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Wieńce i kwiaty
w miejscach pamięci narodowej

I sekretarz KC PZPR
Edward Gierek i prezes
Rady Ministrów Piotr Ja
roszewicz odwiedzili
29
marca br. przebywającą na
ćwiczeniach poligonowych
jednostkę rakietową Śląs
kiego Okręgu Wojskowe
go.
Gościom towarzyszył mi
nister obrony narodowej
gen. armii Wojciech Jaru
zelski.
Jednostka rakietowa Slą
skiego OW — godna kon
tynuatorka tradycji bojo
wych artylerzystów II Ar
mii Wojska Polskiego nale
ży do przodujących w na
szych siłach zbrojnych.
Rakietowcy gorąco powi
tali swoich gości. Po wyslu
chaniu meldunku o dzia
łalności szkoleniowej i ide
owo-wychowawczej
pro
wadzonej w jednostce, gos

Depesze gratulacyjne

z Polski

Wczoraj w 29 rocznicę wyzwolenia Gdańska złożono wieńce i kwiaty w miejscach pamięci narodowej.
Na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich po odegraniu hymnów narodowych Polski i ZSRR delega
cje władz i organizacji społecznych złożyły wieńce i kwiaty.
nryu«
Wieniec złożył również: konsul generalny ZSRR FIODOR SZARYKIN i konsul generalny NRD HEINZ FI^CHcR.
Uroczystość składania wieńców odbyła się także na Westerplatte i na cmentarzu Na Zaspie.
Na zdjęciu: składanie wieńców na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.
Fot. W. Nieżywinski

Tylko jeden gdańszczanin
inalistą uoksei <
44
zawodników
rozegrało
czoraj na ringu w hali Olii przedostatni akt tegoroczej batalii o mistrzostwo Poi
li w boksie. W tej liczbie
•serwowaliśmy aż 9 gdańszan. Niestety, w finale znazł sie tylko
jeden
nasz
zedstawiciel, autor najwięk-

Angielski piłkarz
oskarżony

rzez b. miss świata
■wiazda
angielskiego
solu — George Best —
lie 24 kwietnia przed
era. Jest on oskarżony
nadziei futra i innych
edmiotów z apartamen
’ niedawno zdetronizolej miss świata, 20-letj Amerykanki, Mario’ ze swych ekstradch występów Best
>yć przesłuchiwany
* tygodniu Rozpranak odwołano na
poszkodowanej
łż udała się ona na
swego narzeczom eerykańskiego miliokierowcy wyścigcr
etera Revsona, któiął tragicznie w u
tygodniu podczas
w w Republice Płd.
przebywa na woli kaucją w wy sok o;vs. funtów (tj. ok.
Dl.).
(PAP)

szej sensacji — Leszek KOSEDOWSKI. Oprócz niego do
brą
postawę
zaprezentował
Wiesław ADAMSKI, który nie
słusznie przegrał z Januszem
Gortatem.
W związku z transmisją te
lewizyjną organizatorzy zmie
nili kolejność walk.
Pierwszym finalistą 45
mi
strzostw Polski został Misiak
(Lublin), który w wadze pa
pierowej wygrał z Chrzanow
skim (Kielce). Ten ostatni do
znał kontuzji łuku w trzecim
starciu. W drugiej walce dnia
w wadze muszej spotkali się
Czerwiński (Szczecin) i Stec
(Wrocław). Po nie najładniej
szej walce jednogłośne
zwy
cięstwa odniósł szczecinianin.
W koguciej Jagielski (Katowi
ce) pokonał Massiera (Wroc
ław),
W kolejnej walce wieczoru
w ringu stanęli naprzeciw sie
bie
Kokoszka
(Rzeszów) i
gdańszczanin
WYPYCH.
Po
nie najlepszej pierwszej run
dzie w drugiej Wypych kilka
krotnie celnie skontrował ry
wala. W ostatnim starciu Ko
koszka przeszedł do ataku, a
jego silne ciosy raz za razem
trafiały Wypycha. Nie
było
więc wielkim problemem orze
rżenie sędziowskie. Kokoszka
odniósł
jednogłośne
zwycię
stwa.
W drugim pojedynku wagi
muszej Borkowski (Łódź) wy
grał jednogłośnie z Górnym
(W-wa). Następnie na
ringu
ujrzeliśmy kolejnego naszego
boksera — Leszka KOSEDOWSKTEGO, który spotkał się w
wadze koguciej z obrońca ty
tułu. brązowym medalistą ME
z Fe’gradu — Madejem (Katowicp) Kosedowski rozpoczął
walke bez resnektu dla
mi
strza. celnie kontrował i u'rn’wvwsl rywala w hezmecz
nej odległości. Jednak
silny
mos Madeia w pierwszej run
dzie nowalił na deski nasze
go nieściarza. W drugim star
em gdańszczanin konsekwent
nie realizował nlnn t.aktvczny.

Dzień, w którym na Dworze Artusa
flagi
na
historycznym
Dworze Artusa. Ale hitle
rowcy bronili się jeszcze w
porcie. Zdobyto go 30 III i
ten dzień przyjęto jako da
tę wyzwolenia Gdańska.
Nadmotławski gród wró
cił do Polski zburzony i
wymarły. Nie było budyn
ku, który nie ucierpiał od
działań wojennych. To, że
nasze miasto jest znów
piękne i tętni życiem — to

FJN, scenę Teatru „Wybrze
że” zawojował Zespół Pie
śni i Tańca „Gdańsk” pod
dyrekcją Tadeusza Kałdowskiego.
Godzinnym
programem pt. „Uśmiech
Gdańska” zdobył on szcze
re uznanie całej widowni
i dużo oklasków. Można
już chyba stwierdzić, że
jesteśmy świadkami naro
dzin ambitnego przedsię
wzięcia artystycznego, któ

kupu oraz detaliczne
;ota, srebra i platyny
320 zł za 1 gram, a srebra
3300 zł za 1 kg.
Ceny detaliczne wyro
bów ze złota podwyższa się
średnio o 25 proc., sztuć
ców srebrnych o 30 proc.,
sztućców srebrzonych śred
nio o 25 proc. oraz biżu
terii i innych wyrobów
ze srebra o 20 proc.
• Dokończenie na str. 2

Fot. W. NieżywińjM ,

Wiosna

„Mariner-10” - relacjonuje

Pasma gór na Merkurym
Amerykańska automaty
czna stacja rniędzyplanetar
na „Mariner - 10” zbliży
ła się w piątek o godz
21.46 czasu warszawskiego
na najmniejszą odległość
od
powierzchni planety
Merkury, znajdującej sie,
najbliżej Słońca.
Stacja
przeleciała w
odległość:
740 km od powierzchni pla
nety, przekazując
serie,
zdjęć telewizyjnych, okre.
lonych przez uczonych ja
ko „rewelacyjne”. Przed
stawiciel zespołu uczonych
w ośrodku dalekosiężnej
łączności kosmicznej w Pa
sadenie oświadczył, że ja
kość zdjęć oraz zawarta w
nich ilość informacji nauko

wych, przekroczyła oczeki
wania. Na zdjęciach widać
powierzchnię planety usia
ną kraterami oraz dolina
mi i pasmami górskim^
Można na nich rozpoznać
obiekty o wielkości boiska
do piłki nożnej.
Instrumenty naukowe „Marinera-J0” wykryły, że Mer
kury posiada ntezwykle roz
rzedzona atmosferę, w której
znajdują sie m. in. takie_ gą
-.y ,iak: argon, neon, wodór •
hel.' Ponadto pianeta posiada
niezwykle słabe pole magne
tyczne. Szczegóły misji „Mart
nera*’ mają być ogłoszone w
niedzielę rano na konferencji
prasowej w Pasadenie. „Ma
riner - 10” dokona jeszcze jed
nego przelotu w pobliżu Mer
kurego we wrześniu br.. po
czym wejdzie na orbitę okołosłoneczną.
(PAP)

Podwyżka cen benzyny w CSRS
Jak poinformowała agencja CzTK, w Czecho
słowacji
postanowiono
przeprowadzić cały zespół
posunięć, zmierzających do

Redukcja załogi u Forda
Zakłady samochodowe „FordMotor-Company” powzięły de
cyzję zwolnienia na 1 do
2' tygodni w przyszłym mie
siącu dalszej grupy robotni
ków.
Będzie to grupa licząca
14 200 osób. Fabryka zwolni
ła już na czas nieokreślony
12.000 robotników. Nowa re
dukcja jest związana z kolej
nymi planami zmniejszenia pro
dukcji tych zakładów.

oszczędności paliw. Rada
ministrów
zobowiązała
wszystkie
resorty
do
zmniejszenia o 10 proc. (w
porównaniu z planem na
rok bieżący) zużycia benzy
ny i paliw do silników
dieslowskich.
Rząd postanowił z dniem
30 marca br. przeprowa
dzić regulację cen detalicz
nych benzyny. Tak np. ce
nę benzyny zwyczajnej pod
niesiono z 2,10 korony za
1 litr do 4 koron.
Podjęte środki mają na
celu osiągnięcie maksy
malnych oszczędności w zu
życiu paliwa.
(PAP)

Delegacja Komitetu Obwodowego SED
na Wybrzeżu gdańskim
W piątek wieczorem przy
był do Gdańska II sekre
tarz Berlińskiego Komitetu
Obwodowego SED Helmut!)
Müller, któremu m. in. to
warzyszą: kierownik Wy
działu Ogólnego Komitetu
Obwodowego SED w Berli
nie Willi Böhmert i zastęp
ca kierownika tego wydzia
łu Werner Erike.
Wczoraj w godzinach ran
nych Helmuth Müller i
członkowie delegacji SED
spotkali się w Komitecie
Wojewódzkim z Sekreta
riatem KW. W spotkaniu uczestniczyli II sekretarz
KW PZPR w Gdańsku Ta
deusz Fiszbach, sekretarz
KW
Feliks
Pieczewski,
przewodniczący WKKP Jan
Pelowski i inni. W szczerej
i bezpośredniej rozmowie
dokonano ■wymiany infor
macji. dotyczącej aktual
nych problemów społecznogospodarczych.
Z Komitetu Wojewódz
kiego delegacja SED z H.
Müllerem udała się na We
sterplatte, gdzie złożyła wie
nieć. a następnie zwiedziła

oraz wysłuchała
teren budowy Portu Pół Miasto
nocnego
i
Rafinerii koncertu organowego w Ka
tedrze Oliwskiej.
„Gdańsk”.
Dziś goście odwiedzą oW godzinach popołudnio
wych, w towarzystwie wi środki rekreacyjne woje
ceprezydenta m. Gdańska wództwa i w godzinach po
Józefa Łacmańskiego. dele południowych opuszczą zie
E.M.
gacja zwiedziła Główne mię gdańską.

IT sekretarz KW PZPR Tadeusz Fiszbach wita Helmutha Müllera — II sekretarza
Berlińskiego
Komitetu
Obwodowego SED.
Fot. W. Nieżywinski

• W Damaszku
poinformo
wano, że w sobotę — 19 dzień
z kolei — trwała wymiana og
nia artyleryjskiego na Wzgó
rzach Golan.
W piątek artyleria izrael
ska
ostrzelała okolice
miej
scowości Hasbaja, leżącej w
rejonie Arkub, na południu Li
banu. Od pocisków izraelskich
zginęło
trzech obywateli li
bańskich,
• Sytuacja w Etiopii Jest w
dalszjun ciągu napięta. W sto
licy panuje spokój, lecz * in
nych rejonów kraju nadcho
dzą
wiadomości o incyden
tach,
demonstracjach i star
ciach z policją. W południo
wej części Etiopii policja otwo
rzvla ogień do grupy rolni
ków. którzy
zamierzali ode
brać ziemię przyznana obszar
nikom pochodzącym z innych
stron kraju.
Co najmniej 15
osób zginęło. W mieście Arba
doszło do starć między
poli
cją i studentami.
Zginęły
4
osoby a kilkanaście odniosło
rany.
• Siły
bezpieczeństwa Re
publiki
Irlandii podjęły
we
wszystkich portach kraju nad
zwyczajne środki w związkn
z informacjami, że u wybrze
ży irlandzkich
spostrzeżono
nie zidentyfikowana łódź pod
wodną.
Władze w
Dublinie
przypuszczają, że chodzi tu o
nielegalny
przerzut broni dla
Irlandzkiej Armii Republikań
skiej.
• Rząd Andrucopulosa. któ
ry doszedł przed czterema mie
siącami do władzy w Grecji,
stosuje represje przeciwko de
mokratom. W ciągu trzech ostatnmh tverodni władze grec
kie aresztowalv
w Atenach.
Salonikach i Pireusie
ponad
77 komunistów.
Znów
zapełniają sie kaza
maty obozu koncentracyjnego
na ,.Wyśnię śmierci” — Jaros
(na Morzu Egejskim),
który
został zamknięty na
żądanie
Mied-»vn* rodowego Czerwone
go Krzyża w 1969 r. W obo
zie nrzebvwa
obecnłe ponad
t(V» więźniów.
• Według
doniesień * Llzbonv. władze uczelniane zamknełv
wvdzlal
ekonomiczny
wyższego instytutu
technicz
nego w* stoliev Porlueal’L Pow’odcm tego był wiec studen
tów. na którym młodzież wy
stępowała
przeciwko wojnom
kolonialnym
prowadzonym
przez.
Portugalię w Afryce.
• W Lagos odbyła sie w so
botę publiczna egzekucja czte
rech mężczyzn za napad ra
bunkowy z
bronią w
ręku.
Trzv lata temu rząd
Nigerii
wprowadził karę śmierci
za
tego rodzaju przestępstwo.

Samochody
-masłem?
Policja hauiburska poinfor
mowała, że aresztowała dwóch
c/tonków gangu, specjalizują
cego się w kradzieży luksuso
wych samochodów na terenie
NRF i przemycaniu ich
do
Grecji. Wg danych uzyska
nych przez policję, gangowi
udało się „przerzucić” przez
granicę 2000 samochodów. Ró
wnolegle policja
grecka za
trzymała w .Atenach
szefów
gangu oraz przechwyciła 82 sa
m o chody marki Mercedes, z
których każdy kosztuje ponad
40 tys. marek (tj. 16 tys. doi.).
Policja podała, że gang mógł
swobodnie sprzedawać
prze
mycone samochody na tere
nie Grecji,
ponieważ
każdy
pojazd był zaopatrzony w pod
robione papiery,
wypełnione
w języku niemieckim, którego
nie
znają
funkcjonariusze
greccy.
Paserzy posunęli się
nawet do takie! bezczelności,
że dokumenty, którymi posłu
giwali się pr7.v uprawianiu
swego procederu, były zao
patrzone w pieczęć: ..Masło
niemieckie najwyższej
jako
ści”.
(PAP)

Wizyta premiera Szwecji Olofa Paime

• Dokończenie na str. 2

Podwyższone ceny
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Cena 1 zł

cie
obserwowali
pokaz
kunsztu bojowego
Nasi żołnierze — stwier
dził m. in. Edward Gierek
— swoją wiedzą i umie
jętnościami, dobrze służą
umacnianiu
obronności,
przyczyniają się również
efektywnie do społecznogospodarczego rozwoju Pol
ski.
30 marca br. I sekretarz
KC PZPR Edward Gierek
i premier Piotr Jarosze
wicz w towarzystwie mini
stra
obrony narodowej
gen. armii Wojciecha Jaru
zelskiego — odwiedzili żoł
nierzy Północnej Grupy
Wojsk Armii Radzieckiej.
Po powitaniu gości, do
wódca Północnej Grupy
Wojsk Armii Radzieckie,
gen. płk Iwan Glerasimow
przedstawił członków Ra
dy Wojennej oraz zapoznał
Edwarda Gierka i Piotra
Jaroszewicza z życiem i
szkoleniem żołnierzy ra
dzieckich.
Wysokie uznanie gości
wzbudził
zwłaszcza mi;
strzowski pokaz działań
lotnictwa i wojsk zmecha
nizowanych. I
sekretarz
KC PZPR wręczył przodu
jącym żołnierzom ćwiczą
cych jednostek symbolicz
ne upominki.
Na zakończenie pobytu
Edward Gierek i Piotr Ja:
roszewicz oraz gen. armii
Wojciech Jaruzelski spot
kali się z kadrą i żołnierza
mi, a następnie z dowódz
twem Północnej
Grupy
Wojsk Armii Radzieckiej
Edward Gierek, Nawią
zując do jubileuszu Polski
Ludowej, podkreślił zna
czenie i rolę przyjaźni
współpracy ze Związkiem
Radzieckim, u podstaw któ
rej leży jedność ideowopolityczna naszej partii z
KPZR, w pokojowym, so
cjalistycznym rozwoju na
szego kraju.
(PAP)

zawisły czerwone i biało-czerwone flagi...

Od 1 kwietnia br.

Jak informuje Państwo
i Komisja Cen, z dniem
kwietnia br. podwyższa
; ceny skupu złota, srea i platyny oraz ceny
taliczne wyrobów ze zło
1 srebra.
Nowe ceny skupu złota
próbie 1000 wynosić będą
>4 *ł za 1 gram, platyny

Przewodniczący
Rady
Państwa Henryk Jabłoń
ski wystosował
depeszę
gratulacyjną do prezyden
ta Socjalistycznej Republi'
id Rumunii Nicolae Ceau
sescu w związku z jego
wyborem na to stanowi
sko.
Prezes Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz przesiał
gratulacje do Manei Manescu z okazji powołania
go na stanowisko przewód
r.iczącego Rady Ministrów
Socjalistycznej
Republik:
Rumunii.
(PAP)

Uroczysty koncert w Teatrze „Wybrzeże”

Konsul generalny ZSRR
Fiodor Szarykin, wicepre
zydent miasta Gdańska
Józef Łacmański, sekre
tarze komitetów dzielnico
wych PZPR i przedstawi
ciele organizacji młodzie
żowych, przybyli wczoraj
do Teatru „Wybrzeże” na
uroczystą akademię zorga
nizowaną dla młodzieży z
okazji 29 rocznicy wyzwo
lenia Gdańska.

ni

E. Gierek i P. Jaroszewicz
u polskich i radzieckich
żołnierzy

W 29 rocznicę wyzwolenia Gdańska
...............-

BC

Gdańsk, niedziela 31. III. i poniedziałek 1. IV. 1974 r.
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Nastrój i realia tamtych
historycznych
już _ dni,
przypomniał w krótkim
przemówieniu
wiceprze
wodniczący Miejskiego Ko
mitetu FJN Janusz Lewiń
ski. 22 III 1945 roku woj
ska II Armii wyzwoliły
Pszczółki. 26 III cztery ar
mie radzieckie ruszyły na
Gdańsk. Trwały niesłycha
nie zacięte walki, tym
trudniejsze, że, całe ulice
obracano w gruzy, które
miały stać się szańcami obrony, 28 III wojska ra
dzieckie i towarzysząca im
polska I Brygada Pancer
na im. Obrońców Wester
platte, wdarły się do mia
sta i zatknęły zwycięskie

zasługa ludzi, którzy doń
przybyli, którzy trudem wła
snych rąk i umysłów przy
wrócili je krajowi. Wice
przewodniczący J. Lewiński
podziękował całemu społe
czeństwu miasta Gdańska
za upartą znojną pracę,
która uczyniła Gdańsk je
szcze piękniejszym niż był.
Mówca przypomniał też,
że co roku w dniu w któ
rym obchodzimy rocznicę
wyzwolenia, podobne uro
czystości odbywają się w
Leningradzie — mieście z
którym łączą nas specjal
ne bliskie i serdeczne kon
takty.
Po krótkim wystąpieniu
wiceprzewodniczącego MK

w.

Nietywińskl

re wejdzie do historii na
szego miasta. Zespół Pie
śni i Tańca „Gdańsk”
przedstawiamy dziś czy
telnikom na str. 4 „Rej
sów” w specjalnym fotore
oortażu.
(zet)

Pogoda
Jak na* poinformował dyżur
ny synoptyk, dziś na Wybrze
żu będzie zachmurzenie umiar
kowane, miejscami przelotne
deszcze. Temperatura od +4
st. rano do +54 w ciągu dnia
Wiatry słabe, wiehodnie.

No zaproszeni* prezesa Rady Mini
strów Piotra Jaroszewicza przybędzie
w poniedziałek, 1 kwietnia, z oficjalną
wizytą do Polski premier rządu szwedz
kiego - OLOF PALME.
Pobyt Piotra Jaroszewicza w Szwecji,
który odwiedzi! ten kraj w 1972 r., jak
i obecna wizyta stanowią ważne wyda
rzenia w stosunkach między obu kra
jami. Stosunki te sa dobrym przy!.,adem praktycznej realizacji zasady po
kojowego, aktywnego współistnienia
państw o odmiennych systemach.
Przewidziane w trakcie 4-dniowej wi
zyty szwedzkiego męża stanu rozmo
wy obejmą szeroki wachlarz proble
mów zarówno dwustronnych, jak
i
związanych z aktualną sytuacją w Eu
ropie i na świecie. Jednym z waż
nych zagadnień będzie rozwój pokojo
wej współpracy państw basenu Bał
tyku. Wśród spraw związanych ze sto
sunkami dwustronnymi szczególnie wie

le miejsca - jak można sądzić - zaj
mą problemy współpracy i wymiany
gospodarczej.
Bliskie i dogodne sąsiedztwo geogra
ficzne, tradycyjnie dobre stosunki i osiągnięty już stopień ich rozwoju, o
także wzajemne uzupełnianie się go
spodarki Polski i Szwecji - stwarza
ją obiektywne warunki sprzyjające roz
wojowi współpracy ou państw. Współ
pracę tę wspomagają wartości tak
istotne, jak wzajemne żywe zaintereso
wanie i sympatia obu narodów.
Rozwój kontaktów politycznych mię
dzy obu państwami zaznaczył się szcze
gólnie w ostatnich latach, kiedy to
Szwecja - pozostając wierna swej po
lityce neutralności - zwiększyła swą
aktywność na arenie międzynarodowej.
Potępienie kolonializmu, rasizmu, kon
struktywne stanowisko w sprawie kon
ferencji bezpieczeństwa i współpracy
w Europie, opowiadanie się za rozwo

jem współpracy ze wszystkimi państwa
mi, niezależnie od ich ustroju - oto
niektóre elementy polityki realizowanej
przez socjaldemokratyczny rząd szwedz
ki, na czele którego od blisko 5 lat
stoi Olof Palme.
Rozwojowi polsko-szwedzkiego dia
logu służą liczne kontakty polityków I
działaczy, a także przedstawicieli ży
cia społecznego. W ostatnich latach
wymienili m. in. wizyty ministrowie
spraw zagranicznych obu krajów.
Wizyta premiera Palme w Polsce,
pozwoli mu m. in. bliżej poznać
wszechstronny rozwój gospodarczy na
szego kraju. Dalszemu rozwojowi
kontaktów polsko - szwedzkich służyć
będzie wieloletni program współpracy
gospodarczo - przemysłowej i nauko
wo-technicznej,
którego podpisanie
przewiduje się w czasie wizyty szwedz
kiego męża stanu w Warszawie.
(PAPJ

s

DZIENNIK

w stoczni im. Lenina
Kadłubowcy ze Stoczni
Gdańskiej im. Lenina za
kończyli I kwai-tał br. zwo
dowaniem dwóch statków.
Wczoraj przed południem
na wodę spłynął kadłub
kolejnego
trawłera-przetwórni o nośności 1 500 ton,
budowanego dla armatora
rumuńskiego. Jednostka otrzymała nazwę m/t „Mindra”. Matką chrzestną stat
ku jest p Olimpia Zizi
Toader, żona pracownika
ambasady Rumunii w Pol
see.
Następnie o godz. 15 sto
czniowcy gdańscy zwodo
wali bazę-przetwórnię o
nośności 10 tys. DWT prze
znaczoną dlo armatora ra-

akademickiego ruchu nau
kowego.
Poprzedzona wcześniej
szymi ustaleniami w ko
łach naukowych dyskusja,
ujawniła zapał, i chęć pod
jęcia przez studentów kon
kretnych problemów. Syg
nałem rzetelności studenc
kich zobowiązań, było za
kończenie ’ środowiskowe
go konkursu „Młoda myśl
dla kraju”.
Magistranci
nie chcą pisać prac dyplo
mowych pro forma. Stu
denci, których opracowa
nia wyróżniono, zajmowali
się konkretnymi sprawami
społeczno - gospodarczymi.
Ich propozycje będą wyko
rzystane w praktyce .
Coraz częściej piszemy
o nagrodzonych
studenc
kich projektach dróg, mo
stów, osiedli, maszyn i ca
łych zespołów produkcyj
nych.
Taki jest właśnie
kierunek
działania
stu
denckiego, zgodny z wymo
kami nowoczesności i po
trzebami gospodarki kraju.
JAK

w Berlinie Zachodnim

dzieckiego. Nazwę -- m/s
W piątek w Berlinie Za
„Sowietskaja Ruriakia” —
nadała statkowi jego mat ehodnim odbyło się uro
ka chrzestna p. Barbara czyste oficjalne otwarcie
Stachurska, żona dyrekto obchodów 30-lecia PRL. W
ra naczelnego „Hydrobudo
sali Uranii przy Kleist
wy-4”.
(sta) strasse poseł na Sejm PRL
red. Edmund Mcclewski
Wczoraj w Stoczni Pół wygłosił wykład na temat
nocnej odbyło się wodowa
nie wielozadaniowego stat polityki zagranicznej PRL.
ku rybackiego, przeznaczo
Imprezy z okazji 30-le
nego dla armatora radziee cia PRL odbywają się w
kiego. Matka
chrzestna,
naczelnik miasta Kwidzy Berlinie Zachodnim już od
na Halina Jadczak. nadała początku br. Największe
statkowi imię „Zwierewo”. zainteresowanie
wzbudził
Tydzień
Filmów
Pol
W czasie wodowania obecny był konsul Konsula skich, Oceniono go w tym
tu Generalnego ZSRR w mieście jako sensację kul
turalną.
Gdańsku Jurij Trofimow.

Wczoraj odbyła się uroczystość otwarcia Domu
Technika w Gdańsku. Czterokondygnacyjny funkcjo
nalny budynek o wysokim standardzie
wyposażenia
wnętrz, wybudowany został w śródmieściu przy ulicy
Rajskiej.
W Domu Technika znaj
duje się aula o 450 miej
scach, 8 sal konferencyj
nych, klub z kawiarnią i
restauracją,
księgarnia,
czytelnia, ośrodek francu
skiej dokumentacji techni
cznej i redakcja czasopi
sma „Budownictwo Okrę-.

downiczych Domu Techni
ka otrzymali wysokie od
znaczenia państwowe. Krzy
żem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski udeko
rowano Leszka Tyrankiewicza, a Złoty Krzyż Za
sługi otrzymała Bogumiła
Siemińska.

skiej”, a 23 osoby uhono
rowano odznaką ,.Za Zasłu
gi dla Gdańska”.
Wiceprzewodniczący Ra
dy Głównej NOT Stefan
Pietrusiewicz
udekorował
kilkudziesięciu inżynierów
i
techników złotymi i
srebrnymi odznakami NOT.
Telegram z najlepszymi
życzeniami dla gdańskiej
organizacji przesłał mini
ster nauki,
szkolnictwa
wyższego i techniki Jan
Kaczmarek.

W sc-iLię Sąd Wojewódzki
m. st. Warszawy ogłosi!
wyrok w sprawie 17-Ietniego
Ireneusza Rionelliego oskar-

GTPS zaprasza dziś o godz.
1* do Ratusza Staromiejskiego
» Gdańsku na 50 Jubileuszowy
Gdański Wieczór Muzyczny. W
programie utwory: H. Wieniaw
ikiego, P. Sarasate, M. Bor
kowskiego. F. Chopina, i W.
A. Mozarta.
W tymże ratuszu o godz. 10
od^ię^zie sie koncert
poezji,
prozy artystycznej i muzyki w
ramach turnieju wojewódzkie
go XX Ogólnopolskiego KonKiirsu Recytatorskiego.
W „Żaku” odbędą się dwa
koncerty jazzowe uczestników
festiwali „Jazz nad Odrą” Mię
dzynarodowej Grupy Jazzowej
Tomasza Stańki © godz. 17 i
amerykańskiego zespołu „The
Vew Haven Jazz Ensemble” —
o godz. 2fl. Po koncertach o
go dz. 22 — całonocny „Jam
session”.
KMPiK „Ruch” w Gdyni za
prasza na teleturniej „Prasa
— źródłem wiedzy”
(godz.
17.W), podczas którego wystą
pią (w części artystycznej) ak
torzy opery i teatru.
O godz. 12.3<l w „Rudym Ko
cie” występuje dziś kapela dudziarska.
„Krokusy” zapraszają na nie
dzielny spacer brzegiem morza
x Orłowa do Brzeźna. Zbiórka
n* peronie kolei elektrycznej
w Orłowie dziś o godz. 10.
„Dreptusie” wybierają się na
trasę Zelewo — Zamostne —
Bolszewo. Chętnych oczekują
o godz. 9 na przystanku PKP
Gdynla-Stocznia.
„Wanoga” zaprasza na wy
cieczkę pieszą trasą Rębiechowo — Żukowo. Wyjazd z Gdy
ni pociągiem o godz. 8.10.
„Trampy” oczekują dziś o
godz. 9.39 uczestników T etapu
„Rajdu na raty” przv Techni
kum
Mechaniczno-Elektrycz
nym.
Stew. Polskich Artystów Mu
zyków i Wydz, Kult. UM w
Gdańsku zapraszała o god/. 1*
do klubu SPAM (ul. Heweliu
sza IB) na koncert. Wystania:
Teresa Pr/eradzka (sopran) i
Elvira Hodinarova (fortepian)

W dniu 1 kwietnia br.
o
godz. 12 w Klubie Garnizono
wym we Wrzeszczu przy
ul.
Słowackiego ? odbędą sie eli
minacje wojewódzkie XIII OgóTnopolskiego Konkursu Pio
senki Radzieckiej.
„Bąbelki” zapraszają na tra
dycyjną wycieczkę „primaapri
lisowa”. Snotkanie w hallu
dworca PKP w Sopocie
o
godz. 17.
Na ilustrowana przeźroczami
prelekcję pt. ..Z esperantem
przez
Jugosławię”
zaprasza
Klub Turystyczny „Esperanto”
w Gdyni o godz. 18.30 1 kwi“t
nia br. Prelekcja odbędzie sie
w lokalu PTTK przy ul. 3 Ma
ja w Gdyni.

żoneso o to że 9 marca br.
wykorzystując
nieobecność
kierowcy wsiadł do autobusu
stojącego przy placu Komuny
Paryskiej, uruchomił silnik i
wjechał na grupę przechod
niów, zabijając 1 osobę i 2
ciężko raniąc, a następnie li
derzy! w zaparkowane samo
chody i taranując jeden
z
nich wpadł na ścianę domu.
I. Rionełli był wówczas pija.
ny i niewiele pamięta z owe
go tragicznego wydarzenia.
Sąd skazał oskarżonego na
3 lat pozbawienia wolności i
zakaz prowadzenia pojazdów
przez 5 lat.
Sad wydał również wyrok
na kierowcę autobusu, Zyg
munta
Skrzypczaka,
który
odpowiadał
za pozostawienie
pojazdu
bez
odpowiedniego
zabezpieczenia. Uznając, że Z.
Skrzypczak
nie
zachował
wszystkich
możliwych
środ
ków ostrożności, sąd stanął je
dnocześnie na stanowisku, iż
dopuścił się on nie przestęp
stwa lecz wykroczenia i wy
mierzył mn J tys. zł grzyw
ny.
(PAP)

Przerwa
w dopływie prądu
W związku z konserwacją
urządzeń energetycznych nasra
Pi przerwą w dopływie prądu
3 kwietnia w godz. 9—13 do l i
piec i Niegowa oraz do bu
dynków przy ul. ul. Za wiej
skiej. Żuławskiej i Jedności
Robotniczej od nr domu 293 do
370.

wych oraz przy współ
udziale Zjednoczenia Prze
mysłu Okrętowego. Zjedno
czenia Morskich Stoczni
Okrętowych, Zjednoczenia
Portów Morskich, Gdań
skiego Zjednoczenia Bu
downictwa i Polskich Li
nii Oceanicznych.
Podczas wczorajszej uroczystości w hallu Domu
Technika odsłonięto tabli
cę upamiętniającą funda
torów oraz otwarto wysta
we
25-letniego dorobku
Oddziału
Wojewódzkiego
NOT.
(zh)

W ostatnim czasie skup zło
ta i innych metali szlachet
nych w naszym kraju wykazu
je tendencję spadkową, wzrósł
natomiast silnie popyt na wy
roby ze złota i srebra. Wzmo
gły się ponadto obroty na ryn
ku nielegalnym. Jednocześnie
rosną ceny, które płacić musi
my przy imporcie złota. Uza
sadnia to podwyżkę cen sku
pu złota i metali szlachetnych,
co, powinno przynieść w kon
sekwencji ożywienie tego sku
pu. Podwyżkę cen detalicz
nych wyrobów ze złota i sre
bra uzasadnia
również
ko
nieczność dostosowywania po
złomu tych cen
do aktual
nych warunków rynkowych.

Laureaci nagród
im. Tespisa
Podczas
niedzielnego
spektaklu „Don Carlosa” w
Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego nastąpi wrę
czenie nagród im. Tespisa.
przyznanych drogą plebi
scytu przez widzów Teatru
Dramatycznego w Gdyni.
Za najlepszego aktora te
go teatru w roku 1973 no
sił. on wówczas nazwę Te
atru Ziemi Gdańskiej) uznano Zbigniewa Jankow
skiego. za najlepszy spek
takl:
„Dzwony
zwycię
stwa”
Stanisława Goszczurnego w reżyserii Kazi
mierzą Łastawieckiego i
ze scenografią Jadwigi Po
lakowskiej.
(ak)

Po próbie zamachu
Londyńska
policja
metro
politarna — Scotland Yard or
ganizuje specjalną jednostkę,
której
wyłącznym
zadaniem
będzie ochrona osobista człon
ków rodziny królewskiej, czo
łowych
polityków
brytyj
skich, a także ważnych oso
bistości
składających
wizyty
w Londynie.
Jest to realiza
cja jednego z zarządzeń wpro
wadzonych po próbie zamachu
na księżniczkę Annę.

ministra finansów
W
celu
zapewnienia
bardziej
zrównoważonej
wymiany walut w turysty
ce z niektórymi krajami
socjalistycznymi — mini
ster finansów zarządził, co
następuje:
Z dniem 31 marca 1974
r. opłata pobierana przy
sprzedaży koron CSRS i
forintów WRL zostaje ustalona w wysokości 30
proc. równowartości żaku
pywanych dewiz; opłata
pobierana przy sprzedaży
marek NRD w wysokości
36 proc.
Do końca maja br. osoby
udające się w celach pry
watnych do Bułgarii będą
mogły nabyć w punktach
wymiany walut 50 lewa,
a osoby udające się do Ru
munii 500 lei oraz w przy
padku przejazdu tranzyto
wego przez te kraje talony
NBP na wymianę złotych.
Natomiast w przypadkach
wyjazdów na dłuższy po
byt np. urlop, upoważnio
ne oddziały NBP w mia
stach wojewódzkich będą
dokonywały wyższych przy
działów zgodnie z obowią
zującymi normami. Po tym
okresie wszystkie Kasy wa
lutowe będą zaopatrywać
podróżnych w środki płat
nicze na W'yjazdy do Buł
garii i Rumunii zgodnie z
ogólną normą przydziału,
tj. do wysokości 8100 zł
rocznie na osobę.
Równocześnie przypomi
na się, że w WRL czeki po
dróżnicze realizowane są
w kasach walutowych _ w
kwocie nie wyższej jak
2000 zł na tydzień.
Przy prywatnych wyjaz
dach do NRD przydział
wynosi 100 marek, raz na
dwa miesiące na osobę.

IOI;1
Tylko jeden gdańszczanin finalistą
Dokończenie ze str. 1

Wyrok na sprawcę
porwania autobusu
dU

Dokończenie ze str. 1
Od dłuższego czasu ceny zło
ta na rynkach zagranicznych
nieprzerwanie rosną.
Spowo
dowane jest to działaniem wie
lu czynników. Do najważniej
szych trzeba zaliczyć kryzys
kapitalistycznego systemu wa
lutowego, który spowodował
spadek zaufania do podstawo
wych walut tego systemu, a
z
drugiej
strony -*■ wzrost
popytu na złoto. Wzrósł rów
nocześnie popyt na złoto jako
surowiec, używany do celów
przemysłowych.
Z tych
sa
mych względów rosną również
ceny innych metali szlachet
nych.
Co prawda stosowane w na
szym kraju zasady obrotu zło
tern i metalami szlachetnymi
powodują, iż wzrost cen na
rynkach
zagranicznych
nie
ma automatycznego wpływu
na poziom cen krajowych, jed
nakże chodzi tu o tego typu
artykuły, w obrocie którymi
nie ma możliwości odizolowa
nia się od przemian, jakie w
tym względzie
zachodzą
w
świecie.

Uroczystość otwarcia

Młoda myśl dla kraju

Komunikat

30-leciaPKL złota, srebra i platyny

Dom Technika w Gdańsku

Sejmik studenckiego ruchu naukowego

Ostatnio gdańska orga
nizacja
akademicka
—
SZSP — zgromadziła czo
łowych przedstawicieli ru
chu naukowego uczelni
Trójmiasta. W 'studenckim
sejmiku naukowym wzięli
udział rektorzy szkół
wyższych, dydaktycy, prze
wodniczący WRZZ Stani
sław Bereśniewicz, przed
stawiciel Wydziału Nauki
KW PZPR Sławomir Jaku
bowekł i Andrzej Szeląg z
Zarządu Głównego SZSP.
Wszyscy obecni uważ
ni« wysłuchali
referatu
szefa Komisji Nauki Za
rządu Wojewódzkiego SZSP
w Gdańsku Andrzeja Zienlutycza. Ważne dla stu
dentów’ były sprawy:
udziału w procesie dydak
tycznym szkoły, gdzie sta
nowiliby integralną część
systemu kształcenia; wła
ściwego wykorzystania stu
denckiego potencjału nau
kowego, co powinno umo
żliwić aktywne,
rzeczy
wiste ich włączenie w pro
gram rozbudowy kraju;
warunków
materialnych
dla generalnego rozwoju

Ważne dla turystów

Dwa wodowania Obchody Podwyższone ceny

Dyplomy doktora medycyny
dla 18 lekarzy

Wczoraj w gabinecie rektora AMG wręczono 16 le
karzom dyplomy doktora medycyny. Dyplomy wręczali
kierownicy poszczególnych klinik w obecności prorek
tora prof. dr. ZDZISŁAWA BRZOZOWSKIEGO i dzie
kana doc. dr. STEFANA SMOCZYŃSKIEGO.
Na zdjęciu (z prawej): prorektor AMG prof, dr
Zdzisław Brzozowski składa gratulacje dr. Zygmuntowi
Dratwińskiemu.
Fot. W. Nieżywiński
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Domu Technika

towe”. W budynku mieści
się Oddział Wojewódzki
NOT, biura 17 stowarzy
szeń technicznych, skupia
jących ponad 14 tys. człon
ków
oraz
Wojewódzki
Klub Techniki i Racjonali
zacji.
Podczas uroczystości otwarcia przewodniczący Za
rządu Oddziału Wojewódz
kiego Naczelnej Organiza
cji Technicznej zrzeszają
cej techników i inżynie
rów.
1
Gdańska NOT odegrała
lelka rolę w przemia
nach gospodarczych, które
dokonały się na Wybrzeżu
gdańskim. Członkowie or
ganizacji wnieśli wybitny
wkład w rozwój przemy
słu okrętowego, maszy
nowego, budownictwa, roi
nictwa i do wielu innych
gałęzi naszej gospodarki.
Wczoraj wojewoda gdań
:i
Henryk
Sliwowski
przekazał gdańskiemu Od
działowi
Wojewódzkiemu
NOT
zbiorową odznakę
Zasłużonym Ziemi Gdań
skiej”. Przedstawiciele bu-

Bawoły t oliwskiego ogrodu

zoologicznego

jakby

w Gdańsku.

Fol. W. Nieżywiński

Zarząd Główny Naczel
nej Organizacji Technicz
nej przyznał I sekretarzowi
KW PZPR
Tadeuszowi
Bejmowi
i
wojewodzie
gdańskiemu
Henryków
Śliwowskiemu złote odzna
ki JVOT.
W związku z 25-łeciem
działalności OW NOT 25
członkom organizacji wrę
czono odznaki honorowe
„Zasłużonym Ziemi Gdań-

II sekretarz KW PZPR
Tadeusz Fiszbach podkreś
lił w swoim wystąpieniu,
że oddanie do
użytku
wspaniałego obiektu twór
czej pracy, jest wyrazem
uznania dla tysięcy inży
nierów i techników, któ
rzy aktywnie uczestniczą
w budowie drugiej Polski.
Dom Technika wybudo
wano z funduszów społe
cznych, dotacji państwo-

Wystawa
jakiej jeszcze nie było
Wczoraj w auli Techni
kum Łączności w Gdańsku
odbyło się otwarcie I W'ystawy Działalności Zakła
dów dla Nieletnich Okrę
gu Gdańskiego. Otwarcia
dokonał prezes Sądu Wo
jewódzkiego
Józef Wal
czyński. Informacją na te
mat dorobku resocjaliza

pozowały do zdjęcia...

cyjnego w dziedzinie pra
cy z młodzieżą stojącą w
kolizji z prawem podzie
lił się z przybyłymi wi
ceprezes Sądu Woj. Wie
sław' Abramowicz.
W części
artystycznej
„Z piosenką i wierszem
przez 30-lecie” wystąpił ze
spół artystyczny Schroni
ska dla Nieletnich z OliWystawa,
prezentująca
dziesiątki eksponatów bran
ży metalowej i drzewnej,
świadczy nie tylko o dużej
wartości dorobku młodzie
ży z zakładów. Jest ona
równocześnie
wyrazem
zmian, jakie zaszły w nich
— w dziedzinie resocjali
zacji — na przestrzeni lat,
wyrazem konsekwentnych,
udanych dążeń do przywro
cenią młodzieży' normalne
mu życiu.
Malbork, Kamienica El
bląską. Oliwa — zakłady
ze szkołami podstawowy
mi i zawodowymi (koope
rując z szeregiem poważ
nych zakładów produkcyj
nych, wykonują piękne me
ble, przyrządy itp. elemen
ty dla zakładów metalur
gicznych i innych), za ub.
rok wykonały produkcję
wartości ponad 15 min zł.
Znaczną wartość — rów
nież estetyczną — przed
stawia m. in. metalopla
styka.
ir. m.

Nadal celnie kontrował i wy
przedzał. W końcówce
wałki
Madej otrzymał
napomnienie
za przetrzymywanie i chociaż
przeszedł do desparackiego ataku, było już za późno. Sę
dziowie stosunkiem głosów 3:2
ogłosili zwycięstwo Kosedowskiego, a więc wielka sensacja
na ringu w Olivii.
W wadze półśredniej spot
kali się FRĄSZCZAK z Gdań
ska 1 Kicka (Katowice). Po
gromca Stachowiaka
natrafił
na bijącego silnie przeciwnika.
Po dwóch rundach walka była
wyrównana i trzecie starcie
miało dać ostateczną odpo
wiedź. Niestety
gdańszczanin
był gorzej dysponowany, a po
nadto w końcówce trzeciej
rundy otrzyma!
napomnienie
i sędziowie przyznali zwycię
stwo
reprezentantowi
Kato
wic. W drugim pojedynku tej
tej wagi sędzia w trzeciej
rundzie odesłał do rogu Le
wandowskiego (Kraków-).
W
pojedynku z Rybickim (W-wa)
nie miał on zbyt wiele do po
wiedzenia.
W pierwszej parze wagi cięż
kiej
zanotowaliśmy
kolejną
sensację. 21.letni Biegalski z
Katowic pokonał Trelę
(Rze
szów-). Zwycięstw-o Biegalskieg© nie podlegało
dyskusji.
Był on pięściarzem lepszym,
a jego silne ciosy
zupełnie
wyczerpały Trelę.
W drugiej par/.e wagi piór
kowej Roman Gotfryd
(Rze
szów)
odniósł
Jednogłośnie
zwycięstwo nad Januszewskim
iBydgoszoz).
Katowi czanin
Srednicki w- w-adze papierowej
wygrał na skutek przewagi w
trzecim »tarciu * Niebudklem

(W-wa).
Jednogłośnym zwy
cięstwem zakończyła się rów
nież walka w wadze lekkiej.
Obrońca tytułu Jacek Wąso
wicz (Wrocław-) był o klasę
lepszy od kolegi z tego same
go okręgu — Budnego.
W drugiej parze tej wagi
gdańszczanin SWIDERSKI nie
miał nic do powiedzenia
w
walce z Gajdą
(Katowice).
Już w pierwszym starciu był
liczony, a w trzeciej rundzie
po silnym ciosie walka zakon
czy la się przed czasem.
W lekkopółśredniej Szczepan
ski (W.wa) nie miał żadnych
przeszkód w odniesieniu zde
cydowanego zwycięstwa nad
kolejnym gdańszczaninem Ja
nem KWACZEM. W drugiej
walce
Jakubowski
(Poznań)
wygrał jednogłośnie z Bohosiewiczem (Kraków). Pojedynek
w wadze lekkośredniej po
między Rudkowskim i Zbig
niewem
ZAKRZEWSKIM
z
Gdańska
miał
jednostronny
przebieg.
W trzecim starciu
na skutek przewagi sędzia odesłał Zakrzewskiego do na
rożnika. W drugiej parze tej
wagi Monlewski (W-wa) po
dobnie pokonał Bacę z Krakow-a.
Walka w- wadze, średniej po.
między HEBLEM (Gdańsk) i
Bieleckim (Kielce) zakończyła
sic zgoła nieoczekiwanie.
pierwszej
rundzie
Bielecki
był dwukrotnie liczony, a He
bel otrzymał upomnienie
za
atak głowa. W
drugiej run
dzie. w- okresie przewagi na
szego pięściarza
spowodował
on atakiem głowrą rozcięcie
luku brw-iowego u przeciwni
ka t przegra! przez dyskwali
fikację. Także dyskwalifikacją
zakończyła się druga walka w

tej wadze. Guzielak (Poznan)
przegrał w drugiej rundzie z
Jastrzębskim (Wrocław).
Półfinałowy
pojedynek
w
wadze półciężkiej
pomiędzy
przedstawicielem Gdańska ADAMSKIM i Gortatem z War
szawy rozgrzał licznie zgro
madzoną publiczność.
Ełblążanin tylko w pierwszej run
dzie
walczył
pasywnie,
w
dwóch następnych był ■zawod
nikiem atakującym,
a
jego
kontry lądowały na szczęce
Gortata. A jednak zwycięstwo
odniósł pięściarz z Warszawy.
W drugiej walce tej wagi Ku
charczyk (W-wa) pokonał 4:1
WTajgelta (Poznań).
W ostatniej walce wczoraj
szych półfinałów obrońca ty
tułu mistrzowskiego w wadze
ciężkiej GERLECKI po dwu
krotnych
ciężkich
ciosach
Skoczka z Warszawy przegrał
wir. przez poddanie.
(JET)
KTO Z KIM W FINALE
Waga PAPIEROWA: Misiak
(Lublin)
—
Srednicki
Ka
towice),
w.
MUSZA:
Bor
kowski (Łódź) — Czerwiński
(Szczecin), w. KOGUCIA: Ja
gielski
(Katowice) — Kosedowski (Gdańsk), w. PIÓRKO
WA: Kokoszka (Rzeszów) —•
Gotfryd (Rzeszów-), w. LEK
KA: J. Wąsowicz (Wrocław) —
Gajda (Katowice), w.
LEKKOPOŁSREDNIA: Jakubowski
(Poznań) — Szczepański (W-wa),
w.
PÖLSREDNIA:
Rybicki
(W-w-a) — Kicka
(Katowice),
W. LEKKO ŚREDNIA: Montewski
(W-wa)
— Rudkowski
(W-wa), w. ŚREDNIA: Bielec
ki (Kielce) — Jastrzębski (Wro
cła w), w. PÓŁCIĘŻKA: Ku
charczyk
(W-wa) — Gortat
(W-wa), w. CIĘŻKA: Biegal
ski
(Katowice)
—
Skoczek
(W-wa).
(JET)

O wyższe przydziały f*
granicach
obowiązującej
rocznej normy przydziału) |
mogą ubiegać się osoby, któj
re przedstawią skierowa
nie na wczasy do NRD ns
okres powyżej 10 dni ni*
opłacone w złotych w Po*
see, lub vouchery na op!8
cenie kosztów noclegów f
NRD, które upoważniaj?
do zakupu 30 marek n?
każdy dzień pobytu — n? I
pokrycie kosztów wyżywi*
nia itp.
Osoby wyjeżdżające of
NRD na leczenie lub o? |
wczasy opłacone w zło- i
tych lub bezpłatne mog?
nabyć 200 marek w ciężą* |
rocznej normy przydział11
dewiz.

Załoga MZDiM

na rzecz miasta
Dzisiaj kilka ekip MieJ'
skiego Zarządu Dróg i Mostów w Gdańsku wyko0*
różnorakie prace w czyni*
społecznym na rzecz mi*'
sta.
Będą
one
pracowali
przy ustawianiu
dwócD
bram znakowych na wężie
przy Bramie Oliwskiej. o-1
znakowaniu poziomym je'
zdni.
Na ul. Marynarki Pol'
skiej kilkuosobowa grup*
będzie wykonywała chód'
nik i wysepki przystankO'
we. Chodnik również prz*
widziany jest do wykona'
nia na ul. Fiszera. Ponad
to w Sobieszewie przy k*'
wiarni „Morska” klik*'
dziesiąt osób będzie budo'
wało parking.

I liga piłkarska
W sobotnich spotkaniach I
gi piłkarskiej uzyskano naitU
pujące wyniki: Śląsk —
bierki 1:0 (6:0), Odra — R0“
1:1 (0:0), Ruch — Pogoń Szc*'
5:0 (3:0).

II liga piłkarska
W sobotę rozegrano kilk*
spotkań II ligi piłkarskiej. *
oto ich rezultaty:
GRUPA PÓŁNOCNA
Widzew — Włókniarz 2:0 (H*J'
Zawisza — Stomil 1:1 (•***
Warta — Hutnik 0:0, Stocznió'
wiec — Lublinianka 0:1 (0:®J*
Ursus — Arkonia 0:0.
GRUPA POŁUDNIOWA
Stal Rz. — GKS Jastrzęb**
1:0 (1:0), Piast — Wisłoka
(0:0), GKS Katowice — Zarf*1
3:3 (2:2).

Wygrana „siódemki’
GKS Wybrzeże
Wyjątkowo zacięty przebij
miało wczorajsze spotkanie
ligi piłki ręcznej mężczyzn,
którym w hali Stoczniowy
drużyna GKS Wybrzeże
grała z Pogonią Zabrze 1*; ,
(9:9). Zwycięstwo to zawdzj*'
czają
gdańszczanie
przed
wszystkim dobremu finiszów
w końcówce, który pozwolił t**1
nadrobić 2-bramkową stratę*
Bramki
dla
WYBRZEŻA
zdobyli: Nowak 7, Harbul
predebl 3, panas 3, Polakiewic*

1.

DLA POGONI: Szolc 5.
czy-ga 5, Gwóźdź, Kołodziej
Małek — po 2, Czichy 1.
A oto wyniki
pozostały
sobotnich spotkań ligowy6*1’
Anil a na — Sparta 34:23 (15:1 J <
Grunwald — Wawel 31:15
SZS—AZS Warszawa — ST*
Mielec 17:14 (9:5), Śląsk — Spor
nia 14:13 (9:7) — najwięcej bfj
mek dla Spójni zdobyli Cie*'
5 i Lech 3, a w drużynie 8IV
ska doskonale zagrał bramka"
Kowalczyk.
(*Ó

Mimo przegranej z Pogonią
cień szansy przed Spójnią Stoczniowiec stracił
Podobnie jak przed tygod
niem w derbowym pojedynku
z Wybrzeżem, również wczoraj
we własnej już sali przy nad
komplecie kibiców, koszykarze
SPÓJNI zagrali usztywnieni,
demonstrując tragiczną wręcz
celność rzutów (nawet osobis
tych) i przegrali tak ważny
dla utrzymania się w 1 lidze
pojedynek ze szczecińską Po
gonią 53:63 (25:39).
Od razu na początku warto
wy-jaśnić, iż sobotnia przegra
na nie przekreśliła jeszcze cał
kowicie szans Spójni. Po szcze
cióskich spotkaniach tych dru
żyn gdańszczanie mieli ujem
ny bilans 3 małych punktów-.
Obecnie powiększyli go o dal
sze 10 pkt. Tak wiec Spójnię
ratuje przed spadkiem ewenualna wygrana w niedzielę z
Pogonią, ale różnicą większą
niż 13 pkt.
Punkty we wczorajszym po
jedynku zdobyli:
Dla SPÓJNI: L. Tomaszew
ski 12, Zienkiewicz 12. Boguc
ki 10, Dagil 8, S. Tomaszewski
Kasperczyk 4, Wojnicki 2.
Za 5 przewinień osobistych
boisko opuścili — w- 37 min,
Kasperczyk i w 38 min. L.
Tomaszewski;
Dla POGONI: Wa morek 18,
Rosiak 13, Caboń 5, Krasoń 10,
Koś 5. Słomiński 4, Walczew
ski 4, Kaźmierczak 2, Czerwiń
sk! 2. Za 5 przewinień osobi
stych boisko opuścił w 39 min.
Balczewski.
Oba zespoły rozpoczęły mecz
bardzo nerwowo, ale Pogoń o
wiele szybciej opanowała się I
od 8 minuty zaczęła powięk
szać swą punktową przewagę.
Spójnia grała w tym czasie
chaotycznie i to zarówno w'
obronie, jak i w ataku. Również początek drugiej połowy
był podobny, a przewaga Pogoni wzrosła nawet do 17 pkt.
Gdańszczanie jednak nie zrezygnowali, i choć z trudem,

zaczęli odrabiać straty, /mniej
szając na 3 minuty przed koń
cem różnicę do 6 pkt. Końców
ka znów jednak należała do
szczecinian, którzy wygrali ostatecznie 10 punktami.
W pozostałych spotkaniach
1 ligi uzyskano następujące
wyniki: Resovia — GKS Wy
brzeże 95:83 (47:43), Lublinian
ka — Wisła 66:71 (38:32), Śląsk
— Polonia 108:86 (58:54), Legia
— Lech 86:72 (38:36).
(RB)

2 punKty z Lubiinianką

Niezbyt wesołe miny mieli w
sobotę kibice Stoczniowca, po
wracający ze stadionu przyr ul.
Marynarki Polskiej. Gdańszcza
nie przegrali na własnym boi
sku z Lubiinianką 0:1 (0:0), pre
zentując grę o wiele słabszą,
aniżeli przed tygodniem w der
bach.
Początkowo Stoczniowiec na

wet ostro atakował, miał p^e'
wagę w polu, ale wobec zdec.^
dowanej gry lubelskiej def*1?'
sywy, napastnicy gdańscy
byli w stanie czasem wył115^piłki z gąszczu nóg i posłać J*
w kierunku bramki Lubliniad'
ki. Niezbyt liczne strzały *
tym okresie, oddawane PrZ*j
ważnie z większych odległo*®
omijały dość daleko bra
gości.
W drugiej połowie wysta*'
czyi kwadrans dobrej gry Lb'
blinianki, aby kilka jej
ków zagroziło poważnie brań*'
ce Stoczniowca. Wówczas oK*'
że ------------------------gdańska obrona--gTJ
kię sekcji SZS-AZS Gdańsk, zało się,
T, —
studentów
wyższych
uczelni
wyjątkowo niepewnie. Zmla*V]
Wybrzeża i ekipy z Koszalina.
Gorzkowskiego na Paszułc^1.
cza nie poprawiła sytuacji
GDYNIA, basen Arki, godz
właśnie wskutek błędu
tejr
U — zawody pływackie o mi
ostatniego dobrze grający
strzostwo Gdyni.
skrzydłowy Lublinianki Przy®',
ła zdobył w 74 min. z bliski®-:
SIATKÓWKA
odległości bramkę, przy który
GDAŃSK, sala Spójni, godz Tabor był bezradny. Kilka ń»»'.
ił — spotkanie półfinałowego
nut później Paszulewicz zsz®(dł
z boiska z poważną kontuzJ3-*
turnieju o wejście do II ligi
a ponieważ Stoczniowiec wy^
siatkówki kobiet: Spójnia —
rzystał już dwie zmiany, mb'
Juvenia Białystok.
siał grać ostatnie 8 minut *
dziesiątkę.
RUGBY
Gdańszczanie
po
ntraf1®
bramki rzucili sie wprawdż»'
GDYNIA, stadion
Bałtyku,
do rozpaczliwego ataku, ale h?
godz. to — spotkanie o Puło już za późno, aby nawet
char Polski: Bałtyk — Posrów nać.
Zespoły wystąpiły w następu
KOLARSTWO
jacych składach:
STOCZNIOWIEC: Tabor.
GDAŃSK, płyta lotniska we żewski,
Wesołowski, Kulwick/'
Wrzeszczu,
godz. »p~ua7;v
— kryterin» kŁv«
Gorzkowski (Paszulewicz). V'
zw™enia”. ki
’'Puchar Wy piński. Faliński, nybicz. Str*«'
lecki. Stole (Śmiałek), Kosiarz
SZACHT
LUBLINIANKA:
Macieje«'
*ki. wieleński. Szych, Kra«;'
GDANSK,
klub
„Akwen” czak,
Cybulski.
Laskowskigodz 10 — błyskawiczny tut* Kychcik. Mączka, Majkowski
niej szachowy o „Puchar Wy* £7«wiń.ki), Moienda, Przyby'

Niedzielne imprezy sportowe
BOKS
GDANSK, hala Olivii, godz.
U — finały bokserskich mis
trzostw Polski.
PIŁKA NOŻNA
GDYNIA, stadion Arki, godz.
15.30 — spotkanie II ligi: Ar
ka — Lublinianka.
KOSZYKÓWKA
GDAŃSK, sala Spójni, godz.
18 — .spotkanie I ligi koszy
kówki mężczyzn: Spójnia —
— Pogoń Szczecin
PIŁKA RĘCZNA
GDAŃ3K, hala Stoczniowca,
godz. 16 — spotkanie I ligi
^ręcznej mężczyzn: GKS Wy*
brzeże
Pogoń Zabrze.
GIMNASTYKA
ARTYSTYCZNA
^
sala
A OS PG,
^.D
mistrzostwa Polski
godz. 10
uniwersytetów w gimnastyce
artystycznej,
PŁYWANIE
GDANSK, basen AOS PG,
godz. 11.30 — zawody pływac-

wolenia”.

(R.St.)
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Rozmowy w niedzielę

W najmłodszej

odzina - szkoła - uczeń
tę otwartą także dla ini
IE ma chyba innej wzglądy dla swego dziecka. cjatyw i poglądów »*dziedziny działal Bo — jak mówi potoczne rnych uczniów-, które kształ
ności społecznej, z porzekadło — z nauczycie tują się najczęściej
pod
którą tak powszech lem nie wygrasz, a dziecku wpływem rodziców, litera
nie, a zarazem tak zaszkodzić możesz.
tury nie zaznaczonej w ouczuciowo byłoby
Straszliwa tradycja, ko bowiązkowej lekturze, pra
wiązane niemal całe spo- rzeniami tkwiąca bardziej sy,
środków
masowego
iczeństwo, jak oświata. Je w literaturze niż w życiu przekazu oraz własnej do
iii weźmiemy pod uwagę, _ jak widać — nadal dzia ciekliwości.
i większość spośród wielo ła, a co najgorsze — jest
Tylko nieliczni nauczy
lilionowej rzeszy naszej podtrzymywana przez pe
stopniowo
iłodzieży ma dwóch opie- wną część nauczycieli, któ ciele usiłują
unów i do tego liczne bab rych oschłość, apodyktycz- przełamywać te fetysze i
ie i dziadków, to otrzy- ność, „ustawianie” .rodzi schematy myślowe, coraz
lamy ponad dwudziesto- ców bez próby nawiązania śmielej przyciągając rodzi
lilionową armie ludzi w z nimi merytorycznego dia ców do udziału w procesie
miejszym lub większym
topniu związanych na co
zieó z życiem szkoły. Nie
Władysław Styczyński
przypadkowo wiec powiaają, że każdy Polak — to
auczyciel.
Ale chociaż bez przerwy logu na temat konkretnej dydaktycznym, a nawet za
nowi sie o postępach i sytuacji wychowawczej lub praszając ich na lekcje
przeżyciach szkolnych dzie- dydaktycznej, stanowi do swego przedmiotu i wymia
i, o nauczycielach, dyrek- stateczną
pożywkę , dla nę spostrzeżeń — z udzia
lem nauczyciela, rodziców
orach szkół i metodach .wy krzywdzących uogólnień.
i uczniów.
howawczych — to opinie
Sądzę, że nowoczesność
e, często słuszne i kon
Pojawiają się i inne ja
trakty w„3. nie przekracza szkoły to nie tylko (i nie
ą z Teguły progów rodzin przede wszystkim) zaopa skółki. W jednym ze iląs.
ivch domów. Wspomniana trzenie jej w określoną kich techników' np. już
sdełomili .iowa armia znaj ilość magnetofonów i apa trzeci rok działa uniwer
luje sie jak gdyby w sta ratów projekcyjnych, lecz sytet dla rodziców, przy
li e spoczynku, a rzec moż przekształcenie jej w szko czym na każdy odczyt
la — stoi z bronią u no- lę otwartą dla każdej mą orzychodzi średnio 80—109
!i. Konta! ' v pojedynczych drej i realistycznej inicja osób, co jest wcale pokaź
odziców z nauczycielami tywy z zewnątrz, głównie ną liczbą, biorąc pod uwa
ą też sporadyczne i spowo ze strony rodziców. Dopo gę możliwości czasowe za
lowane zazwyczaj złym za wiedzmy rzecz do końca pracowanych ludzi. Wpro
howaniem lub niedostatecz _. w szeregu przedmiotów’ wadzenie rodziców w tok
takich, pracy wychowawczej i dy
lymi postępami ucznia w humanistycznych,
jak: język ojczysty, histo daktycznej, omówienie pro
tauce.
blematyki psychologii i hi
W tym miejscu wypada ria, wychowanie obywatel gieny szkolnej wyraźnie
los tawić pytanie — czy skie, nauczyciel po prostu zwiększyły aktywność ro
vszystkie rozważania i de nie może być jedyną i o- dziców podczas „wywiadó
wyrocznią, a tym
syderaty na temat zwięk- stateczną
obniżać stopnie wek”. Bierne wysłuchanie
izenia udziału rodziców w bardziej
uczniom za wypowiadanie wiadomości o postępach
iyciu szkoły są realne? poglądów, sądów i ocen swych dzieci zaczęło ustę
Szkoła jest zwartą, autono odmiennych od „naucza pować miejsca rzeczowym
niczną, rządzącą sie wew nych”. Chodzi więc o szko propozycjom oraz zgłasza
letrznyml prawami instytu
:ją, której — jak powiaiają niektórzy — zbyt gor
liwe próby „współuczestni
czenia” różnych laików wie
sej przynoszą szkód niż po
iytku. Ale zastrzeżenia ma
ią nie tylko nauczyciele —
Próby niektórych szkół
zmierzające do pewnego
Wglądu w wychowawcze
czynności rodziny, oddzia
ływania na nie — przyjmo
w tym roku, podobnie zione w nich szczątki i
wane są również z duża
jak
w łatach ubiegłych, przedmioty zostały dokład
rezerwą.
nie zbadane i opisane pod
Wydaje sie. że zajęcie kontynuowane są wykopa względem archeologicznym.
lednoezesnego stanowiska liska na polskich konce Jeden z grobów odnalezio
w tej sprawie związane sjach archeologicznych na nych przez polska ekspe
lest z uprzytomnieniem so Bliskim Wschodzie. Prowa dycje będzie w całości ubie, .czym jest szkoła no dzą je specjaliści z Zakła mieszezonv w Muzeum Na
woczesna i gdzie
tkwią du Archeologii Sródziemno rodowym w Chartumie.
Przyczyny rażacej dyspro morskiej Polskiej Akade
W DONGOLI (Sudan) za
porcji miedzy niesłycha mii Nauk . w Warszawie i
nym wzrostem poziomu ku! ze stacji Archeologii Śród kończony został również ko
turalneeo i cywilizacyjne ziemnomorskiej Uniwersy lejny sezon wykopalisko
go społeczeństwa a ana tetu Warszawskiego w Kai wy, przynosząc sensacyjne
chronizmem stosunków w rze. pod kierun&cm proi wyniki. Odnalezione zosta
-trójkącie” rodzice — nau dr. Kazimierza Michałow ły nieźle zachowane freski,
po raz pierwszy nie na te
czyciel — uczeń. Większość skiego.
W ALEKSANDRII trwa renie kościoła, ale na tere
rodziców — jak wvkazuje
praktyka — niezależnie od ją prawie bez przerwy wy nie zabudowy miejskiej, w
Posiadanej wiedzy i zaj kopaliska na terenie od budowli, która niew.ykluczo
mowanej pozycji w społe krytej przez Polaków staro ne, że była siedziba księ
czeństwie. me może w dal żytnej dzielnicy mieszkal cia nubijskiego. Freski po
szym ciągu wyzbyć sie nie nej położonej na południe chodzą z VIII wieku n.e..
mai mistycznego le’"u wo od odnalezionego i zrekon z tzw. okresu fioletowego
orzez polskich Niestety, dobrze zachowa
bec pana profesora **b pa struowanego
ni profesor. Rozmowa z ni specjalistów teatru. Na te na jest tylko ich dolna
mi przypomina do złudze renie tym odnaleziono o część, gdyż górna runęła
nia składanie hołdu, a nie statnio bardzo ciekawa mo na posadzkę wraz ze skle
pieniem, ale przy staran
rzeczową rozmowę infor zaike.
W KADERO (Sudan) za nym oczyszczeniu uda sie
macyjna. Zażarty zwolen
nik jak najdalej idących kończony został kolejny se je prawdopodobnie zrekon
reform ustroju szkolnego zon wykopaliskowy, uwień struować i przywrócić do
w dyskusji z nauczycielem czony odnalezieniem świet pierwotnego wyglądu.
KASR IRRIM (Sudan)
Przekształca sie w potuTn® nie zachowanych grobów odWpoczątku
stycznia pro
predynastycznych.
Odnale
go petenta, proszącego o
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niu różnych form pomocy
wychowawczej.
A oto niektóre punkty
rocznego planu pracy ko
mitetu rodzicielskiego przy
jednym z liceów ogólno
kształcących: „nadzór nad
pracą stołówki”, „orgaalza
cja dyżurów przeciwwaga
rowyeta”, „udział w ak
cjach antynikotynowych i
antyalkoholowych na tere
nie szkoły”, „orgauizacja
wycieczek
do zakładów
pracy i zakładów nauko
wych”, „opieka nad dzia
łalnością
młodzieżowych
kół zainteresowań nauko
wych”, „dyżury na wie
czorkach tanecznych”, „or
ganizacja spotkania leka
rzy liceum z rodzicami”
(informacja o stanic zdro
wia
młodzieży), „pomoc
wychowawcom w rozta
czaniu opieki nad młodzie
żą trudną — wizyty do
mowe".
Nie wszystkie z zapla
nowanych akcji lub czyn
ności zostały już zrealizo
wane.
Jednakże istotne
jest, że przynajmniej część
z nich urzeczywistniono, że
się zrodziły i znalazły od
bicie w dokumencie okreś
lone koncepcje współucze
stniczenia rodziców w ży
ciu i pracy szkoły.
Pozostaje więc tylko ży
czyć rodzicom i nauczycie
lom, aby nie zabrakło im
odwagi i wytrwałości w
rozwijaniu dalszej współ
pracy i zachęcić innych by
skorzystali ze sprawdzone
go już w praktyce wzoru.
Tylko w ten sposób bo
wiem można dojść do wy
pracowania modelu szkoły
i domu naprawdę nowo
czesnych.
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działań
polskich archeologów
wadzi prace wykopalisko
we następna ekspedycja poi
sko - angielsko - amerykan
ska. Pierwsze badania pro
wadzone były przez te *
kipę na jesieni ub. roku i
przyniosły cenne wyniki.
M. in. odkryta została świa
tynia faraona Taharki i
wspaniałe papirusy. Ekspe
dycj.ą kieruje znany archeo
tog brytyjski, profesor J
Plumley z Cambridge, a ze
strony polskiej biorą w
niej udział: dr M. Marci
niak, dr S. Jakobielski i
tnż. Sobolewski.
W NIMRUD (Irak) roz
poczną się w maju pierw
sze wykopaliska na no
wym polskim stanowisku
badawczym. Badania kon
centrować się będą na te
renie jednego z pałaców.
Nimrud było przed wieka
mi jedną ze stolic starożyt
nego państwa asyryjskiego
i zasłynęło, gdy w XIX
wieku odkryto tam wspa
niałe płaskorzeźby asyryj
skie, które znajdują sie obeonie w British Museum.
Pierwsza kampania wyko
paliskowa potrwa dwa mie
siące i mieć będzie raczej
charakter rekonesansowy.

placówce kulturalnej ni Helu
M

Rok Święty-pod znakiem pojednania
A mocy decyzji pa
pieża Pawia VI, rok
1975 został ogłoszony
Rokiem Świętym lub
czej
Jubileuszowym. W
Kościele
rzymskokatolic
kim we wszystkich kra
jach trwają przygotowania
do uroczystości jubileuszu
Nadchodzący Rok Święty
będzie w historii Kościoła
dwudziestym siódmym z
kolei. Pierwszy ustanowił
w roku 1300 papież Boni
facy VIII. W tych daw
nych czasach główną for
mą obchodów były piel
grzymki do Bazyliki Sw.
Piotra i Pawła w Rzymie.
Za odwiedzenie tej świąty
ni przez określoną liczbę
dni przyznawano całkowi
ty odpust i przebaczenie
wszystkich grzechów'. Ta
tradycja pielgrzymowania
do Rzymu utrzymała się
bez większych zmian po
dzień dzisiejszy, zmieniono
tylko — pod koniec XV
wieku — częstotliwość ob
chodów Roku Świętego z
33 lat na 25. Ostateczny ce
remoniał uroczystości usta
nowił Aleksander VI w ro
ku 1500.

Z CYPRU nadeszły . do
Warszawy dwie skrzynie z
wykopaliskami. Polacy pro
wadzą od szeregu lat wy
kopaliska w Nea Paphos.
Do Warszawy nadesłano
wspaniałe rzeźby z terakoty
i naczynia z brązu.

yskutanci wkroczyli
na swoje bardzo °sobiste terytorium. W
poprzednim numerze „Rej
sów”
redakcjo
zamieś
ciła
obszerny
stenogram
dyskusji, poświęconej litera
turze wybrzeżowej, jej pro
blemom i miejscu w naszym
życiu tak społecznym jak i
„indywidualnym”. Jaka jest
ta literatura: tylko regional
na, związana z morzem i Po
morzem, czy też uniwersalno,
ukazaja.ca wortości nodrzędne? - oto jedno z podstawo
wych pytań.
Zgoda zapanowała ideal
na co do jednego: wszyscy
nosimy gdańską ojczyznę —
swojszczyznę w sercu. Ale
sam fakt, że jq nosimy, nie
ułatwia jakoś kształtowania
literackiej wizji świata. Dla
czego? Przecież liczy się to,
co zostało poznane, przyswo
jone gruntownie i poddane
człowiekowi. Im bardziej ser
deczny zwigzek z tematem
tym większe możliwości osia
qniecia wyżyn artyzmu. A tu
masz babo placek: tm więk
sze poddanie się urokom lo
kalnego tematu, tym potęż
niejszy strach przed nieoryginalnością.
Padały uwagi, że za dużo
w literaturze wybrzeżowej re
ąionalirmu, a za mało uni
wersalizmu... Premiuje sin
autorów za temat, za ilość
napisanych utworów, pode]
mających watki regionalne,
nie stawia się natomiast wy
sokich wymogów w zakresie
iakośei. Dlatego tutejsza li
teratura jest... niedoinwesto
waniu niezbyt jeszcze wyso
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Fot. W. Nieiywiński

Gdańsk

ŁODZIUTKA, helska
placówka kultural
na — otwarte dwa
lata temu Muzeum Rybo
łówstwa, Oddział Central
nego Muzeum Morskiego
wrosła już mocno w życie
społeczeństwa tej otoczo
nej z trzech stron morzem
miejscowości. Jest też nie
małą atrakcją dla licznie
przybywających latem goś
ci na półwysep helski.
Rozmowę
z kierowni
kiem tej placówki
mgr.
inż. ROMANEM KLIMEM
zaczynamy zatem od spraw
związanych z frekwencją i
powodzeniem muzeum.
— W pierwszym roku —
w 1972 — ruch nie był je
szcze duży. Muzeum odwie
dziło 58 tysięcy osób. Ale
już w zeszłym roku nastą
pił gwałtowny skok i licz
ba zwiedzających przekro
czyła 100 tysięcy. Przypusz
czam, że wraz z wprowa
dzeniem wodolotów na tra
sę helską rzesza naszych
gości wzrośnie jeszcze bar
dziej. Zresztą już w ciągu
pierwszych miesięcy bieżą
cego roku muzeum odwie
dziło ponad 2 tysiące osób.
— Należy przypuszczać,
że większość stanowili lu
dzie miejscowi...
— O tak, życie kultural
ne mieszkańców Helu i okolicy zaczyna się napraw
dę koncentrować w naszym
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bec rytualnych wyrazów
pobożności minionych epok”.
25 lat, które dzielą Ko
ina
ściół od poprzedniego jubi
leuszu, to właściwie cała
epoka w historii kościelnej
instytucji. 25 lat temu, w
czasach pontyfikatu Piusa
XII, Kościół we wszystkim
uwikłany był w sojusz z
politycznymi i społeczny
mi siłami walki z ustro
jem socjalistycznym, liczy!
na ukształtowanie sie świa

ochrzczonych”, jak okr«ś
Ii! to papież.
A| IE bez znaczenia dla
P| klimatu życia społe* * cznego, dla postaw
poszczególnych Kościołów
mają treści, jakie będą to
warzyszyć obchodom jubi
leuszu.
Czy episkopaty
hierarchia kościelna
wy
ciągną wnioski z postawy
papieża, z kierunku odno
wy Kościoła powszechnego
i dostosują Rok Święty do
warunków ich krajów, czy

Włodzimierz Wanat

AWEŁ VI
ogłosi!
obchody Roku Jubi
leuszowego po głębo
kim zastanowieniu. Współ
czesny papież nie chciał —
rozumiejąc znamiona i zja
wiska naszych czasów —
po prostu powtórzyć po
przednich
pielgrzymek.
Sam zresztą mówił o tym
w przemówieniu zapowiada
jącym jubileuszowe obcho
dy: „Zastanawialiśmy się
— czy należy podtrzymy
wać tego rodzaju tradycję
w naszych czasach, uwarun
kowanych z jednej stro
ny zmienionym pod wpły
wem Soboru stylem życia
religijnego, z drugiej zaś
rosnącym
zobojętnieniem
współczesnego świata wo

ta bez socjalizmu. Dziś ro
zumie, że ustrój ten jest
nieodłączną częścią cywili
zacji, że bez niego, a prze
de wszystkim przeciw'ko
niemu nie można rozwią
zać żadnych problemów
współczesności. Dziś Koś
ciół stał Się instytucją dia
logu z państwami socjali
stycznymi, z ludźmi in
nych religii i wyznań, z
niewierzącymi. Nic też dzi
wnego, że właśnie te ele
menty zmienionej postawy
mają treściowo wypełnić
Rok Święty. Papież mó
wił o nim jako o roku po
jednania, pogodzenia nie
tylko na płaszczyźnie reli
gijnej, w dziedzinie pogłę
bienia wiary, ale też w sto
sunkach
międzyludzkich
międzynarodowych. „...Po
jednanie dokonuje się w
innych rozległych dziedzi
nach: -w samej wspólnocie
kościelnej, w społeczeńst
wie, polityce, ekumeniz
mie. pokoju...”. Chodzi o
to, by ludzie wierzący w
postępowaniu, w życiu, w
pracy, we. wszystkich dzie
dżinach Świadczyli przy
kładem
chrześcijańskich
zasad moralnych, a nie ty)
ko „figurowali w rejestrze

też postąpią przeciwnie, a
hasło pojednania potraktu
ją czysto formalnie? ’ Ma
to znaczenie istotne rów
nież dla Kościołów działa
jących w krajach socjali
stycznych, do których na
leży nasz kraj. Rozciągnię
cie apelu papieża wobec
Kościoła w socjalistycz
nym państwie, z którym
Watykan prowadzi rozmo
wy, które uznaje i docenia
jego rolę i osiągnięcia, to
działanie na rzecz harmo
nii we współżyciu społe
cznym, na rzecz współdzia
łania ludzi niezależnie od
ich postaw światopoglądo
wych czy przynależności
wyznaniowej, to troska o
kształtowanie
moralności
społecznej
ludzi wierzą
cych — wzajemnego sza
cunku, rzetelności, uczci
wości,
odpowiedzialności.
Bez tego obchody
Roku
Świętego będą jeszcze jed
nym przejawem zewnętrz
nie manifestowanej poboż
ności w' licznych piełgrzymkach i uroczystościach.
Wielu biskupów polskich
ogłosiło w listach paster
skich cele i zadania obcho

kiego lotu. Ale jednocześnie
przyznano, iż zanurzenie się
w morzu, w gdańskości, do
daje twórcom weny i nowych
sil. Bowiem format tego, co
gdańskie jest poncdlokaJny.
ponadregionalny. Czyli ma
my potrzebna podstawę do
wzlotu. Gdańsk, dzięki swemu ciężarowi historycznemu,
randze, stal się miastem imi
wersalnym, które odegrało
ogromnq rolę zarówno w kul
turze Polski jak i całego ba
senu
Morza
Bałtyckiego.

bie zawiera pamiątek pol
skich i zaświadczeń tqcznego
kiedyś życia z Rzecząpospolitq. Jak w bogatej architek
turze miasta przeważa renei
sans idący z południa przez
Polskę, nad zachodnim goty
kiem, tak ważył i prąd złotej
Wisły - nervus rerum - no
iego życiu całym".
Z pewnością nie chodzi tu
o motywy wyłącznie przygo
dowe, sensacyjne czy dydak
tyczne. Orkan podobnie jak
w życiu Górali widział tu

rami, lśni ponad
miastem
złocony posqg króla Zygmun
ta Augusta, w koronie z ber
łem w ręku, trwajqcy od r.
1561, jedyny w swoim rodza
ju wyraz hołdu ludności”.
W 1920 roku Chołoniewsk'
miał prawo odkrywać i zach
wycać się indywidualnością
Gdańska. Znacznie lepiej
znamy jq dzisiaj, chociażby
dlatego, iż co dzień uczest
niczymy w tworzeniu współ
czesnego oblicza miasta. Jed
no jest bezsporne: nie sposób

Gdańsk zapladniał ogromnq
masę polskich pisarzy, kla
syków naszej literatury.
Jak tu się nie godzić z
Zakiewiczem co do tego, że
problemat gdański opanował
spory obszar wyobraźni.
Warto się zastanowić, co
tak urzekało dawnych pisa
rzy w mieście nad Mottawq
Wynurzenia Władysława Or
kona nabierają charakteru
ooetyckiego: „Gdańsk, któr
słusznie nazywano Wenecje
’ółnocy, dziwne budzi reflek
sje w myślach zwiedzają
cych Polaków. Miasto patrycjuszów kupieckich, miast:
kiedyś lÄnzeatyckie.
gdzie
bogactwo wieków dawnych,
jak złoto na lamie spłowia
łej, prześwieca, pełno w so

ws pan iałe tworzywo i temat
wielkiego kalibru.

powtarzać starych formuł ar
tystycznych. Nie sposób poszu
kiwać zespolenia z tematem,
uciekając się do sentymen
talnych wykrzykników i inwo
kacji. Tego zresztą nie pro
ponuje - jak tego chcą nie
którzy dyskutanci — żaden
-egionalista ani żaden regio
holizm. Niemniej pozostaje
‘aktem, iż wybrzeżowej litera
turze dość trudno przesko
szyć pewną barierę, a mia
łowicie podnieść lokalne, re
gionalne, gdańskie do rana
uniwersalnego! Świadomość
Łej - miejmy nadzieję chw;
ćlowej - rozbieżności międzv
marzeniami a rzeczywistością
wcale nie musi mieć drama
tycznego charakteru.
Rzecz nie sprowadza »ie
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Z wiernej obserwacji lokal
nych konkretów wyrastał einocjonclny stosunek do Gdań
ska Antoniego Chołoniew
skiego: „Błądzimy ulicom1
Gdańska...
mary polskiej
przeszłości snujq się na każ
dym kroku... Wszystko, có
wielkie, cenne i wzniosłe,
wiąże się wspomnieniami z
vzeczqpospolitq. Stare pałaci gmachy, dzieła holender
skich budowniczych,
noszą
na sobie niezliczone ślady
wdzięczności' i wzruszające
go przywiązanie długiego
szeregu pokoleń do szczodrej
ojczyzny... No śmiglej wieży
ratuszo wysoko pod chmu-

muzeum, W każdy czwar
tek mamy zebrania, prelek
cja, pogawędki. Tutaj . roar
wija
swoją
działalność
PTTK-owski Klub Ochro
ny Środowiska „Między
morze”,
zdobywając od
dźwięk
nie tylko wśród
mieszkańców Helu, ale ró
wnież Jastarni, Władysła
wowa, a nawet Pucka. Na
zebraniach klubowych omawia
się m. in. plany
wycieczek po naszym re
gionie
na
każdą
ko
lejną niedzielę. I cieszą się
one dużą popularnością.
— A
zainteresowanie
miejscowego społeczeństwa
rozwojem muzeum?
— Jest duże. Przykła
dem tego może być pomoc
okazana
przy budowie
skansenu łodzi rybackich.
W czynie społecznym przy
porządkowaniu i urządza
niu terenów pracują człon
kowie „Międzymorza”, har
cerze, wojskowi. W ogóle
z jednostki wojskowej otrżymujemy wielce cenną
pomoc w postaci udostęp
niania nam sprzętu, ciąg
ników, samochodów.
Godne podkreślenia są
dary wpływające do mu
zeum od samego początku.
W ciągu 1972 i 1978 r. »fiarowano 73 pozycje. W
większości jest to tradycyj
ny sprzęt rybacki dostar
czony przez rybaków z pół
wyspu.
— Jak Muzeum Rybo
łówstwa przygotowuje słf
do sezonu?
— Najważniejszą spra
wą, nad którą pracujemy
jest zakończenie przygoto
wań do otwarcia skansenu
łodzi rybackich, charakte
rystycznych dla polskiego

dów. Sens pojednania do
strzegł i wyraził zmarły 10
marca metropolita wroc
ławski, kard. Kominek. W
liście do wiernych archi
diecezji z końca lutego pi
sał on o „pojednaniu ze
wszystkimi ludźmi, któ
rych pobudza dobroć i ży
czliwość”, o pojednaniu
„także z tymi, którzy z in
nych niż my pozycji pa
trzą na wieczną cenę ży
cia i wartościowy rozwój
społeczeństwa. Pojednanie
to budzi ufność i nadzie
ję”. Kardynał
Kominek
wyraził satysfakcję z przy
znania Kościołowi na wie
czystą własność obiektów
w Polsce zachodniej, i pół
nocnej. „Gotowi jesteśmy
— głosił list wrocławskiego metropolity — tym
bardziej służyć potrzebom
narodu i społeczeństwa ka wybrzeża. Wprawdzie czę
tolickiego, rozwijając jego ściowo istnieje on już ulo
walory moralne (...). Ko kowany na terenie przyłeg
ściół odwzajemni się z nad łym do muzeum i stano
wyżką za stworzone ele wiącym jego własność, ale
mentarne warunki dla je oficjalnego otwarcia zamie
mu właściwej pracy — pra rzarny dokonać w drugim
cy apostolskiej, duszpaster kwartale br.
skiej, nauczycielskiej i re
— Jakie jednostki zosta
ligijno - wychowawczej”. ły już zgromadzone?
OŻNA tylko wyrazić
— W wyniku konsekwen
nadzieję, że takie
treści wypełnią ob tnych poszukiwań, mamy
interesujących
chody Roku Świętego jużw wiele
socjalistycznym kraju, w obiektów. Do nich należą
którym Kościół ma zape charakterystyczne dla Za
lewu Wiślanego słynne bar
wnione wszystkie potrze kasy — 3 sztuki, półbarkas,
bne warunki działania, w 2 żakówki, po których już
którym ustrój społeczny w śladu nie ma w natural
codziennym
współdziała nym otoczeniu. Mamy cha
rakterystyczne łodzie zale
niu tworzą miliony łudzi wowe reprezentujące stare
wierzących, nie jest obojęt dzieje rybołówstwa na Za
ne — z szeroko pojętych toce Puckiej. Bardzo cie
kawy sadz do przechowy
względów wspólnego do wania węgorzy — to dar
bra obywatelskiego, ojczy ostatniej
już maszoperii
stego — jakie wartości „Selin” z Jastarni. Następ
przepoją tak ważne i uro nie, nadzwyczaj interesują
cym typem jednostki, o
czyste dla Kościoła obcho którym wszyscy sądzili, że
dy Roku Jubileuszowego. przepadł bez śladu, jest.
pomeranka. Ta -duża łódź
rybacka, typowa dla pobrzeża słowińskiego, wystę
na terenach od
de tego, że presje regional powała
ne hamuje rozmach twórczy, Karwi na zachód. Ostatnią
lecz do tego, iż inspiracjom pomerankę znalazła w uregionalnym nie potrafiono biegłym roku ekipa Cen
nadać oryginalnego, współ tralnego Muzeum Morskie
czesnego kształtu artystycz go w Dąbkach. Łódź była
nego, Ogólnie biorąc, nie własnością rybaka z Wie
zdołano dotąd wypracować rzchucina, który zbudował
wspólnej miary dia tego, co ją osobiście przed 20 laty
regionalne, co poszerza ho w oparciu o tradycyjne
Z innych, występu
ryzonty człowieka i każe mu wzory.
jących wyłącznie na jezio
wychodzić poza siebie, poza rze Łebsko, a więc nadzwy
własne - gdańskie, a nawet czaj cennych jednostek, są
krajowe środowisko.
3 czółna łebskie.
Nie
wylewajmy
przeto
— A co poza tym szyku
dziecka z kąpielą. Sposób wi
dzenia Gdańską przez Cho je się nowego?
łoniewskich, Orkanów, Maj
— W samym
muzeum
kowskich i in. może być sta przygotowujemy wystawę
roświecki, ale cale jego dzie o stałym charakterze, za
dzictwo kulturalne nie może kładając, że powinna być
być uznane za epigońskie, gotowa do sezonu. Scena
Narzekanie na wszechwładze riusz opracowało CMM, eks
starych wzorców literackich ponaty mamy również. Oniczego nie zmieni. Istotne czywiście, część istniejącej
jest jok się pisze, temat chy już ekspozycji, m. in. łodzie
ba nie narzuca ograniczeń z Archipelagu Malajskiego
Po prostu trzebo stworzyć no oraz obrazy Pawła Cicho
wy fabularny mit. Nie stwo- nia, mamy zamiar utrzy
■ rzy go ten. kto nie dojrzy mać. Zgodnie z założenia
.złota wieków dawnych prze
mi, w późniejszym termi
świecającego z gdańskiej h
storii", kto nie przejdzie wie- nie — po stworzeniu głów
'u szczebli pośrednich między nej
wystawy i otwarciu
'eąionclnym o uniwersalnym. skansenu — zrobimy kącik
Krzew laurowy może rów- poświęcony obronie Helu
•>!« dobrze wyrosnąć w Gdań
ku na balkonie pisarza za w 1939 r. Na przesunięciu
patrzonego w złotą statuę terminu nasze społeczeń
króla Zygmunta i objowienia stwo nie traci, gdyż otwar
"teratur światowych, jak i w ta dla wszystkich jest Sala
-aródku skromnego tworev w Tradycji przy miejscowym
Wejherowie. Kościerzynie, Hegarnizonie,
obejmująca i
'■j czy Żelistrzewie.
ten rozdział historii.
Rozmawiała:
Stanisław Pestka STANISŁAWA
CZERSKA
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Mieszkanie
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dla rodziny

POŚRÓD wielu dóbr po
trzebnych
człowiekowi
do życia to należy
do
najpotrzebniejszych —
mieszkanie. Włościwie to za
raz po zdrowiu i obok pracy
— posiadanie dachu nad
głowa uzna każdy za ele
mentarny warunek osobistego
szczęścia. Nie da się ukryć
— brak nam do tego szczę
ścia jeszcze sporo.

S

„Uśmiech Gdańska
dźwięk,
ruch. Barwne stro
je kaszubskie, kra
kowskie i inne koszto
wały 400 tys. zł. Apara
tura nagłośniająca —
100 tys. zł. Zespół Pieś
ni i Tańca „Gdańsk”
krzepnie, rozwija się i
staje się oczkiem w
głowie władz miejskich.
Ostatnio na próbę (25
bm.) przybył wicepre
zydent Józef Łacmański. Było to ważne wy
darzenie dla członków
zespołu. Wiedzieli już,
że w sobotę 30 bm. wy
stąpią z galowym 'kon
certem w Teatrze Wiel
kim na akademii zorga
nizowanej w 29 roczni
cę wyzwolenia Gdań
ska. Próba była więc
ostatnim sprawdzianem
ich umiejętności. Przy
stąpili do niej w peł
nym składzie, kostiu
mach, z orkiestrą, mi
krofonami i światłami.
Ostatnio do zespołu
przyjęto kilkanaście no
wych osób na miejsce
tych, które nie wytrzy
mały dyscypliny i in
tensywnych prób, bądź
odeszły z innych przy
czyn. W sumie zespół
liczy: chór — 40 osób,
balet — 32 osoby, orkie

rr

olor,

K

wiceprezydent bił bra
wo i uciął sobie nieofi
cjalną, ale serdeczną
rozmowę z młodzieżą.
Wyraził on zadowolenie
z poziomu programu i
podkreślił, że właśnie w
tego rodzaju zespołach
młodzież spędza najko
rzystniej wolny czas, z

każdym razie po latach
chudych, zapowiada się
dobra passa dla tego
rodzaju inicjatyw. Fol
klor nadmorski i ka
szubski, ożywione przez
„Wieczór Wybrzeża” tra
dycje Jarmarku Domini
kańskiego, ba, nawet
najnowsze
inwestycje
(jedna z piosenek nosi
tytuł „Północny Port”)
— mają, już swych wo'halnych' i muzycznych
ambasadorów.
Program, który wziął
tytuł od ostatniej koń
czącej go piosenki pt.
„Uśmiech Gdańska” jest
jakby zapowiedzią dal
szej działalności zespo
łu. Oby cały Gdańsk
zawsze z uśmiechem i
sympatią
oklaskiwał
swój „Gdańsk”. Na ra
zie popatrzmy na tych
kilka
fotograficznych
migawek.
Fotografował:

W. Nieżywiński

Tak wielkie były zniszcze
nia, tak wielkie są potrzeby,
tak
dotkliwie
odczuwane
skutki ograniczenia budow
lanego rozmachu z lat sześć
dziesiątych. Nawet w tym
pięcioleciu, gdy stang domy
mieszczące
ponad
milion
mieszkań, gdy sięgnięto do
wszelkich sposobów przyspie
szenia tempa na placach
mieszkaniowej zabudowy, ko
lejka czekających na własny
lokal wydłuży się. Na dobrą
sprawę to trzeba natychmiast,
od ręki, około dziewięciuset
tysięcy mieszkań dla spelnie
nia rzeczywistych, podstawo
wych potrzeb.

siqc mieszkańców buduje się o
becnie w Polsce nieco ponad
sześć mieszkań, w ZSRR dziewięć, a w Finlandii osiemnaście. Gdyby zestawić
ruch budowlany w przelicze
niu na tysiąc młodych mal
żeństw, to w Polsce budu
je się 653 mieszkania, 935 w ZSRR, a dwa tysiące sześć
set — w Szwecji. Budownic
two mieszkaniowe rozwija się
w tempie niższym niż dochód
narodowy, a reguła arytme
tyczna działająca zawsze w
takich sytuacjach, spowodo
wała spadek udziału nakła
dów na budownictwo miesz
kaniowe w tym pięcioleciu
— w porównaniu z poprzed-

R. Lencewicz

nim,
mimo tak znacznego
wzrostu wydatków liczonych
w kwotach bezwzględnych.
W poprzednim pięcioleciu
na budownictwo mieszkanio
we poszło 15,3 proc. ogółu
nakładów, w tym — 14,1 pro
całego funduszu inwe
Słowo ma moc sprawczą tył centu
ko wówczas, jeśli posiada ma stycyjnego.
terialne pokrycie. W tym przy
Budownictwo zbiera siły.
padku, gdyby ktoś zechciał
Mieści
się w tym stwierdze
zdecydować - niech się sta
nie dwa miliony mieszkań — niu zarówno wznoszenie serii
musiałby zapewnić dostawę fabryk, domów w rejonach
materiałów, sprzętu, ludzi z uprzemysławianych I urbanitakim wyliczeniem, by po zowanych, jak też organizo
mieścić dzieło w czasie. Pod
wyższone rozmiary budownic wanie przemysłu mieszkanio
twa gwarantują w tym pięcio wego, a także — dostarcza
leciu około miliona stu tysię nie budowlanym zwykłego
cy mieszkań. To dużo, w po codziennego sprzętu dobrej
równaniu z efektami budow
nictwa w pięcioleciu ubieg jakości, gdyż obecnie stoso
łym; bardzo dużo — w sto wany nadaje się częstokroć
sunku do możliwości; to nie na wystawy brakoróbstwa z
wiele — w zestawieniu z pot lat pięćdziesiątych. Budownic
rzebami.
twa zbiera sHy — ale też
Sytuacjo w budownictwie musi otrzymać potężne wspar
mieszkaniowym dobrze - nie cie z zewnątrz, od przemys
stety - ilustruje szereg pra łu maszynowego, chemiczne
widłowości ekonomicznych i
wskazuje, jak trudno odro go. Zwykłg dziś sprawą jest
bić czas utracony wskutek bowiem postawienie wieźow
zwolnienia tempa. Oto na ty- ca w czasie sześciu—ośmiu

Niebo wiosenne
śB^ęm marca około godz.
1
min. 17 Słońce przekroR czyło w swej wędrówce
*** • na tle gwiazd Zodiaku
równik niebieski, przechodząc
na północną półkulę nieba. Z
tą chwilą rozpoczęła się wio
sna astronomiczna. Po marco
wym zrównaniu dnia z nocą
Słońce świeci
coraz wyżej
nad
horyzontem,
a
chwila
zmierzchu przesuwa się na
późniejsze godziny. W drugiej
połowie marca i z początkiem
kwietnia pierwsze gwiazdy po
jawiają się przed godz, 1.9.
Wczesnym wieczorem widzi
my jeszcze nisko nad południo
wo-zachodnim
horyzontem
gwiazdy zimowej konstelacji
Oriona. Ponad Orionem, na
granicy z Bliźniętami, błysz
czy daleka planeta Saturn ja
ko obiekt pierwszej wielkości.
Księżyc przed pierwszą kwa
drą przeszedł w niewielkiej od
ległości od Saturna 30 marca
około godz. 7 rano, co nie by
ło u nas widoczne. Na Oce
anie Spokojnym i w połud
niowo-wschodniej Azji wido
czne będzie zakrycie planety
przez Księżyc.
Mars widoczny jest w By
ku, powyżej jasnej gwiazdy
Aldebaran. Wieczorem wscho

jest za starzenie się organizmu
bójcą ludzkości numer ludzkiego. Najgorsze jest
"
jeden”, „W krajach
jednak to, że za miażdży
o wysokiej stopie życiowej cą jak cień wlecze się groź
ponad połowa zgonów przy ba powstawania innych
pada na schorzenia rozwi- chorób pochodnych, bar
jające się na tle miażdży dzo poważnych i gwałtow
cy”, „Czynnik pokarmowy nych,
jak nadciśnienie
jest najbardziej istotny w krwi, udar mózgu i zawał
powstawaniu
miażdżycy” serca.
— oto wyjątki z medycz
Organizmy nie dotknięte
nych rozpraw naukowych miażdżycą mają
szanse
ogłoszonych w fachowych przeżyć długie lata, nie
czasopismach
lekarskich jednokrotnie nawet do stu
na temat miażdżycy. Wszys lat i więcej, U ludzi nato
tkie te prace zgodnie pod miast z zaawansowaną skle
kreślają, że proces miaż rozą szanse te gwałtownie
dżycy można zahamować maleją.
przez stosowanie odpowied
Pytanie więc: co należy
niej diety.
robić, aby ustrzec się miaż
Ale skąd o tym ma wie dżycy? Odpowiedzi wyczer
dzieć szary obywatel, któ pującej udziela na to właś
ry rozpraw naukowych nie nie dietetyka. Chodzi o
czyta, a do lekarza nie cho stosowanie
odpowiedniej
dzi, ponieważ jest jesz diety i to już od młodego
cze zdrowy i nie zdaje wieku, od 25 roku życia,
sobie sprawy z grożącego kiedy miażdżyca potencjomu, ukrytego niebezpieczeń nalnie może już brać swój
stwa? Często zaś, gdy się o początek.
tym dowiaduje, leży już w
BY się ustrzec miaż
szpitalu, jako
chory na
dżycy ludzie powinni
przykład na zawał serca —
nauczyć się odżywiać
i wtedy jest już dla niego z ołówkiem w ręku i spo
za późno na stosowanie rządzać własne bilanse eprzezornej profilaktyki.
nergetyczne.
Całe społeczeństwo po
Do tego jednak celu ko
winno wpływać na swoje nieczne jest przyswojenie
zdrowie przez stosowanie sobie kilku podstawowych
zasad powszechnej higie- liczb. Według opinii spec
nizacji i dobrze przemyś jalistów
zapotrzebowanie
lanej, na naukowych zasa dobowe człowieka o sie
dach opartej, długofalowej dzącym trybie życia wyno
profilaktvki.
si 2 000 do 2 500 kalorii. U
ROFILAKTYKA prze- ludzi pracujących fizycz
ciwmiażdżycowa pokła nie zapotrzebowanie to
da swoje wielkie na wzrasta do 3 000, 4 000, a
dzieje w nauce zbyt mało
nawet 5 000 kalorii, propor
dotychczas znanej i wyko cjonalnie do stopnia wy
rzystywanej — w dietety siłku fizycznego.
ce. Dietetyka — to nauka
Zapotrzebowanie na ka
dla wszystkich, podobnie lorie, czWi na energię cieo
jak pokarmy ludzkie, któ Iną, zależy jednak nie tyl
rymi ona się zajmuje, są ko od wysiłku fizycznego,
również przeznaczone dla lecz również od kilku in
wszystkich. I dlatego o nych czynników, a miano
miażdżycy
podstawowe wicie od wzrostu, płci, wie
wiadomości powinni posia ku i temperatury otocze
dać bez wyjątku wszyscy. nia (klimatu).
Miażdżyca, inaczej stwar
Warto sobie zapamiętać,
dnienie tętnic, z greckiego bo przyda się to przy obli
nazywana sklerozą, jest czaniu własnego bilansu
tym schorzeniem, które energetycznego, że t gram
powoduje
przedwczesne tłuszczu, spalając słę w or-

dzi konstelacja Lwa z jasnym
Regulusem. W gwiazdozbiorze
Herkulesa wysoko nad głowa
mi, późnym wieczorem odna
leźć
można
przez
lornetkę
gromadę kulistą Messier 13.
Na granicy konstelacji Kasjo
pei i Perseusza odnajdziemy
piękną
otwartą
gromadę
gwiazd Ha i zaraz obok niej
drugą gromadę gwiazd Hi.
Przed północą wschodzą kon
stclacje Lutni z biało-błękitną
Wegą, krzyż Łabędzia w Dro
dze Mlecznej, a w dwie godzi
ny później Altair z konstelacji
Orła oraz Delfin.
4 kwietnia
Wenus znajdzie
się w największym zachodnim
odchyleniu od Słońca. Widać
ją przed świtem ponad wscho
dnim horyzontem jako bardzo
jasny obiekt, tak jasny że z
łatwością dostrzegalny nawet
w chwili wschodu Słońca. W
połowie kwietnia Wenus znaj
dzie się w bliskim złączeniu
z planetą Jowisz.
Drogą Mleczna ozdabia wio
senne niebo około godz. 22
od północy do południa, jak
jaskrawa wstęga pełna migo
tliwych
światełek
odległych
słońc i mgławic.
W. SĘDZIEI OWSKI

tygodni w stanie surowym,
który przez następne... dwa
lata przygotowują do miesz
kania zespoły ludzi byle
jak wyposażonych, zatem —
często - byle jak pracują
cych. Ale to już - silą pot
rzeb - ostatnie miesiące ma
n ufa ktural nago skansenu w
budownictwie. Bowiem bez
powszechności metod prze
mysłowych nie da się sławić
czoła sformułowanej w par
tyjnym programie regule „mieszkanie dla każdej ro
dziny".
Milian i sześćset tysięcy
mieszkań — to program na
drugg połowę lat siedemdzie
siątych, do którego mobili
zuje się budownictwo i wszys
tkie współpracujące z nim
działy. To przecież o pól
miliona, niemal o połowę
więcej mieszkań w porówna
niu z pięcioleciem obecnym.
I taki właśnie potrzebny jest
zadatek, by zamkngć obec
na dwudziestolecie wybudo
waniem - do roku 1990 siedmiu milionów trzystu ty
sięcy mieszkań, ezyłi po to,
by zapewnić każdej rodzinie
osobne mieszkanie. Spośród
wielu społecrnych celów wy
suwanych na lata siedem
dziesiąte i osiemdziesiąte,
wydaje się właśnie
ten
najważniejszy,
najtrudniej
szy
i
zarazem
niosą
cy najbardziej odczuwalne
zmiany tak w życia asobistiym, jak i w gospodarce.
Dostatek
mieszkań — to
nowa jakość życia. Dla spo
rej liczby obywateli miesz
kanie rozstrzyga dziś o miej
scu pracy, nieraz trzech po
koleń. Tylko wyjątkowe złącze
nie względów osobistych ze
społecznymi może sprawić,
iż posiadacz mieszkania w
którymś z miast przeniesie
się do innego miasta, łącząc
własne korzyści z wniesie
niem większej cząstki dla spo
leczeństwa. Patrząc z punktu
widzenia Interesów gospo
darki, ten brak mobilności
siły roboczej ogranicza wiele
inicjatyw inwestycyjnych, pro
wadzi do wypaczenia rachun
ku opłacalności. Tymczasem
włośnie ta możliwość mane
wru mózgami i rękami, jakwynika z doświadczeń kra
jów najbardziej doświadczo
nych w przemysłowym rozwo
ju, daje dodatkowy bodziec
dla większej dynamiki, dla
społecznego wykorzystania osobistych ambicji. I tę cechę
o skutkach wręcz niewyobra
żalnych zyska gospodarka w
latach osiemdziesiątych.
Wielkie obiekty przemys
łowe — huty, kombinaty che
miczne, zakłady budowy sa
mochodów — zyskiwały do
tąd priorytet, czyli państwo
we pierwszeństwo w zaopat
rzeniu, w dostawach sprzętu,
w dopływie ludzi. Coraz bar
dziej oczywista staje się ko
nieczność takiego właśnie fa
woryrowaoia placów budo
wy wielkich osiedli mieszka
niowych.

Gdańsk

Refleksje wokół książek

„Trzy minuty ciszy
ieorgij

G

władimow

(lir.
w
1.931 r.) nale
ży do przedstawicieli
„czwartego
pokolenia”
radzieckich prozaików. Z wy
kształcenia prawnik, pisać za
czął jako krytyk
literacki.
Jego pierwsza powieść — „Ka
tastrofa” (1961 r., przełożona
również na język polski) zo
stała zauważona i wysoko oceniona przez krytykę. „Kata
strofa” sygnalizowała nie tyl
ko pojawienie się utalentowa
nego prozaika, ale też okres
lała drogi twórczych poszuki
wań autora. Władimow pode.}
mował w tym utworze znany
i wielokrotnie powielany te
mat „produkcyjny” jawnie z
zamiarem polemiki z zastany
mi schematami, z chęcią otrzepania z narosłych szablo
nów tej odmiany powieścio
wej. Ambitna próba powiodła
się. Schemat ożył; napełniony
nowymi treściami stał się in
teresującą powieścią psycholo
giczną o „diabelskim
szofe
rze”, o jego ambicjach, jego
pracy.
Druga powieść Władimowa —
„TRZY MINUTY CISZY”
—
jest potwierdzeniem stałości
autorskich zainteresowań, jest
też kontynuacją tej polemiki
ze smutnej pamięci schemata
mi „powieści
produkcyjnej”,
którą zapoczątkowała „Kata
strofa”.
Fabułę — prostą, lecz zgrab
nie skonstruowaną — powie
ści stanowi historia rejsu ry
backiego statku - lugra „Rą
czy”. Fabuła umiejętnie łączy
w sobie powszedniość ciężkie.?
pracy
rybaków
z
pełnymi
dramatyzmu sytuacjami, ostry
mi spięciami między bohate
rami, wątki miłosny 1 prod u k
cyjny.
Zresztą jest to powieść
o
pracy,
powieść
„produkcyj
na”, ale — w tym jej urok
i oryginalność — powieść o
pracy świadomie skonstruowa
na jako antystereotyp gatun
kowy.

iażdżyca

M

stra — 20 osób. Kie
rownikiem
artystycz
nym, dyrygentem i au
torem opracowań mu
zycznych jest Tadeusz
Kałdowski, choreogra
fem i twórcą układu
scenicznego chóru i ba
letu — Bronisław Kropidłowski, a nad strona
literacką czuwa Bole
sław Hęćko.
W ub. r. zespół korzy
stał z auli Technikum
Łączności przy Podwalu
Staromiejskim, potem z
sali szkoły podstawowej
przy ul. Ogarnej, aż wre
szcie wrócił tam skąd
wyszedł i gdzie się na
rodził: do Domu Kultu
ry w Oruni przy ul.
Dworcowej 4. Tam właś
nie odbywają się teraz

próby i tam wizytował
go wiceprezydent Łacmański.
Po występie

jednej
strony
dając
ujście swym artystycz
nym ambicjom, a z dru
giej
wnosząc
swój
wkład w rozwój kultu
ry i wzbogacając formy

A

rozrywki, których łak
nie społeczeństwo. Wi
ceprezydent
podzięko
wał również twórcom i
kierownikowi zespołu za
ofiarny trud. i nie trze
ba dodawać, że po ostat
nich dotacjach finanso
wych słowa te nie były
okazjonalną grzecznoś
cią.
Wczoraj odbyła się w
Teatrze Wielkim akade
mia, na której wystąpił
Zespół Pieśni i Tańca
„Gdańsk”. Wielu czy
telników miało możność
osobiście ocenić poziom
programu.
Oczywiście
zespołowi temu daleko
do maestrii „Mazowsza”
czy
„Śląska”,
ale
„Gdańsk” jest zespołem
amatorskim — kryteria
muszą więc być inne. W

P

Dietetyczne
zwalczanie miażdżycy
gandzmie, dostarcza 9,3 ka
lorii, 1 gram węglowoda
nów — 4,1 kal., 1 gram
białka — równiej 4,1 kal.,
1 gram chleba — 2,4 kal.
E wszystkich wypad
kach nadmierne dos
tarczanie kalorii po
ciąga za sobą odkładanie
tłuszczu, a więc nadwagę
i następnie otyłość, tj. stan,
w którym dostarczanie energii stale i systematycz
nie przekracza zdolność
wydatkowania tej energii.
Nadwaga i otyłość są za
tem — wyjąwszy przypad
ki patologiczne —- wyra
zem zakłócenia równowagi
bilansu energetycznego i
są wynikiem albo nadmier
nego dowozu pokarmów,
albo też zmniejszonego użytkowania tej energii, na
przykład skutek zmniejszo
nej aktywności fizycznej,
u ludzi o siedzącym trybie
życia, lub u ludzi star
czych.
Wynika z tego
prosty
wniosek: nadmiar kalorii
oraz brak ruchu prowadzą
najkrótszą drogą do nad
wagi i otyłości — i w koń
cu do miażdżycy.
Miażdżyca polega
na
zmianach zwyrodnieniowowytwórczych w , ścianach
tętnic. Tłuszcze przenika
ją z osocza do ścianek tęt
nic i osadzają się tam w
postaci blaszek. Ścianki ulegają następnie zwyrodnie
niu i zwapnieniu, następu
je zwężenie się przekroju
tętnic, a niekiedy całkowi
te ich zamknięcie. W kon
sekwencji ’ dalszej powsta

W

je stan niedotlenienia mię
śnia sercowego i tkanki
mózgowej. Skutki tego są
już bardzo groźne.

Pot. P. KtmłefM

Ciekawą wymowę mają
statystyki, według których
w diecie dziennej Japończy
ków i Hindusów znajduje
się tylko 10 proc. tłusz
czów i to przeważnie roś
linnych. Natomiast w die
cie mieszkańców USA udział ten wynosił do nie
dawna 37-40 proc., prze
ważnie tłuszczów zwierzę
cych. Równoległa druga
statystyka głosi, że w Ja
ponii i Indiach miażdżyca
występuje w stopniu 5krotnie mniejszym, niż w
USA i Europie.

Władimow pokazuje
rybaków przy pracy — brudnej,
ciężkiej do granic fizyczne.}
wytrzymałości, pokazuje ich,
gdy odpoczywają w kubryku.
gdy pUą w sławetnej knajpie
„Arktyka”, gdy
wracają
z
morza
ł
spotykają najbliż
szych, gdy ratują szkocki sta
teczek. Zachowując wszystkie
elementy
znanego
wzorca,
Władimow jednocześnie prze
kornie je naświetla, rezygnu
je z wszelkiego upraszczania
i wygładzania Jego bohatero
wie — Sienią Szałaj, zazdroś
nik Wańka Obod, Waśka Bu
tów, Sieroga z kolekcja zdjęć
„szałowych babek”, „przystoj
niak” Szurka, szukający „sie
bie i momentu prawdy” stu
denci Dimaka i Alik, szturman
Zora, mechanik Rabułow i
sam
„stary” — stają przed
nami pozbawieni aureoli, cza
sem słabi,
czasem
brutalni,
ale zawsze autentyczni. Au
tentycznymi pozostają wtedy,
kiedy w czasie sztormu 1 śnie
życy zarzucają
sieci,
kiedy
sm,ją plany „spokojnego ży
cia na lądzie”, jak 1 wtedy,
kiedy Wańka Obod
planuje
..rozwiązanie węzłów
rodzin
nych siekierką”.
Sposobed*
kreacji
postaci
Władimow7 polemizuje z pewnymi utrwalonymi w radziec
kiej prozie zasadami pokazy
wania bohaterów — ludzi praey. Rezygnując z rozbudowa
nych charakterystyk, o wielu
sprawach dla losów bohaterów
nader
istotnych
zaledwie
wspomina, pozostawiając tym
samym miejsce dla domysłu
czytelnikowi, działając na jego
wyobraźnię. Ta orientacja na
aktywność czytelnika nie wy
klucza jednak, że autor prze
jawia głębokie zainteresowanie
bohaterami, ich
psychologią.
Demonstruje przy tym wielka
sprawność tworzenia ostro za
rysowanych zapadających głę
boko w7 pamięć sylwetek.
W aspekcie wewnętrznej pole
miki odbiera się też problema-

wym na czele — zawierają
kwasy
wielonienasycone,
nazwane „witaminą F”. Są
to kwasy linolowy, linołenowy i. arachidonowy, za
wierające w swej cząsteczce
od dwóch do czterech wią
zań podwójnych. Kwasy te
posiadają ogromną i do
tychczas .ało docenianą
zaletę, że nie wiążą ze so
bą cholesterolu i nie tylko
nie powodują odkładania
się na ściankach naczyń
krwionośnych, ale wręcz
przeciwnie, nawet odprowa
dzają^ nadmiar cholesterolu
i obniżają jego poziom we
krwi. Są więc bardzo waż
nym czynnikiem przeeiw-miażdżycowym w naszym
pożywieniu.

ostatnich latach poś
więcono wiele uwagi
na zgłębienie tajem
nicy, jakie to składniki po
żywienia przyczyniają się
LA spełnienia zatem
najbardziej do powstawa
powyższych postula
nia miażdżycy. Stwierdzo
tów dietetyki należa
no po dokładnych obser
łoby sobie życzyć,
aby
wacjach i badaniach, że
nasz handel zatroszczył
niezależnie od nadmierne
się o to, by była wystar
go dowozu kalorii są dwa
czająca podaż dla ludności
takie składniki pożywienia,
olejów przeciwmiażdżycoktóre bardzo przyspieszają
BECNIE ustalono w wych, tj. oleju słoneczni
proces miażdżycy. Są to:
ośrodkach
nauko kowego, który, jak dotąd,
tłuszcze zwierzęce, zawie
wych naszych i ob ciągle jest tylko marze
rające znaczne ilości cho
niem dietetyków oraz ole
cych, że tłuszcze powinny
lesterolu
i
nasyconych
ju sojowego, którego rów
stanowić
najwyżej
30
pro
kwasów tłuszczowych —
cent dziennego pokrycia nież jest zbyt mało w han
oraz cukry proste.
kalorycznego. ‘Białka po dlu. Jak wielka wagę przy
wiązuje się obecnie do pro
Największą uwagę zwró winno się przyjmować w blemu tłuszczów w poży
cono na tłuszcze. Stwier ilości 1 grama na kilogram wieniu,
może
posłużyć
dzono zgodnie, że pier wagi ciała dla dorosłych. fakt, że w krajach skan
Resztę
zapotrzebowania
ka
wszym błędem, najczęściej
dynawskich
ministerstwa
przez nas wszystkich po lorycznego mają pokryć zdrowia oficjalnie zaleciły
węglowodany.
Z
tych
30
pełnianym, jest zbyt obfi
stosowanie
odpowiedniej
te i zbyt tłuste odżywia proc. dziennej racji tłusz diety niskotłuszczowej. I
nie się. W naszych racjach czów zaleca się tylko 1/3 jeszcze jeden
drobiazg,
dziennych zbyt wielki pro część, czyli 10 proc. ogólne ale bardzo ważny w profi
go
dowozu
kalorii,
pokryć
cent stanowią tłuszcze i to
laktyce przeciwmiażdżycotłuszcze zwierzęce, które w postaci tłuszczów zwie wej: żółtka jaj, mózg i wąt
rzęcych.
Łatwo
obliczyć,
zawierają szkodliwe, nasy
roba zawierają bardzo du
cone kwasy tłuszczowe. Z że ilość tego tłuszczu w żo cholesterolu, a więc po
nimi to właśnie łączy się, dziennej porcji człowieka winny być zupełnie wyłą
cholesterol w trwały zwią o siedzącym trybie życia czone z tej diety.
zek, przenika do naczyń nie może przekroczyć 30
krwionośnych i tam się gramów i to już łącznie w
Drugim składnikiem po
osadza. Kwasy tłuszczowe diecie całodziennej.
karmowym. który również
nasycone są więc jakby
Resztę udziału tłuszczów znalazł się na indeksie
transporterami
zgubnego powinny stanowić tłuszcze dietetycznym« jako czynnik
cholesterolu do naczyń, roślinne, które są prawdzi arterogenny . — są węglo
gdzie tworzą się z niego wym filarem diety przeciw wodany. Mnożą się opinie
owe blaszki
zaklejające miażdżycowej. Tłuszcze te specjalistów, ie nadmiar,
światło tętnic.
ze słonecznikowym i sojo w pożywieniu
cukrów
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ykę powieści: przyczyn*
uejszych kłopotów — przecW»
na lugrze — jest zarówno wf*
'ikiem
sknerstwa armator*
iak i niezręcznego odbijani*
statku-bazy; decyzję o ode»*
ci u fletu w czasie sztormu 'jrtr
łejmuje niejako na własne tf
zyko, zgodnie z własnym «Imieniem, Sienią Szałaj, a ni*
kapitan; na ratunek tonący»
Szkotom
idą
bez
wielkich
łów, a dacyzję kapitana Babul°w objaśnia przyczynami »«’
pełnie „spoza schematu”. Pro*
blematyka powieści w ogól*
?est pozbawiona
deklaratyw*
ności. Dzięki temu, że ważne
są w kontekście całości ukaza
nych w powieści problemy dtf
że i małe, że nie ma tu me
chanicznego podziału na *pr*'
wy ogólne i osobiste, a wszy
stko — jak w życiu — jest U'
warunkowane, utwór itabier*
siły przekonywania.
Powieść ma zwartą, dyną*
miczna
fabułę,
zamknięta
w
ramach
sytuacyjnych
i
czasowych
dwóch
powro
tów Sieni z morza.
WartRł
narrację przeplatają świadczą
ce o dużym zmyśle obserw*r
cyjnym opisy — narrator zwr*
ca się ku tym lub Innym sy
tuacjom i zjawiskom. Budów*
powieści ma formę wieloepizodyczną. Każdy
epizod
je**
ostro
spointowany i tworzy
zamknięty fragment życiowej*
duchowej biografii bohatera*
narratora.
Polemizując ze schema tam*
Władimow napisał świetną po
wieść o współczesnych
ło
dziach morza, o ich ciężkiej j
niebezpiecznej pracy. Napisał
ją bez patosu, ironizując nao
„romantyką”, powszedniość m*
rynarskiego życia otoczył at
mosferą niekłamanego roman
tyzmu.
JANINA

SAŁAJCZY*

Gieorgij Władimow, ..Triff
minuty
ciszy'*.
„Czytehaisr*
1973. tłumaczył Jerzy Litwfniuk.

prostych, tj.
sacharozy»
glukozy i fruktozy (a więc
— uwaga — również i mio
du!) — prowadzi także do
miażdżycy. Mają one powo
dować wtórną hiperlipido"
mię i wzmożone wydziela
nie insuliny. W ostatecz
nym wyniku zmiany t*
przyspieszają uszkodzeni*
ściany naczyniowej i po
wodują wzmaganie się pro
cesu miażdżycy. Nie jest
więc wskazane zajadanie
się cukierk.mi, ciastkami
i słodzenie nadmierne her
baty czy kawy, ponieważ
takie „przesładzanie życia”
prowadzi prostą droga do
nadwagi, otyłości i do
miażdżycy (a po drodze
również do próchnicy zę
bów, na co coraz bardziej
zwracają uwagę lekarze
stomatolodzy).
Co do trzeciego składni
ka energetycznego, tj. biał
ka, nie ma dotychczas os
trzeżeń, aby \ 'vwało ono
bezpośrednio na powstawa
nie miażdżycy. Oczywiści*
należy pamiętać, że pop
rzez jego. nadmiar w po
żywieniu można łatwo „nar
bierać” zbyt wielką ilość
kalorii i przez to przekro
czyć barierę, za którą ot
wiera się strefa nadwagi
i otyłości.
Powyższe uwagi abso
lutnie nie wyczerpują bar
dzo skomplikowanych pro
hlemów dietetycznych —
przeciwmiażdżycowych.
Uwagi te są tylko przsd
stawieniem
kilku
pier
wszych liter, składających
się na nowy alfabet die
tetyki, tak samo konieczny
dla każdego obywatela, jak
podstawowy alfabet języ
kowy. Wszyscy powinni
się go nauczyć, aby umieć
odżywiać się zgodnie z za
sadami nauki.
Dr farm.

E. Wawrzyniak
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BAŁTYCKI

Rzecz o sprycie

Bogdan Justynowicz

Tam i wówczas

t

Tam, i wówczas drzewo oliwne będziesz
Moją jedyną kotwicą w zniewolonym krajobrazie,
w otrutym gaju nad morzem
Skąd koncentryczna fala wyświetlała
— wysiedlała nas na obłędne
Plany światów.
Więc tu i teraz, drzewo wyraziste bo nieme.
czy ■ obronisz
To moje, to najmniejsze bo ludzkie:
Dobra pamięć: gdy zetlały stłoczyłem się
ku korzeniom
Tuzinem, guzików z plastiku; których nie sposób
'
użyć na dwukropki
Relacji: tam i wówczas, teraz i tu.
Drzewo oliwne, czy w lustro morza po środku
ziemi, jak skóra niewolnych zmatowiałym
i ciemnym
Wpiszesz moje
Obra* t podobieństwo, tętno i pot
Zanikające: w lustro wód gdzie pełgam
szybkim mózgiem
Wytrawionym zimnymi solami, w te wielkie
powierzchnie co zapisują
Pochód klanu, oderwany, nieskrępowany,
Postępujący.
W czym wiele z panaboskiej maniery:
nie móc oka opuścić w dół,
K% korzeniom, po błękitnym drzewie genealogii
O drzewo, skało znad wód pośrodku ziemi,
któż tu i teraz
Jfasse zamierzchłe kalectwo
Pochwyci w lot.
y tomiku ROK #WIF!TLNY, let Ary ukai» ri* nakładem
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Fot. W. Niezywiński

Gdańsk

Wydawnictwa Morski«|jo.

ekstrawagancji
gaskoński CZyjj nowa amerykańska specjalność

Zamaszysty

muszkieter..
Piotr Corneille, XVII-wieczf francuski autor sceniczny,
rłonek Akademii Francusej, wciąż jeszcze jest w pew
ym sensie „odkrywany”. U
as, jak pisze Walerian Lach
itt z okazji premiery „Iluzji"
orneille’a w Teatrze Dramarcznym w Gdyni, „do niedana znaliśmy Corneille'a tylo z posągu i heroicznej pro
f. Tym większa tedy zasłua Stanisława Hebanowskieo, że konsekwetnie przypolina innego Corneille'a poobnego raczej do zamaszytego gaskońskiego muszkiesra, Corneille’a" - znakomisgo komediopisarza".

O z tym robić? PyM. m tają gazety, wychowawcy na wyższych
uczelniach, żartował na ten
temat prezydent Nixon. W
niektórych stanach zaostrza
się kary za obrazę moralności, niektóre uniwersytety podejmują decyzje o usuwaniu uczestników róż
bieranek z uczelni. Na Flo
rydzie protestowali nudyści demonstrując — oczywiście w ubraniach
kilku miasteczkach uniwer
syteckich. Sprawa wywołu
je oczywiście wiele różno
rodnych i na ogół krytycz
B. Nowicka
nych reakcji. Jak podają
______ pisma amerykańskie, za
równo władze porządkowe,
go się golasa. Okazało się, sunął się uniwersytet stanu jak uniwersyteckie — stoją
że był to pewien młody Georgia. Na tymże uniwer- na stanowisku, że najlepsza
prokurent bardzo szacow sytecie 5 studentów doko- odpowiedzią wobec tego
nego banku. Nagusi poja nało nago zespołowego sko- szaleństwa jest brak reakwili się też w Paryżu pod ku na spadochronach. Gdy cjiOpinie co do przyczyn są
wieżą Eiffla — francuskie to się początkowo nie udagazety stwierdziły jednak, ło z braku dostatecznej ilo- różne. Filozof: „Objaw aPsycholog:
że są to na pewno studen ści widzów, rzecz została gresywności”.
ci amerykańscy. Były tak powtórzona, przy czym za- „Ucieczka przed konform!
że próby streakingu w wczasu wezwano fotore- zmem’. Lekarź: ,.W streamiasteczkach uniwersytec porterów. Wtedy dopiero kingu nie ma śladu seksu’
kich Anglii. Jak dotąd je uzyskano ogólnoamerykań- Socjolog: „Zaczyna się to
dnak, streaking jest nie skie, jeśli nie światowe, °d rysowania różnych rzewątpliwie specjalnością a- publicity. Streakersi poją- czy w toalecie”. Studentwiają się więc z dość szcze „Chcemy się zabawić”,
merykańską.
gólnym upodobaniem na
Wielu uważa, że jest to
Streakersi jeżdżą na ro zawodach sportowych, w szaleństwo sezonowe. Ani
werach, na motocyklach, przepełnionych autobusach, "’ięc protest, ani szczególwożeni są taczkami, a na w salach koncertowych, ny objaw deprawacji. Czy
TREAKING wydaje wet pojawiają się w fote Niedawno pewna grupa oś- zniknie z nadejściem lata.
się zyskiwać grubo
wiadczyła, że będzie demon kiedy na plażach pojawią
większą popularność lach na kółkach. Jest to je strować przed Białym Do- się ludzie umiarkowanie
dnak tylko jedna z form. mem. Później jednak wyco- rozebrani, czy jak kto wo
niż konkursy wytrzymało
ści w tańcu, rekordy w je Przebieganie przez sale wy łali się, nie wiadomo jed- U częściowo ubrani. Dopiedzeniu lodów, piciu coca- kładowe podczas zajęć na- nak czy na długo.
ro zobaczymy
coli, piwa, pochłanianiu
befsztyków, połykaniu szcze
golnie długiego makaronu
czy złotych rybek. Jeden z
wykładowców amerykań
skich powiedział ostatnio,
że w wyniku rozpowszech
niania się streakingu jed
IERWSZY kwietnia bachantki z jego orszaku. nie w dniu
nego jest pewien: że złote
to tradycyjny dzień A kiedy podpił sobie, pła kwietnia.
rybki będą mogły czuć się
wzajemnego oszuki tał różne figle nie tylko ba
— Tej grubej ryby kaza
spokojnie. Wydaje się, że
chantkom, ale także powa no dobrze pilnować, a jed
wania się dla żartu, wy
swoistą atrakcyjnością —
żnym ludziom.
prowadzania
w
pole,
nabie
nak umknęła! — mówili
zwłaszcza wśród widzów,
Pewnego razu, kiedy głu Lotaryńczycy. — Nabrał
którzy są niezbędnym skład rania — podaje Włady
nikiem tych popisów — sław Kopaliński w „Słow pawy władca Frygów, król nasz książę króla!
Midas, zaopiekował się spi
streaking 'bije wszystkie niku wyrazów obcych”.
Na pamiątkę tego zdarzę
tym Sylenem, tenże obie
dotąd wymyślone ekstra
w dniu 1 kwietnia
Od najdawniejszych eza- cał mu „z wdzięczności”, nia
wagancje łącznie z hap sów w tym dniu zwodzono
że
wszystko,
czego
się
tyl
peningami, podczas których się wzajemnie: w starożyt ko dotknie, zamieni się w • Dokończenie na str. *
uczestnicy obrzucają się nym Rzymie, w dawnej złoto. Midas uwierzył, ale
wzajemnie bitą śmietaną, Polsce, w Niemczech, w chcąc sprawdzić, czy do
plastykowymi torebkami z Anglii, we Francji. W dniu brze słyszy, chwycił się za
farbą, a w wypadkach bar pierwszego kwietnia nabie ucho. Zamiast złotych, wy
dziej wyrafinowanych — rały swych bliźnich rów rosły mu ośle uszy.
zepsutym mięsem.
nież ludy celtyckie i sta
W każdym razie uważa teczni mieszkańcy Indii.
ZROBIĆ KOGO«
W KONIA
się, tak sądzi przynajmniej
prasa amerykańska,
że
STRUGAĆ Z KOGO«...
UDZE chwalicie, swego nie
OSŁA
Niektórzy biegli w zwy
streaking wyrósł z tego sa
znacie - powiada po wypra
czajach primaaprilisowych
mego podłoża. Czy jest je
wie do Danii Jan Chryzostom
dnak tylko fenomenem oNie tylko nasze
czasy są zdania, że żart pierwszo
Posek. A na to mu panowie bracia
byczajowym cywilizacji znu mają prawo do żartów i kwietniowy polegał nie na
dzonych? Eksplozją infan natrząsania się z bliźnich. tym, aby nadużywać łatwo
replikują: Znamy swoje! Aż nadto
tylizmu? Zdania są różne. Starożytni Grecy upatrzyli wierności ofiary opowia
dobrze znamyl Ja co prawda w Da
Na ogół wszyscy się godzą, sobie takiego „bożka do daniem jej niestworzonych
nii nie byłem, lecz mimo to chwalę
cudze, a tym samym narażam się
że jest to objaw ekstrawa śmiechu” — Sylena, ruba rzeczy, ale na tym, aby za
gancji młodzieży wyrażany sznego starucha, roześmia chęcić ją do jakiegoś zu
tym wszystkim zadufkom, którzy no
nego od ucha do ucha. Sy- pełnie niedorzecznego _ czy
wyjątkowo absurdalnie.
sa poza swój płot utkany z drągoStreaking, jak wspom ien był wychowawcą Dio nu. Celowali w tym szcze
winy leśnej nie wytknęli.
nieliśmy, rozpowszechnił się nizosa, lubił dobre wino i gólnie Niemcy, którzy uku
Szczecin, miasto pokrewne cha
li nawet taki wierszyk:
rakterem klimatem i — jak to się
dzisiaj brzydko mówi — specyfiką
April, April, April,
życia, posiada dwa teatry dramaty
heut’kann man den
czne pod jedną dyrekcją (bywam w
Narren schicken
nich z przyjemnością i pożyt
wohin man will
kiem),
jedną
operetkę
(zew
— co po polsku tłumaczy
nętrzna architekturą przypomina
się: zrobić kogoś w konia.
jącą nasza halę stoczni), jed
na
filharmonię
(ostatnio
wy
KWIETNIOWA RYBA
słuchałem w niej koncertu pod ba
tutą Jerzego Procnera) i jeden teatr
Francuzi dzień pierwsze
kukiełek „Pleciuga" - równie zasłu
go kwietnia nazywają ,.pożony
i dzielny w rozbudzaniu wyo
isson d’avril”, czyli kwiet
Ml
braźni szczecińskiej dziatwy jak na
niową rybką. A wzięło się
sza „Miniatura" w oczach gdańskich
to stąd: Ludwik XIII,
dzieci.
H
chcąc mieć na oku Karola
Teatr Polski wymaga remontu, bo
IV, księcia Lotaryngii, ostan jego, sqdzqc po widowni, jest
raczej opłakany. Teatr Współczesny
sadził go na zamku w Nan
mieści się w muzeum. Piękna sala,
cy i kazał dobrze pilno
ogromna scena. U nas też mogłoby
wać.
Królewski więzień
tak być! Nie jest, bo glosy niżej
znalazł jednak sposób upodpisanego nie idą pod niebiosy.
cieczki. Myląc straże prze
Teatr na zamku buduje się i ma
być oddany w pacht i władanie
Fot. W. Niezywiński
płynął wpław kanał łączą
cy Mamę z Renem, właś

AMA czynność pole
ga na lataniu nago w
miejscach ogólnie do| stępnych. Streaking jest
i nowym szaleństwem pew
jest to aktorka o wielkiej nych środowisk młodzieży
(choć „stonowanej') sile wyra amerykańskiej, samo słowo
zu. Także na plus spektaklu natomiast znaczy potocznie
zaliczyć wypada drugą rolę
poruszać się, robić coś
kobiecą - Lizy, którą z dużq 1 piorunem,
błyskawicznie.
kulturą, c i wdziękiem zagra Co do pochodzenia tego oła Irena Kulicka, Panowie na kreślenia istnieją różne wy
scenie byli bardziej zróżnico
Bodajże wzięło
wani: od ról dobrych, zagra jaśnienia.
ono stąd, że pierwsi
nych dość naturalnie (oczywi się
„streakersi”, jeszcze nie
ście w stopniu, na jaki poz
pionierzy tej roz
walał ich charakter oraz kon śmiali
rywki
czy
demonstracji, jak
wenćja spektaklu) - np. Ste
fan Iżyłowski jako Klindor, Je kto woli — mającej już orzy Kulicki - samo.chwała Ma becnie wprost epidemiczny
tamor, poprzez nieco zbytnio charakter i wywołujący róz
patetyczne (Józef Niewęgłow norodne reakcje amerykań
ski jako Fridamant, Zbigniew skiego społeczeństwa — na
Gawroński jako Dozorca) aż ogół rozdziawszy się w je
dnym samochodzie przebie
gali ulice i szybko wskaki
wali do drugiego. Bądź też
rozebrawszy się w jednym
pomieszczeniu — możliwie
szybko, na przykład przez
: uniwersyteckie podwórko
biegli do drugiego.
Były to jednak nieśmiałe
próby i początki. O pierw
szeństwo ubiega się tutaj
młodzież z uniwersytetu w
stanie Maryland, ale ma w
tym wielu konkurentów do
sławy.

S

przede wszystkim wśród leży do przedsięwzięć ammłodzieży college’ow i na bitniejszych i wyżej cenioogół prowincjonalnych uni nvch w tym środowisku.
"już nie wystarcza jednak
wersytetów. Uczestniczy w
nim
przede
wszystkim sama nagość. Goni się za
młodzież biała i na ogół z maksymalnie oryginalną jej
wyjątkowym
tak zwanych dobrych do ekspozycją,
mów. Oczywiście cząstka szokiem, a także za rekordami. Do niedawna rekord
tej młodzieży.
ilościowy aktów rozbieraLE ostatnio także na nią dzierżył jakoby uniwerWall Street w godzi atet Południowej Karolinach rannych, gdy riy gdzie uczestniczyło w
tych imprezach ponad 500
wszyscy spieszyli do pracy,
dostrzeżono przemykające- osób. Ostatnio na czoło wy

A

S

Stanisław Hebanowski jest
itorem przekładu „Iluzji” woru, który w dorobku fran
iskiego autora zajmuje pozy
ę wyjątkową. Daleki od ko
rnowości i patosu, ma on
>ś z klimatu szekspirowskich
lśni. Jak zauważa tłumacz:
eeria splata się tu z komeą, komedia ociera się o
elodramat, ażeby zakończyć
ę nieoczekiwanym zburzę
em „iluzji”, zdemaskowa
em gry i wzruszającą poch
ałą teatru". Rzeczywiście
iuzja”, w której życie prze
ata się ze snem, marzenia
i — jest zarazem obrona
atru i stanu aktorskiego
izprawa z przesądami w tej
ziedzinie, Kiedy „Iluzja' we:ła na scenę, aktorzy znajdo
ali się pod oficjalną klątwą
ościelną... Jeszcze jeden wą
sk sztuki Corneille’a może
yć dla nas szczególnie intetsujacy: żołnierza — samohwały, sięga iacy tradycji
lautowskiej, o nam jako
rwo orzvpominaiacy... Paokia. chociaż Fredro nie móał
ridzieć ,, 11 u 7 i i" na scenie,
sny zbieg okoliczności to to.
■ ojciec Corneille'a wiódł
nkże wieloletni spór o mur
ironiczny..,
Przekład Stanisława Hebalowskiego, dokonany niekivm iezvkiem,
nazwałbym
'vlrwintnvm. Dzięki niemu . Ilu:ia” iest utworem, który...
■Wnie bv sie słuchało właś\ie dla oiekna iezyka. ad”r
ło samej dramaturaii sztuki
miałbym sporo zasfzeżeń.
tohv wiec ..Dorwoła” ona
vidza, musi być rzeczvwistvm
Popisem aktorskim i rezv'ers<im. Czv wvmoai owe w Tea:rze Dramatycznym zostały
roelnione? Po części tok, co
iest zreszto rezultatem „Hnu
wsteDuiacei”, oo którei zesoół ten od pewneao czasu
kroczy. Na kształcie łeno
soektaklu korzystnie odbiło
sie np. pozyskanie dla Tea
tru Dramctvczneao Wiesławy
Kosmalskiei - znanei nam
sorzed lat« z desek Teatru
„Wvbrzeze”. Jei „oonownv
debiut” w roli pięknej Izabeli
wypad! bardzo korzystnie;

po zdecydowanie przerysowa
ne, w czym tradycyjnie rej
wodzi Jerzy Witowski (Geront). Obsadę uzupełniają
Szymon Pawlicki jako trochę
zbytnio „operujący oczami”
magik Alkander i Jerzy Lip
nicki w epizodzie Adrasta.
Iście kaskaderska, sprawnoś
cią wykazali się w „batalis
tycznej” scenie nie ujęci w
spisie wykonawców trzej mlo
dzi ludzie (jeżeli sie nie my
lę, są to teatralni' maszyniści
- chwała więc im V- dobrze
opanowaną dodatkowa spe
cjalność). Reżyserem gdyńs
kiego spaktaklu jest Olga
Koszutska, która - trzebo
przyznać — dała realizację
pomysłową, obfitującą w do
bre pomysły. Pomogła jej zre
sztą w tym walnie scenogra
fia Jadwigi Pożakowskiej, tak
że w sumie niejednokrotnie
obserwowaliśmy efekty jak w
prawdziwym gabinecie iluzji
Muzykę do spektaklu przygo
tował Jerzy Partyka, plastykę
ruchu scenicznego Zygmunt
Kamiński.
Na zdjęciu - obie panie
z „Iluzji": Wiesława Kosmalska i Irena Kulicko
Laik
Fot. T. Link
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nictwem banku „PeKaO”. Propozycja była
ciekawa i L. zadecydowała, że można ją
sfinalizować. N, rozegra! tę partię, z praw
dziwym mistrzostwem. Nie wręczając bo
wiem żadnego dokumentu, mogącego uchodzić za wiarygodny, uzyskał to, że Jani
na L. przekazała mu kwotę 96 tys. zł no pocze‘ mającej się odbyć transakcji kupno
oferowanego samochodu. Okazało ęię wkrót
ce, że „PeKoO” nie ma żadnego zlecenia
no wydanie samochodu, który miot się stać
przedmiotem kupna, a N. już nie ma pisniedzy i ochoty, by je zwrócić.
A w ogóle to obok pięknych kobiet sa
mochody stanowiły pasję Zbigniewa N. W
TARSI czytelnicy pamiętają zapewne związku z tym był często gościem gdań
I słynny proces z lat trzydziestych Ma skiej giełdy samochodowej. Znaiozł się no
rii Ciunkiewiczowei. która zgłaszając niej również pewnej listopadowej niedzieli.
policji krakowskiej upozorowane włamanie i Przyjechał samochodem m-ki „Fiat 600” sta
kradzież biżuterii oraz futer wartości około
półtora miliona złotych, sumy jak na owe nowiącym własność Stefana B., brato Zo
czasy zawrotnej, usiłowało wyłudzić odpo fii D. W dniu tym na giełdę przyszło rów
wiednio wysokie odszkodowanie.
nież Krystyna K. z mocnym postanowieniem
Ostatnie lata przyniosły pamiętne proce kupna samochodu. N. widząc, że K. prze
sy Mariana Kargula, czy „konsula austriac
kiego”. Skala tych przestępstw, wartość wy jawia zainteresowanie „Fiatem” z miejsce
łudzonych sum, perfidne często metody dzia oferował jej sprzedaż. Niezwłocznie też spo
łania spotkały się z ogólnospołecznym po rządzono właściwą umowę z tym, że Zbig
tępieniem.
niew N. podał, że nazywa się Stefan B. W
A co u nas w Trójmieście?
ten sposób „Fiat” Stefana B. bez jego wo
Rzesze turystów i wczasowiczów przyby li stał się własnością Krystyny K. Braku sa
wających na Wybrzeże to raj dla „drob
nych ciułaczy" i „grubych ryb" z przestęp mochodu Zbigniew nie mógł w żaden spo
czego światka. Organa ścigania mają więc sób ukryć, a ponieważ „fiacik" był bardzo
znacznie więcej roboty z tego typu prze poręczny, szkoda go było dla innych. Zja
stępstwami niż w innych rejonach kraju o wił się więc pewnego dnia u Krystyny K„
mniejszym ruchu turysty nym i mniej dy
amochód odebrał, lojalnie oddał część pie
namicznych zmianach demograficznych. Błę
dem byłoby jednak twierdzenie, że obiek niędzy, zatrzymując sobie jednak 13,5 tys.
tem oszukańczej działalności jest u nas tyl zł. Pieniędzy tych nigdy nie zwrócił.
ko pędzący po Głównym Mieście turysta,
Czyż człowiek wrażliwy na piękno linii i
wylegujący się na plaży wczasowicz, czy amator uciech w „Grandzie”. O nie! Spra kształtu, ciepło pastelu i miękki warkot sil
wa Zbigniewa N. rozpoznawana przez Sąd nika przeszedłby obojętnie obok nowiutkiej
Wojewódzki w Gdańsku jest przykładem „DKW-ki”, którą wystawił na sprzedaż fryzjer
świetnej roboty oszusta na własnym pod Józef O., Zbigniew N. był człowiekiem nawet
wórku, wśród stałych mieszkańców. Jej bo bardzo wrażliwym na podobne wdzięki, toteż
hater, 25-letni młodzian, ukończył zaledwie zapałał nieodpartą żądzą posiadania tego
szkołę podstawową, ale potrafił wyłudzić cudu zachodniej motoryzacji. Aby wejść w
od wielu osób, w ciągu zaledwie 7 miesię posiadanie „DKW-ki” przystąpił do gry, któ
ra miała zakończyć się dla niego katastro
cy ponad 170 tys. zł.
A wszystko zaczęło się wtedy, gdy opu fą. Samochód był wyceniony bardzo wyso
ścił żonę zamieszkałą w Starogardzie i ko, a N. akurat nie posiadał większej go
przeniósł do znacznie od siebie starszej, tówki. Miał natomiast dwa banknoty jednorozwiedzionej Zofii D.. zamieszkałej, we doiarowe, które ktoś ołówkiem kopiowym
po 500 dolarów.
własnym domku w Gdańsku. Domek był no przerobił na banknoty
wy, Zbigniew więc podobno chciał go no Umiejętnie manipulując nimi przekonał fry
wocześnie i bogato urządzić, stąd zbożny zjera, że są to oryginalne „zielone” pięć
motyw oszustw. Zofia D. nie potwierdziła setki r do czasu otrzymania od „wujka"
jednak, aby były jej potrzebne pieniądze od gotówki w walucie polskiej stanowić będą
N. na wyposażenie mieszkania. Była osobą gwarancję zawarcia w przyszłości umowy
dość zamożną, posiadała samochód i mo kupna — sprzedaży samochodu. W czasie
gła z własnych dochodów pokryć powstałe tej rozmowy N. włożył banknoty do kopert,
potrzeby. Niewątpliwym motywem do oszu koperty zakleił i zabronił by je otwierać.
kańczej działalności Zbigniewo N. była na Umówiono się też, że do czasu zawarcia
tomiast wyłączna potrzeba posiadania pie przyrzeczonej umowy dolary znajdować się
niędzy dla siebie. Często zmieniał pracę, będą u Józefa O., a Zbigniew N. będzie
a w krytycznym okresie w ogóle nie praco mógł swobodnie korzystać z samochodu.
wał. Był zaś chłopcem bardzo wesołym, lu 1000 dolarów leżące głęboko w schowku
bił zabawy, liczne towarzystwo, kobiety. Pie miały dla Józefa znaczenie magicznę, ole
niądze nie były dla niego celem, były mu tajemniczy zakaz otwierania kopert nie do
potrzebne do zaspokajania bieżących, do wal mu spokoju. Wreszcie pewnego majo
raźnych zachcianek. To co jednak otrzymy wego dnia, gdy finału transakcji jakoś nie
wał od Zofii D. było niczym w porównaniu było widać, Józef O. delikatnie otworzył je
z tym, co chciał mieć. Zdecydował się więc dną z kopert, wyjął z niej banknot i ze
na wykorzystanie pewnych przyrodzonych zdumieniem stwierdził, że ma do czynienia
mu cech, a przede wszystkim umiejętności z przerobioną w dziecinny sposób jednodolarówką. Tego samego dnio o fokcie tym
zdobywania sobie zaufania ludzi.
zameldował MO.
Kiedy poznał przystojną farmaceutkę Kry
W ten sposób Zbigniew N. zakończył tak
stynę R. wcielił się w postać ścigającego
przestępców funkcjonariusza MO. Był do burzliwy w swym życiu okres. W czasie trwa
skonały w blagowaniu, męski w obejściu i nia postępowania okazało się, że N. wyłu
nie miał specjalnych trudności w zdobyciu dził w tym samym czasie jeszcze 28 tys. zł
miłości Krystyny, a uznania jej matki Ma na szkodę dwóch dalszych osób oraz przy
rianny. Co prawda znajomi dystyngowanej właszczył sobie artykuły dziewiarskie i żyw
farmaceutki po bliższym poznaniu się z N. nościowe wartości ok. 4 tys. zł.
Sąd Wojewódzki w Gdańsku, orzekając
ze zdumieniem obserwowali jego prostac
kie obejście, miłość jednak sprawiła, że te w składzie pod przewodnictwem sędziego
oczywiste wady rzekomego kontrwywiadow Sądu Wojewódzkiego Antoniego Nowaczy
cy stały się dla niej niewidoczne. W tej sy ka, nie miał żadnej wątpliwości co do wi
tuacji wystarczył pretekst, by mama i córka ny Zbigniewa N. Wnioskowane przez obro
zdecydowały się na ofiarowanie swych ©- nę badanie psychiatryczne oskarżonego nie
szczędności w kwocie 26 tys. zł rycerskie wykazało u niego braku lub ograniczenia
mu, a tak bardzo nagle potrzebującemu poczytalności. Wyrokiem Sądu Wojewódz
kiego Zbigniew N. skazany został na łącz
przyjacielowi domu.
Zdecydowana postawa Zbigniewo, jego na karę 6 lat pozbawienia wolności ! 20
tys. zł grzywny. Sąd Najwyższy rozpoznaj«»
niedbały sposób noszenia się, mogący jed rewizję oskarżonego wyrok utrzymał w m#nak wskazywać również no wyrafinowany cy.
smok, samochód Zofii D„ którym parado
Represja karna nastąpiła. Uległ niej ewał po mieście, powoływanie się na znajo sobnik pędzący żywot pasożyta społeczne
mości z wysoko postawionymi osobistościa go. Być może, że kara wpłynie no niego
wychowawczo, że po wyjściu z więzienia po
mi, których nazwisko wyczytywoł w gaze dejmie pracę i będzie się starał zwrócić
tach, wszystko to mogło sprawiać dobre wyłudzone pieniądze, że stanie się społecz
wrażenie solidnej firmy u osób nawet bar nie przydatny. Oczywiście, to tylko hipote
dzo ostrożnych w interesach. Taką niewąt za, W sposób równie hipotetyczny można za
łożyć, że nikt już u nas nie zainteresuje *ię
pliwie była Jonina L. - nauczycielka, żona ofertą: „A może kupisz kolumnę Zygmun
pływającego, nosząca się z zamiarem kup ta...?”
na samochodu. Przypadkowo o tych planach
dowiedział się nosz N. i natychmiast, ofia
rował swą pomoc. Oświadczył Janinie, że
Zdzisław Bzymelf
może sprzedać jej samochód m-ki „Fiat
124", który właśni# ma odebrać za pośred

ZYTAJĄC akta sądowe w spra
wach o oszustwo trudno czasa
mi uwierzyć, że podobnie absur
dalne propozycje znajdują zainI teresowanych.
A jednak. Aktualne polskie
statystyki sądowe notują co prawdo znacz
nie niższą ilość rozpoznanych oszustw ani
żeli np. kradzieży, bójek czy niektórych
przestępstw gospodarczych, ale jeśli spra
wo oszustwa trafia na wokandę często sta
je się obiektem ogólnego zainteresowania,
a czasami i sensacji.

Niepoważny dzień roku
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Cudze chwalicie
szczecińskiej operetce. Natomiast
„Szczecińska Estrada", czyli po pro
stu WAIA, ufundowała sobie, włas
nym sumptem, Ma(q Scenę Rozryw
ki. Jest to najnowszy teatr Szczecina,
Na widowni 120 foteli. Na scenie
mieści się mistrz Ludwik Sempoliń
ski ze swoimi starymi, ale jarymi
piosenkami, Jerzy Kapliński (świetny
tancerz i choreograf, nieco starsze
pokolenie pamięta jeszcze jego
„Harnasiów" wystawionych w Ope
rze Poznańskiej) z monodramempantomima, Barbara Kraftówna i
Wieńczysław Gliński. Zmieścili się
także na tej scenie aktorzy Teatru
Dramatycznego w Gdyni. Fakt ten
co prawda zbulwersował do białoś
ci moich serdecznych przyjaciół.
Wszelako jest to całkiem inna para
kaloszy. Zatem wracajmy na główny
trakt. W gmachu tym (aleja Wojska
Polskiego 64) zaraz po wojnie dzia
łał pierwszy polski teatr w Szczeci
nie (premiera „Grubych ryb" Bałuc
kiego), potem przez szereg długich
lat zasłużona „Pleciuga”. Nowa
placówka działa dopiero od 4 lu
tego br., ale - jak z rodowodu wi
dać - sroce spod ogona nie wy
padła. Zainaugurował ja mistrz Sem
poliński, potem był kabaret „Na
stroje” z Józefem Prutkowskim, a te
raz jest Marianna Wróblewska z re
citalem jazzowym.
Wymyślił go (teatr), doprowadził
do przebudowy, odbudowy i odno

wy dyrektor i kierownik artystyczny
pan Janusz Marzec. Należy mu się
za to od władz szczecińskich co naj
mniej order! Nam w Trójmieście też
by się przydał taki miniaturowy tea
trzyk, w którym mogłyby się odby
wać programy wesołe i poważne,
pantomimy i recitale, monodramy i
takie spektakle jak we wsrystkieh
innych teatrach.
A wracając do Paska, to godzi
się jeszcze raz podkreślić, że był to
człowiek dobrze w świecie oblatany,
z niejednego pieca chleb jadł i z
niejednego dzbana popijał. Znał sie
wybornie na koniach, kobietach i
pieniqdzach (zawsze potrafił je wy
łudzić), mimo to wracał do swego,
chwalił je i przedkładał nod wszyst
kie inne dziwy. Tedy i ja w następ
nym tygodniu wrócę do swego. Bę
dę chwalił i cmokał. Dość już tego
szukania dziury w całym. Znajomi,
którzy onegdaj narzekali spotkawszy
się ze mnq na moja skwaszona mi
nę, teraz powiadają, że jestem kon
fliktowy, kontrowersyjny. Co śmielsi
walą prosto z mostu: Jesteś chwiej
ny i nierówny. Chcę być prosty i
równy jak autostrada ze Szczecina
do Berlina.

K. Łastawiecki
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SZYSCY na nią
stale
narzekają.
Jak wąż morski
wraca jej sprawa w omówieniach i recen
zjach
telewizyjnych.
Najłatwiej zresztą wy
brzydzać — czemu tak,
a nie inaczej? Dlaczego
występował pan X, a
nie pani Y? 1 czy stale
musim.y oglądać tych sa
mych wykonawców?
A w ogóle — co to
takiego ta rozrywka?
Na czym ma się zasa
dzać i czego od niej wy
magać? Czy wystarczy
zebrać 3—5 pań śpiewa
jących, czy pochrypujących raczej — i już jest
program
rozrywkowy,
czy też 7—10 podskaku
jących (nie bardzo rów
no!) tancerek i 2 pa
nów posiadających re
pertuar na każdą oka
zję zwie się już audycją
rozrywkową?
Tyleż odpowiedzi co
pytań! Tyleż zresztą re
cept na dobry program,
dający
wytchnienie,
skłaniający do pogod
nego uśmiechu i odprę
żenią — a o to chyba w
telewizyjnej rozrywce w

końcu chodzi. Z góry
melduję — nie znam
takiej idealnej recepty
— ale wiem z cala pew
nością, że warunki takie
spełniły
„Porachunki
małżeńskie"
państwa

wypełnione w sposób co
najmniej dobry. Teksty
Kerna — niektóre zna
ne z przekrojowych pu
blikacji — niektóre no
we trzymały się kupy
Nie była to więc przy
padkowa składanka na
zasadzie — każdy po
wie (zaśpiewa) to co
umie i ma w stałym re
pertuarze.
Dalej — autorzy za
prosili zawodowych aktorów, takich z prdu:-

myśle (szumna to naz
wa!) rozrywkowym dźia
la ich niewielu, sporo
natomiast
amatorów,
może i z bożą iskrą, ale
bez warsztatu i rzemio
sła warunkujących przy
zwoity występ na estru
dzie (telewizyjnej tak
ie!) Kernów wspomogli
walnie Koterbska, Brasz
ka, Skoczylas i inni.
Program zrealizowano w
sposób, można powie
dzieć, dość tradycyjny,

Coś z rozrywki
Marty Stebnickiej i Lud
wika Jerzego Kerna —
nie wiedzieć czemu, chy
ba. żeby było śmiesz
niej nadane z Łodzi —
skoro wiadomo, że Ker
nowie od lat związani
są i zżyci z Krakowem.
Czyżby w ośrodku pod
Wawelem nie starczyło
dla nich miejsca?
Cóż zatem rewelacyj
nego wymyślili Kerno
wie? Ano. niby nic. Po
prostu — Kern z J
Wożniakiem ułożyli sce
nariusz zgodny z tema
tem i intencją. A temat
— małżeństwo, intencja
— zabawa. Oba zostały

dziwego zdarzenia., ta
kich, którzy potrafią
zaśpiewać, zatańczyć i
znakomicie podać tekst.
Najlepszym- przykładem
była
Krafftówna
—
świetno xv parodii .,dzic
wczyno • chłopca".
A
tekst przecież był bła
hy,
niewiele
dający
możliwości. Krafftówna
potrafiła je nie tylko
wyzyskać, ale i wzbo
gacić.
Wiec jednak spraw
dzają się aktorzy —
tak, aktorzy przygotowo
ni do pracy na estra
dzie, zawodowo — tym
czasem w naszym prze-

im

Koniki”
królów polskich
rr

AK już jakoś jest na kie zamiłowanie do myśli
tym „najlepszym ze stwa posiadał Stefan Ba
światów”, że każdy z tory, który nie zważając
nas posiada jakąś ukrytą
na ostrą zimę i otwartą ra
namiętność, jakiegoś nie nę w nodze, lekko ubrany,
szkodliwego „konika”, któ udał się w dniu 2. 12.1586
remu sie z przyjemnością r. na polowanie do pusz
oddaje,
poświęcając mu czy pod królewską wsią
niemal każdą wolną chwi Sokółka
(obecnie miasto
lę. Mieli ją również i sła powiatowe w wojewódz
wni ludzie, a nawet koro twie białostockim), gdzie
nowane głowy.
wskutek przeziębienia się
I tak król polski Włady zmarł
trzeciego dnia w
sław Jagiełło lubił bardzo Grodnie w 53 roku życia,
słuchać śpiewu słowików, zaledwie po 10 latach pa
wskutek czego przeziębił nowania swego w Polsce.
się i zmarł w 86 roku swe
Najpożyteczniejsze hobby
go życia, natomiast Zyg posiadał Jan III Sobieski,
munt II August z zamiło który — oprócz
pisania
waniem oddawał się zaję wierszy — oddawał się z
ciom jubilerskim i rzeźbie zamiłowaniem
sadzeniu
bursztynu. Alchemię i sny własnoręcznie drzew. Do
cerstwo uprawiał namięt dnia dzisiejszego pamiątką
nie Zygmunt III Waza. O- po Sobieskim, jest między
bok tych
zainteresowań, innymi piękny park w Wi
do ulubionych jego koni lanowie pod Warszawą, oków należało także tokar- raz piękna aleja lipowa,
stwo oraz prace nad kon osobiście przez króla Sobie
strukcją zegarów.
skiego zasadzona, licząca
Słabością do pisania wier około 260 starych lip ros
szy odznaczał się jego syn nących w czterech rzędach
Władysław IV Waza. Wiel przy drodze z pałacu w

T

Rzucewie do Osłonina, (po
wiat Puck), gdzie w czasie
swego pobytu na Pomorzu
chętnie się zatrzymywał.
Oryginalnego „konika” po
siadał August III Sas, któ
ry każdą wolną chwilę po
święcał na zabawianie się
ustawianiem na stole żoł
nierzy
tekturowych oraz
strzelaniem —- z
okien
zamku
królewskiego
w
Warszawie — do psów
sprowadzanych mu pod okna. Do hobby ostatniego
króla polskiego Stanisława
Augusta
Poniatowskiego
należała gra na flecie.
Spośród innych sławnych
ludzi w Polsce gen. Tade
usz Kościuszko, książę Ka
roi Radziwiłł i ksiądz Sta
nisław Staszic z zamiłowa
niem uprawiali tokarstwo i
trudnili się własnoręcznym
wyrobem tabakierek.

bez specjalnych udziw
nień i cudów technicz
nych — a jednak podo
bał się.
We wtorek, z Kato
wic natomiast nadano
„Stary jazz i nowe pio
senki7 czegóż tam nie
było! Zagraniczni pio
senkarze, wymyślne de
korację. trickowa ka
mera, pozwalająca na
żonglowanie
obrazem,
wreszcie pan konferan
sjer — absolutnie nie
potrzebny. 7... flaki z
olejem oraz nudy na
pudy!
Wydaje sie, że rola
konferansjera zupełnie

nie sprawdza się w pro
gramach telewizyjnych,
a w dodatku gdy całość
sprowadza się do stereo
typowych zapowiedzi ko
lejnego występu — nie
ma zupełnie sensu. Je
żeli nie Uczyć oczywiś
cie, wątpliwej jakości
dowcipów typu: „Ślub
ny kompozytor artyst
ki" czy ,će wszystkich
języków najbardziej łu
bie przeprowadzać wy
wiady po węgiersku” —
i mówi oczywiście... po
polsku.
Wszystko to trwało
35 minut, lista realizato
rów była bardzo długa,
a program nudny i ad
resowany do nikogo.
Jazzmani nie mieli cze
go posłuchać, a wszyscy
inni, w powszedni dzień
o godz. 22.05 muszą być
wyjątkowymi wielbicie
lami telewizji, aby oglą
dać takie programy Nie
łudźmy się. większość
po trzymającym tym
razem w napięciu szó
stym odcinku serialu
Siedemnaście mgnień
wiosny" wyłączyła tele
wizory. Wytrwali obej
rzeli. Interstudio i svort
— przy prnaramię Tar
gosza i Ringwelskicrio
ostały chyba, niedobitki.

Myśli takie i inne
Właśnie kiedy ci się zdaje, że jutro nigdy nie
nadejdzie, to już wczoraj.

Szczęśliwe małżeństwo to połączenie dwóch osób,
umiejących wybaczać.

Komputery oszczędzają mężczyznom snucie wielu
zbędnych domysłów. To samo robią damskie ko
stiumy kąpielowe.

Aby zabawić niektórych gości, wystarczy tylko
umieć cierpliwie słuchać.

Dzieciom trzeba miłości. Zwłaszcza wtedy, kiedy
na nią nie zasługują.

Nie mów, że coś d się od życia należy. Zycie nic
ci nie jest winne, ono tu było najpierw.
Fot. W. Nieiywiński
Jeszcze niedawno młodość była tylko jedną z faz
rozwoju. Obecnie to jest zawód.
Tebrih) R. T.

Echa muzyki młodzieżowej

wielu

lat

Czesław

miejsce w wielu rubrykach
naszego plebiscytu. Jest to
potwierdzeniem
słuszności
obranej przez niego drogi
uczestniczenia w nurcie roc
kowym muzyki rozrywko
wej, podczas gdy wielu
kompozytorów, wykonaw
ców,
instrumentalistów,
przed laty startujących z
tych samych pozycji styli
stycznych, dziś zajęła się
pop-rausic w wydaniu pio
senkarskim. Oczywiście, ta
metamorfoza, odbija głęb
sze trudności i nieprawid
łowości
polskiego
rynku
muzyki
rozrywkowej,
o
czym już niejednokrotnie
wspominałem. Mam nadzie
ję, że głosy naszych czy
telników. oddane na czoło
wego polskiego rockmana
C. Niemena będą jeszcze
jednym
potwierd7.eniem
roli, jaka spełnia dobra, no
woczesna muzyKa rockowa,
a czego z uporem nie chcą
przyjąć do wiadomości in
stytucje zajmujące się upowszechnianiem rozrywki
muzycznej.
A oto pełne wyniki częś
ci polskiej naszego trady
cyjnego plebiscytu na naj
popularniejszych wykonaw
ców i twórców minionego
roku.
KOMPOZYTOR:
1)
C.
Niemen, 2) A. Zieliński, T.
Nalepa ex aequo. 3) P. Fi
giel, 4) M. Grechuta, 5) J.
Skrzek, 6) S. Krajewski, 7)
K. Gaertner, 8) M. Urba
niak, 9) Z. Namysłowski,
10) J. K. Pawluśkiewicz,
WOKALISTA: 1) C. Nie
men, 2) S. Borys, 3) W. Sko
wroński, 4) M. Grechuta,
5) A. Zaucha, 6) J. Grun
wald, 7) K. Krawczyk, 8)

T. Nalepa, 9) A. Dąbrow
ski, 10) ex aequo A. Zie
liński, J. Zieliński.
WOKALISTKA:
1)
H.
Frąckowiak, 2) M. Rodo
wicz, 3) M. Wróblewska,
4) M. Kubasińska, 5) K.
Prońko, 6) E. Demarczyk,
7) ex aequo E. Bem i U.
Dudziak, 8) A. Rusowicz,
9) U. Sipińska, 10) ex ae
quo E. Dmoch i E. Wanat.
INSTRUMENTALISTA:
1) J, Skrzek, 2) M. Urba
niak, 3) A. Apostolis, 4)
C. Niemen, 3) J. Popław
ski, 6) T. Nalepa, 7) W.
Nahorny, 8) Z. Namysłów'
ski, 9) W. Karolak, 10) ex
aequo D. Kozakiewicz i K.
Sadowski.
ZESPÓŁ: 1) Niemen, 2)
ex aequo SBB i Breakout,
3) Skaldowie, 4) Grupa M.
Urbaniaka,
5) Blues and
Rock, 6) Anawa, 7) Krzak,
8) Ossjan, 9) Test. 10) ex
aequo Wien», Novi Singers.
POSTAĆ ROKU: 1) Nie-

CKA,
Gdańsk-Oliwa,
ul.
Armii Polskiej 19/2, 2) RO
MAN SCHWINKE, Gdańsk,
ul. Kartuska 68 m 14,
3)
ANDRZEJ
PIĘTKA,
Gdańsk-Oliwa, ul. Leśna
10, 4) EWA MODZELEW
SKA, Gdańsk, ul. Gospody
11 B m 19. 5) JACEK LE
WIŃSKI, Gdynia, ul. Ko
mandorska 28 m. 7.
Plebiscyt zakończony, gra
tulujemy
zwycięzcom,
a
także czytelnikom, z któ
rych wielu nadesłało wnikliwe analizy „stanu po
siadania” pop-music w' Pol
see i na świecie.

FI
Musicorama
IF
men, 2) M. Urbaniak, 3) P.
Kaczkowski.
ZESPÓŁ WYBRZEŻA: 1)
Rama Ul, 2) Akcenty, 3)
Nord Band.
«) Crerwone
Gitary, 5) Bractwo Kurko
we 1791 (7).
WOKALISTA
(wokali
stka) Wybrzeża: 1) M. w rób
lewaka, 2) S. Krajewski, 3)
I. Jarocka. 4) W. Wodyk,
M. Zacharewicz ex aequo,
5) Z. Borca, E. Zajączków
ski ex aequo.
Zgoduie z obietnicą, dziś
podaję listę pięciu osób,
które wylosowały nagrody
— płyty długogrające. Oto
one: 1) JOANNA NOWA-

SBB (czyli dawni muzycy
Niemena
w
repertuarze
bluesowym),
„Old Metro
politan Band” z Krakowa
(ze znakomitym showmanem A. Jakóbeem, tręba
czem tej tradycyjnej gru
py jazzowej, niestety
—
powtarzającym od lat te
same gagi) oraz „Guran” —
zespół rockowy ze Szwe
cji, o którym nic bliższego
nie umiem powiedzieć.

S. Danielewicz

kiem wspólnoty socjalisty
cznej, należy do RWPG.
ma w krajach naszego obo
zu wielu przyjaciół. W re
zultacie dwu- i wielostron
nych umów handlowych fa
chowcy z wielu krajów so
cjalistycznych przybywają
tutaj, aby montować, budo
wać, uruchamiać produk
cję,
szkolić mongolskich
specjalistów. Ma w tym
procesie swój udział i Pol
ska, a najlepszą wizytówka
jej obecności jest w chwili
obecnej kombinat przemy
słu drzewnego w Ułan Ba
tor.

szącym się jeszcze dobrym
zdrowiem, albo że narze
Francuzi nabierają do dziś czona wstąpiła nagle do
klasztoru. Stąd tysiące za
jedni drugich.
bawnych nieporozumień, o
KTO SIĘ ŚMIEJE
ile ktoś nie zauważył umie
OSTATNI
szczonego u dołu napisu:
„W dniu I kwietnia”. Stąd
Sejm augsburski z 1530 powstało powiedzenie: Na
roku
wyznaczył dzień 1 prima aprilis nie wierz, bo
kwietnia na regulowanie się omylisz!
wszelkich spraw .finanso
W tym dniu gazety za
wych pomiędzy prywatny mieszczały
primaapriliso
mi osobami. W 'związku- z we wiadomości takie, ’że
tym był to dzień różnych niektórym włosy stawały
spekulacji i'nabierania dłu od tego na głowie..
żników. Daw’ało to powód
A. CZERSKI
do wesołości, z tym że nie
zawsze, dobrze .śmiał się
ten, kto śmiał się ostatni
— to znaczy nabierany.
9 Dokończenie ze str. 5

Nazywano tak dawniej
dzień 1 kwietnia, siląc się
na elegancję, gdyż inna je
go nazwa brzmiała: prima
prylusz, co kojarzyło się
paraliżem i innymi prze
kleństwami rzucanymi na
nabierającego. A Żwodzijaszek to jakoś ładniej,
chociaż nasuwa na myśl
złodziejaszka,
człowieka
kradnącego... prawdę, to
jest łgarza. Dzień 1 kwiet
nia, w którym zwodzi się
naiwnych, jest sam łgarzem, gdyż przepowiada
zwodniczą pogodę
trochę zimy, trochę lata.

TO to, Cieszku? — zapytałem pokazując rękq kogoś, kto zjawił
się na drodze zaraz po przyj
ściu mojego małodużego kom
pana.
- On się wciąż spieszy...
- Wciąż?
- ...i nigdy nie może zdą
żyć - dokończył Cieszk.
Ten ktoś podbiegł
kilka
kroków pod górkę, obejrzał
się, jakby sprawdzał,
czy
go drugi ktoś nie goni, jesz
cze widzieliśmy go jakiś czas,
w końcu schował się za pierw
szym zakolem ulicy.
— Na pewno chce zdążyć
na pociąg - powiedziałem
skoro tylko znikł mi z oczu.
— Niee — Cieszk pokręcił

K

NIE WIERZ
BO SIĘ OMYLISZ!
W dawnych latach, w
Polsce i w Europie, w dniu
kwietnia rozsyłano listy
ze. zmyślonymi wiadomośiami. — Np., że ktoś ot
rzymał spadek po wuju, cle
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Tradycja

zanika!
Jednak tradycja zanika
w narodzie! „FORUM” na
pierwszej i ostatniej stro
nie zamieszcza trochę żar
tów, „PRZEKRÖJ” blaguje
łysych tajemniczym repor
tażem o eksperymencie z
włosami, a „ŻOŁNIERZ
POLSKI" donosi o latają
cym czołgu zaopatrzonym
w wirnik śmigłowca. 1 to
już chyba wszystko. Stary,
zabawny zwyczaj polegają
cy na „bujaniu” czytelni
ków i informowaniu ich
pierwszego kwietnia o róż
nych sensacjach i rewela
cjach — odchodzi w przesz
łość. O tym skąd się wziął,
kiedy przywędrował do
Polski — pisze WTK w pu
blikaejl pt. „Prima aprilis
— uważaj, bo się omylisz...”
Nie ma natomiast omyłki — choć wiadomość należy do nieprawdopodob-

czasie, kiedy bawi
łem w kombinacie,
grupa polskich spe
cjalistów wykonywała os
tatnie prace
związane z
podjętym przez nich zobo
wiązaniem. Dla uczczenia
30 rocznicy PRL i 50-Iecia
proklamowania
Mongols
kiej Republiki Ludowej,
postanowili wykonać w czy
nie’ społecznym wyposaże
nie dla jednego z przed
szkoli w Ułan Bator. Ma
łe barwne mebelki, szafki,
stoliki, krzesełka i pojem-,
niki staną się symbolem
przyjaźni
polsko-mongol-

sklej i pamiątką po poby
cie polskich specjalistów w
Ulan Bator. Za kilkanaście
miesięcy bowiem opuszczą
oni kombinat, zostawiając
w nim już przeszkoloną 1
wyspecjalizowaną miejsco
wą załogę.
Kombinat drzewny jest
najokazalszą, ale nie jedy
ną wizytówką naszej obec
ności w Mongolii. Wybu
dowaliśmy tutaj zakład ce
gły silikatowej i wapna w
Darchanie, wytwórnię be
tonów komórkowych, kiejo
wnię i gorzelnię w Ułan
Bator, hutę szkła w Wołajsze, gorzelnię w Charchorinie. 4 stacje obsługi sa
mochodów i inne obiekty
przemysłowe. W wielu z
tych przedsiębiorstw pracu
ją jeszcze polscy specjaliś
ci. ugruntowując tutaj sza
cunek dla polskiej myśli
technicznej,
dla polskiej
solidności i odpowiedzial
ności.
trzeba przyznać, te
naszć ekipy nie mają
w Mongolii łatwego
żywota. Klimat, język, ku
chnia, a nade wszystko roz
proszenie na ogromnym te
rytorium uniemożliwiające
zorganizowanie życia kul
turalnego stanowi dodatko
wą trudność w adaptacjiAle trudności te mają i
swoje dobre strony. Na»i
specjaliści, a miałem oka
zję przekonać się o tym
osobiście podczas wyjazdu
do gospodarstwa rolnego w
Mant bardzo szybko przy
swajają sobie znajomość
miejscowych
obyczajów,
tradycji, a nawet języka.
To oni uczyli mnie mon
golskiego
savoir vivre'u,
zachowania się w jurtach,
jedzenia i picia. A Mon
gołowie są na te rzeczy
wyczuleni. Szacunek dla
tradycji własnego narodu,
umiejętność bycia obcokra
jowca we własnym środo
wisku cenią sobie bardzo
wysoko i po tym między
innymi oceniają prawdzi
wych przyjaciół. Polscy
specjaliści i pod tym wzgl?
dem zdobyli sobie uzna
nie.

A

ZWODZIJASZEK

zań ’ nowoczesnych i jed
nych z lepszych w świecie.
Tym bardziej więc żało
wać trzeba, iż niejedno
krotnie pomiędzy teorią a
praktyką ochrony środo
wiska istnieje niemały roz
dźwięk i że pierwsza
z
nich w sposób dość oczy
wisty wyprzedza drugą”.
Zacytowałem tu
wstęp
do artykułu pt. „Sama się
nie obroni” zamieszczone
go przez „TYGODNIK DE
MOKRATYCZNY”. Pismo
dokładnie omawia wszel
kie. formy zanieczyszcza
nia naturalnego środowiska
człowieka, a więc wypusz
czanie ścieków do wód, dy
mów i gazów - do atmosfe
ry, pyłów i sadzy osiadają
cych na ziemi, a nawet
hałasu. Na końcu artyku
łu czytamy budzące nadzie
je informacje: „Gotowy
jest już właściwie, choć je
szcze niezatwierdzony for
malniej kompleksowy pro
gram ochrony 1 kształtowa
nia środowiska w Polsce
do roku 1990... Trwają i
prace ustawodawcze. W Mi
nśterstwie Gospodarki Te
renowej i Ochrony Srodowiska przygotowywane są,
trzy «olejne akty prawne.”
Te -właśnie poczynania
najlepiej uzasadniają treść
tytułu cytowanego artykułu. Rzeczywiście: przyroda „Sama się nie obroni”,
Musimy stale o tym parnię,
tać.
Dwa tygodniki piszą

Z
"TYGODNIKACH
nych — w artykule mówią
cym o wartości tzw. surow
ców wtórnych. „DOOKO
ŁA SWIATA” pisze: „Nie
tak dawno Instytut Go
spodarki Komunalnej za
dał sobie trud zbadania
składu naszych śmietni
ków. Okazało się, że kry
je się w nich prawdziwy
skarbiec, którego nie potrą
filiśmy dotychczas wyko
rzystać.
Makulatury na
przykład przybywa rocz
nie na wysypiskach 1 300
tys. ton, czyli o dwieście
tysięcy ton więcej niż wy
nosi roczna produkcja pa
pieru. Widocznie nasz pa
pier ma cudowne zdolności
rozmnażania się na śmiet
nikach”.
Artykuł nosi tytuł „Re
habilitacja śmiecia” i poz
wala rozsądnie, bez uprze
dzeń i pogardy dla wyrzu
eanych. przecież odpadów
spojrzeć na wysypiska,.
ojakor» na nifl79mtrQ79r)o
niezauważane do
tychczas magazyny surow
ców. Oprócz typowo osz
czędnościowych względów,
sprawa ma jeszcze inny,
ponad gospodarczy aspekt.
Oto bowiem „naukowcy od
lat ostrzegają przed stopniowym wyczerpywaniem

W czasie, kiedy szła już
produkcja, prowadzono dal
sze prace nad wykończe
niem kombinatu. Ma on obecnie 4 oddziały: tartak,
stolarkę budowlaną, meble
i suszarnię.
W budowie
jest jeszcze kotłownia, któ
ra spalać będzie wszelkie
go rodzaju drewniane od
pady,. marnujące się do
tychczas na hałdach. Inży
nier
Zdzisław Jakowicz,
kierujący, grupą polskich
specjalistów podkreśla, że
pracująca tu młodzież do
syć szybko zgłębia tajniki
produkcji i staje się wy
kwalifikowaną kadrą, ale
również szybko, po przesz
koleniu przechodzi do in
nych przedsiębiorstw tego
typu. Jest więc kombinat
nie tylko zakładem produk
cyjnym, ale j szkołą mon
golskich kadr dla przemy
słu drzewnego.

dzień roku w;

Co nowego

MUSICORAMA
Po raz pierwszy od dłuż
szego czasu odbędzie się
„Musicorama”,
cykliczna
impreza estradowa Polskie
go Stowarzyszenia Jazzowe
go — na Wybrzeżu. W jej
składzie wystąpią:
czoło
wa polska grupa rockowa

I

wódź w roku 1968, kombi
nat rozpoczął dwa lata te
mu produkcję mebli i sto
larki budowlane]'. Polskie
maszyny i urządzenia pod
■ nadzorem polskich fachów
ców przeszły w ręce mon
golskich robotników, prze
ważnie młodych chłopców
którzy pierwszy raz w ży
ciu zetknęli się z wielkim
przemysłem. Nie trzeba
podkreślać, jak odpowie
dzialne zadanie spadło na
barki naszych inżynierów,
techników i stolarzy. Mu
szą czuwać nie tylko nad
maszynami, ale i odpowia
dać za ludzi, którzy stanę
li przy piłach, szlifierkach
czy polerowarkach.

Remigiusz Szczęsnowicz

Niepoważny

Niektórzy ludzie cierpią w milczeniu znacznie
głośniej niż inni.

D

walki rewolucyjnych wojsk
Suchebatora i Czojbałsa-.
na, wojnę z Japonią w ro
ku 1939 i 1945,
Wielki proces odnowy
życia gospodarczego zaczął
się dopiero po II wojnie
światowej, a ściślej mó
wiąc w ciągu -ostatnich 20
lat. Zaczął i trwa, dodaj
my — nie bez trudności
Niełatwo jest bowiem ro
bić wszystko naraz. Szukać
bogactw naturalnych i bu
dować, sprowadzać maszy
ny i urządzenia;
szkolić
dla ich obsługi fachowców
przezwyciężać tradycje na
turalnej hodowli i urucha
miać zaktadv przetwórcze.
Jest jednak Mongolia człon

P

Podróże kształcą, Uczą. jak można szybko wydać
pieniądze.

nieodmiennie
ONiemen
zdobywa
pierwsze

1 565 tysięcy km kw.
liczy powierzchnia Mon
golskiej Republiki Ludo
wej. Mieszka tutaj 1 250
tysięcy ludzi, przy czym
blisko 200 tysięcy sku
pionych jest w stolicy
kraju, Ułan Bator. 2/3
terytorium Mongolii to
stepy, pastwiska, pusty
nie i półpustynie. Ol
brzymie
przestrzenie
skąpe w roślinność i
wodę. Bogactwa mine
ralne
niedostatecznie
zbadane, nie zaspokaja
ją jeszcze potrzeb kra
ju. Przemysł przetwór
czy pokrywa jedynie 30
proc. zapotrzebowania z
jednym wyjątkiem: kóz
ma Mongolia pod dostat
kiem. Po pastwiskach,
stepach j półpustyniach
krążą stada liczące oko
ło 25 milionów sztuk.
Owce. kozy, konie, kro
wy, wielbłądy.

Wesoła wdówka” Bergmana
za kosztowna

R. Mazurkiewicz

Niemen wciąż bezkonkurencyjny

Savoir vivre w jurcie

NFORMACJA, którą
podałem wyżej, ilu
struje warunki spra
wiające, że uprzemysłowie
nie Mongolii, unowocześ
nianie jej przemysłu i ca
łej gospodarki nie miało
dotychczas tempa, jakie ob
serwujemy w innych kra
i)
jach wspólnoty socjalisty
cznej. Do warunków' geo
graficznych, tradycyjnego
przywiązania do hodowli,
dodać trzeba i inne przy
Niestety Barbara Streis wanych 25 do 30. Film czyny. Przede wszystkim
sand nie wystąpi w roli miał być kręcony w Szwe spuściznę po rządach feuwesołej wdówki, a Ing cji. Barbara Streissand by dałów. panowanie zwierzch
O kilku obfitujących
mar Bergman nie będzie ła niepocieszona na wieść nika Kościoła lamickiego,
w różne wydarzenia
reżyserem tegoż filmu. W o odłożeniu tego przedsię Bogdo-Gegena
Dzebcuna,
latach, z których naj
trakcie przymiaTek do re* wzięcia. I reżyser, i ak lata zacofanej polityki cią
alizacji umowy, jaką za torka wiele obiecywali so gnięcia kraju w mroki mi dramatyczniejszym było za
warł Dino de Laurentis ze bie po wspólnej pracy. styki przez tysiące lamów, lanie budowy przez poszwedzkim
przedsiębior „Stawiam na Bergmana
stwem filmowym, okazało nawet wtedy, gdy weźmie
się, że koszty tego koloro się do filmowania książk:
wego kostiumowego filmu telefonicznej” oświadczyła
wzrosną o 5 milionów ko na zakończenie
Barbra
ron, a mianowicie z plano Streissand.

B. Kanoid

Trzeba zmieniać się razem z epoką. Chyba, że
jest się dość wielkim na to, aby zmieniać epokę.

Gdańsk

Polskie wiz^iówSci w ^Sonooiii

się ograniczonych prze
cież... surowców natural
nych. Racjonalna gospo
darka zasobami mineral
nymi przyrody będzie nie
długo taką samą koniecz
nością, jaką dziś jest ochro
na wód czy drzew”.
Dzięki
organizowaniu
punktów skupu i różnych
harcerskich zbiórek maku
latury,
„najpopularniej
szym surowcem wtórnym
jest od lat makulatura. Je
dna tona makulatury, mo
że zastąpić 0,85 tony celu
lozy lub uchronić
przed
wycięciem 0,02 hektara la
su. Przeliczenie teoretycz
ne bardzo opłacalne zwłasz
cza dla nas, ubogich w la
sy”.
W ten sposób doszliśmy
do nowego tematu, a mia
nowicie do ochrony przyro
dy. „Przepisy prawne ma
my w tej dziedzinie na tyle znakomite, że śmiało mo
,yą UCłlOClziĆ za wzór dla
innych. Zarówno ustawa,
o ochronie przyrody z roku 1949, prawo wodne z
1962 r. oraz ustawa o ochronie powietrza atmosfery
cznego przed zamęczyszczeniem z 1966 r. stawiane są za przykład rozwią-

głowa — on dopiero co przyjechał pociągiem,

byłem zupełnie pewny,
mam rację, więc zapytałem;
- ?
- Słyszysz ten dzwonek?
- Uh, hm.
- Nie zdążył na swój po
- Pompga się,.. Chce, ieciąg - wyjaśnił cierpliwie mój
by...
dużomały przyjaciel.
To nie było jednak takie
- Mógł pójść wcześniej na proste,
Cieszk cierpliwie cze
dworzec.
kał, a gdy jeszcze milczałem.
— Ale przedtem nie załat rzekł:
wił na czas...
- Ten dzwonek pomaga im
— Nie zdążył — poprawiłem zdążyć. To chciałeś powie
przerywając.
dzieć?
- Tak...
Staliśmy chwilę i patrzyli
Spojrzał na mnie jeszcze
śmy tam, gdzie zakole zabie
rało sobie ulicę. Gdzieś tam raz, nie odezwał się już i
gdzieś syrena statku zgłasza dlatego podbiegło skądś pra
ła powrót z rejsu, szpak po wie że pewność, że mój przy
gwizdywał nieśmiało na ga jaciel czeka na dalsze słołęzi. a w szkole, która cze wa.
- Dzwonki potrafią się na
kała niedaleko parku, dzwo
nek pomagał... Właśnie: nie przykrzyć...
Jeszcze nie to; mój kom
pan milczał.
— Są hałaśliwe...
Czekał.
- Zabierają swobodę, Ciejabłkach, owocach i pożyt
ku z sadów. „PANORAMA szku,
- Hm, ale pomagają zdą
PÓŁNOCY”
zamieszcza
tekst krótki, ale będący żyć! - zawołał, - Jak to mą
niemal pochwalnym pea drze, że je sobie wymyśliliś
nem jabłek. Warto go cie.
- Jesteś tego całkiem pe
przeczytać, aby wiedzieć
jak ważnym składnikiem wny?
Uniósł ramię i wskazał uli
naszego codziennego menu
są te owoce. „PRZEKRÓJ" cę z zakolem:
w artykule pt. „Gospodarz
- Widziałeś człowieka, któ
w polskim sadzie” prezen ry nie słucha dzwonków?
- Babcia nazywa go nie
tuje prof.
Szczepana A.
Pieniążka,
prezesa Mię zgułą.
- Twoja babcia?
dzynarodowego
Towarzy
- Czy to nie wszystko Jed
stwa Nauk Ogrodniczych,
twórcę naszego powojenne no czyja? - roześmiał się, a
go sadownictwa. Jest to on, mój duszek bęzmala, po
jedna z sylwetek wybit ciągnął mnie za rękę mó
nych
Polaków,
którzy wiąc:
- Masz jeszcze trochę cza
wnieśli trwały wkład
w
rpzwój narodowej gospo su, więc sprawdzimy, czy ja
kaś niezguła nie rośnie w
darki mijającego 30-lecia
parku.
Nie, wiosna zdążyła, na
To samo pismo przynosi
również zapowiedź zmia wet się pośpieszyła tym ra
ny jeszcze jednej tradycji: zem: tu lub gdzieś jeszcze
krakowski hejnał nie bę kwiat szykował się do roz
dzie już .grywany na trąb kwitnięcia, kos, ptak stróżu
jący wśród drzew, próbował
ce, ale na... skrzypcach. .
pierwszych gwizdów, a drze
Na
zakończenie
parę wa pozbywały się zmęczenia.
Cieszk szedł obok mnie,
słów o przeprowadzanych
ostatnio próbach najeko- czasem przystawał, nie mu
nomiczniejszego ekspioąto siał się nachylać, to ja uro
wania krajowych samo słem nad zieleń murawy na
chodów. „MOTOR” infor tyle, że mogłem objąć wzro
muje o nich w artykule pt. kiem pół parku.
A kiedy nachyliłem się po
„Aby Polskie Fiaty były
oszczędniejsze”, a „PERS to, by zdjąć kowal suchego
PEKTYWY” pytają: ,iIe konora z przylaszczki, zosta
pali ten samochód?” Od wił mnie samego sobie...
powiedź jest zaskakująca,
ale precyzyjna”,

łan Piepka

(zbicz)

n (923«) *. m. \

DZIENNIK

1. IV. t9T* r.
1 t.m — Dziennik TV (kolor),
20.a)
Teatr TV — Tomasz
Mann „Małżeństwo Antoni
ny” wg fragmentów powie
ści „Buddenbrookowie”, tłu
maczanie — Ewa Librowiczowa, adaptacja — Janusz
Wasylkowski, reżyseria
—
Józef Słotwiński
21.50 — „Świadkowie” — pro
gram public.,
22.3» — Gra
„Old
Metropoli
tan” — recital jazzu trady
cyjnego,
22.90 — Dziennik TV (kolor),

JS44HV/IELA
fROGRAM I

iOM — Świat w kamerze naeżyełt reporterów — Ziemia
ognista — Czarownice opusz
czaj« dżungla — filmy Wło
dzimierza Borowika,
21.30 — Tylko dla wędkarzy —
kolor,
22.05 — 24 godziny —- kolor,
22.15 __ Teatr TV Andrzej Mu
larczyk „Oddaj buty” — re
żyseria — Wojciech Solarz.
23.2» — Program na środę.

— „Biag po zdrowi'’
— Program dnia
— Dla młodych widzów:
deranełc
— Niewidzialna
Sk« — „Filipek” — film z
rli:
„stawiam na Toika
Ulana” — Zrób to «am —
‘zed kamerami Adam Słodo
F — Telewizyjny
Klub
biały eh
Środa
[ — „Zmiany w* geografii”
program l
lub Sześciu Kontynentów
kolor
7.55 — Ballada o młodym chło
PROGRAM H
• — W starym kinie — Sen
pcu i starym mężczyźnie —
l«ł», odnaleziona — filmy
film fab. weg.,
17.35 — Program dnia.
• — Stan pogody i wiad.,
17.40 — Program II proponuje, 18,20 — Dziennik — kolor,
• — Dziennik TV — kolor
17.50 — Filmy archiwalne „Ri- 18.40 — Dla młodych widzów:
ŁATAJĄCY HOLENDER —
I — Karajan dyryguje Beedolini”,
lovena”
• — Kaport o «tanie gminy
• program wiejski
tudzgeńwfjP
• — „Szanta dżungli” — reOrtaż filmowy Andrzeja JEu»Wekiego z Gdańska
« — Dla dzieci: „Od bajki
9 bajki” program Telewizji
kechółlowackiej — kolor
BRACTWO ŻELAZNEJ SZE
® — „Cztery kółka” — tele- IB .40 — Rozkosze łamani« gło
KLI — POD RED. BOHDA
Jrnle'
wy — teleturniej,
NA
SIENKIEWICZA
(Z
d
Losowanie Toto-Lotka
19.20 — Dobranoc (kolor),
GDAŃSKA),
— Z cyklu: Oryginały i 19.30 — Dziennik TV (kolor),
17.10 — Losowanie Małego Lot
ranskrypcja
d
20.20 — Magazyn sportowy
— 17.20 — Dialogi Historyczne.
» — Kwadran« tygodnia
Sport u sąsiadów,
17.50 _ PANORAMA — mag.
® — Kair — Synaj — czer- 21.10 — Polskie miniatury for
inf. (z Gdańska),
'onę berety — reportaż filtepianowe — gra
Edwarda 18.10 — Szare na złote — Mam
5o\yy — kolor
Chojnacka,
pomysł.
« — Tele-Echo — kolor
21.25 — Polski film animowa 18.40 — Łuk tęczy — film Cze
i« — Sportowcy magazyn spra
ny „Drzewko szczęśliwe” —
ch osł.,
fozdawczy
kolor.
19.10 — Wystąpienie ambasado
U — Dobranoc „Wieczoryn- 21.35 — 24 godziny (kolor),
ra
węgierskiej
Republiki
:a” — kolor
Ludowej Jozsefa Nemeti z
21.45 — Film dokumentalny —
— Dziennik TV — kolor
okazji 29 rocznicy wyzwole
„Rinaldo
Olah”
—
prod.
nia Węgier,
*9 — „Szkoła uczuć” — ode.
CSRS, „Wielka
uroczystość
T (ostatni) filmu seryjnego
w malej wiosce”, prod, ju 19.20 — Dobranoc,
'rodukcji francuskiej — kogosłowiańskiej — kolor,
19.30 — Dziennik — kolor.
or
22.20 — NURT — EKONOMIA
20.20 — Filmoteka
arcydzieł
10 — „wiosna,
wiosna”
—
— KAPITALIZM PAŃSTWO— ..La strada” — film fab.
’rogram
muzyczno-rozryw- WO-MO NOPOLISTYCZNY
—
włoski.
towy
wykład
prof.
dr.
Józefa 22.10 — Sprawozdawczy maga
Rutkowskiego
*9 — Informacyjny magazyn
zyn sportowy,
'Portowy
23.10 — Dziennik — kolor.
10 — Dobranoc
dla
doroWTOREK
'tych ..Zaliczka”, Reż. — JaPROGRAM II
>usz Rzeszewski
FROGRAM I
17.10 — Kino Miniatur — ko
PROGRAM II
lor.
B.39 —. ..Siedemnaście mgnień
17.45 — Dla młodzieży: Porad
wiosny” — ode. 7 — film
00 — Sprawozdanie z finału
nik piętnastolatków,
produkcji TV radzieckiej,
uistrzostw Polski w boksie *
18.15 _ Szwecja — Polska
10.30 — ,.Szkoła uczuć” ode.
Gdańska
film dok. — kolor,
V *— (ostatni) film produkcji
15 — Program dnia
francuskiej kolor,
19.20 — Dobranoc,
20 _ Niespokojna Etiopia
19.30 — Dziennik — kolor,
*9 — Jan Senastian Bach — 16.10 — Program dnia,
■ Suita Orkiestrowa C-cU;r 16.15 — Informacje — Towary 20.20 — Świat, obyczaje, kul
—
Propozycje,
tura: ,,Nasz język”,
■v wykonaniu Berlińskiej Or
kiestry Kameralnej pod dyr. 16.30 — Dziennik TV — kolor. 20.50 — Dziesiąty raz w Opo
“rof. Helmuta Kocha z u- 16.40 — Dla
dzieci:
..Kino
lu — film rozr. — kolor.
iziałem solistów baletu Opc
Skrzat” — kolor,
21.30 — 24 godziny — kolor.
ry w Lipsku,
17.05
—
Sylwetki
X
Muzy
—*
15 — Ekran wspomnień: „Za
Leonard Pietraszak.
CZWARTEK
kazane piosenki” film fabu17.30
—
Dla
młodzieży:
arny produkcji polskiej
PROGRAM I
. 5 x 5”.
reżyseria — Leonard Bucz
18.00 — Dla młodzieży: Kore
kowski
9.00
•
Jn
nie zabiłem -- film
petycje muzyczne.
■19 — Dobranoc
z serii: „Telefon 110” prod.
18.25 — ..PANORAMA” maga
•30 — Dziennik TV — kolor
NRD,
zyn informacyjny z Gdańs
■30 — Christ i Frank — reci10.35 — Łuk tęczy — ode. IX
ka
(al piosenkarski Christ Doerk
filmu seryjnego TV czecho
18.45 — „Eureka” — magazyn
1 Franka Schoebla — pro
popularnonaukowy
—
kolor,
słowackiej,
gram TV NRD
.10 — Teatr
TV „Magiczna 19.15 — Przypominamy, radzi 16.30 — Dziennik — kolor.
my...,
Wyspj, Prospera” — fragmen
16.40 — Dla młodych widzów:
iy dramatów Szekspira prze 19.20 — Dobranoc „Przygody
..Ekran z bratkiem”.
Peti” (Peti płetwonurkiem) 17.45 _ Z teki folklorystycznej
kład i scenariusz — Jerzy
— kolor.
s Sito — reżyseria — Zdz:Adolfa Dyga cza
19.30 — Dziennik TV — kolor.
*taw wardejn.
18.15 — PANORAMA mag. inf.
20.50 — „Siedemnaście mgnien
18.35
— Program Publicystycz
wiosnv” ode. 7 — film sery
PONIEDZIAŁEK
ny
nv produkcji TV radzieckie,
19.00 — TEST — Waluta —
21.3# — Wiadomości sportowe,
PROGRAM I
przed kamerami prof. Zbig
21.35 — Świat i Polska — ko
niew Bidziński.
lor,
39 — Program dnia.
19.20
— Dobranoc — kolor,
22.20 — Z cyklu: „Mistrzowie
19.30
— Dziennik — kolor.
•10 _ Dziennik TV (kolor),
baiuty” — Zdzisław Górzyń20.20 — Ja nie zabiłem — film
•49 — Dla
dzieci:
..Zwie •
ski.
, ,
z
serii:
„Telefon 110” prod.
ttyniec” - w programie m. 22.50 — Dziennik TV — kolei.
NRD.
‘u. film z serii: „Przygody
21.20 — Wiadomości sportowe,
Psa Huckleberry” (kolor),
21.30 — Listy i polityka — pu
PROGRAM II
blic. międzynarodowa — ko
■M — Echo stadionu,
lor,
.
•55 — 2 DZIEJÓW
GDAŃ 17.15 — Program dnia.
17.20 __ polski Film Dokumen- 22.00 — Spotkanie ze Stanisła
SKA _ narodziny
miasta
wem
Ptakiem
—
recital
pio
talnv „Raport w sprawie eprogram przyg red. Ma
senkarski,
lektronikl” _ reżyseria
—
fia Schwabe (z Gdańska).
22.30
—
Informacje
—
Towary
Jerzy Jaraczewski.
35 _ PANORAMA - maga 17.50
— Propozycje.
_ Krakowskie
Studio
zyn informacyjny (z Gdań
Jazzowe — Grupa Jazzowa 22.45 — Dziennik — kolor.
ska),
Jana Jarezyka,
PROGRAM II
'45 _ program publicystycz 18.20 — ..Bicie serca” — nowe
ny,
la filmowa TVP - kolor,
16.M — Polski Film Animowa'•20 — Dobranoc — „Przygo 10.20 — Dobranoc — kolor.
nv — kolor.
dy rozbójnika
Rumcajsa ’ 19.30 — Dziennik TV — kolor. 17.10 — Francja na eo dzień
'yJak Rumcajs przechytrzył 20.20 — Romanse stare i nowe
—. śpiewa Rena Rolska
tesarza”) — kolor,

Z głębokim żalem
28 . 03.1974 r. zmarł

Dnia 28 marca 1974 r. zmarła

PIĄTEK
PROGRAM I
9.35 — „Ryzykanci” — II ode.
filmu prod.
amerykańskiej
— kolor,
10.30 — Sztuka naiwna — film
dok. rumuński — kolor,
lfl.30 — Dziennik — kolor,
16.40 — Transmisja z meczu
hokejowego
o
mistrzostwo
świata Czechosłowacja — Pol
ska (II i III tercja) — ko
lor, w przerwie ok. 17.10 —
Wf receptą na zdrowie.
18.15 — PANORAMA — mag.
inf. (z Gdańska),
18.35 — Konsylium cz. I,
19.05 — Przypominamy, radzi
my...,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik —- kolor,
20.20 — „Ryzykanci” — II ode.
film prod, amerykańskiej —
kolor,
20.45 — PANORAMA — TY
GODNIK
PUBLICYSTYCZ
NY (z Gdańska),
21.25 — Wiadomości sportowe,
21.30 — Teatr TV: Leopolod
Staff „Godiwa”.
22.30 — Konsylium — cz. II,
22.45 — Dziennik — kolor.
PROGRAM

WIKTORIA ROGALSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia 1. 04. 1974 r. o godz. 19
a cmentarzu Witomińskim w Gdyni, o czym zańadamia pogrążona w smutku
RODZINA
S-14309
‘winu n MiBmmmmmmmmmmmmm

SOBOTA
PROGRAM I
8.35 — Czarownica — film fab.
franc.,
14.30 — Transmisja meczu ho
kejowego
o
mistrzostwo
świata Polska
Szwecja —
kolor, w przerwie ok. 15.00
•— PANORAMA — mag. inf.
(z Gdańska),
16.00 — Redakcja Szkolna za
powiada.
16.35 — Dziennik — kolor,
16.45 — Dla dzieci: „Sobótka— kolor,
17.10 — Dla młodzieży: Tur
niej sportów obronnych,
17.45 —. Z kamerą wśród zwie* rząt,
18.20 — Nie tylko dla pań.
18.45 — Pegaz — mag. kult
— kolor,
19.20 — Dobranoc —*■ kolor,
19.30 — Monitor — kolor,
20.20 — Wielka ucieczka film fab. ameryk. — kolor
2 U 05 — Dziennik — kolor,
23.25 — Wiadomości sportowe
23.40 — Mkną po szynach pio
senki — bułgarski progr,
rozr.
PROGRAM

krótkich i ciężkich cieropatrzony Sakramentami
ojciec, brat, szwagier i

i.+ p.

Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dni* 1. M.
974v r. n godz 14.30 z kaplicy cmentarza Witolińskiego. o czym zawiadamiają wszystkich znaornych i przyjaciół pogrążeni w żalu
7,ONA r. DZIEĆMI i RODZINA
G-19194

Dnia żf marca 1974 r. zmarł nieoczekiwanie po
krótkich i ciężkich cierpieniach w wieku lat *0

Pogrzeb odbędzie *ię dni* 1 kwietnia 1974 r. o
godf 13 na cmentarzu Srebrzysko, o czym z głę
bokim żalem zawiadamiają
SYN, SYNOWA i RODZINA
G-19172

Dnia 3# marca 1F?4

r. amarła

nasza

WITOLD JERZY SWIĄTECKI

AGNIESZKA WIERZBA

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele N.
Serca P Jezusa nrzy ul. Malczewskiego w Sopocie
w poniedziałek, dnia i. 04. 1974 r o godz. 14.on.
Pogrzeb tego samego dnia po nabożeństwie na
'Vi'em tar z u Komunalnymi, o czym zawiadamiają z
głębokim żalem wszystkich przyjaciół i życzli
wych pamięci Zmarłego
ZONA, CÓRKA i RODZINA
G-19157
W dniu 28 marca 1974 r- zmarł
ś. t p.

WITOLD JERZY SWIĄTECKI
Tracimy w Nim utalentowanego i o wielkiej
prawości człowieka, niezawodnego przyjaciela o
mązwykłej uczynności i szlachetności.
Wyrazem
naszego żalu i hołdu będzie pamięć o Nim, rów
nie trwała jak Jego piękne i pożyteczne czyny
dla kultury Wybrzeża.
Rodzinie wyrazy szczerego -współczucia składa
grono najbliższych przyjaciół.
G-18604
„VOLKSWAGEN” 1300 tear
bus), stan idealny. 130 Ó00,
sprzedam.
Gdańsk-Cheim,
Łużycka 3/3, po godz. 16.
G-17942

"WARSZAWĘ” typ M-20,
•anlo
sprzedam.
Telefon
fl-97-ŚŚ.
G-18425

„WARTBURG”
De Luxe
353 — 1969 r. — sprzedam.
Telefon »1-82-35, po 16.
G-18471
SAMOCHÓD „Fiat” 125 P
— 1500, odbiór „Motozbyt”
_ sprzedani. Oferty z ceną:
„14136”
Biuro
Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.
„WARTBURG” 353, kupie
tuh zamienię na „Traban
ta" 801. Oferty. ,18598” —
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.

* domu LOROCH

CÓRKA i WNUKI
S-14299

WSK 175, nowy — pilnie
sprzedam. Gdynia, Waryń
skiego 10/3.
S-14138
SAMOCHÓD „Zuk”, po na
prawie głównej, sprzedam.
ECmiecin, pow. Nowy Dwór
Gdański, tel. 25.
G-18498
„MOSKWICZ” 408, stan do
bry,
sprzedam.
Telefon
21-25-36, po godz, 15.
G-18513
„AUSTIN-MINI-VAN”,
sprzedam. Gdyńia-Witomino. Konwaliowa 4/68, po
godz. 16.
S-14138
„FIAT” 125 F — 1500. stan
dard. wersji fińskiej oraz
samochody: „Zuk” i „Ny
sę” (skrzyniową), po re
moncie — sprzedam. Gd.Brzeżno.
Korzeniowskiego
248. tel. 41-14-28.
G-1S074
„SIMCE” — 1600. sprzedam.
Tel. 21-96-18, po godz, 17.
S-14229
„ZAPOROŻEC” — pilnie
sprzedam, stan bardzo do
bry. Tel. 31-58-43, do godz.
26.
S-14227
MOTOCYKL SHL, haloge
ny, radio, „Moskwicz” 408
— sprzedam, Tel. 32-33-39.
G-19105
„NYSĘ” 501. sprzedam, za
mienię na samochód „Zuk”
Orunia,
Związkowa
Sd/14.
0-19121

20.

muzeum

„WARSZAWĘ” M-20, sprze
dam. 17 OOfl zl. Pruszcz, Ko
nopnickiej 5.
G-19138
LODZ motorową, kabino
wą, mahoń, kompletnie wy
posażoną, bez silnika dłu
gość: 585 cm, zanurzenie
28 cm, zamienię na nową
„Syrenę” lub „Fiat 126 P”.
Tel. 53-26-64, po godz. 18.
G-18439

m

MASZYNY
automatyczne
do lodów — sprzedam. Gd.Przeróbka. ul. Lenartowi
cza (cukiernia).
G-18599
DESKI, krokwie, kantów
ki, rozbiórkowe -- pilnie
sprzedam, Tel. 51-36-32.
G-19144
FOTOAPARAT
„Exakta”
RTL 1000 — sprzedam. Oferty „14219” OUPT 81-301
Gdynia 1.
MAGNETOFON oryginalny
„Grundig”. 4-ścieżkowy —
sprzedam. Telefon 31-35-76.
G-19004
MAGIEL elektryczny w do
brym punkcie Gdyni, sprze
dam. Oferty: „14230" OUPT
81-301 — Gdynia 1.
SZAFĘ stereofoniczną „See
burg” oraz pieniężny auto
mat zręcznościowy, sprze
dam. Oferty „19094 Biuro
Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
RATLERKI — szczenięta,
tanio sprzedam. Gdańsk,
ul Przy okopowa 2 rn. la,
boczna Toruńskiej (proszę
pukać, nie dzwonić).
S-8424

SADZONKI pelargonii za
korzenione lub niezakorzenione — kupię.
Telefon
43-06-54.
G-19037
BONY PeKaO, większą 1lość — kupię. Tel. 31-42-31,
wewn. 446, po godz. 17,
G-19050
CIĄGNIK „Dzik” lub po
dobny — kupię. Oferty:
„19093”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.
BONY
PeKaO
Tel. 52-48-69.

—

kupię.
G-19128

„SYRENĘ” fabrycznie no
wą — sprzedam. Ogladać:
Oliwa, ul. Obrońców Wes
terplatte 16/1.
S-14159

SPRZEDAM 2 mieszkania
3-pokojowe, własnościowe.
Nowak, Gdynia, Cechowa
19/3.
S-14200

ea

MIESZKANIE
własnościo
wa M-3, M-4 w Gdyni —
kupię, chętnie z telefonem.
J. Łazowy. wrzeszcz, al.
Grunwaldzka 131 B/l.
S-14217

COLLIE — suka 2-letnta —
sprzedam. Tel, 22-07-65.
S-14079
MASZYNĘ do szycia „Over
look" z gwarancją, sprze
dam. Oferty: „18463” Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
wOZKI — głęboki, niemie
cki i spacerowy — sprze
dam. Tel. »2-15-61.
G-18590

POCZUKUJĘ pokoju dla
starszej pani (tylko cen
trum Gdyni), najchętniej z
utrzymaniem. Tel. 27-01-26,
W godz. 17—18.
S-14239

POMOC domowa dochodzą
ca,
najchętniej rencistka
— zaraz potrzebna. Sopot,
Żeromskiego 38.
G-18278
BLACHARZA karoserii oraz uczniów w warsztacie
samochodowym, zatrudnię
na stale. Telefon 51-32-76,
G-18561

16 1.; Dziewczyna na miotle,
czes.. od 11 1.; pon. niecz.
TOLKMICKO, Korab, Ilumi
nacja, poi., od 16 l.j pon.
niecz.

OBŁUŻE, Marynarz, Zemsta
wilka morskiego, rum., od 14
1.. g. 13, 15; Mieć 20 lat w Auries, fr.. od 16 1.. g. 17, 19; pon.
niecz.
RUMIA. Aurora, Komandosi
Wł., Od 16 1., g. 15.30, 17.45, 20;
pon. Doktor Popaul, fr„ od 1»
1. g. 16, 18, 20.
SWIBNO,
Barkas.
Kopciu
szek. NRD, od U 1- g- I«-3?’
Na samym dnie, NRD,od
1.. g. 18; pon. niecz.
MAŁY
KACK.
Jagienka,
Hombre. USA, od 14 1.. g- 1 •
Ruchomy cel, USA, od 16 u,
g. 17; pon. niecz.
OKSYWIE, Mewa, śledztwo
skończone proszę zapomnieć,
wł.. od 18 1., g- 1*. is-™; p°ng. 19.30.
•

#

•

ELBLĄG, Syrena, Cudowny
kożuszek, węg., od 7 1„ g. 14,
Węgorz za 300 milionów, wł„
od 16 1„ 15.30, 17.45. 20; pon.
Prywatne
życie
Sherlocka
Holmesa, ang., od 14 1., %■
15.30,
17.45,
20.
Swiatowit,
Drzwi w murze, poi., od 16 1.:
Bułeczka, poi., od 7 1.; pon.
Łobuz, fr„ od 14 1. Orzeł, Cze
kamy na ciebie, radź., od 14
1
g! 16; Trzeba zabić tę mi
łość, poi., od 16 1., g- i®- 20,
non. niecz. Promyk, Powrót
rewolwerowców. USA, od 14
1
g. 17;
Niebieski żołnierz.
USA. od 16 1., g. 18;
Von.
niecz.
.
,,
MALBORK, Capitol, Królo
we dzikiego zachodu, fr„ od
14 1; pon. Piosenkarka z ta
werny. jug.. od 16 1.
we. Młynarczyk i kotka, NRD,
od 7 1„” g 15.20: prywatna woj
na Murphy'ego, ang., od 16 1.,
g.
17.30,
19.30:
pon. niecz.
Włókniarz, Ostatni etao, poi.,
od 12 1., g. 17: Opętanie, ool.,
od 16 1., g. 19: pon. niecz.
OZIERZGOS, Przyjaźń
—
Szpieg Szoguna, jap., od 18 1„
oon. niecz.
GARÖEJA, Wars, Pamiętnik
szalonej gosnodyni. USA, od
16 1.: Pilnujcie Zuzi. NRD, od
14 1.: non. niecz.
KWIBZVN, Tęcza, Nieszcze
ścia Alfreda, fi'., o<i M !•<
non. West side story, USA,
od 14 I.
NOWV STAW, Jurand. TJkłafl. USA, od
18 L; pon.
niecz
„
NOWY BWOH. Żuławy, Si
mon Bolivar, hiszp.. od 14 1.;
non. niecz.
SZTUM, Powiśle, Niebieskie
lok Morze Czarne, pol„ od 14
].: non. niecz.
STARE POLE. zachęta. Tvl
ko dla orłów, ang., od 14 1.:
"'räulein doktor, jug., od 1*
1.: non. niecz
SZTUTOWO, Kormoran, Bez
wyraźnych motywów, fr„ od

ju” słuch. Laszlo Harsa, 10.25
— Przeboje, przeboje, 11.00 —
Niedzielny Koncert 2yczeń mi
iośników
muzyki
poważnej,
12.10 — Publicystyka między
narodowa, 12.15—13,45 — Stu
dio S-13, 12.45 — Muzyka ludo
wa, 13.00 -- Wizerunki ludzi
myślących prof. Maria Ossow
ska, 14.00 — Recital z pauzą —
Wojciech Karolak cz. I., 14.10
— Tygodniowy przegląd prasy,
14.20 — Recital z pauzą — Woj
ciech Karolak cz. II, 14.30 —
w Jezioranach, 15.00 — Kon
cert życzeń, 16.05 — Teatr PR
— Studio Współczesne „Grim
ma 62” słuch. Henryka Bardijewskiego, 16.52 — Mistrzowie
lekkiej batuty, 17.15 — Nie
dzielne spotkania Studia Mło
dych, 18.00 — Komunik. Totalizat. Sportowego i wyniki re
gionalnych
gier liczbowych,
18,08 — 3 X R — Radiowa Re
wia Rozrywkowa, 18.53 — Do
branocka, 19.15 — Przy muzy
ce o sporcie, 20.00 — Dyskusja
na tematy międzynarodowe,
20,15 — Panorama
rytmów,
20.40 — Spotkanie z pisarzem
Pola Gojawiczyńską, 21:00 —
d.c. Panoramy rytmów, 21.30 —
Zespół Dziewiątka — Suflerzy,
22.00 — Niedzielna rewia tane
czna, 22.30 — Rewia piosenek,
23.05 — Ogólnopolskie wiado
mości sportowe, 23.00 — Tań
czymy do północy, 0.05 — Kalenlarz Kultury Polskiej, 0.10
— 2.55 — Program nocny.

CZARNA WODA. Wda, W
pustyni i w puszczy, poi., od
7 1.; pon. niecz.
GNIEW, Pionier,
Odstrzał,
USA, od 16 L; pon. niecz.
HEL, Wicher, Na niebie
i
na ziemi, poi., od 12 1., g. 17;
Nocny kowboj, USA. od 18 1.,
g. 19.30; pon. Pozwólcie star
tować, radź., od 14 1., g. 19.30.
JASTARNIA, Żeglarz, Mały,
wielki człowiek. USA, od 16
Ł; pon. niecz.
KARTUZY, Kaszub, Zbereż
hik, ang., od 14 1.; pon. niecz.
KOŚCIERZYNA,
Rusałka,
Rewizja osobista, poi., od 18
1.: pon. niecz.
KOLBUDY',
Wyzwolenie,
Hubal, poi., od
11 1-; pon.
niecz.
LUBICHOWO. Krokus,
W
pustyni i w puszczy, poi., od
7 1.; pon. niecz.
LĘBORK, Fregata, Zazdrość
i medycyna, poi., od 16 1.;
oon. Siódma kula, radź., od
14 1.
ŁEBA, Rybak, Sekret, poi.,
16 1.: pon. niecz.
NOWA WIES, Echo, Bole
sław' śmiały, poi., od 16 1.;
Z księgi królów, radź., od 11
1.: pon. niecz.
PROGRAM II
PUCK, Mewa, Port
lotni
czy, USA, od 14 1.; pon. niecz.
12.35 — Czy znasz tę książ
PRUSZCZ, Krakus, Ostatni
kę? — zagadka literacka, 13.00 —
wojownik, USA, od 16 1.; pon.
Poranek symfoniczny muzyki
niecz.
barokowej i klasycznej, 14.00
REDA, Zacisze, Lala.
wł., — Koncert życzeń, 15.00 — W
od 16 1.; Ucieczka, radź., od
kręgu bluesa i ballady, 15.30
14 1.; non. niecz.
SKARSZEWY,V
Odrodzenie, — Radiowy Teatr dla dzieci i
młodzieży „Kichająca
szafa"
Król, dama, walet, NRF, od
słuch. Jerzego Kiersta, 16.15 —
16 1.; pon. niecz.
Z księgarskiej lady, 16,30 —
STAROGARD. Sokół,
Klu- Koncert chopinowski, 17.30 —
ie. USA, od 18 1.;
Wilcze Muzyczny kalejdoskop, 18.30 —
echa, poi., od 14 1.; pon. F.l
Stan pogody i wiad., 18.35 —
Dorado, USA, od 14 1. Sput
Felieton aktualny, 18.45 — Ka
nik, Rzeźnik, fr„ od
18 1.:
barecik reklamowy, 19.00
—
pon. niecz,
Teatr PR „Na drodze stał Ko
SKÓRCZ, Kociewie, Pojed” łobrzeg” słuch, dokumentalne,
nek na wietrze, jap., od 18
20.30 — Mistrzowskie wykona
1.: pon. niecz.
nia — mistrzowskie nagrania
SIERAKOWICE, Lech, Ko
cz. I, 21.00 — Wojsko, strate
misarz Pepe,
wł.. od 18 L;
gia, obronność, 21.15 — Cz. II
Hubal, poi., od 11 1.;
pon.
z cyklu „Gwiazdy współczes
nych scen operowych", 21.30 —
niecz.
STARA KISZEWA,
Szarot
Siedem dni w kraju i na świę
ka, Z tamtej strony tęczy,
cie. 22.30 — Reportaż literacki,
no!., od 16 1.: Winnetou i król
23.00 — Paul Hindemith: —
nafty, jug., od 14 1.; pon. nie
Mistrzowskie nagrania — mi
strzowskie wykonanie. 23.30 —
czynne.
Wiadomości, 23.35 — Mistrzow
TCZEW, Wisła,
W kręgu
skie nagrania — mistrzowskie
zła, fr.. od 16 1.: pon. Alba
tros, fr., od 16 1. Kolejarz,
wykonania.
Szatnia pełna królików, weg.,
PROGRAM III
od 14 1., g. 17: Droga do Sa
liny, fr„ od 18 I., g. 19: pon.
10.00 — Amerykanin w Pary
żu — David McNeil, 10.15 —
niecz.
WEJHEROWO. Świt, El Do Ilustrowany Tygodnik Rozryw
kowy, 11.15 — Tygodniowy
rado. USA. od 1 4L: pon. j. w.
WŁADYSŁAWOWO,
Alba przegląd prasy, 11.25 — Zapom
niane koncerty
fortepianowe
tros. Gangsterski walc, fr., od
— Francis Poulenc — Koncert,
16 1.: pon. niecz.
ŻUKOWO, Radunia, Mörder 12,05 — Ostatnie słowo — „Za
miana ról” ode. 4 słuch, do
cy W' imieniu prawa, fr., od
kumentalnego Marcina
Wol
16 1.: Heim Aleksandra Mace
skiego, 12.30 — Między „Bobi
dońskiego,
radz„
od II i.;
no”
a
„Olimpią”,
13.00
—
Ty
pon. niecz.
dzień na UKF, 13.15 — Prze
boje z nowych płyt, 14.00 —
Ekspresem przez świat, 14.05 —
Peryskop — przegląd wyda
rzeń tygodnia, 14.30 — piosen
ki Tadeusza Sliwiaka śpiewają
Wawele, 14.45 — Za kierowni
cą, 15.10 — Okręt Jej Królew
NIEDZIELA
skiej Mości — czyli Donovan
— dzieciom, 15.30 — Sprzedana
PROGRAM LOKALNY
księżniczka — aud. Zofii Storn
mowej i Krzysztofa Tomaszew
16.0« — Notatnik Kulturalny
skiego, 15.50 — Laureaci Spot
Wybrzeża, 10.25 — Grają Ka
kań Kaliskich, 16.15 — Wszy
mieńskie Organy, 10.25 — Pod
Ewy Ziegler,
rzutek — rep. W. Kaczmarka, stko o... aud.
16.35 — Mikrorecłta! zespołu
10.57 — Koncert z dedykacją.
DAWN, 16.45 — Garry Burton
17.00 — Komunikaty gier liczbo
wych, 17.05 — Aud. M. Walic- — muzyk poszukiwany, 17.05 —
skiej — Gdańska przygoda, 18.00 Homo Faber — 15 ode. pow.
Maxa Frischa, 17.15 — Mój ma
— koncert życzeń, 21.50 — Z
boisk i stadionów.», 22.03 •
Z gnetofon, 17.40 — Laostic —
słuchowisko Haliny Krzyżanów
boisk i stadionów, 22.20 — Ga
sklej, 18.21 — ,.Novi” śpiewają
węda wieczorna,
Bacharacha, 18.30 — Mini-max,
czyli minimum słów, maksi
PROGRAM I
mum muzyki. 19.00 — Ekspre
sem przez świat, 19.05 — Prze
io.os — Radiowy Teatr dla
boje
ze „Złotych Płyt” Karela
dzieci młodszych „Tu w poko

DYREKCJA ZASADNICZEJ SZKOŁY DLA PRACUJĄCYCH
PRZY ZAKŁADZIE BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNYCH w Gdańsku-Wrieszciu,
ul. Jaśkowa Dolina 26

PRZEPROWADZA ZAPISY DO KLASY I na rok srkolny 1974/75

Gotta, 19.20 — Lektury, lektu
ry..., 19,35 — Muzyczna poczta
UKF, 20.00 — Operowe qul pro
quo — gawęda — Bogusława
Kaczyńskiego, 20.10 — Wielkie
recitale — Richter w USA,
21.05 — Strofy dawne — strofy
piękne, 21.25 — Płyty nasze i
naszych przyjaciół, 21.45 — Ope
ra tygodnia — Wolfgang Ama
deusz Mozart „Don
Juan”,
22.00 — Fakty dnia, 22.08
—
Gwiazda siedmiu wieczorów —
zespół Osibisa, 22.20 — Opowie
ści prof. Tutki — wieczór XXI,
22.33 — Koncert bez biletu —
zespół Hellen, 23.00 — Poeci
węgierscy, 23.05 — Barbara i
inne śpiewające autorki, 23.25
— Nowa płyta zespołu
Yes,
23.45 — Program na poniedzia
łek, 23.50 — Na dobranoc śpie
wa Andrzej Dąbrowski.
PONIEDZIAŁEK
PROGRAM m
15.30 — Salon radiowy, 15,48—
Pocztówka dźwiękowa z Pa
ryża, 16.00 — Aktorzy o pio
senkach. 16.30 — Międzynarodo
wy konkurs skrzypcowy, 16.45
_ Nasz rok 74. 17.00 — Eks
presem przez świat, 17.05 —
Homo Faber — ode. 18 pow.
Maxa Frischa, 17.18 — Mój
magnetofon, 17.40 — Słownik
sztuk pięknych, 18.00 — Kon.
sonanse i dysonanse — maga
zyn aktualności muzycznych,
18.30 — Polityka dla wszyst
kich. 18.45 — Staruszek blues,
19.00 — Ekspresem przez świat,
19.05 — Co wieczór pow,
w
wyd. dźwięk. „Emancypantki”
B. Prusa ode, 2®.
—
7.vczn.a poczta UKF. 20.00 — 25
l.at Akademii Sztuk Pięknych,
20.15 — 60 minut na godzinę,
21.15 — Gra i śpiewa
zespól
„Traffic”, 2.1.25 - Nie czytaliś
cie — to posłuchajcie. 21.45 —
Opera tygodnia —
Caetano
Donizetti „Linda di Chamounix”, 22.00 — Fakty dnia. 32.08
— Gwiazda siedmiu wieczorów
— zespół Omega. 22.15 — Trzy
kwadranse Jazzu, 23.00 — Wier
sze poetów węgierskich, 28.08
— Collegium musicum — Wie
czór operowy z Beverly SilELa,
23.45 — Program na wtorek,
23.50 - Gra Ravi Shankov.

Aoteka nr 21 Ddańsk-Orunia, ul. Jedności Robotniczej
lii: nr 60. Gdańsk-Stogi. Ul.
Hoża 12: nr 4 Gdańsk-Nowr
Port. ul. O liwska 83/4: nr 20
Gdynia-Orlowo ul. Boh. Sta
lingradu 66.
STAŁE DYŻURY NOCNE
Od godz. 21—8
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Aoteka nr 78 Gdańsk-Siedlce, ul. Kartuska 17;
nr 88
Gdańsk, al. Zwycięstwa 49:
nr 71 Gdańsk-Wrzeszcz, ał.
Grunwaldzka
126:
nr
118
Gdańsk-Przymorze. ul. Krzy
woustego 25: nr 15 Sopot. ul.
Boh. Monte Cassino 21; nr 19
Gdynia, ul. Starowiejska 54.
Wszystkie
w/\vvm.
acteJti
realizują recepty na środki
odurzalaee
Informacje o dyżurach noc
nych antek ood nr tel. 912.

Oddział Chirurgiczny Szpita
la Marynarki
Wojennej
w
Oliwie z Instytutem Chorób
Wewnętrznych AM, ul. Dębinki 7; w pon. Szpital Wojewó
dzki, ul. Świerczewskiego 1/6.
*
•
•
Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Skómo-Wenerologicznych
w Gdańsku, ul. Długa 84/85.
czynna całą dobę — oddział
w Gdyni przy ul. 22 Lipca 44.
czynny w poniedziałki, wtorki
czwartki i płatki w godz.
19—7.
TELEFON ZAUFANIA

GDANSK

DOM jednorodzinny, piętro
wy, murowany z cegły, o
pow. 110 m kw., na wykon
czeniu, działka o powierz
chni 800 m kw„ ogrodzona
siatką,
Gdańsk-Jasień
—
sprzedam. Księga wieczy
sta. Oferty: „19054” Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.

1. Elektromonter urządzeń stacyjnych I sieci napow.

2. Kierowca zawodowego prawa jazdy.
Do szkoły mogą być przyjęci tylko chłopcy w wieku od 15 do 17 lat,
po ukończeniu 8 klas szkoły podstawowej. Nauka trwa 3 lata.
Wszyscy uczniowie otrzymujq wynagrodzenie miesięczne wg następujących
zasad;
klasa I — T50 zł
klasa Ił — 320 zł
klasa III - 4,40 zł na rWg.
De podania należy załączyć: życiorys,
odpis daty urodzenia *u
go rodziców, oceny za pierwsze półrocze ż klasy 8, kartę zdrowia ze szkory
podstawowej oraz 4 fotografie.
Nabór do s/,kolv odbywa aię bez egzaminu wstępnego.
Uczniowfe otrzymują nieodpłatnie całkowite umundurowanie.
arknła dysponuje wolnymi miejscami w internacie. Uczniowie wyróżniający
.if^J^hrym^ wynikanii w nauce, a będący w trudnych warunkach materialnych
► rzvmuja kvartalme bezzwrotne
iapomogi pieniężne. W okresie letnim ucz
niowie wyjeżdżają na wypoczynek, organizowany pod namiotami. Biorą udział
WA5b.oriweńacrnasze)k^°L*oly'^nl^możliwości kontynuowania nauki w Technikum
^^"od«nis 7prptimujTi'idziela
Wrzeszcz, Jaśkowa Dolina 26
POMOC domowa dochodzą
cą - przyjmę.
Telefon
31-54-30.
G-18347
RETUSZERKĘ do zakładu
fotograficznego — przyjmę
na stałe. Telefon 31-54-30.
G-18348
PRACOWNICE
umysłowe
na pół «tatu ~ przyjmiemy.
Telefon 51-25-2S.
S-14121
KUCHARZA (dobre wyna
grodzenie), pomoce (kobie
ty) — przyjmiemy na sta
le. Tel. 51-25-23.
S-14122

UCZENNICA — ukończone
17 lat — potrzebna. Zakład
fryzjerski, Gdynia, Koper
nika 1.
G-19153
POMOC domowa potrzeb
na. Sopot, ul. Kościuszki
51.
G-18484
DZIEWCZYNĘ do praev w
ogrodnictwie — przyjmę.
Gdynia-Cisowa,
Kcyńska
17.
S-14162

jg0*““* z«wo<,ow«
Telefon 41

zi.

POSZUKUJĘ
garażu
we
Wrzeszczu, w okolicy ul.
Waryńskiego, na okres kil
ku miesięcy. Teł. 41-27-70.
G-19058

ZAGINĄŁ pudel brązowy.
Znalazcę wynagrodzę. Wia
domość: tel. 21-55-38, Gdy
nia, Świętojańska 17/9.
S-14081
GARAŻ odstąpię. Wrzeszcz,
Sawickiej 32/ł, tel. 41-56-71.
APARATY
fotograficzne,
lornetki, lunety, mikrosko
py (na zlecenia dla szkół,
instytucji, przedsiębiorstw)
naprawa — Sopot.
Boh.
Monte Cassino 12 (przy tu
nelu
kolejowym), telefon
51-23-46.
G-18426
POSZUKUJĘ garażu na te
renie Gdańska.
Telefon
31-52-65.
G-18455

i
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „FALA” w Od.Oliwie, al. Grunwaldzka 303, zatrudnią natychmiast
głównego księgowego. Zaszeregowanie zgodnie z obo
wiązującym
taryfikatorem.
Zgłoszenia
przyjmuje
dział kadr, nr tel. 41-52-21, wewn. 79.___________K-2920
Polskie Biuro Podróży „ORBIS” — Oddział Okręgowy
Gdańsk, ul. Elbląska 4, poszukuje st. księgowej z mi
nimum średnim wykształceniem. Warunki pracy i
płacy do omówienia na miejscu.
K-2686

prZy

PPH „CENTRALA RYBNA" W GDYNI
zawiadamia P. T. Klientów

O PRZENIESIENIU
*

przyczyn

technicznych z

dniem

1.04.1974 roku

SPRZEDAŻY RYB świeżych, solonych
i mrożonych.
ze sklepu nr 9 nrzy ul. Boh. Monte Caasine w
Sopocie do sklepu nr 62 przy ul. B. Bieruta nr 6.
Życzymy pomyślnych zakupów!
K-2916

Hurtownia Wód Mineralnych w Gdańsku
zawiadamia, że w dniu 3.04.74 r,
MAGAZYN NIE BĘDZIE CZYNNY i po
wodu remanentu.
K-2831
POMOC do dwojga dzieci,
zaraz potrzebna. Warunki
bardzo dobre, z możliwoś
cią
mieszkania.
Telefon
29-63-91.
S-14199

POMOC domowa do dzieci
4 i 8 lat — potrzebna. Wa
runki dobre, osobny ookói.
Oliwa,
Chłopska
20 C/9,
zgłoszenia po 16.
G-19030

PANIA do szycia bielizny
pościelowej, przyjmę. Te
lefon 21-54-27.
S-14214

MODYSTKI
wykwalifiko
wanej, samodzielnej — po
szukuję. Oferty „19043” —
Biuro
Ogłoszeń,
80-058
Gdańsk.

MALARZY na stałe przyj
mę. Oliwa. uJ. Kołobrzes
ka 33 „B’72.
S-14182

ŚLUSARZA — spawacza przyjmę. Wrzeszcz, Tuwi
ma 1.
G-18502

MODYSTKA wykwalifiko
wana potrzebna.
Gdańsk.
Pańska 5.
G-19018

UCZENNICA 18-letnia. ze
wsi — potrzebna. Zakład
krawiecki.
Gd.-Wrzeszcz.
Hibnera 24.
G-18521

CUKIERNIKA aamodżielnego lub eukierniezkę, zatru
dnię natychmiast. Gniew,
pi. Grunwaldzki 23, tele
fon 278.
G-19020

FOTOGRAF w wieku do
36 lat do pracy w instytu
cji, potrzebny. Oferty (po
żądane ż numerem telefo
nu) kierować: ..18597” Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.

Anonimowy

_______________________________

POMOC do dziecka zaraz
potrzebna. Wsrunki dobre.
Telefon «1-81-16. godz. 8—
16.
0-1915!

POMOC do rocznego dziec
ka przyjmę. Oliwa — Żabtanka, Subisława 32 D/9.
G-1854R

—

Przyjaciel — łl-00-00 w godz.
16—6.

w zawodach:

RENCISTĘ do prac konser
wacyjnych,
pomocniczych
na pół etatu przyjmiemy.
Telefon 51-25-23.
S-14123

OKAZJA! „Pick-up” nie
drogo sprzedam. Telefon
23-61-51.
S-14288

ROŚLINY
skalne, byliny
kwiatowe, krzewy ozdob
ne — sprzedaż. Oliwa, Po
lanki 58. Przystanek tram
wajowy — Szpital Mary
narki.
G-17823

^

GDAŃSK. Lenigrad, Samu
raj i kowboje, fr., od 16 1„
g. 10, 12.30, 15. 17.30, 20; pon.
Zawieszeni na drzewie, fr., od
11 1., g. 14, 16, 18, 20. Kameral
ne, Gang Olsena, duński, od
16 1.. g. 13, 15, 17, 19; pon.
Poczekam aż zabijesz, czes .
od 14 1., g. 15.15, 17.45. 19.30.
Kosmos, Cudowna lampa Allad.yna. fr., od 7 1., g. 14. 16.
Ciemna rzeka. poi., od 14 1..
g. 18. 20; pon. Królowe dzikie
go zachodu, fr., od 14 1., g
15.45. 18. 20.15. Drukarz.
Na
krawędzi, poi., od 14 1., g. 15:
W cieniu gilotyny, czes.. od
18 1„ g. 17. 19; pon. niecz.
Gedania, Ostatnie dni, poi., od
U 1., g. 16; Chłopi, poi., od 14
1., g. 18; pon. Bądź w porcie
nocą, USA. od 14 1„ g. 15.45,
18, 20.15. Piast, Helga. NRF.
od 14 1., g. 14. 15.30; Znakomi
ty piątek, ang.. od 16 1.. g17, 19: pon. Przygody Robinso
na Cruzoe, radź., od 7 1.. g. 16;
Doktor Popaul, fr.. od 16 1..
g. 18. 20. Przyjaźń.
Pippi.
szwedz., od 7 1., g. 16; Pos
kromienie złośnicy, USA. od
14 1.. g. 18; pon. niecz. Watra-Dom Harcerza,
Bajka. g.
12; 150 na godzinę, poi., od U
1., g. 15; Król. dama. walet.
NRF, od 16 1., g. 17. 19; pon.
niecz, Żak — studyjne. Godzi
na szczytu, poi., od 16 1., g.
16, 18. 20; pon. zamknięte po
kazy DKF.
WRZESZCZ.
Znicz,
Miłość
straceńców, jap., od 16 1.. g
14, 16. 18.
20; pon.
Dekada
strachu, fr., od 18 1.. g. 15.30.
17.45, 20. Bajka, Przygody Ro
binsona Cruzoe. radź., od 7
1.. g. 10. 12.30, 15. 17.30; Ciem
na rzeka, poi., od 14 1.. g. 20;
non. Zielona ściana, peruw..
od 14 1.. g. 15. 17.30. 20. Tram
wajarz, W pustyni i w puszczy
poi., od 7 1.. g. 15.45; Love sto
ry, USA. od 16 1.. g. 19; pon.
niecz. Zawisza, Odważny za
jąc, poi. od 7 1.. g. 15; Bubu
7. Montparnasse, wł.. od 16
1„ g. 18. 20; pon. niecz.
OLIWA.
Delfin,
Kapitan,
bułg.. od 9 1., g. 16; Na wylot,
poi., od 18 1„ g. 18. 20; pon.
Dziewczyna z pistoletem, wł.
od 16 1., g. 16, 18. 20.
NOWY PORT. i Maja, Za
proszona. fr.. od 16 1.. g. 1818. 20; pon. Wyspa wyklętych,
jug.. od 18 U. g. 16. 18. 20.
SOPOT.
Bałtyk,
Zbrodnia
■ jest zbrodnia, fr., od 16 1.. %■
14, 16. 18. 20; pon. Pożegnanie
z filmem:
Różowa
pantera

MĘZCZYTZNA poszukuje po
ko.iu — Trójmiasto wzglę
dnie Rumia, zapłacę i gó
ry. Oferty: „14271” OUPT,
81-301 Gdynia 1.

ROWER damaki sprzedam.
Tel. 31-25-55.
G-1909R

czynne

f Kina 1

CEGŁĘ rozbiórkową — ku
pię. Telefon 29-04-20. wie
czorem.
G-18571

Maza irx odbędzie »tę dnia 1 kwietnia 19T4 r.
o godz. 14 w kościele pod wezwaniem Matki Bos
kiej Bolesnej w Odyni-Orłowie. skąd nastąpi wy
prowadzenie zwłok na cmentarz parafialny, o
czym zawiadamia ja pogrążeni w głębokim smutku

SAMOCHÖD
„Wartburg”,
przejściowy —
sprzedam.
Orłowo, Powstania Stycz
niowego 21. Teł. 29-04-78.

12-15.

W Elblągu
w g. 10—16.

fKEEBE»]

i. t V-

h. pedagog w szkolnictwie ogólnokształcącym, k.
dyrektor Stowarzyszenia Ognisk Artystycznych w
Gdańsku, b. dyrektor Biura Koncertowego POiFB,
żołnierz walk o niepodległość Polski, uczestnik
bitwy pod Lenino działacz społeczny i kultural
ny,
odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu
Odrodzenia Polski, odznaka „Zasłużonym Ziemi
Gdańskiej” medalem „Zasłużonym na Polu Chwa
ły”, Krzyżem Grunwaldu i innymi.

(w poniedziałek nieczynne)
W Gdańsku Narodowe, g. 9
—14; Morskie, g. 10—16; Histo
rii Miasta Gdańska, g. 11—18:
Archeologiczne,
g.
11—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.
g10—17.
W Malborku Zamkowe, g.
9—15.
W Kwidzynie Zamkowe, g
9—15.
W Sztutowie
Stutthof,
g
8—15.
We
Wdzydzach
Kaszubski
Park Etnograficzny, g. 10—17.
W Pucku Etnograficzne, g

ang., od 16 1„ g. 15, 17.30, 20.
Polonia, Królewna w oślej skó
rze, fr„ od 7 1., g. 14, 16;
Czwarta pani Anderson, hiszp..
od 16 1„ g. 18, 20; pon. Czło
wiek na torze, poi., od 16 1.,
g. 16; Czwarta pani Anderson,
hiszp., od 16 1., g. 18, 20.
GDYNIA. Warszawa, Samu
rai i kowboje, fr., od 16 1..
g. 11. 13.15. 15.30. 17.45. 20;
non. Węgorz za 300 milionów,
wł., od 16 1 . g. U, 13.15. 15.30,
17.45. 20. Goplana,
Eolomea.
NRD, od 11 U, g- 12.30; El
Dorado. USA, od 14 1., g. 10,
15.30, 17.30, 20; pon. Był sobie
glina, fr., od 14 1.. g. 10. 12.30.
15.30. 17.45. 20. Atlantic — stu
dyjne, Nowa misja korsarza,
fr., od 11 1., g. 13, 15.30, Fran
cuski łącznik.
USA. od 16 1.,
g. 16.45. 20; pon. Wyzwanie dla
Robin Hooda,
ang.. od 11 1g. 15.30; Dekada strachu, fr.,
od 18 1.. g. 17.45. 20.
ORŁOWO, Neptun, Tropiciel
śladów, rum.,
od 11 1., g-1^,
15; Jesteś już mężczyzną, USA.
od 18 1.. g. 17, 19; pon. niecz.
CHYLONIA,
Promień, Jak
ukraść milion dolarów, USA,
od 11 1., g- 13.15. 15.30, 17.45;
Mężczyzna, który mi się po
doba. fr., od 16 1.. g. 20; pon.
Czarci żleb. poi., od 12 1.. g11. 13.15, 15.30; Dramat zaz
drości, wł„ od 16 1., g. 17.45,

ukochana

m*rr,u*ia i babcia

ś. t p.

"WARTBURG" 353, stan iRealny — sprzedam. Tele
fon 22-04-64, godz. 14—19.
S-14118

dniu

FRANCISZKA KOSTKOWSKA

lat 52

"SK.ODA” S-100 de lux, ż
r8diem, 33 000 km, stan ide
alny — sprzedam. Telefon
51-39-19.
G-18325

w

W dniu m marca 1974 r. zmarła w wieku lat 95
P-

II

17.3 0 — Wzory — progr. TV
radź. — kolor.
17.40 — Jan Sebastian Bach —
II Suita orkiestrowa h-moll
18.00 — Sprawozdanie z finału
Pucharu Europy w piłce rę
cznej kobiet,
3 9.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Monitor — kolor,
20.20
—
Z klasyki humoru
„Dickens i jego bohatero
wie
21.05 — Czaromysł — opera
komiczna w I akcie.
22.05 — Świadectwa epok mi
nionych — film dok. bułgar
ski — kolor,
22.20 — Czarownica — filhn
fab. francuski.
Ńfl _ 91 onriri nv — kolor

zawiadamiamy,

GDAŃSK, Opera, Noc w
Wenecji, g. 19;
pon. niecz.
Teatr „Wybrzeże” Cmentarzy
sko samochodów, g. 19; pon.
niecz.
Ratusz Glównomiejski,
niedz. Don Carlo«, g. 19. SpPOT
Kameralny, śluby panieńskie,
g. 19; pon. niecz.
GDYNIA.
Muzyczny, niedz. Pan Zagłoba
g. 16.15.
I

%

17.25 — Wyprawy — Dramat
w Pirenejach,
17.55 — Arsen Lupin —- ode. II
filmu seryjnego prod, franc.
— kolor.
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik — kolor,
Wspomnień
20.20 — Ekran
..Irena do domu” — film fab.
poi.
22.05 — 24 godziny — kolor.

długoletni dyrektor i członek zarządu Stowarzy
szenia Ognisk Artystycznych w Gdańsku, odz.nacr.ony medalem „Zasłużonym na Polu C hwały ,
Krzyżem Grunwaldu, Krzyżem Kawalerskim Or
deru Odrodzenia Polski oraz odznaką „Zasłużonym
Ziemi Gdańskiej”.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie zmar
łego składają
Zarząd Stowarzyszenia Ognisk Artystycz
nych, rada zakładowa, koleżanki i kole
dzy.

JAKUB HABRYŁO

(•Fiat 125 f — lsoo, ko°r wiśniowy,
fabrycznie
D°wy, sprzedam. Tel. godz.
/ 18, 31-43-56. lub W godz.
G-18233
41-47-40.

II

WITOLD JERZY SWIĄTECKI

ś. t P-

W dniu 29 03. 1974 r. po
ieniach zasnął w Panu
więtymi kochany mąż,
^ujeic
*■ t

18.00 — łpraweadama * tur
nieju w gimnastyce artysty
cznej,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik — kolor,
20.20 — Kalejdoskop sportowy,
20.35 — Jestem szczęśliwa —
fragmenty popularnych ope
retek — śpiewa
Tatiana
Szmyga — kolor,
21.25 — 24 godziny — kolor.

BAŁTYCKI

SZLIFIERZY do galwani
zerni zaraz zatrudni „Ele
ktra”, Wrzeszcz, Marchlew
skiego 4a, telefon 41-01-60.
G-19075
POMOC domowa do rodzi
ny lekarskiej — potrzeb
na. Telefon 21-62-80.
S-14228

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Gdańsk
— Gdynia, prowadzi nabór na kurs motorniczych
tramwajowych.
Warunki przyjęcia na kurs:
— ukończone 21 lat życia,
— ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
— dobry stan zdrowia udokumentowany świadectwem
lekarskim wydanym przez lekarza
zakładowego
i przychodnię psychologiczną WPKGG,
— nie karany sądownie.
Nabór prowadzi oraz bliższych informacji udziela oso
biście lub telefonicznie dział kadr 1 szkolenia zawo
dowego WPKGG Gdańsk-Wrzeszcz, ul Jaśkowa Do
lina 48, telefon 41-28-83.
K-2646
Stocznia „STOGI" przyjmuje uczniów (chłopców) na
I rok nauki 1974/75, do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
W zawodzie SZKUTNIKA, BUDOWA JACHTÓW PEŁ
NOMORSKICH.
Warunki przyjęcia:
— ukończona szkoła podstawowa
— ukończone 15 lat.
W okresie nauki uczniowie otrzymują wynagrodze
nie wg ustalonych norm dla szkół zawodowych.
Stocznia „Stogi" nie prowadzi Internatu.
Stocznia posiada klub żeglarski, do którego ucznio
wie mogą być przyjęci.
Podania o przyjęcie wraz ze świadectwem łub za
świadczeniem szkoły podstawowej, metryką urodzenia
i 3 fotografiami należy składać w Stoczni „Stogi”
GDANSK, ul. Sienna 45.
Dojazd autobusami nr 111, 129 lub tramwajami nr 1,
9, 11 i 13.
K-2368

PANI do prowadzenia do
mu i opieki nad dziec
kiem, chętnie starsza —
potrzebna. Warunki i at
mosfera dobre. Teł. 52-31-73.
G-19129

gŃB
iepuchomosci
vg<5.. -a
DOM mieszkalno-pensjonatowy, 220 m kw., nowy,
nie wykończony,
pięknie
położony, nad pełnym mo
rzem —- powiat pucki —
do sprzedania. Plac — wła
sność hipoteczna.
Oferty;
.,17491”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

W oparciu o przepisy Dz. Ustaw nr 9 z dnia 4.04.
1969 r. P.P. „KMS”, ogłasza przetarg nieograniczony
na roboty remontowo-budowlane i malarskie w podle
głych obiektach hotelowych, gastronomicznych, pla
żowych i campingach. Wartość robót ca 1 800 tys. zł.
Termin wykonania 30.05. 1974 r. Szczegółowych infor
macji udziela dział techniczny „KMS”
Sopot, ul.
Grottgera nr 9. W przetargu mogą brać udział przed
siębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. Ter
min składania ofert do 10. 04. 1974 r. Zamawiający za
strzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Ter
min otwarcia ofert wyznacza się na dzień 11 kwietnia
br. godz. 10.00. w dyrekcji „KMS”, ul. 23 Marca 9.
K-2875

s_____

DZIENNIK BAŁTYCKI

Nie tylko
dla filatelistów

szkodliwe, * nawet* r*abójD blisko pięćdzie
cze dla żywych
organiz
sięciu lat inten
mów. Ultradźwięki o wy
sywnie
rozwija
sokich
częstotliwościach
(powyżej 500 000 drgań na
się nowoczesna gałąź
sekundę) nie mają już te
akustyki — fizyka ultra
go ujemnego wpływu i za
dźwięków. Ultradźwię
stosowanie ich w medycy
nie może okazać się rów
ki — podobnie jak zwy
nie ważne, jak niegdyś wy
kle dźwięki — są drga
korzystanie
promieni Ro
niami mechanicznymi o
entgena. Na kliszach rent
genowskich bardzo wyraź
częstotliwościach
jvyż
nie można odróżnić szkie
szych niż te, które mo
let człowieka, lecz dosta
żemy usłyszeć. Zakres
tecznie
wyraźne
obrazy
ultradźwięków jest bar
dzo szeroki: od 20 tys.
do miliardów drgań na
sekundę.
Ultradźwięki
znalazły wiele ważnych
zastosowań
technicz
nych, ale ostatnio co
raz częściej wykorzystu
]e je również medycy
miękkich tkanek organiz
mu uzyskuje się z trudem,
na.
albo wcale. Tymczasem fa
le dźwiękowe
znakomicie
W Instytucie Podsta
„rozróżniają” nawet małe
wowych
Problemów
zmiany gęstości ośrodka,
Techniki PAN opraco
przez
który
przenikają.
Dzięki temu właśnie moż
wano i wykonano pro
na
je
stosować
do precy
totypową serię badaw
zyjnej diagnostyki tych na
czej aparatury medycz
rządów, które dla promieni
nej. wykorzystującej ul
Roentgena stanowią nie
mal „pustą przestrzeń”.
tradźwięki. Przyrządy te
W IPPT PAN skon
są dziełem zespołu z
struowano i częściowo
Zakładu
Ultradźwię
uruchomiono produkcję
ków,
którym kieruje
czterech ultradźwięko
prof, dr Leszek Filipwych przyrządów diag
czyński, oraz Zakładu
nostycznych. Ta rodzi
Doświadczalnego TECH
na aparatów ma poważ
PAN.
Niskie
ultradźwięki
rą
ne znaczenie dla medy-

O

Z okazji XII igrzysk sporto
wych państw środkowej Ame
ryki i Morza Karaibskiego,
które odbyły się w marcu w
San Domingo, stolicy Domi
nikany poczta Kuby wydała
serię znaczków z różnych dy
scyplin sportowych.

cyny — zwłaszcza jako
narzędzie do walki z
nowotworami, choroba
mi układu krążenia i z
zagrożeniem płodu. Fa
le
ultradźwiękowe,
wprowadzone do orga
nizmu, pozwalają uzys
kać informacje nie tyl
ko o anatomicznym roz
kładzie normalnych i
patologicznych tkanek,

wych
nych.

działań

ubocz

Ultrasonograf — daje le.
karzom dwuwymiarowe obrazy przekrojów
wew
nętrznych struktur jamy
brzusznej. Stosuje się go
szeroko w położnictwie i
ginekologii.
Ultrasonogra
fia jest obecnie
najpew
niejszą metodą lokalizacji
łożyska, wyznaczania polo
żenią płodu i jego zmian
chorobowych, czy też okres
lania ciąży mnogiej. W gi

Ultradźwięki dla zdrowia

Kilka znaczków o tematy
ce sportowej ukazało się ostatnlo w ZSRR, m. in. w
związku z li! zimowq sparta
kiadą narodów ZSRR.
Kanada przygotowując się
do oiimpiady w Montrealu
wydałc 22 marca drugą już
emisję przedolimpijską, a we
wrześniu ma się ukazać na
stępna Tematami znaczków j
są: turystyka pływanie, biegi
długodystansowe,
kolarstwo j
oraz narciarstwo i łyżwiar
stwo szczególnie popularne
w tym kraju.

ale także o ich ruchu i
strukturze. Ultradźwię
ki ułatwiają rozpozna
nie tkanek, wykrywają
nowotwory, umożliwiają
dokonanie wielu pomia
rów. Zebrane informa
cje są często bardzo
trudne do zdobycia in
nymi metodami, a w
wielu, przypadkach me
ultradźwiękowa
toda
jest jedyną, jaką moż
na zastosować. Ultra
dźwięki są przy tym
„bezkrwawym” narzę
dziem diagnostycznym,
pozbawionym
szkodli-

nekologii
ultrasonografia
pozwala umiejscawiać nowotwory, a często
nawet
umożliwia ich różnicowa
nie. Trzy modele ultra.son o
grafów używane są już w
klinikach
chorób
kobie
cych i położnictwa Akade
mii Medycznej oraz w In
stytucie Onkologii w War
szawie. W niedalekiej przy
s złość i ultrasonografia mo
że znaleźć zastosowanie tak
że w diagnostyce
nerek,
wątroby,
śledziony i in
nych narządów.

Drugim aparatem jest
oftalmograf ultradźwiekowy do diagnostyki
zmian chorobowych oka. Pozwala on rów
nież na pomiary odleg-

Pod znakiem Inul
T

Światowe mistrzostwa w pił
ce ręcznej mężczyzn rozgry
wane na przełomie lutego i
morca w NRD znalazły swe
odbicie na 3 znaczkach NRD.
Dwa ostatnio wydane z oka
zji Wiosennych Targów Lip
skich o nom. 10 i 5 pf preientują elektroniczną maszy- I
nę do przetwarzania danych
i instalację wysokiego napię
cia.

KANINY lniane by- praktyczne, ale i elegancły, są i z pewnością kie. Dzięki niemnącym abędą modne. Im wię preturom.
FOI.DEH MUZEUM
jach w dniach 17—28 czerw
cej pojawia się na rynku
NARODOWEGO
ca br. W programie prze
O
tym
wszystkim
zdoła
włókien
syntetycznych,
W GDAŃSKU
widziane są liczne imprezy
ły
nas
już
dawno
przeko
tym większym uznaniem za
rozrywkowe, ciekawe pre
U progu sezonu turystynać
wszędobylskie
rekla
czynają się cieszyć mate
lekcje, niespodzianki oraz
cznego Muzeum Narodowe
„Polskiego Lnu”. Cóż
riały naturalne. No, a do my
kursy języka dla początku
w Gdańsku wydało m. łn.
kiedy — jak się okazuje
nich należy nasz rodzimy rzeczywistość w
jących i konwersacyjny dla
po
esperancku
kolorowy
sposób
|
len.
zaawansowanych. Dodatko
folder z informacjami o
dość zasadniczy odbiega od
wo można zgłaszać się na
stałych ekspozycjach i im
treści owych reklam. Ma
dwie wycieczki autokaro
prezach w gmachu central
my w Trójmieście sklep
we, statkiem do Szczecina
nym muzeum przy ul. To
firmowy „Polskiego Lnu'
i do NRD. Termin zgłoszeń
ruńskiej w Gdańsku oraz
(przy ul. Grunwaldzkiej
Kolekcjonerzy
czechosło
do dnia 10 kwietnia br. pod
w jego filii — w Pałacu
we Wrzeszczu), gdzie bar
wackich znaczków mają oadresem: OST „Gromada”,
Opatów w Gdańsku-Oliwie
dzo trudno znaleźć coś z
kazję wypowiedzenia się na
79-414 Szczecin, pl. Lotni
—1 z uwzględnieniem histo
przeznaczeniem na garde
temat najpiękniejszych znacz
ków 7.
rii
tych
obiektów.
robę.
Dwa,
trzy,
no.
może
ków i973 r Czechosłowackie
O tej imprezie, a także o
Folder
wydrukowano
w
pięć nieciekawych gatun- i
filatelistyczne pismo dla mlo
innych szczegółowo infor
sześciu
wersjach języko
dzież), pmska „Mlada Fronków, z których można od
muje
komisja
turystyki
wych.
biedy uszyć sukienkę. Wy
ta" ogłosiło doroczną między
przy Zarządzie Wojewódz
narodową ankietę na ten te
bór jak na sklep firmowy
kim PZE we środę od godz.
mat. W odpowiedzi, którą na
więcej niż ubogi.
WCZASY NIE TYLKO
18 do 20 w siedzibie koła
leży przesłać do 15 kwietnia,
DLA ESPERANTYSTOW
Nieco lepiej przedstawia
pZE pracowników służby
trzeba uwzględnić: a) najlep
się zaopatrzenie stoiska pa
zdrowia (Klub Pracowni
Już po raz czwarty Ogól
szy znaczek - projekt i wytionackiego w bawełnia
ków Służby Zdrowia „Re
nokrajowa Spółdzielnia Tu
Konanie — spośród oryginałnym sklepie WPTO przy
lax” w Gdańsku-Wrzeszczu,
rystyczna
„Gromada”
w
nych koncepcji projektanta i
ul. Batorego 18).
ul. Władysława IV w Gdy
Szczecinie oraz tamtejszy
b) najlepszy znaczek pod
ni. Jest jakaś kratka, sa
oddział Polskiego Związku
względem wierności odtworzę
O KOPERNIKU
paski. jest. parę tkanin jed
Esperantystów
organizują
nia i techniki wykonania re
W „INFORMILO”
nobarwnych. Oczywiście to |
dla esperantystów i sympa
produkowanego na znaczku
wszystko jest zbyt skrom
tyków
esperanta
wczasy
W
wydawanym
przez
dzieło sztuki Drugie pytanie
ną zachęta dla reflektują
esperanckie w Międzyzdro
klub esperancki przy Doankiety dotyczy najlepszej ilu
cych na lnianą elegancję
stracji na kopercie FDC.
kobiet.
po raz pierwszy na znacz
A jeszcze rok, dwa lata ,
kach pocztowych zamieszczo
temu nawet zwykłe skleny
no przedstawicieli muzyki mlo
tekstylne oferowały cał
dzieżowej, brytyjską grupę
beatową Rolling Stones. Na
kiem interesujące wzorni
jednym znaczku przedstawio
ctwo. Skąd teraz ten re
no podobizny 5 członków ze
POD REDAKCJA H. MALINOWSKIEGO
gres, skoro należałoby ospołu, a no drugim i trze
cim znaczku tej serii portret
czekiwać wyraźnego poste |
KONKURS WIOSENNY
KONKURS — PLEBISCYT
młodej kobiety. Jest nią żona
pu? Być może jest to tyl
ZADANIE NR 44
wokalisty Micka Jaggera Rudolf Hoffman
ko
chwilowe
(jeśli
np.
mie
I
Bianca Perez de Macias po
Ten 40-letni szachista zaczyn
siąc
czasu
określać
jako
chodząca z Nikaragui 7nacz
jąc w 1955 roku — 12-krotnie
brał udział w mistrzostwach
ki te bowiem wydała Nikara- J Moda na len nie ogr.ani- chwilę,..) zaniedbanie. Ale |
Wybrzeża zajmując zawsze wy
gua odwdzięczając się gru J cza się do powszechne
jeśli tak to przypominamy, j
so kie miejsce. Był dwukrotnie
pie zo jej piękny gest. A I go uznania jego walorów że mamy wiosnę, porę naj
mistrzem okręgu gdańskiego i
trzykrotnie wicemistrzem. Pięć
mianowicie po trzęsieniu zie I ściśle dekoracyjnych. W
razy jako reprezentant Gdań
mi, któ-e zniszczyło stolicę | całym niemal świecie bar odpowiedniejszą do intere- I
ska grał w
półfinale
mis
Managuę, zespół przekazał na I dzo cenione są lniane stro suwania
się tekstyliami
H|j; trzostw Polski. Jest silnym sza
chistą
pierwszej
kategorii.
rzecz ofiar kataklizmu kwotę I je, szczególnie na okres lnianymi
Grał w barwach klubów: Por
280 tys. dolarów uzyskaną z j letni. Garsonki, spodnie, su
towiec,
Conradia, a obecnie
Podejmując
się
prowa
jearego koncertu.
| kienki, marynarki (czy ta
jest członkiem Floty, w bar
wach tego klubu kilka razy
kie komplety jak ten na dzenia na naszych łamach
brał
udział w finale Drużyno
(!) * zdjęciu) z lnu nie są tylko rubryki „Moda” zaznaczy
wych Mistrzostw Polski (I li
liśmy, iż nie będziemy oga).
ograniczać się do pisania
na temat kierunków mody I Mat w czterech posunięciach MISTRZOSTWA MAR. WOJ.
uznając, że nie mniej istot I H pkt-)
Tegoroczne mistrzostwa Mar.
HEB
Szóstezadaniekonkursowe
Woj. wygrał niespodziewanie
r mm 2™
f** k WP(iI
ne jest to ile przeszkód
6
jest dziełem polskiego próbie- szachista II kategorii poruczmusimy
nieraz
pokonać,
że
l.,
rtr „-a •
,
i misty. Uzyskało pierwszą na- nik Wiesław Rawski (+7 z
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KRZYŻÓWKA Z KICZEM
POZIOMO:
1) łódź zwana również bącz
kiem, 5) tułów, 9) płytka za
toka morska, 10) cukier pro
sty, li banalny utwór literac
ki, 12) zimnokrwisty koń po
ciągowy, 14) biblijny statek,
17) sztuka w języku łacińskim,
18) pierwowzór
liczydeł, 20)
zmierzwiona czupryna, żartou,,-s*
"
bliwie,
22) mityczna część
Talmudu,
23) przywódca 40
rozbójników, 21) pracuje przy
krosnach, 26)
osłona dętki,
29) bezwartościowy obraz, 30)
tak, w języku naszych sąsiadów, 32) gaz palny, 33) imię
żeńskie, 35) przyroda, 36) ozdobna zapinka, brosza,
37)
zespół Marka Grechuty,
38)
kupalnik górski, 39) imitacja
sprzedawanych towarów, główiiie na wystawie sklepowej.
PIONOWO:
1) statek używany do prac
portowych, 2) owoc, 3) pr’ do
pływ górnej Odry, 4) trójstop
niowa korona, 5) pieszczota,
.............................*- 6)
biblijne imię męskie,
7)’
wypełnia ubytek w zębie, 8)
inaczej żytniówka, 13) cząste
czką, 15) naturalne cieki wod
ne, 16) rodak Winnetou,
18)
uczta miłości u neoplatoników,
19) miasto w płd. Turcji, 21)
rzeka wypływająca z jeziora
Chiem, 22) dawne Turku, 24)
zet$ół komórek organicznych

odLkuchnL
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%
28

I
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25) zmywacz do paznokci, 27)
stolica
Kanady,
28)
rodzaj
uchwytu przy
meblach,
30)
stolica wyspy Guam, 31) drugi
pokos trawy, 33) trunek, 34)
kamień półszlachetny.
„EPE”
Wśród czytelników, którzy
5- IV. nadeślą prawidłowe
rozwiązania
pod
adresem
-.Dziennika
Bałtyckiego”
—
80-958 Gdańsk, skytka pocztowa nr 419 — z dopiskiem
na kopercie ..KRZYŻÓWKA z
KICZEM” będą rozlosowane
bony książkowe.

MMMM

Ultradźwiękowy detektor
tętna płodu daje cenne in
formacje o życiu rozwija
jącego się organizmu już
w bardzo wczesnych tygod
niach ciąży — wtedy, gdy
metody
fono- i elektro,
kardiograficzne nie znajd«
ja jeszcze zastosowania.
Wreszcie czwarty
przy
rząd,
ultrasonokardiograf,
umożliwia pomiary
pręd
kości i amplitud drgań ru
chomych części serca. Üzyskane informacje wyko
rzystuje się do diagnostyki
wielu chorób układu krążę
nia.

Trudno mówić o efek
tach
ekonomicznych,
gdy chodzi o ochronę
zdrowia człowieka. Bar
dziej wymierna jest mo
żliwość
zredukowania
importu medycznej apa
ratury ultradźwiękowej
z wysoko rozwiniętych
krajów
kapitalistycz
nych. Cena wymienio
nego zestawu produkcji
USA
wynosi
około
35 000 dolarów, a zapo
trzebowanie na takie aparaty tylko w naszym,
kraju ocenia się na set.
ki egzemplarzy.
K. FRĄCKOWIAK

iniiMmiNi

•JUTRO PRIMA APRILIS - MOŻE BY5MY
TO POWIESILI WE WTOREK?

mu Związków Zawodowych
w Żylinie (Słowacka SR)
periodyku
esperanckim
„Informilo” coraz częściej
publikowane są informacje
o polskim ruchu esperan
ckim i w ogóle o proble
mach dotyczących naszego
kraju.

„Marlena
Dietrich
Inc."

PIONOWO: 1) jatagan, 2)
3> *obr
taran, 5)
pat’ 7 kaganek, 8)
mamut, 9) rener, 15) radar,
17) trzonek, 19) naprawa, 20)
western, 21) luzak, 22) fatum,
24) czara, 26) retor, 30) Ola, 32)
Nil.
Bony książkowe WYLOSO
WALI: Konrad Hoga, Gd.-Oliwa; Aaam ‘ Żarnowsiki,” Staro
gard
Gdański;
Włodzimierz
Boduszyński Sopot. Bony wy
ślemy POCZTĄ.

Prawie już 70-letnia naj
piękniejsza babcia świata j
założyła własne przedsię
biorstwo zajmujące się pro
dukcją rozrywki w Dela- |
ware w Stanach Zjedno
czonych pod nazwą „M.
Dietrich Inc.”. Do spółki I
wszedł jej mąż sprzed 50 j
lat, obecnie właściciel ku
rzych farm, Rudolf Sieber.

W KALEJDOSKOPIE
Aurelią Milea - pełnią
cy funkcję urzędnika sta
nu cywilnego w Bukaresz
cie, w ciągu swej 21-let
niej służby na tym stano
wisku połączył węzłem
małżeńskim 43 tysiące par.
Najmłodsza z oblubienic
w tym czasie miała 16 lat,
najstarsza - 75. Do koń
ca swej, obliczonej na 35

lat pracy, Milea zamierza
związać aktem małżeń
skim 100 tysięcy osób.
WĄTPLIWY PAS CNOTY
Kiedy znany londyński
antykwariat wystawił na
licytację
żelazny
pas
cnoty nikt nie chciał
go kupić za wywoła
ną w pierwszej kolejno
ści sumę 250 dolarów, J

$

W
ostatnim
numerze
wspomnianego
czasopisma
znajdujemy ciekawą pracę
polskiej esperantystki mgr
Witosławy Mazur pt. „Mi
kołaj Kopernik — potęga
rozumu”.
Warto przypomnieć, *e
ruch esperancki polski i
światowy dał duży wkład
dla uczczenia 500 rocznicy
urodzin genialnego Polaka.

-TO CA tY ŚW<AT jjjki.
MOJEGO MęŻA «■

Bor.

m

FILM - FILM - FILM - FILM - FILM - FILM

„lak to sio robi?”
B

IEŻĄCY rok ma być nych przy niemal pustych
rekordowy, jeśli cho widowniach.
Kierownicy
dzi o ilość polskich kin mają bowiem obowią
filmów wprowadzonych na zek „zgrywania” . wszyst
ekrany. Będzie zatem ro kich filmów rodzimej pro
kiem „tłustym”, po dłu du.kcji niezależnie od ich
gim okresie filmowego nie wartości
artystycznych.
urodzaju, do którego zdą Wpychają więc do reper
żyliśmy się już zresztą tuaru pozycje, nawet te o

Twórczej w Zakopanem,
by tu w spokoju „szukać
tematu” i napisać scena
riusz przyszłego filmu. Oczywiście tematu nie znaj
dują, poznają natomiast wia
nuszek infantylnych kan
dydatek na „gwiazdy”, z
których każda chciałaby
grać role heroin — nie tyl
ko zresztą w filmie — i
które z wrażenia mdleją
na samo słowo „reżyser”
(filmowy oczywiście — czy

kowska, Iga Cembrzyńsk»’
a także dawno nie ogląd*'
na Barbara Kwiatkowsk*'
-Lass), którzy w filmie ^
dają się wyraźni* zagubi
ni i niepewni.

Alina Panasiuk

Filmowe

rozmaitości
Florinda Balkan gra r<r
lę
zakonnicy w filF116
Gianfranco
MingozzieB0’
„Flavia wśród muzuł’Pa'
nów”. Jest to autentycz1111
historia oparta na
■rżeniu z początków XV tA
Bohaterka, Flavia Gaeto^’
buntując
się przeciw
władzy rodzinnej i koścłtj
nej opuszcza klasztor i °°
daje się u> ręce Turkóut-

przyzwyczaić. Obecnie cze
kają nas przeciętnie dwie
premiery miesięcznie — co
mogłoby nawet napawać
pewnym optymizmem, gdy
by nie dręczący niepokój i
coraz częściej nasuwające
się, retoryczne niestety —
pytanie: po co? I nie wia
domo, czy widz kształcony
na ambitnych pozycjacl'
zagranicznych, stał się aż
tak wymagający w stosu.n
ku do własnych, czy też
źródła niepowodzeń nasze
go kina szukać należy ra
czej gdzie indziej, dość, że
większość filmów przemy
ka cicho i wstydliwie po
ekranach kin miejskich,
lub błąka się czas jakiś w
małych kinach peryferyj-

to bynajmniej nie z powo
du braku zainteresowania
dla tego rodzaju zabytku,
ale z braku wiary w au
tentyczność eksponatu. Antykwariusz bowiem opa
trzył pas mało ścisłym ko
mentarzem: „w stylu z po
czątku siedemnastego stu
lecia”.
SKUTECZNY SPOSÓB

TEŻ REKORDZISTA

JM?

PROSZĘ MIMIE POŁĄCZYt
Z OPOWMEWNIEM BÄJEK

których wiadomo, że nikt
się nimi interesować nie
będzie.
Jednym z takich, już z
góry skazanych na rychłe
zapomnienie jest nowy film
Andrzeja Kondratiuka „Jak
to się robi?”. Trawestując
tytuł, wypadałoby zapytać
raczej jak to się dzieje, że
podobny film w ogóle uj
rzał światło dzienne i właś
ciwie na tym zakończyć
całe rozważanie jako, że o
filmie niewiele więcej da
się powiedzieć.
Jest to komedia — skąd
u nas ta zła passa dla ko
medii? — właściwie o ni
czym. Dwaj panowie (sce
narzysta i reżyser) przy
jeżdżają do Domu Pracy

so).

Pokrojone drobno jabłko i I
cebulę skropić sokiem * cytry
ny ł położyć na półmisku. Na
nie, oczyszczone z ości dzwon |
ba śledzi (w dwóch rzędach).
Następnie
polać
majonezem
lub śmietaną i posypać uslekanym szczypiorkiem.
KOK

POZIOMO: 5) kapar, 7) ko
mar, 10) katar, ll) kabaret, 12)
patka, 13) Man, 14) dog, 15) rabunek, 16) kasztan, 18) arden,
zakalec, 25) kurator, 27)
sza, 28) zet, 29) grota, 31) gatunek, 33) alert, 34) komik, 35)
gwara

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z KOMAREM

łości między wewnątrz
nymi strukturami oka i
na lokalizowanie ciał
obcych.

°yc w Zgoazie Z iriocią. I grodę w 1955 roku w konkurad
I s>e gazety „Głos Pracy”. Termin nadsyłania rozwiązań 7
dni.

REJSY
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9 pkt.). wyprzedzając swych
głównych
rywali marynarzy
Piotra Sobolewskiego i Adama
Hachaja,
którzy
mają
pierwszą kategorię i zaliczoną
pierwszą normę kandydacką.
ROZWIĄZANIE ZADAW kwietniu odbędą się druży
nowe mistrzostwa Wojska PolZad. nr 42 (A. Troicki). Ta skiego
w
których najlepsza
znakomitakońcówka
kompono czwórka z tego turnieju wyM[ri
...
. „ startuje w zawodach o tytuł
wana przez rosyjskiego kom drużynowego mistrza WP.
pozytora jeszcze w 1897 roku
OD REDAKCJI. Mecz redak
jest bardzo efektowna i rzeOd dhiższego czasu niełat
cja — czytelnicy przerywamy
wo w trójmiejskich sklepach I czywiście białe ofiarują hetkupió smacene śledzie. Nawet I raana , gońca
daj
mata na tydzień z powodu wyjazdu
korzenne, choć drogie, nie I . .
,
,
,
Z. Piocha. Następne ruchy po
zawsze są
osiągalne.
Jeśli I jedn1'ra skoczkiem. Po gemalrlamy w dniu 14 kwietnia br.
więc śledzie nie są najlepsze I
wstępie I.Ge8-c6U Wb4
Zadanie nr 40 (6-chodówka)
(chude) proponujemy
zadać I bl+ 2. Kel-e2 Wbl:hl 3. Gc6okazało się bardzo „twardym
sobie nieco trudu i przyrzą- I
,, ,
,
dzić w następujący
sposób. I * f„^hS*2 *' S**'f
S
--............................ -............—
orzeszkiem” i nawet tacy dokaloryczniejsza zupą I s- *eł*eł 1 P° samobójczym ękona„ mistrzowie w ro,wiązy
(np. fasolową), śledzie podane I ruchu czarnych g3-g2 nastąpi
.,
z ziemniakami z wody, ż ka- «. SM.„, j mat czytelnik nasz 'VamU
trudnyCh
Problera6w
Waleczkiem
świeżego masła, | ,
l»k pan F. Marszałkowski. C
mogą służyć jako drugie da- I 'ed Jank°wfki pisze za- Socha , in
pope,nlu gaffy
nie obiadowe.
I chwycony „że tak wspaniałej
...
Należy więc
przygotować: I kompozycji jeszcze nigdy nic
*
‘
*7* solone śledzie, 2 sporej I rozwiązywał.” Jak
wiadomo rozwiązania (I.V)g6.) w związwielkoścl
jabłka, (najlepiej I kompozytor szachowy Aleksy
* czym prawie 90 proc. u
szara reneta), 2 cebule, 2 łyżki i Troicki został odznaczony za czestników straciło po 4 pkt.
gęstej śmietany, lub majone- I działalność szachową orderem Następnym razem podamy gru
*ut trochę zielonego szczyplor I oraz dostał tytuł Zasłużonego pę liderów prowadzących w
ku, sok z pół cytryny, (lub I Działacza Kultury ZSRR.
naszym wiosennym konkursie,
odrobinę kwasu
cytrynowe-
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Niezwykle skuteczny spo
sób odchudzania się wy
myśliła Angielka Shirłey
Turner, która w ciągu
dziewięciu miesięcy zrzu
ciła 21 kilogramów wa
gi. Przez cały ten czas
miała zaklejone usta, a
pokarm podawano jej tyl
ko przez słomkę: dziennie
dwie filiżanki niesłodzonej
herbaty, jedno utarte jaj
ko i 20 gramów twarogu.

WYGADAŁA
Tylko gadulstwu papugi
zawdzięcza swój powrót
do więzienia jeden z ucie
kinierów
poszukiwanych
przez policję liryminalnq
NRF. Kiedy policjanci za
mierzali już opuścić prze
szukiwane przez siebie
mieszkanie podejrzanego
odezwała się nagłe papu
ga. „On tam jest, on tam
jest” - powtarzała. Wte
dy jeden z policjantów roz
chylił okienną zasłonę i
znalazł za nią poszukiwa
nego.
ZGUBIONA RĘKAWICA
OZNACZAŁA RATUNEK
Zgubiona przypadkowo
rękawica uratowała ży
cie w Alpach Szwajcar
skich dwóm narciarzom,

Vittorio Zurlini reaU&P
film pt. „Droga do Da'
maszku”, którego bohatf
rem jest św. Paweł. Akcft
toczy się w ciągu dwó^
lat,
poprzedzających
żby teatralni nie mieli aż
zaciekli0
takiego wzięcia w Zakopa wrócenie się
nem?). I to właściwie wszy prześladowcy chrześcij<l‘n'
stko. W filmie roi się od Reżyser pragnie udouicri'
nieporozumień i gagów, anić tezę, że nawrócenie 1,11
le przypominają one ra
stąpiło z przyczyn politBcl
czej wygłupy
słuchaczy
nych — nie religijnych.
młodszych klas szkoły pod
stawowej, stąd i widza mo
mentami ogarnia wręcz za
Monica Vitti i Laura A'f*
żenowanie i osłupienie, a
cała komedia robi bardziej tomelli ubiegają się o ab'
wrażenie
nieporadnej jęcie głównej roli w filth1"
wprawki warsztatowej niż Leigi Com.en.cini o tytuł*
utworu przeznaczonego na który w tłumaczeniu brz17,1
ekrany. I nie ratują sytu „Mój Boże, upadłam
acji nawet *nant i łubia nisko ulegając pokus01*1
ni aktorzy (Maklakiewicz, ciała, które woła i ro’ka'
wspomnieć
Himilsbach, Emilia Kra żuje czyli
markizy Eugenii”.

którzy przez lawinę znie
sieni zostali o trzysta me
trów w dół. Rękawica za
uważona została przez
patrolujących helikopterem
ratowników i obydwaj nar
ciarze żywi wrócili do do
mu.
OSTATNIA KSIĘŻNICZKA
W wieku 104 lat zmarła
niedawno ostatnia księż
niczka najmniejszego na
Ziemi królestwa — maleń
kiej wysepki położonej
u północno-wschodniego
brzegu Sardynii. Tytuł kró
lewski uzyskał pradziadek
zmarłej księżniczki, do któ
rego wyspa należała, w
trakcie jednego z polo
wań króla Piemontu i Sar
dynii - Karola Alberta.
Wyszukał: M. N.

Stephone Audran któf*
grała dotychczas praW1*
wyłącznie pod kierunkiem
swego męża reżysera Ciau‘
de Chabrola, postanowi
również sprawdzić su>ołe
możliwości w filmach *fI'
nych reżyserów. Obech*1
zagra w filmie Michel W
diarda „Mazgaj”. Będzie t°
sentymentalna
komedia>
której bohaterka — pięknabogata i dystyngowana 4°
ma szuka odpowiednieff0
kandydata na męża,
wśród
poznanych
czyzn jedynie same mi«*'
noty. W filmie wystąpi
również: Jean Pierre MB'
rteile, Jean Rochefort *
Jean Carmet.

