
Zanim wczorajszy cznie zaprojektowanym in
mieszkaniec wsi białostoc formatorom wiadomo co,
kiej, kieleckiej czy gdań gdzie i kiedy się dzieje. W
skiej, który zapragnął sta blasku świec, gdy wieczór
bilizacji życiowej w „Fos zapada, mieszkańcy hotelu
forach” sięgnie po wielką gromadzą się w sali tele
literaturę, rozsmakuje się wizyjnej, która również
w „szkole flamandzkiej”, przybrała nader estetyczny
Bachu, Chopinie, należy wygląd dzięki staraniom
go wpierw ogólnie zapoz Leszka Gryziaka. Najstar
nać z zespołowym dorob sze chłopy zamieszkujące
kiem kulturalnym minio w hotelowym azylu, znale
nych pokoleń. Najistotniej źli wspólny język z młod
sza jest więc pomoc w szymi kolegami. Adaptacja
kształtowaniu nowego ob młodych w nowym środo
licza pracowników. Każdy wisku nie jest traktowana
przynosi z sobą określoną jako dopust Boży. Część
wrażliwość, tradycje, gus młodzieży uczy się, najam
ty. Wymagają one jednak bitniejsi, jak np. Stefan
szlifu. Brzmi tó jak credo Drzewoszewskd przysposa
w ustach wicedyrektora biają się do egzaminów wste
pnych na uczelnię wyższą.
Tokarczyka:
Nie trzeba było pisać wiel
USIMY pełnić dwoi kich petycji, gdy Drzewostą funkcję, rzecz jas szewskdemu zamarzył się
na produkcja jest osobny pokój. Słowo nau
najważniejsza, ale przecież
ka jest w „Fosforach” klu
nasi pracownicy uczestni czem otwierającym wszyst
czą również w życiu spo kie garnki.
łecznym, trzeba zadbać o
A odczyty, koncerty,
to, by ich odczucia, emo
wystawy chodzą na
cje, .zainteresowania, wzor
razie nieliczni.
ce postępowania, zmieniły
Zanim przejdziemy do
się równocześnie ze zmianą
najbliższego otoczenia. Jak inicjacji kulturalnej na po
wiadomo pierwszym wa ziomie wyższym — słyszą
runkiem osiągnięcia zakła w „Fosforach” — trzeba
danych rezultatów wycho rozszerzyć funkcję oświa
wawczych jest wyrugowa tową, edukacyjną. Służy
nie zła i zagrożeń.
Im temu klub sportowy, który
większa kultura pracy, tym powstał w efekcie zgłosze
lepsze warunki do wyko- nia doń swego akcesu kil
, nywania czynności zawodo ku zakładów: rafinerii.
wych: technicznych, higie „Siarkopolu”, CPN i in. Py
nicznych, organizacyjnych, tanie tylko gdzie organizo
estetycznych.
wać kulturalne i sportowe
Dlatego położono w „Fos imprezy? Wielka świetlica
forach” ogromny nacisk zakładowa mieszcząca się
na popularyzację proble w pobliżu żółtych hałd nie
matyki - bezpieczeństwa i grzeszy przytulnośeią ani
higieny pracy.
Co roku pięknością. Kameralną sal
organizuje się międzywy kę w gmachu administra
działowe
współzawodnic
27 marca przypada doro two o tematyce bhp. Uro cyjnym upodobali sobie wy
czne święto ludzi sceny w czyste zakończenie i podsu nalazcy oraz zwolennicy
sztuki swobodnego dyskuto
Polsce i na świecie - Mię
1 przemawiania.
dzynarodowy Dzień Teatru, mowanie wyników współ wania
obchodzony już po raz trzy zawodnictwa odbywa się Cóż, wielkie ciężary należy
nasty. W tym roku dzień ten przy lampce wina tradycyj rozkładać w czasie: naj
będzie święcony pod hasłem nie w grudniu albo w sty pierw powstanie w „Fosfo
„Pisarz i teatr”, co stanowi czniu. Wyższa Szkoła Mu rach” cementownia, a póź
zyczna, gdzie zgromadzili niej zaplecze kulturalne z
okazję do przypomnienia nie się pracownicy „Fosforów”, nowocześnie urządzoną ha
rozdzielnych związków ludzi przygotowała soec.ialnv pro lą widowiskową.
pióra i sceny. Dla polskiego gram artystyczny. Dość, że
IE tylko w Gdańsku
porosły w sławę „żół
świata teatralnego dzień ten dziś mówi sie w kraju o
..gdańskiej metodzie” pre
te zakłady”, lecz i w
jest szczególnie uroczysty. Te wencyjnego
zapobiegania Suminie. Tam bowiem w
atr Polski Ludowej cieszy się
przy pracy.
rejonie Sulęczyna, przynę
bowiem wyjątkową renomą
LE nie tylko z ta ceni atrakcjami krajobrazu
zarówno w kraju jak i poza
kich
uroczystościo kaszubskiego wypoczywają
wych elementów ut we własnym ośrodku wcza
jego granicami.
worzona jest robotnicza sowym pracownicy „Fos
Dziś mamy w całym kraju rzeczywistość
zakładów. forów”. Można tam zoba
ponad 50 teatrów dramatycz Działalność praktyczna na czyć zastępcę
dyrektora
grzybów,
nych dysponujących 74 scena tak zwanej niwie społecz wypatrującego
mi. Każde województwo w nej nieobca jest organi kierownika transportu ło
wiącego ryby, Sarnika i
Polsce posiada przynajmniej zacji zetemesowskiej. Ile innych biorących udział w
to już czasu minęło odkąd
jeden teatr dramatyczny oraz Jerzy Sarnik został obda przeciąganiu liny, slalo
lalkowy dla najmłodszych wi rzony godnością przewodni, mie. Każdy pobyt nad je
dzów. Jest też sporo teatrów czącego koła ŹMS w fa ziorami trzeba przecież za
jakimś przyzwoi
zawodowych w większych mia bryce? Zresztą ani przewo kończyć
dniczący .ani jego koledzy tym turniejem.
stach powiatowych. Co roku nie lubią, zbytnio cofać się
Pobyt w tym ośrodku za
spektakle teatrów dramatycz myślą w przeszłość. Ich chęca do większych wysił
nych ogląda ok. 8 min osób, poprzednicy nie przepędza ków, także artystycznych.
w tej liczbie 2,5 min widzów li czasu w salonach, ale Przez całe lato kwitnie w
też niczego
szczególnego plenerze działalność impre
ze wsi, dla których przed nie
zowa. Jej filarami są rów
dokonali.
wojną kontakty z teatrem by
Zapytajmy wobec tego o nież czterej członkowie Ze
ły przecież nieosiągalne.
dokonania obecne. Czy roz społu Ziemi Gdańskiej —
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Przed
Międzynarodowym
Dniem Teatru
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dJa Polskiego Radia z
RZED 26
laty do grywa
orkiestrą pod dyrekcją Hen
Polski przybyła więk ryka
Debicha. Popularność je
sza
grupa
dzieci go wzrasta z dnia na dzień.
Piękny głos (tenor liryczny),
greckich. Wśród nich znadoskonale postawiony, o du
iazł się również kilkunasto żej
skali i rzadko spotykanej
letni
Paulos Raptis
ze barwie, jedna mu coraz wię
Slimnicy. Nie przypuszczał cej zwolenników.
Paułos Raptis debiutuje na
nawet, że Polska stanie się
operowej we Wrocła
wkrótce drugą jego ojczyz scenie
wiu w operze G. Bizeta „Po.
r.ą.
Otoczony tu został, ławiacze pereł” śpiewając
wraz z rodakami, troskli partię Nadira i odnosi olbrzy
wą opieką. Nauką i syste mi sukces. W sezonie muzycz
1961—1962, tę samą par
matyczną pracą starał się nym
tię śpiewa w Operze Bytom
spłacać dług wdzięczności, skiej. A potem przychodzi
co mu się w pełni udało. Łódź. W teatrze Wielkim w

P

Elżbieta Oganowska, Grze
gorz Chybowski, Mieczy
sław Smoroń i Edward Sa
niuk.
Czy podobną rolę jak w
Suminie odegrają „Fos
fory” w Nowym Porcie?
Oficjalny dokument precy
zuje szczegółowo obowiąz
ki zakładu produkcyjnego
względem IV Liceum Ogólnokształcącego w No
wym Porcie. Wzorzec do
brego patronatu! Będzie
on wówczas dobry, gdy
choćby taki punkt umowy
o współpracy będzie stale
realizowany: „organizowa
nie spotkań młodzieży z
przodownikami pracy i Bry
gad Pracy Socjalistycznej,
racjonalizatorami, majstra
mi i personelem inżynieryj
no-teehnicznym”. A wiec
wyrabianie
określonych
przyzwyczajeń, kultury pra
cy.
Wiele obiecują sobie w
„Fosforach” po konkursieplebiscycie na wychowaw
cę młodzieży, który obej
mie wszystkich mistrzów
fabryki.

■ Pol
jego drugo ojczyzno

Już
od
najmłodszych lat
zdradzał wielkie zamiłowanie
do śpiewu, a że był muzy
kalny, po ukończeniu szkół w
Szczecinie,
rozpoczął studia
muzyczne
w tarnt. Średniej
Szkole Muzycznej. Przez pięć
lat kształcił
swój glos pod
kierunkiem
znanego tenora
prof. Michała Prawdzica. Ma
jąc staranne
przygotowanie
Paulos Raptis udał się do lo
dzi, kontynuując
studia
w
PWSM, w klasie śpiewu sław
nego pedagoga
i śpiewaka,
Kazimierza Czarneckiego, któ.
ry wykształcił pokaźną licz
bę artystów o znanych naz
wiskach. W 1960 roku otrzy
mał dyplom
ukończenia uczelni z odznaczeniem.

W Rewie.

Fot. W. Nieżywiński

Artysta
występuje
coraz
częściej na estradzie, w kon
certach fllharmonicznych, ne-

Potl patronatem „Dziennika Bałtyckiego 99

ocalasz od zapomnienia
LA przypomnienia:
w grudniu ub. raku
powstała przy Wo
jewódzkim Komitecie Fron
tu Jedności Narodu w
Gdańsku
komisja
do
spraw gromadzenia doku
mentów
i
eksponatów
30-lecia
władzy ludowej
na Wybrzeżu.
Postawiła
sobie ona za zadanie, by
— odwołując się do oby
watelskich postaw społe
czeństwa — zebrać znaj
dujące się w prywatnym
posiadaniu bezcenne, nie
kiedy unikalne wręcz do
kumenty, odnoszące się do
okresu szczególnie pierw
szych lat
powojennych.
Wychodząc też z założe
nia, że ludzie — bezpo
średni
Uczestnicy wyda
rzeń dziś
już historycz
nych stanowią prawdziwą
kopalnię wiedzy
o tam
tych latach — komisja zwró
ciła się z apelem o pisem
ne (lub nagrywane na
taśmy)
osobiste relacje,
wspomnienia,
refleksje.
Jest bowiem rzeczą oczy
wistą, że nawet subiektyw
na relacja stanowi znako
mite uzupełnienie doku
mentacji urzędowej, będą
cej w posiadaniu placó
wek archiwalnych, muze
alnych, naukowych itp.
W noworocznym wyda
niu „Dziennika Bałtyckie
go” pisaliśmy szczegółowo
o założeniach i celach, ja
kie wytyczyła sobie komi
sja, w skład której wcho
dzą społecznicy, a jedno
cześnie ludzie reprezentu
jący placówki zaintereso
wane w gromadzeniu do
kumentów i eksponatów.
Są to m. in.: Wojewódzkie
Archiwum Państwowe. Bi
blioteka
Gdańska PAN,
Muzeum Stutthof, Central
ne Muzeum Morskie, Mu
zeum Historii
m. Gdań
ska. Nasza redakcja obję
ła patronat nad akcją, za
inicjowaną przez WK FJN.
Dziś pragniemy zoriento
wać
czytelników,
co
wspomniane placówki po~
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siadły dotychczas * doku
mentów i eksponatów, sta
nowiących obiekty ich za
interesowań. Czynimy to
po to, by czytelnicy byli
zorientowali, jakie doku
menty i materiały — być
może będące w ich posia
daniu — stanowią jakąś
wartość archiwalną, war
tość dokumentu historycz
nego, którego najwłaściw
szym miejscem jest archi
wum, muzeum, czy inna
placówka naukowa. Warto
podkreślić jeszcze jedno:
udostępnienie ogółowi po
siadanych
dokumentów,
materiałów
audiowizual
nych, eksponatów jest pięk
nym gestem i wyrazem obywatelsklego
stosunku
do... historii, do nauki.
Pragniemy przy tej okazji złożyć podziękowa
nie tym osobom, które za
siliły ■ dotychczas zbiory
muzealno-archiwalne
w
wartościowe i różnorodne
materiały, a zarazem za
apelować gorąco do tych,
którzy posiadają takowe,
by zechcieli — właśnie w
roku 30-lecia Polski Lu
dowej — pójść w ślady do
tychczasowych ofiarodaw
ców. Być może nie każdy
zechce się pozbawić jakie
goś osobistego dokumentu,
fotografii,
stanowiących
przecież pamiątki — w ta
kich przypadkach będzie
możliwe wykonanie kopii
i odbitek po to, by właś
ciciel mógł zatrzymać ory
ginały.
Ale powróćmy do spra
wy: co Już posiadamy.
Odpowiadając na nasz
apel, p. Paweł Ziółkowski
z Wrzeszcza przekazał pi
semną relację — wypom
nienie dotyczące jego oso
bistego udziału w walce,
jaką prowadziła PPR o ugruntowamie władzy ludo
wej na Wybrzeżu. Nadto
p. Ziółkowski ofiarował 7
dokumentów,
osobistych
wprawdzie, ale posiadają
cych też cechy dokumen
tów urzędowych.

Pracownicy Woj. Archi
wum Państwowego są ak
tualnie. w kontakcie z wie
loma byłymi uczestnikami
historycznych wydarzeń —
przekażą oni w różnej for
mie materiały, relacje,
wspomnienia.
Centralne Muzeum Mor
skie zainteresowane — oczywiście — tematy ką mor
ską, wdzięczne jest i bę
dzie za każdy dar, stano
wiący wzbogacenie posia
danych zbiorów. Przykła
dowo: mogą to byó archi
walia dotyczące
obrotów
towarowych naszych por
tów * różnych
okresów,
dzienniki okrętowe, ręko
pisy marynistów, a nawet
muzyka...
marynistyczna.
Ostatnio prof. Polkowski z
Gdyni przekazał zestawie
nia ruchu statków w Gdy
ni w latach 1946—48.
W Muzeum Stutthof zna
leźć można dar p. Kazi
mierza Kropidłowskiego z
Kościerzyny — fotografię
pierwszej
Rady Narodo
wej tego miasta; oryginał
plakatu powiadamiającego
o pogrzebie ekshumowa
nych ofiar mordu hitlerow
skiego w lesie kokoszkowskim (przekazał p. Matu
szewski ze Starogardu); oryginalny, w języku rosyj
skim bilet — przepustka z
Lublina na Wybrzeże w
roku 1945 (p. Smerka z So
potn).
Mieszkaniec Gdyni p.
Janusz Wilk-Wysocki prze
kazał wiele cennych doku
mentów i fotografii, doty
czących działalności Zwiąż
ku Walki Młodych.
Pani Wieczorek z Kar
tuz zawdzięczamy
kopię
protokołu z pierwszego (w
dniu 16 marca 1945 r.) po
siedzenia Rady Miejskiej
Kartuz oraz zdjęcie uczest
ników
Zjazdu Działaczy
Kaszubów,
odbytego
4
grudnia 45 r. Również p.
Dziewlątktfwska z Kartuz
przekazała pierwszy spis
milicjantów powiatu kar. tuskiego (dokument nosi
datę 17 marca 1945 r.).
Wśród przekazanych już
eksponatów znajdują się

PO TYGODNIOWEJ WACHCIE
rezydent Nixon miał przyje
chać do Europy zachodniej
dla podpisania deklaracji
zwiqzanej z 25 rocznicę powstania
NATO, oświadczył jednak ostatnio,
że podróż tę odracza, ponieważ
„niqdy nie należy udawać się na
szczyt, jeśli nie wiadomo co znaj
duje się po drugiej stronie szczy
tu”. To literackie niemal porówna
nie najlepiej charakteryzuje aktu
alny stan stosunków między USA
i ich zachodnioeuropejskimi sojusz
nikarni. Nic tu się bowiem w ciqgu
ostatniego tygodnia nie zmieniło.
Strona amerykańska jest tym (ak
tem wyraźnie rozdrażniona szcze
gólnie zaś Henry Kissinger, który nie
skqpi uwag i pouczeń swym euro
pejskim partnerom. Europejczycy
natomiast przybrali postawę bier
ną. Mówiq o konieczności załago
dzenia spraw, jednocześnie jednak
niewiele robię, by do teq© dopro
wadzić i stan ten utrzyma się chy
ba jeszcze przez czas dłuższy, roz
bieżności bowiem, bedace orryczy
nq nieporozumień sq niemałej
wogi I nie sprowadzają się bynaj
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Fot. W. Nieżywiński

m. In.: pierwsze akty na
dania ziemi, tymczasowa
legitymacja PPS nr 195 z
Lęborka, wiele fotografii z
pierwszych
na wyzwolo
nych ziemiach uroczystoś
ci państwowych, manifesta
cji 1-majowych itp.
Biblioteka
Gdańska
PAN, jako placówka o pro
filu humanistycznym zain
teresowana
jest takimi
zbiorami jak: czasopiśmien
nictwo, plakaty i afisze,
wszelkie materiały fotogra
ficane dotyczące Gdańska
i ziemi gdańskiej, wspom
nienia spisywane obecnie
lub w przeszłości, doku
menty działaczy, legityma
cje służbowe, organizacyj
ne, stowarzyszeniowe. Je
żeli ktoś dysponuje np. do
kumentacją dotyczącą dzia
łalności wszelkiego arty
stycznego ruchu amator
skiego — programami te
atralnymi, zaproszeniami
np. na akademie okolicz
nościowe itp. — może li
czyć na to, że jego dar ze
stanie przyjęty z wdzięcz
nością i przyczyni się do
wzbogacenia zbiorów pla
cówki Polskiej Akademii
Nauk.
Kończąc raz jeszcze a"
pelujemy: sięgnijmy do
pożółkłych teczek, do szuf
lad domowych biurek, otrzepmy z kurzu zapom
nienia to wszystko, co sta
nowi wielką historyczną i
społeczną wartość i prze
każmy w ręce najgodniej
sze: tych, którzy najbar
dziej kompetentnie wyko
rzystają
bezcenne doku
menty, nadadzą im historyczno-muzealny status, by
służyły najlepiej historii,
teraźniejszości, przyszłości.
Przypominamy, że wszel
kie dary na rzecz komisji
d/s gromadzenia dokumen
tów i eksponatów 30-lecia
władzy ludowej
na Wy
brzeżu składać należy w
siedzibie
Wojewódzkiego
Komitetu Frontu Jedności
Narodu, Gdańsk, Długi
Targ 8/10.
E. K.

mniej do kwestii natury politycz
nej.
Jedność polityczna, zarówno w
ramach EWG jak i NATO nie była
by trudna do zamanifestowania.
Jeżeli jednak i na tym polu doszło
do wyraźnej stagnacji to przyczy
nę nie jest oczywiście brak chęci
działania w tym kierunku. Przecież

1971)...

— Ukoronowaniem mo
jej działalności artystycz
nej było zdobycie w 1972
roku I nagrody na miedzy
narodowym konkursie wo
kalnym w Paryżu, który
zgromadził 150 śpiewaków
Łodzi
daje się poznać jako
i śpiewaczek z całego świa
śpiewak wielkiej klasy, a po
twierdzają
to
wykonywane
ta i to mających już na
przez niego partie.
grody. Przebrnąłem wszyst
W Poznantu
Paulos Raptis
kie etapy, a do końcowego
śpiewa partię Rudolfa w op.
doszło
ok. 13 artystów.
„Cyganeria” Pucciniego.
Re
Był to- niezwykle trudny
jestr partii
operowych po
większa się. Dochodzi partia
konkurs,
obejmował bo*
Edgara Ravenswood w operze
wiem
muzykę
francuską z
G. Donizettiego „Łucja z Lam
XVIII i XIX wieku 1
mermooru”.
Artysta odnosi
współczesnych kompozyto
olbrzymie sukcesy na scenach
polskich i zagranicznych.
rów,
przy Czym trzeba
— W jakich krajach wy było mieć przygotowanych
stępował pan dotychczas? 12 Utworów — do wyboru
— zwracamy się do Pau jury. Los uśmiechnął się
lusa Raptisa.
— Śpiewałem liczne par
tle operowe na Węgrzech,
W Rumunii, Związku Ra
dzieckim
(m. in. Tbilisi,
Mińsk, Baku), występowa
łem na estradach ł z kon
certami
symfonicznymi.
Koncertowałem
w Buł
garii, Czechosłowacji, Ju
gosławii, NRD, NRF, Ru
munii, na Węgrzech. Czte
rokrotnie byłem w Sta
nach Zjednoczonych Ame
ryki, a dwukrotnie w Ka
nadzie.
— Bawił pan niedawno
w swoim ojczystym kraju
— Grecji. Jak pan ocenia
swój pobyt?
— Było to dla mnie bar
dzo wzruszające przeżycie.
Po dwudziestu kilku la
tach znalazłem się na zie
mi ojczystej i po raz pierw
szy w swoim życiu w Ate
nach. Nie obyło się więc
bez łez i niezapomnianych
spotkań.
Przez
okres
dwóch miesięcy miałem 12
przedstawień.
Śpiewałem
partię Leńskiego w języku
rosyjskim („Eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego),
po włosku partie Rudolfa
(„Cyganeria”)
i księcia
Mantui („Rigoletto”), zaś
w języku greckim — par
tię Nadira w operze G.
Bizeta „Poławiacze pereł”.
Publiczność grecka przyj
mowała mnie bardzo ser
decznie.
Dużą radość sprawiła mi
obecność
aż na trzech
przedstawieniach ambasa
dora PRL w Atenach, pa
na Wincentego Dobrowol
skiego z małżonką, który
szczerze
mi gratulował.
Byłem zaproszony do am
basady, w której spędzi
łem wieczór wigilijny w
rodzinnym gronie, z pol
skimi potrawami. To byl
niezapomniany wieczór.
Po sukcesach w Grecji
otrzymał Paulos Raptis za
proszenie na dalsze wy
stępy i koncerty. Toteż w
maju i czerwcu ponownie
uda się do Grecji. Kon
trakt przewiduje występy
w Atenach i Salonikach.

do mnie 1 zdobyłem naj
większą nagrodę.
— Jakie są pana dalsze
zamierzenia?
— Po występach w Gre
cji udam się
do NRF i
Francji. Śpiewam również
dużo w kraju — w ope
rach i na estradzie. Od 1
lutego br. jestem pracow
nikiem Naczelnej Redak
cji Komitetu d/s Radia i
Telewizji „Polskie Radio i
Telewiżja”. Występuję w
zespole „Prometheus" pre
zentującym pieśni i folk
lor grecki. Jestem kię?
równikiem
artystycznym
tego zespołu, a kierowni
kiem
muzycznym mój
młody przyjaciel Dzokas
Kostas. Zespół ten, po objeździe
woj. gdańskiego,
występować będzie w Opolu, Łodzi i Warszawie
(Sala Kongresowa).
— Od 1962 roku jestem
obywatelem PRL — mówi
Paulos Raptis. — Dumny
jestem, że swoją działal
nością artystyczną
spła
cam
zaciągnięty wobec
Polski dług wdzięczności.
Chyba to mi się w jakimś
stopniu udaje.

Eugeniusz Melech

VIII Warszawska

Aukcja Antykwarska
Pod koniec marca odbę
dzie się w stolicy „VIII
Warszawska Aukcja Anty
kwarska”.
Ogółem na aukcji wysta
wionych będzie przeszło
1 000 książek, ponad 100
starodruków 1 również
przeszło 100 wydawnictw
heraldycznych, blisko 300
teatraliów, a także wiele
czasopism i druków ulot
nych — odezw, deklaracji,
afiszów jak choćby takie
rzadkie ogłoszenie: „Na
Wielkim Teatrze 14 kwiet
nia 1800 roku aktorowie
polscy
pod
entrepryzą

bowiem, że jej interesy gospodar
cze, a w konsekwencji również po
lityczne, nie sq zbieżne z interesomi Stanów Zjednoczonych, cze
go te ostatnie nie chcg absolut
nie zrozumieć.
Zasadnicza różnica polega na
tym, że Europa zachodnia prag
nie własnego dialogu z krajami

Atlantycka wspinaczka
jeszcze nie tak dawno wydawało
się, że polityczna unifikacja Euro
py zachodniej będzie płaszczyznę,
w której najłatwiej poczynić by
można postępy. A jeśli tak mimo
wszystko się nie stało, to zaważy
ły na tym czynniki innej natury a
mianowicie - gospodarka i walu
ta.
Szczególnie
wyraźne stało się
to z chwilę, gdy no arenę politycznq wkroczyła nafta. Europa za
chodnia znalazła się z tym mo
mentem
miedzy
przysłowiowym
młotem i kowadłem. Okazało się

— Jest pan lanreatem
wielu nagród na między
narodowych
konkursach
wokalnych, te tylko wy
mienię II nagrodę w Bu
dapeszcie (1965) i III na*
grodę w Belgii (Verviers,

arabskimi w sprawach naftowych.
USA
natomiast przeciwstawiają
się tym dążeniom. Pierwszq próbę
organizowania tego rodzaju żabie
gów było zwołanie konferencji wa
szyngtońskiej, uwieńczonej - zda
wałoby się — zwycięstwem koncep
cji amerykańskiej i wyizolowaniem
Francji, Krótko po tym jednak okazalo się że „dziewiątką” skłon
na jest jednak konferować oddziel
nie z krajami arabskimi i to właś
nie stało się powodem niezwykleqa rozdrażnienia prezydenta Nixona jak i sekretarza stanu Kissin

J. Pana Bogusławskiego bę
dą mieli honor dać repre
zentacją dramma „Sitach
Manni czyli Karol XII
Osobne
pod Benderem”.
miejsce zajmują dawne ka
lendarze. Znaleźć będzie
można wśród nich np. „Ka
lendarz Gospodarski na
Rok Pański 1831 ułożony
podług starego stylu”, a
wydany „w drukarni uprzy
wilejowańej OO. Karmeli-tów Bosych w Berdyczo
wie”. Przeszło 200 pozy
cji — to pisma i broszury
wydane podczas okupacji
w latach 1939—1945.

gera Na „Europejczyków” posypa
ły się gromy, ale - rzeczy zna
mienna - nie ma na nie właściwie
żadnej poważniejszej reakcji prócz
zapewnień o chęci unormowania
sponi. Cóż więc dalej?
Do jesieni w stosunkach USA —
Europa zachodnia
prawdopodob
nie niewiele się zmieni, bo w tym
właśnie terminie przewidziana by
ła konferencja „dziewiątki” z kra
jami arabskimi. Ponieważ jednak
kraje EWG nada! znajdować się
będę między młotem (USA) a ko
wadłem (nafta z krajów arabskich)
wypadnie im chyba grać na zwło
kę. Tylko, jeśli konferencja z kra
jami arabskimi bedzie odkładana,
„dziewiątka” narazi się na zarzut
arabski, że ulega dyktatowi amery
kańskiemu, a wtedy nafta ponownie
może zadecydować o wszystkim.
Jak wiec widać, chwilowo nie
tylko, że nie wiadomo co jest po druaiej stronie szczytu, ale nawet jakq drogę wspinać się na ów
szczyt.

Jerzy Matuszkiewicz

Tematem kolejnej z naszych dyskusji redak
cyjnych, poświęconych problemom środowisk
twórczych, była wybrzeżowa literatura, jej pro
blemy i miejsce w naszym życiu — tak spo
łecznym, jak i „indywidualnym". Jaka jest ta
literatura: tylko region Ina, związana z mo
rzem i Pomorzem, czy też uniwersalna, uka
zująca wartości nadrzędne — oto jedno z pod
stawowych pytań, przewijających się przez wy
powiedzi zarówno twórców, jak i krytyków,
czy ludzi w inny sposób związanych z litera
turą, którzy zasiedli przy dyskusyjnym stole.
W rozmowie naszej udział wzięli: Lucyna Le9ut — pisarka i aktorka Teatru „Wybrzeże",
Zbigniew Zakiewicz — prozaik, członek zarzą
du Oddziału Gdańskiego Związku Literatów
Polskich, Mieczysław Czychowski — poeta
i malarz, Elżbieta Olejnik — reprezentująca
Wydział Kultury i Sztuki Urzęau Wojewódz
kiego, doc. Zenon Ciesielski z Uniweisytetu
Gdańskiego — krytyk i historyk literatury, Boh
dan Kubicki — edytor, reprezentujący Wy
dawnictwo Morskie oraz Stanisław Pestka —
krytyk, redaktor „Tygodnika Morskiego”. Dys
kusję zrelacjonowali red. red. Czesław Stan
kiewicz i Andrzej Kiszkis.
ELŻBIETA OLEJNIK:
Patrząc z perspektywy
trzydziestolecia na cało
kształt życia literackiego
Wybrzeża
gdańskiego,
stwierdzić można z pełnym
przekonaniem, że miało ono
istotne znaczenie dla na
szego regionu zarówno w
sferze zjawisk artystycz
nych, jak i pozaliterackich
działań. Oddział Gdański
2LP liczy aktualnie 35
reprezentują
członków,
cych wszystkie gatunki
twórczości
literackiej.
Istniejące przy oddziale
Koło Młodych pozwala ży
wić nadzieję na dalszy roz
wój środowiska. Dorobek
twórczy
autorów gdań
skich, którzy na stałe zwią
zali swoje losy i twórczość
artystyczną z tym regio
nem, obejmuje problematy
kę morza i Pomorza. Spra
wia też często, że sprawy
lokalne, regionalne, środo
wiskowe nabierają szersze
go znaczenia o charakterze
uniwersalnym. Większość
ich pozycji ukazujących się
na rynku ksiągarskim, wy
dawana jest przez edytora
gdańskiego — Wydawni
ctwo Morskie.
Doceniając ogromną ro
lę sztuki w życiu kultural
ńym naszego regionu, Urząd Wojewódzki wychodzi
naprzeciw potrzebom śro
dowiska, podejmując sze
reg konkretnych działań,
zmierzających do stworze
nia podstaw do powiększe
nia środowiska literackiego
przez zapewnienie odpo
wiednich warunków dla
pracy twórczej pisarzy
oraz opiekę nad szczególnie
utalentowaną
młodzieżą.
Działania te podejmowane
są bądź to bezpośrednio
przez Wydział Kultury i
Sztuki, bądź też przez jego
wyspecjalizowane agendy,
jak cały pion bibliotek pu
blicznych, placówki kultu
ralno-oświatowe. instytucje
resortu kultury współpra
cujące z wydziałem (wy
dawnictwa, „Dom Książ
ki”, BSW „Prasa — Książ
ka — Ruch”), stowarzyszę
nia
społeczno-kulturalne,
dotowane przez rady naro
dowe.
Mecenat państwowy, rea
lizowany
przez
urzę
dy — jakkolwiek wciąż
niewystarczający i wy
magający dalszych prze
myśleń
zmierza
do
preferowania
najwartoś
ciowszej artystycznie twór
czości, związanej z prze
szłością narodu i odzwier
ciedlającej
współczesny,
dynamiczny rozwój regio
nu — a więc twórczości o
tematyce morskiej i po
morskiej. Formy tego me
cenatu mają różny charak
ter i wielostronne oddzia
ływanie społeczne. Należy
tu wymienić imprezy maso
we o szerokim zasięgu spo
łecznym jak Dni Oświaty,
Książki i Prasy, Dekady Pi
sarzy Wybrzeża. Dni Książ
ki
Społeczno-Politycznej,
w ubiegłych latach organ!
zacja dwóch spotkań lite
rackich polsko-skandynawskich.
Dokonania na rzecz śro
dowiska literackiego mają
również wymierny charak
ter. Jest w tym pomoc wo
jewody gdańskiego i prezy
dentów miast w rozwiąza
niu problemów mieszka
niowych członków ZLP,
reaktywowanie w br. sty
pendiów twórczych dla li
teratów,
organizowanie
konkursów literackich, za
biegi wydziału (prowadzo
ne przez placówki specja
listyczne) o to, aby spot
kania autorskie były wyda
rżeniem w określonych śro
dowiskach młodzieżowych,
robotniczych, wiejskich —
słowem wszędzie tam, gdzie
jest na nie autentyczne za
potrzebowanie. Uważamy,
że instytucja spotkań au
torskich jest potrzebna i
społecznie uzasadniona: na
leży jedynie wzmóc dwu
stronny wysiłek, aby efek
ty tych spotkań miały
większy zasięg społeczny,
wyrażający sie w kształto
waniu postaw obywatel
skich i wzorców osobo
wych. Stąd konieczne jest
stawianie na jakość spot
kań i przygotowanie ich od
strony merytorycznej.
Zainteresowanie Urzędu
Wojewódzkiego
środowi
skiem wyraża się również
w przyznawanych co roku
— obok innych form uzna

71 (9229) 24 i 25 marca 1974 r.

DZIENNIK BAŁTYCKI

4

nia — nagród wojewody za
działalność artystyczną. (Do
tychczas nagrody te otrzy
mali: Franciszek Fenikowski, Jan Piepka, Stanisła
wa Fleszarowa-Muskat. Sta
nisław Goszczurny), w po
woływaniu członków ZLP
na konsultantów w spra
wach dotyczących istot
nych spraw kultury w na
szym województwie.
Gdańskie środowisko li
terackie legitymuje się po
ważnym dorobkiem i zwią
zane jest integralnie z kul
turą i tradycją Pomorza;
twórczość artystyczna wie
lu naszych pisarzy świad
czy wymownie, że związki
z tą częścią kraju, z jej
tematyką nie są sprawą
przypadku, a problematyka
morska stanowi swoisty
wyznacznik gdańskiego śro
dowiska w literackiej pa
noramie kraju. Mimo tych
osiągnięć, grupa literatów
gdańskich nie spełnia jed
nak roli silnego środowiska
regionalnego, jej udział w
życiu społecznym i kultu
ralnym ma pewne niedo
statki, książki rozchodzące
się po całym kraju szerzej
powinny prezentować re
gion z całą jego różnorod
ną spec~,i,~’. Być może, że
zbyt wiele oczekujemy od
naszego środowiska lite
rackiego, chociaż nie bez
znaczenia pozostaje tu tak
że fakt braku krytyki li
terackiej na Wybrzeżu. Te
matyka i poziom twórczoś
ci literackiej wymagają sta
łej, konstruktywnej kryty
ki, wyrażającej uznanie
lub negację dla twórczych
wysiłków ludzi pióra. War
to byłoby zastanowić się.
jakie są tego powody, ja
kie należy podjąć działania
na rzecz stworzenia silne
go środowiska literackiego
w sensie obecności tej gru
P.y i jej społecznego oddzia
ływania, zwiększenia udzia
łu w bilansie dokonań kul
turalnych.

MIECZYSŁAW
CZYCHOWSKI:
Należałoby sprecyzować,
co stanowi politykę kultu
ralną. lansowaną przez re
sort, a co mecenat — i czy
te dwie sprawy można utożsamiać.
Preferowanie
określonego nurtu polityki
kulturalnej wypływa z in
teresów i nadrzędnych za
łożeń władz państwowych.
Wydaje mi się, iż resort
zbyt wiele nieraz oczekuje
od środowiska literackiego
w zakresie spraw, znajdu
jących się 'rurat „na wo
kandzie” — zbyt mało uwagi poświęcając dokona
niom, które już sa faktem,
a nie mieszczą się w ra
mach tzw. zapotrzebowa-

ZBIGNIEW ZAKIEWICZ:
Jestem ciągle jeszcze
świeżym gdańszczaninem:'
mieszkam tu około 7 lat
— i wędrowałem po Pol
sce, począwszy od central
nych regionów, poprzez
Wrocław, Opole. Wszędzie
tam napotykałem nawoły
wanie do „powrotu do re
gionu”. Trochę przesadza
my w tym regionalizmie
— oczywiście każdy czło
wiek i twórca jest związa
ny w pewnym sensie z
miejscem swego pobytu.
Według mnie jednak sła
bością naszej literatury —
poza środowiskiem war
szawskim i krakowskim —
jest właśnie nadmierny re
gionalizm. Za dużo w niej
regionalizmu, a za mało
uniwersalizmu. W Gdańsku
zauważyłem dziwną, rzeki
bym dwuznaczną sytuację:
jest on — dzięki swemu cię
żarowi historycznemu, ran
dze — miastem uniwersal
nym, które odegrało ogrom
ną rolę zarówno w kultu
rze Polski, jak i całego
basenu Morza Bałtyckiego.
Gdańsk zapładniał ogromną
masę polskich pisarzy, kia
syków naszej literatury.
Tymczasem
właśnie
w
Gdańsku ciągle jesteśmy
jacyś zaściankowi, „zamk
nięci” w naszym regiona
lizmie. Z czego to wyni
ka? Z... braku odwagi. Jest
wśród nas p. docent Cie
sielski, człowiek, który wie
czym był i jest Gdańsk i
„gdańskość” — w ogólniej
szej koncepcji „bałtyckości”. Uważam, iż randze
Gdańska:
ekonomicznej.

Zenon Ciesielski

Mieczysław Czychowski

Bohdan Kubicki

Lucyna Legat

Elżbieta Olejnik

Stanisław Pestka

Zbigniew ŻaklewłeB

Dyskusja w redakcji

przemysłowej, powinna od
powiadać równie uniwersał
na ranga kulturowo-twórcza. I tutaj trzeba zachęty
do odwagi, do tego, by
miejscowi twórcy odczuwa
li element tożsamości z kul
turą europejską, ogólnopol
ską i z historią, a równo
cześnie tożsamości z miejs
cem w którym tworzą. Tyl
ko wtedy może powstać
wielka sztuka. Nam wszy
stkim chyba chodzi o sztu
kę wielką, a nie o regio
nalną tylko. Regionalizm
istnieje i zawsze będzie
istniał — nie trzeba do nie
go zachęcać, jest on po pro
stu początkowym etapem,
natomiast wszystkie wiel
kie dokonania były doko
naniami wychodzącymi po
za reeion. Zastanówmy się,
dlaczego na Wybrzeżu nie
ma — szczególnie w dzie
dzinie literatury — doko
nań, które się mogą wpisać
w kartę kultury ogólnopol
skiej? Dlaczego malarze,
plastycy, architekci, rzeź
biarze, tworzą imponujące
wartości, natomiast litera
tura w Gdańsku jest — po
za kilkoma wyjątkowymi
— ciągle literatura zaścian
kową? Z czego to wynika?
Jest faktem oczywistym,
iż np. z Wybrzeża maso
wo wyjeżdżają ludzie do
centrum kraju — chociaż
nie notujemy tego zjawi
ska w Krakowie, Poznaniu,
czy Wrocławiu? Dlaczego
tacy wybitni współcześni
poeci, jak Bryll, czy Her
bert wyjechali z Gdańska?
To jest pytanie wciąż po
wracaj- e.
Przyjechałem
do Gdańska jako do ośrod
ka o bardzo dużym cięża
rze gatunkow'm, lecz wi
dzę, że ten ośrodek nie wy
wołał odpowiedniego rezo
nansu w kulturze i że lu
dzie, szczególnie pisarze,
stąd odchodzą. Dla mnie
jest to zagadka.

BOHDAN KUBICKI:
Od wielu lat w Gdańsku
(w prasie, w kawiarnia
nych i towarzyskich dysku
sjach) dają się zauważyć
dwa poglądy ścierające się
od dawna. Istnieje więc pe
wien ofi"ialny model, ten
dencja do podkreślania war
tości
naszego
regionu:
Gdańska, morza, Pomorza.
Jednocześnie w świadomoś
ci ludzi — a również grup
już
pozaoficjalnych
—
istnieje przekonanie, że to
nadmierne dążenie do pod
kreślania zalet i wartości
regionu (cd właśnie nazy
wa sie regionalizmem) nie
jest najlepszym wyjściem.
Nie jest to rzeczywiście me
toda i sposób dla kultury
pożyteczny. Ale... Istnieje
rzeczywiście mecenas, któ
ry żąda pewnych chwalb re
gionalnych. Mecenas ten
„rozlicza się” w efekcie
jednak nie z dokonań ar
tystycznych, ale — jak wy
nika z wszelkich sprawoz
dań, rocznicowych omó
wień — chodzi mu o to
głównie, ile wyszło książek
na temat Gdańska, czy pokazaliśm-- morze, stocznie,
Port Północny itp.; liczą się
więc punkty za poszczegól
ne tematy, mniej zaś —
jak to zostało powiedziane.
I tutaj istnieje stała antymonia między autentycz
nym, wewnętrznym do
brem kultury, a „dobrami
pozakulturalnymi”.
Nie*
stety w naszym działaniu,
w artykułach, które poja
wiają się w prasie, w dys
kusjach literackich, wystę
puje dążenie do pomniej
szenia skal, do tego, by
kręcić się we własnym so
sie. Jest to trochę i wy
godniejsze i bezpieczniej
sze, nie wymaga większego
wysiłku intelektualnego.

ZENON CIESIELSKI:
Zostałem niejako sprowo
kowany do wypowiedzi
przez Zbigniewa Żakiewicza, przy czym sądzę, że
podjęte przez mego przed
mówcę zagadnienie iest jed
nym z bardziej istotnych,
które przy tej okazji trze
ba było poruszyć. Ja bym
jednak trochę inaczej pod
szedł do sprawy. Mam wąt
pliwości, przyznam szcze

rze, czy uniwersalizm i re
gionalizm są sprzeczne wo
bec siebie. Ta wątpliwość
budzi się z pewnych obser
wacji
historyczno-litera
ckich. W końcu Mickie
wicz, jako autor „Pana Ta
deusza” jest także pisa
rzem — regionalista. Opie
wa pewien egzotyczny re
gion ówczesnej Polski szła
checkiej, co mu nie przesz
kadza wcale być pisarzem
uniwersalnym —■ chyba nie
tylko w skali ogólnopol
skiej. A więc, jak mi się
zdaje, można być regiona
listą i zarazem uniwersa
listą. Jest tylko kwestia.;
jak się do zagadnień regio
nałnycb podchodzi, czy w
tym, co regionalne, dostrze
pa się pewne właściwości
ogólnoludzkie, czy też po
prostu regionalizm zamie
nia się w prowincjonaiizm.
Wtedy zaczyna to być nie
bezpieczne.

ciągle podkreślałem, jak
ważna jest gdańskość. U
nas jednak występuje ten
dencja do akcentowania
pierwszego członu — regio
nalizmu. Nagrody, które się
w Gdańsku przyznaje, naz
wiska, które przewijają się
przez ' alty prasy — wszy
stko to zawsze jest z ak
centem regionalnym. Cho
dzi jednak o to, aby wy
chodzić od regionalizmu do
spraw ogólnych. Jest tu
kol. Czychowski, który jest
według mnie poeta o ran
dze ogólnopolskiej, repre
zentujący czołówkę poetów
średniego pokolenia. Jest
on jednak na Wybrzeżu za
poznany — właściwie ze
względu na swoją uniwer
salność. Dopóki nie będzie
ambicji, aby wyjść od re
gionu do uniwersalizmu, do
póty będziemy ciągle w ko
łomyjce prowincjonalizmu.

MIECZY5ŁAW
Gdańsk (dotyczy to. nie
tylko środowiska literackie CZACHOWSKI:

go, jest to bowiem zjawi
sko szersze) jest „skazany”
na swoistą regionalność.
Przez to właściwie, że jest
to największy ośrodek kul
turalny Jeżący nad mo
rzem, które jest ciągle dla
reszty Polski pewną egzo
tyką. Dlatego też od Gdań
ska — w odniesieniu do
twórczości artystycznej, li
terackiej,, może i nauko
wej — oczekuje sie czegoś
innego niż od środowiska,
powiedzmy, poznańskiego,
lubelskiego czy wrocław
skiego. I to jest odruch na
turalny. Jeżeli morze po
ciąga, jeżeli jest ono ową
egzotyką, budzi zaintere
sowanie — to jasne, że te
tęsknoty, zapotrzebowanie,
kieruje się właśnie pod ad
resem ośrodka, będącego
potencjalnie najbardziej li
czącym sie nad Bałtykiem.
Dlatego też sądzę, że
Gdańsk nie może z owe
go „regionalizmu” w pełni
zrezygnować,
ponieważ
istnieją potrzeby, które wo
bec gdańskiego środowiska
ciągle będą zgłaszane. Spra
wa sprowadza sie więc ra
czej do jakości twórczości
artystycznej, literackiej.

BOHDAN KUBICKI:
Mogę podać przykład z
naszego podwórka; książki,
która jest jak najbardziej
regionalna przez jej przy
należność do określonej
gwary. Myślę o „Życiu i
przygodach Remusa” —
Majkowskiego — książce,
która, w moim przekona
niu, jest miejscami znako
mita. Ma znakomite frag
menty i w sumie, jako ca
łość, nie jest to książka
zła, a przecież korzysta ona
jak najbardziej ze wszyst
kich regionalnych akceso
riów. Wiec nie chodzi tu o
rozgraniczanie tego co jest
regionalne, a co uniwersal
ne, bo w końcu i nad mo
rzem żyją ludzie myślący i
czujący podobnie jak w
Warszawie. Chodzi o to,
aby nie zapominać o tym.
że tak jak warszawianin,
wrocławianin czy ktokol"
wiek inny w kraju i na świe
cie, my nie żyjemy tylko bie
ganiem na plażę, obserwowa
niem stoczni itp. Żeby pew
nych elementów regional
nych. charakterystycznych
dla naszego miasta, nie pod
nosić do rangi wielkości i
sił przerastających je, któ
rym jesteśmy rzekomo pod
porządkowani, bez których
nie możemy żyć. Śnimy o
morzu, myślimy o morzu,
rozmawiamy o morzu, dow
cipy mamy o morzu, na
imieninach mówimy o mo
rzu. To jest fatalne, że my
sie jednak poddajemy re
gionalnej presji naszego
miejsca zamieszkania. Tak
jak bvśmy wszyscy wyzna
wali pozytywistyczne poglą
dy, że o twórczości, psy
chologii. decyduje miejsce
zamieszkania. Ono w ja
kimś stopniu oczywiście de
cyduje. ale... musimy za
chować w tym rozsadek.

ZBIGNIEW ZAKIEWICZ:
Chcę jeszcze raz sprecy
zować swoje stanowisko.
Oczvwiscie, że ważny jest
regionalizm, dlatego też

Mieszkam na Wybrzeżu
27 lat. Nigdy nie miałem
jednak możliwości odby
cia jakiegoś rejsu morskie
go, aby bardziej poznać
się z morzem, ze środowi
skiem marynarskim. Jak
to się dzieje, że środowisko
zarówno to najmłodsze, jak
i średnie, a więc moje —
przez cały ten czas było
mało zauważane i to nie
tylko w sensie jakiegoś
zainteresowania typu: cżło
wiek tu żyjący i morze, ale
w sensie ułatwiania kontak
tów. Natomiast środowisko
Plastyczne takie kontakty
ma; poprzez plenery ma
larskie w Cetniewie, czy
na Helu. W środowisku li
terackim tego natomiast
brak.
Zastanawiałem się też,
jakby środowisko litera
ckie u nas wyglądało bez
Wydawnictwa
Morskie
go? Doszliśmy do wnio
sku, że byłaby to zupełna
pustynia, bo niestety, i
dzienniki bardzo mało in
teresują się nami.

ZBIGNIEW ZAKIEWICZ:
Gdyby nie
Wydaw
nictwo
Morskie,
gdań
skie środowisko literackie
liczyłoby na pewno mniej
członków, a i pisarze gdań
scy nie mieliby tylu po
zycji. Działalność tego edytora można ocenić róż
nie: z jednej strony jest to
wydawnictwo, które stara
się patronować i patronuje
pisarzom Wybrzeża, ale...
nie ma ono ambicji szer
szych. Wydawnictwo Mor
skie za bardzo nastawio
ne jest również na region,
regionalizm. Część książek
ukazuje się w nim nie dla
wartości artystycznych, a
na zasadzie wartości regio
nalnych. Być może tak po
winno być, być może na
tym polega działanie wy
dawnictwa w określonym
regionie. W związku z tym,
w ocenie ogólnopolskiej,
pozycja
Wydawnictwa
Morskiego nie jest wyso
ka. Wynika to, myślę, z
tej dwuznaczności, z pre
ferowania pewnych zja
wisk literackich, które nie
są tego warte. Ale, powta
rzam, być może jest to ko
nieczność wydawnictw ty
pu regionalnego.

ELŻBIETA OLEJNIK:
Chcę nawiązać do wypo
wiedzi p. Czychowskiego,
dotyczącej stworzenia wa
runków pracy literatom,
możliwości wyjazdów za
granicznych, wypływania w
rejsy, zapoznawania się z
morzem. Na pewno jest
zbyt, mało jeszcze takich
możliwości i należy dążyć,
aby je zwiększyć. Niemniej
robi się już stosunkowo du
żo w tej dziedzinie. Więk
sza część członków tutej
szego < oddziału ZLP brała
już udział w rejsach, wyjeż
dżała na stypendia zagra
niczne, uczestniczyła w de
legacjach do krajów skan
dynawskich. Jeżeli chodzi o
formy uznania, to oczywiś
cie jeszcze zbyt mało robi
się w tym kierunku, jed
nakże m. in. dzięki wpły
wom gdańskiego środowis

towych, najrzadziej — utwory literackie. Tyczy to
zresztą także i periodyków.
Także Uniwersytet Gdań
ski nie stał się — jak do
tąd — poważniejszym oś
rodkiem krytyki litera
ckiej ; prace recenzenckie
ZENON CIESIELSKI:
stanowią tu działalność uUważam, ża tak samo, boczną, bp... to się po pro
stu nie opłaca. Z tego nie
jak jesteśmy skazani — można żyć.
jako środowisko — na re
gionalizm, tak samo też je STANISŁAW PESTKA:
steśmy skazani i na uni
Nie często odbywają się
wersalizm. Ośrodek gdań
dyskusje o żywotnych pro
ski jest na tyle liczącym hiernach środowiska lite
się w kraju, że nie może rackiego — i tym większa
żyć tylko eg;;., ./ką bałtyc chwała dla „Dziennika Bał
ką, czy tematyką pomor tyckiego”, który podjął ten
temat. Dla kogoś, kto śle
sko - kaszubską; musi on dzi gdańską prasę, kto uwnosić jakiś wkład do o- czestniczy w dyskusjach,
gólnopolskiego dorobku ar śledzi pozycje wydawane
tystycznego, kulturalnego, przez pisarzy, poetów z
naszego środowiska — jest
naukowego. I sądzę, że stać oczywiste, że od lat mówi
ten ośrodek na to, taka jest się o dysproporcji pomię
bowiem jego ranga. I to dzy oczekiwaniami odbior
cy miejscowego i pozamiejobliguje wszystkich — i scowego
a rzeczywistymi
twórców i tych, którzy na dokonaniami. Ciągle się
tę twórczość wpływają.
podkreśla, że to nie jest je
Przysłuchując się wypo szcze to, że właściwie spra
wiedziom, przyznam szcze wy, które się u nas dzieją,
rze, że ogarnął mnie pe wymagałyby literatury o
wien niepokój. Z jednej większym oddechu. Wska
strony daje się tu priorytet zuje się więc na przykła
pewnemu tematowi: regio dy z Warszawy, chcielibyś
nalnemu. Te tematy w li my mieć takich Dygatów,
teraturze regionów korzy Różewiczów... Oczywiście,
stają z pewnych uprzywile- jest to może jakieś skrajne
jowań. Już w poprzedniej twierdzenie, gdyż z drugiej
swojej wypowiedzi zwróci strony trzebapowiedzieć,
łem jednak uwagę, że bar że to co nam oferują nasi
dzo istotną rzeczą jest tu literaci, wcale nie jest ta
jakość. To nie temat powi kie słabe i zasługujące je
nien być nagradzany, tylko dynie na bardzo średnie ojego realizacja. Ona właś ceny. Są tu również książ
nie wpływa na ostateczną ki interesujące — chociaż
by utwory uczestniczących
wymowę dzieła.
w naszej dyskusji p.p. ZaZBIGNIEW ZAKIEWICZ: kiewicza i Czychowskiego.

ka literackiego i innych z przyjemnością byśmy
środowisk twórczych, ufun wydawali. To natomiast co
dowane zostały nagrody wydajemy jest pewnym ewojewódzkie za całokształt fektem tego, co się dzieje
działalności
artystycznej. w życiu kulturalnym na
Takie nagrody • otrzymują Wybrzeżu.
również literaci Wybrzeża.

LUCYNA LEGUT:
Ogromnie podoba ml się
to, co powiedział p. Czy
chowski. Jeżeli są pienią
dze dla sportowców na to,
żeby mieli obozy, jeżeli są
plenery dla malarzy, dla
czego nie może być podob
nych imprez dla pisarzy?
Jeżeli się nas zgromadzi w
jakimś miejscu na pewien
okres czasu, będziemy mo
gli wówczas pisać lub po
znawać określony teren,
środowisko.

ZBIGNIEW ZAKIEWICZ:
— My pisarze — jeżeli
chodzi o mecenat UW, to
jak dotąd specjalnie go nie
odczuwamy. Wyjazdy za
graniczne i stypendia są
nam przyznawane przez
Ministerstwo Kultury i
ZG ZLP. Pani Olejnik re
prezentuje Urząd Woje
wódzki i chodzi jej o dzia
łanie tego urzędu. Np.
Gdańsk zaprzyjaźniony jest
z Leningradem, ale, jak do
tąd, w żadnej delegacji,
która tam jeździła, nie by
ło pisarza. Dlaczego? W
wymianach z miastami
skaridynawskimi również
nie było pisarzy. Był kol.
Goszczurny, ale również z
ramienia ZG ZLP. I to są
fakty. W tym roku Urząd
Wojewódzki
Ufundował
dwa stypendia i to jest
chyba dobry początek.

BOHDAN KUBICKI:

Chciałbym powiedzieć pa
rę słów o sprawach byto
wych literatów. Szereg na
szych kolegów od lat pro
wadzi starania o poprawie
nie warunków mieszkanio
wych i chociaż mieliśmy od
władz obietnice, że mniej
więcej w ciągu roku nasz
oddział uzyska 1 — 2 mie
szkania, jak dotąd nie zo
stało to załatwione. My, ja
ko zarząd, jesteśmy w tej
sprawie zupełnie bezsilni.
Tymczasem szereg kolegów
ma krytyczną sytuację mie
szkaniową. Dla mnie na
przykład było zaskocze
niem, że jeden z najbar
dziej zasłużonych pisarzy
gdańskich dostał mieszka
nie jednopokojowe. Jest to
człowiek, który ma dużą
bibliotekę i musi, w związ
ku z tym, swoje książki
MIECZYSŁAW
trzymać w łazience, przed
pokoju i kuchni. Podejście
CZYCHOWSKI:
było schematyczne — jed
Należałoby to traktować na osoba więc jeden pokój.
jako próbę rekonesansu... Zapomniano, że to jest pi
sarz, który z zasady musi
mieć bibliotekę, tak jak
BOHDAN KUBICKI:
rzeźbiarz, czy malarz musi
mieć pracownię.
Być może, że są to spory
terminologiczne, jednakże
sprawa sprowadza się tro BOHDAN KUBICKI:
chę do błędnego koła. Pa
Wyraźnie brakuje na
nowie zahaczyli tutaj Wy
dawnictwo Morskie. Tru Wybrzeżu krytyki literac
dno mi oficjalnie reprezen kiej — pojawia się ona je
tować tę instytucję, ponie- 1 dynie sporadycznie w ga
waż nie mam takich u- zetach, czasopismach, nie
prawnień, z drugiej strony kiedy na wyraźne zamó
chcę powiedzieć jednak o wienie, nic też dziwnego, że
sprawie, którą znam z wła taka krytyka nie wywołu
snego doświadczenia, z czy je dyskusji, sporów literac
tania maszynopisów, z tego kich — pożytecznych prze
wszystkiego co w efekcie cież. Ale — tu znowu do
daje tzw. pozycję wydaw tykamy spraw bytowych.
niczą. Zgadzam się z tym Żeby zająć się poważnie
co powiedział p. Zakiewicz, krytyką literacką, trzeba
że książki wydawane przez otrzymać za to odpowiedni
wydawnictwo często są ekwiwalent, a trudno ..uz
książkami drugiej rangi, nać za takowy stawki au
czy książkami regionalny torskie, płacone np. przez
mi. Ale z kolei z czego to redakcje za recenzje książ
się bierze? Tego rodzaju kowe. Krytyka jest pracą
twórczość jest u nas najpo odpowiedzialną, nużącą nie
pularniejsza, tego rodzaju kiedy i trudno traktować
książek jest najwięcej, a ją jako zajęcie wyłącznie
wydaje się na ogół to, co hobbystyczne. Znam przy
do redakcji wpływa. Czę padki, kiedy ludzie, którzy
sto spory, czy dyskusje do chcieli się temu rzeczywiś
tyczące wydawnictwa suge cie solidnie poświęcić, re
rują, że działa tam jakaś zygnowali później — właś
mafia, która uwielbia ksią nie ze względu na nieży
żki słabe. Mówi się o tym, ciowe zaniżone stawki.
że wydawnictwo spełnia
rolę usługową — to praw ZBIGNIEW ZAKIEWICZ:
da, oraz inspirującą, — to
też prawda, ale trudno np.
Niedowład krytyki jest
zainspirować brzuchomów- rzeczą oczywistą — weźmy
cę, by zgrabnie zaczął cho chociażby wybrzeżowe ga
dzić po linie. Chętnie czy zety: recenzują one syste
tałbym maszynopisy, które matycznie premiery filmo
by mi się podobały, które we, występy zespołów bea
Znaleźliśmy się w błęd
nym kole, bowiem mówi
się o nadmiernym narzu
caniu nam tematów regio
nalnych, a z kolei wyjazdy
grupowe, czy organizowane
byłyby tym samym. Mówi
się od dawna, że podróże
kształcą, a więc podróże
zagraniczne czy krajowe są
z pewnością pożyteczne —
jednakże nie wierzę, że
świadomemu pisarzowi po
trzebne jest podsuwanie
tematów. Pisarz sam powi
nien wiedzieć o czym chce,
o czym może i o czym po
winien pisać. Jeżeli podsu
wałoby mu się tematy po
przez zbiorowe wycieczki,
to byłoby to chyba nie
właściwe.

Problem w tym, by tego
rodzaju książek było wię
cej. Bowiem, faktycznie, je
żeli sięgnąć do innych przy
kładów, za dużo jest w na
szej literaturze właśnie te
go. co można by nazwać
średniactwem. Ja bym tego
nie tłumaczył faktem ule
gania presji regionalistyeznej. Może w Gdańsku w
stopniu silniejszym aniże
li w jakimkolwiek innym
ośrodku, ten , regionalizm
istnieje — mówi się o aro
macie, o klimacie tej zie
mi, w czym m. in. celuje
Zrzeszenie Kaszubsko - Po
morskie. Ale sądzę, że nie
jest to presja, która pisa
rzy sprowadzałaby z obra
nej drogi, by ich inspiro
wała w sposób fałszywy.
Współczesny
regionalizm
nie wypracował sobie na
dobrą sprawę jeszcze ja
kiejś teorii, o co zresztą

bardzo trudno; może to być
w najlepszym przypadku
dyrektywa metodologiczna,
wskaźnik — a to jest za
mało, by mógł on tak za
ciążyć nad twórczością, że
by powodować zmaniero
wanie.
Sądzę, że jeżeli można
by wyliczyć jakieś minusy,
obciążenia lokalne, prowin
cjonalne — to są one spo
wodowane raczej pewną
usługowością, nastawieniem
na kalendarzowy charak
ter twórczości, realizowa
nie konkretnych zamówień.
To już jest kwestia samych
pisarzy, bo odwoływywa"
nie się do motywów włas
nych jest tylko charaktery
styczne dla pisarzy kaszub
sko - pomorskich,
nato
miast nie ciąży na pisa
rzach, którzy reprezentują
inne ^widzenie gdańskiego
regionu. Jeśliby mówić o
przyczynach pewnego im
pasu, to ja bym raczej
wskazał na co innego. Li
teratura, nie tylko nasza,
znalazła się na jakimś roz
drożu: z jednej strony ma
my w niej tradycje regio
nalisty czńe, które się wy
raźnie wyczerpują, kończą,
które trzeba przetwarzać,
którym trzeba nadawać in
ny kształt. Z drugiej strony
— to co socjologowie na
zywają tworzeniem się rze
czywistości pośredniej, a
więc wkraczanie techniki
w, sferę kultury, kończenie
się pewnych tradycji i mo
tywów, poszukiwanie for
malne itd. A więc istnieje
stan
jakiegoś
rozbicia,
nieumiejętność
wyjścia
spod tego uderzenia. Kwe
stia umiejętności symboli
cznego uogólnienia' burzli
wego procesu cywilizacyj
nego, jakiego jesteśmy
świadkami przede wszyst'
kim tu na Wybrzeżu, ura
sta do czegoś pierwszopla
nowego. Świadomość, że
nie można temu zadaniu
podołać — od razu stwarza
chyba i w literaturze kry
zysy adaptacyjne.
Pierwsze jaskółki wyjś
cia z tego impasu mamy i
myślę, że można oczekiwać
iż w przyszłości, może za
lat 10, 15, powstanie w
Gdańsku silne, prężne śro
dowisko literackie, które
potrafi połączyć to lokalne,
regionalne z uniwersalnym
— a raczej temu lokalne
mu nadać piętno uniwer
salne. Można oczekiwać, że
w Gdańsku ze współczes
ności i z tradycji nasza li
teratura wydestyluje coś.
co będzie na miarę nie
tylko ogólnopolską, ale i
chyba — czego należałoby
sobie życzyć — ogólnoeu
ropejską.

DZIENNIK

71 (9229) 24 [ 25 marca 1974 r.

5

BAŁTYCKI

James Michael Ullman

Mieczysław Czy chow ski

34 rocznica ślubu

Święty spokój
Z każdego miejsca
mogą cię wynieść
wyżej
niżej
bliżej
albo nieco dalej.
Nawet gdybyś był
gonad siebie wyniosły.
I oto cię wynoszą.
Stawiają leżącego.
Odchodzą.
Wreszcie masz święty spokój
i tyle wolnego czasu.

¥
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Jakże ja cię pomieszczę
w tej' równinie otwartej
w tym domu moim
w tej skorupie orzecha.
Jakże ja cię pomieszczę.
Z wojny cię wyniosłem
rany opatrzyłem.
Byłaś taka maleńka
teraz jesteś wielka.
Jakże ja cię pomieszczę.

Literatura - tłumacz - odbiorca

Zdzisław Najder
-wybitny conradolog
Motto: „Żyjemy, jak
śnimy — samotni”.
(J. CONRAD)
OSTAĆ Conrada, jego
dzieła
fascynują
nie
ustannie rzesze czytel
ników, krytyków, pisa
rzy,
historyków
literatury.
W Polsce najwyższe zainte
resowanie
jego twórczością
obserwujemy w latach
po
przedzających II wojnę świa
tową. a więc w okresie, kie
dy w Anglii i Stanach Zjed
noczonych jego
popularność
była umiarkowana.
Z tego
czasu mamy o Conradzie war
tościowe a nawet pionierskie
pozycje — szczególnie Józefa
Ujejskiego t Marii
Dąbrow
skiej Po wojnie, zwłaszcza w
latach sześćdziesiątych, popu
larność
Conrada gwałtownie
wzrasta w Anglii i \mervro:
przyciąga
uwagę
kryty
ków.
historyków.
biogra
fów,
na
uniwersytetach
są
przerabiane szczegółowo
jego dzieła. Wynikiem zainte
resować są wznawiane edycje
książek, pot«,’Staja
opracowa
nia jego utworów,
ara’izy
twórczości, ukazuje się jedy
na
dotychczas
monografia
Conrada nióra
Anglika
-Jocolyna Bainesa. Mimo żp wy
przedziliśmy
kraje
anglosa
ski«' w docenianiu prawdzi
we?
wielkości
Conrada, to
jednak — zdaniem wybitnego
naszego conradystv, Z. Naj
dera — daliśmv sic wyraźnie
zdystansować w badaniu je
go twórczości.

P

Zajmowanie się twórczością
Conrada
wymaga olbrzymiej
wiedzy badacza:
znajomości
tradycji
kulturowych
naro
dów — polskiej, francuskiej i
angielskiej, wyrobienia filozo
ficznego, wreszcie — wiado
mości z zakresu techniki 1
dziejów żeglugi.
Conradologiem
kontynuują
cym tradycje najwartościow
szych osiągnięć polskiej conradystjżki jest Zdzisław Naj
der. Łączy on w sobie cechy
znakomitego krytyka.
filozo
fa i rzetelnego, badacza. Z.
Najder studiował filologię poi
ska w Warszawie i filozofie
w Warszawńp i Öxfordzie. Jest
doktorem filozofii, w latach
19” 8—59 „terminował” u Ta
tarkiewicza.
Przez czterv
1
pół roku wykładał na u ni wer
sytetach w USA: w Yale, Co
lumbia. Northern Illinois Uniwersitet, i Universitet of Ca
lifornia
oraz
jako
visiting
professor w Berkeley i Davis
Universitet. Zajmował sie po
czątkowo
literaturą polską,
później
filozofie i literaturę
angielską. Ponadto od 1957 r.
pracuje w redakcji „Twórczo
ści”. ostatnio jako kierownik
działu eseju.
Publikowane
wcześniej na
łamach „Ż^cia Literackiego”,
„Twórczości”
i
„Tygodnika
Powszechnego” eseje o Con
radzie zebrał Najder w tomie
„Nad
Conradem”
(1965
r.).
Szkice te natęża do najcie
kawszych
studiów o Conra
dzie. obok nrac J. Ujejskie
go f M. Dąbrowskiej wnoszą
oryginalne, z uwzględnieniem
stanu
najnowszych
badań,
interpretacje dzieł pisarza. Z.
Najder m. łn. wvznacza miej
see nfsarza w światowej lite
rature, szuka formuł dla je
go filozofii, przedstawia wnik
liwie f?*ote stosunku autora
do Rosji
i
Dostojewskiego,

m .. ’

" - ‘
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Fot. P. Kanicki

To już wiosna...

Mikroelementy

A niżej położonych
obszarach Olsztyń
skiego i Białostoc
bada związki pisarza z jago kiego, na Żuławach, w do
nie
opiekunem i przyjacielem T. linie Noteci ludność
Bobrowskim, analizuje „trylo cieszy się tak dobrym zdro
gię malajską”.
wiem, jak w innych rejo
Lektura szkiców „Nad Con
radem” prowokuje do ponow nach kraju. Także inwen
nego sięgnięcia po dzieła Con
tarz — bydło, trzoda, ow
rada. w których bohaterowie ce — gorzej się chowa, czę
jawią się jako
jednostki o
namiętnej
pasji
poszukiwań ściej zapada na anemię i
inne, trudne do określe
twórczych.
W opracowaniu Z. Najdera nia, dolegliwości. Nie po
ukazało się pierwsze na świe
cic krytyczne wydanie 40« U* maga obfitość paszy, wy
stów
Conrada — plon jego dawałoby sie racjonalne ży
wnikliwych i żmudnych
ba wienie. Mleka jest mniej,
dań. Opublikowana
epistologorszy przyrost na wadze,
grafia wzbogaciła naszą conradystykę o bardzo cenną po więcej padnięć cieląt, pro
zycję.
siąt.
Z. Najder jest redaktorem
pełnej 21-tomowej, pierwszej
na święcie edycji dzieł Con
rada. Badacz przy współudzia
'e konsultantów marynistycz
nych — szczególnie kapitana
,t.' Miłobędzkiego — opracował
teksty opierając się na naj
nowszych podstawach źródło
wych. Korekta tłumaczeń do
tyczyła również tytułów nie
których utworów, np. dawny
„I,os” — obecnie „Gra losu”.
Uzasadnienie zmian w tłuma
czeniach znajdujemy w nocie
wydawniczej piet wszego
to
mu. We wstępie tomu ,,S aiećstwo
Ałmaye-a”
Najder
oróbuje z półwieczneg.i dys
tansu
wyznaczyć
miejsce
twórczości nisarza w historii
’iteretury. Określa także „fi”
’ozoficzna”
zawartość
jego
dziel.
„Żyjemy, jak śnimy — sa
motni” — „Ta myśl — nisze
autor wstępu — wibruje u
nodłoża jego książek”.
Con
rad hyi
nie inko
prorokiem
współczesnej alienaer. osamot
nienia jednostki >v snołeczeńst-wie
masowym.
Jednakże
„wiara — kontynuuje badacz
— w możliwości
solidarnej
obrony
ludzkiej
godności
przed
niszezacvm
zalewem
„interesów materialnych”, oportunizmr i tchórzostwa jest
u niego siłeioisza od wszyst
kich zwatnioń”,
T. Najder nracuje nad ukońezeniem obszernej biogra
fii Conrada. kończ- również
książkę dla angielskiego wy
dawcy o idei honoru w lite
raturze współczesnej.
Wszystkich
zainteresowa
nych twórczością Conrada, a
także
twórczością współcze
snych mu pisarzy angielskich
zapraszamy na odczyt 7- Naj
dera do klubu „TJ Wydaw
cy”, ul. Szeroka 38/40 dnia 2?
bm. o godz. 18.00.
BARBARA

MADAJCŻTK
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SK5 ADNIKI MIKRO —
SKUTKI POWAŻNE

Pewne światło na przy
czyny tych zjawisk rzucają
badania prowadzone przez
stacje chemiczno-rolnicze.
Okazuje się, że silnie za
kwaszone, podmokłe tere
ny mają gleby bądź to ubogie, bądź całkowicie po
zbawione niektórych pier
wiastków. Brak jest w
nich magnezu, miedzi, ko
baltu. molibdenu, jodu,
cynku, selenu i różnych in
nych, które zwykle spoty
ka się w innjrch giebach
choć w minimalnych iloś
ciach.
Te niedobory w składzie
chemicznym odbijają się
też na wzroście roślin, za
wartości składników w
zbieranych plonach. Szcze
gółowe badania popiołu z
siana łąkowego, ziarna
zbóż, pasz zbieranych na
tych terenach — wskazują
na brak określonych pier
wiastków w porównaniu z
tymi samymi roślinami
zbieranymi w innych czę
ściach kraju. Chodzi tu o
ilości niezwykle małe. łat
we do zbagatelizowania, bo
sięgające 2—3 kg na hek
tar, często nawet znacznie
mniejsze, które daje się
uchwycić dopiero przy po
mocy najnowocześniejszych

wysoko precyzyjnych me
tod analizy chemicznej.
Te braki w naturalnym
składzie chemicznym gleby
— zaobserwowane przez
placówki naukowe i in
nych krajów, m. in. ZSRR
— powodują brak apetytu,
spadek płodności, produk
tywności inwentarza. Zasto
sowane przez biochemików
nowoczesne metody bada
nia składu krwi, wyciągu z
wątroby, sierści zwierząt uiawniają liczne kłopoty or
ganizmów, jakie wynikają z
braku, pierwiastków ślado

A, Jaruzelski
wych w pokarmie. Najbar
dziej
groźne w następ
stwach są trudności w for
mowaniu ważnych dla pro
cesów życiowych enzy
mów.
NIE JEDZ OBFICIE.
BĘDZIESZ ZDRÓW!

Z punktu widzenia bio
chemii nie ma różnic mię
dzy białkami naszego orga
nizmu, enzymami decydują
cymi o przebiegu procesów
fizjologicznych a zwierzę
cymi. Choroby naszego wie
ku — białaczka, inne for
my raka — które jak wy
nika z danych WHO (Świa
towej Organizacji Zdrowia)
są w Polsce bardziej popu
larne niż w wielu innych
krajach (np. rak żołądka),
mają ścisły związek ze spo
sobem
odżywiania się i
składem żywności. Trady
cyjny kotlet schabowy, wy

wotworowych. Rozwinięte
w ostatnich latach badania
wskazują bowiem na wyraź
ny związek nasilania się określonych form raka z bra
kiem pewnych mikroele
mentów.
Niedobór selenu wyraź
nie sprzyja wzrostowi za
chorowań na raka żołądka.
Brak magnezu, miedzi, że
laza sprzyja powstawaniu
raka I chorób układu krą
żenia. A inne pierwiastki,
o których za mało jeszcze
wie nauka? Japończycy ży
jacy w straszliwie zanie
czyszczanym powietrzu i
skażonym otoczeniu są naj
zdrowsi pod względem za
chorowań na raka krwi (bia
łączkę) i płuc. Ogromny
udział ryb i „frutti di ma
re” w ich codziennej die
cie. bogatych w składniki
śladowe wydaje się mieć
dla zdrowia decydujące
znaczenie.

ZŁOWIEK świadom
światowych
kłopo
tów energetycznych,
a także dbały o fizycz
ną kondycję mniej jeź-
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„Arłes”, kuratorium,

„Dziennik Bełtyę!;i”

Konkurs malarski
dla dzieci
Opowieść o Gdańsku

dzi, więcej chodzi. Męż
czyzna, kobieta czy dziecię,
jeśli więcej korzystają ' z
energii własnej niż pochod
nej importowanej ropy, w
sposób wprost proporcjo
nalny zwiększają zużycie
obuwia. Jeśli złączyć ten
fakt łatwy do empiryczne
go stwierdzenia z danymi
0 stałym kupowaniu przez
nasze centrale wielkich ilości bardzo dobrej skóry
1 innych materiałów na
buty — wówczas przemysł
obuwniczy aż się prosi o
pamiątkowe zdjęcie.
W sklepach mamy stan
rajskiej obfitości: mokasy
ny, czółenka, kozaczki,
sandały, adidasy i dziesią
tki innych, znanych z naz
wy tylko szewcom. Jeśli
zapytać
kogokolwiek z
przemysłu, sypnie danymi
o wzroście produkcji, urozmaiceniu asortymentów,
stałej poprawie innych pa
rametrów. Dziwne są tylko
kłopoty własne* i znajo
mych przy lada zakupie —
ale to może kwestia pe
cha lub wymagań zbyt wy
górowanych? Dobrze się
więc stało, że zamiast pry
watnych, łatwych do urzę
dowego obalenia, są opi
nie zebrane sposobem oficjalnym, przez ankiete
rów GUS, którzy przed
trzema miesiącami, w grud
niu, pytali tysiąc pań i
tyluż panów obcesowo: jak
tam z bucikami
kupi
ło sie bez kłopotów?
AŻDA z pań i każ
dy z panów — wszys
cy, jak jeden mąż
chcieli kupić po parze,
wet dwie, czegoś na nogi
stosownego tej jesienio-zimy. No i odpowiedzi pań
mają pierwszeństwo — tyl
ko połowa tych, które
chciały nabyć kozaczki, i
połowa tych, które chcia
ły się obuć w botki speł
niła swoje pragnienie. Po
zostałe — pozostały przy
starym obuwiu. Lepiej po
wiodło się paniom decydu
jącym się na półbuty, tyl
ko lAł chętnyeh odeszła od
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Pierwszy spacer.

I NAJWIĘKSZY
KOTLET SCHABOWY
— TO NIE TO!

Wnioski praktyczne z ba
dań porównawczych Świa
towej Organizacji Zdrowia
(WHO) wydają się oczywi
ste. Nie tyle obfite w biał
ko i kalorie, co racjonalne
odżywianie, dostarczające
organizmowi sole mineral
ne ważne jest dla zdrowia.
By lepiej je strzec, warto
przy coraz intensywniej
szym nawożeniu azotowym,
fosforowym i potasowym
zwrócić w rolnictwie uwa
gę na .nawozy wieloskład
nikowe, zawierające mikro
elementy. Zwiększanie plo
nu, szczególnie na tere
nach z natury ubogich, mu
si iść w parze z troską o
jego wysoką biologicznie
wartość. Gromadzące się
odpady z kopalni, żużel
wielkopiecowy z huty — są
bogatym w mikroelementy
uzupełnieniem
tradycyj
nych nawozów.
Troszcząc się o racjonal
ną dietę mineralną roślin,
zwierząt i ludzi stwarzamy
najlepsze szanse poprawy
zdrowotności
społeczeń
stwa. Tymczasem często to,
co cenne — bogate w mi
kroelementy — jak mors
kie ryby czy dodatek mine
rainy — używana niegdyś
w kuchni a dziś luż tylko
do odśnieżania ulic sól sza
ra — wychodzą z użycia.
Kotletem schabowym, na
wet coraz większym, ńie
wszystkie potrzeby da się
zaspokoić.

Buty dla wytrwałych

'"■’VSfflLJHByiJ

Wszystkim, którzy za
mierzają wziąć udział w
naszym „malowanym” kon
kursie „Opowieść o Gdań
sku” przypominamy, że
dziś jest niedziela — 24
marca i że nasz konkurs
trwa do końca tego mie
siąca. Przypominamy też i
to, że tematyka konkursu
jest bardzo szeroka, że nie
trzeba jej ograniczać do ar
chitektury naszej morskiej
stolicy. Architektura jest i
piękna i ciekawa, ale nie
mniej bogata jest historia
Gdańska: miasta, które po
wielu latach znowu — w
1945 roku — powróciło do
Macierzy.
Malujcie.
nadsyłajcie
wasze prace, nagrody cze
kali

sokokaloryczne bogate w
węglowodany dania sprzy
jając nadmiernej tuszy nie
chronią nas przed różnymi
formami nowotworów stają
cych się wrogiem ludzkoś
ci numer jeden.
Jeden z najwybitniej
szych naszych specjalistów
w dziedzinie społecznej ochrony zdrowia, kierownik
kliniki hematologicznej AM
w Krakowie, prof. Julian
Aleksandrowicz
upatruje
właśnie w braku dostatku
mikroelementów przyczyn
panoszenia się chorób no

Fot. W. Nieżywińskd

kasy bez paragonu czyli...
z kwitkiem.
Wskaźnik zaspokojenia
potrzeb męskich jest nieco
lepszy ąle i tak 1/3 ama
torów kozaczków lub bot
ków i 1/4 tych, którzy
chcieli kupić półbuty lub
trzewiki pozostała bez bu
tów, ale przy pieniądzach.
A butów było w bród,
jak niegdyś borowików w
okolicach Sopiicowa- Gdy
by pantofel statystyczny
mógł zaspokajać rzeczywi
ste potrzeby, wówczas na
każdej parze nóg tkwiłoby
trzy czy półtorej pary, bo
z bieżącej produkcji i oka
załych zapasów w ostat
nim kwartale handel dy
sponował bowiem 47 mi
lionami par obuwia z cho
lewką i bez, skórzanego,
wykonanego z tworzyw
sztucznych i materiałów
syntetycznych, skóropodob
nych.
IEKAWSCY
kore
spondenci GUS nie
ograniczyli się do
prostej rejestracji faktów,
lecz podpytywali o powód
tak umiarkowanych zaku
pów przez tych, którzy na
prawdę chcieli wydać na
to pieniądze. Otóż wszyscy
zgodnie odpowiedzieli w
punkcie pierwszym, zgod
nie z prawdą statystyczną,
własnym sumieniem i rze
czywistością, że buty ow
szem — są, ale nie te. Pa
nie rozumieją przez to prze
de wszystkim brak obuwia
modnego. I nie to, żeby
zaraz myślały o ekstra
wagancjach paryskich z
jesieni 1973. skądże! one by
tylko chodzić na
achciały
na
platformach, które są no
wością sprzed trzech lat,
ale właśnie natrafiły na
przeszkody nie do pokona
nia przynajmniej dla po
łowy chętnych.
Panowie też z dużym oporem, albo w sytuacji
przymusowej, gdy wysłużo
ny „maraton” puścił w
szwach, godzą sie na pro
pozycje mody ZPO. Obie
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LA CZEGO ten samochód dzisiejszego wieczoru mo tcukie
jjS słabe przyspieszenie, trzęsie
Ü
M więcej niż zwykle, a motor pro
cuje głośruej? Zauważył to już
w momencie, gdy z piętrowego
garażu skręcił w ruchliwq ulicę prowadzącq ku śródmieściu. I przy pierwszym czer
wonym świetle zbyt mocno musiał nacisnąć
nogą no hamulec.
— Do diabła - zaklął.
Jego mała, niezgrabna żona spojrzała na
niego pochmurnie: - Co ci się znowu stało?
Marudzisz już cały wieczór. W restauracji
mięso było za zimne, w teatrze był prze
ciąg, a w barze obsługa za powolna. Dość
mam już twego wybrzydzania. To przecież
34 rocznica, naszego ślubu, czy zawsze mu
sisz wszystko popsuć? Myślę...
— Tak - przerwał jej nie słuchając Herb,
wypielęgnowany o siwych włosach mężczyz
na w późniejszych latach pięćdziesiątki, od
młodości kochający się w muszkach. Wzrost
miał prawie karzełkowaty. — Z wozem coś
jest nie w porządku!
— Śmieszne. Jesteś zbyt pedantyczny! Te
wszystkie godziny zmarnotrawione za kierow
nicą, Gdybyś chociaż przez połowę tego cza
su pomyślał o tym co przed nami...
Światła zmieniły się na pielone. Nadusil sil.
nie na gaz, ale wóz z wolna tylko nabiera!
szybkości.
— ...mogłoby się nam lepiej powodzić — do
kończyła Róża swoje zdanie. Przejdziesz nie
długo na emensure, ale niewiele będzie te
go co otrzymasz w charakterze renty i z ubez
pieczalni. Dlatego musimy...
Herb znowu jej przerwał. — Zatrzymamy się.
— Chyba zdumiałeś! Tutaj, przy zakazie
zatrzymywania słę?
— Wszystko mi Jedno. Muszę sobie dokład
nie obejrzeć ten wóz. Wydaje ml się, że to
nie nasz.
—- Co za bzdury' wygadujesz! Pięć godzin te
mu wjechaliśmy nim do garażu i wydano
nam pokwitowanie. A pięć minut temu od
daliśmy kwit w tym samym garażu i otrzy
maliśmy nasze auto z powrotem. Marka, mo
del, rok produkcji, kolor — wszystko się
zgadza. Róża otworzyła schowek. — A tu le
żą wszystkie rzeczy, które tam wpakowaliś
my: mapy opatrunki, lampa kieszonkowa.
Zamknęła schowek i spojrzała na tylne sie
dzenie — w tyle leży stary koc psa.
Herb z grymasem na twarzy
zaparkował
wóz pod lampą i wyłączył silnik. Potem za.
palił światło wewnątrz samochodu.
Wszy
stko wyglądało jak 5 godzin temu. Ale ta pla
ma na suficie — czvżby była nowa?
Wysiadł. Nrnnerv reiestraev.ine byłv te s~me, a także wgniecenia na lewym przednim
błotniku, w który ktoś go stuknął na parkin
gu, nie brakowało. Wvdawalo mu się jednak,
że wgniecenie to dawniej było nieco głębsze.
Natomiast długiego zarysowania na pokrywce
bagażnika i wgniecenia na tylnym zderzaku
nie było przedtem. Zastanawiał sie chwile, usiadł 7a kierownica, uruchomił silnik i włą
czył się znowu do ruchu.
— Zadowolony? — zapytała Róża.
— Tak — odpowiedział. — To nie jest nasz
samochód. Bagażnik ma rysę i tylny zderzak
jest wgnieciony. Jedziemy z powrotem.
— Dobry Boże! Nie
roi
v>:. r>ov’i»dzieć. że pamiętasz każde zadrapanie A mo
że stało się to w garażu? W ogóle zaś kto
chciałby sobie zadać trud zamienienia nasze,
go auta na inne?
O tym chciałbym się właśnie przekonać —
odnarł Herb.
Kilka minut później skierował wóz, mimo
zakazu parkowania, ku krawędzi chodnika
przy czteropiętrowym garażu. — Jeśli podjadę
na rampę wjazdowa, 7abiorą go zaraz ”3 gó
rę. ja tymczasem chcę wpierw odzyskać nasz
samochód No chodźże luż — ponag1!! Róź»'.
Róża jednak z rozkrzyźowanvmi ramionami
rzuciła sie na oparcie. — Nawet za milion do.
larów nic pójdę i nie będę sic przyglądać i^się nśmies7asz. Nie powinieneś był pić no je
dzeniu. Alkohol zawsze uderza ci zaraz da
głowy A^e tak skonfuzjowany nie byłeś
jeszcze nigdy.
Wobec tego pozostań tutaj. A gdyby przy
szedł policjant powiedz gdzie jestem i dla
czego.
— Nie zrobię tego. Zatrzyma cię. Jeś’1 tylko
na ciebie spojrzy
Herb przeszedł przez jezdnię i wszedł do
pomieszczenia kasowego, w którym kręciło
się tuzin osób Za okienkiem kasowym sie
działa duża ciemnowłosa młoda kobieta z okula rami w grubej oprawie i spoglądała wzro
kiem
wyrażającym
brak
zainteresowania
czymkolwiek.
— Przepraszam — powiedział Herb. — Chcia
łem złożyć zażalenie.
— Zażalenie?
— Ktoś z waszych pracowników wydał mi
kilka minut temu niewłaściwy wóz.
Kasjerka zamrugała. Kilka osób zaczęło nad
słuchiwać z zainteresowaniem.
— Niewłaściwy wóz? — zapytała kasjerka.
— Nie mogę zrozumieć. Skoro otrzymał pan
inny wóz. dlaczego pan nim odjechał?
— Ponieważ wygląda jak mój. W schowku
znajdują się moje rzeczy i ma moje tablice
rejestracyjne. To nie jest jednak moje auto.
Czegoś tak dziwnego jeszcze nie słyszałam.
— To nie żaden kawał. — W pomieszczeniu
raptem zrobiło się całkiem cicho. — Jestem
szanującym się obywatelem, kasjerem ban
kowym, Pokazał swoją legitymację.
— Gdzie Jest to niewłaściwe auto — spytała.
— Po drugiej stronie ulicy. Moja żona cze
ka w nim na mnie.
Za Herbem tymczasem uformowała się dh?ź
sza kolejka. On Jednak ciągnął dalej. — Sły
szałem już wiele komicznych historii o gara
żach. Ze wymienia się oPonv. a nawet słl.
niki. Zęby jednak całe auta!
Jej oczy zwęziły się za grubymi szkłami oku1 arów j przez pewien czas przyglądała mu
się badawczo. Wydawało mu się to tylko, czy
też nagle opanowała ją jakaś troska? — Nw
stety nie mogę dla pana niczego zrobić, ale
zadzwonię do Dana Blanda.
— Któż to taki?
— Właściciel Należą do niego Jeszcze Inne
sklepy w tej dzielnicy, powinien być w swym
biurze.
Odwróciła się plecami i wykręciła jakiś nu
mer, nie dosłyszał jednak co powiedziała. Lu
dzie stojący w kolejce zaczęli szemrać nie
cierpliwie.
Wreszcie kasjerka powiedziała: Pan Bland
chętnie pomówi z panem w tej sprawie w
swoim biurze. To niedaleko stąd i...
Herb odparł zdecydowanie. — Nigdzie stad
nie pójdę. Pewna liczba ludzi w pomieszcze
niu kasowym wydawała mu się okolicznoś
cią sprzyjającą. Im więcej ludzi przysłuchi
wało się skardze, tym większa była szansa
na to. że coś zostanie załatwione.
Kasjerka jeszcze coś powiedziała w sluchaw
kę, po czym zwróciła się ponownie do Herba:
w ciągu niociu minut nan Bland bodzie tutaj.
Proszę jedynie aby odsunął się pan nieco, co
ułatwi mi obsługiwanie innych z państwa.
Usiadł na ławce. Minęło dziesięć, piętnaście
i dwadziścia minut, lecz pana Blanda nadal
nie było widać. Kasjerka natomiast, gdy tyl
ko nie było klientów, stale rozmawiała przez
telefon.
Prawie po pół godzinie dopiero pod rampę
wjazdow-ą podjechał najnowszy model, z któ
rego wysiadł duży, dobrze
wyglądający
mężczyzna w wieku czterdziestu łat. Wszedł
do pomieszczenia kasowego i pytającym w^ro
kiem obrzucił kasjerkę. Wskazała mu Herba.
— Nazywam się Phi] B’and — pozdrowił
przyjacielsko Herba. — Pozwoli pan, że ure
gulujemy tę sprawę w moim biurze.
— Nie — uparł się Herb. — Załatwimy ją tu
taj.
Bland uśmiechnął się 1 podał mu rękę.
Onieśmielony lekko przyjacielskim
powi
taniem, Herb wymamrotał swoje nazwisko
— Na ogól —- powiedział Bland — próbuję
prowadzić swoje interesy bez zarzutu, muszę
jednak przyznać się, że czasem zdarzają sic
rzeczy, o których nie mam pojęcia. Co zatem
pana uwiera?
Herb powtórzył swoją historię. W pomiesz
czeniu znowu zrobiło się cicho.
— Rozumiem— powiedział Bland. — Wyglą
dało jak pańskie auto. ale nie jest nim. Nie
wątpię w pańskie słowa, lecz dlaczego Jest
pan taki pew-iem?
— Powiedziałem już przecież. Słabe przys
pieszenie, twarda amortyzacja, słaby hamulec
i kilka innych rzeczy.
— I wszystko to odkrył pan po paru zaled
wie minutach?
— Tak. Najważniejszymi wszakże wskazów
kami były rysa na bagażniku i wgnieciony
zderzak.
— Wgniecenie i rysa. N>a ogól takie małe
skargi przekazujemy naszemu
towarzystwu
ubezpieczeniowemu. Pańska historia Jest je

dnak tak niecodzienna, że uczynię wyjątek
Ile pan żąda za te uszkodzenia?
— Do diabła — zaklął ze złością Herb. —
Nie zamierzam pana oszukiwać Wróciłem tiL
ponieważ z tego garażu wyjechałem nie wlai
nym wozem.
Twarz Blanda spoważniała. — Nie żartuj«
pan? Potraktujmy więc rzecz serio przyjmu
jąc, że ta historia, którą nam pan tu opowie
dział jest prawdziwa.
Herb uświadomił sobie nagle, że Jego po
wrót był błedem, co mógł bowiem zrobić
Bland o tej godzinie dla niego? Nie mógł się
już jednak wycofać. — Ma mi pan dać tylko
żadowalajace wryjeśnienie. Inaczej sam pójdę
do garażu 1 odszukam moje auto.
— Niech pan to zostawi. Z uwagi na włas
ne bezpieczeństwo — odpowiedział Bland. —
Nasi kierowcy wiedzą jak należy się zacho
wać w garażu, natomiast ktoś obcy z całą pew
nościa doprowadziłby do zderzenia.
— Wobec tego niech pan wezwie policję.
— Wpierw lednak muszę zobaczyć to fał
szywe auto. Gdzie ono?
— Naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy.
Pozostała w nim moja żona.
Miejsce w którym Herb zaparkował wóa
było puste 1 Herb spoglądał na nie z niedo.
wierzaniem.
— Nie pojmuję tego.
— Pańska żona potrafi prowadzić?
— Tak. ale robi to bardzo rzadko i nigdy
podczas takiego ruchu.
— Potrafi jednak. A czy ma drugi kluczyk?
— Tak w torebce.
— Jeżeli drugi kluczyk pasował to było to jo
dnak pańskie auto. Ile czasu potrzebowała
na dojazd stad do domu?
Dwadzieścia, do dwudziestu pięchi nriL
nut.
— Może sprzykrzyło się jej czekanie na pa
na. Prawdopodobnie Jest Już w domu. Bland
ujął Herba pod rękę i poprowadził go z po
wrotem do kasy. Herb zauważył, że było w
niej teraz znacznie więcej niż przedtem ludzi.
— Posłuchajcie tvlko! To tajemnicze aut£
zniknęło Żona Herba uruchomiła Je drugim
kluczykiem 1 odjechała.
— Nie — zaprzeczył Herb ! usiłował upo
rządkować swoje myśli. — Na pewno nie.
Dzisiaj nie.
— Dlaczego nie? Jakaż może być tego spe
cjalna przyczyna?
— Bo dzisiaj wypada rocznica naszego Ho*
bu.
— Aha, z tej okazji był obiad i piło się?
— Tylko dwa drinki przed Jedzeniem.
— Wypija pan zawsze tyle przed Jedze
niem?
— Nie. Byliśmy na przedstawieniu, a po
tem wstąpiliśmy jeszcze do baru.
— A więc w ogóle nie pije pan, natomiast
dzisiejszego wieczoru...
Za okienkiem zadzwonił telefon Młoda da
ma w okularach podniosła słuchawkę, chwilę
słuchała i potem powiedziała! To telefon do
pana Danie Cm In Pańska żona.
Róża? Glos należał do Róźv bez wątp'lw<WL
ci. — Jestem w domu I chciałabym, żebyś
I ty szvbkn nrzyjechał.
— Różo! Ale dlaczego?...
— Weź taksówkę i przyjedź tak szybko Jak
tylko możesz do domu. Nie chcę niczego wię
cej mówić. Odłożyła słuchawkę. Herb spoglą
dał zakłopotany na swoja. Miałźe by się tak
nomvlić? Czvźbv alkohol do tego stopnia osła
bił lego zdolność oceny?
Bland zapytał: Co powiedziała?
— Róża pojechała do domu i życzy sobie,
abym i ia tak szybko jak to tylko możliwe
powrócił
— To zrozumiale
przecież.
Trzydziesta
czwarta rocznica małżeństwa. ob!*d. alkohol...
— Proszę pana ja tylko... zaczął ze złością
Herb.
— W porządku, człowieku — śmiał się
Bland i zaoferował wspaniałomyślnie: radzwo
nimy po taksówkę i zapłacimy za kurs. A
jutro obcjrzv pan sobie leszcze raz doklad.
nie samochód. I leśM naćM bodzie pan prze
konany. że został tu uszkodzony dojdziemy
do porozumionia To chyba fair?
Herb wiedział już co wvnada mu zrobić.
Odetchnął głęboko, potarł sobie skronie, wy
ciągną? mankiety 1 przygotowywał się wew
nętrznie do tego co zamierzał.
— Bardzo mi przykro. Możliwe, że wypiłem
wlęcel niż powinienem. Nio będę pana więcej
trudzi? i dziękuję za pańska gotowość do za
dzwonienia po taksówkę. Ponieważ jednak
oostói jest tuż za rogiem przejdę tvch kłika
metrów Naprawdę jednak wierzyłem, że to
nie moje auto.
Na rampie podjazdowej stał samochód, z
którego wysiadła właśnie jakaś parka. Drzwi
bvłv otwarte i silnik pracował.
Herb szybko wślizgnął się za kierownicę.
Zatrzasną? drzwiczki i nacisnął na gaz. Z wy
ciem samochód ruszył z miejsca. Z tyłu roz
legły się krzyki 1 kilka osób rzuciło się w je
go kierunku. Herb. którego serce mocno bilo,
nio zwrócił na to uwagi 1 skierował wóz we
wjazd do garażu.
Roiło się na nim od strzałek i znaków.
Herb Jednak błyskawicznie zdecydował się
na lewy pas.
To bvl błąd. Wiecha! bowiem na długi ga
nek miedzy ukośnie parkującymi samocho.
darni i. lcu swojemu zdumieniu. zauważvl. że
jakiś wóz zjeżdża z córy wprost na niego.
Zahamował ostro, to samo zrobił korowca
drugiego samochodu.
Milimetrv brakowały
tylko dr, zderzenia, samochód Herba jednak
wnndł w poślizg 1 uderzył w bok jeden z par
kujących wozów. Lekko zszokowany Herb wy
si-'d? z samochodu i zaczął rozglądać sTę w
koło.
No tak! To przecież lego wóz! Ukryty w
kącie, w odległości jakichś 30 metrów, staj
jego samochód z wgniecionym przodem i stlu.
czoną szybą. Nieco dalej dwóch mężczyzn
ciogneło za sobą Różę
Herb krzyknął za nimi. więc odwrócili się.
Róża miała zakneblowane usta, a 7. rany nad
brwią wyciekała krew. Rzucił się 7 krzy
kiem w Jej stronę. Wtedy jeden z mężczyzn
wyciągnął pistolet i wycelował w Herba. Nie
zdążył otworzvć ust. bv krzyknąć na pomoc,
kiedy p?dl strzał. Herbowi źrebiło się czar
no przed oczami.
*

*

•

— Jak się pan czuje? — zapytała kobieta.
Otworzył oczy. Leżał na łóżku szpitalnym.
Kasjerka z garażu spojrzała mu w oczy.
— Strasznie — westchnął.
— Kula drasnęła pana tylko i lekarze mó
wią że wnet pan wyzdrowieje. Żonę też pan
niedługo zobaczy Pozwoli pan jednak, że si£
przedstawię. Pokazała swój znaczek służbowy.
Jestem Due Marino detektyw. W imieniu
naszego wydziału mam panu prźekazać wy
razy podziękowania za pańską trzeźwość i że
zadał pan sobie trud złożenia skargi. Inaczej
banda Blanda wymknęłaby się nam.
— Wymknęła? Z czego?
Z morderstwa. Człowiek, który wieczorem
jechał pańskim wozem do góry był jednym z
naszych ludzi. Nazywał się Gowan, a udało
mu się wejść do bandy. Garaż stanowił plac
przeładunkowy narkotvköw. Kurierzy przy
wozili je i wywozi’! ukryte w samochodach.
Wszyscy kierowcy garażu byli w to wmie
szani
— A ostatniej nocy?
— Nowy członek bandy rozpoznał Gowana.
Usiłował on uciec, ale podziurawili mu głowię
kulami. Stłuczona została przy tym szyba
pańskiego samochodu siedzenia zaś poplamio
ne krwią Przód karoserii został wgnieciony,
bowiem samochód uderzył w ścianę. W tym
stanie trudno było zwrócić panu jego samo
chód.
— Mogli przecież powiedzieć, że samochód
został skradziony.
— Tak —- ale wtedy przyjechałaby po1 Ida.
A banda potrzebowała czasu na zlikwidowa
nie śladów i usunięcie zwłok Gow’ana. TJ.
kradziono podobny samochód licząc, że PD
ciemku niczego pan nie zauważy. Planowali
zresztą jechać za panem no to, by ów' fałszy
wy. wóz ponownie ukraść. Zadzwoniłby pan
wtedy na policję, ale nastąpiłoby to 7 pań
skiego mieszkania, a nie z pub,;cznego gara
żu. w którym zamordowano policjanta.
— Rozumiem.
Dlatego k’edy
wróciłem,
usiłowano zabić również i mnie.
— Tak. ponieważ nie powinno się dopuś
cić za żadna cenę do tego. aby pan poszedł
na policję. Uprowadzali pańską żonę i us«?o_
wali jej się pozbyć Ja natomiast nvv-^viłam
się o Gowana. Nie widziałam go 1uż od kńku godzin. A gdy Bland sam przybył do ga
rażu wiedziałam już, że coś jest nie w po
rządku. norma1 me bowiem Bland ignorowral
wszelkie skargi klientów.
— Powiadomił? pani zatem policję?
— Tak. Obsadziliśmy pomieszczenie kasowe.
Nie wiedzieliśmy jednak jeszcze co się stało
z Gowanem i jak się za sprawę zaczepić. Pan
dostarczy! nam dopiero powodu do interwen
cji. Nasi ludzie otoezvü bandę i uratnwaM
pana żonę. Jedno chciałabym się jednak od
pana dowiedzieć. D’aczego nie W'zia? pan
taksówki jak to doradzała panu żona?
— Prawdę powiedziawszy — uśmiechnął się
Herb — obawiałem się. że coś się jej przy
trafiło. Bo gdyby pojechała sama da domu
nawymyślałaby mi przez telefon. A Bland
poza tym wrspomnial o 34 rocTmicy naszego
ślubu, mimo że ja mu tej liczby nie nodał«m.
Mógł się jej dowiedzieć ty'ko od Róży
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Preorientacja zawo
dowa — modne dzisiaj
pojęcie — oznacza jed
nak bardzo zwykłą, a
jednocześnie niezmier
nie ważną sprawę za
znajamiania młodych z
możliwościami zdoby
cia i wyboru zawodu.
Szkoła zwłaszcza pod
stawowa jest do jej pro
wadzenia zobowiązana
właściwie stale, bo obejmować
nią musi
siódme i ósme
klasy.
Także maturalne, szcze
golnie w liceach ogól
nokształcących. Ale wy
daje się,
że problem
jest przede wszystkim
ważny właśnie dla 15-latków. Ci bowiem sta
ją przed rzeczywiście
trudnym wyborem; ma
jąc lat kilkanaście trze
ba na dobrą sprawę de
cydować o całym swo
im dalszym, przynaj
mniej zawodowym ży
ciu.
Do akcji
włączyły
się, jak co roku, prasa
i telewizja. W jej pro
gramie pojawia się czę
sto (ostatnio w śródę)
poradnik dla piętnasto
latków. Magazyn pro

paguje,
zaznajamia,
przedstawia, informu
je. Dużo tych czasow
ników, tak, jak za dużo
chyba tematów i spraw,
które realizatorzy chcą
zmieścić w 30 minu
tach.

nika). Rozmowa t nim,
pokazanie
codziennej
pracy w lesie, koniecz
ność poznania różnych
dziedzin wiedzy — te
wszystkie elementy są
potrzebne i trafiają do
młodego telewidza.
Bez sensu jest nato
miast upychanie w ma-.
gazynie kilku krótkich
informacji
filmowych
na różne tematy. Bo, ani w ciągu kilku minut
nie można poinformo
wać wyczerpująco, ani

iycjsne, to oczywiście
pielęgniarki
—
jak
gdyby nie było, wśród
stu szkół tego typu w
Polsce — innych spec
jalności.
Więc myślę, te jeżeli
chcemy młodych za
chęcić do podjęcia na
uki w jakimś zawo
dzie. musimy to robić
ciekawiej, atrakcyjniej.
Czy nowocześniej? Wca
te nie jestem o tym
przekonana.
Szczegól
nie po obejrzeniu wtór

Kira będziesz?
Celowe ł wartościo
we
jest na pewno
wskazanie lektur, źró
deł informacji, z któ
rych młodzi mogą i po
winni korzystać. Infor
matory, poradniki i
przewodniki — stale ak
tualizowane — są rze
czywiście cenną pomo
cą w dokonaniu wybo
ru. Równie przekony
wający zdaje się być
pomysł przedstawiania
konkretnego człowieka
pracującego w wybra
nych zawodzie (np: leś-

tym bardziej pokazać.
Zresztą
do filmowej
części programu trzeba
mięć właśnie pretensje.
Film
informujący o
szkole chemicznej paso
wał do setki reportażyków, którymi stale ra
czy nas telewizja — la
boratorium, retorta, pro
Stereotypowo.
bówka.
Banalnie. Tak samo ze
szkołami medycznymi.
Ileż to razy widzieliś
my wykrochmalone czepeczki i białe fartuchy
— no, bo jak szkoły me

kowcgo odcinka progra
mu dla młodych. Tym
razem „w bliskim pla
nie”, z młodzieżą, z
przyszłymi elektronika
mi, spotkał się prof.
Janusz Groszkowski.
Uczony, pedagog i
społecznik — opowia
dał o sioojej dyscypli
nie naukowej, o elek
tronice, która stała się
jego pasją życiową. Od
powiadał też profesor
na pytania ogólniejsze
— czym jest w jego po
jęciu kariera i czy lu

bi muzykę; co sądzi o
dzisiejszej młodzieży i
w jaki sposób korzysta
z wolnego czasu? W
audycji wystąpili rów
nież, trochę, co praw
da, na zasadzie laurki,
dwaj byli uczniowie
profesora, dziś inżynie
rowie zatrudnieni w
TV. Ale był to jeszcze
jeden namacalny do
wód dużej przyszłości i
zapotrzebowania dla tej
gałęzi nauki.
Spotkanie z profeso
rem Groszkowskim nie
wyróżniało się niczym
specjalnym, nie uatrak
cyjniano go na siłę i
Po
za wszelką cenę.
prostu — ciekawy, mą
dry człowiek
mający
młodym wiele do po
wiedzenia. I tak ode
brali program młodzi
— ci w studio i ci
przed
telewizorami.
Tamci, co prawda w
jakimś sensie już za
decydowali o swoim za
wodzie, ale tym niezde
c.ydowanym, a intere
sującym się elektrycz
nością, elektroniką —
rozmowa z profesorem
mogła się tylko dobrze
przysłużyć.

Barbara Kanold

Buty

Olimpie* da

- określenie piękne I... niebezpieczne dla wytrwałych
roku 1956, mniej wlą
rządów
amerykańcel w połowie okresu
gkiego milionera Avery
Brundage w Międzynarodo
•wym Komitecie Olimpij
skim, przed znanym try
bunałem w Hadze odbył
się bardzo atrakcyjny pro
ces.
i
Oto MKOl. — najwyższa
magistratura w amator
skim sporcie na świecie —
oskarżył Międzynarodowe
Stowarzyszenie Hodowców
Gołębi Pocztowych o pro
fanację i bezprawne nad
używanie zastrzeżonego wy
łącznie od czasów starożyt
nych dla zawodów sporto
wych określenia OLIMPIA
DA.
Proces nie trwał długo.
Po kilku posiedzeniach i
zbadaniu
dostarczonych
przez obydwie strony ma
teriałów oraz wyjaśnień,
ogłoszono wyrok skazujący
Stowarzyszenie Hodowców
Gołębi Pocztowych na wy
płacenie MKOl. odszkodo
wania w wysokości 10 tys.
dolarów i unikanie w przy

W

szłośd nazywania olimpia
dą światowych pojedyn
ków gołębi pocztowych.
Sprawa była precedenso
wa, wywołała wiele komen
tarzy, ale ich ton był nie
mal bez wyjątku przychyl
ny dla MKOl.
Od tego czasu minęło
wiele lat. Na świecie raczej
rzadko używa się określe
nia olimpiada dla jakich
kolwiek imprez. W ostat
nim jednak okresie, znów
nazwa ta wraca na łamy
prasy przy opisywaniu im
prez, które nie mają nic
wspólnego z właściwymi
igrzyskami
olimpijskimi.
Piękna, ale teraz już nie
życiowa, coubertainowska
idea olimpijska zaczyna
nie pasować do współczes
nych czasów.
Wprawdzie narodowe ko
mitety olimpijskie zostały
zobowiązane do spenetro
wania swego terenu, ale
jak dotychczas nasz PKOl.
nie wystosował nigdzie żad
nego protestu. Warto za
chęcić go do wykazania
większej odwagi. Nie wie

my dlaczego np. impreza
młodzieżowa w naszym kra
ju najwyższej rangi może
nazywać się Spartakiadą
Młodzieży, a podobne, ale
lokalne zawody w Warsza
wie noszą nazwę Warszaw
skiej Olimpiady Młodzie
ży. Czy przypadkiem nie
jest to zbytni przerost am
bicji organizatorów? Poza
tym komu . potrzebny jest
cały bardzo kosztowny ce
remoniał olimpijski dokład
nie skopiowany z prawdzi
wej olimpiady.
Na tym jednak nie ko
nieć. Czv pojedynki tyta
nów myśli i wiedzy mu
szą nazywać się olimpiada
mi: matematycznymi, fi
zycznymi czy biologiczny
mi? Czyżby ich twórcom
obdarzonym niewątpliwie
nieprzeciętnymi umysłami,
w tym wyjątkowym wy
padku zabrakło inwencji?
A OLIMPIADĘ zostaw
my, tak jak chcieli to sta
rożytni, dla najlepszych
przedstawicieli tężyzny fi
zycznej.
ZBIGNIEW KOSSEK

Wyniki plebiscytu
n

2) I. Akkerman, 3) ex
aequo C. Santana, A. Lee

i I. Anderson, 4) F.
5) R. Wakeman.

A oto .wyniki plebiscytu
w kategorii muzyki zagra
nlcznej:
Kompozytor: 1) K. Emer
son, 2) C. Santana, 3) P.
McCartney,
4) er. aequo
Elton John i R. Wakemar, 5)
J. Lennon, fi) J. McLau
ghlin, 7) I. Anderson, 8)
K. Hensyley, 9) F. Zappa, 10)
Pink Floyd (wszyscy człon
kowie zespołu;
większość
czytelników podkreśla, że
przyznaje im swe głosy
za płytę „Dark side of the
moon”).
Wokalista: I) Elton John,
2) Stewart, 3) R. Plant,
4) M. .Tagger, 5) I, Gillan,
C) S. Wonder, 7) G. Lake
i P. McCartney ex aequo,
8) J. Lennon i G. Glitter
ex aeouo, 2) A. Cooper,
10) I. Anderson.
WaSf Mistyka: 1) S. Quatro, 2) D. RosS, 3)
R.
Flack, 4) A. Franklin, 5)
T. Turner, 6) Melanie, 7)
K. Kovacs, 8) C. King. 9)
Chi Coitrane, IP* ex aequo
F. Purim i C. Simon.
Zespół: 1) Pink Floy, 2)
Makavishnu
Orchestra, 3)
Black Sabbath,
4)
Deep,
Purple, 5) ex aequo Yes,
•Slade, fi)
Led
Zeppelin,
7)
Emerson,
Lake
and
Palmer, 8) Nazareth, 9) ex
aequo Focus i Proco1 Ha
rum. ic) Santana. Osobi
sto?* roku: 1) McY.arph’in,
2) Santana, ?) R. Wakeman.
Niektórzy czytelnicy gło
sowali też na instrumenta
listę zagranicznego, choć
plebiscyt nie przewidywał
takiej kategorii. Niemniej
podam tutaj wyniki tego
zawężonego rozmiarami gło
»owania: 1) j. McLaughlin,

płcie wskazują przy tym
na zjawisko znane od lat,
ale — ponieważ o to py
tano — przekazują tę ob
serwację z pełnym zaan
gażowaniem:
najczęściej
stwierdzana sytuacja, to
obecność butów, ale nie na
naszą nogę, co przedmiot
czyni równie nieużytecz
ny, jak telewizor z dziu
rawym kineskopem
lub
samochód bez kierownicy.
Prawie połowa kobiet —
tych, którym się powiodło
w zakupach, dokonała tego
odwiedzając dziesięć lub
więcej sklepów. Aha, jesz
cze jedno, spośród faktów
przytoczonych przez pa
nie, które dadzą sobie
wmówić różne rzeczy, łącz
nie z osobliwym kapelu
szem, nigdy jednak nie
kupią byle jakiego obuwia:
otóż 1/10 spośród tych, któ
re kupiły, wydała swoje
pieniądze w prywat
nych sklepach, co wpro
wadza dość istotną korek
tę do całej tej wyliczanki.
RAWDA jest taka:
spośród tysiąca ko
biet, które w ostat
niej ćwiartce zeszłego
rzeczywiście chciały kupić
obuwie, pieniądze wydało
około pięciuset, z tego na
produkt podstawowy —
450, z czego około dwustu
pań — po dziesięciokrot
nych odwiedzinach w skle
pach, używając określeń
łagodnych, czyli po dzie
sięciokrotnym,
mówiąc
wprost, wyczekiwaniu w
kolejce, przepychaniu się
do ekspedientki równie
umęczonej sytuacją, co i one. Korespondenci nie re
jestrowali przy tym epite
tów wygłaszanych w chwi
li szczerości, a szkoda. Nie
tylko językoznawcy byliby
im za to wdzięczni.
A wśród tych, którzy
mieli już ten zakup z gło
wy. połowa pań i trzecia
cześć panów uznała ja
kość sprawunku za kiep
ską. Co dziesiąty z kupu
jących reklamował oder
waną lub odklejoną podesz 1

P

Echa muzyki młodzieżowej

I A ogłoszony trzy ty
godnie ternu plebij scyt
czytelników
naszej rubryki wnły
nęło wiele odpowiedzi (zna
cznip. więcej ńiż w roku
ubiegłym), co spowodowa
ło nieznaczne
opóźnienie
w ogłoszeniu jego
wyni'ków. Tak więc, dziś poda
jemy
wyłącznie
wyniki,
dotyczące wykonawców za
granicznych, pozostawiając
na przyszły tydzień rezul
taty w kategorii
muzyki
polskiej. W przyszłym ty
godni«
podano
zostaną
również nazwisk« tych osćb,
które
wylosowały
płyty, natomiast .już teraz
wysyłane są do 40 uczest
ników ankiety zdjęcia za
granicznych wykonawców.
Ponieważ osób tych
jest
aż czterdzieści, więc nie
ma sensu ogłaszanie Ich
nazwisk w tej rubryce,
gdyż zajęłoby to zbyt wie
le miejsca.

V Dokończenie xe str. g

wę. Ci. którym buciki
puszczały wodę do środ
ka zżymali się wobec an
kieterów, ale uznali powód
za zbyit błahy, by wstępo
wać na drogę postępowa
nia reklamacyjnego- Rze
czywiście, lepsze cieknące
niż żadne, zima taka ła
skawa.
Tyle tych obserwacji,
które tygodnik gospodarczy
upoważniły do stwierdze
nia „realizacja zamiarów
wymagała dużo czasu i
wytrwałości”. Przeciw ta
kiej wytrwałości wypada
się bronić rękami i nogami,
choćby nieobutymi. Bo nie
mówiąc już o innych wzglę
dach racjonalność wykorzy
stania surowców z równa
mocą obowiązuje przemysł
obuwniczy co i. ińne. A do
bra najprostsze, najpowszedniejsze, a do takich
należy obuwie, zawsze bę
dą najczęściej stosowaną
miarką sprawności gospo
darowania.
R. LENCEWICZ

roku

Antologia

francuskiego
ruchu oporu
W
Moskwie
opublikowano
zbiór utworów» które powsta
ły w okresie wojny i okupa
cji hitlerowskiej we Francji.
Książka pt. „Pisarze francus
cy i antyfaszystowski ruch oporu 1939—1945” liczy ponad
600 stron 1 zawiera utwory około 90 autorów francuskich,
wybrane przez Wadima Kozo
woja i przetłumaczone na ro
syjski przez 30 tłumaczy. Obok
dzieł Aragona, Paula Eluarda,
Elsy Triolet, Georgesa Sadoula, Andrć Malraux, Jacques
Deeoura, Saint-Exupćry’ego, w
zbiorze znalazły się
utwory
Jacquesa Maritaina,
Colette,
Pierre-Jean Jouve, Julien Gre
ena i In-
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Szlakiem
dzielnego wojaka Szwejka
AMIĘTACIE budziejowicką anabasis dziel
nego wojaka Szwejka?
Tabor, Milewsko, Kwietow,
Krąż, Malezin, Cziżowo, le, kilka wyciągów narciar
skich oraz kolejka krzeseł
Sedlec, Horażdiowice, Ra kowa
Pancire — oto
domyśl, Putim, Pisek, Bu głównena atrakcje
miejsco
dziejowice.
W pogodny dzień z
Dla Szwejka, który szu wości.
kał swojego pułku, była to górnej stacji kolejki można
rzeczywiście ciernista dro
ga. Ale dla turysty, przy
jeżdżającego dzisiaj do po
Tadeusz
łudniowych Czech, jest je
dną z najpiękniejszych. A dostrzec szczyty Alp au
niemal każde z miasteczek, striackich.
leżących na dawnej trasie
ATEM Zelezna Ruda
Szwejka, stanowi dogodny
stanowi bazę wyjś
punkt wypadowy na Szuciową w najbardziej
mawę, o której mówi się, iż
interesujące masywy
jest największym skarbem kie Szumawy,
a także do
czeskiego krajobrazu.
zwanych Gerne i
Zalesione wierchy i głę jezior
bokie doliny, bystre potoki, Certovo. W 1964 roku na
dnie jeziora Gerne odnale
rozkwiecone łąki i cisza — ziono
zatopione przez hitle
oto główne atuty Szuma- rowców
pod koniec II woj
wy. Nie dotarła tu jeszcze
światowej archiwum
szeroka fala hałaśliwej cy ny
wilizacji, co nie znaczy je SS.
dnak, że turysta nie znaj
Bramą
do
Szumawy
dzie warunków, do dobrego środkowej jest miasteczko
wypoczynku, że będzie Susice, położone w ramio
skazany na całkowity pry nach masywów Svatobor i
mityw.
* Kalov. Biorą tu początek
Głównym centrum tury szlaki wiodące do licznych
stycznym zachodniej Szu na Szumawie rezerwatów
rną wy jest niewielkie mia przyrody. Natomiast zimo
steczko Zelezna Ruda. Do wą stolicą tego regionu są
jechać tu można bezpośre Kasperske Hory. Zakwa
dnim pociągiem lub auto terowanie zapewniają tu
busem z Pilzna. Dwa hote dwa hotele, a emocje nar-

(Korespondencja z Pragi)
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Oto dalsze rzeki zaliczone do
wód łososiowatych. Wda (Czar
na Woda) od śluzy w Jezior
nej — do mostu we wsi Zim
ne Zdroje, oraz dopływy Wdy
na terenie pow, starogardzkie
go.
Wietcisa (o<I wypływu z jeż.
Przywidz do mostu na drodze
Lubieszyn — Wysin, pow. kościerski).
Zagórska Struga, od źródeł
do
ośrodka
zarybieniowego
PZW w Rumi (na terenie ośrodka, matecznik, wędkowa
nie zabronione), oraz od
ośrodka w dół rzeki. Zagór
ska Struga
wskutek
zanie
czyszczenia jej w Rumi, aż do
ujścia, nie przedstawia żad
nej wartości dla wędkarzy.

cm — wolno złowić ich łącznie w ciągu dnia
tylko
6
sztuk.
Żeby uniknąć corocznych nie
porozumień w sprawie używa
nia sztucznej muszki — po
daję właściwą jej definicję.
Za sztuczną
muszkę uznaje
się wszelkie imitacje owadów
i ich larw sporządzone z piór,
włosia, wełny łub tworzyw
sztucznych.
Dozwolone
jest
stosowanie maksimum dwóch
sztucznych muszek na wędce,
również przy użyciu kuli wod
nej. Przy połowach na sztucz
ną muszkę obciążenie przyponu, a także dodatkowe obcią
żenie muszki jest niedozwolo
ne.
JERZY RUDKĘ

Reda, od młyna w Strzeble- linie do ujścia, z wyłączeniem
jez. Orle i kanału
od jez.
Orle do cementowni w Wejhe
rowie. J. Orle ł kanał są za
liczone
do
wód
nizinnych.
Bolszewka, od młyna w Sma
żynie — do ujścia 1 Gościcina od mostu na drodze Sze
mud — Łebno do ujścia do
Bołszewkl. Potok Cedron (do
pływ Redy).
Wpadające do
morza rzeki Gizdepka i Czar
na Woda. Piaśnica, od wypły
wu z małego jeziorka Stobor,
do mostu na drodze Czymanowo — Kartoszyno, z wyłącze
niem
stawu
Warszkowsk!
Młyn
(własność
prywatna),
oraz dopływ Piaśnicy Białogór
ska Struga. Bychowska Stru
ga (uchodzi d-o Jez. Żarnowie
ckiego).
Łeba (od wypływu z jez. Res
kowo do mostu na drodze Iz
bica — Gać, oraz jej dopły
wy! Bącka Struga, dopływ ze
Strzepcza,
Lubowidzka Stru
ga, Okalica, Krepkowicka Stru
ga, Pogorzelica (od dopływu
Unieszynka), Widna, Kisewka,
Dębnica (od mostu na drodze
Pomieezyno — Łebno). Charbrowska Struga i Chełst z do
pływem Ciekocińską Strugą.
Bukowina (dopływ Łupawy)
od młyna Skrzeszewo do gra
nicy woj. koszalińskiego i da
lej. Słupia (od wypływu z jez.
Gowidlino do granicy woj. ko
Szalińskiego i dalej).
W wykazie tym, jeśli nie
zaznaczono odcinka rzeki, to
znaczy, że cała rzeka jest zali
czona do krainy wód łososio
watych.
Łosoś 1 troć posiadają wy
miar ochronny 45 cm — wol
no złowić dziennie tylko 2
sztuki. Lipień ma wymiar ochronny 39 cm, a pstrąg 25

ESZCZE nie zdążyłem
tak zupełnie wrócić z
kramy lenistwa, a już
mój dużomały kompan szy
kował dla mnie kolejną wy
prawę gdzieśtamgdzieś...
Właśnie: zapytałem go za
raz na początku, dokąd
chce mnie zaprowadzić.
— Tom, gdzie ludzie śpie
wają — powiedział znowu z
tym uśmiechem na twarzy.
Poszliśmy.
Spodziewałem
się, że zajdziemy dp szkoły,
gdzie muzyka i śpiew przy
chodzą . razem z młodymi
ludźmi do sal i klas, ale on,
Cieszk,
prowadził
mnie
gdzieś za miasto,
- Ejie, Cieszku! Jeszcze
trochę, a będą pola - za
wołałem w pewnej chwili.
Nie odpowiedział. Szedł.
Kroczyłem za nim, nawet się
nie dziwiłem, jak on to ro

bił, że ledwie za nim nadą
żałem.
— Nie pytaj o nic — rzu
cił, jakby odczytał maje myśli
— przecież ci powiedziałem,
że wiem, gdzie ludzie śpie
wają.
— Że mnie tam zaprowa
dzisz — sprostowałem.
Już z dala zobaczyłem to
rozkopane pole, maszyny po
ruszające się tak, jakby się
im również spieszyło.
Chciałem zapytać, gdzie
są ludzie, skoro ich nie wi
dać, lecz Cieszk urychlit
mnie mówiąc:
Jeszcze trochę, chodź.
Tok, byli, to, znaczy praco
wali. Bez pośpiechu, nie, bez
zniecierpliwienia. Tymczasem
mnie intrygowało wciąż to,
co mój małoduży kompan
rzekł na początku tej przy
gody: czekałem mimo wszyst
ko na śpiew.
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Krainy wód łososiowatych

do Szczecina
„Kalisz” — to popular
ny skrót Kaliskiego
Fe
stiwalu Młodzieżowej Mu
zyki Współczesnej. Od kil
ku lat impreza ta była
najpoważniejszym w Pol
sce forum prezentacji no
woczesnej muzyki rocko
wej, dawała też spore moż
liwości
debiutu
młodym
muzykom. Ale już gdy w
ubiegłym
roku
kończył
się ten festiwal, wiadomo
było, że za rok przypu
szczalnie nie odbędzie si?
z powodu remontu Kali
skiego Domu Kultury, któ
ry był głównym organiza
torem imprezy.
Ponieważ
jednak dwóch organizato
rów
kaliskiego
festiwalu
pracuje od kilku miesięcy
w Estradzie Szczecińskiej
(w tym „spiritus movens”
i szef imprezy
Bogdan
Bogiel), zdołali oni wciąg
nąć do organizacji tegoro
cznej imprezy swą obecną
placówkę. I dobrze się sta
ło, bo prężna, daleka od
biurokracji w swej dzia
łalności i wręcz „młodzie
żowa” w sensie panujące
go tam ducha pracy, Estra
da Szczecińska wydaje się
najbardziej
predystynowa

na do organizacji imprezy
tego rodzaju. Dodatkowym
walorem przejęcia organi
zacji
przez
przedsiębior
stwo
państwowe
(przy
współudziale Domu Kultu
ry „Słowianin” w Szcze
cinie) i to przedsiębiorstwo
nastawione
na
sprzedaż
rozrywki będzie planowa
ne „utrwalenie”
rezulta
tów festiwalu. Dotychcza
sowy organizator — Kali
ski Dom Kultury — nie
miał
takich
możliwości.
Impreza się kończyła, uczestnicy z nagrodami lub
bez
wyjeżdżali z Kalisza,
dziennikarze pisali entuzja
styczne recenzje...
i
na
tym koniec. Tyczasem Estrada Szczecińska planu
je, po zakończeniu konkur
su, zorganizowanie objaz
dowego cyklu imprez z udziałem laureatów, a naj
ciekawszym z nich ma za
miar zaproponować
stalą
współpracę, dając tym sa
mym spore poparcie bar
dzo
ostatnio w
Polsce
podupadającej
muzyce
rockowej.
8.

DANIELEWIGZ

Wiosna
- porządki
O robić w niedzielę,

w sobotę, w wolne
popołudnie? — oto
pytania jakie zadają sobie
tysiące ludzi. Coraz częś
ciej i coraz silniej — jak
ogólnie wiadomo — współ
czesny człowiek odczuwa
potrzebę odpoczynku... Dla
tego wszyscy odpowiedzial
ni za organizację turystyki,
rekreacji i wypoczynku po
winni szukać nowych form
działania, aby zasięgiem
ich objąć jak najszerszą
rzeszę społeczeństwa... Po
trzebne są wciąż nowe ini
cjatywy, propozycje, pomy
sły, które pozwolą przeła
mać tradycyjny model spę
dzania wolnego czasu. Trze
ba bowiem maksymalnie
zróżnicować i wzbogacić
różne formy rekreacji, eo
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Z średnio” przedstawiając ini

«‘TYGODNIKACH
„Kalisz“ przeniesiony

powinno przyspieszyć prze
łamywanie
dotychczaso
wych nawyków”.
Pismo, z którego przyto
czyłem cytat, a mianowicie
„FAKTY 74" zapowiadają,
że postarają się odpowie
dzieć na pytanie: co robić
z wolnym czasem? Przy
walnej pomocy czytelni
ków. W tym właśnie celu
„FAKTY 74” drukują „Ofertę na niedzielę” zobo
wiązując się do zamieszcza
nia i propagowania nadesła
nych pomysłów oraz upow
szechniania
najlepszych
wzorów organizacji wypo
czynku.
Trochę podobny cel, ale
oryginalniejszą
metodą,
chce osiągnąć
„PRZE
KRÓJ”. Rozpoczął on mia
nowicie druk „Katalogu
duchów polskich”. Zabawa
ta ma dostarczyć ciekawej
lektury, jak również zachę
cić do zwiedzania zamków
(nie tylko tych, w których
straszą duchy), poznawania
legend i ciekawostek histo
rycznych. To pismo także
liczy na listy czytelników.
Wstrząsającej lektury do

Olszewski
wodniaków. Centrum spor
tów wodnych stanowi je
zioro Lipenske, długości 42
km i szerokości do 16 km.
Na zalesionych brzegach
górs
tego sztucznego zbiornika
wodnego powstały liczne
ośrodki
wypoczynkowe:
Herni Plana, Cerna v Posumavi, Frymburk, Lipno i
Predni Vijton. We wszyst
kich tych miejscowościach
znajdują się hotele, obozo
wiska namiotowe, kolonie
bungalowów i campingi.
Jezioro Lipenske, dla swo
ich czystych wód i dużej
powierzchni, zwane jest
zwierciadłem Szumawy. I
chyba nie ma w tym okre
śleniu przesady. W gładkiej
powierzchni wody, jak w
lustrze, odbijają się bo
wiem szumawskie wierchoły.
IE skażona przyro
da i stosunkowo nie
złe zagospodarowanie
turystyczne — to główne,
ale nie jedyne zalety Szu
mawy. Zaliczyć do nich
trzeba jeszcze niewysokie,
znacznie niższe niż np. w
Tatrach czy Karkonoszach,
ceny noclegów. Szumaw
skie hotele, dalekie co
prawda od luksusu, ale
schludne i wygodne, mają
z reguły kategorię B lub
C. Oznacza to, że w tym
drugim wypadku cena za
pokój 1-osobowy wynosi
40 — 50 koron, dwuosobo
wy zaś — 65 — 70 kes za
dobę. Ceny w hotelach ka
tegorii B są wyższe średnio
o 10 — 15 kcs. Wynajęcie
3-osobowego bungalowu ko
sztuje na ogół nie więcej
niż 45 koron. Dc tego do
chodzi całodzienne wyży
wienie w cenie ok. 50 kcs,
które trzeba obowiązkowo
wykupić. Cena noclegu w
schronisku (sale zbiorowe)
waha sie w granicach 10
—-, 12 koron. Namioty moż
na rozbijać nie tylko na

blikacji pt „Plus

Co nowego

ciarskie
trzy wyciągi orczykowe i kilka zaczepowych.
Dolna — lub inaczej:
środkowa Szumawa — to
przede wszystkim raj dla

starcza „POLITYKA". W
artykule pt. „Ludzie po
pełniają gafy" pismo przy
nosi obraz stosunków pa
nujących w warsztatach
naprawczych transportu i
maszyn drogowych w Kwi
dzynie. Ich kierownik ob
lał kwasem siarkowym in
spektora IKR, który wy
krył nadużycia. Pokazanie
przyczyn tego zbrodnicze
go i patologicznego czynu
jest jednak tylko częścią
treści artykułu. Jego uzu
pełnieniem i pointą staje
się wiernie oddana w pu
blikacji przerażająca obo
jętność załogi, a nawet
sympatia i życzliwość wo
bec... nie, nie wobec ofiary,
ale wobec sprawcy, który
odsiaduje łagodny zresztą
wyrok.
Publikacja pozbawioną
komentarza, a napisana
stylem beznamiętnej rela
cji (patrz tytuł o gafie)
wywołuje zamierzony sku
tek: czytelnik jest zaszo
kowany taką właśnie reak
cją otoczenia.
„POLITYKA” kontynu
uje również swój cykl pu

cjatywy i wysiłki uznane
powszechnie za nieprzecięt
ne. Tym razem przedsta
wia czytelnikom pierwszą
Spółdzielnię Kółek Rolni
czych w Mrągowie i ludzi,
którzy nie chcieli pozostać
„średnimi”, którzy wyszli
z nową koncepcją organi
zacji usług dla rolników
indywidualnych.
To samo pismo zamiesz
cza również duży artykuł
pt. „Polska bez kwaterun
ku”, Podobny temat poru
sza także „PRAWO I ŻY
CIE” w publikacji pt. „Nową prawo lokalowe”.
W cyklu „Próba syntezy”
dzisiejsze „PERSPEKTY
WY” przypominają tezy ogłoszone na 30-lecie PRL.
..Podstawowym naszym ce
lem jest dobro człowieka,
zaspokajanie jego potrzeb
materialnych i duchowych,
wszechstronny rozwój je
go osobowości, kształtowa
nie warunków twórczego
zaangażowania w działal
ności produkcyjnej, snołecz
nej, politycznej 1 kultural
nej”.
W artykule pt. „Przez lu
dzi — dla ludzi” tygodnik
informuje — bardzo czy
telnie, bo w sposób graficz
ny — o wzroście liczby stu
dentów, abonentów radia
i telewizji, widzów w ki

N

campingach, ale. również
poza wyznaczonymi obozo
wiskami, w miejscach do
zwolonych. W tym wypad
ku należy jednak uprzed
nio zgłosić się do rady na
rodowej lub posterunku
milicji i uiścić opłatą w
wysokości 5 kcs za każdy
dzień pobytu.
Do Czechosłowacji jeź
dzimy często. Ale na ogół
zwiedzamy Pragę, Karłowe
Wary, Brno, Bratysławę.
Warto jednak choć raz
zmienić
trasę
podróży.
Warto wybrać się na Szumawę, skąd wywozi się
najlepsze wspomnienia i
pamięć o urzekających, je
dynych w swoim rodzaju
krajobrazach.

O różnych
odmianach humoru
W tygodniku „Elet es Irodalom”
Adam
Kosztolanyl
twierdzi, ze pojęcie humoru
mozua podzielić aa kilka kacegorli,
podając przykładowo
nazwiska autorów, których za
liczą do poszczególnych kate
gorii:
X) Humor plebejski, surowy
(Szekspir, choć nie zawsze);
2) humor drastyczny (Rabe
lais); 3) humor ciężki (Byron);
4) humor łagodny, dobrotli
wy (Dickens); 5) wybitnie ko
miczna
ironia
(Molier);
8)
gniewna
ironia
(Swift);
7)
gorzka
ironia
i
autoironia
(Heine); 8) ironia intelektuali
sty czna (Tomasz Mann); 9) os
try komizm sytuacyjny (nie
kiedy Szekspir); 10) gra. słów
(bez przykładu); 11) agresyw
na satyra (Voltaire); 12) saty
ra wybitnie dowcipna (Oskar
Wilde); 13) gorzka satyra ‘Ber
nard Shaw); 14) satyra g rotes
kowa (Sipulusz — przykład wę
glerski); 15) angielski htfmor
nonsensowny (bez konkretne
go przykładu); 16) humor eksplozywny
(Karinthy — rów
nież Węgier).
Kosztolanyi pokreślą, że nie
oretenduje do całkowitej ści
słości
swojej
klasyfikacji.
Stwierdza, że nie są to kate
gorie zupełnie sztywne. Mię
dzy różnymi typami humoru
może zachodzić przemieszanie.
Znany jest przy tym fakt, że
im mniej
przeja wv humoru
są związane z danym okre
sem i z konkretną osobowoś
cią, tym bardziej dany typ
humoru ma charakter ponad
czasowy. Zresztą, jego zda
niem, humor nie jest bynaj
mniej nieodzownym •warun
kiem walorów twórczości lite
rackiej. Nie brak bardzo zna
nych pisarzy, którzy poczucia
humoru w ogóle nie mieli...

Cieszk
prowadził
mnie
brzegiem wykopu
niczym
ktoś, kto jest u siebie, albo
się zna na sprawach, które
się dzieją dookoła.
— Cieszku, ten śpiew...
Urwałem, bo przecież był:
nie tylko w pomruku maszyn,
nie tylko w słowach, którymi
podawano sobie polecenia,
lecz w najzwyczajniejszym
śpiewaniu.
„Będę z tobą szedł łąką,
żeby tylko przyleciały ptaki...”
Słowa piosenki słyszałem
wyraźnie, jeszcze były z na
mi, gdy znaleźliśmy się na
drodze, którą dowożono be
tonowe słupy i całe fury ka
mieni.
— Słyszysz? — spytał Cie
szk.
— Uhm — skinąłem głową.
— Nie dziwi to ciebie?
— Dlaczego? Że śpiewa o
kimś bardzo bliskim?
Pociągnął mnie dalej, bez
słowa, ale nie mogłem go
nie usłuchać. Obeszliśmy tak
cały ogromny plac budowy.
Byłiśmy wszędzie, nawet tam,
nach i teatrach, o zwięk gdzie stały barakowozy.
szających się nakładach
— Wiesz już, dlaczego cie
gazet i książek, o rozwoju bie tu przyprowadziłem?
służby zdrowia, zaplecza
— Wiem.
socjalnego itd. itp. Wyłania
Byłem już sam, zostawił
się z tego obraz Polski o
dynamicznej polityce spo mnie na skraju placu, za
łeczno-gospodarczej, zdol którym rozciągało się to po
nej zaspokajać rosnące po le, którym doszliśmy do placu
budowy. Spojrzałem, lecz nie
trzeby swoich obywateli.
W „LITERATURZE” tym dostrzegłem ścieżki, którą by
razem chcę zwrócić uwagę mógł wrócić.
nie na publikacje z dzieBył uparty: czekał na małe
dżiny kultury, ale na ar w parku, tuż obok mojego
tykuł pt. „Obiad po pol domu. Wiedziałem, że będzie
sku". W prowadzonym od pytał i dlatego powiedziałem
paru tygodni przez różns od razu:

tygodniki zmasowanym ataku na naszą gastronomie,
— W tym nie było nic nie
wzięło również udział pi zwyczajnego.
smo zdawałoby się naj
— Przecież wiem.
mniej do tego powołane.
—
No, właśnie - przytak
Oby ta obserwowana ostat
nio troska dziennikarzy o nąłem. - Widziałeś, że na
poprawę warunków spoży tamtym piać u było wszystko
wania posiłków t— przy na swoim miejscu, dobrze się
łudzi om pracowało, na pew
słoniła wreszcie rezultaty.
na otrzymywali za swoją pra
Na zakończenie polecam cę to, co się im należało, nic
„PANORAMĘ PÓŁNOCY”, im nie przeszkadzało i nie
która zamieszcza fotoropor pętało się pod nogami, więc
taż ze wspaniałego kostiu ten młody człowiek śpiewał,
mowego balu w Golubiu- bo po pracy umówił się z
Dobrzyniu. Ze strony ty dziewczyną...
tułowej tego pisma biorę
Mówiłem, jakbym kogoś
też apel do Czytelników: przekonywał, że to, co wi
pamiętajcie wiosna to ge dział, było całkiem zwyczaj
neralne porządki w domu ne. A Cieszk zdążył odejść
i w mieście. Niech każdy już daleko oglądając się w
wyciągnie dla siebie — z moją stronę co parę kroków.
tego przypomnienia — od
powiedni wniosek.
(zbicz.)

Jan Piepka
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18.48 — Eurek* — magazyn
popularnonaukowy
— ko
lor,
19.20 — Dobranoc „Przygody
rozbójnika Rumcajsa” (Jak
Ruimcajs zmierzył się z mły
narzem) kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Teatr Telewizji „Ol.
śniewające słońce
niespra
wiedliwości” według
Wal
tera Weldeli. Scenariusz 1
reżyseria —r Wiesław Wo
decki,
21.40 — „Merkury 74” — pro
gram publicystyczny.
22.10 — Gra Lasrio Szendrey
— Karper (Węgry) — gita
ra,
22.30 — Dziennik TV — ko
lor,
22.45 — Program na wtorek.

niedziela

PROGRAM I
8.39 — Alarm
przeciwpożaro
wy trwa,
8.45 — Bieg po zdrowie,
8.58 — Program dnia,
9.00 — Dla młodych widzów:
Teleranelt — „Srogi wędro
wiec” film z serii: „Przygo
dy psa Huckleberry” kolor
— Wizyta — Galeria — „Cy
gan” — film z serii: „Sta
wiam na Tolka Banana” —
Tv Klub Śmiałych,
10.20 — PKF,
10.30 — „sierra” — odcinek VII
z cyklu: filmów Stanisława
Szwarc - Bronikowskiego z
Ameryki Południowej — ko
lor,
11.08 — „Antena” — informa
cje o programach radiowych
i telewizyjnych,
11.20 — Kwadrans Tygodnia,
11.38 — Gra orkiestra TV Ka
towice,
11.55 — Dziennik TV — kolor,
12.10 — „Na majówce w Mani
lesie” — widowisko regionalne
w wykonaniu Zespołu pieśni
i Tańca Łódzkiego
Domu
Kultury,
12.40 — Na chłopski rozum —
program wiejski,
13.10 — Z cyklu: „Czas 1 lu
dzie” — film dokumentalny
produkcji
radzieckiej
pt.
„Ku brzegom dalekiej Ocea
nii” kolor,
14.10 — Radar
—
wojskowy
magazyn filmowy,
14.20 — Dla dzieci: Aleksander
Puszkin „Bajka o rybaku i
złotej rybce",
14.55 — „Ex librls” — nowości
wydawnicze,
18.05 — „My — 74” teleturniej.
Walczą: Bydgoszcz i Łódź,
10.05 — Losowanie Toto-Lotka,
18.20 — Studio Muzyki Rozryw
kowej,
18.50 — Estrada poetycka Poe
zja Polska — Julian Tuwim
— Kwiaty polskie — recytu
je — Zbigniew Zapasiewicz,
17.10 — Miasteczko cyrkowe —
kolor,
17.55 — Sportowy
Magazyn
Sprawozdawczy,
16.15 — Dobranoc „Wieczoryn
ka” — kolor,
18.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — „Szkoła uczuć" ode.
IV filmu seryjnego produkcji
francuskiej — kolor,
>1.15 — „Porachunki małżeń
skie”. Scenariusz — Ludwik
Jerzy Kern 1 Jerzy Wożniak,
22.05 — Informacyjny Magazyn
Sportowy,
22.50 — Dobranoc dla doro
słych „Tylko sięgnąć ręką”.

PROGRAM 0
17.10 — Program dnia,
97.15 — Program U proponu
je.

PROGRAM B
17.38 — Program dnia,
17.4« — Polski Film Doku
mentalny — w programie:
film
„Raport
o
chemii*’
przed kamerą: prof. Edward
Grzywa — Andrzej Zmuda,
i Mirosław Kowalewski,
18.20 — „Wenus z Ule" —
nowela filmowa TVP — re
żyseria — Janusz Majewski,
W.20 — Dobranoc.
19.30 — Dziennik TV — ko.
lor,
20.20 — Klub Dobrej Roboty.
21.25 — 24 godziny — kolor,
21.35 — Teatr TV Kazimierz
Zygmund „Legenda o Wie
niawskim” — reżyseria —
Mieczysław Małysz.
29.30 — Program na środę.

20.20 — Warszawska Jesień —
73,
21.00 — Wędrówki po Marchii
Brandenburskiej" — film kra
joznawczy,
21.30 — 24 godziny — kolor.
22.10 — Własne zdanie — film
fab. bułgarski.
PIĄTEK
PROGRAM I

9.55 — Wiasne zdanie — film
fab. bułg.,
16.30 — Dziennik — kolor,
16.40 — Dla dzieci: „Pora na
Telesfora”,
17.20 — Turystyka i wypoczy
nek,
17.45 — Tygodnik Informacyj
ny Młodych,
Środa
18.00 — Dwie szkoły — telekon
kurs,
program i
18.25 _ PANORAMA — mag.
8.15 — Dwaj bracia — film fab.
inf. (z Gdańska),
TV ezechosl. — kolor,
18.45 — Rekonesans w przy
16.30 — Dziennik —■ kolor.
szłość.
19.26 — Dobranoc — kolor.
19.30 — Dziennik,
20.20 — Ryzykanci — ode. I
filmu seryjnego ameryk. —
kolor,
20.45 — Panorama — tygodnik
— kolor,
21.25 — Wiadomości »portowe,
18.4« — Losowania małego lot- 21.30
—
Międzynarodowy
]C2l
Dzień Teatru „Spotkanie z
96.55 — Transmisja H połowy
Melpomeną”,
międzynarodowego
meczu
piłki nożnej Polska (kadra) 22.35 — Dziennik — kolor.
— Fortuna (Dusseldorf).
17.20 — Informacje — Towary
PROGRAM n
— Propozycje,
17.25
—
Wojskowy Film Doku
17.35 — Laboratorium 74,
mentalny,
OT.45 — Dla młodych widzów!
17.55 — Arsen Lupin — ode. I
„Harcerski raport”,
filmu seryjnego franc. —
18.05 — PANORAMA — mag.
kolor,
inf. (* Gdańska),
19.20 — Dobranoc,
18.13 — Informacje,
towary,
19.30 — Dziennik — kolor,
propozycje,
18.30 — Kronika Warszawy l 20.20 — Z cyklu: On 1 Ona
„Rówieśnicy",
Mazowsza,
20.50 — Czy to miłość — film
18.50 — „Laboratorium 74",
fab. prod, węgierskiej,
16.20 — Dobranoc,
22.10 — 24 godziny — kolor.
19.30 — Dziennik — kolor,
20.20 — Dwaj bracia — fUm
SOBOTA
TV ezechosl. — kolor,
PROGRAM
I
21.08 — Sportowy magazyn spre
wpzdflwczy.
9.06 — Rodzina Straussów —
*2.45 — Dziennik — kolor,
ode. VIII (ostatni) film se
ryjny ang. pt. „Adela" — ko
PROGRAM n
lor,
10.00 — Filmy z Marleną Die
17.10 — siedem nauk — tele
trich:
„Siedmiu
grzeszni
turniej,
ków",
17.40 — Grecja — public.,
10.05 — PANORAMA mag. inf.
18.10 — Występ zespołu pleśni
(z Gdańska),
1 tańca z Mińska,
15.20 — Redakcja Szkolna za
19.20 — Dobranoc,
powiada,
19.30 — Dziennik — kolor,
15 33 — Telereklama,
20.20 — O muzyce polskiej w 18.00 — Dziennik — kolor,
latach 1945—48 — cz. IX,
16.10 — Dla dzieci: „Sobótka”
20.55 — Twarzą w twarz —
— kolor,
public.,
16.30 — Dla młodzieży: „Bi
22.30 — 24 godziny — kolor.
let”,
17.10 — Nie tylko dla pań,
CZWARTEK
17.45 — Rodzina Straussów —
PROGRAM I
ode. VIII (ostatni) film se
ryjny ang. pt. „Adela" —
KUK) — Pomyłka — film fab.
kolor,
USA,
18.45 — Godzina Orfeusza —
18.20 — PKF,
— kolor,
16.30 — Dziennik — kolor,
19.20 — Dobranoc — kolor,
16.40 — Dla młodych widzów:
19.30 — Monitor — kolor,
Ekran z bratkiem,
20.20 — Filmy z Marleną Die
17.50 — Wiem wszystko — te
trich:
„Siedmiu
grzeszni
leturniej,
ków”,
18.15 — PANORAMA — mag.
21.45 — Mala
Scena Teatru
inf. (z Gdańska),
Rozrywki: „Węzeł rodzinny”,
18.35 — Prosto z Polski — pu
52.35 — Dziennik — kolor,
blic.,
22.55 — Wiadomości sportowe,
19.00 — TEST — Rynek,
23.18 — Canizonlsslnia — włoski
19.20 — Dobranoc — kolor,
progr. rozr.
19.30 — Dziennik — kolor,
PROGRAM n
20.20 — Pomyłka — film fab.
USA,
16.55 — Ludzie nauki — prof,
22.05 — Wiadomości sportowe,
dr Marian Mięsowlcz,
22.18 — Halo — fcto mówit — 17.25 — Kapelmistrz ma głos
ode. III,
— koncert orkiestry dętej,
22.45 — Dziennik — kolor,
18.00 — Transmisja z walk pół
finałowych
v.
mistrzostw
PROGRAM II
polski w boksie,
17.25 — Kolorowe spotkania —
19.20 — Dobranoc,
„Błękitna skrzynka”,
19.30 — Monitor — kolor,
17.55 — Jazz Jamboree 73 — 20.20 — Wesele Figara — ope
ode. II,
rą W. A. Mozarta. W przer
18.20 — Dobranoc — kolor,
wie ok. 22.00 — 24 godziny
10.30 — Dziennik — kolor,
— kolor.

tudzień w fjp
FI as — Tam właśnie byiesn
— spotkanie * reporterką
Barbarą Seidler,
K.55 — z cyklu: Znaki rn
pytania „Testament Baro
na”,
18.40
—
Estrada
Poetycka
„Czas nienawistnie zakocha
ny” Mieczysława
Jastruna,
scenariusz i reżyseria — An
na Lutosławska,
scenogra
fia — Jerzy Boduch,
16.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik TV — ko.,
lor,
20 20 — Śpiewa zespół Jrzibo
Linny — czechosłowacki prograni rozrywkowy,
20.48 — Monografie
miast
Tarnowskie Góry program
publicystyczny
(Katowice),
21,43 — 24 godziny — kolor,
».58 — Program na wtorek.
WTOREK
PROGRAM I
9.00 — Film * serii: „Szkota
uczuć" — produkcji
framciŁSklcj, ode. IV — kolor,
9.55 — „Z wizytą w Sumgaide” — film
dokumen
talny produkcji radzieckiej
— kolor.
16.95 — „Siedemnaści* mgnień
wiosny** ode. VI — filmu
produkcji TV, radzieckiej,
18.35 — Program dnia,
18.30 — Dziennik TV — kolor,
16.40 — Dla dzieci: „Dobosz”
— film produkcji NHD —
kolor.
In. 05 — Spacerkiem po **
nach.
OT. 35 — Dla młodzieży —
„Spotkanie
z
Ernestem
Bryllem”,
18.0« — Dl* młodzieży —
„Trójka na cenzurowanym”,
18.25 — „PANORAMA” MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA,
19.45 — Z cyklu: — Scare na
złote — „Mam pomysł”,
10.19 — Przypominamy,
ra
dzimy...
19.26 — Dobranoc „Pntygody
Pett”
(Peti
—
cudowne
dziecko) — kolor.
19.30 — Dziennik TV — kolor,
29.29 — „Siedemnaście mgnień
wiosny" — film TV radziec
kiej ode. VI,
21.39 — Interstodlo nr *0 —
magazyn
Informacyjny
o
krajach socjalistycznych —
kolor.
32.00 — Wiadomości sportowe.
22.05 — ..Stary jazz t nowe
piosenki” — program estra
dowy. Reżyseria — Tadeusz
Ringwelski.
22.40 — Dziennik TV — kolor,
22 .*55 — Program na środę.

PROGRAM II
15.20 — Program dnia.
15.25 — „Motywy” magazyn kul
turalny krajów socjalistycz
nych kolor,
15.55 — „Sonaty na skrzypce
i fortepian” grają: Jan Tawroszewicz skrzypce, Maciej
Paderewski — fortepian,
18.20 — Indyjskie refleksje,
18.50 — Filmy Ewy i Czesława
Petelskich ..Jarzębina czer
wona” (ostatni film z tego
cyklu)) z twórcami mówić
będzie Janusz Gazda.
18.15 — Dobranoc — kolor,
19.20 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Sprawozdanie z meczu
hokeja na lodzie Polska —
II reprezentacja Związku Ra
dzieckiego.
21.40 — Filmowe Studio Mło
dych
„Odejścia,
powroty"
cz. III — (ostatnia) „Tak bar
dzo zmęczeni” reżyseria —
Wojciecha
Marczewskiego,
22.20 — Był ktoś taki — film
dokumentalny TVP.
PONIEDZIAŁEK
PROGRAM I
18.25 — Program dnia z Gdań
ska,
16.30 — Dziennik TV — kolor,
18.40 — Dla dzieci: Zwierzy
niec w programie m. In.:
filmy z serii: „Przygody
psa Huckleberry”.
17.30 — Echo stadioom,
117.55 — „PANORAMA” MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA,
18.15 — ..ZABYTKI” MAGA
ZYN
KULTURALNY POD
RED. G. BRAL Z
GDAŃ
SKA.
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BAŁTYCKI

siedmiu
wieczorów
— 3o»
Dassin, 22.20 — Opowieści prof.
Tutki — wieczór XI, 22.33 —
Zmyślony raport z pewnego
festiwalu muzyki pop. — gra
zespól Locomotiv GT, — opr.
K. Kępskiej, 23.00 — Nowe to
miki poet., 23.05 — Czy lubi
pani Beatlesów? — gra i śpię
wa zespól The Beatles, 23.35
— Po drodze na tamten świat
— gra zespół Paradox, 23.45 —
Program na poniedziałek, 23.50
— Na dobranoc śpiewa Adi
Rusowicz, 24.00 — Koniec pro
gramu i hymn.

j Teatru I
GDANSK, „Wybrzeże”, Dom
otwarty, g. 14, 19; pon. nlecz.
Ratusz Glównomiejski, niedz.
Don Carlos, g, 19. Filharmo
nia, Koncert szkół muzycz
nych, g. 19.36; pon. nlecz Mi
niatura, Baśń o Emilianie, g.
17; pon. nlecz.
SOPOT. Kameralny, Okary
na, g. 19; pon. nlecz.
GDYNIA, Muzyczny, Pan
cerni 1 pies, g. 16.15 (zamk
nięte) ; pon. Prawo pierwszej
nocy, g 18.18.
16—6.

(w poniedziałek nieczynne)
W Gdańsku Narodowe, g.
9—14; Morskie g. 10—18; Hi
storia Miasta Gdańska, g. lit—
18; Archeologiczne, g. Id.—17
(wstęp wolny); Pałac Opatów
w Oliwie, g. 10—16.
W Gdyni Marynarki Wojen
nej niecz Oceanograficzne i
Akwarium Morskie g 11—18.
W
Helu
Rybołówstwa
g.
tO—17.
W Malborku Zamkowe, g.
9—15
W Kwidzynie Zamkowe, g.
9—15.
W Sztutowie Stutthof
g.
9—15.
We
Wdzydzach
Kaszubski
Park Etnograficzny, g. 10—17.
W
Pucku
Etnograficzne,
g. 12—18; pon. g. 18—18.
W Elblągu muzeum czynne
w g. 10—18.

GDANSK, Leningrad, Samu
raj i kowboje, fr., od 16 1. g.
.10. 12.50. 15. 17.30, »0; pon. g.
15, 17.30 , 20. Kameralne, Iluonlmlnacja, poi., od 14 1„ g. 18.
18.15, 17.1«. W.Sfl; pon. Zycie,
miłość śmierć, fr,. od 18 1., g.
15. 17.45, 20. Kosmos. Królew.
na w oślej skórze, fr., od 7 1.,
g. 14, 16, pon. g. 16; Czwarta
pani Anderson, hiszp., od 16
1., g. 18, 20; pon
Wykryć
szpiega radź., od 14 1., g. 18,
20. Drukarz. Kochany drapież
nik, rada., od 7 1., g. 18; Zer
wanie, fr.. od 18 ł„ g. 16-30. 19;
pon. nlecz. Gedania,
Wielka
włóczęga, fr., od 11 I„ g. 13.30
15.4«. 18, .20.1«: pon. g. 15.45,
18. Piast, Bułeczka, po!., od 8
1., g. 18. 17; Drzwi w murze,
poi., od 16 1„ g. 19;
pon.
Krzyżacy, poi., od 11 1., g. 18;
Tam, gdzie rośnie zielony bór,
jug., od 16 1-, g. 19.30. Przyjaźń,
Boy friend, ang., od 11 1„ g.
1S.45; Wesele, poi. od 14 1.. g.
19; pon. niecz. Watra — Dom
Harcerza, Powrót z frontu,
radź., od 14 1„ g. 15;
Nocny
kowboj, USA. od 18 1„ g. OT.
19.1«: pon. nlecz. Zak-study.jne. Prawo gwałtu, USA, od 18
1. g. 16. 18, 20; pon. Zamknlę
te nokazy DKF.
WRZESZCZ, Znicz, Był so
b‘e glina, fr., od W 1, g. 13.15.
16.. 30, OT.45, 20: pon. Śmierć
wybiera, czes., od 14 i„ g. 16.30
17.45 20. Bajka. Prywato« ży
cie Sherlocka Holmesa, ang..
od 14 1.. g. 12.30, 15. 17.30. M;
pon. Goście, USA. od 16 1, g
1C, OT.30. .20. Tramwajarz. Port
lotniczy, USA. od 14 1., g. 1*.
19: pon. nlecz. Zawisza, Bocian
i żabka, poi., od 7 !., g. 15: Na
rzeczona pirata. wl„ od 18 1.
g. 18. 18, 2«; pon. nlecz.
OLIWA, Delfin, Zycie, mi
łość, śmierć,
fr., od 18 lat,
g.
13.30,
15.15,
18.
20.15:
pon. Król Maciuś I. poi.,. od
7 1„ g. 16; Kowboju do dzie
ła, ang. od 16 1., g. 18, 20.
NOWY PORT, 1 Maja, Układ
USA, od 18 1.. g. 16, 18.18, 28.30:
pon. Dni studyjne —
Miłość
straceńców, jap., od 1* ł„ 8-

16. 18. 30

SOPOT. Bałtyk, Węgorz K»
300 milionów, wŁ, od 18 1., g.
12.30, 15, 17.30, 20; pon. Fozeg-

nanie z filmem — Sami
na
wyspie, Jug., od W 1., g.
18,
18, 20, Polonia. Dekada stra
chu. fr.. od 18 1., g. 12.30, 15,
11.30. 20; pon. Cień, poi., od 14
1., g. 15.30; Dekada
strachu,
fr.. od 18 1„ g. 17.30 , 20.
GDYNIA, Warszawa, Samu.
raj i kowboje, fr„ od 16 1„ g.
M. 13.18 15.30, 17.45, 20; pon.
j.w. Goplana, Eolomea, NRD.
od 14 1., g. 12.30; El Dorado,
USA, od 14 1., g. IS, OT.30. 20;
pon. J.w.
Atlantic-studyjne,
Kowboju do ariela ang.,
od
14 1.. g. 12, 14, 16; Miłość stra
ceńców, jap., od 16 1., g. 18,
20; pon. Francuski
łącznik.
USA, Od 16 1., g. 18.30, 17.45. 20.
ORŁOWO, Neptun, Naszyjnik
dla mojej ukochanej, radź., od
11 1„ g. 13; Dziewczyna z pi
stoletem, wł„ od 16 1„ g. 15.
17, 13; pon. nlecz.
CHYLONIA,
Promień,
Ja
wam pokażę, NRD, od 11 1., g.
13.15; Nieszczęścia Alfreda, fr..
od 14 1.. g. 15.30. 17.45. 20; pon.
Śmiałość, radź., od W 1„ g. 14,
13.15, 15.30. 17.45. 20.
OBŁUZE, Marynarz. Na tro
ple sokoła. NRD, od 14 1.. g.
13, 15: pon. g. 17; W kręgu
zła, fr„ od 16 1., g. OT. 19.15;
pon. g. 19.
RUMIA, Aurora.
Cudowny
kożuszek, węg., od 7 1., g. 14;
Niewygodny kochanek, wł„ od
16 1„ g. 18, 20; pon. Ciemna
rzeka, poi., od 14 1.. g. 16, 18„
20.
SWIBNO. Barkas, Winnetou
i król nafty, jug., od 14 1., g.
18.30; Niewygodny kochanek,
wl. od 16 1., g. 18, 20; pon.
niecz.
MALY KACK, Jagienka, A
Wani:urn o Basię, poi,, od 7 1..
g. 16; Helga. NRF, od 11 1., g.
17; pon. niecz.
OKSYWIE, Mewa, Bajka, g.
12; Na niebie 1 na ziemi, poi.,
od 11 L. g. 16. 19.30, pon. g
19.30.

ELBLĄG, Syrena, Celuloza,
poi., od 11 1., g. 13; Zawieszę
nl na drzewie, fr., od Ul 1„ g.
16, 18, 20; pon. J.w. Swiatowit,
El Dorado. USA, od 14 1.; pon.
Przygody Robinsona Kruzoe,
radź., ©d 7 1. Orzeł. Uciekaj ł
daj się złapać, węg., od U 1..
g. 18.30; Ostatni
wojownik,
USA, od 18 1., g. 17.30, 20:
pon. niecz. Promyk, Szerokość
geograficzna zero. Jap., od 14
1.. g. 17; Tragedia Makbeta,
ang., od 16 1„ g. 19;
pon.
nlecz.
MALBORK, Capitol, Ciemna
rzeka, poi., od 14 l.j pon Li
liowa akacja, węg., od 14 I.
Klubowe. Kajtek 1 siedmiogło
wy smok, węg., od 7 1„ g.
15.30, Hubal, poi. od 11 1., g. 17,
19.80; pon. nlecz. Włókniarz,
Poskromienie złośnicy,
USA,
od 14 1., g. OT, 19; pon nlecz.
DZIERZGOŃ, Przyjaźń, Si
mon Bolivar, hiszp.. od 14 l.i
pon. niecz.
GARDEJA, Wars. Mordercy
W imieniu prawa, fr. od 16 1.;
Hełm
Aleksandra Macedoń
skiego, radź,, od 18 1.;
pon.
nlecz.
KWIDZYN, Tęcza, Niebie
skie Jak Morze Czarne, poi.,
od 14 1.; pon. Oto Jest głowa
zdrajcy, ang.. od 14 1.
NOWY STAW, Jurand, Spa_
cer w wiosennym
deszczu,
USA. od 16 !.; pon. niecz.
NOWY DWÓR, Żuławy.
Ma
ły, wielki człowiek, USA, od
16 I.; pon. niecz.
SZTUM,
Powiśle,
Szpieg
Szoguma. Jap., od 18 1.; W pu
styni i w puszczy, poi., od 7
1.: pon. niecz.
STARE POLE. Zachęta,
W
pustyni 1 w puszczy, poi., od
7 1.; pon. Orle piórko, czes.,
od 14 1.; pon, niecz.
SZTUTOWO. Kormoran,
W
pustyni I w puszczy poi., od
7 1.; Bajka o Mrozie Czaro
dzieju, radź., od 7 l.i
pon.
nlecz.
TOLKMICKO,
Korab,
Za

zdrość I medycyna, poi., od 14
1.; pon. j.w.
CZARNA WODA, Wda,
Na
krawędzi, poi., od 14 1.; pon.
nlecz.
GNIEW. Pionier, Na wylot,
poi., od 18 1.; pon. iflecz.
HEL, Wicher, Wódz Indian
— Tecumseh, NRD, od lii 1„ g.
17; Serafino. wł„ od 16 1„ g.
19.30; pon. Tak tu cicho
o
zmierzchu, radź., od 14 1„ g.
19.30.
JASTARNIA,
Żeglarz.
Se
kret, poi., od 18 1.; pon. niecą
KARTUZY, Kaszub. Rewizfa
osobista, poi., od 18 1.; pon.
nlecz.
KOŚCIERZYNA, Rusałka, Po
jedynek na wietrze, Jap. od 18
1.; pon. J.w.
KOLBUDY,
Wyzwolenie,
Mężczyzna który mi się podo
ba, fr.. od 16 1.; pon. nlecz.
LUBICHOWO, Krokus. Po
szukiwany, poszukiwana, poi,,
od 14 1.; pon. niecz
LĘBORK, Fregata, Nieszczęś
cia Alfreda, fr., od 14 1.; pon.
West side story, USA, od 14 1.
ŁEBA Rybak, Małżeństwo,
fr., od 16 1.; pon. niecz.
NOWA WIES, Echo, Uciecz
ka, radź., od 14 1.; Lala, wł.,
od 16 1.; pon. nlecz.
PUCK. Mewa,
Gangsterski
walc, fr., od 16 1.; pon, niecz.
PRUSZCZ, Krakus, śmiech
w ciemności, ang., od 18 1.;
Sygnały nad miastem, jug., od
11 1.; pon. niecz.
REDA, Zacisze, Tylko
dla
orłów, ang., od 14 1.; Frauleln
doktor, jug., od 18 L;
pon.
niecz.
SKARSZEWY.
Odrodzenie.
Gangsterski walc, fr., od 16
I. : Motyle, poi., od 11 1.; pon.
J. w.
STAROGARD, Sokół, Mleć 20
lat w Aiuries.
fr„ od 1« 1.;
pon. Kłute, USA. od 19 1. Sput
nik. Złota wdówka. fr„ od 18
1.; pon. niecz.
SKÓRCZ, Kocłewie.
Trzeba
zabić tę miłość, poi., od 16 1.1
pon. niecz.
SIERAKOWICE, Lech, Bole
sław Śmiały, poi., od 16 1.; Z
księgi królów, radź., od 11 1.1
pon. nlecz.
STARA KISZEWA. Szarotka
Dziewczyna na miotle, czes.,
od 11 1.; Bez wyraźnych moty.
wów. fr., od 16 1.; pon. nlecz.
TCZEW, Wisła, Kłute, USA,
od 19 L: pon. Smak zemsty,
hiszp., od 16 1. Kolejarz, Ra
port 36. koreański, od 14 1, g..
OT; Nic o niej nie wiedząc, wi-.
od 18 1.. g. 19; pon. niecz.
WEJHEROWO. Świt, Komańr.osi, wł., od 16 1.; pon. Ka
mienne gody. rum., od 16 1.
WŁADYSŁAWOWO. Albatros,
Opętanie, poi., od 18 1.; pon,
niecz.
ŻUKOWO. Radonia, Korni
sarz Pepe, wł., od 16 1.; Hubal,
poi., od 11 1.; pon. niecz.

ważnej — w opr. K. Zalesińskiego, 12.10 — Publicystyka
międzynarodowa, 12.15 — Roz
rywkowę konfrontacje — opr.
A. Wrońskiego, 12.45 — Śpie
wa Śląsk, 13.00 — Wesoły au
tobus nr 191, 14.00 — Recital
z pauzą — I. Jarocka — cz.
I, 14.10 — Tygodniowy prze
gląd prasy,
14.20 — Recital
z pauzą — I. Jarocka — cz.
II, 14.30 — W Jezioranach —
kol. ode. wiejskiej
powieści
radiowej, 15.00 — Koncert ży
czeń, 16.05 — Teatr PR
—
Dziewięć kochanek kawalera
Dorna, 16.45 — W krainie wal
ca, 17.15 — Niedzielne spotka
nia Studia Młodych, 18.00
—
Komunikaty Totalizatora Spor
towego 1 wyniki regionalnych
gier liczbowych, 18.08 — 3XR
— Radiowa rewia rozrywk.,
18.53 — Dobranocka, 19.15 —
Przy muzyce o sporcie, 20.00
— Dyskusja na tematy mię
dzynarodowe, 20.15 — Panora
ma rytmów, 20.40 — Panora
ma 30-lecia z teatr,
afisza,
21.00 — Panorama rytmów,
21.30 — Radiokabaret nr 293,
23.30 — Osiągnięcia światowej
fonografii — aud. T. Hassa
— Claudio
Monteverdi
—
Vespro della Beata
Verg.,
23.05 — Ogólnopolskie wiado
mości sportowe, 23.20 — Nie
dzielna rewia taneczna, 0.05 —
Kalendarz
kultury
polskiej.

PONIEDZIAŁEK
PROGRAM III
16.00 — Program dnia, 15.10 —
W kręgu jazzu, 15.30 — Kwa
drans akademicki,
15.45 —
Greckie rytmy i rymy, 16.05
— Standardy śpiewa zespół
„Double Six of Paris”, 16.20
~ Concerto grosso Haendla,
16.45 — Nasz rok 74, 17 00 —
Ekspresem przez świat, 17.05
— „Homo Faber” — 9 ode. po
wieści Maxa Frischa, 17.15 —
Mój magnetofon — aud. Marli
Jurkowskiej, 17.40 — Rodziny
w
Wilanowie —
reportaż
Henryka Polaka i Krzysztofa
Turowskiego, 18.00 — Klub sta
rej płyty — magazyn Szczęs
nej Milli, 18.30 — Polityka dla
wszystkich, 18.45 — „Afrykań
ska książka kucharska”, 19.00
—
Ekspresem przez świat,
19.05 — Co wieczór powieść w
wydaniu dźwiękowym — „Emancypantki” Bolesława Pru
sa — ode. 22, 19.35 — Muzycz
na poczta UKF, 20.00 — Czas
teraźniejszy i przeszły — aud.
Alicji Maciejowskiej, 20.15 —
60 minut na godzinę, 21.15 —
Powolny blues w tonacji „C”,
21.25 — Nie czytaliście — to
posłuchajcie,
21.45 — Opera
tygodnia — Wolfgang Amade
usz Mozart „Don Juan”, 22.00
— Fakty dnia, 22.08 — Gwiaz
da siedmiu wieczorów — zes
pół Oslbisa, 22.15 — Trzy kwa
dranse Jazzu, 23.00 — Nowe to
miki poetyckie — Stefan Mei
ler, 23.05 — Collegium musicum — Kontakty Jerzego Fi
lipa Telemanna, 23.45 — Pro
gram na wtorek, 23.50 — Na
dobranoc śpiewa zespół „Th*
Sandpipers”.

PROGRAM H
1295 — Felieton muzyczny,
12.30 — Stan pogody i wiado
mości, 12.35 — Czy znasz tę
książkę, 13.00 — Poranek sym
foniczny muzyki francuskiej
1 hiszpańskiej, 14.00 — Pod
wieczorek
przy
mikrofonie,
15.30 — Radiowy Teatr dla dzie
ci i młodzieży, 18.00 — Przeboje
szerokiego ekr., 16.30 — Koncert
chopinowski, 17.30 — Od Bał
tyku do Morza Czarnego, 18.30
— Stan pogody 1 wiadomości,
18.35 — Kabarecik reklam.,
19.00 — Teatr PR — Premiera
miesiąca, 20.00 — Konfronta
cje literacko-operowe, 21.00 —
Bałtycka wachta z Gdańska,
21.15 — Mistrzowskie wykona
nia — mistrzowskie nagrania
— cz. I, 21.30 — Siedem dni w
kraju 1 na święcie, 22.30
—
Poetycki koncert życzeń, 23.00
— cz. IV, 23.30 — Wiadomości,
23.35 — cz. V — F. Schubert
— DC Kwart. sm.

STAŁE DYŻURY
Apteka nr 21 Gdańsk-Orunla, ul. Jedności Robotniczej
111; nr 60. Gdaósk-Stogl, ul.
Hoża 12; nr 4 Gdausk-Nawy
Port ul. Oliwska 83/4: nr 20
Gdynia-Ortowo ul. Boh. Sta
lingradu 68.
STAŁE DYŻURY NOCNE
Od godz. 21—5

PROGRAM III

13.00 — Tydzień na UKF,
13.15 — Przeboje z nowych
płyt — opr. M. Gaszyńskiego
i W. Pogranicznego, 14.00
—
Ekspresem przez świat, 14.05
— Peryskop — przegląd wyda
rżeń tygodnia, 14.30 — Czy
pani lubi Beatlesów _ śpie
wa Kathy Berberian, 14.45 —
Za kierownicą, 15.05 — K.
Szymanowski,
Zakopana
—
wspomina Adam Pach — opr.
B. Królikowskiej, 15.50 — Zna
Joml z encyklopedii — rep.
Szczęsnej Mliii, 15.50 — Pow
racająca melodyjka, 16.15
—
Aud. R. Ziegler, 16.35 — Slrba — gra Zespół „Alpy”, 10.45
— Czy pani lubi Beatlesów?
17.05 — Homo Faber — aud.
NIEDZIELA
* pow. M. Frischa, 17.15
—
Mój magnetofon — aud. W.
PROGRAM LOKALNY
Pogranicznego, 17.40 — Smut
8.45 — Bałtyka Wachta
— ny wale — słuch. J. Przybory,
Magazyn Marynarki Wojennej 18.22 — Miniatury
kabareto
9.05 — Zagadki muzyczne
we, 18.30 — Mini-max, czyli
w opr. A. Zawilskiego, 9.30 minimum
słów',
maksimum
— Audycja z cyklu: „Portre muzyki — aud. P. Kaczkow
ty gdańskie", 9.45 — Kwa skiego,
19.00 — Ekspresem
drans z piosenką, 10.10 — No przez świat, 19.08 — Czy pa
tatnik Kulturalny Wybrzeża, ni lubi Beatlesów — śpiewa
10.25 — Magazyn Satyryczny Dionne Warwick, 19.20 — Coś
— Mątwa, 10.57 — Sprzężenia w tym Jest — rozmowa o fil
muzyczne, 17.00 — Komunikaty mach, 19.35 — Muzyczna pocz
gier liczbowych, 17.05 — Au ta UKF, 20.00 — Operowe qul
dycja literacka, 18.00 — Kon pro quo — gaw. B. Kaczyń
cert życzeń — Od tych co na skiego, 20.10 — Wielkie reclta
morzu, 21.50 — Z boisk i sta le, 21.05 — Dla ciebie miłości
dionów, 22.20 — Muzyka roz — poezja J. Preverta — opr.
rywkowa.
B. Przodki, 21.25 — Przypo
minamy H. Salvadora, 21.50 —
PROGRAM I
Balet tygodnia — I. Strawiń
11.00 — Niedzielny koncert
ski — Ptak Ognisty, 22.00 —
życzeń miłośników muzyki po Fakty dnia, 22.08 — Gwiazda

ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Apteka nr 78 Gdańsk-Sledlce, ul. Kartuska 17; nr 88
Gdańsk, al. Zwycięstwa 49;
nr 71
Gdańsk-Wrzeszez, al.
Grunwaldzka
128;
nr
118
Gdańsk-Przymorze, ui
Krzy
woustego 25; nr 15 Sopot, ul.
Boh. Monte Cassino 21; nr 13
Gdynia ui. Starowiejska 34.
Wszystkie
w/wym.
apteki
realizują recepty na środki
odurzające.
Informacje o dyżurach noc
nych aptek pod nr teł. 912.

W Gdańsku: Szpital Woje
wódzki ,
ul Świerczewskiego
V6; w pon. Instytut Chirurgii
z
Instytutem
Chorób
We
wnętrznych AM, ul. Dęblnki 7.
•

•

ł

Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Skórno-Wenerologicznych
w Gdańsku, ul. Długa 84/85,
czynna cala dobę — oddział
w Gdyni przy ul 22 Lipca 44,
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godz.
19—7.
TELEFON ZAUFANIA
GDANSK
—
Anonimowy
Przvlaciel — 31-08-00 w godz.
16—6.

SŚZZl TAKSOMETR
„Hałda”
sprzedam. Telefon 31-13-55.
G-177Q0

W dniu 20. III. 1974 r. zmarła
ś. t P-

DOGA pięknego tanio sprze
dam. Wrzeszcz. Kościuszki
80/1.
G-17935

MARIA RUTKOWSKA
z domu Zarniewicz
Pogirzeb odbędzie dnia 2-5. III. 107*4 r. o gor
dzime 13 na cmentarzu Witom i ristom. o czym z żalem zawiadamiają
córka, syn, synowa, zięć, wnuczka, wnuki
G-14025

L*>
SAMOCHÖD „Fiat 126 P”
— 1500. Odbiór z PKO, sprze
dam.
Wołosz,
Gościcino.
Wejhero-wska 145.
S-13968
DOMEK, trasa Gdynia-Orłowo kupie. W rozliczeniu
oddam mieszkanie własno
ściowe 2 pokoje z kuchnia,
komfortowe, z telefonem.
Oferty ..13920” OUPT »1-301
Gdynia 1.
2,80 HA ziemi, z budynka
mi sprzedam — dow. Świę
cie. woj. bydgoskie. Bliższe
informacje: Gdynia. Zerom
Skiego 36/22.
S-13992
2 HA ziemi w' Kieżmarku,
blisko trasy, własność pil
nie
sprzedam.
Telefon
31-59-30.
G-17994
PARCELĘ budowlana, uzbrojona. chętnie z zatwier
daonym planem w Gdyni,
blisko morza kurie. Podać
miejsce i cenę. Zgłoszenia:
Pieczonka, 31-444 Kraków.
Śliczna 3.
K-24833
DZIAŁKĘ
budowlana
—
Gdańsk-Siedlce
(Chełm)
sprzedam. Oferty
..13209”
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.

».FIAT 127 F” sprzedam.
Odbiór
PKO.
Telefon
41-11-42.
G-17676
„SYRENĘ” 105, rok pro
dukcji 1973. sprzedam. Tele
fon 27-00-39.

do

godz. 14.

S-13730

„FORD”, produkcja 1961—
—1964. na części kupie. Te
lefon 51-53-18.
S-13951
„FIAT 125 P’-13Q0. produk
cja 1971. 38 000 km. sprze
dam. Telefon 29-04-47.
S-13983
„WARSZAWĘ” M-20. stan
dobry, tanio sprzedam. So
pot, Mazowiecka 15/1.
„MERCEDES” 180 D i „Fiat
125 P” — 1300 sprzedam.
Gdańsk-Stogi. Budzysza 2.
„WARSZAWĘ” M-20. stan
dobry, sprzedam. Wrzeszcz.
Kilińskiego 8 m. 6. telefon
41-96-67, po 15.
G-18163
„TRIUMPH Herald” — 1200
tanio
sprzedam.
Telefon
51-44-65.
G-181069
„SYRENĘ” 104
Telefon 53-18-54.

sprzedam.
G-13178

„FORD Cortina”, w ideal
nym
stanie,
sprzedam.
Gdańsk, plac 1 Maja 4, (Fo
to).
G-17268
„TRABANT” 601. 1971 r.
sprzedam. Telefo-n 31-88-36.
godz. 16—19.
G-17698
„FIAT 127 P” nowy sprze
dam. Oferty z cena „18227”
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.
„SYRENĘ” 104, 1971 r„ 37000
km. stan bardzo dobry,
sprzedam. Telefon 52-94-15,

„SYRENĘ”
105.
odbiór
..Motozbyt”
pilnie sprze
dam. Telefon 53-26-64.
S-17802
„FIAT 125 P” — 1500. 1973
r., z gwarancja sprzedam.
Gd.-Orunia. Koralowa 2/30.
G-17889
„VOLKSWAGEN” 1500 (gar
bus), stan idealny 13 000 —
sprzedam.
Gdańsk-Chełm.
Łużycka 5/3. po godz. 16.
G-17942
„WARTBURG” de Lux 353,
rok produkcji 1973. prze
bieg 12 000. kolor niebieski
sprzedam. Gdańsk-Siedlce.
Plowce 42.
G-17944
„SKODĘ MB”
sprzedam.
Telefon 22-10-31.
G 17981
SILNIK lub karter VW 1300
kupie. Telefon 43-16-01 wew.
38.
G-18052
SAMOCHÓD „Trabant” 601.
rok produkcji 1971, prze
bieg 333 tvs. km. sprzedam
bdlnie. Gdańsk-Orunia. ul.
Piaskowa 10/14.
G-18074

BONY PeKaO kupię. Wsta
wię bilard elektryczny. Te
lefon 31-15-85, godz. 15—17.
SATURATOR do wody so
dowej kupie. Oferty „18039"
Biuro
Ogłoszeń
80 958
Gdańsk.
BONY PeKaO touipię. Tele
fon 41-27-13.
G-18094
BONY PeKaO kupdę. Tele
fon 31-29-45.
G-*18139
MONETY b. Wolnego Miasta
Gdańska
kupie.
Telefon
52-11-85.
G-18145
BONY PeKaO łcupię Tele
fon 29-00-75.
S-13842

PALMĘ daktylowa. 2,5 me
tra sprzedam. Gdynia. Kra
sickiego 12/6.
S-13777

FERMĘ lisów w Lostowi
cach
sprzedam.
Oferty
„17950”
Biuro
Ogłoszeń
86-958 Gdańsk.
SZAFĘ grajaca. produkcji
eolskiej, z płytami zagra
nicznymi tanio sprzedam.
Telefon 31-59-80.
G-17993
DESKI, belki.
kantówki,
drzewo opałowe, rozbiórko
we odsprzedam. Stogi. Nowotna 1».
G-18019
KROWĘ na ocieleniu »prze
dam. Gd.- Rudniki, ul. El
bląską 133. Martyniuk.
G-18047

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 „UNIMOR” w
Gdańsku, ul. Dolna Brama 8.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Gdańskich Zakładów
Elektronicznych „UNIMOR” przyjmuje od dnia 15
kwietnia zapisy do klas o specjalnościach: tokarz,
frezer i monter aparatury radiowej i telewizyjnej.
K-2299
MŁODE małżeństwo, bez
dzietne, po studiach, poszu
kuje
poko-ju.
telefon
37-36-6*5 godz. 7—14.
0-18138

KROWĘ
po
wycieleniu
sprzedam z powodu likwtda
cii. Gd-Oliwa, ul. Mściwo
ja 60.
G-18086
WÓZKI niemieckie, nowe
spacerowy i głęboki sprze
dam. Sopot, Bieruta 23/3.
G-18231
ŁAPKI karakułowe brązo
we z norka oraz króliki
czarno-białe, rozmiar 50—52
sprzedani. Telefon 31-73-60.
G-18205
WÖZEK głęboki, niemiecki
tanio sprzedam. Gdańsk —
Wrzeszcz. K.
Wallenroda
24/1.
G-18201

t

wykonują DROBNE USŁUGI w zakresie:
stolarki
GDYNIA, UL Buczka *5, tel. 27-02-0*
TCZEW, ui. Piaskowa 13, teł. 28-88
• ELBLĄG, ul. Obrońców Pokoju ś, teł. tó-29

S

malarstwa
0 STAROGARD, ul. Mostowa I

introligatorstwa
# GDANSK, ul. Miazewntoego 18, telefon 41-00-76,
Oprawy książek 1 prac, albumy, teczki, tuby,
podklejanie map i inne.
K-2B28

MĘŻCZYZNA do gospodar
stwa potrzebny na stałe l
czasowo.
Gdańsk Święty
Wojciech. Radunica 31.
G-18048

TAPICERA czeladnika na
atała
przyjmę.
Telefon
41-73-34.
G-17720

DZIEWCZYNA do ogrod
nictwa potrzebna. Reda, ul.
Kazimierska 8.
S-14018

POMOC domowa potrzeb
na. Warunki dobro. Od
dzielny pokój. Gdynia. Het
mańska 19. tol. 22-17-71.

OGRODNICTWO
zatrudni
2 mężczyzn. 4 kobiety. Ba
nino. pow. Kartuzy. Do
jazd koleją do stacji Rą
bie chowo. Gostomczyk.
S-13827
POMOC domowa, może być
dochodzącą
potrzebna.
Gdańsk-Oliwa.
Rodakow
skiego 1A — 82. tel. 52-49-46.
G-17045
KULTURALNEJ pani do 4-miesiecznego
chłopczyka
poszukujemy na 1/2 dnia,
centrum
Gdańska, dobre
warunki. Telefon 31-00-78.
G-17847

KUPIĘ — wydzierżawię po
mieszczenie lub kawiarnie.
Oferty „13868” OUPT 81-301
Gdynia 1.

DAM mieszkami e pand —
która zajmae sie domem.
Oferty ,43910” OUPT 81-301
Gdynia 1.

DWA miefifflkafnia jednopo
kojowe, co 40 m kw. każ
de. komfortowe, w centrum
Gdyni zamienię na 3-poko
jowe
w
Gdyni.
Oferty
„13947” OUPT 81-301 Gdy
nia 1.

POMOC domowa
lubiąca
dzieci, najchętniej ze wsi
na stałe potrzebna. Gdańsk
Siedlce, Kartuska 223—1.
G-17982

WYNAJMĘ mieszkanie M-3
na okres roku (względnie
zaopiekuje
sie
mieszka
niem), tel. 82-31-83 do godz.
18.
G-18078

Warsztaty Szkoleniowe przy WZDZ
w Gdańsku

POMOC do inwalidki r >trzebna. Oliwa, Derdowskie
go 21,
G-18071

OSOBĘ zdolna.
uczciwa,
zamiłowana w pracach ręcz
nych zatrudnde w warszta
cie wyrobów bursztynowoMAŁŻEŃSTWO bezdzietne. -metalowych. Wyczerpujące
pływający, poszukuje poko oferty
proszę
kierować
ju. Trasa Sopot — Gdańsk Gdynia 1, skrytka poczto
blisko
kolejki.
Oferty wa 39S-13972
„18084”
Biuro
Ogłoszeń
POMOC
dochodzącą
po
80-956 Gdańsk.
trzebna. Warunki
dobre.
MAŁŻEŃSTWO
i
dziec Gdańsk Wrzeszcz. Koperni
kiem (pływający), członko ka 2—3.
' G-18036
wie spółdzielni mieszkanio
wej. poszukuje mieszkania, MALARZY i uczniów do
na jchętniej M2. Tel. 53-17-85. zawodu malarskiego przyj
mę. Wrzeszcz. Kościuszki
POSZUKUJĘ pokoju nie u- 58—3.
G-18151
meblowanego tel. 22-31-61
POMOC domowa do dziec
godz. 8—16.
G-18136
ka
potrzebna.
Cfdańsk.
3-4-POKOJOWE mieszkanie Grobla Angielska 16—7.
G-18049
na trasie Gdańsk-Sopot ku
rie lub zamienię na 2-dokojowe, I piętro, wygody. ŚLUSARZA przyjmie war
sztat
elektromechaniczny.
CO. centrum Gdańska, te
lefon 31-00-78.
G-17948 Gdańsk. Suchanlno, Wagne
ra 32.
G-18113
MIESZKANIE własnościowe
M-2 w centrum Gdyni, te GOSPOSIA do dwóch osób
Telefon
lefon — sprzedam. Oferty potrzebna zaraz.
Z <rena „14030” OUPT 81-301 21-65-9«. godz. 11—19.
S-14044
Gdynia 1.

„Społem” WSS Oddział w Gdyni przyjmie do pracy
następujących pracowników: kucharza-garmażera, cze
ladników masarskich, kierowników sklepów spożyw
czych, zastępców kierownika sklepu, hydraulika, sto
larzy oraz agentów na sezon letni do prowadzenia
stoisk warzywno-owocowych oraz zieleniaków. Przyj
miemy również na okres sezonu pracowników fizycz
nych do wytwórni wód gazowanych oraz na stałe
zastępcę kierownika wytwórni wód gazowanych. Wy
magana karta zdrowia. Wszystkie zgłoszenia prosimy
kiero-wać do sekcji spraw pracowniczych „Społem”
WSS Oddział w Gdyni, ul. Władysława IV nr 59, za
uprzednim skierowaniem z miejscowego Urzędu Za
trudnienia. Wynagrodzenie zgodne ze zbiorowym
układem pracy.
K-2471
Gdańskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Miejskiego
— Gdańsk, Wały Jagielkytekie nr 10, natychmiast za
trudni pracowników na ‘następujących stanowiskach:
kierownika budowy w Starogardzie Gd., kierownika
działu księgowości materiałowej, księgową ze znajo
mością księgowania na maszynach „ASCOTA” 170/45.
Wynagrodzenie do uzgodnienia w dziale zatrudnienia
1 płac — wolne od podatku. Prosimy o zgłoszenie się
osobiste lub ofert do kadr, pokój 201, telefon 31-20-22.
K-2499
Budowlana Spółdzielnia Pracy „Jedność Robotnicza”
w Starogardzie Gdańskim, ul. Szosa Chojnicka 2, za
trudni inżyniera łub technika budowlanego do pracy
bezpośrednio w produkcji względnie w komórce przy
gotowania produkcji. Warunki pracy i płacy oraz mie
szkaniowe do omówienia z zarządem spółdzielni. Rów
nież zatrudni się cieśli, murarzy, elektryków, robotni
ków niewykwalifikowanych oraz uczniów w zawodzie:
elektryk, murarz, blacharz, cieśla, malarz i stolarz.
Warunki płacy wg nowego systemu obowiązującego
w budownictwie.
K-2625
WSOP przyjmie do pracy w nowo utworzonym Za
kładzie Remontowo-Budowlanym następujących pra
cowników: zastępcę dyrektora d/s technicznych, gł.
księgowego, kier. przygotowania produkcji, kier. grup
robót z uprawnieniami, techników z praktyką w bu
downictwie, majstrów, murarzy, betoniarzy, zbroja
rzy, cieśli, ślusarzy, spawaczy, dekarzy i robotników
niewykwalifikowanych. Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia na miejscu: Gd.-Wrzeszcz, al. Grunwaldz
ka 135, pokój nr 19, tel. 41-94-20.
K-2126
Budowlana Spółdzielnia Pracy im. F. Dzierżyńskiego
w Sopocie, zatrudni natychmiast, za skierowaniem z
Urzędu Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w Sopocie,
2 kierowców z U kat. prawa jazdy oraz 1 kierowcę
z III kat. prawa jazdy. Zgłoszenia przyjmują kadry —
Sopot, ul. Polna 5, tel. 51-51-81 lub 51-46-41, w godzi
nach 7—14.
K-2183
PP „Polmozbyt” Gdańsk-Oliwa, ul. Grunwaldzka 487,
telefon 52-12-61 do 65, przyjmie pracownika na stano
wisko kierownika sklepu motoryzacyjnego w Sztumie.
Wynagrodzenie miesięczne wg eiatki płac MHW.
K-2282

GARAŻ do wynajęcia. Or
łowo. Oficerska 5a.
S-13906

POGOTOWIU «amochodowe Spółdzielnia Inwalidów „Zryw” w Wejherowie-Smie- naprawa w garażach chowie, ul Gdańska zatrudni zaraz: kierownika wywintotH.u Telefon
działu obróbki mechanicznej drewna, wykształcenie
Właścicieli, leieion
wyższe lub średnie w specjalności drewna, staż praakości, wykształcenie
cy 5 lat; kierownika kontroli jal
ości branży drzewnej z
W GDYNI. Gdańsku — ku wyższe lub średnie w specjalnoś
5-letnią praktyką; starszego mistrza działu tapicemi,
pie lub wydzierżawię fer posiadającego wykształcenie średnie w specjalności ta
me. cukiernie, kawiarnie. picerów z 5-letnią praktyką, względnie posiadającego
~ restauracje, wytwćr- ££££ »IsrtzowTkiTÄ
nie lub zakład usługowy. yo mistrza obróbki mechanicznej, posiadającego wyPodać miejsce i cene. Zgło kształcenie średnie w specjalności drzewnej z 5-letszer.ia: Pieczonka.
31-444 nją praktyką, względnie posiadający dyplom mistrzówKraików, sMoz.na 8,
K-24M ski z odpowiednią praktyką; starszego referenta ad“—~*“——-————— ministracyjno-gospodarczego posiadającego wykształ
cenie średnie ogólne * przygotowaniem w zakresie
prowadzenia spraw materiałowych oraz pracownikćw
lass:
fizycznych na stanowiska: kierowcę wózka akumula
torowego * uprawnieniami, palacza CO z uprawniePRZYJMUJEMY zgłoszenia niami, kierowcę ciągnika, stolarzy do obróbki mecha,
_
nicznej drewna. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają
na kursy spawaczy gazo- inwalidzi. Warunki pracy i płacy do omówienia w
wych i elektrycznych, kro- biurze spółdzielni, pokój nr 14. teł. S8-73, wewn. 18,
Ju l szyci* ora* poradnie.__________________________________
K-2329
two zawodowe na tytuły Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych „Elmet” w
mistrzowskie w zawodach Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 3/11, zatrudni pramletrzowski« w zawoaacn cownlka na „tanowisko głównego księgowego. Wa
śiusarsko-meehaniczinych i runki pracy ł płacy do omówienia bezpośrednio w
K-2353
elektrycznych. WZS
po przedsiębiorstwie.
świata”. Wrzeszcz. Waryń
skiego 4, tel. 41-21-82.
K-2576

,Hydrobudowa-4” - Oddział Robót Rurociągowych,
zatrudni natychmiast ze skierowaniem *
nZ*’
trudnienia, następujących pracowników:
mowania — wymagane wykształcenie średnie techmcz
ne budowlane lub mechaniczne + 4 lata praktyki,
spawaczy z uprawnieniami: PKS lub I^p”1*_2Ee
defektoskopów izotopowych, absolwentów ZSZ do pra
cy w charakterze pomocników operatorów defektosko
pów. Warunki pracy do uzgodnienia. Zamiejscowym
zapewniamy kwatery prywatne. Informacji udziela
dział kadr, telefon 22-30-46.
______ __ ___________ K~ł,2i
Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w
Lęborku przy ul. Staszica 41/42 zatrudni zaraz inżynie
rów lub techników o specjalności budownictwo ogól
no z praktyką i uprawnieniami budowlanymi. 1 raca
w wykonawstwie i zarządzie przedsiębiorstwa. Sprawa
mieszkaniowa do omówienia na miejscu. Wynagrodze
nie wg układu zbiorowego pracy w budownictwie
z dnia 15. II. 1958 r„ prot. dod. z dnia 16. IV. ^72lt^
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Motoryzacyjnych
PT w Gdyni-Redłcwie, ul. Łużycka 9 w związku i
przeniesieniem siedziby dyrekcji do Gdańska, ul. Miał
ki Srdak 4-8 i uruchomieniem tam Stacji Obsługi
Auto-Service, zatrudni od dnia 1. IV. 1974 r. nastę
pujących pracowników: inżyniera o specjalności —
transport i naprawa samochodów, techników samocho
dowych w tym diagnostów, techników ekonomistów,
monterów samochodowych, blacharzy samochodowych,
pomocników blacharzy samochodowych, lakierników
samochodowych, pomocników lakierników samochodo
wych, elektromonterów samochodowych, kobiety
do
mycia samochodów, tokarzy, elektryków, mechaników
ślusarzy. Zgłaszający się do pracy w dziale kadr w
Gdyni-Redłowie, ul. Łużycka 9 (zejście z wiaduktu
schedami w dół) powinni mieć przy sobie: legityma
cję ubezpieczeniową z aktualnymi wpisami, dowód
osobisty, książeczkę woiskową, świadectwo szkolne,
świadectwo pracy, świadectwo kwalifikacyjne. K-2271
Głównego księgowego zatrudni zaraz Przedsiębiorstwo
Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Gdańsku, Od
dział Rejonowy w Kartuzach, tel. 348. Szczegółowe
warunki do omówienia w dyrekcji przedsiębiorstwa
Gdańsk, ul. 3 Maja 9, tel. 32-39-31.______________ K-2286
Nadmorskie Zakłady Usług Meblarskich w Sopocie,
ul. 20 Października 733a, zatrudnią z-cę głównego księ
gowego. Obowiązuje skierowanie z Wydziału Zatrud
nienia oraz aktualne wpisy w legitymacji ubezpie
czeniowej.
<
K-2292
Zakład Produkcyjny PTTK „Foto-Pam” w Sopocie
zatrudni natychmiast: głównego technologa % wykształ
ceniem wyższym chemicznym, kierownika administra
cyjno-gospodarczego, magazyniera, robotnika gospo
darczego. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem:
Sopot, ul. 20 Października 799a lub telefonicznie nr
51-12-86.
K-2319
Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w GdańskuWrzeszczu, ul. Zawiszy Czarnego 17, zatrudni zaraz:
inżynierów, techników, ekonomistów, majstrów, ma
gazynierów, betoniarzy, zbrojarzy, cieśli, murarzy I ro
botników niewykwalifikowanych. Bliższych informa
cji udziela komórka kadr, Dokój 217, tel. 41-32-34 (od
nośnie pracowników fizycznych pokój 13).
K-Tr

Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego
przy GZEK w Gd.-Oliwle, zatrudni natychmiast pra
cowników: inżyniera lub technika budowlanego s
uprawnieniami, inżyniera lub technika mechanika %
uprawnieniami. Wynagrodzenie do omówienia na miej
scu w biurze SOWI Gdańsk-Oliwa, ul. Arkońska 46,
W godz. od T do 9.
K-2355
Przedsiębiorstwo
Remontowo-Montażowe
Przemysłu
Okrętowego ..Budimor” w Gdańsku zatrudni natych
miast następujących pracowników umysłowych: kie
rownika działu kosztów, kierowników zakładów inwestycyjno-montażowych. kierowników robót, st. mi
strzów, kierownika działu kontroli lakości, kierow
nika działu planowania operatywnego, gł. mechani
ka, magazyniera, socjologa i psychologa. Warunki
pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu. Zgłaszają
cy się do pracy winien zabrać ze sobą: dowód osobi
sty, książeczkę ubezpieczeniową z aktualnymi wpi
sami, książeczką wojskową świadectwo szkolne, świa
dectwo pracy 1 zaświadczenie kwalifikacyjne. Dla za
miejscowych zapewniamy kwaterv prywatne. Oferty
należy kierować pod adresem: Przedsiębiorstwo Re
montowo-Montażowe Przemysłu Okrętowego „Budi
mor” w Gdańsku-Letniewie. ul. Marynarki Polskiej 59
tel: 43-12-71 do 75 lub 43-15-89.
K-1067

i

Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Starogardzie
Gdańskim zawiadamia, że w związku z przebudową mo
stu drogowego przez rzekę Wierzycę na terenie mia
sta Pelplin, pow. tczewski od dnia 25 marca 1974 r.
aż do odwołania zostaje zamknięty całkowicie ruch
drogowy w ciągu ulicy Starogardzkiej. Na odcinku od
ulicy Szpitalnej do placu Grunwaldzkiego do mostu
dopuszcza się ruch lokalny. Objazd w kierunku Rudna
1 Starogardu został wyznaczony ulicami: Szpitalną,
Świerczewskiego, Parkową i Kościuszki o długości
1.6 km.
K-2648
W dniu
ciocia

n. 03. 1074

i.

zmarła

nasza

ukochana

t P-

JANINA ŁUKAWSKA
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Srebrzysko
dnia 25 . 03 . 74 r. o godz. 13.00, o czy m z głębo
kim żalem zawiadamia
RODZINA

V': '-.T

‘

•

Dnia 22.03.1974 r. po długich cierpieniach zas
nął w Panu, przeżywszy lat 74, opatrzony Sakra
mentami świętymi najukochańszy mąt i ojciec

? p.
JAN NOWAK
ipowstanłec wielkopolski, członek ZBoWiD.
Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 25. 03. br.
o godz. 9 w kościele Sw. Michała w Scjpocie.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 16 na cmen
tarzu w Sopocie.
ZONA l CÓRKA

8

DZIENNIK BAŁTYCKI

Nie tylko

dla filatelistów
iłośników koktusów u

M

cieszy z pewnością wy
done w lutym br. przez
pocztą NRD seria zawierają
ca 6 pięknych, kwitnących
kaktusów wybranych spo
śród
licznych
gatunków
kaktusów karłowatych ho
dowanych w NRD. Se
rią tą przygotowano nie
na podstawie atlasów bota
nicznych ale z natury. Poni
żej podajemy reprodukcją
znaczka o nom. 25 pf. Jego
motywem jest kaktus Gymnocaiiyciuzn monviüei. Gatunek
ten pochodzący z central
nych i południowych obsza
rów Ameryki P!d, opisał w
1828 r. Francuz Lemalre da
jąc kaktusowi naziwą od imię
nio znanego mu ówczesnego
miłośnika kaktusów — Monvilie. Średnica tego kaktusa
(Ą n,r K

Ttl do ?Q

1947 r. przybyłe z
'Wilna. Olga t Ev>a
Totwen zakła<dają
w Gdańsku „Teatr Łą
tek", przekształcony po
trzech latach w Pań
stwowy Teatr Lalek.
Dziś „Miniatura”, stano
wiąca teatr dla „dzieci
od lat dwóch do stu”,
liczy się potmżnie w ge
ografii kulturalnej kra
ju. Zespół teatru stano
wi 66 osób, w tym 22
aktorów,
„wyrosłych"
pod pedagogiczną opie
ką Natalii Gołębskiej.
„Miniatura" da się lu
bić, czego dowodem jest
chociażby liczny zastęp
widzów, którzy nie opuczają tu żadnej premie
ry. A było ich w histo
rii tej placówki... 97 do
tąd, w tym roku spodzie
wana jest setna pozycja
repertuarowa. Mimo iż
(a może właśnie dlate
go) teatr to przeznaczo
ny głównie dla najmłod
szych, jego repertuar
preferuje pozycje akcen
tujące patriotyzm, walo
ry moralne, nie stroni
też od folkloru i regio

Pozostałe znaczki o nomi
nałach: 5 pf, 10. 15, 20 i 35
pf prezentują inne odmiany
karłowatych kaktusów, któ
rych ojczyzną była Brazylia,
Chiiłe, Argentyna, Urugwaj, a
obecnie zaadaptowane w Eu
ropie stały słą obiektami
hodowH Bcznych zwolenników
SZYSCY zgodnie przy
tych roślin.
znajemy, że młodzież
jest teraz urodziwsza
Ostatnio wydane znaczki
USA mają wartość 10c w niż kiedyś, nawet bardzo
obiegu krajowym (do niedaw niedawno. Jest to niewąt
na 8c), a lotnicze 13 c. Na pliwy powód do dumy, bo
Jednym ze znaczków wyda to przecież nasze, własne
nym w arkuszach i rolkach dzieci.
Ale nie tylko urodą mło
pokazany jest gwiaździsty
sztandar USA z 1776 r„ z
13 gwiazdami i współczesny
- z 50 gwiazdami. Tematem
druąiego znaczka jest mau
zoleum Jeffersona, a trzeci
przypomina o kodzie poczto
wym. Wśród tegorocznych ermsfi jest wiele rocznicowych,
c mianowicie — poświęco
nych 75-leciu organ izacli wo
•jermych weteranów, 100-ieciu
urodzin poety Roberta Frosto, 200-leciu przybycia pier
wszych osadników do Kentuc
ky: 200 rocznica pierwszego
Kongresu Naródoweąo ucz
czona będzie wydaniem blo
ku z 4 znaczkami.

nalizmu. Stąd takie np.
pozycje, jak ,J3o w Ma
zurze taka dusza" w opracowaniu Natalii Golębskiej według zbiorów
Oskara Kolberga. „O tu
rze zlotorogim" te) sa
mej autorki, „Ballada
Gdańska" Franciszka Fe

Tegoroczne wydania szwedz
Ikfch znaczków rozpoczęła se
da z podobiznami sportow
ców — narciarzy szwedzkich.
Jest to seria 10-znaczkowa
prezentująca
najlepszych
narrjprzy Szwecji (wykonana
wg <dięć) w różnych dyscy
plinach tego sportu: skoki,
bieq długodystansowy, szta
feta, siołom i bieg długodys
tansowy kobiet.
200 rocznicy urodzin prze
mysłowca, Samuela Owe
na I Hansa Jorty polityka i
pisarza poświęcana 3 znacz
ki o nam. 45, 60 ? 75 <J)re.
W pierwszych dniach kwiet
nia ukaże się znaczek 35
ore przedstawiający wodos
pad w pn. Szwecji I znaczek
65 are z motywem starej za
budowy Ystad.

dzież zwraca na siebie uwagę. Dziewczęta, bo głó
wnie o nich będzie mowa,
posiadają bardzo dobry
gust, potrafią ładnie i
modnie się ubrać (wpra
wdzie nie zawsze za
przysłowiowy
„grosik”,.
ale to już sprawa in
W nej natury), mają doskona-

nikowskłego, „O Zwyrtałe muzykancie” Jana
Witkowskiego. Chętnie
sięga teatr po utwory
wybrzeżowych autorów:
poza Franciszkiem Fenikowskim wystawiali
już tu swoje sztuki Ró
ża Ostrowska, Lech Bąd
kowski, Zofia Walicka,
Alina i Jerzy Afanasje
wowie.
Na oblicze tego właś
nie teatru w stopniu
większym niż dzieje się
to z innymi przybytka
mi Melpomeny, wpły
wa jednak... widownia
— tu chyba najwdzięcz
niejsza, najżywiej reagu
jąca na to co na scenie
się dzieje. A dzieją się
rzeczy ciekawe — „Mi-

łą orientację nawet co do
najdrobniejszych szczegó
łów w nowościach mody.
Wypadałoby jeszcze sobie
tylko życzyć, żeby te umie
jętności 1 chęci towarzy
szyły im w życiu dłużej
niż sama młodość.
Jednakże
przy
tych
wszystkich rzeczach, które
nie pozostają bez wpływu
na urodę i wdzięk, nasze
młode dziewczęta nie po
trafią ładnie chodzić. Pod
stawowe grzechy w tym
względzie to ciężkość i to
porność kroków, pochylona
sylwetka, opuszczone ra
miona, a do tego jeszcze
„kiwanie” się na boki.
Ta maniera wzięła się
nie tyle z mody, bo — o
czym mowa wyżej — dzie
wczęta chcą być zadbane i
są zadbane, ile z braku a
kurat w tej dziedzinie sa
modyscypliny. Po prostu
nie jest ważne, która z
dziewcząt ładnie, a która
brzydko chodzi. Trudno je
dnak te nie najpiękniejsze
nawyki pochwalić. Ładne
poruszanie się po ulicy to
przynajmniej jedna czwar
ta wdzięku, gracji. A któraż z dziewcząt nie chcia
łaby wzmocnić tych atu
tów...
Licząc na to, przypo
minamy, że istniał kie
dyś dobry zwyczaj nau
ki chodzenia z książką na
głowie. Poza efektami, ja
kie taka dobrowolna nau
ka może przynieść, jest o
na jeszcze doskonałą żaba
wą,
Jeślś zorganizowana
jest w grupie.
(ad)

REJSY

od, kuchni
Proponuję coś iłod kiego —
nadziewane galaretką „orzesz
ki”. Do wykonania łch potrze
bne są następujące artykuły:
3/4 szklanki cukru-pudru, pół
kostki masła, 3 łyżki (płaskie)
kakao, 2 paczki herbatników
„Petit berry” (w cenie 2,30 zł),
I paczka galaretki (za 5 zł).
Galaretkę
przygotować
na
płaskim półmisku, zmniejsza
jąc o Jedną trzecią Ilość wo
dy. Po stężeniu pokroić ją na
cząsteczki
wielkości
lasko
wego orzecha.

KRZYŻÓWKA

Z

KOMAREM

POZIOMO:
5) marynowana
przyprawa kuchenna, 7) skrzy
dtaty krwiopijca, 10) choroba
wirusowa, 11) kawiarniany te
atrzyk, 12) przy kieszeni, 13)
irlandzka wyspa, 14) rasa psa,
15) czynność związana z usu
waniem elementów obudowy
z wyrobisk kopalni.
16) ma
kłujące
owoce,
18)
zimno
krwisty koń pociągowy, 23)
zdarza się czasem w cieście
lub Chlebie, 25) kierownik o*
kręgu szkolnego, 27) ani mru-mru, 28) swojska omega, 29)
interesuje speleologa, 31) od
miana, 33) termin synoptycz
ny, 34) typ aktora, 35) żargon.
PIONOWO: 1) turecka broń
sieczna, 2) domena anestezjo
loga, 3) wysoka piłka w biaiym sporcie, 4) czołg starożyt
nych, 5) kamizelka ratunko
wa, «) termin szachowy,
7)
lampka oliwna, 8) poprzednik
słonia, 9) lina stalowa prze
chodząca
przez blok zawie
szony na wolnym końcu bo
mu ładunkowego na statku,
15) urządzenie radiolokacyjne,
17) rękojeść, uchwyt, 19) re
mont, 20) film z kowbojami,
21) ordynans konny w kawa
lerii, 22) zły los, przeznacze
nie,
24)
naczynie
używane
dawniej do picia wina i mio4hi, W) krasomówca, 30) dziew

ezynka i elementarza, łt) •gipska Wisła.
„EPE”
Wśród czytelników,
którzy
do 29 bm. nadeślą prawidłowe
rozwiązania
pod
adresem
„Dziennika
Bałtyckiego”
—
80-958 Gdańsk, skrytka pocz
towa nr 419 — z dopiskiem
na kopercie „KRZYŻÓWKA z
KOMAREM" będą rozlosowane
bony książkowe.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z BANAŁEM
POZIOMO: 1) prasa, 6) ko
rab,, 11) rarogi, 12) baba, 13)
Adana, 14) orkan, 15) gama, 16)
Alaska, 17) ataki, 19) auł, 21)
agawa, 23) Oro, 25) abaka,
28) kasata, 30) agar, 32) Amara,
33) opary, 34) paka, 35) ślimak,
36) Itaka, 37) Atala.
PIONOWO: 1) Praga, 2) ra
da, 3) arama, 4) sonata, 5)
aga, 7) Obra, 8) Raksa, 9) abakus, 10) banał, 14) Oliwa, 16)
Akaba, 18) Agata, 20) dramat
22) akapit, 23) okapi, 24) Osa
ka, 26) agama, 27) bryka, 29)
arak, 31) Aral, S3) Ola.
Bony książkowe WYLOSO
WALI:
Edward Wierzbiński,
Elbląg;
Joachim
Małecki,
Gdańsk;
Stanisław
Chodor,
Kwidzyn. Bony wyślemy PO
CZTĄ.

Ogółem dorobek teat
ru przekroczył już 15
tys. przedstawień dla
ponad 4 min widzów —
i to jest najcenniejszy
sukces zespołu. Bo moż
na mówić też o sukce
sach wymiernych w in
nych loartościach — ze

rętiijg na „Gryfa“

Te wspaniałe
dziewczęta...

W

niatura", m. in. dzięki
trwającej już kilka lat
technicznej moderniza
cji sceny, prowadzi ist
ną „lalkową alchemię":
efekty i tricki uzyskiwa
ne w tym teatrze są
niekiedy wręcz zaskaku
jące — nic dziwnego

Najpierw ocieramy masło z
cukrem, dodając kakao 1 po
kruszone herbatniki. Następnie
tworzymy kulki wielkości du
żego włoskiego orzecha, któ
re
nadziewamy
galaretką.
Tak przygotowane „orzeszki”
obtaczamy
w
pokruszonych
drobno herbatnlczkach (zuży
wa się na to drugą paczkę).
Gotowe „orzeszki”
dorosłym
doskonale smakują % gorzką
herbatą, a dzieci za tym przy
smakiem przepadają.
KOK

Para sławnych
Pamiętacie interesującą i
przezabawną Mireille Darc
z filmu „Gangsterski walc”
i sławnego Alaln Delona z
wielu gangsterskich fil
mów? Ostatnio stale wi
duje się ich razem i, jak
podaję szwedzka
prasa,
nie wygląda 1» na „tylko
przyjaźń“.

więc, że wzbudzają za
chwyt zarówno tej naj
młodszej, jak i nieco
starszej widowni. Tra
fiają tu widzowie od
przedszkolaków po... lu
dzi dorosłych, a miarą
więzi łączących widzów
z teatrem są m. in. set
ki listów, napłyioających do „Miniatury”.
Sporą część widowni sta
nowią mieszkańcy tzw.
prowimeji, którzy zaró
wno dojeżdżają specjal
nymi autobusami do
wrzeszczańskiej siedziby
teatru, jak też uczestni
czą w spektaklach wyją
zdowych: na 420 wido
wisk rocznie, 120 pre
zentuje „Miniatura” w
terenie.

ALBYCJE W ROZGŁOŚNI
GDAŃSKIEJ
Nawet niektórzy wybrze
żowi esperantyści nie wie
dzą jeszcze, że Rozgłośnia
Gdańska PR ma w swoim
programie stałe (dwa razy
w miesiącu)
audycje po
święcone ruchowi esperan
ckiemu na Wybrzeżu, w
Polsce i na świecie. Są to
krótkie, najczęściej 10-minutowe wstawki
w
ra
mach
nocnego
programu
ogólnopolskiego na falach
długich 1322 m, emitowane
od godziny 1.05 do 1.30. Au
dycje powtarzane są w po
niedziałki o godz. 13.30 na
UKF.
Najbliższą
audy
cję,
tj.
powtórzenie
z
dnia 22/23 bm. będzie można
usłyszeć I. IV o godz. 13.30.
Następne
w
programie

wspomnę o trzykrotnym
już zwycięstwie w toruń
skich festiwalach teat
rów lalkowych, I nagro
dzie w międzynarodo
wym festiwalu bukaresz
teńskim, występach w
Związku Radzieckim, Ju
gosławii, Bułgarii, Fran
cji, Belgii, NRF, Liba
nie i Syrii. Jutro, w po
niedziałek, zespół „Mi
niatury” okrętuje na
prom „Gryf” i płynie
do Helsinek. Teatr za
prezentuje
widowisko
„Bo w Mazurze taka du
sza” w stolicy Finlandii,
ponadto to Turku, Kuopie, Lappeenranta i
Kotce. Niedawno odwie
dziła „Miniaturę” reży
ser fińskiej telewizji p.

nocnym 13/20 rv
(powtó
rzenie na falach UKF 22
IV) i 17/18 V (powtórzenie
27 V).
Dokładny wykaz jest do
wglądu w gablocie esperauckiej w tunelu dworca
głównego w Gdańsku.
Audycje te redaguje za
służony działacz esperancki, pedagog Józef Toczys
ki, który prosi o nadsyła
nie listów z uwagami i
rżenie
na
UKF
22
propozycjami pod adresem:
Polskie Radio Gdańsk, ul.
Uphagena 1.
SZKOLENIE
MŁODZIEŻY
Z TRZECIEGO ŚWIATA
W Instytucie Międzyna
rodowej Technicznej i Na
ukowej Współpracy w Bu
dapeszcie zakończono kurs
esperanta z udziałem mło-

71 (9229) 24 I 25 marca 1974 r.

Sirpa Sivori, która w
dniach 1 i 2 kwietnia
nakręci to widowisko w
kolorze — dla później
szej emisji na wszystkie
kraje skandynawskie. Po
Finlandii
.,Miniatura”
wystąpi w Warszawie —
w „Panoramie 30-lecia”,
następnie — w końcu
kwietnia — wyjadzie do
Leningradu.
Odznaki Tysiąclecia,
„Zasłużonym
Ziemi
Gdańskiej”, „Za Zasłu
gi dla Gdańska” — to
kolejne wyróżnienia dla
zespołu, kierowanego od
12 lat przez dyr. Zbig
niewa Baturę. Kierowni
ctwo artystyczne „Minia
tury" sprawuje Michał
Zarzecki, plastyczne —
Gizela Karłowska, będą
ca jednocześnie sceno
grafem teatru, stroną
muzyczną spektakli o~
piekuje się Wanda Dubanowicz. Z zespołu ar
tystycznego
warto tu
wymienić czołowych ak
torów, pracujących w te
atrze już ponad 20 lat:
Józefinę Unczur, Henry
ka Zalesińskiego i Zdzi
sława Borowiaka.
Jest „Miniatura” z pe
wnością jedną z czoło
wych scen lalkarskich
w kraju — mającą zre
sztą także ustaloną już
renomę międzynarodo
wą.
LAIK

dzieży z krajów trzeciego
świata. A oto kraje, z któ
rych przybyli młodzi kur
sanci:
Ludowa Republika
Bangladesz, Peru, Kambo
dża,
Ludowa
Republika
Jemenu,
Liban,
Etiopia,
Panama. Kuba,
Urugwaj.
Gwinea - Bissau, Gwinea
(Konakri), Sudan, Cypr oraz Algieria. Kursanci ko
rzystali z nowo wydanego
podręcznika „Esperanto in
ternacia'%
który
opraco
wał organizator i wykła
dowca
wydziału
filologii
esperanckiej
na Uniwer
sytecie Budapeszteńskim —
prof. Istvan Szerdahelyl.
BOR.
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»Rzym«
nej scenerii, obrazu tak osobistego, że aż chwilami
nierealnego.

EIfLINI-Roma" —
bo taki jest orygi
nalny tytuł filmu
— wchodzi na nasze ekra
ny z opóźnieniem, a mimo
to zainteresowanie filmem
jest ogromne. W Warsza
wie, gdzie był wyświetlany

F

POD REDAKCJA H; MALINOWSKIEGO
ski (21), 8- Stanisław Staniew
ski (20), 10. — 11. Marek Każmierczak i Zenon Wodzikowski (po 1.4). Z braku miejsca
nie wymieniamy tycb, którzy
są b. blisko czołówki.
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Konstrukcja filmu opie
ra się na 9 odrębnych, nie
powiązanych ze sobą sek-

resowaniem oglądane przez gwałtowną krytykę, by w
końcowych fazach znowu
bohaterów „Rzymu”.
powrócić do atmosfery me
Film nie jest oczywiście lancholii i nostalgii, tak
dla
jednoznaczną „opowieścią charakterystycznych
całego filmu. Podkreślają
o mieście”. Temat jest tu to jeszcze znakomite zdję
jedynie zamarkowany i jak cia Giuseppe Rotunno 1
delikatny szkic sporządzo pastelowa, delikatna mu
ny z fantazją wymyka się zyka Nino Roty, autora okażdej próbie definicji. prawy muzycznej wszyst
Jest ów Rzym na ekranie kich filmów Felliniego. Są
różnokolorowy, ale rów one znakomitym uzupełnię
nież pełen paradoksów, niem tego bardzo pięknego
wykpiwany i jednocześnie i bardzo osobistego utwo
ru.

Alina Panasiuk

STANISŁAW JERZY
SZCZEP ANIE C

KONKURS

WIOSENNY

ZADANIE NR 43
Mat w czterech posunięciach
(4 pkt.)
Przedstawiając szóste, kolej
ne konkursowe zadanie pro
simy uczestników jak najsta
ranniej opracowywać rozwią
zania (na przykład jak u M.
BANASZKA) za co będziemy
zaliczać
dodatkowe
punkty.
Termin — 7 dni.
ROZWIĄZANIA ZADAŃ
ZAD. 40 (Mat w' 6 pos.) 1.
Wg2-g6 Gh8 2. Wgfi-g7! G!g7
3. He3-gl Wb2-bl 4. Hgl-g7
Wbi-b2 5. Hg7-d4! Kal-bl 6.
HdlX. Piękna sześciochodówka! (Kotza i Kockelxorna?)
ZAD. 41 (Remis) Ta etiuda
A. Troickiego to miniaturo
wy fragment większej kom
pozycji (z wygraną białych).
1. Wa3-b3!! Ge5:g3 2. Kh4-h3!!
g2-glH (W) pat!!
MECZ REDAKCJA —
CZYTELNICY
Wariant przedłożony
przez
Z. Piocha został przyjęty aż
do 16 ruchu Sc3-a4 i po ma
sowej
odpowiedzi
Czytelni
ków 16... Wh8-g8 białe odcho
dzą oczywiście Hetmanem na
pole f2. Czekamy na 17 ruch
czarnych do 31 marca.
Publikujemy dziś
pierwszą
dziesiątkę z czołowej grupy
naszych uczestników: 1. Watkowscy Andrzej i Roman (po
25 pkt.) 2. Marta Borkowska
(24), 3. Jan Poddubiuk (24), 4.
Mirosław Małypan (24), 5. Je
rzy Gordziejczuk (23), 6. Zbig
niew Szymański (21), 7. Ma
rek Wit (21), 8. Roman Zieliń

Od 25 lat mgr inż. Szczepaniec z powodzeniem gra w
mistrzostwach wybrzeża dziel
nie broniąc barw Gdańska w
turniejach
ogólnokrajowych.
Już w 1948 roku kandydat na
mistrza Szczepaniec jako mło
dy
szachista
reprezentował
Gdańsk na Turnieju Miast we
Wrocławiu.
W
okręgowych
mistrzostwach
grał 14 razy.
zdobywając dwukrotnie tytuł
mistrza
WybFzeża.
Wicemis
trzem był 5 razy. Pięciokrot
nie grał w półfinałach MP i
jeden raz w finale.
W bar
wach Floty
uczestniczył
w
meczach z Kubą i Charko
wem uzyskując 1011-proc. wvnik. Szachista o rozległej wie
dzy. Styl gry — ostro kom
binacyjny. Jego piękne kom
binacje
nieraz, były drukowanp w »rasie krajowej i za
granicznej.
W
radzieckim
podręczniku
WŁ. SZUMII.INA
kombinacja
Szrzepańca
w partii z Łubieńskim jest
wydrukowana
na
pierwszej
stronie.
Członek FLOTY od
1959 roku.
KONKURS

PLEBISCYT

KTO BĘDZIE W FINALE?
Już 15 kwietnia rozpoczną
się walki czterech półfinalis
tów mistrzostw świata: Bory
sa Spasskiego
z Anatolem
Karpowem oraz Tigrana Petrosjana z Wiktorem Korcznojem. Ogłaszamy wzorem ostatniego konkursu (ćwierćfi
nały!) plebiscyt Czytelników
na wytypowanie zwycięzców.
Termin nadsyłania wyników:
20. 04. 74 r.
W związku z tym, że mecze
w półfinałach grane będą do
pierwszych
czterech
zwy
cięstw. należy podawać rów
nież ilość remisów. Jak wia
domo maksymalna ilość par
tii wynosi 16. Po rozegraniu
tej ilości spotkań przy stanie
np. +3—3 ł 10 remisach o wej
śclu do finału decyduje loso
wanie. Dla zwycięzców — 3
cenne PREMIE.

KALEJDOSKOP
PORT W ODESSIE
Port w Odessie jest pra
wie przez cały rok wolny
od lodów, a jego reda ma
16 m głębokości. Przy je
go nabrzeżach może cu
mować jednocześnie 50
statków, towary natomiast
mogą być składowane w
czterech halach magazy
nowych o powierzchni 18
tys. lub 24 tys. metrów
kwadratowych. Przeładunki
odbywają się przy pomo
cy dźwigów różnych ty
pów - nie tylko radziec
kich, ale również NRD-

owskich, francuskich, wę
gierskich i włoskich. W
porcie tym przeładowuje
się rocznie 6 milionów ton
drobnicy, nie licząc owo
ców.
OGRANICZENIE
SZYBKOŚCI
W niektórych krajach
zachodnioeuropejskich, ze
względu na trudności pa
liwowe, wprowadzono rów
nież ograniczenia w szyb
kości statków. Tak np.
statki bandery NRF zobo
wiązane są pływać z szyb-

Filmów«
rozmaitości
Jewgienij Gabriłowicz i
Siergiej Jutkiewicz kończą
pracę nad scenariuszem fil
mowym na temat „francus
kiego” okresu w życiu Wło
dzimierza Lenina (obejmu
jącego lata od grudnia
1905 r. do czerwca 1912 r.).
Film realizować będzie Aleksander Mitta.

już od pierwszych dni mar
ca, niemal równocześnie z
„Konfrontacjami” i to w
trzech kinach jednocześ
nie, miałam spore trudnoś- ■
ci z nabyciem biletu!
Jest to bowiem jeden z
najbardziej dyskutowanych
filmów Felliniego, rodzaj
poetyckiego eseju, czy też
bardzo subiektywnej wizji,
nie tyle miasta, co miesz
kających w nim ludzi. Za
mierzony początkowo jako
dokument o Rzymie, w
trakcie realizacji, temat
stal się już tylko pretek
stem pokazania
miasta
wspomnień 1 nostalgii, peł
nego malowniczych, barw
nych postaci i fantastycz-

kością stanowiącą 80 proc.
szybkości
maksymalnej.
Dla statków kursujących
na linii bliskowschodniej
oznacza to zmniejszenie
szybkości o 2 węzły co je
dnoznaczne jest z wydłu
żeniem czasu podróży śre
dnio o dwa dni.
DLA IMPORTU
KRUSZCÓW
Import kruszców do Eu
ropy zachodniej z krajów
zamorskich wzrastać bę
dzie do roku 1980 syste
matycznie i wyniesie wór.-czas ok. 500 milionów ton.
Do ich przewozu używane
będą przede wszystkim stu
tysięczniki, które już teraz
stanowią połowę floty za
trudnionej przy przewo
zach rud.
WĘGIERSKI TRANZYT
PRZEZ JUGOSŁAWIĘ
Węgierskie przedsiębior
stwo transportowe MA-

wencjach, z których pier
wsza jest wspomnieniem
ze szkoły klasztornej w
małym miasteczku w po
czątkach lat 30-tych, ostatnia natomiast to nie
mal apokaliptyczna wizja
nocnej jazdy młodych mo
tocyklistów wzdłuż zabyt
kowych ruin starożytnego
Rzymu. Wszystkie one są
półrealne jak miasto, stwo
rzone przez Felliniego nie
mal w całości w studio
Cinecitta, właśnie tam
gdzie czterdzieści łat te
mu zrealizowano również
owe kostiumowe filmy hi
storyczne, * takim zainte-

SPED skierowuje ponad
40 procent zagranicznych
transportów przez cztery
największe porty jugosło
wiańskie: Rijekę, Koper,
Split i Ploce. W portach
tych rocznie przeładowuje
się średnio 900 tys. ton
towarów eksportowanych
z Węgier lub importowa
nych do tego kraju. W
porcie Koper przeładowu
je się przede wszystkim
ropę naftową sprowadza
ną z krajów arabskich na
Węgry jak równiji Im
portowane owoce.
CYPR CZŁONKIEM IMCO
W Londynie, siedzibie
Międzynarodowej Organi
zacji Żeglugowej IMCO
podano do wiadomości,
że Cypr stał się 86 cztonkierę tej organizocji.

przepojony
melancholij
nym urokiem i ciepłem.
„...Jest to także kompilacja
wszystkich filmów, które
dotychczas robiłem, a któ
re rozgrywały się w Rzy
mie, a także innych — nie
zrobionych — które cofnę
ły mnie o całe lata w
świat postaci, sytuacji,
wspomnień i marzeń nigdy
nie zmaterializowanych” —
mówił reżyser podczas fe
stiwalu
w
Cannes w
1972 r.
Niektóre sekwencje (np.
słynny już pokaz mody
kościelnej, sceny w domu
publicznym, w teatrze Jovinelli i inne), pełne swo
istego humoru, ocierające
go się niekiedy nawet o
groteskę, momentami za
mieniają się w ostrą,

PIŃSKA FLOTA
- MNIEJSZA
Fińska flota handlowa
zmniejszyła się w roku
1973 o 30 jednostek i pra
wie 100 tysięcy BRT. Fiń
scy armatorzy sprzedali w
ubiegłym roku 51 statków
kupując tylko 19 nowych
i w rezultacie tego pod
banderą Finlandii pływa
obecnie tylko 440 moto
rowców o łącznym tonażu
1,5 min BRT oraz 28 stat
ków o napędzie parowym
z tonażem powyżej 20 tys.
BRT.
ZMIANA BANDERY
Zachodnioniemiecki sta
tek pusażerski „Hanseatic”
zmienił ostatnio banderę.
Obecnie nosi nazwę „Ma
ksym Gorki”, a jego por
tem macierzystym jest
Odessa. Statek ma 25 ty
sięcy BRT.
Wyszukał: M. N.
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W Anglii realizowany jest
obecnie film telewizyjny,
będący ekranizacją sztuki
Noela Cowarda ,JSpotka
nie". W głównej roli wy
stępuje Sophia Loren.

Druga córka Judy Gar
land, siostra słynnej Lizy
Minelli — Lorna Luft —
zadebiutowała ostatnio ja
ko piosenkarka. Nie jest to
jednak szczyt marzeń Lorny, która myśli poważnie o
karierze aktorskiej.

Aleksander Astruc pod
jął się przeniesienia na ek
ran w 6 nowelach filmo
wych... filozofii Jean-Paul
Sartra. Znajdą się tu za
tem filmowe materiały do
kumentalne t liczne wywia
dy. Filmem zamteresoioały
się telewizje
wszystkich
krajów Europy zachodniej.
Nie będzie on jednak wy
świetlany we Francji, gdyż
nie wyraził na to zgody
sam Sartre.

Imieniem Anny Magnat
nazwano jedną z ulic Rzy
mu i to już w trzy mie
siące od śmierci aktork
Decyzję tę podjęto pomi
mo istniejącej ustawy prz
widującej w takich wypai
kach upływ 10 lat od dni
śmierci. Zasadę tę ziarna
nu dotąd dwukrotnie: z
ivypadku papieża Jam
XXIII i Johna F. Kenne
dy’ego.

