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EDWARD GIEREK

przyjął
sekretarza stanu
w MSZ RFN
Gierek przyjął przebywające
go w Polsce sekretarza stanu
w MSZ RFN dr. Waltera Gehlhoffa, który przekazał I se
kretarzowi KC PZPR list kanc
lerza federalnego RFN Hel
muta Schmidta.
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Gospodarka morska
w ostatnim roku plasm
Fot. W. Nieżywiński

pięcioletniego

Komisje sejmowe przy
stąpiły do pracy nad pro
jektami planu społecznogospodarczego rozwoju kra
ju w 1975 r. i ustawy bu
dżetowej, przyjętymi przez
Sejm w pierwszym czyta
niu na ostatnim posiedze
niu plenarnym.
Jako pierwsza, projekty
te w części dotyczącej go
spodarki morskiej rozpa
trzyła — i przyjęła do dy
skusji — Komisja Gospo
darki Morskiej i Żeglugi.
-społecznym ziemi gdań- Zakłada się znaczne prze
sklej w 30-łeciu PRL”.
Wszystkim
zasłużonym
działaczom pracującym na
terenie
byłego Wolnego
Miasta Gdańska w uznaniu
zasług zostały wręczone me
dale pamiątkowe „50-lecie
Gminy Polskiej i Maderzv
Szkolnej”, przyznane przez
Wojewódzki Komitet FJN
1 zarząd Towarzystwa Przy
'aciół Gdańska.
Przewodniczący
SPD,
Sekcja Działaczy b. Po- Willy Brandt, występując
onii Gdańskiej TPG ogło przed sądem w roli świad
siła wśród
swoich człon ka powiedział w piątek, że
w okresie jego kanclersików konkurs pn „Wspom
hienia działaczy b. Polonii wa niewykluczone było
Gdańskiej” którego współ przekupywanie deputowa
organizatorem były Instv- nych. którzy przeszli z obo
zu rządowego na stronę o© Dokończenie na str. 2 Dozycvjnej CDU/CSU.
»wwio.»
a»»
Brandt zeznawał w spra
wie,
w której powodem
jest przewodniczący bawar

Uroczyste spotkanie

byłej Polonii Gdańskiej
Wczoraj, w Domu Technika w Gdańsku, Sekcja
Działaczy b. Polonii Gdańskiej Towarzystwa Przyj aciół Gdańska zorganizowała spotkanie członków daw
nych
organizacji polskich
działających na terenie b
Wolnego Miasta Gdańska
Udział wzięli również przeć
stawiciele władz wojewód
kich i miejskich
Przybyłych przywitał pr
zes TPG doc. dr Zc!zisłav
Brzozowski, po czym ucze
stnicy spotkania wysłuchali
referatu wygłoszonego przeprzewodniczącego
sekcji
mm1, inż Leon* T-endz'onr'
na temat: „Udział b. Po
lonii Gdańskiej w* odbudo
wie i w życiu gospodarczo.... i—wsnw

kroczenie w roku przy
szłym zadań określonych
w planie 5-letnim dla po
szczególnych branż gospo
darki morskiej. Dotyczy to
zwłaszcza żeglugi morskiej
(przekroczenie o ponad 43
proc.) oraz działalności go
spodarczej portów mor
skich. Pozytywnie posłowie
ocenili niski udział robót
budowlano - montażowych
w ogólnych nakładach in
westycyjnych; stanowić o~
ne mają niecałe 12 proc.
# Dokończenie na str. 2

Wypowiedź pre zydenta Finlandii
dla Telewi z u P
W sobotę w „Monitorze”
TV nadała wywiad udzie
lony przez prezydenta Fin
landii Urho Kekkonena Te
lewizji Polskiej.
Prezydent U. Kekkonen
stwierdził, że w zakresie
współpracy
między pań
stwami europejskimi osiąg
nięto pozytywne rezultaty,
zwłaszcza w dziedzinie gos
podarczej.
Równocześnie
stworzono warunki dla ogólnego rozładowania na
pięcia politycznego i dla
współpracy. Prezydent wy
raził nadzieję, źe europej
ska konferencja bezpieczeń
'.twa i współpracy będzie
silnym Impulsem do usu
nięcia pozostałości po ostat
niej wojnie światowej j do
normalizacji
stosunków
między wszystkimi kraja
mi europejskimi. Jeśli oho
dzi o stosunki między oaństwami
bałtyckimi,
U.

W. Brandt zeznaje
w sprawie przekupywania 7" ■

deputowanych przez opozycję

Od 25 bm do końca grudnia

skiej CSU,
Franz Josef
Strauss, a pozwanym czło
nek Partii Komunistycznej.
Ludwig Hankhofer. Przed
próbą
obalenia Brandta
przez CDU/CSU. w drodze
tzw. konstruktywnego wo
tum nieufności, w kwietniu
1972 roku Hankhofer ‘Ozpowszechniał ulotkę, w któ
rej mowa
była m. in o
przekupywaniu deputowa
nych.
(PAP)

’ UNESCO

Generalna
Konferencja
UNESCO uchwaliła w so
botę rezolucję, której orojekt przedłożyły kraje soc
jalistyczne. Rezolucja wzy
wa państwa członkowskie
do uroczystego
UNESCO
uczczenia 30 rocznicy zwy
cięstwa nad faszyzmem w
drugiej wojnie światowej.
Zaleca także dyrektorowi
generalnemu UNESCO do
konanie posunięć zapewnia
jących udział tej organiza
cji w obchodach roezniev
(PAP)

Kekkpnen powiedział, że
obecnie istnieją dobre wa
runki dla dalszego rozwo‘ przyjaznej i pokojowej
współpracy. ■
Prezydent
Finlandii
stwierdził, że współpraca i
wymiana między Polską a
Finlandią rozwija się w e>statnich czasach szczegól
nie żywo.
Wyrazem tego
są w br. liczne wizyty na
szczeblu ministrów, wzrost
obrotów handlowych, bę
dące w trakcie przygotowa
nia różne transakcje z za
kresu współpracy gospodar
czej oraz rosnący ruch tu
rystyczny.
Między Polską a Finlan
dią — oświadczył U. Kek
konen — nie ma zadnveh
problemów
politycznych,
natomiast w polityce zagra
nicznej jest wiele spraw
które nas łączą. W ramach
swojej polityki neutralnoś
ci Finlandia nadal dąży do
aktywnego rozwoju stosun
ków i współpracy z Pol
ską.
(PAP)
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W dniach 20—23 bm, prze
bywał w Polsce sekretarz sta«
nu w Ministerstwie Spraw Za
granicznych Republiki Federal
nej Niemiec dr Walter Gehl«
hoff.
Przeprowadził on rozmowy
w Ministerstwie Spraw Zagra
nicznych PRL w sprawach bila
teratnych i międzynarodowych,
stanowiących przedmiot wza*
jemnego zainteresowania.
_______
(PAP)

Cena 1 zł

Spadek popytu
na ropę naftową
Nadwyżka podaży ropy
naftowej nad popytem wy
nosi obecnie od 3 do 4 mi
lionów baryłek dziennie fł
baryłka = 165 l). Oświad
czył to w wywiadzie w ukazującym się w Libanie
dzienniku „Al~Anwar” mi-

Rowy rząd włoski
Premier
Aldo
Moro
przedstawił
w sobotę oo
południu prezydentowi re
publiki Giovanniemu Leone
skład swojego dwupartyinego rządu, w Którym zna
leźli się
przedstawiciele
partii demokracji chrześci
jańskiej i republikański«:j
Wicepremierem został Ugc
La Malfa
(republikanin)
Tekę mirtfstra spraw zagra
nicznych objął Mariano Ru
mor, spraw wewnętrzny'h
Luigi Gui, obrony —
Arnaldo Forlani, a skarbu
Emilio Colombo. (PAP)

nister przemysłu naftowe
go Arabii Saudyjskiej, Ża
ki Jamani.
Nadwyżka ta wynika —zdaniem saudyjskiego mi
nistra — z zaznaczającego
się w ostatnich miesiącach
spadku
zapotrzebowania
na ropę, ponieważ państ
wa — importerzy ograni
czyły zużycie paliw płyn
nych w związku z trudnoś
ciami ze zrównoważeniem
bilansów płatniczych Ja
mani dopatruje się w oow
stałej sytuacji możliwości
zachowania przez państwa
— eksporterów ropy naf
towej ich rezerw na dłuż
szy okres, z drugiej zaś
strony — niebezpieczeńst
wa załamania się gospodar
ki światowej. Państwa arabskie mogłyby być bez
pośrednio dotknięte skut
kami takiego kryzysu, gdyż
inwestują swe zyski nafto
we w wysoko rozwiniętych
krajach
uprzemysłowio
nych.
(PAP)

Przed XVI sesją
polskoczechosłowackiego
komitetu współpracy

(josptuinczej
W sobotę w Urzędzie
Rady Ministrów podpisano
protokół na zakończenie
rozmów przeprowadzonych
w ramach międzysesyjnego
spotkania
przewodniczą
cych polsko-czechosłowac
kiego komitetu współpracy
gospodarczej i naukowotechnicznej.
Skonkretyzowane zosta
ły kierunki współpracy do
1980 r. Omówiono stan
przygotowań, porządek obrad oraz wykaz tematów
na XVI sesję komitetu,
która odbędzie się w nie
długim czasie w Warsza
wie.
(PAP)

Wielki bal sportowy na zakończenie

Konkurs-Pieto
Meble jq ciągle towarem dokonanych przedpłat, klien.
deficytowym no noszym ryn_ ci muszą wyczekiwać dość
ku i mimo rosnących dostaw długo na dostawy. Jak poin

ogółem szczególnie dotkii
wie odczuwany
jest brak
«(tektórych zestawów pokojo.
Wyćh. Na deficytowe typy
mebli krajowych „Kozienice”,
„Samanta”, segmenty typu
„Łask" i „Koszalin'’ oraz im
portowane „Wlweny” t „Kom
płimenty” prowadzone są za
pisy z przedpłatami. Defi
cyt jest tak wielki,; ii mimo

formował na
wczorajszym
spotkaniu z
dziennikarzami
dyrektor
Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa
Handlu
Meblami Z, Wielgus, do koń
ca bieżącego 1 roku wszystkie
zaległe z Hi kwartału zobo,
wiązania
wobec
klientów
zostaną ,uregulowane, zaś

Tradycyjnie już podgu
mujmy mijający rok spor
tu wyczynowego na Wy
brzeżu naszym Konkursem
Plebiscytem na 10 najlep
szych sportowców Wybrze
ża w 1974 roku, organizo
wanym wspólnie z Wydzia
łem Kultury Fizycznej i Tu
rystyki Urzędu Wojewódz
kiego oraz Wojewódzką Fe-

i.^b c.
Ł4.ieracją Sportu. Przebiee Koman
DuńsKa-Kłzestńska, 1857
dotychczasowych 21 Kon- /.bieia
r. — Henryk Kowalski,, 1938 r.
kursów-Plebiscytów wyka —■ Kazimierz Zimny, 1958 r. zał, iż cieszą się one wśród Kazimierz Zimny, [9b0 r. —
Krzesiüska. 1961 r. —
społeczeństwa naszego wo Elżbieta
Zimny,
r,
jewództwa wielkim powo Kazimierz
Kazimierz Zimny, 1983 r. —
dzeniem, stanowiąc zara Zbigniew Dregier, 1984 r, —
zem idealna formę pokaza Zbigniew Podlecki — 1985 r„
Zbigniew Podleeki, 1968 r.
nia dorobku sportowego na Antonina
Chmielarcżyk, 1987 r.
szego regionu w minionym —
Hubert Skrzypczak, 1968 r,
roku.
U Dokończenie na str. 2
— Hubert Skrzypczak, 1.96» r.
Na listach najlepszych — Edward Jurkiewicz. 1978 r.
Marian Nowak, 1971 r.
sportowców Wybrzeża mie —
Śledziewski, 1972 r.
liśmy już nazwiska czoło Grzegorz
— Tadeusz Mytnik, 1973 r. —
wych sportowców kraju, Tadeusz Mytnik, 197# r....?
Przy okazji przypomnijmy,
medalistów
olimpijskich,
przebiegała walka o czo
mistrzostw świata, czy Eu jak
łowe lokaty w Konkursie-Ple
ropy. Wystarczy zresztą biscycie przed rokiem. Otóż
przeglądnąć listę dotycheza pierwsze miejsce zdobył czoło
sowych zwycięzców, aby wy polski kolarz Tadeusz Myt
nlk z gdyńskiej Floty, który
przekonać się jakich wspa minimalnie
RWAJĄ właśnie w całej Polsce Dni Honorowego Krwiodawstwa (22-26
wyprzedzi! dosko
niałych
sportowców
mieliś
nałego
kajakarza Stoczniowca
listopada), co stanowi znakomitą okazję do tego, by na temat unikal
— Grzegorza
! odzie ws kiego.
my
w
ubiegłych
łatach
na
nego zjawska, jakim jest bezsprzecznie honorowe dawstwo krwi wysnuć
Wybrzeżu. A oto dotycheza Dalsze miejsca w pierwszej
garść refleksji. A nasuwają się one same z chwilą, gdy zechcemy głę
dziesiątce
zajęli:
3. Władysław
sowi zwycięzcy Kon kur- Kozakiewicz, 4 Antoni
Reiter*
biej spojrzę na sprawę, która wrosła w naszą rzeczywistość społeczną
sów-Plebiscytów:
5.
Edward
Kozakiewicz.
6. Antak mocno, źe prąwie... spowszechniała. Tymczasem pozostaje zjawi
1953 r. — Janusz Sidło. 1954 r.
skiem o wyjątkowej wprost głębi psychologicznej, przybiera kształt humanitaryzmu
—‘ Elżbieta Duńska, isiJs r. — © Dokończenie na str, t
najbardziej przemawiającego do ludzkich serc i wyobraźni, nic nie tracąc zarazem
t odświętności, jaką obdarzamy zwykle sprawy prawdziwie wielkie.

Krew serdeczna

T

Obiega nasz kroi wiele pięknych haseł, lapidarnych, o tym wymowniejszych, po
zbawionych łzawego sentymentalizmu, a tym bardziej autentycznych j mocnych
w swej wymowie; „krew ~ życie”; „Dar krwi — dar życia” i wiele innych. Czytamy
je na plakatach i planszach, w prospektach leżących w poczekalniach przychodni
lekarskich, w aptekach, w lokalach czerwonokrryskich. Spełniają one swą role pro
pagandową no pewno, ale nie stanowią na pewno niezbędnego quantum wiedzy,
jaka winniśmy w tym przedmiocie posiadać. Owa bowiem znajomość rzeczy bu
dzi dlań zrozumienie, a na nim wyrasta społeczny ruch krwiodawstwa - tego zja
wiskowego źródła rycia przywracanego chorym - dzięki krwi właśnie. I dobrze się dzieje,
że Czerwony Krzyż prowadzi od lat owocną działalność krzewicielsko-propagandową, bo dziś możemy już mówić o tym, źe przynosi ona niezawodne efekty - może
my mianowicie mówić o dostatku krwi na potrzeby lecznictwa i nauki. Nie chcia
łabym tu operować liczbami, aie przytoczenie jednej wydaje się konieczne - dla
unaocznienia sobie ogromu zasięgu ruchu honorowego krwiodawstwa. Otóż w ciągu
trzech kwartałów tego roku do placówek służby krwi Wybrzeża wpłynęło ponad 11
tysięcy litrów krwi, ofiarowanej bezinteresownie honorowo, wspaniałomyślnie przez
tych, których mamy w województwie 7018. zrzeszonych w 62 klubach honorowych
dawców. Może nie każdy z nich oddał w tym czasie krew, bo nie zachodziło tego
potrzeba. Liczy się najbardziei to, że przynależąc do klubu krwiodawców - stawia
sie w stan pełnej gotowości i rva każde wezwanie gotów jest do oddania swej
krwi. Taka sytuacja, gdy nie wyczerpujemy i nie nadszarpujemy rezerw krwi, a mamy
zapewniony iej przypływ w każdej chwili - doraźnie, lub gdy następować będzie
stopniowy wzrost zapotrzebowania lecznictwo — stowia Gdańsk i województwo w kra
jowej czołówce A to zawdzięczamy ofiarności ludzi, którzy dając wyraz najwyższych
humanitarnych postaw, pozostają zarazem w cieniu, są bohaterami — anonimami
którym człowiek uratowany dla życia nie jest nawet w stanie wyrazić swej wdzięcz
ności, bo jego „zbawca” pozostaje tylko jednym z tych siedmiu tysięcy.

Ta anonimowość honorowego dawstwa jest najlepszym probierzem człowieczeń
stwa, przykładem humanitaryzmu świadczonego w imię czystej rdei — bez liczenia na
poklask i publiczne urnanie. Dlatego winniśmy całej rzeszy dawców krwi szacunek
najwyższy i wdzięczność najgłębszą.

Próbowali niejedni dociec pobudek, jakimi kierują się ludzie z szeregów honoro
wych dawców krwi, prześledzić drogę, która zawiodła ich do punktu służby krwi.
Oni scmi niechętnie podejmują temat, zbywają pytania w rodzaju: dlaczego zo
stał krwiodawco? Twierdzą po prostu; tak trzeba, bo krew potrzebna jest innym lu
dziom.
Myślę, że choć o tym nie mówią, krwiodawstwo stanowi dla nich coś, co potrzeb
ne jest każdemu człowiekowi - zaspokaja ludzkie zapotrzebowanie na gesty i czyny
szlachetne, dobre społecznie potrzebne. A nadto; rbyt wiele było krwi i łez w na
szej narodowej historii, byśmy mogłi pozostawać nieczuli na apele o pomoc w po
staci krwi - serdecznej i życiodajnej.
ELŻBIETA KIRKOR

Żuławsici pejzaż jesienny.
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W obronie życia pasażerów
Negocjacje
z porywaczami
samolotu

brytyjskiego
Tunezyjska agencja pra
sowa doniosła, że w sobotę
rano przewiezionych zosta
ło do Tunisu 13 terrorystów
zwolnionych przez
władze egipskie. Brali oni
udział w ząmachu terrorys
tycznym na lotnisku w Rzy
mię w ub. roku. Ich zwol
nienia domagali się uzbro
jeni porywacze, którzy uprowadzili w piątek samo
lot British Airways typu
VC-10” z 43 osobami na
pokładzie. Porywacze na
leżą do niewielkiej, ekstre
mistycznej organizacji pa
lestyńskiej.
Do Tunisu przybyli rów
nież w sobotę rano, repre
zentant Organizacji Wyzwo
lenia Palestyny
na czele
10*osobowej delegacji oraz
wyższy urzędnik
brytyj
skiego ministerstwa spraw
zagranicznych James Craig.
Będą oni prowadzić nego
cjacje z porywaczami.
Poprzednio
porywacze
samolotu zagrozili, te je
żeli ich żądania nie zosta
ną spełnione, to będą oni
uśmiercać co
2 godziny
jednego zakładnika na po
kładzie samolotu.
Rzecznik Organizacji Wy
zwołenia Palestyny oświad
czył, że organizacja ta nie
ma nic wspólnego z pory
waczami i określił ich dzia
łanie
jako „przynoszące
szkodę sprawie palestyń
skiej”.
Porywacze, wobec nie
uwzględnienia ich żądań,
zastrzelili
w sobotę rano
jednego z pasażerów — obywatela RFN.

Tytuł Miss Świata 1974 zdobyła 22‘letnia Walijka He
len Morgan. W konkursie zakończonym w piątek w Lon
dynie reprezentowała ona Zjednoczone Królestwo.
Na zdjęciu; nowo kreowana Miss prezentuje zddbyte
akcesoria królowej piękności.
CAF ~ AP ~ Telefoto
nmmNKi
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Jak na? poinformował dyiurny synoptyk, dziś aa Wybrze
żu będzie zachmurzenie nie
wielkie. Nocą i rano mglisto.
Temp. od —4 do +4 st. Wiatry
słabe południowo-w »chi
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A każdy temat już
sie ludzie wypowiada
li i będą sie wypo
wiadać od nowa, jutro, po
jutrze i wówczas, kiedy nie
będzie już nas i naszych
przyjaciół. Właśnie chcę
mówić o przyjaźni. Chciała
bym to powiedzieć jak naj
prościej; o przyjaźni nie
można, krzyczeć, Myślę, że
można krzyczeć o miłości,
jeżeli człowiek nie jest w
stanie zmieścić w sobie
szczęścia. Przyjaźń jest rów
nież formą, czy też odmia
ną miłości. Gdyby mi ktoś
kazał porównać miłość
przyjaźń, porównałabym je
do dwóch sióstr (wszystko
jedno z jakiej bajki) z któ
rych jedna jest olśniewają
co piękna, a druga ma urodę niezauważalną, ale
jest równie piękna od wew
nątrz.
Otrzymaliśmy od życia
dużo, a to NAJWIĘCEJ
jest właśnie możliwością
odczuwania, w sobie uczu
cia przyjaźni do innych lu
dzi i do całego otaczające
go nas świata. Przyjaźń zo
bowiązuje. Nie jest to tyl
ko błogostan, w którym ko
rzystamy z uczuć, jakie in
ni nam ofiarowują. My po
winniśmy
ofiarowywać
również siebie. Radość da
wania. jest tak sam,o ogromna jak radość otrzy
mywania,
może
nawet
większa...
Najbiedniejszym człowie
kiem nie jest ten, kto za
rabia tylko tyle, aby mógł
przeżyć zwyczajny miesiąc;
najbiedniejszym jest czło
wiek, który nie ma przyja
ciół. Są momenty w któ
rych wie potrafimy być sa
mi i szczęściarz z tego, kto
ma -przyjaciela na taką
chwilę.
Istnieje w Gdańsku in
stytucja. czy też stowarzy
szenie... zresztą nie wiem
jak. to nazwać: ..Anonima-
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31-00-00). Jeden z najwspa
nialszych ludzi jakich w ży
cisi spotkałam, prof. dr.
Tadeusz Kielancwski był
założycielem tego stowarzy
szenta na Wybrzeżu. Ten
mądry człowiek wie, jak
bardzo drugiemu człowieko
wi jest potrzebna przyjaźń.
Pod. numerem 31-00-00 bez
interesownie pracują przy
jaciele ludzi. Już od godzi
ny siedemnastej moina do

WM M /
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Fot. W. Nieżywiński
nich dzwonić i chociaż
nikt. nie otrzyma recepty
na życie i na szczęście, otrzyma darmowo i anonima
ino przyjazne uczucia. Są
chwile, w których świat
wali się człowiekowi pod
nogami. Jeśli mamy pod
ręką telefon, możemy zadzwonić do „Anonimowego
Przyjaciela’1’ i już wszystko
staje się mniej groźne, niż
było przed chwilą. Nawet
usłyszeć przyjazny, miły
głos jest dobrze. Ktoś tam
czuum i w nocy nie śpi
dlatego tylko, aby móc nam
bezinteresownie ofiarować
swoją przyjaźń. Czy tonie
piękne?.*

Lucyna Legut

»

DZIENNIK BAŁTYCKI

Uroczyste spotkanie
działaczy
byłej Polonii Gdańskiej
Dokończenie ze str. 1
tut Bałtycki i Muzeum
konkurs
Stutthof.
Na
Wpłynęło ponad 40 nrar
prac’
które wnoszą wiele cen
nych materiałów histo
rycznych. Na wczorajszym
spotkaniu ogłoszono wvni
ki tego konkursu. Jury, w
składzie: doc: dr Stanisław
Potocki z Instytutu Baltyc
kiego (przewodniczący komisji), pracownicy Uniwersyte tu Gdańskiego - prof
dr Kazimierz Kubik, doc,
drStanisław Miklos i pracownicy Muzeum Stutthof
■— dr Konrad Ciechanówski i mgr Łucjan Czyżewskf — przyznało za najciekawsze wspomnienia następujące nagrody:

Interesujące rozmowy we Władywostoku

Radziecko- / '"
spotkanie na szczycie
^

I nagrodę otrzymał Szcze
— wieloletni pra
cownik Dyrekcji Kolei, b
członek Zfcrządu Macierzy
Szkolnej w Odańsku.
Dwie drugie nagrody rów
norzędne otrzymali: Witold
Kledzik i Zygmunt Kurek
Cztery równorzędne trze
cie nagrody przyznano
Grzegorzowi Hamadzic. Jó
tefowi Lasce, Jadwidze Mi
lewskiej-Chmielarzowej
Halinie
Kulczak-Sarnec
kiej. Ponadto autorom in
nych ciekawych prac korni
sja przyznała 8 wyróżnień
W części
artystyczne,
spotkania
wystąpił chór
męski im. Karola Szyrnanowskiego i mieszany
„Moniuszko”.
M.Z.

m

W.
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Premiowa sprzedaż
mebli
Dokończenie ze str. 1
pozostałe realizowane będą
no bieżąco. "
Informując o obecnej sy
tuacji na gdańskim rynku
meblowym dyrektor WPHM
podał jednocześnie, że sklepy naszego województwa w
ostatnich miesiącach notują
mniejsze obroty niż w roku
ubiegłym. W magazynach
nagromadzone są 2,5-krotnie większe zapasy niż w a_
nologicznym okresie
roku
1973. Dotyczy to
przede
wszystkim mebii tapicerowcnych (kanap r tapczanów).
Jesf 1* niewątpliwie znaczą,
cy sygnał dla naszych producentów, którzy muszą za_
eząć liczyć się t wymogami
Uieotów. .
Nie mniej istotną sprawę
gonowi zagadnienie, narwij
my je edukacją konsumenta,
popularyzowania
modnych i
«ßwocresnycK mebli, sugerowania nabywcom sposobów
urządzania mieszkań. O ozy.
nionych w tym zakresie wysiłkach picez gdańskich han
dlowców mówiono również
«a wczorajszym spotkaniu.
Do takich przedsięwzięć «ale
ży tn, in. redagowana przez
telewizyjną gdańska „Ponoramę” audycja pt. ^,;Miesz'
banie”. W gdańskim Domu
Meblowym z kolei podjęto
nową formę sprzedaży mebli
,na próbę”. Wytypowano dc
niej cztery komplety: „Ha-

„I będziesz żył“
Gdańskie Towarzystwo Przy
jaciół Sztuki — Sekcja Miłoś
ników Muzyki zaprasza
na
LV Gdański Wieczór Muzycz
ny, który odbędzie się w Sali
Mieszczańskiej Ratusza Staro
miejskiego — Gdańsk, ul. Ko
rzenna nr 33/35 (WOK), w nie
dzielę o godz. 18.00.
W programie pt. „i będziesz
tył” wystąpią: Andrzej Nowiń
ski — recytacje, Krystyna Ju
recka i Anna
Wolińska —
skrzypce, Krzysztof Sperski —
wiolonczela oraz Anna Bruzdowicz — fortepian.
W programie: muzyka A.
Corelliego i A. Vivaldiego, poe
zja Tadeusza Różewicza. Wstęp
na koncert wolny.

Zmiany
w komunikacji
WojeHuuzK.e
* ___ ,
stwo Komunikacyjne Gdansk—
Gdynia podaje do wiadomości,
że w związku z pracami ziem
nymi prowadzonymi przez Gazomontaż, zostanie zamknięta
dla ruchu kołowego ul. Jana
z Kolna w Gdyni w dniu 24
bm. od godz. 7.00 do godz. 17.00
na odcinku od ulicy Władysła
wa IV do placu Kaszubskiego.
W wyżal podanym
czasie
autobusy linii 119 i 134 jadące
od placu Konstytucji w kie
runku ul. Świętojańskiej, będą
kursować ulicami: Jana z Kol
na, Władysława IV i Starowiej
ską, a zatrzymywać się będą na
obecnym początkowym przy
stanku trolejbusowym, znaj
dującym się na ul. Świętojań
skiej.
Autobusy linii 119, jadące w
kierunku portu, będą kurso
wać ul. Migały, a autobusy
linii 137 jadące w kierunku ul.
Chrzanowskiego — ulicami 10
Lutego i Świętojańską przez
plac Kaszubski.

won a”, „Mexico”, „Contiinen
tai" i „Mer”. Jeśli po dwu
tygodniowej przymiarce mcb
fi do mieszkania rosieją o-ne
zakupione, WPHM w formie
bonifikaty pokrywa koszty
transportu. Przy tej okazji
n*>*!na również bezpłatne
skorzystać s porady architek
*■ wnętr2'
Kolejna inicjatywa gdcń
skiego WPHM to premiowa
sprzedaż mebli. Prowadzona
ona będzie we wszystkich
sklepach meblowych naszego województwa pod hasłem
„Wzbogacamy nasze mieszkanie” w dniach od 25 bm.
do końca grudnia br. Warunkiem udziału w losowaniu
ufundowanych nagród premi owych jest zakup mebli
bądź innych elementów wy
posażenia mieszkania
na
kwotę powyżej 3 tys. zł oraz
wypełnienie sDocjalnej anfciety. Wśród 8 nagród premiowych znajdą się: zestaw segmentowy „Continen*
tal”, kanapotapczan - typ
.Nowe”, dwa fotele, grecki
dywan.
.
...
.
Losowanie nagród i ogfozenie.
nastąpi „ w
d°
20
5975 r- ^dnocTesne-W sktó»ach prowadzących, sprzedaż
orerrwowa, toczyć się będzie
współzawodnictwo o tytuł
najlepszej placówki w za
kresie kultury obsługi klien
ta. Dla zwycięzców współza
wodni etwa
przewidzia n o
również nagro-dy pieniężne.
al

Na lotnisku we Władywostoku gościa amerykańskiego G. Forda i towarzyszące
mu osoby powitali L Breżniew, minister spraw zagranicznych ZSRR A. Gromyko
i inni oficjalni przedstawiciele radzieccy.
Na zdjęciu: l. Breżniew (z prawej) wita G, Forda.
CAF - TASS — Telefoto
W sobotę rozpoczęło się. była się w pociągu w cza.»potkanie roboczesekreta- sie przejazdu z lotniska do
rza generainego KIJ KPZR, rezydencji w pobliżu WłaLEONIDA BREŻNIEWA z dywostoku, gdzie mieszkać
prezydentem USA, GERAŁ- będzie prezydent USA. U
DEM FORDEM. Pierwsza płynęła ona w rzeczowej
dwugodzinna rozmowa od- atmost'erze. W rozmowie

ONZ uznała petne prawo
narodu palestyńskiego
do niepodległego bytu
W piątek, w późnych godżinach nocnych, Zg-romadzenie Ogólne ONZ zakonczyło debatę nad kwestią
palestyńską i uchwaliło
dwie rezolucje.
Pierwsza dotyczy uznania

Boom na dzieła

sztuki

Policja japońska prowa
dzi zakrojone na szeroką
skalę śledztwo po otrzyma
niu z Interpolu doniesie
nia, iż 12 słynnych obra
zów (m. in. Henri Matisse’a) o wartości ponad 426
tys. doi. zostało prawdopo
dobnie
przemyconych do
Japonii.
Poszukuje
się
48-letniego
austriackiego
złożył listy
przemytnika, Roberta Brun
nera i pięciu innych obco
krajowców, którzy zamie
uwierzytelniające szani są w tę aferę. Od 1972
roku w Japonii rozpoczął
Przewodniczący Rady Pańsi się prawdziwy
boom na
wa Henryk Jabłoński przyja! dzieła sztuki i iapońscy ko
w sobotę na audiencji w Bel lekcjonerzy
płacą za me
wederze ambasadora nad bajońskie ceny.
*
■ * . ■ m
zwyczajnego i pełnomocnego
Socjalistycznej Federacyjnej'
Od maja ub. roku rzymRepubliki Jugosławii Mihailo ka policja skonfiskowała
Svabica, który złożył listy u- ok. cztery tysiące fałszy
wierzyteiniające.
wych obrazów, m. in. Goyi.
Po wręczeniu listów uwie Rubensa, Renoira, Guttuso
rzytelniających amb. M, Svainnych znanych malarzy
bić został przyjęty przez prze Wiele falsyfikatów było tak
wodniczącego Rady Państwo podobnych do oryginałów
na audiencji prywatnej, przy że nawet
eksperci mieli
której obecny był wicemia. 5. trudności ze stwierdzeniem
Trepczyński.
fałszerstwa.

Ambasador Jugosławii

Największy

przez ONZ niezbywalnych
praw narodu palestyńskiego, druga statusu obesrwatora dla Organizacji Wyzwo
lenia Palestyny w ONZ i
organizacjach z nią związa
nych. Za pierwszą rezolucją głosowało 89 państw, 8
przeciwko, 37 wstrzymało
się. . Przeciwko rezolucji gło.
sowały: Boliwia, Islandia,
Nikaragua, Norwegia i Sta
ny Zjednoczone.
Druga rezolucja przyjęta
została 95 głosami. 17
państw głosowało przeciwko, 19 państw wstrzymało
się od głosowania.
Rezolucja polityczna po
twierdza niezbywalne pra
wa narodu palestyńskiego
w Palestynie, włącznie
prawem do samostanowie
nia, wykluczającym jaką
kolwiek
ingerencję
ze
wnętrzną oraz prawem do
narodowej niepodległości i
suwerenności.

I. Waldheim odroczył
podróż do Damaszk»
Źródła
poinformowane
podały, że sekretarz gene
ralny ONZ, KURT W ALD
HEIM odroczył w sobotę
swą wizytę w Damaszku,
gdzie miał omawiać z rzą
dem syryjskim sprawę prze
dłużenia mandatu sił ob
serwacyjnych ONZ na Bli
skim Wschodzie.

Gospodarka morska
w ostatnim roku planu
pięcioletniego
$ Dokończenie ze str. 1
Innym korzystnym zjawi
skiem jest to, że w struktu
rze przewozów ładunki pol
skiego handlu zagraniczne
go stanowić mają prawie 83
proc. zwracając uwagę, że
pian zakłada niski wzrost
zatrudnienia;
posłowie
stwierdzili, że planowany
zakres działalności gospo
darczej będzie mógł być
zrealizowany przy znacz
nym wzroście wydajności
pracy.
Z uznaniem przyjęto zaplanowaną zmianę w za
kresie dostaw statków. Za
miast 22 jednostek o tona
żu ponad 360 tys. DWT,
jak przewidywał na 1975 r.
pian 5-letni, żegluga ma
zostać wyposażona w 18
statków, ale o nośności po
nad 672 tys. DWT. Jest to
korzystne z punktu widze
nia ekonomiki przedsię
biorstw. Oznacza to też. że
tonaż floty będzie wyższy
w końcu przyszłego roku o
300 tys. DWT w porówna
niu z założeniami planu 5letniego.
Analizuj
zadania jed
nostek podległych Zjedno
czeniu Portów Morskich,
posłowie zwrócili uwagę
na trudności, jakie może
stworzyć niedostatek nie
zbędnych rezerw przeła
dunkowych i składowych.
Jeśli, chodzi o połowy i
przetwórstwo ryb — plany
świadczą o zamierzonej in
tensyfikacji produkcji wy
robów o wysokim stopniu

H. Stępień

I sekreta. .
KZ FZPR

w Stoczni Północnej
V»
podczas obrad dru
giej części konferencji spra
wozdawczo-wyborczej
Kom.
żaki. PZPR w Stoczni Północ
nej wybrano 27-osobowy Ko
mitet Zakładowy oraz Egzeku
tywę. I sekretarzem Komitetu
Zakładowego został HENRYK
STĘPIEŃ.
Podczas dyskusji, w której
/.ubrał głos m. in. uczestniczą
cy w konferencji II sekretarz
KW , PZPR TĄDEUSZ FISZ
BACH.' ómaiwiario szeroko pró.blerpy pródpkcji. J. /prący po
litycznej w zakładzie.
Serdecznie przyjęte został«
Wystąpienie pioniera Stoczni
Północnej, który w 1945 r. uczę
śtniczył w. tworzeniu organise
cii partyjnej w stoczni.
Podtżas obrad Wydział Gos
podarki Narzędziowej i Oprzy
rządowania Produkcji zgłosił
zobowiązanie
przepracowani?
Społecznie 200 godzin przy u rza
dza.niu placu dla montażu i
przyrządowania ciężkiego.
(ks.ł

młodzieżowych
Wczoraj i dzisiaj odbywa się
II Wojewódzki Zjazd ituifatöróvf Młodzieżowych FSZMP,
działających przy Wojewódz
kim Ośrodku Społeczno-Praw
nym
Rady
Wojewódzkiej
FSZMP.
W sobotę blisko 200-osobowa
grupa kuratorów uczestniczyła
w pokazowej rozprawie karnej
w
Sądzie Wojewódzkim
w
Gdańsku oraz zwiedziła zakład
wychowawczy w
Malborku.
Dzisiaj - uczestnicy zjazdu prze
bywają w Juracie, gdzie wez
mą udział w szkoleniu, oma
wiają cvm
bieżące problemy
oracy kuratorskiej.
j.g

laureatką konkursu
w Barcelonie

m-

Uczestnicząca w XII Mię*
dzynarodowym Konkursie Spie
waczym w Barcelonie soli*
stka gdańskiej Opery i Fil
harmonii BOŻENA PORZYŃ
SKA odniosła duiy sukces
zdobywając
III
nagrodę.
Pierwszej nagrody nie przy
znano. W niedzielę Bożena
Porzyńsko weźmie udział w
koncercie laureatów. Śpie
waczce akompaniuje Elwira
Hodinarowa.
(K, s.)
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Kandydaci na podoficerów
zawodowych
Zarząd Miejski Ligi Obrony
Kraju roąpoczął przy I Liceum

Zakłady Mechaniczne
WZGS

w Wejherowie wykonały
roczny plan

II!
mi

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego uruchomiło
wczoraj
w
dzielnicy
Gdańsk-Zaspa przy ul. Pilotów 35 supersam. Jest to pierwszy obiekt handlowy w tej
dzielnicy i równocześnie największy tego typu sklep w województwie
gdańskim.
Po
wierzchnia sklepu z zapleczem wynosi 1300 m kw., w tym sala sprzedażna 659 m kw.
Supersam jest wyposażony w nowoczesne urządzenia sklepowe, m. in. w chłodziarki
francuskie typu „Bonnet”, które mrożą do temperatury — 36 st. C. Służą one do prze
chowywania mrożonek i innych artykułów, wymagających niskich temperatur.
NA ZDJĘCIU: ogólny widok supersamu.
Fot. W. Nieżywińskl

„DZIENNIK BAŁTYCKI”, Gdańsk Targ
2-11., Skrytka
pocztowa
^ . -i Drzewny
,
31-20-62, hala maszyn 31-26-51, inne działy łączy centrala. Redakcja nocna
ul. Długa 22/28 tel 31-80-84 w godz. 8-20 Gdynia, 10 Lutego tel. 21-75-79.
sekretarz redakcji, S. Czerska C. Stankiewicz ■ Dyrekcja i sekretariat

Zjazd
kuratorów

B. Porzyńska

Znany aktor Richard Burton występuje obecnie w
brytyjskim serialu telewizyjnym, w którym kreuje postać
Winstona Churchilla.
CAF - UPI — Teiefoto
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uszlachetnienia. Popyt na
ryby i przetwory nie bę
dzie jednak w pełni zaspo
kojony jeszcze w przy
szłym roku.
Na tym samym posiedze
niu komisja rozpatrzyła
również warunki socjalnobytowe pracowników prze
mysłu rybnego. A oto głów
ne tezy tej analizy i dy
skusji.
Nastąpiła w tej branży
poprawa warunków pracy
i socjalno-bytowych, jednak zaległości są jeszcze
duże. Obok nowych i no
woczesnych a także sta
rych adaptowanych budyń
ków wyposażonych w za
plecze socjalne korzysta
się nadal i z budynków
starych, nie nadających się
do modernizacji, w któ
rych warunki pracy są tru
dne. Pląn inwestycji socjal
nych nie jest terminowo i
w pełni realizowany. Nale
ży zadbać o lepszą organi
zację opieki lekarskiej. Po
zytywne jest objęcie wszy
stkich uprawnionych posił
kami regeneracyjno-wzmac
niającymi. Potrzebna jest
dalsza rozbudowa sieci sto
iówek i jadalni. Do naj
trudniejszych
problemów
należy mieszkaniowy. Po
słowie podkreślali, że poprą
wa warunków socjalnych
zależy w znacznym stop
niu od inicjatywy kierow
nictw, organizacji politycz
nych i społecznych w przed
siębiorstwach
rybackich.
Powoływali się przy tym
na pozytywny przykład ko
łobrzeskiej „Barki”. M. in.
angażuje się ona w wyko
nawstwo
mieszkaniowe,
czyni starania lokalizacyj
ne, daje pomoc materiało
wą, transportową i budo
wlaną.
Uwagi i wnioski w tych
sprawach będą, w postaci
opinii, przekazane rządo
wi.
(PAP)
WWWMMH11. ■"...

27 tys. Iud2i

ii 8C0 V...
W związku z modernizacją
peronu na stacji Gdynia Głów
na Osobowa od dnia 25/26 bm.
w godzinach 21.30 — 1.30, co
dziennie, z wyjątkiem dni
1/2 XII i 8/9 XII br. aż do od
wołania pociągi trakcji elek
trycznej 800 V będą kursowały
według zmienionego rozkładu
jazdy.
ODJAZDY Z GDYNI STOCZ
NI: 21.46, 21.58, 22.22, 22.46, 23.10,
23.34, 23.58, 0.22 0412.
ODJAZDY Z GDAŃSKA GŁ.:
21.42, 22.06, 22.30, 22.54, 23.18,
23.42, 0.06, 0.36, 1.00.
Szczegółowe rozkłady jazdy
znajdują się przy kasach bile
towych i aa tablicach ogłosze
niowych.

wzięli
udział
minister
spraw zagranicznych ZSRR
ANDRIEJ GROMYKO, sekretarz stanu USA, dorad
ca prezydenta do spraw
bezpieczeństwa naredowego HENRY KISSINGER i
inni przedstawiciele obu
państw.
Następnie rozmowy mię
dzy Leonidem Breżniewem
i Geraldem Fordem były
kontynuowane w rezyden
cji, w pobliżu Władywo
stoku. "■
•' •>'
Sekretarz generalny KC
KPZR i prezydent USA omówili ogólny stan stosun
ków między ZSRR i USA.
Obaj mężowie stanu wyso
ko ocenili znaczenie poprą
wy stosunków radzieckoamerykańskich, którą od
notowano w ostatnich ła
tach. Podkreślając pomyśl
ny rozwój tego procesu po
twierdzili oni wolę obu
stron uczynienia wszystkie
go, co niezbędne dla nada
nia mu charakteru nieod
wracalnego dla dobra na
rodów obu krajów i pako ju światowego.
.
Dużo miejsca w rozmo
wach zajęły problemy do
tyczące opracowania no
wego długookresowego po
rozumienia o dalszym ogra
niczaniu ofensywnych zbro
jeń strategicznych. '
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W dniu 21 bm. Zakłady
Mechaniczne WZGS w Wej
herowie wykonały roczny
plan produkcji i usług w
wysokości 50,5 min zl.
Do końca
roku załoga
Zakładów Mechanicznych
wykona dodatkową produk
cję wartości 4,5 min zł.
<zh)

Ogólnokształcącym ira. Koper
nika w Gdańsku szkolenie kan
dydatów
do
podoficerskiej
służby zawodowej. Zajęcia pro
wadzone będą systemem docho
dzącym — w czwartki w godz.
16—20 i w niedziele w godz.
9—-13. Kandydaci, podzieleni na
plutony, będą się szkolili w róż
nych szkołach — kurs potrwa
do 1 kwietnia przyszłego ro
ku. Szkolenie otworzył zastęp
ca szefa Miejskiego Sztabu
Wojskowego ppłk Bronisław
Wojna, wyświetlono również
kilka filmów „Czołówki” o te
matyce wojskowej. Zajęcia z
kandydatami ha podoficerów
prowadzą społecznie oficerowie
rezerwy. Absolwenci kursów
przejdą następnie praktykę w
jednostkach wojskowych.
(ak)

Minister do spraw wy
żywienia Bangladeszu, Ab
dul Momin oświadczył w
parlamencie, że w ciągu ostatnich miesięcy w kraju
tym zmarło z głodu 27 500
osób.
Większość zgonów
zanotowano
w rejonach
północnych — Rangpur i
Mymensingh.
Minister
stwierdził, że setki tysięcy
osób na terenie całego kia
ju cierpi z powodu niedo
żywienia. Sytuacja pogor
szyła się jeszcze w wyniku
powodzi, które ostatnio na
wiedziły Bangladesz. Wła
dze mają trudności z do
starczeniem żywności do
wielu rejonów
odciętych
od reszty kraju.
(PAP)

W Teatrze Muzycznym
Dziś, w niedzielę, o godz.
19.15 w gdyńskim Teatrze Mu
zycznym odbędzie się premie
rowe przedstawienie musicalu
„Przygody Sindbada Żeglarza”
z muzyką Jerzego Miliana, li
brettem Marii Straszewskiej
(wg Bolesława Leśmiana i Ro
berta Stillera) — w insceni
zacji i reżyserii Marii Straszew
skiej, ze scenografią Andrzeja
Markowicza (kierownictwo mu
zyczne — Stefan Rudko).

Rozpoczynamy XXII
Konkurs - Plebiscyt
A Dokończenie xe str. 1
drzej Głownia, 7. Erwina Ryś,
a,
8, Jerzy neweii,
He weit, bl
t, jaizoiera
Elżbieta riPi
lawaksT 19. Le*ż«fc Martewio*.

Nię chcemy już nf star
cie sugerować naszym czy
telnikom typowania swych
kandydatów, ale przegląda
jąc ubiegłoroczna listę 18
najlepszych,
nietrudno
stwierdzić, iż kilkoro z tych
sportowców znów chyba
znajdzie sie wśród najlep
szych za rok 1974. Dotyczy
to zwłaszcza Grzegorza Śledziewskiego, Tadeusza Mytnlka, Antoniego Reitera
braci Kozakiewiczów, Erwi
ny Ryś, czy Jerzege Hewełta.
W najbliższych kilkuna
stu dniach postaramy sie

zaprezentować czytelnikom
ogólne podsumowanie mi
nionego roku sportowego
n? Wybrzeżu. CO DOWmnO
ułatwić typowanie najlepszych sportowców. Czeka
my też u umotywowane
zgłoszenia kandydatur ze
strony klubów, zakładów
pracy i ihnvc* organizacji,
•ierwsze kupony plebiscy
towe zaczniemy zamtes&*
zzać ok. 9 grudnia.
Głosowanie na najlep
szych sportowców Wybrzeża 1974 r. zakończymy w
pierwszych dniach stycznia,
1975 r., » uroczyste podsumowanie plebiscytu nastą
pi w czasie wielkiego balu
mistrzów sportu, który od
będzie się
11 stycznia
1975 r.
R. St.

Tylko 4:1
hokeistów Stoczniowca
Kolejny pojedynek o mistrzo
stwo II ligi W hokeju na lodzie
pomiędzy gdańskim STOCZ
NIOWCEM i STILONEM GORZÖW zakończył się wpraw
dzie zwycięstwem naszych za
wodników, ale tylko... 4:1 (0:0,
3:1, 1:0).
Gdańszczanie wygrali, ale po
ziom zaprezentowany wczoraj
przez faworytów Ii-ligowych
rozgrywek był raczej przecięt
ny. Stoczniowcy dopiero W
drugiej tercji narzucili prze
ciwnikowi swój styl gry.

ki dla Stoczniowca zdobyli:
Kuklis, B. Csorich. M. Csoricft
i Piotrowski; dla Stilonu: Gotarski.
(JET)

Goście zaimponowali ambi
cją. ale nic poza tym nie za
demonstrowali.
Gdańszczanie
przez wszystkie tercje grali
chaotycznie. Będąc zespołem
lepiej wyszkolonym technicz
nie dominowali na łodzie, jed
nak nie potrafili swojej prze
wagi zaakcentować bramkami.
Spora liczba kibiców była za
wiedziona nieporadnością stocz
niowców. Gdańszczanie raczej
rozczarowali we wczorajszym
meczu.
We wczorajszym meczu bram

W kolejnym meczu central
nej ligi juniorów w hokeju na
lodzie gdański Stoczniowiec
wygrał po zaciętej walce ze
Stalą Toruń 6:4 (3:0, 1:3, 2:1).
Młodzi hokeiści z Wybrzeża
tylko w I tercji zagrali na
swoim, normalnym poziomie.
Prowadząc 3:0
zlekceważyli
przeciwników, którzy w II ter
cji ostro zaatakowali.
Mamy. nadzieję, że w rewan
żu gdańszczanie nie dadzą żad
nych szans rywalom.
(JET)

Juniorzy
wygrali 6:4

Kolejne punkty
„Korsarzy11 i „Wikingów“
(luf. wł.) W trzynastej kolej
ce ekstraklasy koszykówki męż
czyzn tylko w jednym spotka
niu gospodarze spotkania zdo
byli komplet punktów. Było
to we Wrocławiu, gdzie miej
scowy Śląsk łatwo pokonał naj
słabszą
drużynę I rundy —
Warszawską Legię m:«9.
• Najbardziej zacięty pojedy
nek stoczyły Lubłinianka i
gdańska
Spójnia.
„Wikin
gowie” po dobrym meczu, zwła
szcaa .w I części, uzyskali kom
piet punktów wygrywając z
Lublinianką 55:53 (35:23), Gdań
szczanie zagrali niezwykle am
bitnie. Najwięcej punktów dla
Spójni zdobyli: Z. Bogucki —
1.7. Zienkiewicz 1 Kasperczyk
—• po 10.
Koszykarze GKS WYBRZEŻE
w wyjazdowym meczu pokona
li zdecydowanie START LUB
LIN 91:61 (45:27).
Gospodarze
tylko przez kilka minut byli
równorzędnym partnerem dla
..Korsarzy”. Później gdańszcza
nie opanowali sytuację, grając
bardzo dobrze w obronie. Zwy
eięstwo Wybrzeża było bezape
lacyjne, a techniką nasi koszy
karze górowali nad rywalami.
Najwięcej punktów dla GKS
zdobyli: E. Jurkiewicz — 27,
Cegliński —■ 26 i Nowak — 22.
A oto rezultaty wszystkich
spotkań 13 kolejki:
Śląsk — Legia 112:89 (57:45),
Górnik Wałbrzych — Polonia
Warszawa 73:99 (35:53), Start
Lublin — GKS Wybrzeże 61:91
(27:45), Pogoń Szczecin — Wi
sta 65:89 (35:29). Lubłinianka —
Spójnia 53:55 (23:35).

(Tel. wł.) Dziewiąta kolejka
spotkań ekstraklasy koszyków
ki kobiet nie przyniosła sensa
cji, aczkolwiek dla nas poraż
ka GDAŃSKIEJ SPÓJNI Z
POLONIĄ WARSZAWA jest
niespodzianką in minus. Gdań
szczanie! nadal prezentują fa
talną formę i kolejne spotka
nia naszego zespołu z przodu
jącymi drużynami I ligi
—

ŁKS i Wisłą napawają pesymi
zmem.
We wczorajszym meczu ko
szy karki Spójni przegrały *
Polonią Warszawa 52:63. War*
szawianki do przerwy
grały
wyśmienicie uzyskując wysoka
różnicę 38:19.
w pozostałych spotkaniach ł fö
ligi padły następujące rozałrzy
Ärsls?AZS Pruszków —' Wist» *
58:86 (25:40), AZS Poznań ~r
Lech Poznań 66:73 (32:45), AZ9
Warszawa — Olimpia Poznan
63:72 (29:35), Stomil Olsztyn —
ŁKS 75:79 (29:34, 67:67).
(JET1

Piłkarki Startu
przegrały z outsiderem

tabeli II ligi
W zaległym Ii-ligowym «P?4*
kaniu w piłce ręcznej kobie*
zespół STARTU GDAŃSK nie
oczekiwanie przegrał z outerid*
rem tabeli — WANDĄ NOWA
HUTA 11:13 (5:5).
Gdańszczanki kompletnie roz
czarowały. Piłkarki Startu, kw
re jeszcze w ub. sezonie grały
w I lidze, wczoraj zachowyw*
ły się na parkiecie AOS ja*
nowicjuszki.
,
Trener E. Reichel stosową*
różne warianty taktyczne,
nawet tak renomowane zawoą
niczki jak Bazylewska i
drzejewska nie wykonywa*'
Zaleceń swego opiekuna. Jedy
nie Staszewska, jak zawsze*
walczyła ambitnie i ofiarnie*
Najwięcej bramek zdobyły
dla Startu: Ba-ylewska — ,
Matwiejezyk,
'. Kaczkań
Lewandowska a 2; dla Wan
dy: Buchacz — 8.

Zawody eliminacyjne
młodych pływaków -

fJET)

Niedzielne

imprezy sportowe

PIŁKA NOŻNA
GDYNIA, stadion Arki, g
10.30 — spotkanie I ligi: Arb®
Gwardia Warszawa,
,,
GDANSK.
stadion
Lec»**
godz. 13 — spotkanie II
W sobotę na krytym base Lechia — Ursus,
nie gdyńskiej Arki odbyły się
BOKS
zawody eliminacyjne dzieci. W
GDAŃSK, hala Stoczni Gń*®
zawodach tych startowali mło skiej, godz. 11 — spotkanie
dzi pływacy Startu Gdańsk, Flo ligi: GKS Wybrzeże -* Turów
ty Gdynia oraz drugi rzut ZSZ Zgorzelec.
,,
—AZS Gdańsk (najlepsi zawod
ELBLĄG,
sala Modrzewie*
nicy SZS—AZS oraz cała mło godz. 11 — spotkanie II *•? '
dzież Arki wyjechała na zawo Start Elbląg — Wisła Krakom*
dy do Szczecina). Sobotnie
GDANSK, hala ZNTK
gdyńskie zawody, w połącze Przeróbce, godz. 11 — spotk*
niu z wynikami naszych za nie o wejście do II ligi: J5wodników,
uzyskanymi
w dania — Gwardia Białystok*
Szczecinie, jak też rezultatami
HOKEJ
rozpoczynających się w naj
OLIWA, obiekt Olivil. g«***'
bliższy czwartek 4-dniowych
17
—
spotkanie
II ligi: Stocz
korespondencyjnych mistrzostw
Polski dzieci, stanowić będą niowiec — Stilon Gorzów.
OLIWA, obiekt Oliv». g<*?'j
podstawę do ustalenia reprezen
tacji okręgowej na grudniowy U — spotkanie centralnej »ej
juniorów:
Stoczniowiec — ®ta
Puchar Miast.
Toruń.
W sobotę w Gdyni nie uzy
KOSZYKÓWKA
skano wyróżniających się wy
OLIWA, sala WSWF. god**J*
ników. A oto najlepsi w po — spotkanie II ligi koszyków'
szczególnych konkurencjach:
ki kobiet: SZS — AZS GdanS*
DZIEWCZĘTA — 106 m dow. — Unia Wałbrzych.
GDANSK, sala
AOS
1. B. Podolak (Start) 1:15,9, 2.
M. Jańczak (St.) 1:17,5, 100 m godz. 17 —: spotkanie U
klas. 1. M. Jańczak (St.) 1:33,8, koszykówki mężczvzn: SZS
2. A. Sanie wska (St.) 1:36,4, AZS Gdańsk — AZS Pozna»*
100 m grzb. l. I. Seweryn (FI.)
SIATKÓWKA
1:29,1, 2. A. Saniewska (St.)
sala Startu.
1:36,5, 100 m delf. l. B, Podo 11 GDANSK,
— spotkanie II ligi siatkóW
lak (St.) 1:34,0.
ki kobiet: Gedania — Energ®
■
CHŁOPCY — 100 m dow. 1. tyk Poznań.
OMWA, sala WSWF.
G. Polańczyk (FI.) 1:13,7, 2. A.
Mleko (FI.) 1:15,4, 100 m klas. — olimpiada studentów I **
1. J. Klonowski (St.) 1:34,2, 2. uczelni Wybrzeża w siatków
A. Chmielewski (St.) 1:34,2, 100 ce kobiet i mężczyzn,
m grzb. 1. W. Glonek (FI.)
PIŁKA RĘCZNA
GDANSK, salą
sala AOS **<?!
1:24,7, 2. K. Leszkiewicz (FI.)
1:25,1, 100 m delf. 1. W. Ło- godz. 11
spotkanie II lig!
żyński (FI.) 1:22,5, 2. J. Klo piłki ręcznej kobiet: Stal*
nowski (St.) 1:34,9.
(ST)
Gdańsk — Wanda Nowa S»*3''
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Suomen Tasavalta
- nasz bałtycki sąsiad
Żaden i przewodników oprowadzając pol maszyn i urządzeń używa
skich turystów po Helsinkach — nie omieszka nych do budowli hydrotech
kreślić, że stosunki między Polską a Fin- nicznych i tuneli, silników
hydraulicznych i elektrycz
lią mają wielowiekową tradycję. Na po nych, a także specjalistycz
twierdzenie tego przypomina się, zawarte nych
w jednostek morskich —
JtVI wieku, małżeństwo księcia Finlandii, Jana, tankowców, promów, stat
z Katarzyną Jagiellonką, a potem — przecho ków do układania kabli,
drewnowców, luksusowych
dząc do współczesności wskazuje się na o- statków
pasażerskich, a ogromne hałdy w porcie Sörnäisten polskiego statnio także statków do
węgla, który przywożą tu nasze statki, a od ub. przewozu skroplonych ga
roku wymienia się takie nabrzeże, gdzie za zów oraz platform i wież
wiertniczych, do wydoby
wija prom kursujący między Gdańskiem a sto wania ropy naftowej z dna
licą Finlandii.
mórz.

d

AKTY te
stanowią wym, jako dłużyca. Reszta
niejako symbole obra przerabiana jest na papier,
.
zające więzy łączące
celulozę i inne uszlaćhetnio
Finlandię z jej ; nadbałtyc
ne produkty. W rezultacie
— Polską. wpływy dewizowe uzyski
kim sąsiadem
Równocześnie obrazują one wane z eksportu produkcji
£oraz silniejsze
związki branży przemysłu drzewnoo an dlowo-gospod arfcze po -papiemiczego sięgają 60
między naszymi państwami. proc. globalnej wartości fiń
skiego eksportu. Nic więc
dziwnego, że lasy i pozys
ZIELONE ZŁOTO
kiwane z nich drewno, któ
FINLANDII
re następnie jest przerabia
ne określa się mianem „fiń
Finlandia licząca niespeł skiego
zielonego złota”.
na 5 min mieszkańców, za
wężana jest w świecie do
WIELKI ATUT
małych państw, choć ob
erem
jest większa od FIŃSKIEJ GOSPODARKI
polski. 2Ie względu na po
W ciągu ostatnich kilku
wożenie geograficzne i sur°wy klimat
(ponad 25 nastu lat drugą narodową
Proc> obszaru
Finlandii gałęzią fińskiej gospodarki
leży poza kołem polarnym), stał się przemysł metalo
Zaledwie 12 proc. powierz wy, szczególnie dzięki nie
chni kraju nadaje się do zwykle szybkiemu rozwojo
ttPrawy,
za to ponad 70 wi produkcji maszyn i uProc. powierzchni pokryta rządzeń. W okresie powo
lasami.
Dlatego też jennym wartość produkcji
Przemysł drzewny i papier przemysłu metalowego wzro
mpzy w gospodarce Finlan sła blisko 7-krotnie, a jego
mi zajmuje pierwsze miej- udział w eksporcie Finlan
®ee. Zatrudnia on prawie dii stanowi już dziś 25 proc.
I co przy tym szczególnie
*2 proc. przemysłowej siły
tempo
roboczej kraju i w tym ro charakterystyczne:
ku dostarczy ok. 30 proc. wzrostu eksportu fińskiego
°Sólnej
wartości fińskiej przemysłu maszynowego . i
Produkcji przemysłowej. O- metalowego było w ub. ro
?oenie jest ona drugim na ku prawie o 20 proc. wyż
8*decie,
co do wielkości, sze w stosunku do 1372 r.
Producentem papieru i ce- a tegoroczne szacunki mó
miozy, poważnym eksporte wią, ii w stosunku do po
rem mebli, tarcicy, forniru, ziomu ub. roku będzie on
drewnianych
składanych wyższy o ponad 30 proc.
Fińskie firmy wyspecja
domów itp.
lizowały się
nie tylko w
Przemysłowy
przerób produkcji maszyn papier
drewna i jego odpadów jest niczych ,i do produkcii ce
^ Finlandii szczególnie moc lulozy, eksportując je do
rozwinięty. Obecnie tyl wielu odbiorców na całym
ko niespełna 5 proc rocz- świecie, ale także znane sa
^go wyrębu lasów idzie jako dostawcy portowych
Pu eksport w stanie suro urządzeń przeładunkowych,

F

Ogromne tempo rozwoju
przemysłu
metalowego i
maszynowego Finlandii oraz osiągnięty wysoki sto
pień specjalizacji i poziom
techniczny w szeregu gałę
ziach przemysłu — czyni
ten kraj niezwykle intere
sującym i atrakcyjnym part
nerem we współpracy gos
podarczej. Np. opracowaną
przed kilkoma laty przez
fińskich uczonych metodę

i. Królikowski
wytapiania miedzi i niklu
w tzw. zawiesinowych pie
cach sprzedano do ponad
20 różnych państw m. in.
do Stanów Zjednoczonych
i Zw. Radzieckiego. Rów
nież
do najnowocześniej
szych w świecie zaliczane
są fińskie maszyny i urzą
dzenia do produkcji papie
ru.
ROSNĄCE
PARTNERSTWO
Pierwsze kontakty gos
podarcze, Polska nawiązała
z Finlandią w okresie mię
dzywojennym, wkraczając
w końcu lat dwudziestych
na fiński rynek z węglem.
Natomiast pierwszą więk
szą transakcję
handlową
po drugiej wojnie świato
wej Polska zawarła z tym
bałtyckim sąsiadem już w
1946 roku. Przez szereg na
stępnych lat węgiel stano
wił podstawę naszego ek
sportu do Finlandii, który
zaczął
potem obejmować
wyroby hutnicze, chemika
lia, artykuły rolno-spożyw
cze. tekstylia.

2 tajemnic 11 wojny światowej

Hitlerowskie plany
uprowadzenia papieża

kWff PRAWDZIE WatyW kan niechętnie ujaww nią swoje tajemnice,
?kzegąc ich w głęboko ukfytych sejfach, jednak coczęściej uchylają .rąb?a tajemnicy fakty, zawar£ W dokumentach znajduJ,ącVch się w prywatnych
tchjwach wysokich dostoj
ików Kościoła, oraz samo
l^chiwum
watykańskie
. °syć często z różnych o^ii w
kołach politycz^'ch, dyplomatycznych, a
8tatnio i naukowych, wspo
się na podstawie róż
rodzaju dokumentów
.. -.możliwości” opracowa
li Planu* deportacji osoby
hlUsa XII
wraz z Kurią
pruską -poza teren Euroa w najgorszym razie
a stworzeniu
papieżowi
w rodzaju „niewoli aLj^iońskiej” przez aparat
"erowskiej III Rzeszy.
.Faktem bezspornym pozo
f.j ie, że pod koniec 1943 r.
^którzy pracownicy sekre
,riatu stanu otrzymali po^ 'nia spakowania walizek
. celu gotowości towarzyę^cpia papieżowi, co ozna
ko liczenie się z możlit °ścią, skromnie określav,c.— ewakuacji. Jednocześ
w Watykanie poczynioPrzygotowania do zabez
Jęczenia i ukrycia archiwatykańskiego.
h Wydarzenia te biorą swój
j^Pczątek * wiosną 1941 r.,
Jeńy to
„Pro memoria”
Domenico Tardini,
s kretarz kongregacji do
Praw nadzwyczajnych Koś
Jbli określa, jakiego ro- aiu
niebezpieczeństwo
uucuc4|jjci,/.ęi
02i głowie Kościoła.
ODSTAWĘ do opraf^cowania wystąpienia
s
mons. Tardini w sto
iku do rządu włoskiego
^pPowi spotkanie w WiedJoachima von Ribben1i hr, Ciano — faszysx Oskich ministrów spraw
granicznych — podczas
0 .°^,g° Rlbbentrpp zażądał
t JWłoch usunięcia papieża
L Rzymu. To nadzwyczaj
f°Potliwe żądanie spowo. ^ało cały szereg po.uf*
spotkań i korespon
dują, z których wynikało,
nie aprobują tak

dalece
drastycznych kro
ków i zobowiązują się do
rozciągnięcia kontroli nad
Stolicą Apostolską, w wy
niku której zaistniałby stan
izolacji politycznej.
Wprawdzie
na żądanie
papieża o wyjaśnienie sytu
acji Mussolini
dementuje
pogłoskę, jednak sekreta
riat stanu przygotowuje
specjalne zarządzenie, któ
rego treść stanowią upraw
nienia
dla- watykańskiej
służby dyplomatycznej na
wypadek utrudnienia wza
jemnych kontaktów. Tym
czasem -wypowiedzi dyplo-

W. Nowowiejski
matów hitlerowskich, czy
nione z różnych okazji pod
czas ich bytności we Wło
szech, nie budzą wątpliwoś
ci co do zamiarów Hitlera,
a sytuację
pogarsza fakt
milczenia berlińskiego MSZ,
mimo interwencji w tym
zakresie
ambasadora von
Bergena.
ACHOWANIE się i
wypowiedzi hitlerow
skich funkcjonariuszy
na terenie Włoch w 1943 r„
a następnie zmiany* perso
nalne dokonane w tym ro
ku w hitlerowskich placów
kach dyplomatycznych, w
wyniku których stanowiska
dyplomatyczne zostają ob
sadzone funkcjonariuszami
NSDAP, wskazują na Bor
manna jako inspiratora i
autora całej planowanej ak
cji.
W tym okresie Hitler za
rzucał papieżowi zdradę, w
wyniku której obalony zo
stał Mussolini, a Watykan
stał się ośrodkiem propa
gandy antyhitlerowskiej i
szpiegostwa przeciwko III
Rzeszy.
Na fakt istnienia planu
wywodzącego się z kół hit
lerowskich, którym prze
wodził Bormann, -wskazują
raporty opracowane przez
jego ludzi dla centrali. w>
których wymienia się „Lich
tenstein” bądź „Wartburg”
jako ewentualne miejsce ze
słania papieża. Znamienny
jest w tej kwestii znany okólnjk Bormanna przesłany
do wszystkich gauleiterów

Z

na temat „Pogłoski o moż
li wości bliskiego przymuso
wego usunięcia papieża z
Rzymu”, oraz jego wypo
wiedzi
podczas
zebrań
NSDAP, z których wynika
ło, że papież miał być de
portowany do Lichtensteinu
bądź do Niemiec. Potwier
dza to dyskusja na konfe
rencji, zorganizowanej przez
funkcjonariusza partyjnego,
Eugeniusza Dollmanna, na
jesieni 1943 r. w Bibliotece
Hertziana przy via Gregoriana z udziałem wyższych
urzędników SS i gestapo,
podczas której wskazywał
on na Bormanna jako auto
ra projektu.
ODCZAS konferen
cji dokonano bardziej
precyzyjnego okresie
nia miejsca deportacji
pieża —
zamek Lichten
stein położony w pobliżu
Reutlingen w Wiirtenbergii.
Realizacją całej akcji miał
zająć się Heinrich Himmler
przy pomocy aparatu SS,
oczywiście za wiedza szefa
Abwehry
adm. Canarisa,
mimo jż ten ostatni twier
dził, że w deportacji zainte
resowane są
pewne koła
niewojskowe.
Być może
miał tu na myśli Goebbel
sa, na osobę którego wska
zuje w swych pamiętni
kach Walter Schellenberg,
szef służby informacyjnej
Himmlera. Decydującą rolę
przy wykonaniu planu de
portacji miał odegrać ge
nerał Waffen SS, Otto Wolf,
oraz Herbert Kappler, ów
czesny dowódca hitlerow
skiej policji w Rzymie.
Jednak sytuacja militar
na Rzeszy była już tak da
lece niekorzystna, że Him
mler zdecydował się na użycie Wolffa w zgoła in
nych celach. Tymczasem
wojna wkraczała wr końco
wą fazę d nie wiadomo, czy
hitlerowcy zrezygnowali z
planu przymusowej depor
tacji papieża, czy też nie
zdążyli go wykonać. Praw'
dopodobnie sprawa ta nie
zostanie już nigdy wyjaś
niona do końca.
W nocy z 4 na 5 czerwca
1944 r. jednostki Wehrmach
tu opuściły Rzym, a wraz
z nimi zniknęła
ostatnia
szansa uprowadzenia papie
ża pod pozorem „ochrony”
jego osoby.
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Asortyment naszych obrotów poważnie rozszerzy
ła pierwsza wieloletnia umowa zawarta z Finlandią
na lata 1964—66 oraz na
stępna na lata 1967—70. Spo
wodowały one ożywienie i
wzrost wymiany towarowej
obejmującej dostawy ma
szyn i urządzeń. Polska za
początkowała pierwsze kro
ki kooperacyjne dostarcza
jąc wyposażenie dla budo
wanych w stoczniach fiń
skich statków dla armato
ra radzieckiego.
Kolejny, nowy etap we
wzajemnych
stosunkach
dała wieloletnia
umowa
podpisana na lata 1971—75,
W specjalnych protokołach
do tej umowy rządy Pol
ski i Finlandii zobowiązały
sie do wprowadzenia udogodnień w realizowanych
transakcjach
kooperacyj
nych m. in. przez zwolnie
nie ich od ograniczeń iloś
ciowych
oraz ułatwienia
proceduralne.
Powołana
polsko-fiińska komisja mie
szana do spraw kooperacji
przemysłowej
wyłoniła
pięć zespołów, które prowa
dzą pracę zmierzającą do
bardziej
bezpośrednich
związków przemysłów zain
teresowamych kooperacją.
Podpisanie w maju ub.
roku układu o współpracy
gospodarczej
i naukowo-technicznej
między Fin
landią a RWPG stworzyło
nowe możliwości koopera
cyjne z krajami socjalis
tycznymi, w tym również
z Polską, która w zakresie
wielkości obrotów z Finlandią jest drugim — po
Związku Radzieckim
—
państwem spośród krajów'
socjalistycznych. W ślad za
tym na początku 1974 roku
Polska zaw*arła z Finlandią
10-letnią umowę o współ
pracy gospodarczej, przemy
słowej i naukowo-technicz
nej, zakładającą nie tylko
dalszy rozwój wzajemnych
. . .,
.
«tootów, <0« tak» pomaui
liberalizację wymiany handlowej.

ków okrętowych Sulzera,
Polska dostarcza kotły okrętowe, windy
i
inny
sprzęt wyposażeniowy dla.
statków budowanych w fiń
skich stoczniach, zaś fińska
firma Cone Oy współpra
cuje przy budowie drugie
go suchego doku w Stocz
ni im. Komuny Paryskiej
W Gdyni, Ma ona dostar
czyć trzy dźwigi po 150 ton
oraz gigantyczną suwnicę
bramową
o nośności 900
ton.
Ostatnio powołano polsko-fińską spółkę — Polmol Oy — zajmującą się
reklamą i sprzedażą w Fin
landii polskich Fiatów”.
Współpracy gospodarczej
z Finlandią towarzyszy co
raz aktywniej rozwijająca
się współpraca kulturalna,
naukowa, turystyczna (mię
dzy Polską
a Finlandią
zniesiono wizy) oraz oży
wione kontakty pomiędzy
organizacjami społecznymi i
zaprzyjaźnionymi miastami
m. in. Gdańsk — Turku
Gdynia — Kotka.

Nod Motławą.

Fot. W. Nieżywińsld
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NEUTRALNOŚĆ
— ZNACZY:
ZAANGAŻOWANIE

Ludzie, czasy

Sprzyjający klimat dla
rozwoju wzajemnych sto
sunków
gospodarczych
stwarza cdraz aktywniejsza
ńa arenie międzynarodowe
polityka zagraniczna Fin
landii. Uchodząc za neu
train« państwo wnosi ona
ogromny wdcład
w stałą
poprawę stosunków poli
tycznych nie tylko ze swo
imi lądowymi i morskimi
sąsiadami, ale w całej Eu
ropie działając
na rzecz
EWIEN
znany mi stym
gościem
bywał
Obraz życia politycznego mnie otacza. Książka mnie
trwałego odprężenia i Lkwi
wiekowy dziadek — Szwejk), za powiedzenie, że w międzywojennej Polsce — moje myśli — obwiozła
dowania
istniejących na
intelektualista chwali wizerunek najjaśniejszego sprawiał ponure wrażenie, po całym świecie, zaprowa
pięć. Dała temu szczegół się doskonałą pamięcią. Mó pana muchy obesrały. co którego nie była w stanie dziła mnie na najdalsze onie dobitny wyraz wystę wi, że ma jeszcze przed o- było zgodne z prawdą i co zmienić totumfacka propa ceany, do najdalszych kra
pując z wieloma pokojowy czyma jak żywego stryja — potomnym wiernie przeka ganda w stylu „fajno jest!”. jów, zaniosła na gwiazdy
powstańca. zał Haśek.
mi propozycjami,
walnie styczniowego
Głośnym echem odbiła się wrzechświata”.
przyczyniając się swoja ak Ale tak naprawrdę, to ma
Bereza Kartuska i proces
tywnością i
zaangażowa daleko posuniętą sklerozę i
brzeski, ataki na robotni
niem do zwołania pierw bujną fantazję. Myli mu
ków, bezprawne torturowa
O interesowania się nie tych,
szej fazy Europejskiej Ko się Wilhelm II z Mikoła
Ą różne książki. Ta,
którym się nie
jem — na jego nieszczęście
polityką można zachę
herencji Bezpieczeństwa
którą mam przed so
też drugim, wojna rosyj
cać. Od polityki moż podobał rząd. Część inteli
Współpracy,
której była
bą, wydana w 1933
sko-japońska
z
burską,
do
gencji
była
zmęczona
poli
na
też
odstręczać.
Aż
do
ogospodarzem.
roku w serii Biblioteki
których miesza powstanie brzydzenia.
Z
różnym tyką, część klasy robotni- Szkoły Powszechnej pt.
Kiedy w marcu br. woraz bokserów w Chinach i woj
„Służba
Policji Państwo
z grupą polskich dziennika nę z sąsiadem z piętra wy
wej”, przeznaczona dla mło
rzy uczestniczyłem w spot* żej o nocne hałasy. Dziad
dzieży,
jest bałamutna.
kaniu z ministrem spraw kowa miesza się Zapolska z
Jerzy Ankudowicz
Nie na takiej
literaturze
zagranicznych Ahti Karja- Krzywoszewskim i Tetma
wychowywał się Ciekot i
lajnenem
— najbliższym jer z Wyspiańskim. Tego
jemu podobni. Od początku
współpracownikiem prezy^ ostatniego
wyśmiewa za skutkiem
robił
to inny czej — walką.
Czwarta do końca
fałsz i bzdura.
denta Urho Kekkonena bę- Wesele”, gdyż jego zda „Dziadek” w latach dwu część narodu nie potrafiła Dwa fragmenty mnie zacie
dącego od 18 lat głównym niem, Czepcowego pytania dziestych i trzydziestych. 7 czytać ani pisać.
kawiły. ^ierwszy przez tę
architektsm fińskfej
,Co tam, panie, w polity kwietnia 1929 r. w wywia
potę autora
i wydawcy,
tralnej, ale zaangażowanej ce?” nikt z „niższych sfer” dzie zatytułowanym „Dno odrugi trafnością banalnego
polityki zagranicznej —mia wtedy nie zadawał, bo miał ka. czyli wrażenia człowie
spostrzeżenia.
łem możność przekonać się, ważniejsze kłopoty na gło ka chorego z sesji budżeto
Czas: 1 marca 1937. Miej
Fragment pierwszy: „W
wie,
na
przykład,
jak
utrzy
iż Finlandia będzie nadal
wej w Sejmie” pisał o so see: miesięcznik lewicowej miarę jak wywiadowca zda
NIE TYLKO TURBINY
mać
rodzinę.
Mówiło
się
—
whiosić swój wkład w dal
bie na wypadek, gdyby zo inteligencji „Sygnały”. Wy je raport, twarz komisarza
niech na świecie wojna,
Karol ożywia się.
W wyniku kryzysu pa- szą poprawę stosunków po byle polska wieś spokojna. stał premierem: „Oświad dawca i redaktor:
Od dłuższego
czam publicznie, że Trybu Kuryluk. Autor: Józef Wit- czasu komisarz powziął po
liwowo-energetycznego na litycznych w Europie i w O politykę pytano głównie nał
Stanu nie ośmieli mi tlin. Tytuł: „Litania”. Frag dejrzenie, że w jednym z
świecie. Ma ona przyjazne
Zachodzie szczególnej wagi stosunki z naszym najwięk w wielkomiejskich kawiar się zebrać ani razu, gdyż menty.
niach. Najczęściej w Kra takiej równi z fajdanami ja 0 wszystkim niemal, co się domów w jego okręgu od
we wzajemnych stosunkach szym sąsiadem Związkiem kowie
bywają się jakieś potajem
i Warszawie, ale w sobie nie życzę”. Obywate
teraz dzieje — Milczę. ne zebrania. I oto sprytny
zaczęło odgrywać zapotrze Radzieckim, z którym za Częstochowie
i
Tarnowie
posłom
poświęcił
„Dzia
lom
Milczę
o
moich
bliźnich
układ
o przyjaźni, zapewne też.
wywiadowca przyniósł re
bowanie na dostawy pol warła
dek” specjalne zdanie: „A
znikczemnieniu. lację, z której wynika, że
współpracy i pomocy wza
Niewykluczone, że dzia gdy się pan taki zafajda, to Milczę o moich bliźnich
skiego węgla, na którym jemnej. Konsekwentnie dzia
są to zebrania komunistów,
pohańbieniu. którzy naradzają się — jak
pracuje prawie cała ener ła także w celu poszerze dek ma rację. 70 procent każdy podziwiać musi jego
narodu
nie
umiało
wtedy
zafajdaną bieliznę, a jeżeli (...)
by tu najprędzej i najsku
getyka fińska.
Finlandia nia i pogłębienia — mimo
ani pisać. A zresztą zdarzy mu się wypadek, że Milczę o nędzy wsi i doli
teczniej
doprowadzić Pol
sprowadzała corocznie z różnic ustrojowych — wię czytać
gdyby nawet, to prasa i tak zabździ, to to już jest pra
chłopów, skę do rozprzężenia, do uPolski 2,5—3 min ton wę zów politycznych i gospo przede
zajmo wo dla innych ludzi, a naj Milczę o nędzy miast
traty szczęśliwie odzyska
gla, a w tym roku jego darczych z naszym krajem. wała sięwszystkim
sensacjami, a po bardziej dla ministrów, któ
i bezrobociu. nej niepodległości. Pan ko
dostawcy wzrosną o ok. 40
Temu
celowi
służyły jęcie literatury społeczno- rzy musza nie pracować dla (...)
misarz rad jest, że czyn
proc.
wszystkie oficjalne i nie politycznej dopiero się ro państwa, ale obsługiwać i 1 o istnieniu Berezy
ność jego sparaliżuje podłą
Kryzys paliwowo-energe- oficjalne wizyty w Polsce dziło. Za Marksa szło się do fagasować tym zafajdanym
Kartuskiej. robotę wrogów Polski. Na
tyczny spowodował także prezydenta Urho Kaleva kozy.
istotom”.
I o kajdanach na rękach
stępne zebranie tych wy
wzrost zainteresowania Fin Kekkonena, premiera Taiwrotowców już nie pójdzie
Wiara „Dziadka” w swo (O Tobie milczę też, poety.
łandii polskim systemem e- sto Kalevi Sorsa, min. spraw
Panie tak łatwo. Zostanie niespo
ją genialność graniczyła z
lektrociepłowni. W rezulta- zagranicznych Ahti KarjaCenzorze. dzianie przerwane przez ko
<££‘<5A konspiracyjnych ze ?a’uSw LaSfpSieSa w Wi?c nie konfiskuj, mojego mTiäüVktfaf"ńa
cie podpisano realizowany lajnena oraz wielu innych
braniaeh
rewolucjonis
obecnie kontrakt na budo- polityków, a. także rewizymilczenia.)
działu
oolicji
osaczy
ich
— wspomina
tów i masonów o po Belwederze
wę
elektrociepłowni
w ty przedstawicieli polskiego
#
wszystkich i aresztuje”.
Marian
Romeyko
—
ktoś
z
lityce
mówiło
się
półgłosem
Jyvaskyla —- o mocy 35 me rządu.
Fragment drugi:
„Jeśli
wspomina dziadek. Peł adiutantury odwołał mar
gawatówr, w Lahti — 135
Szczególnie walnie przy
coś się
widzi ciągle, to
megawatów i w V ant a a — czyni się do tego rozpoczy nym głosem mówiło się o szałkowa. Wróciła po pew
IMO wszystko rosła wreszcie
rzecz tak pow
nym czasie wyraźnie zakło
60 megawatów. W następ nająca się w
świadomość społecz szednieje, że przestaje się
najbliższy polityce w parlamencie au potana i przeprosiła obec
nej kolejności podobne o- wtorek 4-dn.iowa wizyta w striackim i na salach sądo nych.
na klasy robotniczej! ją widzieć”.
że
zmuszona jest
biekty Polska będzie budo Finlandii I sekretarza KC wych, czego przykładów przerwać naradę i odłożyć
chłopstwa. Szczepan Cie
Pierwszy fragment jest
dostarczyły
procesy
przeciw
wać w' Ladenranta, Dulu i PZPR
Edwarda Gierka i ko socjalistom i socjaldemo ją na później. Jednocześnie kot, chłop samouk spod Sie bełkotem, drugi — banawpaSevela. Dostawcą turbin premiera Piotra Jaroszewi
d-lec
(1885—1964),
któremu
kratom. W pierwszym przy dała do zrozumienia Kopdo tych
elektrocieplowmi cza.
alasmski poswię kot obok prawdy. zoStańpadku mowy wygłaszano lewskiemu, który był uwa
jest oczywiście elbląski ZaZ wrizytą polskich przy dla kariery, w drugim z żany za przyjaciela domu, cił odrębny esej, Pisze we my przy prawdzie,
mech.
wódców w Helsinkach o- przekonania, choć kończyło by pozostał. Gdy wszyscy wspomnieniach: „Jeśli dziś
•
*
*
Dobrymi
wynikami w bydwie strony wiążą szcze się to długoletnim więzie wyszli z sali, marszałkowa przedstawiam jakąś wartość człowieka oświeconego
polsko-fińskiej współpracy re nadzieje nadania dotych niem albo jeszcze gorzej. zwróciła się do niego:
— uczyniła to książka. (...)
AMY 1974 rok. 99,99
gospodarczej legitymuje się czasowym bardzo dobrym Do cesarsko-królewskiej ciu
„Z Ziukiem znów niedo Książka wychowała mnie WI procentu Polaków w
przemysł okrętowy i wypo wzajemnym stosunkom no- py poszedł
nawet tak o* brze... Ja sama
rady dać na S“ POlwU°'
wieku od siedmiu lat
sażenia dla statków i stocz wyc* impulsów w kierun strożny człowiek, jak pan nie mogę...
Posłałam po
ni. Obydwa kraje współ ku uaiszego ich aktywizo PaliVec, właściciel knajpy Prystora... on jeden ma na ni^.naUCZ^ 3 -TL6 kochać pjsze j czyta, świat się skur
nikówo™1!? br*v r°1- czył dzięki technicznym oPod Kielichem” (gdzie czę niego wpływ”.
pracują w budowie silni- wania.
i ów
oraz wszystko, co siągnięciom łączności, komu
nikacji i broni rakietowej.
Niech
na świecie wojna,
byle polska wieś spokojna
rą Watergate, Dopiero Gerald Ford jest nie tytko skromny rozmiarami, raj rozpoczęło się we Władywosto- — nikt z olejem w głowie
stał sie pierwszym prezydentem USA, ale także nader oąólnikowy i sta Ini między prezydentem Fordem i już nie powie. Mówi się o
polityce głośno, pisze się z
który wylądował w Japonii,
nowi jedynie deklaracje zasad, na sekretarzem generalnym KPZR Leo
sensem, czyta się dużo.
Od
razu
jednak
trzeba
powie
któnrch
w
przyszłości
oprzeć
się
nidem
Breżniewem.
Tym
właśnie
TOSUNKI
omeryicańsko-iaKsiążka społeczno-politycz
poństere przechodziły burrliwe dzieć, że stało sie to w momencie maja stosunki między Japonią i Sta spotkaniem interesuje sie cały świat na osiągnęła merytoryczny
dla
Japonii
niezbyt
szczęśliwym.
Z
nami
Zjednoczonymi.
W
niektó
upatrując w nim zdecydowanie obu
fluktuacje od chwili, gdy 7
kolei bowiem premier rządu japoń rych kołach japońskich zdziwienie, supermocarstw — mimo zmiany ad poziom i nakłady, jakich w
tipca 1859 roku fiata amerykańska,
naszym kraju nie było nig
skiego
Tancka
stoi
w
obliczu
w
innych
—
rozczarowanie,
a
sze
ministracji w Stanach Zjednoczo dy. Jej zasięg oddziaływa
pod qrotbq armat, otwarła sobie
dostęp do odizolowanej od świata konieczności ustąpienie z urzędu rzej jeszcze - oburzenie wywołał nych — utrzymania nadal tych sto nia jest wielki, choć nie
sunków, które umożliwiły poprawę wymierny.
Japonii. Kulminacyjnym punktem
klimatu międzynarodowego. Sekrewrogości były wydarzenia z okresu
Takich jak Ciekot sa dziś
tarz stanu USA Henry Kissinger
drugiej wojny światowej, czas po
miliony.
Poczucie rzeczywis
wypowiadając
sie
na
ten
temat
wojenny natomiast — w oparciu o
stwierdził, ii fakt spotkania się przy tego awansu społecznego,
wspólne interesy gospodarcze oraz
wódców radzieckich i amerykań świadomość współodpowie
wspólny anty komuni zm — sprawił, że
skich powinien mieć uspokajajqcy dzialności za losy kraju —•
Japonia i Stany Zjednoczone stały
do nieustannego
sie sojusznikami. Mimo to jodnak, wobec zarzutów, jakie mu postawio fakt, że we wspólnym komunikacie skutek na sytuację na Bliskim dopingują
zdobywania wiedzy o społe
chociaż prezydenci USA odwiedzili ne, a m. In. nadużyć natury finanso* nie znalazła żadnego odbicia spra Wschodzie. Wyraził też nadzieję, czeństwie,
świecie. gospo
już dotychczas Związek Radziecki wej. Prasa japońska dała wyraz wa zawijania do partów japońskich że we Władywostoku dojdzie do darce, polityce.
To tłuma
i Chińska Republikę Ludową, drzwi niezadowoleniu, że pierwsza wizyta okrętów amerykańskich z bronią a- dalszego postępu w zakresie roko czy tak wdelkie powodzenie
do Japonii pozostawały dla nich szefa rządu amerykańskiego wy tomową. A sprawa to, widać dla wań o ograniczeniu zbrojeń nukle- literatury społeczno-politycz
nadał zamknięte. Próby zorganizo padła w chwili gdy na premierze Japończyków niebłaha, z jej bo antych « nie wykluczył, że na za
której oełna prezenta
wania wizyty prezydenta Eisenhowe japońskim ciąża tak poważne za wiem powodu w okresie pobytu w kończenie tego spotkania wydane nei,
cja dokonywana jest w De
ra w Tokio zostały sparaliżowane rzuty, iż nie doczeka on na fotelu Japonii prezydenta Forda demon zostanie oświadczenie o osiągnięciu kadzie
„Człowiek — Świat
przez groźbę demonstracji antya- premiera nowego roku i że z lego strowało 3,5 miliona ludzi strajkując. porozumienia w zakresie niektórych
Polityka”.
aspektów
tych
rokowań.
merykańskrch na wielka skale. Rów powodu nie będzie w stanie podjąć
W sumie pierwsza wizyta głowy
Polityka stała się pasją
nież Richard Nixon miał zamiar jakichkolwiek zobowiązań.
państwa USA w sojuszniczej Japo
milionów. Nikt nam jej nie
złożyć wizytę w Japonii, rząd tego
Obawy prasy japońskiej znalazły nii upłynęła pod znakiem nijakości
obrzydza. Nawet tego nie
kraju nie kwapił sie jednak z jej potwierdzenie we wspólnym komu i właściwie traktowana może być
dostrzegamy. A kogo dziwi
zaakceptowaniem z uwagi na nie- nikacie z rozmów prezydenta Forda jako wydarzenie drugorzędne w po
Jerzy Matuszkiewicz to,
że w pogodny dzień jest
pewnq sytuacje spowodowaną afe ■ premierem Tanaką. Dokument ten równaniu ze spotkaniem, któro wczowidno?
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Pierwsza, ale nijaka

DZIENNIK BAŁTYCKI
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Listopadowa
Witold Dąbrowski
Literatura - Tłumacz - Odbiorca
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i Miej
ska Biblioteka Publics
na i nasza redakcja za
praszają
na
kolejne
spotkanie s tłumaczem.
przednie cykle wykładów do
tyczyły literatury angielskiej
I amerykańskiej.
Odczytem
W. Dąbrowskiego n/t „Współ
ezesna poezja rosyjska” ina
ugurujemy cykl spotkań z
meraturą rosyjska i radziec
ką.
Znajomość szerokich krę
gów
czytelników
literatury
naszych sąsiadów w przeci
wieństwie do innych literatur
powszechnych jest na pewno
dobra — ale czy wystarcza
jąca?
Nasze sądy o współczesnej
literaturze rosyjskiej (używa
jąc tego
terminu mam na
myśli przestrzeń literacką ra
dzieckiej Rosji) i radzieckiej
są pobieżne i często Jedno
stronne.
Sytuacja ta w ostatnich la
tach zmienia się zasadniczo
dzięki nowemu profilowi wy
dawniczemu, pracy rusycys
tów: tłumaczy, redaktorów,
naukowców, eseistów, tm to
zawdzięczamy stale nowe ut
wory poszerzające naszą wie
dzę o procesach twórczych
oraz dziełach autorów. Szcze
gólnie Państwowy Instytut Wy
dawniczy udostępnia polskie
mu
czytelnikowi większość
najlepszych utworów poetyc
kich w popularnej celofano
wej serii.
Niemałą zasługę w upow
szechnianiu tej literatury ma
Witold Dąbrowski i to żarów
no poprzez pracę tranlatorską. jak i redakcyjną. Dąb
rowski —■ poeta, autor tek
stów do piosenek, związany
jest z naszym regionem —■
bowiem gimnazjum j liceum
ukończył w Kwidzynie. Był
współzałożycielem i
działa
ezem Studenckiego Teatru Sa
tyryków w Warszawie. Pra
cował kolejno w redakcjach:
„Po prostu”,
„Polityki”,
a
także „Współczesności”.
Wydal trzy zbiory wierszy.
Jeden z nich „Bocznik 33”
Jest zobiektywizowaną biog
rafią, której zaletą jest auten
t3'czność przeżyć autora. Dru
gi z tomików „Koncert heba
nowy” ukazał się po siedmio
letnim okresie przeżyć i jest
próbą zsumowania doznań kul
turowych, poetyckich przeżyć
I doświadczeń epoki. Dostrze
gamy tn między innymi fascy
nacje rosyiskimł motywami.
„Ognicha”
natomiast pró
buje dokonać rewizji tzw. ob
rzędowego
widzenia historii
— w swej piosenkowej, za
mierzonej już. nie wyszydzo
nej melodii
tworzy lirykę
bardzo osobistą.
W. Dąbrowski poprzez dzia
łalność translatorską i redak
cyjną wzbogaca nasza kultu
rę literacką o najciekawsze
ojewódzka

W
-v

Syberia w fotografii

YBERIA
fascynuj®
ogromem 13 miliolionów km kwadra
towych, to więcej,
niż jiowierachnla , jakiego
kolwiek państwa na świe
cle, więcej, niż cały kon
tynent
europejski.
Na
przestrzeni ponad 9 tys.
kilometrów, między wy
niosłym
pasmem Uralu,
a brzegami największego
z oceanów,
rozciągają
się wspaniale krajobrazy
tajgi, toczę swe wody Ję
li isej, Angara, ob, goreją
wulkany Kamczatki, złocą
tlę pszeniczne pola. Na
pokazywanej
obecnie w
Elblągu wystawie
wiele
jest fotogramów, ukazują
cych unikalne piękno sy
beryjskiej przyrody, jed
nak wiodącym tematem
ekspozycji jest człowiek.
Człowiek przeobraża Sy
berię, zmienia jej oblicze.
Wykorzystał
potężne za
soby energetyczne rzek —
na Teniseju zbudował naj
większą na świecle Kras
nojarską
Hydroelektrow
nię, o mocy równej 6 ty
siącom megawatów.
Do
rzędu kolosów energetycz
nych zaliczyć można tak
że elektrownię bracką, ust
-iliraską i sajano-suszenską.
Sybiracy
wyzwolili
też energię atomową ; na da
lekiej Czukotce budują biHbirtską stację atomową.
Człowiek
eksploatuje
nieprzebrane bogactwa mi
neralne tej ziemi. Dopraw

S

la uzyskiwać z roku na
rok coraz wyższe plony.
Korzystają sybiracy z bo
gactwa
i
różnorodności

ko kibic, uczestniczyć w
zawodach
sportowych
a
ulubione dyscypliny sy
biraków to hokej, szer-
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Pierwsza lokata dla miłości
RZED wystawą z
konfekcją przystaje
On i Ona. Ona py
ta: — Weźmiesz ten z le
wej? On: — Eee, taki ja
kiś smutny. Chodź do
środka, może są inne...
Przechodzień po pięćdzie
siątce denerwuje się, gdy
słyszy dialog dwudziesto
latków: — Nic w głowie,
tylko ciuchy i ciuchy...

P

m
miejscowej fauny — w
licznych fermach hodują
srebrne lisy, w ostępach
tundry zakładają hodowle
reniferów, polują na groź
ne tygrysy, łowią najrói-

mierka, gimnastyka, zapa
sy czy egzotyczne wyści
gi na renach.
Wiernym
odbiciem
wszystkich tych dziedzin
życia mieszkańców Sybe
rii jest prezentowana w
Ełbłągu wystawa fotogra
mów o radzieckiej Sy
berii i Dalekim
Wscho
dzie. Jest ona także in
teresującą lekcją o tym
wspaniałym kraju i Jego
dzielnych ludziach.

Fotografował:

wreszcie rudy najcenniej
szych źródeł energii —
uranu i innych pierwias
tków promieniotwórczych.
Człowiek uprawia około
4® milionów hektarów uro
dzajnycb syberyjskich pól.
Jest to uprawa nowoczes
na — tysiące syberyjskich
kołchozów
i
sowchozów
wyposażono w najlepszy
sprzęt rolniczy, co pozwa-

krwawszy, zaciętszy z prac
AD wieczorem dnia bój
magającymi siłami. Wysocki
29 listopada 1830 r.> jako
się wyżej rzekło, wszedł
gdy się zbliżała umó do szkory, przerwał iekcyą tcoryi,
wioną pora do działania, wykładaną jak zwykle o
tej porze, i dobywając szpady
którym poruczono rozpoczę zawołał
donośnym
głosem:
cie ruchu napadem na Bel „Polacy! Godzina zemsty wy
weder, szli po dwóch po biła, dzisiaj zwyciężymy, al
bo polegniem — nadstawmy
trzech...”. Tymi słowy Ma piersi
wrogom, aby by
urycy Mochnacki rozpoczy ły dłanasze
nich Termopilami”.
na księgę II, „Powstanie Niestety spiskowcy spotkali
z oporem ze strony wyż
narodu polskiego 1830—31”, się
oficerów — „Generale”
które poczęte widokiem szych
mówili mu temi samemi wy
publicznej każni Waleria razami, co Potockiemu —
na Łukasińskiego majora „prowadź nas dalej! Gdy nie
przydano do próśb su
4 p, p., a narodziło się 15 chciał,
rowsze napomnienie, na ko
grudnia 1827 r. w kwate niec wyrywającego się wzięto
rze wojskowej w łazien w środek, i kazano iść za
pod eskortą. Trębiclri,
kowskich koszarach w naj sobą
podojosły, hardy, szedł
cudowniejszym
zakątku duch
z przymusu, nie szczędząc je
królewskich ogrodów stoli dnak po drodze odkazów, na
cy, z inicjatywy Piotra wet pogróżek, jeżliby nie zło
broni... „Generale dajemy
Wysockiego
instruktora żyli
ci ezas do namysłu... możecie
Szkoły Podchorążych.
mi życie odebrać, ale nigdy
przymusicie do złamania
Jesienią 1830 r., w wy^ nie
wiary zaprzysiężonej monar
niku trudności gospodar sze...”.
czych i sytuacji politycz
Rrzystąpieitóe do ruchu
nych* a także na skutek
nadchodzących z Zachodu patriotycznego rzemieślni
wieści o zaburzeniach ple- ków, wyrobników i robot
bejskich zapanowało w ników. nadało wystąpieniu
Warszawie niezwykłe pod girupy niższych wojsko
niecenie umysłów w sfe wych charakter powstania
rach inteligencko-wojsko ludowego i zadecydowało o
wych,
drobnomieszczań- jego listopadowym zwycię
skiteh i w plebsie. Lud jed sftwie w Warszawie. Zdoby
nak nie był zorganizowany de Arsenału, opanowanie
i czekał na wybuch rewo Prag$ i placu Bankowego,
łucji gotowy do jej popar wzięcie Szkoły Aplikacyj
cia.
nej, Urzędu Municypalne
GÓy w dniach 19 i M listo go odbyło się przy aktyw
pada
ukazały się w prasie
warszawskiej zarządzenia mo nym udziale ludu, jak rów
bilizacyjne do zbrojnej inter nież później lud ten próbo
wencji carskiej przeciwko re
wał wpłynąć na bieg wy
wolucji na Zachodzie, spisków
darzeń i latem 1831 r. ura
cy przyspieszyli datę powsta
nia. W przeddzień wybuehu tować powstanie”. ...Wkrót
podjęto konkretne zabiegi o ce przybyło mnóstwo rze
uzyskanie poparcia akcji pow
stańczej przez lud Starego mieślników: silili się oni
Miasta, którego jednak wojs grube drzwi dębowe wysa
kowe kierownictwo spisku nic dzić z zawias— na koniec
zamierzało nźyć w bojach ubrama wyleciała, ale broń
licznych bowiem „...żołnierze
niepotrzebowali do walki jego palna niemiała skałek. Stoi
nomocy, dla tego niezamierza zmam
wskazał sekretne
li mn nawet rozdać broni z
arsenału; potrzebował! tylko miejsce gdzie skałki były
lego assvtericyi jako poważne schowane, co bardzo ułat
go świadka przy pierwszym
wiło uzbrojenie z początku
utoezysfym akeie wskrzesze
małej, potem coraz więk
nia ołezyzny". „...Kiedy rewołucyja w pierwszym poru
szej liczby osób przybywa
szeniu swojem nawiedzała B*ł
jących po broń. nareszcie
weder... podchorążowie wiedli
w godzinę potem całego lu
du warszawskiego wysypu
jącego się ze wszech stron
niezmiernym gminem.” W
wyniku starć ulicznych sto
Pica była wolna Przedsta
wiciele klas posiadających,
burżuazji,
arystokracji
oraz wysocy
urzędnicy
„przeczekali” okres walk
pozamykani w swych do
mach. natomiast „tylko lud
W związki małżeńskie mie prosty, rzemieślnicy szew
11 wstępować ludzie doro cy, krawcy, kowale, ślusaśli, zawodowo wykształce rze odrazu o co rzecz idzie
ni i usamodzielnieni, któ zrozumieli...” Wydawać sie
rzy koiejno zdobędą do mogło na Dozór, że władza
bra, składające się na so leży na ulicy.
cjalistyczny model dobro
Tak ot» rozpoczęło się pow
bytu: mieszkanie, jego wy
posażenie, samochód. Dzie stanie ludu i wojska stolicy,
po którego upadku wieść ró
ci miało być dwoje* a w że *zla się szeroko po święcie,
czasie ich odchowywania wzbudzając wiele sympatii dla
matka miała przerywać nszego narodu walczącego
przeciwko despotyzmowi i ty
pracę zawodową.
ranii. W wielu krajach Euro
py i Ameryce powstały liczne
CO ŻYCIE
komitety dla uchodźców, a po
eci i artyści uwiecznili walki
PRZEKREŚLIŁO,
ludności i wojska polskiego w
CO ZACHOWAŁO
swoich dziełach. Pierwsza hi
storię powstania w J. nłemtee
Wiemy, że życie przekre kim napisał dr fil. R.Ö. Spei
śliło część rachub. Dwie ser któ-a dała początek po
ważnym badaniom nad Jego
trzecie dwudziestolatków, direiami.
Jędrnym *
którzy w 1964 roku dekla niejszych opracowań historycz
rowali rozsądną chęć usa nych powstania listopadowego
„I»
modzielnienia się przed iest trzytomowe
polskiego t83fl-3i” na
małżeństwem, wstąpiło w narodu
pisane i wvdane w Paryżu
stan małżeński przed usa przez publicystę, uczestnika
modzielnieniem.
Kolejna powstania M. Mochnackiego,
ankieta informowała, że 70 z której to książki zacytowa
zostały wyjątki w niniej
procent mieszkało po ślu- ne
szym artykule. Powiedział <m
ft Dokończenie na str. 6 między innymi, że najwięk-

Lista pragnień dwudziestolatków

W. Nieżywiński

dy trudno ocenić, ile ich
jest, można jednak śmia
ło mówić o zasobach kil
kudziesięciu
trylionów
metrów ku bieżnych gazu,
dziesiątkach
miliardów
ton ropy naftowej. A prze
cięż Syberia, to także, zło
ża cennych metali rzad
kich i kolorowych, to wy
dajne kopalnie najszlachct
niejszych
kamieni,
to

pozycje współczesnej poezji
rosyjskiej by wymienić tyl
ko
„Nieszczęsnego Awrasimowa”, „Dwadzieścia piose
nek”
B. Okudżawy,
czy
Po
„Longjumeana” a. Woeniesieńskiego. Jest en wspólnie
z A. Mandalianem i W. Wo
roszylskim autorem antologii
„Symbołiści i akmeiści rosyj
scy”. Prezentowany w anto
logii wybór ukazuje twórczość
od Btoka do tak popularne
go dziś Mandelsztama. Obej
muje on ponad trzydziestu
poetów. Wybór ten na pewno
nie daje pełnego obrazu ani
literatury, ani też jej twórców
— ukazuje tylko zjawiska naj
bardziej typowe. Niewątpliwą
jego zaletą jest fakt, że więk
szość publikowanych w anto
logii utworów nie jest znana
bliżej polskiemu czytelniko
wi. Ta sama spółka autorska
opracowała „Antologię nowo
czesnej poezji rosyjskiej 1M8
— 1967”
obejmującą
okres
ponad osiemdziesięciu łat.
Pomimo iż po wojnie uka
zały
się cenne
antologie:
„Dwa wieki poezji rosyjskiej”
Jastruna j „Stu trzydziestu
poetów” Połłaka, „Młode glo
sy” Śpiewaka, to Jednak ta
„Antologia...”
najbardziej
wszechstronnie prezentuje re
giony literatury najmniej u
nas znane. Przedstawieni są
tu poeci, zwłaszcza prekurso
rzy i inicjatorzy symbolizmu
rosyjskiego, których utwory
nie śą w ogóle znane. W wy
borze wiele Starych tłuma
czeń zostało zastąpione no
wymi, ale oczywiście zosta
wiono przekłady żyjące w
świadomości czytelników ja
ko
niedoścignione
wzorce
sztuki transłatorskiej.
Praca przekładowa W. Dąb
rowskiego jest bardzo różno
rodna, nie ogranicza się do je
dnego gatunku literackiego —
równie świetnie poeta tłuma
czy morę. Wspólnie * J.Lewan*
dowska przetłumaczył m. tn.
powieść, która stała się best
sellerem na światowym tvnkn wydawniczym, a na która
wolski czytelnik długo dość
czekał —■ fest nia „Mistrz I
Małgorzata” M.
Bułhakowa
oraz tegoż autora „Zycie pa
na Moliera”.
Te z konieczności skróto
we uwagj nie oddala na pcw
no nein ego obrazu twórczej
osobowości oraz zasług Wi
tolda Dąbrowskiego w rnrzvswatanlu
ootskiemu czytelni
kowi
literatury
rosvlakiej.
Jednak
mamy nadzielę, że
spotkanie z Witoldem
Dąb
rowskim dnia 27. 11. hr., go
dzina iS.Wł w klubie „U Wy
dawcy”. ul. Szeroka MAMI bę
dzie okazia do bliższych kon
taktów • wymiany zdań na
♦emat tlteratury
rosviskief
Miłośników poezfi rosyjskiej
serdecznie zapraszamy.
BARBARA HADAJCZYK

niejsze gatunki szlachet
nych ryb.
Równolegle z uprzemy
słowieniem j zagospodaro
waniem Syberii idzie roz
wój tamtejszych ośrodków
nauki 1 oświaty
Działa
tu ponad sto uniwersyte
tów i instytutów, sybery.1
scy naukowcy dokonują
wielkich odkryć w licz
nych laboratoriach.
No-

woczesne miasta Syberii
są
prężnymi
ośrodkami
kultury, sztuki, piśmien
nictwa.
Mieszkaniec Syberii ma
gdzie
odpocząć po swej
trudnej pracy — otwarte
są dla niego wrota licz
nych, prezentujących wy
soki poziom artystyczny,
teatrów dramatycznych i
operowych. Każdy może
aktywnie, lub choćby ja-

ROK 1964:
JAKIEGO IM SZCZĘŚCIA
TRZEBA?
Czy rzeczywiście świeżo
dorosła młodzież myśli
tylko, a choćby głównie —
o modnym ubraniu?
Takie pytanie nie pada
w ankietach — ich auto
rzy ujmują sprawę szerzej.
Pragnienie
ciuchów
to
część większego dążenia:
do zamożności, do wyso
kiej stopy życiowej. Jakie
miejsce zajmuje ono w aspiracjach
wschodzącego

RUDNO jest waiść po przynieść maże poprawę. Na
tych stromych scho to jednak nie rgadza się
dach. Wspinam się i matka. Mówi coś o karze bos
zastanawiam - jak ona kiej
so czekajqcej jq za opusz
bie radzi? Osiemdziesiąt lot czenie chorego syna. Płacze.
to przecież bardzo wiele. Wiąże ja ż Karolem strach
Drzwi sq otwarte. Pukam i przed samotnością. Nie wyży
wchodzę, bo nikt nie odpo je za 700 zł renty po mężu.
wiada. Maria F. * siedzi na A syn fizycznie zdrowy - pra
krześle. Wie w jakiej sprawie cuje. Staruszka z przejęciem
przyszłam. Na stole leżq przy pokazuje mi magnetofon, te
qotowone do przejrzenia do lewizor. „Sam sobie kupił” kumenty — podarte, brudne powiada, zasłaniając wstydli
od ciqqleqo dotykania. Wi wie fartuchem pocerowcnq
dać, że przewinęły się już qęsto spódnicę. Jak pomóc
przez wiele rąk. Pismo pra starej kobiecie, skoro strach
wie zupełnie zatarte. Odczytu przed piekłem każe jej mil
ję z trudem: „przymusowe le czeć, nie mówić o wybrykach
czenie alkoholików” — skiero pifaneqo syna? Jak jej po
wanie dla Karola F. Takich móc, skoro funkcjonariuszowi
miiicii nie powie nic, wyprze
skierowań jest kilka.
każdego słowa, którym
— Proszę pani, chciałabym się
się nieopatrznie pożaliła są
pani pomóc. Czy on paniq siadce.
bije?
Od strony prawnej Karol F.
— Tak, tak. Ale tylko jak jest czysty» Nie ma zeznań,
jest pijany. To ja sobie wte dowodów, nie ma więc punk
zaczepienia potrzebnego
dy cichutko na schodach u- tu
do wszczęcia dochodzenia i
siądę. On nie jest zdrowy na poczynienia
odpowiednich
q!owę. Ale ja qo nie dam... kroków, które ochroniłyby sta
ruszkę — kto wie od czego
30-letni Karol F. rzeczywiś* jeszcze?... 1 tu bierze poczqcie bije matkę. Alkohol po tek rozbieżność między pra
woduje stopniowe wyniszcza wem a życiem. Prawo wymanie organizmu. W stanie u- qa jasności sformułowań, do
paienia człowiek ów nie mo wodów, podciągania pod od
że odpowiadać za swoje czy powiedni paragraf. Życie czę
ny. Leczenie nie pomaqa. bo
Karol F. jest niedorozwinięty sto komplikuje tę jasność. Ra
umysłowo. Nie zdaje sobie czej krqiy wokół teqo prawa,
sprawy, że picie wódki po za nie daigc się w definicji zam
życiu lekarstwa doprowadzić fenqć. Anna F. boi słę mocy
może do tragicznych w skut
kach następstw. Tylko lecze nadprzyrodzonych i nikt nie
nie w zakładzie zamkniętym jest w stanie jej pomóc. Bę
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pokolenia dorosłych? Czym
różni się to miejsce od
dawniejszego, z początku
lat sześćdziesiątych, kiedy
po naszym kraju rozlała
się pierwsza fala kwestio
nariuszy socjologicznych?
Wówczas to na pytanie
„Sztandaru Młodych”: „Jak
chcą żyć,
czego im do
szczęścia potrzeba i jak owo szczęście i zadowolenie
pragną osiągnąć?” — mło
dzi jednomyślnie deklaro
wali na pierwszym miejs
cu chęć stworzenia rodzi
ny. Dziewczęta i chłopcy
pragnęli połączyć życie z
kimś kulturalnym, inteli
gentnym,
wyrozumiałym.
Miejsce męża-żywiciela i
żony-gospodyni
domowej
zajęli partnerzy równorzę
dni, zdolni stworzyć trwa
łą wiięć i n telek t ua Ino- u c z u
ciową. Tradycyjne interesy
ekonomiczne: wysokie za
robki, posag, oparcie o do
farze sytuowanych rodzi
ców, zastąpił nowy model.

rad prawnych I rozwiązywać
wiele problemów. Znajdzie tu
swojego opiekuna na pewno
młodzież, którą zwykło się określać jako „trudną”.
Czy oni są rzeczywiście
„trudni”? Uważam, że raczej
trudno do nich dotrzeć. Coś
się w tej młodzieży „zacięło”.
Mówią i zachowują się tak,
jakby nie było w nich żcddzie więc cierpiała, bo czuje daje obwinionemu zielone neqo uczucia. Jest jednak
się do tego niejako powoła- światło do poprawy. Postępo inaczej. Dobry psycholog wy
wanie może także ujec umo czuje, że takieqo „zbuntowa
rzeniu, ieśłi sprawca jest przy nego” coś „chwyta za gard
ło” ze wzruszenia, qdy usły
RZYPADKÓW
takich podkowy. Wprowadza się wte szy zapewnienie, że ktoś tam
dy
okres
próby,
obserwacji,
jest wiele. Często śro
zobowiązuje się do świadczeń w niego wierzy. Prawo często
dowisko kryje przestęp na
cele społeczne. Każdy „nie ma prawa” wziąć pod
cę. Być prawnikiem znaczy
więc
z przypadkowych, acz uwagę, że człowiek nie chce,
więc być dobrym psycholo
niegroźnych
przestępców ma z całej siły nie chce — a jed
giem i pedagogiem. Świet
nak postępuje źle; że nie
szanse
na
poprawę.
nej trzeba znajomości psychi nie z sądem winno qoSpotka
chce kraść, aie boi się kum
wów
ki ludzkiej, żeby wyqrcć „woj czas pobudzić do przemyśleń. pli — więc kradnie; nie chce
nę podjazdową”, skłonić do Jeśłi
jednak tak się nie sta sitać się przestępcą, a jed
mówienia choćby taką Annę
nie,
kara
będzie wysoka. Raz nak się staje.
F.
ł tu istnieje rozbieżność
notowany, nie ma już żad
Kiedy rozmawiałam z puc nych ufq. Dotyczy to rów między psychologiczną złożo
kim prokuratorem Tadeuszem nież osób amnestionowanych. nością życia ludzkiego i pra
Uhradem, sprawa pani F, i Jeżeii wchodzą znowu na
iei syna była jeszcze otwarta, „przestępczą ścieżkę” bardzo wem. 1 stąd rodzą się pojęcia
nie rozwiązana. Tu iuź po szybko wracają do więziennej takie jak — nieumyślne spo
móc może tylko zręcznie prze celi. Postępująca demoraliza wodowanie zabójstwa.
prowadzony wywiad. Praca cja znaczy więcej, niż poje
We wsi Ź. jedyną rozrywką
prokuratury nie ogranicza się dynczy „wyskok".
było popijanie alkoholu. Ra
jednak tylko do śledztwa. W
czyła się więc nim „zgrana”
myśl powiedzenia, że lepiej
RACAM jednak do paczka wiejskich chłopaków
wspomnianej
profilak
jest zapobiegcć niż leczyć —
w kurtkach ze skayu, spod
postępują również prawnicy.
tyki. Takie masowe kan niach szerokich na dwie sto
Stqd i tu (tak jak w medy
trołe przed letnim sezonem,
py i, oczywiście, z sygnetami
cynie) profilaktyka stanowi ukierunkowana działalność w na palcach. Chłopcom wódka
najlepszą formę terapii. Na wychwytywaniu najdrobniej widać nie służyła. Szybko się
wiązuje się przeto kontakt ze szych wykroczeń, rozmowy i upili. Wyszli z baru. Potem
szkołami, zakładami pracy. nakłanianie do pracy, dały w jakaś bójka — jeden nie
Prelekcje i pogadanki mimo, efekcie zmniejszoną liczbę Chciał dać na ćwiartkę, którą
Przyspieszony wypić mieli „pod palec”.
że ciqqie brak nam do nich przestępstw.
przekonania, bo nudne i przy tryb postępowań ią sądowego Szarpanina. Uderzenia. Ktoś
długawe; umiejętnie prowa odstraszył i kieszonkowców i upada. Przyjeżdża karetka.
dzone przynoszą jednak efek złodziei i prostytutki.
Chłopak umiera po kilku
ty. Ciekawą formą wychowów
dniach pobytu w szpitalu.
Wobec
takich
efektów
pra
czq, swoistym Votum zaufania cy zapobiegawczej rezultat Ostre zaburzenia utkładu krą
jest stosowanie poręczeń. Je przyniesie na pewno również żenia. Nie wiadomo dlaczego
śli przestępstwo nie jest groź zorganizowany przez aplikan upadł. Uderzany, popchnięty,
sam się potknął?... Kole
ne, może za winnego porę ta Jana Jednarolskiego Ośro czy
dzy byli pijani, nic nie pa
czyć osoba kompetentna do dek Społeczno - Prawny. U- miętają. Odpowiadać będą
podpisania dokumentu, który dzieiać się w nim będzie po- za kradzież rozbójniczą. Tok
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szym nieszczęściem powstania
był brak wyraziciela Jego Me
ałów, brak było wodza, bo
wiem w 1791 r. takim wodzem
był Kościuszko, legiony uosa
biał Dąbrowski, w epoce Księ
»twa Warszawskiego nadzieje
społeczeństwa skupiała osoba
ks. Józefa. Insurekcja lisłopa
dowa nie miała wodza. Mo eh
nacki marzył o przyszłym wiel
kim człowieku, który by do
równał Kościuszce.

Powstanie
listopadowe
chociaż upadło, chociaż
kraj nie tylko nic nie zy
skał ale zapłacił za nie
większą ruiną i utratą naj
dzielniejszych swych sy
nów, miało doniosłe zna
czenie. Naród nasz nie wró
ciłby do swoich praw, gdy
by do ich odzyskania nie
dążył, gdyby w kajdanach
niewoli sam nie tworzył
swojej historii gdyby nie
walczył ! szczękiem orąia
nie świadczył o swoich pra
wach do życSa w wolności.
Ponadto powstanie llstopa

dowe, wybuchłe na fali iw
chów narodowowyzwoleń
czych w Europie, osłoniło
Zachód przed zbrojna in
terwencją caratu. ..Powsta
nie w Warszawie ocaliło
Europę od drugiej antyjakobińsinej wojny” pisał K.
Marks.
Międzynarodowy
wpływ powstania sięga da
leko poza datę jego upad
ku. Umocniło ono siły obo
zu demokratycznego na 2a
chodzie i przepoiło go wia
rą w ideę solidarności uciś
nkwiych ludów. Rocznico
jego obchodzili nią tylko
polscy emigranci na zacho
dzie Europy, ale czcili 1*
również postępowi działa
cze burżuazyjni oraz twór
cy i przywódcy rewolucyj
nego ruchu robotniczego —
K Martes i F. Engels.

M. Waligóra

Muzyczna terapia
w Ciechocinku
roku 1967 rektorat
yy Państwowej Wyższej
w Szkoły Muzycznej w
Gdańsku zaproponował, aby w miejsce fizycznych
wakacyjnych praktyk stu
denckich uczelnia mogła
urządzać koncerty dla ku
racjuszy, leczących się w
naszych uzdrowiskach* bo
wiem wiadomo, że dobra
muzyka wybitnie pomaga
chorym j osłabionym w re
generacji ich zdrowia. Od
powiednie władze projekt
ten zatwierdziły i od tego
czasu w okresie każdych
wakacji letnich organizo
wane są 2-tygodniowe cy
kle koncertów, w których
udział bierze pełna 60-oso
bowa orkiestra symfonicz
na oraz zespoły kameral
ne, soliści i pedagodzy.
Grupa ta w sumie liczy za
wsze od 70 do 80 osób i
daje w każdym sezonie od
11 do 14 koncertów.
Przez pierwsze cztery la
ta główną siedzibą tego
wakacyjnego obozu muzy-,
cznego był Świeradów,
skąd występami obejmową
no także Czerniawę-Zdrój
i Szklarską Porębę. Od ro
ku 1971 koncerty te odby
wają się w Ciechocinku.
Patronuje im Urząd Miej
ski z niezwykle zapobiegli
wym naczelnikiem miasta,
mgr. Zbigniewem Skorwiderem oraz Branżowy Ośrodek Lecznictwa Uzdro
wiskowego f Towarzystwo
Przyjaciół Ciechocinka.
Jest to nawiązanie do
chlubnej tradycji w tym
uzdrowisku, w którym do
1939 roku, przez wszystkie
sezony letnie, orkiestra
Filharmonii Warszawskiej
prezentowała wielki reper
tuar. Po wojnie odbywały
się tutaj festiwale orkiestr
symfonicznych z całej Pol
ski. Wtedy muszla koncer
towa w Parku Zdrojowym
rozbrzmiewała wartościową
muzyką. Gdy festiwale te
itT

uległy zawieszeniu, Ciecho
cinek posmutniał, wakacyj
ne życie muzyczne w tył#
uzdrowisku dopiero *ię <?'
żywiło z chwilą zjawieni*
się gdańskiej młodzieży
muzycznej. Koncerty
stały się dominującą atr**
cją w sezonie letnim, c0
znalazło swój wyraz w pte'
knej wypowiedzi student*!
chemii UAM, Barbary StU'
czyńskiej: „Jest w wasz®'
muzyce prócz dużego kun
sztu, coś więcej — **»
młodości i serce”.
Koncerty w bieżącym t0
ku posiadały dodatków*
atrakcję. Ponieważ gdańS'
ka uczelnia muzyczna z®'
warła umowę o współpra
cy artystyczno-dydaktycZ'
nej z Akademią Muzyczń*
w BRNIE, przeto na obo
zie w Ciechocinku jui P
ciło dziewięciu studentów
czechosłowackich, z Któ
rych pięciu grało w orki®'
strze* a pozostali wystąp1'
li jako kwartet smyczko
wy, wywołując swym pO^9
mem gry niebywały entu
zjazm publiczności.
Rok przyszły zapowiąó*
się jeszcze atrakcyjni®’
gdyż
międzyuczelniab*
współpraca prawd opodob'
nie ściągnie do Ciechocin
ka także studentów z Buf'
garii. Zatem gdańska ini
cjatywa rozrasta się.
chocińska muszla końce*10
wa w parku, sala koncer
towa, sala w teatrze
nim. trzy sale do codzien
nych ćwiczeń, wszystko t°
w sierpniu tętni muzyk*’
niosąc z sobą radość żyd®’
a chorym zapomnienie 0
dolegliwościach, prawdzi^
— ciechocińska
terap“
muzyczna.
.
Można się o tym tak**
przekonać, czytając uczel
nianą kronikę wakacyjn®’
do której kuracjusze urpisują swoje wrażenia P
wysłuchaniu koncertu.
to niektóre fragmenty tycn
wpisów:

„Bardzo dziękuję za
ne koncerty. Dzięki
mówi prawo. I prawo mą ra człowiek zapomina o
*
cję.
jej chorobie. Macie
ny udział w leczniczy™
życiu jednak różnie by wartościach Ciechocinki '
wa. Różnie więc reagu
Kuracjusz z Warszaw
ją ludzie. Buntują się i
(—) Maria Niedziel**
są nieufni. Jedno uderzenie
w bójce — w efekcie daje roz
bity nos, drugie powoduje
śmierć. Niełatwo sprawić, że „Z przyjemnością słuchaj
by sprawiedliwości stało się
z PWSM
zadość. Problemów ważkich młodzieży
skiej i gorąco oklaskitó ^
jest rzeczywiście wiele. Czy łam świetny kwartet
człowiek ma prawo człowieko
Akademii'•
wi zabierać życie — nawet je Brneńskiej
(—) Eugenia U min**
śli ten uczynił wiele złego?
Nie podejmuję się zabierać
głosu w tej sprawie. „Zycie
jest darem, a prawo — wy „Chociaż tymi skromnVj9(
mysłem, które jednak życie w
ryzach trzyma”. Nie wolno się słowami dziękuję PWSN
tu kierować uczuciem. Niejed Gdańska za cykl konce
^
na matka qotowa by z zim tów, jakie dano nam
ną krwią zamordować męż renie Parku Zdrojowep? -t
czyznę, który uczynił ta, co Ciechocinku. Poświęcaj*c
Henryk M. z 6-łetnią Krysty swój urlop, by uprzyj*”’
ną J. Zawiadomiona przez sq nić nam chorym okres &
siadów, którzy widzieli Henry kacji‘\
Kuracjuszka
n
ka M. z dzieckiem (po wywa
„Domu ZdrojoweO0
żeniu drzwi do jego pokoju)
(—) H. Rouba
matka zastaje qo z córką, na
moment po dokonaniu nie
rządnego czynu.

W

Sgd skazał Henryka M. na
10 łat więzienia. Dla matki
wyrok jest niesprawiedliwy.
Dziecko doznało szoku. Może
to mieć następstwa w póź
niejszym życiu. Dla matki
więc wyrok jest za niski, o
wiele za niski. Dla przestęp
cy natomiast 10 lat znaczy
bardzo wiele. Czas jest do
skonałym lekarzem i... opraw
cą. Dopiero wtedy odkrywa
ślę, że życie jest chwilą, że
już niqdy nie będzie możną
wrócić do środowisko. Tyle,
że jest już © wiele za późno..

„Serdeczne podziękom0*
Rektoratowi
PWSM
-e
Gdańsku za skieromą*
do Ciechocinka Waszej J*
talentowanej
młodzi®^.j
Bogaty program produ*
i wysoce artystyczne
konanie przyczyniły się %
tylko do umuzykalni i
słuchaczy, ale również *?,
niły ważną rolę tera^l^
tyczną w myśl idei — 171
tyka leczy”.
(—) Helena Lisowska
Warszawa

Lidia Kqtna

,.Wczasy sanatoryjne &
dzo wiele dają kuzaci
szom dla ciała, ale b(lTfatl0
mało dla ducha i dim »
# Dokończenie na »**• *

R. S. • Imiona, pierwsze li
tery nazwisk ora* nazwy wsi
zostały zmienione.

DZIENNIK BAŁTYCKI
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Clark Howard

Barbara Sokalówna

Obłok
A może miłość
to tylko obłok który przepływa
otwieramy okno
wchodzimy w obłok
wchodzimy w niebo
pełne dzwoniących gwiazd
chcemy w nim pozostać
ale wiatr
podmuchem lekkim nas odtrąca
obłok odkształca sie i rozwiewa
przytuleni do ziemi brunatne}
patrzymy z żalem
— tak wysoko —

Sarny
Na taśmę podróżną
odwijaną z ekspresu okien
wpadają złote uśmiechy lasu
sarny brązowookie.
Płomieniste
od czujnych uszu
do rączego kopytka
od pyszczka chwytającego słońce
ogniem powleczone.
Dość! Wstrzymać pędzące koło!
Antyleśny
i antyagrarny
pasażer zapragnął
chyżości
spokoju
i złota — sarny.

dość, jeśli udało się (jemu
OWY Jork
X całą
czy jej) dobrze na pytanie
pewnością nie należy
odpowiedzieć:
biją sobie
do tych miast, które
koniecznie
chciałoby byłoby
sdę
bodaj symbolicznego rządność ile wspomniany brawo, podskakują, całują
zobaczyć, a j-uż najmniej — jak to się u nas określa już stoicyzm. A więc to nie prowadzącego konkurs itp.
jy| OWY Jork, jako tako
żyć tutaj dłużej niż wyma — pasa zieleni. No, a ten sprawa impulsywności...
gają tego racje czysto tu pas zieleni to przeważnie
Samochodziarze mają mo asfl zwany organizm urba
rystyczne. Taką opinię re ładnie przystrzyżona trawa, iliwość pofolgowania sobie *w nistyczny, nie tylko
nie reprezentuje,
prezentuje większość roda to kępy ozdobnych dobrze poza miastem. Nie dlatego, niczego
ków w tej grupie i ja. Wy utrzymanych krzewów, skal że na autostradach tych nie ale jest wręcz brzydki. Po
lądowawszy więc z całym maki, bluszcz ł tym podob obowiązują ograniczenia, bo za drapaczowym Manhatta
bagażem uprzedzeń do tej ne.
owszem co kawałek widzi nem. który ma swój styl.
amerykańskiej metropolii,
Drugie łączące się z zie się poustawiane znaki okre Dzielnice mieszkaniowe to
siłą faktu przystąpiłam do lenią spostrzeżenie, to to, śłające szybkość na danym zlepki ponurych kamienic,
konfrontacji własnych wy że nikt jej nie niszczy: ani odcinku. I znowu: w intere obowiązkowo z czerwonej
ćegły, upstrzonych na ca
obrażeń z rzeczywistością.
łej wysokości
drabinami
Odniosłam tyleż autentycz
przeciwpożarowymi, (nowo
nych, co i miłych rozczaro
jorczycy okropnie boją się
wań.
Władysława Wrześniewska
pożarów) co w sumie daje
Przede wszystkim — co
obraz rozległych koszar. Iz przyjemnością stwierdza
naczej też niż u nas wyglą
łam — Nowy Jork jest zie
ruchu” dzie sie kierowców leży prze dają dzielnice willowe. Te
lony. I to nie tylko dzięki „wymagająca
ciarnia ani „zbuntowane” strzeganie tych norm (man wille, nawet dwupiętrowe,
licznym parkom, z których nastolatki.
A przecież to dat —- a policja drogowa to dosłownie kolorowe dom
nb. nie wszystkie cieszą się miasto ma dość
— kosztuje ki z kart. Ktoś powiedział,
wszelkie nie drzemie
dobrą sławą. Nie ma właś go autoramentu mętów.
najmniej
50
dolarów). „że jakby się dobrze zaparł,
Ociwie ulicy, wzdłuż której czywiście,
Wzmiankowana
swoboda tąką willę wywróciłby”. Na
byłoby
kłam
nie rosłyby jakieś drzewa stwem twierdzić, że wśród wypływa stąd, że drogi słu temat wyglądu tudzież ja
czy drzewka. Nie ma też amerykańskiej
źą wyłącznie dla pojazdów. kości milionerskich rezy
domu, wokół którego nie brak wyznawcówmłodzieży
swoiście Zbłąkanego pieszego kro dencji nie wypowiadam się
pojętego buntu w postaci czącego nie zawsze samym bo tych rzeczy nie miałam
niszczenia
rzeczy mart brzegiem szosy, jak to u okazji oglądać.
Ogromnie
rozczarował
wych. Tym sposobem ofiarą has bywa nie uświadczysz.
zewnętrzny
padło przede wszystkim Nie wypadają też na drogę mnie wygląd
metro (subway). Wszystkie indyki, gęsi, ani psy. albo placówek handlowych. W
wagony kolejki
tak we wiem tutejsze wsie mają większości mieszczą się one
wnątrz, jak i zewnątrz zo inny charakter, no i inne w niskich, nawet partero
wych pawilonach, o któ
stały dokładnie zamalowa zwyczaje.
u nas mówiłoby się,
ne — pędzlem, grubym pi
ODOBNYCH zasłu rych
że to niegospodarne marno
sakiem — różnej wielkości
gujących na uwagę wanie
miejsca. Przewaga
hieroglifami. Ale to bodaj
pozytywów przybysz, nad naszymi
sklepami (nie
w tej materii wszystko. Po
nawet najbardziej nastawio
prostu wandalizm nie daje ny na „nie”, musi zauwa mówię o luksusowych ma
gazynach, które też na ze
pieniędzy.
żyć więcej. Nie tylko zau wnątrz — zwłaszcza te no
EST rzeczą godną po ważyć, ale rozpropagować je woczesne — przypominają
dziwu — przynaj W swoim kraju. Do takich kamienną bryłę z oknami
mniej dla mnie, mie zaliczyłabym też niektóre tylko na parterze) tkwi w
czy jak kto woli rozległych wnętrzach no i
szkanki Trójmiasta —obyczaje,
iż
na przykład uliczne auto stosunki międzyludzkie. Na efektownych
wystawach.
wie,
w którym pisarz maty telefoniczne nikomu turalnie
w b. uproszczo
mieszkał w 1920 r. (obec nie służą za przedmiot zem nym pojęciu. Najpierw są Do mitów zaliczyłabym sły
nie Boh. Stalingradu 6). sty, stoją sobie spokojnie, dziłam, że spotykana nie szane w kraju opowiadania
temat godnej zazdrości
a druga wmurowana zosta nawet w najbardziej odo mal na każdym kroku u- na
obsługi
sklepowej. Owszem,
ła w gmach szkoły nr 29 w sobnionych rejonach miasta przejmość wypływa z goś nie zdarzyło
mi się w cią
Gdyni.
My, Polacy też
z całymi szybami, aparata cinności.
półtora miesiąca słyszeć
Zgodnie z tradycją, w ob mi. Nawet książki są całe. wobec cudziemców potrafi gu
scysji między
chody te włącza się też kra A trzeba wiedzieć, że więk my być nad wyraz ugrzecz najmniejszej
„personelem”, a kupujący
joznawstwo i turystyka* szość tutejszych ulicznych hieni. Kilkakrotnie zdarzy mi. Ten pierwszy zachowu
Np. Woj. Ośrodek Informa rozmównic telefonicznych ło mi się być zaczepiana na je się z reguły jak robot, któ
cji Turystycznej w Gdań umiejscowiona jest w płyt ulicy, w windzie, czy skle ry ma za zadanie kasować
sku przygotował i oddał do kich niszach muru, bez ja pie tylko dlatego, że roz należność i pakować towar.
druku folder pt. „Śladami kiegokolwiek zabezpiecze mawiałam z kimś po pol Inna rzecz, że pakować po
sku. A to ktoś chciał wie trafią doskonale. Ponieważ
Stefana Żeromskiego na nia.
Muszę
tu przyznać, że dzieć, czy jesteśmy Rosja zakupy robi się tutaj dłu
Pomorzu Gdańskim” Nato
miast PTTK przygotowu daleko korzystniejsze — od nami, bądź też czy idziemy gofalowe i różnorodność ar
wrażenie (to było w windzie) z wi tykułów jest duża, pako
je seminarium na temat pq spodziewanego
bytów i szlaków wędrówek wywarł na mnie sławetny zytą do tych lokatorów i wanie tego wszystkiego w
pisarza na ziemi gdańskiej Manhattan z jego drapacza 7 piętra... Swoją cieka dużych, papierowych dziw
oraz jego krajoznawczo-tu mi chmur. To prawda, że wość — musze przyznać — nie mocnych torbach, odby
rystycznych zainteresowań. ruch pieszy i kołowy pły Amerykanie potrafią łą wa się po kolei, według cię
Żeromski wiąże się niero nie tutaj jedną wielką rze czyć z dużą kulturą. Uśmie żaru. Stojące przy maszy
zerwalnie i to wielorako z ką* Ale też prawda, że nie chy przeznaczone dla mi nie do liczenia dziewczęta
polskim morzem i wybrze jest on tak uciążliwy jak janych na ulicy osób nie (połyskujące jeszcze teraz
do rzadkości, tak gołymi brzuchami) robią to
żem. Wartości artystyczne należałoby się tego spodzie należą
jego prac oraz umiłowanie wać. Przede wszystkim dzie zresztą jak mówienie sobie z doskonałą wprawą. Ale
w nich polskiego morza i ki kierowcom. Jeżdżą z nie ichniego „dzień dobry”. Ta oczekiwać od tejże dziew
wybrzeża tak m.in. okreś wiarygodną wprost ostroż* ki przypadek: przez dwa czyny informacji, co i gdzie
lono: „Jeżeli Chełmońskie nością. Ma to uzasadnienie dn| * rzędu kupowaliśmy szukać to już za wiele. Nie
go uważamy za nieporów. w obowiązujących w USA kwiatki w jednej i tej sa po to tu jest!
kwiaciarni. Za drugim
ARESZCIE przeko
nanego odtwórcę pejzażu przepisach prawno-drogo- mej
nałam się co znaczy
polskiego w malarstwie to wych. Nawet na jezdni stro razem — z racji pośpiechu
ną ważniejszą jest pieszy. — do środka wszedł już tyl
powiedzenie:
Nowy
palmę pierwszeństwa w o* Toteż na chwilę przed za ko mój towarzysz, ja zo
Jork tonie w śmieciach. W
pisie krajobrazu bez żad paleniem
się
zielonego stałam na ulicy. Kiedy zo czym rzecz? Otóż nowojor
nych zastrzeżeń należy światła dla przechodniów baczyła mnie przez szybę
przyznać Żeromskiemu Je kierowcy zatrzymują swo w witrynie sprzedawczyni czycy, którzy za miastem
nie rzucą
nawet zapałki
go opisy orzyrody polskiej je masywne wozy z cierpli (być może
właścicielka)
wychowano) w
są tak trafne, tak barwne, wością godną stoika, tym zresztą starsza już pani z (tak ich
mieście śmiecą jak opęta
tak przepojone miłością zie bardziej, że w tutejszym u- entuzjazmem
zaczęła mi ni. Wyjątek stanowią mało
mi, jakąś żywiołową miłoś kładzie przejść oznakowa machać ręką.
Jak starej uczęszczane ulice, zwłasz
cią poczęcia się z tei ziemi, nych światłami jest mnóst znajomej.
cza w dzielnicach
willo
ukochania jej i oddania się wo. Przy ruszaniu też są
W ogóle Amerykanie są
jej całkowitego, że nazwać ogromnie ostrożni eo wy bardzo naturalni, pozbawie wych. Centra handlowe, omożna Żeromskiego piew nika z kolei ze znajomoś ni zahamowań w rodzaju: kolice przystanków „subca tej ziemi. A już specjał ci zwyczajów nowojor^cich „co sobie o mnie pomyślą”. wayu” w takie dni, jak
nie tą mdłością riemj tchną pieszych — nieostrożnych Jednym z dowodów na to sobota i niedziela usłane
papierami. Te pa
ostatnie prace Żeromskie w poczuciu swojej wyższoś mogą być telewizyjne kon bywają
piery to nic innego jak roz
go: „Wisła”, „Wiatr od mo ci. Obserwując
to słyszę kursy. Uczestnicy tych qui- dawane
przechodniom co
rza”, „Międzymorze”*).
jak reagowaliby nasi pano zów wszelkie swoje poraż krok różnego rodzaju ulot
wie
za kierownicą. Inna ki przyjmują bez zażenowa ki, reklamujące, czy to ja
1. Bronislaw Miaxgowski. Mo rzecz, że tutaj natychmiast nia, zupełnie nie martwiąc kąś nową
sektę religijną
ra« w literaturze polskiej. Ody zachowują się, jak cała resz sie tym. że „tyle ludzi to
(każdy może sobie taką zania 1964.
ogląda”.
Bardzo
sympatycz
ta,
co
podkreślając
mam
S. „Ziemia”, nr 7. Warszawa
na myśli nie tyle prawo- nie okazują też »woją ra • Dokończenie na str. $
1924.

(Korespondencja własna)
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Przed 50-ledern śmierci S. Żeromskiego

Uczcijmy pamięć
wielkiego pisarza
„Wiele podróżowałem po świeci«, ale tak
pięknego zakątka, takiego połączenia mona,
lasów i wzgón, nie widziałem nigdzie. Tu czu
ję się spokojny i szczęśliwy/'
(Z listu S. Żeromskiego do B. Chrzanowskiego)

poi dać nowe. M.in. przydałoby
skłe, a szczególnie mie się wznowienie książek Mo
szkańcy
Wybrzeża, niki WARNENSKIEJ „Ostatnia róża” (prośba do
wdzięczni są Stefanowi
ŻEROMSKIEMU, za jego Wydawnictwa Morskiego w
cenną, ciekawą i patrio Gdańsku) oraz „Siadami
tyczną twórczość. Był prze Żeromskiego” (ukłon w
cięż pierwszym z wielkich stronę „Sportu i Turysty
pisarzy polskich, który tak ki” w Warszawie). Warto
barwnie i z wielką pasją też z okazji 50-lecia śmier
opisał oraz spopularyzował ci pisarza opracować i wy
piękno polskiego wybrzeża
jego polskość i najważniej
C. Skonka
sze wydarzenia z dziejów
tego regionu, Zasługa tego
pisarza jest tym większa, dać przystępną książkę pod
że twórczość swoją łączył roboczym tytułem: „Morze
c>n z działalnością społecz i Wybrzeże w życiu Stefa
ną. M.in wystąpił z ape na Żeromskiego”.
lem do całej Polski o po
radycyjnie i to z
moc w budowie portu mor
dużym powodzeniem
skiego w Gdyni oraz prze
włącza się do tego ty
mawiał na wielu wiecach pu obchodów teatr, który
i spotkaniach zorganizowa i teraz będzie miał niewąt
nych po 1920 r. na wybrze
pliwie ogromne pole do po
żu (brał także udział w pisu. Sztuki Żeromskiego
1920 r. w akcji plebiscyto cieszą się bowiem dużym
wej na Powiślu).
powodzeniem i jest na nie
Nic dziwnego, że o jego wielkie
zapotrzebowanie,
Wspaniałej książce na te zwłaszcza ze strony mło
mat naszego wybrzeża, po dzieży
szkolnej.
Warto
wiedziano później: „Wiatr więc już wcześniej ująć je
od morza”, opublikowany do planów repertuarowych
w 1922 r. zabrzmiał w ca oraz odpowiednio przygoto
łej Polsce jak surma bojo wać.
wa, jak apel jak manifest
Dalej, sprawa miejscowo
i program polityczny. To ści związanych z pobytami
nie było dzieło literackie, tego piewcy polskiego mo
to był czyn. Taki jak budo rza. Większość z nich do
wa portu i miasta Gdy czekała się już tablic pa
ni” i).
miątkowych czy pomników
Gdynia,
Hel,
latego też z wielką (Rozewie,
troską otaczane są Puck, Sztum — Zajezierze).
miejsca na Wybrzeżu Jest jednak jeszcze dużo
związane z pisarzem oraz do zrobienia w tej dziedzj
jego pomniki. Nasze społe nie. Np. może by urucho
czeństwo i władze tereno mić Izibę Pamięci Stefana
we przywiązywały też du Żeromskiego w Zajezfierzu
żą wagę do obchodów zwią koło Sztumu, w zabytko
zanych z rocznicami auto wym dworku Doniimirskich
ra „Wiatru od morza”. W gdzie zatrzymał się pisarz
tym roku minęła wła w 1920 roku? Zwłaszcza że
śnie 49 rocznica zgo autor „Wiatru od morza”
nu S. Żeromskiego. War związany bardzo jest rów
to już dziś pomyśleć o nież z Powiślem brał tam
przyszłorocznej 50 rocz- udział w akcji plebiscyto
niczy jego śmierci i po wej, przemawiał na wie
czynić odpowiednie przy cach. a także opisał ten re
gotowania.
Przy
wcze gion w szkicu: „Prabuty—
snym
przystąpieniu
do Iława — Działdowo”. Ale
prac
przygotowawczych, przede wszystkim pisarz
zrealizować będzie można jest związany z Gdynią.
wiele społecznie użytecz Tymczasem zaś jest tu tyl
nych i ciekawych inicja ko jego skromna tablica
tyw, dotyczących uczcze wmurowana w głaz (& no
nia pamięci tego pisarza- wa — wmurowana w ścia
-marynisty. Tym bardziej nę szkoły nr 29). Może by
że tradycyjnie już obcho pomyśleć coś i w tej spra
dom związanym z Żerom wie?
Poza tym warto z tej oskim towarzyszy duże za*
angażowanie społeczne, a kazji ogłosić kilka kotnfcur
niektóre związane z tymi sów marynistycznych — pi
obchodami prace wymaga sarzy, artystów plasty
ją długich przygotowań. ków, dziennikarzy. Można
Zwłaszcza że chodzi tu nie też zorganizować uroczyste
tylko o sprawy doraźne sesje filologów oraz sekcji
(akademie, sesje czy inne marynistów — pisarzy i
imprezy) ale także o tzw. dziennikarzy a także im
trwałe fakty kulturalne, do prezy — żeglarskie, tury
tyczące tych obchodów.
styczne i inne. Oczywiście,
Np. wiele jest do zrobię jest to tylko zasvgnalizowa
nia w dziedzinie wydaw nie problemu i niektóre
nictw. Rozeszły się niemal propozycje. Inicjatyw z tej
błyskawicznie cenne i inte dziedziny może być i nie.
resujące publikacje o Że wątpliwie będzie o wiele
romskim, wydane dla ucz więcej
łaściwie
pewne
czenia 100-lecia jego uro
przygotowania do tych
dzin. Dotyczy to m.in. ksią
obchodów już się roz
żek: H. Mortkowicz-Olcza
kowej „O Stefanie Żerom poczęły. Mianowicie, z oka*
skim” M. WameńsWej „O- rji minionej jut w br. 14.X
statnia róża” i „Siadami 110-tej rocznicy urodzin pi
Żeromskiego” czy W. Naw sarza. grono nauczycielskie
rockie^o i Ś. Wilczka ..Ste [ młodzież Szkoły nr 29 im.
fana Żeromskiego myśli o S. Żeromskiego w Gdyni,
ziemiach zachodnich i pół ufundowali dwie tablice pa
nocnych”. Można by wzno miatkowe ku czci pisarza.
wić niektóre z tych publi Jedna z nich umieszczona
kacji czy opracować i wy została w docmku w Orło
połeczeństwo
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Hala książeczka
kierować się nimi na ca dzień AWEŁ Dziontat ! Wydownłcświat byłby łagodniejszy f jaśniej*
two Morskie sprawili mi — i
szy, a ocean ludzkości o wiele, wie
sądzę wszystkim rozkochanym
le mniej straszny, groźny i burzliwy.
w prozie Conrodo i morzu - praw*
dziwo radość wypuszczajcie na nr*
Z pięciu rozdziałów (tematycz
nok książeczkę niewielkich rozmia nych) tej książeczki najbardziej po
rów, zatytułowaną „CONRAD O doba mi się ten ostatni. Może dla
MORZU”.
tego, ie „okręty są zawsze w po
Prawdę powiedziawszy cała proza rządku” natomiast Judzie są bar
Conrada jest o morzu. Ściślej - o dziej na podobieństwo okrętów, któ
człowieku borykającym się x mo* re nagle natrafiają jeden no dru
rzem, żyjącym z morza, zachwycają
bez uprzedzenia”. Katastrefy
cym się morzem, utożsamiającym giego
okrętów są wielkie i straszne. Kata
się z morzem i usiłującym ogarnąć strofy ludzkie są przerażające i ei przeniknąć do końca tę wielką, ta krutne. Czasem tok mole, ie nawet
jemniczą, zdradliwa i jednocześnie nikt kh me zauważa. A czasem
wierna (człowiekowi) toń.
znowu głośne i odrażające.
Książeczka, o której tu mowa skła
Graficznie książeczkę opracował
da się z cytatów z dzieł Conrada.
Złożył ją Paweł Dzianisz z tych „naj Ryszard Stryjec. Okładko sztywna i
piękniejszych słów”, jakie o morzu, płócienna, na niej naklejone foto
okrętach i człowieku z nimi związa grafia Conrada. Uważam ją ze
książkę roku naszego wydawnictwa.
nym zostały napisane.
Ostatnio zresztą nastała moda na Format jej jest bardzo poręczny.
aforyzmy, sentencje i wszelkie inne Można ją stałe nosić w kieszeni i
złote lub tombakowe myśli. lest na* odczytywać z tego miejsca, z które
wet „Biblioteka Aforyzmów”. Te a* go ma się ochotę. Sentencje w niej
foryzmy, dobrze, powiedzmy „naj zawarte przystają i pasują nie tylko
piękniejsze słowa”, mają szczegól de morza I okrętów, choć t nich
ny blask i urok. Znaczą ło, co zna wzięły swój początek. Z nkh się
czą i jeszcze coś więcej.. I jeszcze narodziły.
znacznie, znacznie więcej od tego
coś więcej. „Morze — powiada Con
rad — jest przyjacielskie i potężne,
K. Łasławiecki
jest piękne i siłne, ma wielki urok
i czarodziejska moc. Nie jesteśmy w
stanie poznać go do końca”. Tak
PSj Pani Janina Wadowska za
jak nie jesteśmy w stanie odgadnąć
f przemknąć do końca drugiego wstydza mnie, be słów „pieśń uj
człowieka. Gdyby te wszystkie myśli dzie cało” użył Adam Mickiewfez w
zawarte w tej małej książeczce zna „Konradzie Wallenrodzie” (Pieśń
le się na pamięć i gdyby chciało Wojdeloty). Ja natomiast pisząc fe
się o nich stale pamiętać I jeszcze lieton „Niech ujdzie cało” przypi
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sałem je Władysławowi Broniew
skiemu. Powinienem był napisać
„jak powiada Broniewski, cytując
Mickiewicza”. Jednakie mój felieton
mówif o rapoinnkmych pieśniach i
piosenkach partyzanckch ł rewolu
cyjnych. Pisząc go myślałem takie,
a właściwie przede wszystkim o
„PIEŚNI O WOJNIE DOMOWEJ”.
Ten wstęp do poematu jest niczym
innym jak niezłomną wiarą poety
w to, że „pieśń ujdzie cało”. Cały
felieton kończyłem zresztą słowami
tego „Wstępu”. Nadto pamiętam,
gdy w roku 61 na zakończenie II
Festiwalu Teatrów Studenckich w
tak zwanej Galówce (miałem przy
jemność to widowisko reżyserować)
Władysław Broniewski (był jednym
z aktorów tego wspaniałego, pełne
go poezji i radości widowiska) w
pewne) chwili zwrócił się do rozen
tuzjazmowanej widowni: „Pozwólcie
mi powiedzieć jeszcze jeden wiersz,
be wierzcie, że tylko pieśń ujdzie
cało”. Powiedział ich wtedy dużo
więcej niż przewidywał program.
Mówif je wspaniałe, z ogromnym
przekonaniem i wielkim entuzjaz
mem. Wzruszył się przy tych swoich
pieśniach de łez. Zdarzenie to mia
ło miejsce w Gdańsku na scenie
Opery i FRHarmonR Bałtyckiej.
Póza tym felieton nie jest pracą
naukową i nie musi być w nim przy
pisów i odsyłaczy. Ale nie powinno
tet być w nim mylnych informacji.
Jednakże e pieśni, która ujdzie ca
łe mówi już Homer. Oczywiście nie
co Innym zestawem słów. Sens jed
nak jest ten «am.
Last.

Bezpieczna
kryjówka
OKASZLUJĄC leży w wysokiej
trawie bagiennej, a strumienie
potu spływają mu po twarzy.
Gruba, szara koszula rozpięta
do pasa. Wilgotna od potu przy
lepiła się do ciała.
Wczesnym rankiem, o szóstej godzinie,
udało mu się uciec z kamieniołomów. Ktoś
w więzieniu opowiadał, że u północnego
skraju bagna biegnie linia kolejowa. Go
dzina po godzinie przedzierał się już przez
bagno, na linię kolejową nie mógł jednak
trafić.

P

Jest uwięziony w błocie, które rozpoście
ra się między miastem i zakładem kar
nym. Teren został już na pewno otoczony,
aby nie pozwolić mu ujść.
Wyczerpany legł na plecach I wkrótce
zapadł w głęboki sen.
Obudził się nagle I to nie z powodu
jokichś odgłosów czy ruchów. Instynktownie
wyczuwał, ie nie jest sam. Otworzył oczy
czujnie, gotów jak zwierzę do skoku I zo
baczył stojącą nad sobą dziewczynę.
Jest bardzo młoda, nie starsza niż 17 lat,
ma na sobie niebieskie dżinsy, bluzeczkę
bez rękawów i przygląda mu się uważnie.
— Pan musi być tym uciekinierem — po
wiedziała obojętnym tonem. On tymczasem,
z zaskoczenia, nie może się zdobyć no od
powiedź. — Zanim wyszłam z domu dzwo
nił ojciec I prosił matkę oraz mnie, abyś
my nie opuszczały domu, ponieważ uciekł
jeden z więźniów.
— Wygląda jednak na to, źe nie posłu
chałaś ojca — powiedział surowym głosem.
- Rodzice będą się o ciebie niepokoić.

na suknię. Byłoby inaczej - sądzi mój oj
ciec - gdybym w tym roku uzyskało pro
mocję. Z tego nic jednak nie będzie, bo
zostanę siedzieć. I dlatego sukni nie dos
tanę.
— Może ojciec nie ma pieniędzy.
— Och nie. Jest aptekarzem. Jedynym w
tym mieście. Sam robi interes na tych re- i
ceptach.
Weszli głębiej w las i wkrótce stanęli no
małej polance.
— To tutaj.
— Co tutaj? — zapytał rozglądając się.
— Teraz sam pan widzi jak dobry jest ten
mój schowek. Nawet go pan nie odkrył. —
Podeszła na sam środek polany, uklękła, roz
sunęła gęstą warstwę trawy i gałęzi i pod
niosła klapę. Zrobiona była z drzewa wzmo
cnionego stalowymi prętami, a zamykana
była na ciężką nieco zardzewiałą zasuwę.
Gretz nachylił się I zaglądnął do ciem
nego dołu pod sobą. — Co tam jest w
środku?
— Nic poza dwoma świecami i pudełkiem
zapałek, które kiedyś przyniosłam. To ro
dzaj piwnicy - objaśniła dumnie i zaczęła
schodzić po drewnianych, obrośniętych
mchem stopniach. Posłyszał jej niecierpliwy
głos: „Gdzie pan się podziewa?".
Ostrożnie postawił nogę na pierwszym
stopniu, potem na drugim i trzecim. Gdy
stanął no podłodze dziewczyna zapaliła obydwie świece i podała mu jedną. - Niech
pan się rozejrzy, chociaż niewiele tu do
oglądania.

— Nic mnie to nie obchodzi. Nie roz
mawiam chwilowo z ojcem — paploła swo
bodnie dziewczyna.

- ściany są betonowe - powiedział bar
dziej do siebie niż do niej. No i?

Gretz bił się z myślami. Przerwała mu.
Dlaczego leży pan w trawie i śpi? Czy nie
powinien pan uciekać dalej, aby pana nie
złapano?

— Zostanie pan tu przez jakiś czas, trzy
albo cztery dni, zanim grupa pościgowa
nie przekona się, że musiał pan ujść dalej.
Potem skoczy pan rano na pociąg towa
rowy, który powiezie pana na wolność.

— Och tak, rzeczywiście, tylko ie zabłą
dziłem. Szukam linii kolejowej.

Czy jej głos nie brzmi lekko cynicznie?

- No to istotnie pobłądził pan. Ona bie
gnie dokładnie wzdłuż granicy miasta. Jed
nak gdyby pan jq znolatł też by to panu
niewiele pomogło. Na tej trasie jeździ tyl
ko jeden pociąg towarowy I to o piątej
rano.
Gretz oblizał językiem wargę j zastana
wiał się. Jeśli wezmę jq za zakładnika.»
— Człowieku, dlaczego pan nie wstanie
i nie poszuka sobie jakiegoś schronienia?
- zapytała dziewczyna ostrym tonem.
- Tutaj, na bagnie? Tu nie ma żadnego
schronienia.
— Znam takie miejsce — powiedziała jak
by mimochodem, zerwała kwiatek I zaczęła
obrywać listki.
Potarł sobie w roztargnieniu czoło. — Co
to za schowek?
— Całkiem odosobnione miejsce, którego
nie zna nikt prócz mnie.
— Daleko stąd?
— Niedaleko — odpowiedziała. — Leży
po drugiej stronie rzeki, gdzie psy nie od
najdą naszych śladów. No więc jak? Chce
pan, żebym mu pomogła? Czy też nie?
— Naturalnie — odpowiedział Gretz os
trożnie. — Zastanawiam się tylko dlaczego
się na to decydujesz?
— Gada pan jak mój ojciec — powie
działa ostro. Czy muszę to robić koniecznie
z jakiegoś powodu? Robię to, bo tok mi
się podoba. A jeśli pan chce wiedzieć
gdzie znajduje się ten schowek niech pan
idzie za mną, ponieważ nie mam czasu ca
ły dzień.
Stanęli nad brzegiem rzeczki. Weszła do
wody i oglądnęła się niecierpliwie na Gretza. - Na co pan jeszcze czeka?
Wszedł również do wody, która miała ze
dwie stopy głębokości. Kilka chwil szli ra
zem z prądem.
Brzegi rzeczki porastały gęste krzaki, za
którymi zaczynał się lasek. Dziewczyna za
trzymała się nagłe i zaczęła wychodzić na
brzeg.
W trakcie naciągania obuwia zapytała:
Za co pana zamknięto w więzieniu?
— Z powodu kilku włamań - odpowie
dział. Sprawę napadów z bronią w ręku
i tę historię z kobietą, którą zastał samą
wołał przemilczeć. Dziewczyna nie powinna
się go bać. Najlepiej będzie jq trzymać
przy sobie tak długo, na jak długo będzie
potrzebna...
Zmienił temat. — Dlaczego nie rozma
wiasz chwilowo z ojcem?
— Bo mój ojciec jest jednym z najwięk
szych sknerów jakie znam.
Gretz usiadł obok niej w trawie ł zaczął
wylewać wodę z pantofli. — Jak to - sknera?
— No tak, widziałam w sklepie piękną żół
tą suknię, cacko, mówię ponu. Ona kosz
tuje jednak 50 dolarów, a mój ojciec uwa
ża, że 50 dolarów to zbyt duży wydatek

Spokojnie - myśli Gertz. — A skąd wez
mę coś do jedzenia?
— To żaden problem. Będę przynosić
codziennie chleb i świeżą wodę.
Oparł się o ścianę. - Nie odpowiedziałaś
ml wciąż jeszcze dlaczego to robisz.
— Zupełnie jak mój ojciec - powiedziała
tonem oskarżającym. - On też musi zawszą
znoć powód. - A ja chcę bez powodu.
Potrząsnął głową. - Nie pomaga się
przecież obcemu bez żadnego powodu.
Zlekceważyła jego uwagę i powtórzyła:
„Proszę, jeśli pan nie chce...” I zbliżyła się
do schodów. Stanął szybko przed nią, aby
zagrodzić jej drogę.
— A ja nie mam powodu, by el wierzyć.
— Dziwny z pana typ — wykrzyknęła. —
Znajduję pana całkowicie wyczerpanego,
pomagam panu znaleźć idealną kryjówkę
gdy nie ma pan żadnych szans na uciecz
kę i ma pan jeszcze czelność mówić ml, że
nie ma powodu by mi zaufać.
— Mogłabyś pójść do miasta I zodenuncjować mnie.
- Mogłam to już zrobić wtedy, gdy zo
baczyłam pana śpiącego — przypomniała
mu. - Myśli pan, że wtedy prowadziłabym
pana do tej kryjówki?
— Nie wiem. Nie spotkałem jeszcze kogoś
takiego jak ty.
- Zupełnie jak mój ojciec I - powiedziała
znowu dziewczyna. Odwróciła się ku ścia
nie, ukryła twarz w przedramieniu i zaczęła
pochlipywać. — Cokolwiek zrobię jest fał
szywe. Najchętniej umarłabym.
Stał w zamyśleniu. Ona ma rację — my
ślał - dawno mogłaby już mnie zadenuncjować. Zastanawiał się nad swoją sytua
cją: grupa pościgowa, psy śledcze i poli
cjanci. Wszyscy mają tylko jeden cel: zła
pać go. Z drugiej zaś strony ta piwnica nie
jest złą kryjówką.
- Dobrze - powiedział nagle. — Prze
stań z tym kwileniem. Nie myślałem w tym
duchu.
- Myślał pan! Pan mi nie wierzy! Jesz
cze mocniej zaszlochała.
— Ufam ci. Zrobimy tak, jak to zaplano
wałaś.
Bezgłośnie otarła nos i wstała. - Na
prawdę?
— Tak — powiedział ł wskazał głową na
schody. - Idź już szybko. Wspięła się po
stopniach, uniosła drewnianą klapę I jesz
cze raz odwróciła się: - Pamięta pan chy
ba o tej żółtej pięknej sukni, o której opowiadałam, która kosztuje 50 dolarów l
której ojciec nie chce mi kupić?
- Spojrzał do góry I zapytał: Tak, o co
jeszcze chodzi?
Na twarzy dziewczyny pojawił się uś
miech, jakiego nie widział jeszcze. — Wła
dze powiatowe płacą za każdego uciekinie
ra z więzienia 50 dolarów. A za informację
o tym gdzie się znajduje tylko 25 dolarów.
Ja zaś chcę mieć suknię za 50 dolarów.
Gretz widzi jak ciężka klapa zatrzaskuje
się, słyszy jak zaciąga się ciężka zasuwa i
wie, że znowu jest tylko więźniem.
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DZIENNIK BAŁTYCKI

ODAJ w zeszłym
tygodniu witaliś
my ich na lotnis
ku w Rębiechowie. Opa
leni, zadowoleni z poby
tu tam, ale również chy
ba z powrotu, lorócili
po zaszczytnej służbie.
Do swoich rodzin i swo
ich jednostek, Ale polm
ski udział w Doraźnych
Siłach Zbrojnych ONZ
na Bliskim Wschodzie
jeszcze sie nie skończył.
Wracających
zastąpili
inni. ich koledzy, którzy
pod gorącym słońcem
Afryki dają swój żoł
nierski wkład w sprawę
pokoju.
Wiadomości o ich pra
cy i życiu w Afryce na
pływają różnymi źród
łami. Odwiedzają ich
specjalni wysłannicy go
zet i czasopism, pamię
ta o nich dziennik TV
w swoim codziennym
serwisie, a teraz (środa
przed pasjonującym me
czem Włochy — Holan
dia) mieliśmy okazję bli

B

żej przyjrzeć się ich
służbie. Za sprawą kolo
rowego reportażu mjr.
Edwarda Wojtary, który
przedstawił
codzienny
rytm obowiązków i za-

ieć polskich oddziałów
w tzw. strefie buforo
wej.
Nazwa ta, może nie
najładniejsza,
oddaje
przecież meritum i sens
sprawy, I nasi żołnierze
doskonale
rozumieją
swoją rolę. Stanowią jed
no z ogniw rozdzielają
cych dwa wrogie obozy,
dwie stale będące w sta
nie pogotowia armie.
Gdyby posłuchać opi
nii współtowarzyszy z

innych armii czy naczel
nych przełożonych — o*
czy wiście opinii o na
szych żołnierzach —by
łaby ona wyraźnie w sa
mych
superlatywach.
Dzielni, pracowici od
powiedzialni. Doskonale
wyszkoleni i przygoto
wani do tych, bądź co
bądź,
niecodziennych
warunków życia i służ
by. I wcale się tym opi
niom nie dziwimy —

żołnierz polski nie pierw
szy przecież raz spraw
dza sie w niezwykłych
okolicznościach.
nie
pierwszy raz może słu
żyć za przykład i zdoby
wać uznanie obecnych.
Ale trzeba również
przyznać, że w tropikal
nym klimacie stworzo
ne zostały warunki uła
twiające spełnianie oho
wiązków — także dzięki
własnej pomysłowości i
gospodarności.

Ot, chociażby własna
piekarnia racząca żoł
nierzy świeżutkim Chle
bem, a czasami nawet
pączkami; docenić to po
trafi tylko ten, kto ty
godniami musiał żywić
się sucharami. Albo ku
chnia starająca się o
polski jadłospis. Działa
tam też biblioteka, klub
filmowy,
radiostacja
„Słońce”, której miłych
kobiecych głosów uży

cza żeński personel polo
wego szpitala w Ismaiii.
Ten szpital to w ogóle
osobna historia. Siusześćdziesięcioosobowy
wysoko kwalifikowany
personel medyczny opie
kuje się nie tylko Polakami, służy wszystkim
oddziałom
Doraźnych
Sił, a przygotowany jest
do niesienia pomocy w
najbardziej skompliko
wanych przypadkach.

Pierwsza lokata
• Dokończenie ze str, 4
bie z rodzicami, z nich pra
wie połowa w kuchni lub
we wspólnym pokoju. Po
urodzeniu dziecka matki
nie mogły sobie pozwolić
na przerwanie pracy, a
sprawy opieki nad malu
chami spędzały im sen z
oczu.
Mimo to...
Minęło dziesięć lat i no
we ankiety ujawniły prag
nienia następnego „rzutu”
dwudziestolatków. Są bo
gatsi o doświadczenie —
nie własnych rodziców,
przeciw któremu mogliby
protestować powołując się
na różnicę pokoleń. Pery
petie małżeńsko-rodzinne z
połowy lat sześćdziesiątych
obecne dwudziestolatki ob
serwowały w wieku, gdy
mogły je łatwo zrozumieć,
zapamiętać i ocenić. Oce
na jest zresztą prosta: na

Mniej więcej cztery lata
trwa triumfalny
pochód
przez świat krakowskiego
Teatru STU, stworzonego
i kierowanego przez Krzy
sztofa Jasińskiego — absol
wenta krakowskiej PWST,
iriscenizatora wielu impo
nujących widowisk, potra
fiących
skupiać i po 200
tys. widzów (np. z okazji
święta
Gazety Krakow
skiej”). Jego „Sennik Pol
ski” — „wiwisekcję duszy
polskiej” podług snów wie
szczów i poetów wspólczes
nych — z trzema bohatera
mi: „Kordianem, który ni
gdy
nic
nie
zdziałał,
Konradem,
który zawsze
działać pragnie i Jaśkiem,
któremu działać każą” —
obejrzało blisko 50 tys. wi
dzów od Południowej Ayne
ryki po subkontynent indyjs
ki. Argentyńczyk mówił po
tern o sztuce Teatru STU:
„Czułem, że maja oni na
prawdę coś do powiedze
nia. Mimo że nie rozumie
lęm języka, byłem pod ich
wrażeniem”. Aktor z Ugan
dy: „To było fantastyczne.
Muzyka, gra, wszystko”
Widz z Wybrzeża
Kości
Słoniowej: „Przełożyli teatr
na język uniwersalny”.
Teraz, w ramach „Spot
kań Jesiennych”,
Teatr
STU przedstawił „Exodus”
— poemat obrzędowy Lesz
ka Moczulskiego z muzyką
Krzysztofa Szwajgiera, Pa
wla Biruli i Marka Grochu
ty, ro inscenizacji i reżyse
rii Krzysztofa Jasińskiego.
Na miejsce spektaklu, dzie
jącego się wszędzie, tylko
nie na tradycyjnej scenie,
wybrano salę gimnastyczne
gdyńskiego Pałacu Młodzie
ży, zaczęło się zaś icidowi
sko z opóźnieniem,
gdyż
służba porządkowa zupeł
nie nie mogła sobie pora
dzić z nawałem widzów. Co
wpłynęło na ten ..antyexodus” — sława teatru,
wieść o tym że sceny z ra
ju przedstawione tu zosta
ły w rajskiej scenerii, czy
oczekiwanie na prawdzi
wie wielką sztukę? Przypu
szczalnie — wszystko to po
trosze, Teatr STU zalicza
ny jest bowiem do czoło
wych współczesnych zespo
łów awangardowych. Tę awangardę, rozumianą jedy
nie jako imitację „najśwież
szych” odkryć światowych
centrów sztuki, pogoń za „udziwnianiem”, rezygnację
z prostoty sztuki — Jasiń
ski odrzuca. Natomiast skła
nia sie ku niej, „jeżeli awangardę rozumieć jako to.
co jest lekceważone przez
oficjalność, to co młode,
rodzące się, o czym się mó
wi w prywatnych rozmo
wach, o czym ktoś może po
wiedzieć TO JEST MOJA
SZTUKA. JESTEM WYRA
ZONY W TYM TEATRZE”.
Jasiński jest za sztuką, któ

przekór wszystkim trud tycznymi i społecznymi,
nościom, więź uczuciowo- czy choćby z dążeniem do
intelektualna
utrwaliła osobistej zamożności (tę
związki małżeńskie; liczba ciuchy!), osiąganej przez
rozwodów w wieku do lat wysoko wydajną pracę?
trzydziestu
bezwzględnie Wcale nie. W harmonij
spadła. A jeśli tak, wnio nym życiu rodzinnym, w
sek też jest prosty. Trzeba atmosferze miłości, troskli
kontynuować wypróbowa wości i bezpieczeństwa« ja
ny model szczęścia. Nie ką tworzy dobre porozu
przez fndyferentyzm wo mienie ze współmałżon
bec wielkich problemów ży kiem | dziećmi — rozwija
cia — ideologii, polityki się osobowość, dając swo
czy gospodarki, ale dlate bodne, nie dławione kom
go" że takie szczęście jest pleksami ■ ujście talentom i
dostępne dla wszystkich, pragnieniom. Może nie wie
którzy spełnili warunek dzą jeszcze g tym dwudzie
intelektualno - uczuciowe stolatki, ale wie psycholo
go doboru w małżeństwie, gia. Nie trzeba się zatem
czyli dostępne niemal pow martwić, jeśli dzisiejszy
dwudziestolatek — cytuję
szechnie.
z „Polityki” — „...unika
myślenia w kategoriach
LEKSYKON
publicznych szuka schro
ZACZYNA SIĘ OD „M”
nienia w małych, przyja
cielskich grupach, demon
Czy szczęście małżeńskie struje aspiracje przeciętne,
koliduje z ambicjami poli- marzy o uczuciu, o wyro
zumiałości. łagodności, ci
szy. spokoju...”. On pod
świadomie szuka najlepsze
go miejsca« skąd będzie
świadomie startował do
służby społecznej w auten
tycznym sensie tego sło
wa. Takim miejscem jest
szczęśliwa rodzina -1- opar
cie w złym i w dobrym,
w aspiracjach skromnych
i wielkich.
ra potrafi unieść „cuut pra
Dobrze więc dla nas
wdę o nas”.
wszystkich, że jak przed
„Exodus”: poemat — ob dziesięciu laty, tak i dziś
rząd teatralny, jakieś współ „...w
leksykonie
naszej
czesne misterium
laickie młodzieży na pierwszym
nawiązujące
do tradycji miejscu umieszczona jest
kultury współczesnego świa miłość”.
ta, to przede
wszystkim
IRENA GDOWSKA
piękny spektakl, operujący
w równej mierze słowem
współgrającym świetnie z
instrumentami, czy też gio
szonym chóralnie a capella,
muzyką (mamy tu coś w
rodzaju big-beatowej ope
ry), czy obrazem teatral
nym, opartym na symboli ® Dokończenie ze str 5
ce ognia, wody i życia. Sio wiązać) czy domy uciechy.
wo, dźwięk, światło, ruch
sceniczny komponują się Każdy bierze „toto” i albo
tu w jednolitą, przejmują czyta albo nie, tak czy ojednak spokojnie rzu
cą całość. Najbardziej „tra wak
dycyjnym” elementem tego ca na ulicę.
niezwykłego spektaklu chy
Żebraków
i obszarpa
ba jest jeszcze mimo wszy nych ludzi też niemało i
stko słowo, chociaż Le nikt z tego tytułu nie mart
szek Moczulski, lansując wi się. Inna rzecz, że oswa
koncepcję
poezji bok takich przypadków, któ
mówionej (formy przeka re budzą nie tylko samą
zu prasowego i książ litość, zdarzają się i bar
kowego traktuje on ja dzo sympatyczne.
Np. w
ko w pewnym sensie zde- którąś niedzielę pod filara
waluowane), uważa iż właś mi jednego z drapaczy na
nie jedynie „żywe słowo” Manhattanie
widziałam
zapewnia tekstowi odpo smukłą dziewczynę, grająca
wiednią formę
nośności. smętne melodie na flecie.
Nośność ta potęguje się o- Napis.«który miała przycze
czywiście wielokrotnie, gdy piony do tacki
głosił, że
w sukurs słowu przychodzi jest studentką i brak jej
muzyka, zbiorowy śpiew i środków na kontynuowanie
recytacje, światło, ruch see studiów (za które w USA
niczny — wszystko to pod sporo się płaci). Na słyn
porządkowane
jednolitej nym Brodwayu spotkać
koncepcji. całościowego spe można
brzuchomówców,
ktaklu. To jest właśnie o- wspaniale
muzykujących
wo spotkanie teatru-miste Murzynów, albo wyznaw
rium z: poezją-misterium, ców« boga Wisznu, którzy
którym Krzysztof Jasiński prezentując przechodniom
tak zafascynował widzów co potrafią liczą na datki.
kilku kontynentów.
Jego Zatrzymujących
się jest
spektakl-poemat
operuje
szczodrze, symbolami: Aniol,j któremu
przypala
skrzydła Strażnik Ziemskie
go Porządku, Ona — Ewa,
On, wreszcie
anonimowy
tłum, kończący spektakl E- nic zaktualizowane XXI wy
xodusem
—
odejściem danie almanachu
dziwnych
zatytułowanego
Wszystko jest tu symbo rekordów,
„Guinness
Book
of
Records”.
lem: piekło, niebo — któ Ód swej pierwszej edycji w
re właściwie niebem nie 1954
r. książka osiągnęła łą
jest, ziemski byt J jego czny nakład blisko 24 min
sprawy. Charakterystycz egzemplarzy i została przetłu
na 14 języków. Au
na dla atmosfery tego maezona
torami tego przewodnika po
spektaklu jest chociażby dziwnych rekordach świato
inwokacja Anioła: „kiedy wych są bliźniacy Norris
i
Ross McWhirter, przedsta
nie
będziesz miał
do wiciele
profesji
piwowars
kogo dzisiaj zwracać, cho kiej, ongiś szefowie znanego
browaru
Guin
ciaż nie będzie to ogólny brytyjskiego
Spisywaniem ciekawos
chaos i zamieszanie, wtedy ness.
tek typu „naj... naj... naj...”
przyjdź do mnie, a ja w za zajęli się po to, by piwo
mian, twój opiekun,
ten szom dostarczyć tematów do
knajpianych dyskusji. W no
który czuwa nad twoim ży wym
wydaniu almanachu uciem, nie dam ci ulgi ani wagę recenzentów zwróci! po
siadacz
absolutnego
rekordu
pocieszenia, bo nie szuka
brazylijski obywa
łeś przecież w życiu łatwe ojcostwa,
tel- Raimundo Carnauba. któ
go pocieszenia — nie obie ry spłodził 38 dzieci ze swą
żoną Josimar, zaś dalszych 87
cuje ci niczego”.
potomstwa wydały mu
Teatr STU ma rodowód sztuk
na świat
jego i kochanki.
studencki — ale dawno już Niebanalny wydaje się rów
przerósł skale takiego okre nież rekord ustanowiony przez
Murariego Indera. Moślenia. To jeden z najcie Hindusa
hana Aditya, hobbystę w za
kawszych obecnie teatrów kresie manicure. W ciągu 31
polskich — zresztą jedyny lat swego młodego życia Mn*
rari wyhodował sobie u le
w swoim rodzaju.
wej reki paznokcie o łącznej
LAIK
długości 1,40 metra.

naj... naj..

Wspominam o tych
wszystkich
sprawach
które interesująco poke
zał reportaż mjr. Wojtary m. in. po to, ab%
podkreślić i naszą dba•
łość o swoich żołnierzi
i ich własną inicjatywę
Są to jednak sprawy nit
najważniejsze — wszah
posłani tam zostali nas
żołnierze w określonych
celach. 1 pracują rzecz\
wiście rzetelnie w tran
sporcie przy uzdatnia
niu i dostarczaniu wo
dy, której stale brakuje
(Cywilni mieszkańcy si
nieraz oddaleni od źró
del ok. 20 km). Pełnk
także polscy żołnierzt
służbę w punktach ob
serwacyjnych. w policj
drogowej, niosą pomo<
ludności,
Kiedy wiec jedni i
nich wracają do kraju
a inni zostają wyznaczi
ni do Doraźnych Si
Zbrojnych my tu — u
kraju — możemy by(
spokojni — nasze woj
sko spełnia tam uczci
wie i przykładnie swó‘.
żołnierski
obowiązek
Służy dobrej sprawie.

wt
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y| A nabrzeżach pasa
li żerskiego portu w Pi
reusie od wczesnego
ranka panuje ożywiony
ruch. Malowniczy tłum po
dróżnych, objuczonych róż
nego rodzaju tłumokami i
oakunkami przepycha się
do pomostów prowadzących
na pokłady. Promy i pasa
żerskie stateczki, z braku
miejsca, cumują obrócone
dziobem lub rufą do nabrze
ża. Najmniejsze jednostki
kursują do portów Zatoki
Saronickiej. Większe prze
wożą ludzi
i pojazdy na
Cyklady. Kretę i dziesiątki
innych wysp, które czasem
same nie wiedzą, czy leżą
B. Kanołd
w Europie, czy w Azji.
Staję w kolejce przy tra
pie, wiodącym na pokład
„Apollona”. Ławki ustawio
ne na rufowym pokładzie
przeznaczone są dla podróż
nych trzeciej klasy. Oddzae
lone
kratą
śródokręcie
świeci pustkami. Turystów
o tej porze roku już niei wielu, a dla wyspiarzy po
dróż w drugiej klasie stała
się po ostatnich
podwyż
kach cen luksusem.
Wkrótce ryk okrętowej
syreny obwieszcza początek
rejsu. Przez kilkanaście mi
nut wzdłuż burt przesuVa- >
piękne melodie i polską ją się sylwetki statków cu
przy zatłoczo
muzykę, którą po 40 la mujących
tach
dzięki
wykonaniu nych nabrzeżach portu to
warowego. Pireus jest naj
Wyższej Szkoły Muzycznej większym greckim portem
z' Gdańska usłyszeliśmy, handlowym. Nie rozbudo
najserdeczniej dziękujemy. wywany od dziesiątków lat
pęka dzisiaj w szwach. Tu
Chcielibyśmy Was usłyszeć również
zbiegają się nitki
we Francji
linii żeglugowych,
łączą
cych kontynentalną część
(—) podpisy
Grecji z licznymi wyspami.
Wbrew
moim oczekiwa
niom sieć pasażerskich po
(Tłumaczenie z angielskie łączeń między wyspami nie
jest zbyt rozbudowana. W
go);
przypadkach po to,
„Wiele podziękowań za wielu
dostać się na sąsiednią
występ kwartetu z Brna i aby
wyspę trzeba wracać do od
za występ orkiestry. Bar ległego
o nół dnia żeglugi
dzo dziękujemy”.
Pireusu.
(—) J. Grinberg,
jFB ON AD godzinę płynie
Melbourne, Australia
my wzdłuż Wybrzeża
s
Apollina. Tak nazy
Powyższe i inne wypo wali Grecy swoją riwierę
wiedzi, których kronika rozciągającą się na połu
zawiera 359, wymownie dnie od Pireusu. Modne ku
świadczą, że muzyka na rorty i wczasowiska tworzą
prawdę leczy, wzmacnia na brzegu linię niemal ciąg
siły duchowe i . dodaje łej zabudowy. Potem ostry
. wiary w sens życia. Gdar zwrot na wschód koło przy
ska PWSM, koncertując w lądka Sounion. Na wyso
Ciechocinku, ma w tym kiej, brunatnej skale wyra
swój społeczny i artystycz ziście rysują się białe mar
ny udział.
mury świątyni boga mórz
— Posejdona.
W podręcznikach geo
Cyklady określa się
Roman Heising grafii
jako archipelag ponad 200
wysp położony w południo
wej części Morza Egejskie
go. Podobno z tych dwóch
setek tylko 23 są zamiesz
kane. Zbliżamy się do pierw
szej z nich. Kea. Jasnobrunatne góry. miejscami po
kryte zielonymi plamami
dziecięca kolęda, z tym, że karłowatych zarośli. Skalis
Halloween
jest bardziej ta, poszarpana linia wybrze
masowy. I mimo że do naj ża. Kiedy mijamy latarnie
bardziej popularnych — o- wysunięta w morze na stro
bok dyni — masek, które mym cyplu „Apollon” kie
dzieciarnia wkłada na gło ruje dziób ku majaczącym
wy należy trupia główka, na horyzoncie zarysom in
To Mykonos.
dzieci są roześmiane i cie nego ładu.
o
tym
szą się z każdego wrzuco Wiele słyszałem
nego do
ogromnej torby skrawku ziemi, rzuconym
(czasem też maski) cukier- w granatowe odmęty Mo
rza Egejskiego.
Mykonos
WŁADYSŁAWA
cieszy się sławą jednej z
WRZEŚNIEWSKA
najpiękniejszych wysp Hel;■}M• • :■
. ySSlS
- MHBBiHI

w Ciechocinku
9 Dokończenie ze str. 4
bardzo dziękujemy Minis
terstwu Kultury i Sztuki
oraz organizatorom koncer
tów, jak również młodzie
ży Wyższej Szkoły Muzycz
nej w Gdańsku za prawdzi
wą ucztę duchową, jaką
nam sprawili swymi kon
certami”.
(—) szereg podpisów

„Serdeczne brawa za pięk
ną akcję upowszechniania
dobrej muzyki w świetnym
wykonaniu utalentowanych
studentów i absoheentów
PWSM w Gdańsku. Z głę
bokim, wzruszeniem i uz
naniem wysłuchałam cyklu
Waszych koncertów”.
(—) mgr J. Wyrzykowska
z Warszawskiego Towa
rzystwa Muzycznego

„W imieniu Polaków z
Francji, przebywających na
kursie w Ciechocinku, za

z
dużo, ofiarodawców mało.
Spisywanie tych wszyst
kich uwag
i spostrzeżeń
człowieka rzuconego w wir
życia kilkumilionowej ame
rykańśkiej metropolii prze
rywać mi zaczęły powtarza
jące się co chwilę dzwonki
u drzwi. To dzieci, zgodnie
z tradycją Halloweenu (wi
gilia wszystkich świętych)
chodzą poprzebierane po
domach i zbierają słodycze.
Wygląda to tak, jak nasza
góBHBnMnnp

IERWSZY raz spot
kaliśmy się w la
tach pięćdziesiątych.
Był wtedy szefem technicz
nym floty w PPiUR „Ar
ka” w Gdyni. Największe
polskie
przedsiębiorstwo
kutrowe
przechodziło
wówczas burzliwy rozwój.
Dziesiątki niewielkich żół
tych kutrów odbywało ca
łe wielomiesięczne wypra
wy śledziowe na Morze
Północne, łowiąc tam tysia
ce ton ryb. Mówiliśmy
właśnie o przygotowaniach
do kolejnej wyprawy na
Fladen Ground, gdzieś hen
pod brzegi północnej Szko
cji.
Rozmowę zakończyliśmy
jednak na spra wach żeglar
skich. Kazimierz Binkiewicz
opowiadał z taka
pasją o pływaniach pod
białymi żaglami, o jach
tach, działalności
sekcji
żeglarskiej
RKS
Arka,
której był komandorem
iż rezultatem tej rozmowy
stało się kolejne
nasze
spotkanie —
najbliższej
niedzieli, na pokładzie sta
rej
wysłużonej
„Przy
godyPopłynęliśmy na
zatokę.
Było
później
cudowne żeglowanie i pas

P

kudne
szkwalisko
w
strugach
ulewy
kiedy
„Przygoda”, tylko na ma
leńkim bezanie i foku, pły
nęła w głębokim przechy
le... i refleksja, że navigarr
necesse est.
Od tej pory przez Ima
całe spotykaliśmy sie z Ko
■dem.. Spotykaliśmy się w
klubie, na zebraniach Za
rządu Okręgu
Polskiego
Związku Żeglarskiego, o
później Gdańskiego Okręwego Związku Żeglarskie
go, na pokładach jachtów,
w obcych portach. Kazi
mierz Rinkiewiez, piastu
jący odpowiedzialne stano
wiska
to
przedsiębior
stwach gospodarki rybnej,
zachował się w pamięci ty
sięcy żeglarzy polskich, a
także mojej przede wszy
stkim jako człowiek morza,
wspaniały żeglarz, działacz
społeczny, któremu rozwój
tej pieknej dyscypliny spor
tu i rekreacji leżał szcze
gólnie na sercu.
On, urodzony na głębo
kim śródlądziu — to odle
głym Lwowie, szczególnie
upodobał sobie morze, że
glarstwo. Na każdym kro
ku walczył o jego wysoką
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rangę. o właściwe miejsce
w całym
wybrzeżowym
sporcie. Było to szczególnie
konieczne w latach pięć
dziesiątych — po okresie
regresu, kiedy trzeba było
na nowo odbudowywać cały
ruch żeglarski, walczyć o
rozbudowę szeregów, flo
tylli, walczyć wreszcie z
formalistycznymi przepisa
mi, które krepowały roz
wój tej pięknej dziedziny
sportu. Był wtedy filarem
Zarządu Okręgu PZŻ w
Gdańsku. Jako jego wice
prezes dźwigał na sobie
cały ciężar
organizacyj
nych poczynań zmierzają
cych do szerszego otwarcia
morza dla całego społeczeń
siwa.
Robił to z powodzeniem.
Miał bowiem piękną ceche
— dar zjednywania sobie
ludzi, zdobywania ich za
ufania. zarażania bakcylem
żeglarstwa całego otocze
nia, Jednym, z zarażonych
jest m. in. piszący te sło
wa. Czynił to zresztą w
bardzo praktyczny sposób
— przeprowadzając ludzi
przez morze. Szeroka dzia
łalność społeczna — praca
w Zarządzie Okręgu PZŻ.
a później GOZŻ, w MZKS

(Korespondencja własna)
lady. Ma wielu stałych by
walców wśród znanych ak
torów i literatów oraz ty
siące zwykłych turystów,
którzy przybywają tu wokresie sezonu.
Po pięciu godzinach że
glugi
rzucamy kotwicę u
wejścia do jedynego portu
wysepki. Jest za mały, by
przyjąć „Apollona”. Z gór
nego pokładu mogę objąć
wzrokiem malownicze mia

ce szeregiem na skalnym
cyplu — prezentują się wy
jątkowo malowniczo.
Motorówki przewożą po
dróżnych i bagaż na porto
we molo. Tu już czekają co
bardziej przedsiębiorczy tu
bylcy. — Mister! Ładny po
kój — tylko 40 drahm! Ce
ny stają się coraz bardziej
przystępne w miarę jak ubywa potencjalnych pensjo
nariuszy. Przetargi trwają

Wojciech Dąbrowski
steczko skupione wokół jeszcze kilkanaście minut,
portu. I Trudno oprzeć się potem ludziie znikają w wąs
wrażeniu, że jest ono dzie kich uliczkach. Sylwetka
łem jakiegoś architekta — „Apollona” ginie na hory
kubisty. Nieregularne pro zoncie.
stopadłościany małych dom
Schronisko młodzieżowe
się w niewielkim
ków są amfiteatralnie spię mieści
trzone na stokach sporego domku, sąsiadującym z
pagórka; stłoczone jeden o- dwoma cerkiewkami. Po
bok drugiego i jeden nad południowe słońce sprawia,
drugim wokół
wąskich i że nieskazitelna biel ścian
krętych uliczek. Płaskie da aż kłuje w oczy. Zostawiam
chy, niewielkie okienka za bagaż pod opieką życzliwej
opatrzone
w zielone lub gospodyni i wychodzę na
niebieskie okiennice.
Ol miasto.
W porcie, wyciągnięte na
śniewająca biel ścian kon
trastuje z jasnobrunatną brzeg, stoją bajecznie ko
lorowe rybackie łodzie. Bez
barwą okolicznych gór.
trudu odcyfrowuję na bur
ODOBNO mieszkań tach imiona świętych: Agcy Mykonos bielą swe hios Stefanos, Aghia Anna.
domostwa regularnie Aghios Dimitrios... Przyda
każdej soboty. I nie tylko
z lekcji
domostwa.
Również na je się wyniesiona
znajomość grec
wierzchnie krętych uliczek matematyki
liter.
i maleńkie cerkiewki, któ kich
Po pustym nabrzeżu spa
rych na całej wyspie jest ceruje żywa maskotka mie
365 — tyle ile dni w roku. szkańców wyspy — pelikan
Na półwyspie wysuniętym Peter. Przez kilka ostatnich
w morze na południe od lat zdążył solidnie utyć i
portu stoją
rzędem owe urósł do rangi symbolu My
słynne z prospektów „win konos; pokazują go między
dmills”. Wiatraki. Gigan innymi na pocztówkach, otyczne białe beczki kryte bok malowniczych wiatra
strzechą i
uzbrojone w ków.
dziesięcioramienne skrzyd
ISZA. Grecja stagna
ła. Wiatr wzdyma rozpięte
cji i
sielankowego
na śmigach kawałki żaglo
spokoju. Zgoła niere
wego płótna. Na wyspie jest alne w^ydają się oglądane
ich więcej ale te — stoją- wczoraj demonstracje stu-
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ILKA dni temu, no za
proszenie Państwowej
Szkoły Baletowej od
wiedziła Gdańsk pani Zsuzsi
Merenyi z Budapesztu. Znako
mity pedagog, uczennica, a
następnie kontynuatorka doś
wiadczeń
metodologicznych
słynnej radzieckiej tancerki A.
Wagonowej — jest profesorem
Szkoły Baletowej w Budapesz
cie.
Czas, który pani Merenyi
spędziła w Gdańsku, wypeł
niony był po brzegi sprawami
pedagogiki baletowej. Dysku
towała z gdańskimi kolega
mi, obserwowała ćwiczenia
baletowe, poprowadziła paka
zową lekcję tańca klasyczne
go i — odpowiadała na nie
zliczone pytania.
Na spotkaniu zorganizowa
nym dla młodzieży z wyższych
klas Szkoły Baletowej, wywią
zała się ożywiona bezpośred
?$1

nia dyskusja. Zadawano wie
le pytań i to bardzo konkret
nych. Widać było, że młodzi
tancerze chcą sobie stworzyć
jak najpełniejszy obraz życia
baletowego w Budapeszcie.
Pytano więc o wszystko — o
szkołę, teatr, repertuar, pro
gram nauczania, zaplecze
techniczne, publiczność, opie
kę władz, zainteresowanie
społeczeństwa.
Pani Merenyi udzielała ob
szernych odpowiedzi, opisu
jąc omawiane sprawy żywo,
barwnie i z humorem. A oto
mozałka wiadomości, jaką
poznali uczestnicy tego spot
kania.
Szkoła Baletowa w Buda
peszcie powstała w roku 1950.
Stary budynek jest już dzisiaj
za mały na ponad dwustu
uczniów i wszyscy z niecier
pliwością czekają na nowy.
Ten „mały" budynek ma jed-
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Arka, w licznych komi
sjach, przy organizacji wie
tu imprez nie przeszkadza
ła; mu bowiem w żeglowa
niu.
Co roku odbywał wiele
bliskich i dalekich rejsów
Miał za sobą dziesiątki ty
sięcy mil. Z sekcji żeglar
skiej. której był twórcą i
przez wiele lat komando
rem. uczynił swego rodzaju
mzsadnik owego żeglarskie
go bakcyla. Klub, który na
początku skupiał tylko gro
iw zapaleńców, dzięki jego
zabiegom
i
inicjatywie
wzbogacił się wkrótce o
jacht „Zew Morza”, potem
o
dwa
„Ametysty” i
oiękna jednostkę „Jan z
Kolna”. Przez pokłady ich
przewinęło się tysiące lu
dzi. z których większość na
zawsze pozostała w szereaach bractwa spod białych
żaali,
Kazimierz Bmkiewicz nie
ograniczał się bowiem do
wąskiej działalności klubo
wej, czy związkowej. W że
glarstwie widział wielki
społeczny ruch, który zbli-

żyć miał szerokie kręgi spo
łeczeństwa do morza, do
spraw gospodarki
mor
skiej. Spojrzawszy z per
spektywy lat na całą jego
działalność na Wybrzeżu —
na które przybył zaraz po
wojnie — stwierdzić wypa
da, że wydała ona piękne
owoce. Wszystkie osiągnię
cia minionego i ostatniego
okresu, skuć esy jakie zano
tować mogą żeglarze gdań
scy, zawierają cząstkę jego
wysiłków, jego pracy, w
której nie ustawał do osta
tnich dni swego życia.
Odszedł z naszego grona.
Wyrwała go spośród ty
sięcznych rzesz żeglarzy
polskich okrutna, zaskaku
jąca. śmierć. Przed kilku
dniami
odprowadziliśmy
Kapitana Kazimierza Binkięwicza na wieczną wach
tę, Nic i nikt nie jest je
dnak w stanie wyrwać z
nas pamięci o tym szlachel
nym człowieku, żeglarzu, o
Jego działalności i pracy
dla -gdańskiego żeglarstwa.

wania
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cji Żagiel - 76“
Jak
się dowiadujemy
szczecińscy żleglarze rozipoczęli przygotowania do udziału w „Operacji Żagiel
76”. Przygotowania rozpo
czął już m. in. kpt. K.
Baranowski, który z 3-osobowa załoga prowadzić ma
„Poloneza”,
przekazanego

ostatnio do klubu żeglar
skiego przy Wyższej Szkole
Morskiej w Szczecinie. Do
..Operacji”
przygotowują
się także żeglarze AZS w
Szczecinie. Otrzymają oni
nowy jacht typu „Opal
III”. Dowodzić nim bedzie
kpt. Józef Kurzawa.

Bp

dentów na placu Syntagma
w Atenach. I ulice białe
od rozrzuconych ulotek.
Król, pułkownicy, czy no
wi demokraci — tu życie
płynie pozornie wciąż tym
samym, ustalonym trybem.
Czas odmierzany jest syre
ną statku, który raz dzien
nie przypływ« z Pireusu.
Zapuszczam się w labi
rynt wąskich uliczek. Otwarte drzwi sklepików za
chęcają do wejścia. W se
zonie, kiedy przez wyspę
przewalają się tysiące tu
rystów, muszą nieźle pros*
perować.
Bo jes$ co wy
wieźć z Mykonos. T« nie
tandentne pamiątki ze skle
pów Rzymu czy Neapolu.
Tu kuszą oko rozłożone na
regałach wyroby miejsco
wego rękodzieła: metalopla
styka i hafty o ludowych
w«zorach, ceramika i prace
szydełkowa I w«cale nie
drogie.
Nad Mykonos
zapada
zmrok. Pusto o tej porze
nawet w portowych knajp
kach. Tylko z tawerny „Sie
dem grzechów” gdzie nad
butelkami francuskiego ko
niaku i szkockiej whisky
wisi udekorowany portret
Karamanłisa
dobiegają
dźwięki sirtaki. Kilku skan
dynawskich turystów oku
puje
miejsca przy barze.
Miejscowi rybacy, skupie
ni przy stolikach na zew
nątrz lokalu, popijają „ouzo” — bardzo popularny ^
Grecji anyżkowy aperitif.
Chudy sierp księżyca wę
druje po granatowym fitmanencie. Wracając do
schroniska zaglądam przez
małe okienka
do wnętrz
cerkiewek. Słaby płomień
oliwnych lampek rzuca mi
gotliwe blaski na twarze
świętego Mikołaja i Chrys
tusa Pantokratora. Spoglą
dają poważnie ze starych
ikon — na mnie, na szu
miące morze i zasypiającą
wyspę.

nok 7 sal baletowych, a oprócz tego jest możliwość ko
rzystania z pomieszczeń op«*
ry.
Od najmłodszych klas —
podobnie jak to się praktyku
je i u nas — dzieci ze Szkoły
Baletowej występują w spek
taklach opery. Zanim jednak
wyjdą pierwszy raz na scenę,
pani Merenyi prowadzi je do
teatru i wspólnie zwiedzają
budynek — żeby później nie
było zastraszonego błądzeniu
po zakamarkach ogromnego
gmachu.
Nauka w Szkole Baletowej
trwa 9 lat. Balet jest pracą
niezmiernie ciężką — Jerzy
Waldorff nazwał kiedyś za
wód tancerza „białym górnic'
twem". Żmudne ćwiczenia ’
ciężki wysiłek fizyczny wyra
biają w młodych tancerzach
wdzięk, precyzję i lekkość, ja
kie później podziwiać będą
widzowie baletowych spektakii. Co roku zgłasza się do
szkoły około 2,5 tysiąca kan
dydatów,
spośród
których
przyjętych będzie najwyżej 30.
6 pierwszych lat pobytu *
szkole to nie ustający eg za*
min konkursowy. Świadectwo
ukończenia 6 klas upoważnia
do występów w zespołach lu
dowych, dopiero pełne 9-letnie studia dają maturę i otwierają drogę na scenę opery.
Balet wystawiany jest w
Budapeszcie na 2 scenach:
opery i teatru. Zespół j®st
bardzo liczny — składa się ze
110 osób, O popularności ba
letu na Węgrzech świadczyć
może fakt, że kilkanaście
przedstawień miesięcznie od
bywa się zawsze przy pełnej
widowni, a bilety trzeba rezer
wować dużo, dużo wcześniejKażda z tych 2 scen ma „swo
ją" publiczność, stałych by
walców, określone środowiska.
Dlatego też repertuar granY
jest niejako zamiennie, tj. P°
pewnym okresie wystawiania
np. „Jeziora łabędziego” w
operze, przenosi się ten ba
let na scenę teotru.
Młodzież nie od razu inte
resowała się baletem, dopie
ro wystawienie baletów Stra
wińskiego „Święto wiosny” 1
„Ognisty ptak” w nowoczes'
nym układzie Maurice Bejarta
przełamało barierę obojętno
ści. Od tego czasu wśród pu
bliczności nie brak ludzi mło
dych, wiernie przychodzących
no wszystkie już rodzaje Wi

t

dowisk baletowych.

Balet jest sztuką wizualną I
niezmiernie trudno ująć ją W
słowa. To prawda. A jednak
pani Zsuzsi Merenyi zdołała
stworzyć żywy pasjonujący obraz świata węgierskiego ba
letu i jego twórców.

K, Bogucka
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NIEDZIELA
PROGRAM I
— Bieg po zdrowie
8»0 — Dla młodych widzów:
Teleranek — w programie
in.: film z a. „Bella i Se
bastian”
JJ.15 — AntMU
,,3S — „Dnłgi zwycięstwa”
«.40 _ Dzie’Vmik TV — kolor
«■00 — spotkanie w gminie —
Program dla wsi
«•20 _ Piosenka dla Ciebie
«•10 — „Koncert Mistrza Feräaska” — film prod, cze
chosłowackiej
**•50 — Bank Miast (I) — ko
lor — Międzyrzecz — Śrem
"05 _ Nie tylko dla pań
”.35 — Losowanie Toto-Lotka
}“-5o — Lektury Pegaza
'•05 — sprawozdawczy *aga, *yn sportowy
«05 _ Bank Miast (II) kolor
“•25 _ Tele-Echo — kolor
*».!5 _ Dobranoc — „Wieczo, tynka” — kolor
? 30 _ Dziennik TV - kolor
«■20 — Bajka dla dorosłych
*°'2S _ Puccini — cz. I — filjou seryjnego produkcji włos
,,kłej
* ;25 _ Bank Mi«« (III) - koJor
”00 — Recital Czesława Nie
mena — (kolor) reż. Jerzy
Gruza, real. TV Marian Li§tza — z Gdańska
^J0 _ informacyjny magazyn
«Portowy — kolor
PROGRAM II
'«•W _ Sprawozdanie z meczu
Piłki nożnej Arka Gdynia
Gwardia
Warszawa z
..Gdańska
**•20 _ Spotkanie z Warszawą
kolor
«0 — Ludzie z pasją — prof.
Tadeusz Kobusiewicz
Mo _ Madame Irene — wido
^isko słowno-muzyczne wg
Jomansów Aleksandra Wer
ońskiego
’■«O — Imiona przyjaźni —
*Xx lat Towarzystwa Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej
525 —. Militaria, obronność,
„hbwoczesność
“•*5 — „Napad na bank” puj.biic. kult.
''•30 _ puchar Interwizji w
f.imnastyce artystycznej z So
j»fń — kolor
’•30 _ t)A piosenka tak In
diom potrzebna”. Spotkanie
u* Marią Pachonienko
“•«0
Świat, obyczaje, poli
cka
”•25 _ ojciec Goriot ode. pt.
"Mandaryn” — film seryjny
Produkcji angielskiej — ko,.*or
«•15 ^ Dobranoc — kolor „Wie
„rtorynka”
v'20 - Dziennik TV - kolor
'«•20 _ Gra orkiestra Karola
j.yaldauffa — kolor
*wo __ Teatr Faktu — Zawisza
Gzarny — Scen. Andrzej Li
piński i Krzysztof Wojciecho
wski
— Klub Filmowy ..Ob
jazd” — film fabularny pro
dukcji bułgarskiej (dozw. od
‘at 15)
PONIEDZIAŁEK
PROGRAM I
!®’*0 _ Dziennik TV — kólor,
‘«•40 __ Dla dzieci: zwierzy„hlee — kolor,
*•30 __ Echo stadionu,
‘'■53 _ PERYSKOP — MA
GAZYN MAR. WOJ. POD
5ED. JACKA MACHA Z
„gdańska.
TELEREKLAMA,
f«.2o _ TELE_
_
^ ■_ „PANORAMA" MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
J.GDANSICA,
A* _ szare na, złote
_
m bomysl — kolor,
— Reklama,
jfł — Dobranoc — dr Zdrów’
k» ~~ kolor,
h,° — Dziennik TV — kolor.
“20 — Teatr Tv Antoni Cze
chow _ „Trzy siostry” —
— spotkania w drodze
bT Program public. — kolor,
-2° _ oferty.
PROGRAM n

v

Ö*IEN JUGOSŁOWIAŃSKI
W TVP
■35 _ program n proponuj^5
„Jugosławia dziś” —
b,”h prod, jugosł. — kolor,
— „Malarki z Uzdin” —
l'Ite0irtai — {C0,0ł‘.
'*? — Dla dzieci: Szczęś1919
“ fiIm3 — Metamorfozy — film

DZIENNIK BAŁTYCKI

animowany — prod. Jugosl.
— kolor,
18.25 — „Nie tylko Fiat” —
rep. filmowy,
18.45 — „Pieśni i tańce” —
film prod, jugosl. — kolor,
19.20 — Dobranoc dr Zdrów
ko — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Sport u siąsiadów
(Jugosławia),
20.50
„Jesienne kwiaty” —
film Ufh. jsrod. jugosł. —
kolor,
22.40 — Zakończenie Dnia Ju
gosłowiańskiego w TVP;
22.45 — 24 godziny — kolor,
WTOREK
PROGRAM I
3.50 — „Puccini”
ode. I _
film ser. «rod. włoskiej —
kolor,
10.00 — „Arsen
Lupin”
—
film ser. prod, francuskiej
—• ode. pt. „Filmowe odkry
cie”,

15.10 — Redakcja Szkolna za
powiada,
.15.20 — PANORAMA — MAG.
INF. (Z GDAŃSKA),
15.40 — TV
Informator Wy
dawniczy,
16.00 — Dziennik — kolor,
16.1*0 — Dla dzieci: Sobótka,
16.30 — Dzisiejsza Oceania —
film dok. radź. — kolor,
17,09 — Dla
młodzieży: An
drzejki,
17.59 — Z cyklu: światłoczu
ły notatnik,
Opowieść
o
syrenie, wiertle i ludziach
— kolor,
18.20 — Pegaz — mag, kult.
_ kolor,
19.20 — Dobranoc — kolor,
1.9.30 — Monitor — kolor,
20.20 — Filmoteka arcydzieł:
„Noc w
operze”, — film
prod, amer.,
21.55 — W dniu imienin —
Andrzeja — program roz
rywkowy,
22-25 — Dziennik — kolor,
22.45 — Wiadomości sporto
we — kolor,
23.00 — „SOPOT...”
PROG
RAM ROZR. (Z GDAŃSKA).

18.25 — Sąsiadzi — film pol
ski — kolor,
18.45 — Godzina Orfeusza —
magazyn muzyczny — ko
lor,
19.20 — Dobranoc
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Informator turystycz
ny,
20.53 _ Mężczyźni opowiada
ją — film fab. węg.,
22.20 — 24 godziny — kolor,
22.30 — NURT psychologia,
23.00 — Język angielski.
CZWARTEK
PROGRAM I
10.00 — Iskra — film fab.
radź.,
16.30 -~ Dziennik TV ~~ kolor,
16.40 — Dla młodych widzów:
Ekran z bratkiem,
17.35 — Mla młodzieży: muzy
ka młodzieży świata — ko
lor,
18.05 — PANORAMA — MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA,

tydzień w fip
16.30 — Dziennik TV — kolor,
16.40 — Dla dzieci: — Janina
Porazińska — „Baśń o Raduni”,
17.10 — Naganiacz — rep. z
Gdańska,
17.25 — Dni filmu radzieckie
go — pubi. kult. z Gdańska
17.40 — Studio Telewizji Mło
dych,
18-20 _ „PANORAMA” MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA,
18.40 — „Komu hektary” próg.
ram public.
19.00 — Przypominamy, radzi
my,
19.05 — Muzyka i Merkur,y,
19.10 — Wystąpienie ambasa
dora Mongolskiej Republiki
Ludowej z okazji 50 roczni
cy powstania państwa,
19.20 -- Dobranoc — Dwa ko
ty i pies trzeci — kolor,
19.30 -» Dziennik TV — kolor,
20.20 — „Arsen
Łupin” —
film ser. prod, franc, ode.
pt. „Filmowe
odkrycie —
kolor,
21.10 — Wiadomości sporto
we — kolor,
21.20 — Świat i Polska — ko
lor,
22.05 _ „Oni f one czyli ProConfcra Framersshow wyk.:
Zofia i Zbigniew Kramero
wie. zespół Pro-Contra oraz
Michał Szewczyk,
22.45 — DżSennik TV — kolor.

18.25 — patrol — reportaż fil
mowy,
18.55 — TEST — TV Słownik
Ekonomiczny,
19.20 — Dobranoc,
1*9.30 — Dziennik — kolor,
20.20 — Teatr Kobra: John
Villard „Noc strachu”,
21.35 — Wiadomości sportowe
— kolor,
21.45 — Listy i polityka —
kolor,
22-15 — Dziennik — kolor.
22.39 — spotkanie z Martą Fa
rań (Kuba).

PROGRAM n
17.00 — Dla młodzieży — De
cyzje 15-latków,
18.00 — Zagraniczny film do
kumentalny — kolor.
13.50 — Z cyklu-: Ludzie nau
ki — prof, dr Józef Tade
usz Riedel,
19.20 — Dobranoc — Dwa ko
ty i pies trzeci —kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Odra — Dunaj —
public.,
20.50 — „Przez muzyczne 30iecie” — Tadeusz Baird,
21.35 — 24 godziny — kolor,
21.45 — Oskarżeni — film fab.
prod, fińskiej — od 15 lat.

10.00 — Marta — film fab. cze
chosłowackj — kolor,
15.55 — NURT — filozofia,
16.30 — Dziennik — kolor,
16.40 — Dla dzieci: Pora na
Telesfora,
17.15 — Prawda w oczy —
public, snortnwa.
17.40
_
Dla
młodzieży:
Sorawdź sie — teleturniej
wiedzy technicznej,
18.20 _ PANORAMA. — MAG.
INF. (Z GDAŃSKA).
18.40 — Fakty, ooinie. hiootezy — ..Czy można prze
kazać myśli na odległość?”,
19.20 — Dobranoc — kolor,
’9,39 — Dziennik — kolor.
20.20 — Tvlko dla dorosłych
— scen Mart” stebnieka
i
Piotr Skrzynecki.
21.00 — Panorama — prog
ram public..
21.40 — Wiadomości sporto
we — kolor.
21.50 _ sędziowie
—
film
Tvp _ kolor,
22.50 — Dziennik — kolor,

PROGRAM H

PIĄTEK

Po ciężkiej chorobie zmarł najukochańszy mąż,
•jciec i syn
Ł. f p.

ALFONS W1CZLING
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu
25. u. 1974 r. o godz. 14 w kościele Sw. Franciszka
^ Siedlcach. Wyprowadzenie drogich nam zwłok
^ tym samym dniu o godz. 15, o czym zawiada
mia pogrążona w smutku
RODZINA
G-11265

mmmmm
. z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
22 listopada 1974 r. zmarł nagle w wieku lat 54

mgr ADAM KORKOSZ
^yplomowany biegły księgowy, główny księgowy
^orskiej Centrali Zaopatrzenia w Gdyni, długoletwybitny i zasłużony pracownik gospodarki
perskiej. Za swoją działalność w pracy zawodowej
LsPołecznej odznaczony został odznaką „Zasłużony
pracownik Morza”. .Zasłużony dla Stowarzyszenia
^sięgowych
PRL” i złotą odznaką
„Zasłużony
Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa
mieszkaniowego”.
V? Zmarłym straciliśmy wybitnego specjalistę
^raz nieodżałowanego i powszechnie szanowanego
^tżełożonego i Kolegę.
, Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 26 listopada
r 0 godz 13 na cmentarzu Witominskim w
°dyni.
, £onie i rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żaoraz szczerego współczucia składają
dyrekcja, POP PZPR, rada za
kładowa ZZMiP i pracownicy
Morskiej Centrali
Zaopatrzenia w Gdyni
CZESC JEGO PAMIĘCI!
K-10341

„2 głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
42 listopada 1974 r. zmarł

mgr ADAM KORKOSZ
Rłówny księgowy Morskiej Centrali Zaopatrzenia
a. GWyni, długoletni pracownik gospodarki rybnej,
Znaczony odznaką .Zasłużony Pracownik Morza”
W Zmarłym straciliśmy sumiennego, oddanego
cownika i Kolegę.
, Godzinie Zmarłego i pracownikom Morskiej Cen”Mi Zaop-rtzenia. wyrazy głębokiego współczucia
8^dają
dyrekcja i pracownicy
Zjednoczenia Gospodarki
Rybnej w Szczecinie
K-10338

OSTRY DYŻUR PEŁNIĄ:
Instytut Chirurgii z Inst.
Chorób Wewnętrznych AM w
Gdańsku, ul. Dębinki 7: w
poniedziałek j. w„
ul. Prof.
Z. Kieturakisa 1.
Wojewódzka Poradnia Cho
rób Skórno-Wenerologicznycb
W Gdańsku
u! Długa 84/85
czynna cała dobę - oddział
w Gdyni, przy ul 22 Lipca 44
czynny w poniedziałki wtorki
czwartki 1 piątki w god? 19—7
POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk-Wrzeszcz - nagłe wy
oadki te! 41-10-09 zaeberowa-n,a 1 inne zgłoszenia telefon
32-36-14. 32-39-24, 999; Gdańsk—
dyżury pełni Przychodnia Ob
wodowa przy at Zwycięstwa
EB? we Wrzeszczu w godz
19,30 do 7 przez cała dobę w
niedziele i święta Sa tu czyn
ne gabinety: laryngologiczny
pediatryczny chorób wewnetrz
nych i stomatologiczny

PROGRAM n
17,13 -r- Jeżyk niemiecki.
17.40 — Mała
encyklopedia
zwierząt — kolor,
18.15 — Wędrówki muzyczne
— Lipek — kolor.
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 _ Dziennik — kolor,
an.99 — Ścieżka zdrowia.
20.25 — TEST — Tv Słownik
Ekonomiczny
20.50 — 24 godziny — kolor,
21.00 — NURT — filozofia.
21.20 _ Ciepło twoich rąk —
film fab. radź.,
22.45 — Język rosyjski.

TELEFON ZAUFA NT A
GDANSK — tel
godz. 16—8.

31-00-00 w

SOBOTA
TETEEONT ALARMOWE
KOAfFND STRAŻY
POŻARNYCH

PROGRAM I
10.99 _ oienło twoich rak —
film fab. radź..
14.55 — TELEREKLAMA.

Gdańsk

Sopot — Gdynia

Dnia 22. XI. 1974 r. zmarł nagle, najukochańszy
mąż i ojciec
ś. t P.

mgr ADAM KORKOSZ

ś-1 P-

Msza święta odprawiona zostanie w kościele
Najświętszej Marii Panny „Gwiazda Morza” w
Sopocie dnia 25.11. ó godz. 8.30. Wyprowadzenie
*Mok c kaplicy cmentarza Katolickiego w Sopo
cie nastąpi o godz. 12, o czym zawiadamia pogrą*°na w smutku
RODZINA
G-11330

STAŁE DYŻURY NOCNE
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE 1 ŚWIĘTA
Apteka nr 79 - Gdańsk Siedlce ul Kartuska 17; nr 88
— Gdańsk, a! Zwycięstwa 49;
nr 71 — Gdańsk — Wrzeszcz,
al. Grunwaldzka 126, nr 116 —
Gdańsk — Przymorze ul. Krzy
woustego 25; nr 15 - Sopot,
ul. Boh Monte Cassino 21;
nr 13 — Gdynia, ul Starowiejska 34
Informacje o dyżurach noc
nych aptek pod nr tel 418

PROGRAM I

ŚRODA

ALFONS GROSS

STAŁE DYŻURY NOCNE
od godz. 21—6
Apteka n: 21 —
Gdańsk•Orunia, ul Jedności Robotni
czej tli;
nr 60 — GdańskStogi, ul. Hoża 12, (remont);
nr 100 b — Gdańsk, Długa
Grobla 7; nr 4 — Gdańsk,
Nowy Port, ul. Oliwska 83/4;
nr 20 — Gdynia-Orłowo, ul.
Boh. Stalingradu.

17.30 — Język rosyjski,
18.00 ~ Kurpie w Puszczy Zie
lanej,
18.30 — Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej — Styl życia,
19.00 — Kalejdoskop sporto
wy — kolor,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik — kolor,
20.20 — Spotkanie z artysta
mi kubańskimi,
20.45 — Ocalić od zapomnie
nia _ nie tylko fasada —
kolor,
21.15 — 24 godziny — kolor,
21.35 — Elżbieta Królowa An
glii —* film ang. — kolor,
23.05 — Język francuski.

PROGRAM I
10.30 — Z
cyklu:
Aktorzy
Filmu Radzieckiego „Ham
let”,
15.35 _ NURT — psychologia,
16.30 — Dziennik TV — kolor,
16.40 — Dla młodych widzów:
Szperacze,
17.10 — informacje — Towary — Propozycje,
17.20 — Losowanie Małego Lot
ka,
15.30 — Artur Becker — film
NRD,
18.40 — PANORAMA — MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA,
19.00 — Nocna zmiana — re
portaż filmowy,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik —. kolor,
20.20 _ Z cyklu: Aktorzy Fil
mu Radzieckiego „Hamlet”,
22.50 — Dziennik — kolor,
23.05 — Wiadomości sporto
we.
PROGRAM CT
17.26 — Język francuski,
17.55 — Kto przyniesie szczęś
cie nefrytowi? — program
public. — kolor,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
u, 1974 r w wieku łat 74, odszedł od nas zao
strzony Sakramentami świętymi najukochańszy
^ąż, ojciec, dziadek

PROGRAM II
17.00 — Program filmowy,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Monitor — kolor,
20.20 — Przed
ekranem
public, kult. — kolor.
20,50 _ z
cyklu:
Sąsledzi
znad Bałtyku — kolor.
21.05 — Polski Film Doku
mentalny.
21.45 — 24 godziny — kolor,
21.55 — sam na sam ze Sta
nisławem Lemem — kolor,
TELEWIZJA
ZASTRZEGA
SOBIE PRAWO DO ZMIAN
W PROGRAMIE.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu
26. XI. 1974 r. o godz. 10 w kościele Najświętszej
Marli Panny w Gdyni. Pogrzeb odbędzie się w tym
samym dniu o godz. 13 z kaplicy cmentarza Witomińskiego,
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smut
ku 1 bólu
tona, syn 1 synowa
S-8549
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
20. 11. 1974 r. zmarł po długich i ciężkich cierpie
niach

PIOTR FILIPIAK
Pogrzeb odbędzie się w dniu 25. 11. 1974 r. o
godz. 13 na cmentarzu Centralnym Srebrzysko
tona. z rodziną
G-11377

P. P.

„KĄPIELISKO MORSKIE” SOPOT

PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KWATER
z terenu całej Gdyni na wynajem stały
i sezon letni 1975 r.
Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji Biuro
Zakwaterowań w Gdyni, ul. Dworcowa 11 (w ho
telu dworcowym) tel. 21-59-77, w godz. 8—22.
K-10159

P. P. „KĄPIELISKO MORSKIE” SOPOT

PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KWATER

imam* 1
GDANSK, opera, Traviata,
g. 19; pon. nieez. Teatr „Wy
brzeże”, Hamlet, g. 14 i 19;
pon. niecz. Miniatura, Dziew
czynka szuka piosenki, g. 16;
pon. niecz.
Olivia — Leningradzie a Re
wia na Lodzie, g. 16.39, 20.00,
pon, g. 20.00.
SOPOT, Kameralny, zeszłe
go lata w Cziulimsiku, g. 15,
19; pon. niecz..
GDYNIA, Dramatyczny, Lę
ki poranne, g. 17 (Slawoszyno); pon. niecz. Muzyczny,
Przygody Sindbada żeglarza,
g 19.15; pon. j. w.
ELBLĄG. Teatr tm. S. Ja
racza, Na szkle malowane,
g. 19; pon, niecz.

Kochanej JOASI KULE->
SZY uczennicy V Lice
um
Ogólnokształcącego
w Gdańsku-Oliwie wy
razy najgłębszego współ
czucia z powodu tragicz
mej śm

OJCA
składa:
grono samMrych przy
jaciół
K-11367]

|

PRACA

WARSZTAT
elektrotech
niczny w Gd.-Brzeźnie, ul.
Komorowskiego 30 przyj
mie do pracy stałej w akordzde dwóch spawaczy
autogenicznych.
Warunki
płacy dobre.
G-11303

POSIADA INTERNAT

SZTUM, powiśle,' Echo daw
ńó minionych dni, radź.,- od
5 1.; pon. nieez.
STARE POLE, Zachęta, Sa
mi swoi, poi., od 6 1.; Nie ma
mocnych, poi., od 6 1.; pon.
niecz.
SZTUTOWO, Kormoran
—
Zazdrość i medycyna, po.l„
od 13 1.; Pan Hulot wśród
samochodów, fr., od 1« lat;
pon. niecz.
TOLKMICKO, Korab, Zanis
zbrodni, pal., od 15 1.; pon.
j. w.
* * •
CZARNA WÓDA, Wda, By!
tu Willy Boy. USA, od 15 1.;
pon. niecz.

M-3 pokój z kuchnią i bal
kortem aa Przymorzu za
mienię na
równorzędne
lub mniejsze, nowe budo
wnictwo,
najchętniej So
pot, lub Wrzeszcz, tel. 51-51-20 dzwonić godz. 16-18.
S-22493
WYNAJMĘ pokój z wygo
dami małżeństwu, najchęt
niej pływający, płatne za
rok z góry. Gd.-Wrzeszcz,
ul. Baczyńskiego 2-5.
G-11Ł84
MAŁŻEŃSTWO
bezdziet
ne, członkowie spółdzielni
mieszkaniowej,
poszuku
ją pokoju na trasie Gdynia-Wejherowo, może być
na umowę.
Wiadomość:
tel. >7-04-46.
S-8342

NIEDZIELA
PROGRAM LOKALNY
9.35 — Koncert chóru Ka
meralnego „Ave Sol”, 10.00 —
Notatnik Kulturalny Wybrze
ża, 10.25 — Śpiewa artysta lu
dowy ŁRR — Karlich Zariń,
10.57 ~ Kaszubi — słuchów.
L Bądkpwskiegó wg opow,
-„Wszystko, -się Uczy” 16.00 —
Kontakty krzepła
o uczo
nych
Ryskiei
Politechniki,
16.07 — Ryga — moje mias
to rodzinne, 16.17 — Gra Ka
pela radia łotewskiego, 16.47
— Barwy ojczystej ziemi —
felieton o ludowych artystach
Łotwy, 16.57 — Muzyka, 17.00 —
Komunikaty gier liczbowych
Wybrzeża, 17.03 — Vivat Aka
demia, Vivat Profesores —
aud. J. sehramowej, 18.00 —
Koncert
życzeń, ai.50 — Z
boisk i stadionów, 22.20 —
Codzienność nie powtarza się.

PIANINO czarne, stan do
bry. sprzedam, Sopot, Abrahamą 7,^ wejście z fron
tu godz. 17-13.
G-11316

PROGRAM HI
10.15 — Ilustrowany Maga
zyn Autorów, 11.16 — Wielkie
recitale — Swi&toslaw Rich
ter, gra Czajkowskiego i Rach
maninowa — aud. Jana We
bera, 12.05 — „ćwiczenia nad
Wezerą” — 2 ode. słuchowis
ka dokumentalnego Kazimie
rza Radowicza, 12.30 — Mię
dzy „Bobino” a „Olympią”,
13.00 — Wizytówki wytwórni
„Polskie Nagrania”, 13.15 —
Przeboje z nowych płyt (opr.
Marek
Gaszyński i Witold
Pograniczny), 14.00 — Ekspre
sem przez świat. 14.05 — Pe
ryskop — przegląd wydarzeń
tygodnia, 14.39 — Wizytówki
wytwórni
„Apple”, 14.45 —
Za kierownica, 15 10 — Pio
senki na głos z fortepianem,
15.40 — 12 Festiwal Muzyczny
— Bydgoszcz 74 13.50 — Gó
ralskie Jam session na Siwej
Polanie (opr Barbara Króli
kowska — Kraków). 16.15 —
Wernisaż — Zofia Nasierowska aud. Andrzeja Matyni,
16.45 — Wizytówki wytwórni
„Tamła Motown”,
17.05 —
„Sprawa honoru” — 9 ode.
pow. Dene’a Barta peticierca,
1.7.15 — Zapraszamy do stu
dia — aud. Krystyny Kęp
skiej. 17.40 — Lektury, lektu
ry, 17.55 — Mini max — czyli
minimum słowa, maksimum
muzyki — aud. Piotra Kacz
kowskiego, 18.30 — „Klawia
tura” — słuch. Henryka Bnrdljewskiego, 19.09 — Wizytów
ki wytwórni „CBS”, 19.30 —
Ekspresem przez świat, 19.35
— Muzyczna
poczta
UKF,
20.00 — Moi znajomi Jasiek 1
Górale — gawęda prof. Wło
dzimierza Dworzaczka, 20.18
— Gdyby Beethoven odzyskał
słuch — dygresje muzyczne
Anny Niesłtichowskiej l Bro
nisława Wiernika. 20.50 _ W
stylu sweet
śoiewa Nancy
Wilson. 91.00 — foezja i rze
czywistość — Ewa
Lipska
(aud. Danuty
Koniecznej —
Krąków). 21.20 — Polski jazz
— monografie płytowe aud.
■Tana Borkowskiego i Marka
Gaszyńskiego. 21.49 — W sty
lu sweet śpiewa Charte Rich.
?1.59 — opera tygodnia — Mikołai Rimski
— Korsaków
„Złoty Koguctk” — (opr. Ewa
Lętowska).
22.00
—
Fakty
dnia. 22.08 — Gwiazda sied
miu wieczorów — Elton John,
22.15 — Miniatury — Czecho
wa — wieczór pierwszy, 22.30
__ Wizytówki wytwórni „Barć
lay”. 23.00 — Warmia i Mazu
ry w oczach poetów. 23.05 —
12 Festiwal Muzyczny — Byd
goszcz 74. 23.45 — Program na
poniedziałek, 23.5? — Na do
branoc śpiewa Marie Laforet.

ZJEDNOCZENIE Uiteratominstrument 00*791 War
szawa, ul. Choeimska 28,
wydzierżawi w
miejsco
wości nadmorskiej na ok
res lipiec-sierpień 1975 r.
obiekt składający sdę z
5-6 pokl 3-4-osobowych o
wysokim standardzie wypo
sażenia i sanitarnym
z
przeznaczeniem na wcza
sy pracownicze.
K-30293

FIAT włoski 1300 sprze.
dam, Sopot, Chopina 25—4.
__________________ S-22490
AUTO kołyski uniwersalne
do przechylania różnych ty
pów samochodów wykonu,
je warsztat, Orłowo, Jesio
nowa 11, telefon 29-00.93
lub 21.27-89.
S.6450

UCZEŃ lub stażysta pot
rzebny do naprawy ma
szyn biurowych,
Sopot.
Monte Cassino U.
G-19176

PRACUJĄCA
poszukuje
niekrępującego pokoju z
wygodami lub kawalerki.
Oplata
z
góry.
Oferty
„3461” OUPT 81-301 Gdy
nia 1.

BURAKI pastewne
telefon 41-04.88.

FUTRO świstaki sprzedam,
tel. 51.29.65 dzwonić po 16.
G-10563
TAKSOMETR Pol taks
sprzedam, tel. 21.93-58.

2

3-6433

POMOC domowa docho
dząca lub na stałe do dzie
ci 5 i 8 lat potrzebna,
warunki dobre, osobny po
kój, Przymorze, Chłopska
20C-9, zgłoszenia po 16.
G-1111C

m
PRZYJMĘ panią do współ
nego pokoju, tel; 43-18-23.
G-11232
KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe M-3 Iub%,M*2 w
Trój mieście. Oferty z ce
ną „11075” Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.
Do wynajęcia mieszkanie
M-4. nie umeblowane, na
okres i roku, płatnie z gó
ry. Oferty „8448’’ OUPT
31-301 Gd!

kupię,
G-11208

ŁÓŻKO piętrowe NRD, łó
żeczko dziecięce metalowe,
segmenty kuchenne sprze.
dam, tel. 53.30.35.
G-10898
RADIOMAGNETOFON Ste
reo sprzedam, tel. 31-60.61.
G-10717

BŁAM łapki karakułowe,
brązowe sprzedam, tel. 52.
.17-27.
G-11211
MASZYNĘ do szycia „Vel
ritas”, nową sprzedam, ce
na 6 200, Chylonia, Kartus.
ka 46—8.
S-8483
KREDENS stołowy tanio
sprzedam, Gdynia, Żwirki
l Wigury 12—7.
S-84711
3.MIESIĘCZNEGO, czarne,
go cocker - spaniela z met
ryczką sprzedam, tel. 31.
-52-01.
G.11301
RATLERKI sprzedam. So
pot, Jana z Kolna 8.
G-11920
KOŻUCH damkki,
nowy
sprzedam, tel. 31-12-82.

PROGRAM III
19.00 — * Spotkanie beatu *
bluesem, 10.30 — Ekspresem
przez świat. 10.35 — Męskim
okiem _ magazyn,
11.40 —
„150 warkoczyków panny mło
dej” — 13 ode. pow. Fazu Ali
jewej, 11.50 — „Spazm flszbina band” — czyli nowe na
grania Asocjacji Hagaw, 12.05
— Południowe wydanie maga
zymu Z
kraju i ze świata,
12.20 — Chwila muzyki, 12.25
— Za kierownicą, 13.00 — Na
bydgoskiej antenie, 15.00 •—
Ekspresem przez świat, iS.05
— Program dnia. 15.10 — Jazz
z Helsinek — gra Pekka Pahiola. 15.30 — Kwadrans aka
demicki, 15.45 — Z pierwszej
płyty zespołu Corvina, 16.00
— Pod dachami Paryża (opr.
Andrzej Woj Ciechowski!, 16.30
— „El Fampere” — gra Gato
Barbieri, 16.45 — Nasz rok 74,
17.00
—
Ekspresem
przez
świat. 17,05 — „Sprawa hono
ru" — to ode. pow. Denne’a
Barta Peticierca, 17.15 — Kier
masz płyt — aud. Marii Jur
kowskiej, 17.40 — Pisarz mie
siąca — Jeremi
Przybora,
18.00 — Muzykobranie, 18.30 —
Polityka dla wszystkich, 18.45
— 12 Festiwal Muzyczny —
Bydgoszcz 74, to 00 — Co wie
czór oowieść
w
wydaniu
dźwiękowym „Długo i szczę
śliwi e” Jerzego Broszkiewicza — ode. l, 19.30 — Ekspre
sem przez świat, 19.35 — Mu
zyczna poczta TTKF, 20.15 —
„Księga dżungli” — zespołu
Weather Report, 20.25 — Nie
czytaliście — to posłuchajcie
(opr.
Bronisław
Wieimik),
20.45 — 60 minut na godzinę
— aud. Mariana Wolskiego,
Krzysztofa Materny i Andrze
ja Zaorskiego. 21.45 — Opera,
tygodnia — Cart Orff „Księ
życ” (opr. Janusz Łętowski),
22.00 — Fakty dnia, 22.08 —
Gwiazda siedmiu wieczorów,
— Leo Ferrć, 22.15 — Trzy
kwadranse Jazzu, 23.00 — war
mia i Mazury w oczach poe
tów, 23.05 — Dwie wersje te
matu „Alabama”, 23.1« — Sia
dami minionej
wielkość} —
Ignacy Dygas. 23.45 _ Prog
ram na wtorek, 23.50 — Na
dobranoc gra Trio Remseya
Lewisa.
DOMEK piętrowy, parter
wolny, sprzedam, Orłowo,
Architektów 24, tel. 21.58.
-69.
S-8443

SYRENĘ 105, odbiór Polmo
zbyt, sprzedam, telefon 53-11.10 po godz. 13.
G.11131

MAŁ2ENSTWO
po
stu
diach, członkowie
spół
dzielni, poszukuje miesz
kania na umowę z przed
siębiorstwem lub bez, tel.
41-11-83.
G-11139

POTRZEBNA kobieta
—
kilka godzin popołudnio
wych do sprzątania pra
cowni cukierniczej, Sopot,
plac Konstytucji 10. Cu
kiernia.
S-22496

10.40 — Piosenki znad Adria
tyku,
11.00 — „Górnik”
—
— ekspress muzyczny, 11.18
— Nie tylko dla kierowców,
11.25 — Refleksy, 11.30 — Kon
cert przed hejnałem, 12.25 —
Z nagrań zespołu Kida Ory,
12.40 — Koncert życzeń, 13A0
— Piosenki starowarszawsfcie,
13.15 — Rolniczy
kwadrans,
13.30 — z nagrań łódzkiego
studia, 14.00 — Wieś tańczy i
śpiewa — and. S. Chruślickiego, 14.30 — Sport to zdro
wie, 14-35 — Z kompozytor
skiej teki Arthura Schwar
tzs, 15.05 — Listy z Polski,
15.10 — Miniaturowy koncert
symfoniczny, 15.35 _ Z tan
giem przez lata, 16.10 — Ra
diowa
kronika
muzyczna,
16.30 — Aktualności kulurałne,
16.35 — Dyskoteka
—
Praga,
Berlin,
Budapeszt,
17.00 — Radiokurier — aud,
informacyjna studia Młodych,
17.20 — Z fonoteki Polskich
Nagrań, 17.40
—
Jazzowe
skrzypce, 18.00 — Muzyka i
aktualności, 18.25 — Nie tylko
dla kierowców, 18.30 — Prze
boje nonstop, 1.9.15 — Gwiaz
dy polskich estrad, 10.45 —
Rytm, rynek, reklama, 20.00
— Naukowcy rolnikom, 20.15
— Płytoteka, 20.50 — Kronika
sportovra,
21.00 _ Studium
Wiedzy Polityczno-Społecznej
— Rozwinięty socjalizm —
aud. Piotra Sopoćki, 21.13 -~
Wiedeńskie echa muzyczne —
aud. Tadeusza
Wysockiego,
21.45 — Gra zespół Weather
Report,
22.15 — Minirecitał
Terezy, 22.30 — Rytm. taniec,
piosenka, 23.05 — Korespon
dencja z zagranicy, 23.19 —
Muzyka na estradach świata,
— aud. Jana Webera, 0.93 —
Kalendarz Kultury Polskiej,
0.19 — 2.55 — Program nocny-

SYRENĘ 105, odbiór Polmo
zbyt, sprzedam, tel, 41.17.
-20.
G. 11093

CHŁOPIEC lub dziewczyn
ka od lat 16 potrzebni do
nauki ctftiernictwa. Cu
kiernia
„Warszawska”,
Gdańsk, ul. Łagiewniki 89.
G-11057

GEES

12.03 — Koncert
życzeń,
16.15 — Robotnicy przed mi
krofonem,
16.25 — Gdański
Koncert
Życzeń,
17.00 —
Przegląd Aktualności Wybrze
ża, 17.15 — Mocny człowiek
— reportaż
J.
Bieleckiej.
17.25 — Szczecińskie popołud
nie.
PROGRAM I

CZĘŚCI Volkswagens 1500 DOM Jednorodzinny
lub
sprzedam, Górzyński, Gd. „ parcelę budowlaną w Gdań
wrzeszcz,
Marchlewskiego sku kupię, tel. 31.46-20.
15—15.
S-8411
G.11149

BIELlZNIARKA do szycia
potrzebna, warunki dobre.
Oferty „11000” Biuro Og
łoszeń 80-958 Gdańsk.

POMOC kuchenną przyj
mę. Kawiarnia „Rzemieśl
nik”.
G-11318

przy Technikum i Zasadniczej Szkole Budowlanej
na 300 miejsc o pełnym standardzie wyposażenia i
doskonałym zapleczu, który możemy w okresie
wakacji letnich udostępnić na zorganizowanie wcza
sów dziecięcych w mieście na zasadzie wymiany
obiektów kolonijnych względnie miejsc.
Oferty prosimy przesyłać pod adresem naszego
przedsiębiorstwa,
K-19332

KWIDZYN,
Tęcza, potop.
T cz.. ool„ od 6 1.; pon. Nie
wygodny kochanek, w!.,
od
15 1.
NOWY STAW. Jurand, nie
czynne.
NOWY DWÓR, Żuławy, po
ciąg pancerny, radź., od 15 1.;
pen. niecz.

PROGRAM I
8.1S — Radiowy
Magazyn
Wojskowy, 10.05 — Dla dzie
ci
młodszych — „Halo I Tu
Ziemia” — aud. w opr. Anny
Wołfowej, 11.00 — Niedzielna
musicorama, 12.10 — Publi
cystyka
międzynarodowa,
12.15 — „Przeboje mistrzów
— Sergiusz Rachmaninow” —
aud. T. Wysockiego, 12.47 —
„Dla Was gramy i śpiewa
my”, 13.00 — wesoły autobus,
14.00 — „Recital z pauzą Ka
reł Gott”, 14.10 — Tygodnio
wy przegląd prasy, 14.30 —
W Jezioranach, 15.00 — Kon
cert życzeń, 16.05 — Teatr PR
Studio Współczesne „Na scho
dach” — słuch. B. Sztajnerta,
16.55 — Orkiestra Paula Mauriata, 17.15 — Niedzielne spot
kania studia Młodych, 18.00
— Komunikaty Totalizatora
Sportowego i wyniki
regio
nalnych gier liczbowych, 18.08
— „3XR” — Radiowa Rewia
Rozrywkowa, 18.53 — Dobra
nocka, 18.1S — Przy muzyce
o sporcie, 20.00 — Dyskusja
na tematy międzynarodowe,
20.15 — Nowa płyta Errola
Garnera, 20.40 — Spotkanie
z pisarzem — Jerzym An
drzejewskim, 21.00 _ Marek
Perepeczko przedstawia, 21.30
— Radiokabaret. 22.30 — „Re
wia piosenek”. 23.05 — Ogól
nopolskie wiadomości sporto
we, 23.20 — Tańczymy
do
północy, 0.05 — Kalendarz
Kultury Polskiej. 0.10 — 2.55
— Program nocny.

BONY PeKaO kupię, tel. FIAT Jagst 770 s sprze.
23-60.7«.
S-8331 dam, Oliwa, ul. Wejhera
3C—72.
G-11236
ZBIÖR znaczków zagranłcz
nych kupię. Poważne ofer TRABANT 601, prod. 1968,
ty „10902” Biuro Ogłoszeń sprzedam, tel. 37.46-52 go.
80.958 Gdańsk._____________ dzłna 7—14.30 poniedziałek,
wtorek.
G-11254
BURAKI pastewne i ziem
niaki kupię, tel. 32.31-09.
WOŁGĘ nową sprzedam,
G.10991 Rumia, Harcerska 13, tel.
71.04-97.
S.8497
MASZYNĘ do moherowania swetrów kupię lub za.
mówię. Oferty ,,11053” Biu TRABANT 601, stan ideal
to Ogłoszeń 80-958 Gdańsk. ny, 1972 rok. sprzedam, tel.
41.22-19 po 14.
G.11323
BILARD elektryczny ku
pię, telefon 42.09 Tczew.
G-11195

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji recep
cja Biura Zakwaterowań, mieszczącego się w So
pocie, ul. Dworcoiya 4, tel. 51-26-17, w poniedział
ki, wtorki i środy w godz. 8—19; w czwartki,
piątki i soboty w godz. 8—16.
K-10257

Kraków'-Nowa Huta os. Złota Jesień 6,

ELBLĄG, Syrena — Y-17,
bułg., od 15 1.; pon. Poroz
mawiajmy o kobietach. USA,
od 18 lat;
Trzy
orzeszki
dla kopciuszka, ezes., od 8
lat. Swiatowlt, Gniazdo, poi.,
od 15 L; pon. Wspaniały inte
res, fr., od 15 1. Sześć niedź
wiedzi i clown Cebulka, ozes.,
od 6 1„ 16: Węgorz za 360
milionów, wl., od 15 1., g17.45, 20; pon. niecz.
MALBORK, Capitol, Zbrod
nia w klubie tenisowym, jug.,
od 15 I.; pon. Kasztany miło
ści. wł„ od 15 1. Włókniarz,
Sami swoi, pol„ bez ogr.. g.
85; Nie ma mocnych, poi.,
b'o, g. 17; Zbieg z Alcatraz,
USA. od 18 }., g. 19; pon.
nieć?
DZIERZGOŃ.
Przyjaźń —
Jeździec bez głowy, radź., od
6 1.; pon. niecz.
GARDEJA, Wars, Korsarze
Pacyfiku. II cz.. radź., od 15
I.; Telegram, radź., od 6 1.;
pon. niecz.

GNIEW, Pionier, siódma ku
la, radź., od 15 1.; pon. niecz.
HEL, Wicher, Tata, mama,
córka i zięć, radź., od 15 1„
g. 17; Gorący śnieg, radź., od
151.; g. 19.30, pon. Wybawie
niem będzie śmierć, fr., od
15 1., g. 19.30.
JASTARNIA. Żeglarz. Szach
królowej brylantów, radź., od
15 1.; pon. niecz.
KARTUZY, Kaszub, Aferzy
sta, radź od i3 1.: pon. niecz.
KOŚCIERZYNA, Rusałka —
Zapamiętaj, imię swoje, poi.,
od 15 i.; pon. j w.
KOLBUDY, Wyzwolenie —
Francuski łącznik, USA,
od
15 1.; pon. niecz.
LUBICHOWO, Krokus, Labi
rynt miłości, radź., od 15 1.:
pon. niecz.
LĘBORK, Fregata — Zapis
zbrodni, po!„ od 15 1.; pon.
Dziesięć dni bezpłatnego ur
lopu, bułg., od 15 1.
ŁEBA. Rybak, ( Wspaniałe
słowo wolność, radź., od 15 1.;
pon. niecz.
NOWA WIEŚ, Echo, Posła
niec, ang., od 15
Walter
broni Sarajewa, jug., od 15
lat; pon niecz.
PUCK, Mewa — Ucieczka,
radź., od 15 1.; pon. niecz.
PRUSZCZ, Krakus, Morze
w ogniu. radź. ,od 16
pon.
Żółtodziób, radź., od 6 L
REDA, Zacisze, Dziewczyna
z gór. jug., od 13 1.: Tylko
wtedy gdy się śmieję, ang„
od 15 1.; pon, niecz.
SKARSZEWY,
Odrodzenie,
Monolog, radź., od 15 1.; pon.
j. w.
SKÓRCZ, Kociewie, Szatan
z siódmej klasy, poi., od 61.;
Jaikcw Bogomołow, radź., od
15 1.; pon. niecz.
STAROGARD, Sokół, Wy
bacz 5 żegnaj, radź., od 15 1.;
pon. Wódz Prusów, radź., od
6 1. Snufnik, wykryć szpie
ga. radź., od 15 1.; pon. nie
czynne.
STARA KISZEWA, Szarotka,
Nie ma mocnych, pal., od 8
lat: Kropka, kropka, przeci
nek. radź., od 6 1.; pon. nie
czynne.
TCZEW, Wisła, Wódz Pru
sów, radź., od 6 1.; pon. Iwan
Wasiliewicz zmienia zawód,
radź., od 8 lat.
WEJHEROWO, Świt, Potop,
II cz„ poi., od 6 1.; pon. j.w.
ŻUKOWO. Radunia, Korsa
rze Pacyfiku, I cz., radź., od
13
1.;
Nauczyciel
śpiewu,
radź., od 6 1.; pon. niecz.

MIESZKANIE lub damek
W Trój mieście ewen. w olooliicy kupię Oferty kie
rować
wrzeszcz,
Mała
chowskiego 5-4.
G-11119

POMOC do dziecka na sta
le lub dochodząca potrzeb
na. Wiadomość: teł. 21-26-35.
S-8439

„BUDOSTAL”

GZ„

VOLKSWAGEN 1200*1200 w
bardzo dobrym stanie ku.
pię, tel. 23-07.43.
S-8447

POMOC do dziecka rocz
nego na stale potrzebna,
Gd.-Oliwa, ul. Bitwy Oliwskiej 16-24 po 17.

PROGRAM LOKALNY

.

ZAMIENIĘ lub sprzedam 2
pokoje z kuchnią w Żako
panem, oferty „10914” Biu
po Ogłoszeń 66-958 Gdańsk

z terenu Sopotu, Sopot-Wyścigi, SopotKamienny Potok na sezon letni 1975 r.

Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych
Budownictwa Przemysłowego

Trr:nil5

SOPOT, Bałtyk,
Potop, II
poi., od 6 1„ g. 14.30.
17.15, 20; pon. j.w. polonia.
Potop, H oz„ poi., od 6 1„
g. 13, 16, 19; pon. 16, 19.
GDYNIA, Warszawa, Potop,
II cz., poi., od 6 1-, g. 10.36,
13.30,16.30, 19.30; pon. j.w. Go
plana, potop, I ez., poi., od
6 1„ g. 10. 13, 16. 19; pon. j. w.
Atlantic — studyjne, Bądź w
porcie nocą, USA, od 15 1„ g.
15.30;
Szaleństwo miłości —
nor., od 18 1., g. 17.45, 20; pon.
Rozbójnicy
sycylijscy,
wł„
Od 15 1.. g. 15.30, 17.45, 20.
ORŁOWO. Neptun, Cudow
na lampa Ałladyna, radź., od 6
1., g. 13: Druga twarz ojca
chrzestnego, wł.. od 16 ł„ g.
15, 17, 18; pon. niecz.
GRABÓWEK, Fala, Słodki
dom, belg., od 6 1.. g. 13.30:
Billy Jack. USA, od 16 U Z17.45, 20: pon. Y-17, bułg.. od
MUZEA (w poniedziiełek nie
15 1„ g. 15.30.
czynne).
CHYLONIA,
Promień
—
W Gdańsku Narodowe,
g.
Wódz
NRD, od
9— 14; Morskie, g. 10—16; Hi 6 1„ g. Semtnolów,
13,
15.20,
17.45,
20;
pon.
storii Miasta Gdańska, g. Il
Dziki i swobodny, ang., od
ia ; A reh eo k»g i can e, g. ll—17,
6 1„ g. 15 30. 17.45; Kowadło
wstęp wolny: Pałac Opatów w
czy młot, bułg., od 18 1., g.
Oliwie, g. 10—16
W Gdyni Oceanograficzne 20.
O BLUZĘ, Marynarz, Winne
i Akwarium Morskie, g. U—18.
tou i król. nafty, jug., od 61„
W Helu Rybołówstwa, g.
g. ta. 15; Kabaret, USA, od
10— 17.
ł 15., g. 17, 19.15; pon. niecz.
W Malborku Zamkowe,
g.
9—15.
RUMIA, Aurora, z księgi
W Kwidzynie zamkowe, g, królów, radź., od 6 !., # 14:
9-15.
Potop,
I cz., pcd„ od 6 I.,
W Sztutowie. Stutthof g.
g. 18, 19.3(1; pon. j.w
8—15.
W
Pucku
Etnograficzne,
SWIBNO, Barkas,
Zimo*nog. 15—18.
dek, radź., od 6 !., g. 16;
We
Wdzydzach Kaszubski
Solaris, radź., od 13 1., gPark Etnograficzny, g. 10—17.
18; pon. ndecz.
W Wblągu, g. 10—16.
OKSYWIE,
Mewa — Włoch
W Wejherowie Piśmienni
szuka żony, wł., od 15 1., g.
ctwa 1 Muzyki Kaszubsko-Po16, 19.3«; pon. g. 1*9.30.
morskiej, g. 10—14.* II
MAŁY KACK. Jagienka —
Dzieci lwicy z buszu, ang., od
6 1., g. 15: Czwarta pan! An
derson, hlszp., od 13 1., g.
17; pon. niecz
IPWWIWUJIBWWBWWW
GDANSK, Leningrad, Potop,
II cz., po!„ od 6 1., g. 9, 12.30,
16, 19.30’ pon. J.w. Kameral
ne, Zaczarowane
pod%vórko,
poi., Od 6 1., g. 13. 15.30; Ma
nia wielkości, fr„ od 15 1„
g. 17.30, 20; pon. Kapral i in
ni. weg., Od 6 1„ g. 15.30;
Ned Kelly, ang., od 15 1„ g.
17.30, 20, Kosmos, Iwan Wa
si! jewica zmienia zawód, radź..
od 6 t„ g. 14: Grzeszna naiura, wl., od 15 l„ g. 16, 18,
20; pon, Stara panna. tr„ od
8 1., g. 16. 18, 20. Drukarz,
Złoto Maekermy. USA, od 15
1„ g. 14, 16.30; Śledztwo skoń
czone. proszę zapomnieć, wł„
od 1.18, g 19. pon. niecz. Geda
nkt, Jeźdźcy, US A. od 15 I.. g.
16, 13: Heca, RFN. od 15 1„
g. 20: pon. Zbrodnia jest
zbrodnią, fr.. od 15 1., g.
15.45; Spartakus. USA, od 15
1., g. 18 Piast,
Weroniki,
rum,, b/o, g. 14; Szczęśliwy
człowiek, ang.. od 15 1., g.
16, 19; pon, Haiti, — wyspa
przeklęta, USA, 00 15 1., g.
16, 18.45. Przyjaźń, Syn Go
dzili!, jap., b/o, g. 16, 18; Go
dziną szczytu, poi,, od 15 1„
«. 20; oom, niecz. Watra ■ —
Dom Harcerza, Bajka. g. 12:
Motyle, t>ol„ b/o, g. 14; Kłu
te, USA, od 18 I.; g. 16. 18.15;
pon. niecz. Zak — studyjne,
„Spotkania Jesienne 74”
—
zamknięte.
WRZESZCZ,
Bajka, Opo
wieść w czerwieni, pol„ od
15 I„, g 12. 14, 1«, 18. 20;
bon. Zabójcy, USA. od 18
g. 1*4, 16V 18. 20. Znicz, Potop,
T cz.. poi., od 6 t„ g. 13, 16.
19: por), g. 16. 19. Tramwajarz,
Winnetou i król nafty, jug..
b/o, g. 16: Nokaut, jug.. od
18 !.. g 18. 28: non. niecz.
Zawisza, Szantażyści, fr„ od
18 L. S. 16. 18. 26; pon. niecz.
DI,IWA. Delfin, Najazd czar
nego księcia, radź., od
6 1.,
g. 14. 16; Ned Kelly, ang..
od 15 1„ g. 18. 20: pon. Krai
na wiecznej młodości, rum.,
od 6 1., g. 16, 18: Homolkowie na urlopie, ez.es., od 13
1., g. 20.
NOWY PORT, | Maja, po
top, I cz., poi., od 5 1., g16, 19.30; pon. j.w.

PONIEDZIAŁEK
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BONY PeKaO kupię, tele
fon 41.78.88.
G.11221
JEZIORO o powierzchni do
20 ha oraz 2—3 ha gruntu
kupię. Oferty „11241” Biu
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.

PEDAGOG udziela lekcji
matematyki,
fizyki, tele
fon 41-41-50.
G-11B20

SPRZEDAM lub zamienię
willę — 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, z wygodami, og
ród owocowo - warzywny
w Opaczu (15 minut od
Warszawy) na 2 pokoje, ku
WARTBURG kupię, 1972.74, chnia, łazienka, z wygoda,
mi w Trójmieście. Oferty
Gdynia tel. 22-39-04.
S-8282 „10968” Biuro Ogłoszeń 80.
958 Gdańsk.
WARSZAWĘ Pick.up 1969
DOM
wyłączony
(willę)
r. sprzedam, cena 37 tys.
zł. Wieżyca, pow. Kartuzy, wolny w Trójmieście ku
Motel.
________ G-10229 pię. Wiadomość telefonicz.
nie: W'arszawa 25-75-83.
G.11018
SKODĘ 100S de Luxe sprze
dam. Oglądać od godz. 12,
Gdynia, Zygmunta Augus KAWIARNIĘ we własnym
ta 1—3.
S.8348 budynku w centrum Koło.
brzegu zaraz sorzedam. OSYRENĘ 105 — roczną, po ferty „8395" OUPT 81.301
przebiegu 12 tys., siedzenia Gdynia 1.
fiatowskie, sprzedam, tel.
51-59-30. Oglądać: Sopot, 20 DOMEK jednorodzinny (w
Października 708—77 obok rozliczeniu M-2) oraz plac
pawilonu.
G.10989 budowlany sprzedam. Orło
wo. plac Górnośląski 13.
FIAT 125 P 1500 r. 1970/71,
. S.8409
pierwszy właściciel, sprze
dam, Wrzeszcz, Tuwima 23 DZIAŁKI budowlane r- Boi
—1 godz. 14—17.
S.8397 szewo sprzedam. Wiado
mość: Wejherowo, Sikor
FIAT 125 1300, rok 1973, skiego 6 w godz. 17—19, tel.
sprzedam, teł. 31-87.51 od 20.86 w godz. 18—19.

MOTORYZACYJNE

Zarząd RWSO „Energetyka” Sp-nia Pracy w Sopo
cie, ul. Dzierżyńskiego 71a, zatrudni pracowników z
wyższym lub średnim wykształceniem plus praktyka
na stanowiska głównego księgowego i z-cy głównego
księgowego. Warunki płacy do uzgodnienia w komór
ce kadr sp-ni, tel. 51-17-63.
K-10089
Dyrekcja PP „Jubiler” w Sopocie, ul. Władysława
IV nr 22, zatrudni zaraz pracownika ze znajomością
obsługi kserografu i powielacza offsetowego OTaz re
widenta zakładowego z wyższym wykształceniem eko
nomicznym oraz stażem pracy. Bliższych informacji
udzieli dział spraw osobowych, adres j.w, telefon
51-12-43.
K-10044
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego
— Oddział Gdańsk, w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Klini
czna 2a, zatrudni ze skierowaniem z Wydziału Za
trudnienia Urzędu Miejskiego — niżej wymienionych
pracowników: kierowników sklepów i zastępców w
nowo wybudowanych SAM i w sklepach tradycyj
nych, ajentów do sklepów 1- i 2-osobowych branży
spożywczej, sprzedawców na cały lub 1/2 etatu, ka
sjerów do sklepów, instruktorów praktycznej nauki
zawodu sprzedawcy, sprzątaczki do sklepów i sprzą
taczy na targowiska miejskie, magazynierów ł sta
żystów magazynierów, robotników magazynowych do
magazynów i sklepów (mężczyzn i kobiet — system
płac dniówkowy i akord), ładowaczy, kierowców i
traktorzystów, roznosicieli mleka butelkowanego, re
widenta magazynowego, koordynatora d/s humaniza
cji pracy, stażystów do księgowości, maszynistki, ele
ktromonterów ze znajomością przewijania silników,
konserwacji i wózków wysokiego układania, operato
rów wózków wysokiego układania, mechaników, kon
serwatora wag, malarzy, stolarzy, murarzy i pomoc
murarską, hydraulika, dekarza i posadzkarza. Zgło
szenia przyjmuje dział kadr i szkolenia zawodowego,
pokój nr 21 (parter).
K-10126
Rafineria Nafty „Gdańsk” w budowie, zatrudni za
raz pracowników: dekarzy, stolarzy, murarzy, cieśli,
spawaczy z uprawnieniami na spawanie urządzeń ciś
nieniowych, suwnicowych, wartowników do straży
przemysłowej (również kobiety), robotników transpor
towych i torowych, kierownika działu zaopatrzenia
materiałowego, specjalistę d/s kontroli gospodarczej,
samodz. i st. księgowych d/s księg. inwest. i finan
sowej, tłumacza jęz. angielskiego. Warunki pracy i
płacy do uzgodnienia w dziale kadr i szkolenia Ra
finerii Nafty „Gdańsk” w budowie, w Gdańsku, ul.
Elbląska 135 (na terenie budowy rafinerii), telefon
31-51-55.
K-I0172
Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki w Warszawie,
zatrudnią w przedstawicielstwie SERVICE-WOLA w
Gdańsku mechaników silników wysokoprężnych. Zgło
szenia przyjmuje przedstawicielstwo w Gdańsku, ul.
Wałowa 19, telefon 31-33-05.
K-10204
Dyrekcja Przedsiębiorstwa Krawiecko-Kuśnierskiego
P.T. „ARTUS” w Gdańsku, zatrudni zaraz, ze skie
rowaniem z Wydziału Zatrudnienia krawców kra
wiectwa ciężkiego, kuśnierzy i chałupników. Warun
ki pracy i płacy do omówienia w dziale organizacji
i spraw pracowniczych, Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40,
tel. 31-95-31.
K-10241
„Społem” WSS Oddział w Sopocie, ul. Chmielew
skiego 5a, tel. 51-20-46, zatrudni niezwłocznie piekarzy
w piekarniach oddziału. Warunki pracy i płacy dobre.
Wynagrodzenie nieopodatkowane.
K-10234
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego, zatrudnią kierow
nika działu finansowego — wykształcenie wyższe ekońomiczne, spawaczy, elektryków oraz kobiety w
dziale margarynowni i rafinerii, w zakładzie w •
Gdyni (teren portu), zatrudnią bardzo oilnie robot
ników niewykwalifikowanych do ekstrakcji. Warun
ki pracy i płacy do omówienia w Gdańsku, uł.
Wiślna 19, tel. 43-00-41, w Gdyni, ul. Indyjska 7
(teren portu), tel. 21-80-11. Wymagane skierowanie z
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■BP APRE2ENT0WANY poniżej znaczek ukazcc
***** się ma w Czech o sio
wacji 27 bm. lako jeden i 5znaczkowej serii poświeconej
«tuce. Znaczek ten przypo
mina o czeskim malarzu Wa
cławie Brożiku (1851—1901),
profesor» akademii praskie';
znanym przede
wszystkim
jako autorze wielkich kom
pozycji historycznych „Kolumb
na dworze Ferdynanda’’, „Jan
Hus przed Soborem w Kon
stancji”, ale także jako
pejzażyście.
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W ub. m. z okazji 100 rocz
nicy U PU poczta Czechoslo
wacji wydała 6-znoczkowc
serie projektowanq przez F.
Hudeczka, a rytowanq przez
Hercziko i Mroczka. Na pod
łużnych (poziomych) znacz
kach znajdują się emblematy
UPU j środki przewozu prze
syłek pocztowych w kolejnych
•topach rozwoju łączności.
W II połowie czerwca 1975
roku odbędzie się w Pradze
ogólnokrajowa wystawa fila
telistyczna z udziałem wy
stawców zaqrainicznych, po
święcono 30-leciu wyzwolenia
Czechosłowacji przez Armię
Radzieekq. Chcqc podnieść
jakość zbiorów wystawowych,
Federacja Czechosłowackich
Filatelistów ogłosiła konkurs
Da najlepszy, zaanqażowany
zbiór filatelistyczny dokumen
tujący wyzwolenie Czechosło
wacji, przyjaźń ze Związkiem
Radzieckim i wszechstronną,
pokojowo współprace państw
obozu soc ja li stycznego w re
mach RWPG, Układu War
szawskiego i in. Konkurs ten
odbywa się w 2 qrupach, dla
dorosłych (minimum 80 kart
albumowych) i dla młodzie
ży (od 8 kort), a przebieqo
w 2 etapach. I obejmuie okres od stycznia do kwietnia
1975 r. Wyróżnione w tym
ozosie na którejkolwiek z wy
staw regionalnych zbiory będq mogły uczestniczyć w II
etapie, tj. w ogólnokrajowej
wystawie w Pradze. Dla zwy
cięzców
przeznaczone
sq
specjalne nagrody oprócz
medali przewidzianych regu
laminem wystawy.
Związek czechosłowacki«-*»
filatelistów 30. IV. 1965 roku
liczył 32 tys. filatelistów zrze
szonych w 760 klubach. W
1969 roku utworzono Federa
cję Czechosłowackich Filate
listów z liczba już 45 tys.
członków. W br. jest jui ich
57 tys., a młodzieży 6 i pół
tys. w 374 kołach. Wzrost licz
by kół i szeregów filateli
stycznych zaznaczył się szcze
gólnie w organizacjach sło
wackich.
Szwedzka poczta ca roku
rozpisuje ankietę na najład
niejszy znaczek roku. W wy
niku ankiety za rok 1973 I
miejsce uzyska! znaczek a
nom. 10 k. „Gęsiarka”, H znaczek za 75 ore - Gustaw
Adolf V! (1882-1973), III za 40 ore — pejzaż - wierz
by zima. W ankiecie brało udział ponad 46 tys. osób.
Poczta wydała ładny folder
zawierający reo rodu keję znacz
ków, które zajęły 10 najlep
szych mieisc.
(0

KRZYŻÓWKA
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J KĄD
możemy
szybko i najwię
cej dowiedzieć się
o Gdańsku? Bardziej
szczegółowe, bądź wy
rywkowe informacje o
ciekawostkach naszego
miasta, o tym co warto
zwiedzić i oglądnąć, lub
gdzie zjeść dobry obiad
oraz znaleźć godziwy
nocleg, uzyskać można
w placówkach turystyce
nych, zaglądając do prze
wodników albo korzysta
jąć z usług przedstawi
cieli Towarzystwa Przy
jaciół Gdańska. A jeżeli
ktoś, nie tylko turysta,
chce dokładniej poznać
„duszę” naszego miasta,
jego życie wraz z typo
wymi dlań prawidłowo
ściami i odchyleniami to
wiele może sie dowie
dzieć zająwszy sie lek
tura. gdańskich wydaw
nictw statystycznych.
Żyjemy w morzu da
nych statystycznych i
staramy się je racjonal

humorem

POZIOMO: 1) oprawa dro
giego kamienia,
6) skrzynia
na odzież łub do przewozu
bagaży, 3) roślina spokrew
niona z gryką zwyczajną, 10)
pole działania, 11) tytuł niż
szy od hrabiego, 13) cięta,
kryta lub szarpana, Ił) gło
wa domu, 15) baszktrska me
tropolia , ifi) wojak wlokący
się poza swym oddziałem, 18)
figura w kartach, 19) proto
plasta rodziny, 21) rzeka w
Pakistanie Zach., 23) tatarak,
24) termin matematyczny, 25)
członek plemienia indiańskie
go, 26) klown, 27) krzywa jed
nakowej głośności dla róż
nych natężeń dźwięku, 28)
obszar, okolica, 29) machina
oblężnicza starożytnych.
PIONOWO: 1) miasto por
towe na wyspie Hokkaido, 2)
sukmana chłopów staroruskieh, 3) jej świętym ptakiem
była sowa, a drzewem oliw
ka, 4) Imię żeńskie, 5) wrzas
kliwe ptaszysko, 6) rodzaj
widowiska
estradowego.
7)
jednostka
pojemności elek
trycznej, 8) lina przechodząca
przez blok na końcu bomu la
downiczego,
12)
argument,
■ szansa,
14) dawna moneta
srebrna, 15) synonim człowie
ka bezwolnego,
17)
lekka,
przejrzysta tkanina, 18) miej
scowość koło Rzymu z resz
tkami murów cyklopich, 19)

nie wykorzystywać. Tę
bardzo syntetyczną wie
Azę o różnych kierun
kach działalności gospo
darczej, społecznej i kul
turalnej
przygotowuje
nam Wojewódzki Urząd
Statystyczny.
,,Rdze
niem” tejże instytucji
jest Wojewódzka Stacja
Techniki Statystycznej,

>

*> :•
Mir

nię. Obecnie, gdy cała na
sza garderoba jesienno-zi
mowa ma być miękka 1
przytulna również futra po
winny być puszyste i pułch
ne. Najefektowniej, rzecz
jasna, prezentują się w tej
sytuacji lisy, ale popularne
niezwykle króliki, przede
wszystkim ze względu na
przystępna cenę, również
wyglądają efektownie. War
to przy okazji przypomnieć,
że te ostatnie najmodniej
sze sa w naturalnych kolo
rach.
Futerka nosi się właści
wie o każdej porze dnia i
przy każdej okazji. Najbar
dziej tvoowv model to o-

typ aktora, 20) potrawa z su
rowego mięsa, 21) pogodny
stosunek życia,
22)
pława
rzeczna, 24) niska kanapa, 26)
szatan na myszy.
„EP15 ”
Wśród czytelników,
którzy
do 29 bm. nadeślą prawidło
we rozwiązania pod adresem
„Dziennika
Bałtyckiego»’
—
80-958 Gdańsk, skrytka pocz
towa, nr 419 - z dopiskiem
na kopercie „KRZYŻÓWKA
Z HUMOREM” będą rozloso
wane bony książkowe.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z ZEFIREM
POZIOMO: 1) komat, 9) dubel, 9) akolada, 10> kajak, 12)
totem, 14) Oro, 15) Ate. 16)
\ru. 17) seraj, 19) kuter, 21)
kurak. 24) zefir, 27) Iza, 28)
ana, 29) Ata, 30) raban, 32)
pirat, 34) alanina, 35) seter,
36) sadza.
PIONOWO: i) kokos, i) ma
lor, 3) aka, 4) tokaj. 5) datek,
8) udo, 7) batat, 8) lemur,
U) Aretuza, 13) eremita, 18)
Ada
26) ule, 21) kirys,
22)
rabat, 23) kanar. 24) zanis, 25)
farad, 26) ratka, 31) ale, 33)
Ina.
Bony książkowe WYLOSO
WALI:
Benigna Dziuba M
Odańsk ?9*. zbieniew Kroczak,
Elbląg: Edward Komand —
Gdynia. Bony wyślemy PO
CZTĄ.

ehanizmy
wyposażone
są już wojewódzkie oś
rodki w Poznaniu, Ka>fo
wicach i Wrocławiu. W
przyszłym roku »a naj
bardziej nowoczesny sy
stem przetwarzania in
formacji przejdą stacje
w Łodzi, Zielonej Górze
i Koszalinie, Gdańsk na
taką. modernizację ~ .por

fi

której . siedziba mieści
się przy ul. Leningrads
kiej. Wyodrębniona or
ganizacyjnie zajmuje się
ona
przetwarzaniem
szczegółowych informa
cji w statystyczne wia
domości.
Liczby wyszczególnio
ne w urzędowych for
mularzach, dzięki ma
szynom, tzw. numerycz
nym dziurkarkom, za
mieniają się w pliki per
forowanych kart. Dalszą
pracę wykonują urządzę
via zwane tabulatorami,
które, opierając się no

ne futra
zawsze modne
II IADOMO, w pięknym
^ futrze każdej kobie
cie do twarzy. Która
z nas o nim nie marzy. To
też futra zawsze były mod
ne bez względu na panują
cy styl i obowiązującą li-

danych z dziurkowa
nych kartoników. wystu
kują na dużym arkuszu
papieru statystyczne ciq
gi liczbowe.
Ze stałych i regular
nych zamówień najszyb
ciej zawsze dostają się
na warsztat wyniki pro
dukcji
przemysłowych
przedsiębiorstw.
obrót

towarowy i działalność
transportu.
Gdańska WSTS jest
jedną z najlepiej funk
cjonujących w Polsce. i
to mimo nie najlepszych
warunków,
dysponuje
bowiem przestarzałymi
urządzeniami.
Kobieca
kadra kierowana przez
dyr. Władysława Zawa
dę zajmuje sie wylicza
niem danych statystyce
nych z. osiemnastu róż
norodnych dziedzin życ?tr. naszego miasta i
województwa.
W elektroniczne me-

czeka jeszcze około czte
rech lat. Wówczas nasza
stacja nie tylko wyposa
żona zostanie w nowe
urządzenia, ale otrzyma
także nowy lokal., który
zgodnie z obecnymi
planami —. znajdować
się będzie na osiedlu
Zaspa.
Zanim jednak stacja
zmieni się W .elektro
niczny ośrodek informa
tyki”, jeszcze w przy
szłym, roku w starej sie
dzibie nastąpi etap uno
wocześnienia
pracy.
Sprowadzona t NBD

WiADOMGŚd
WYPOWIE»?,

nia- pokoju. 'i : międzynaro

cz.ywiście
futro
typu > PREZYDENTA AUSTRII
dowego:- porozumiem^®..
płaszcz. Sportowy, z wykła
S
Nowy
prezydent
Austrii
po n .w
danymi klapami łub kołnie \ dr Rudolf Kirchschlaeger,
sześćdziesiąty
rzem szalowym. Wracają ( w piśmie do Austriackiej
Wśród esperanekłeh, im
też znowu do łask staro ( Ligi BsperantystóW wypowiedział się na temat esprez najwyższą rangę ma
modne już nieco pelisy 4. paranta.
Doceniając spoją światowe kongresy esBardzo szykowne j nie / leeznie użyteczną rolę mię •perantystów, organizowa
zwykle efektowne są ca ? dzynarodowego języka i
ne corocznie (w czasie I
łe
z
futerka.
modne ) jego zasługi w dziedzinie i II wojny światowej były
> zbliżenia różnych rtarodoprzerwy) w różnych kra
ostatnio peleryny.
Sto ) wdści prezydent Austrii jach przez UEA, tj. Swia- ■suje się także
bardzo V przyrzeka austriackim estowy
Związek
Esperan- i
tystów. Mamy już w biu ń
per&ntystom poparcie, w
często różnego rodzaju łą \( ich
letynie
kongresowym ?
działalności na rzec:?
czenia i kombinacje futer i pokoju i dalszego sataeśsźczęgółowe
informacje ?
z naturalna skóra i zam ( niani? współpracy między
dla
przyszłych ttcześtń;- ;
ków 59 Światowego Kon- '
szem. Sa to wstawki, wy 4 narodowej.
gresu ©sperantystów. ktö- S
kończenia, uzupełnienia w J
Warto przypomnieć, że
ry w dniach od 26 97. do ś
postaci mankietów kołnie ) zmarły przed kilkoma raje-,
?.. 9S. 1975 r> odbywać sie S
)
siarami
poprzedni
prebędzie w Kopenhadze, w . \
rza lub paska.
5 zydenl
Austrii dr Franz
centralnej dzielnicy -rates-: • \
Oddzielny, olbrzymi te \ Tomas, biegle władał języta FrederUcsberg.
podób- ^
esperanto i był przed
nie ja?v, poprzednio kon- i
mat w bieżącym sezonie je )( kiesa
drugą wojną światową ak
gresowi
towarzyszyć
bę- •/
sienno-zimowym stanowią y tywnym działaczem radziś duża tiość Imprez o ?
futrzane dodatki. Kołnierz ( ehu
esperanckiego
w
charakterze
kulturalnym. )
naukowym, jak . również ]
z lisa, otulający miękko : swym, kraju. W latach
późniejszych będąc na sta
turystyczno rozrywko- )
szyję można praktycznie ,' nowisku
burmistrza Wiedwym. Duńscy esperantyś* )
rzecz biorąc nosić do wszy ' nla (1951 — 1965) i głowy
oi będą gospodarzami świs )
stkiego. -fest stosowny nie V państwa (od 19R5 r.) wietóweao kongresu już pc< S
raz trzeci, f onrzednle zw-o (
tylko do płaszcza, ale tak S loferotmie udziela? poparS
cia
działalności
esperanływa.rie
były do stolicy (
że do-kostiumiku. jerseyo ś tystów na rzecz utrwale
Danii , w Tatach 1956 i .1952 {
wej garsonki, eleganckiej
wełnianej sukienki. Rów
nież do noszonych w tym
sezonie wielkich włóczko
wych swetrów i blezerów
zakłada sie lisa w postaci
szalowego kołnierza lub okalającego szyję golfu. Mo
dne dodatki to także fu
trzane czapy, ogromne pu
m REDAKCJA H. MAUNOlft®KIEGO
szyste mankiety i mufki.
Futerkiem można wykoń
ROZWIĄZANIE ZADAŃ
mistrza klasy międzynarodo
czyć zapięcie płaszcza i je
wej p. Jacha Bednarskiego z
go dół.
ZAD. NR 74.
Pozycja i*
prośbą o skomentowanie tej
&ł

od. kuicłinL
Amatorom ozorków pro
ponujemy następujący prze
pis: należy przygotować
składniki: — 1 ozór woło
wy, 1/2 kg warzyw (mar
chew. pietruszka, seler, ce
bula), 2 liście laurowe, kil
ka ziarnek pieprzu, pół łyż
ki masła, 1 łyżkę mąki, 1/2
szklanki rosołu (może być
z kostki), 5—-10 dkg ro
dzynków, sól i sok z jed
nej cytryny.
Dokładnie umyty ozor,
zalać wrzącą wodą, dodać
warzywa I przyprawy i ugotować do miękkości. Po
czym ozor wyjąć z wywa
ru, zanurzyć na chwile w
zimnej wodzie i ściągnąć
skórę. Oczyszczony ozor po
kroić w drobne skośne pas
ki i - przygotować sos; do
stopionego masła dodać mą
kę, rozprowadzić rosołem i
doprowadzić do wrzenia.
Następnie dodać umyte ro
dzynki i gotować 5 minut
Sos doprawić do smaku,
dodając sok z cytryny i sól.
Podgrzany ozor zalać go
rącym sosem i podawać z
ziemniakami.
KOK

Te rzeczy...
W statystykach samobójstw’
w* zamożnych krajach kapita
listycznych szczególnie wyso
ki jest odsetek ludzi starych
i schorowanych, których
do
desperackiego kroku popycha
niepewność
jutra i poczucie
wyobcowania ze społeczeńst
wa. To niepokojące zjawisko
było niedawno tematem trzy
dniowej konferencji
nauko
wej w Waszyngtonie.
Pod
czas gdy większość uczonych
wskazywała na potrzebę uno
wocześnienia opieki socjalnej
i poprawienia sytuacji materialno - bytowej osób
star
szych, prof. David Levlton *
uniwersytetu w Marylandzie
wystąpił z dość oryginalnymi
propozycjami: „Wystarczy sta
ruszków zachęcić do ogląda
nia filmów erotycznych i czy
tania literatury pornograficz
nej, a także do korzystania
z usług prostytutek, bo te
rzeczy najskuteczniej
od
wodzą od samobójstw”.

powstała po 9 pos.
partii
Sp i el mann - lartak o wer.
Bia
łe, piękną ofiary dwóch figur
rozstrzygnęły partie na swo
ją korzyść. 10. G:f7! Kuf7 11.
W:g7!.' i pti U... K:g7 nastąpi
12. Hg4+ « szybkim matem.
Nagrody
wylosowali:
Fran
ciszka
KALINOWSKA. Jan
MISIAK i Waldemar STENCEŁ (wszyscy z Gdyni).
ZAD. NR 75. I. Wes Hd7 2.
Wa8 : Kb5 3. C4-f KcS 4. WeS
+Kd6 5.. eSfKefi fi. W'e8 1 Kf5
7. WeS+Kgfi 8. Wefi+Khs ».
SeS z wygrana. Jeśli 1... Hd€
to 2. Wefi H:efi i 3. Se7+ z
wygraną.
Pięciokrotne
poświęcenie
wieży, prowadzące do straty
hetmana. Ciekawy jest marsz
króla na drugi koniec sza
chownicy. , Nagrody — książki
szachowe otrzymują:
Euze
biusz
Majewski
(Elbląg)
i
Zbigniew Wenta (Gdynia).
MECZ REDAKCJA —
CZYTELNICY

Po oczywistym ruchu czar
nych 29... g3 :h2 redakcja o dp«
wiada: 30. Wd4:b4+. Kto tak
typował dostaje
dodatkowe
dwa punkty. Mistrz Z. Piocto
proponuje
następujący for
sowny wariant 30... Kb8 — a7
31. Wb4 —h4
h2 —MH 32.
Wh4:hl
Gd5 :hl 33. Helrhl.
Ten wariant może przyśpie
szyć przebieg meczu.
MECZ KARPOW —
KORCZNOJ (3:2)
Niezwykle szybka katastro
fa Karpowa w 21 partii me
czu gdy już po 19 ruchach
młody arcymlstrz musiał ska
pitutówać- —- jest przedmio
tem wielu dyskusji i rozwa
żań kibiców.
Redakcja
zwróciła się d«
ozołnwego
szarhistjPolski

sensacyjnej partii.
OBRONA
NOWOINDYJSKA
Korcznoj — Karpow
1. d4 Sffi 2. Sf3 c6 3. S3 bfi
(posunięcie to jest wstępem
do popularnego systemu ob
ronnego wynalezionego przed
58 laty przez
Boguiudowa,
t.zame kontrolują pole e4
przeciwdziałając
opanowaniu
centrum przez przeciwnika.
Strategia białych polega na
przesłonięciu diagonali gońca
bj (poprzez ri4-d5), co prowa
dzi z reguły do spokojnej ma
newrowej gry. z reguły, ale
nie zawsze o czym świadczy
niniejsza partia.
4. Gg3 Gb7 5. c4 Ge7 fi. Sc3
9-tt 7. Hc2 (!) (tylko tak! Je
żeli 7. 0-« to 7... Se4 i nie
przechodzi
kombinacja:
#.
Hc2 S:c:j 9. Sgs /. uwagi na
9... Se2-!-) *... ca 8. ds ed 9.
Sg5! Sc« <w piątej partii Kar
pow czarnymi zagrał tu »...
gfi i po 10. Hdi dfi ostatecz
nie uzyskał remis) to. S:dS
gfi 11. Hd2! (Przysłowiowe jaj
ko Kolumba! Ciekawe, że
Karpow
przygotowując
się
do partii w domu posuniecie
fo brał pod uwagę, nie uwa
żając je za niebezpieczne. W
rzeczywistości
pozycja czar
nych jest już bardzo trudna.
II. S:d5? Mniejszym złem
było ii... WbS. Karpow jed
nak grał z własną analizą do
mową 12. G:d5 Wb*?7 Kon
sekwentnie, ale żle!
13. S:h7! Właśnie to pros
te, choć efektowne posunię
cie przeoczył Karpow.
Po
zycja czarnych rozsypuje się!
Oczywiści« skoczka bić nie
można 0» 13...
K.:li7 nastą
piłoby 14. HhS f! Z w ygraną).
13... We8 14. Hhfi Se5 15.
Sg5 G:g5 16.
GtgS H:gs 17.
H:gg G:ds 18, fl-e G:e4 19. H
i białe poddały partię”. (Uwa
gi m. m. j. Bednarskiego).

morski
KALEJDOSKOP
MAŁE TANKOWCE NIEZBĘDNE
Do tej pory oblkie
światowej floty tanków*
ców kształtowały głównie
jednostki duże, powyżej
100 tys. ton nośności. Bąr
tyjscy eksperci twierdzą
jednak, źe w przyszłości
bardziej rozwijać się bę
dzie flota tankowców w
oparciu o statki o nośno
ści od 15 do 35 tysięcy
ton, gdyż jednostki tej
wielkości mają lepszy do
stęp do portów. Ponieważ
zaś w tych właśnie wiel

kościach świat dysponuj«
flotą przestarzałą, w naj
bliższej przyszłości spo
dziewać się należy szyb
kiego jej odnowienia,
ATOMOWY
FRACHTOWIEC
Japonie dysponuje obecnie jednym statkiem o
napędzie atomowym. Jest
fo wodowany w 1969 ro
ku „Mutsu” (8500 BRT)
używony dla celów nauko
wych. W niedalekiej przy
szłości oddany zostania
do eksploatacji kontene

maszyna typu „celta*
tron” wykonywać bę
dzie jednocześnie pracę
tabulatorów i maszyn
księgujących. To urzą
dzenie nie jest na pew
no ostatnim osiągnię
ciem światowej techniki
(niewielka pamięć jed
nostki centralnej), nie
mniej ułatwi i poniekąd
przyspieszy statystyczne
badania. Zwiększy się
zapewne i liczba tropią ■
nych przez stację zja
wisk. Powracając do te
raźniejszości nie można
pracownikom stacji za
rzucić żółwiego tempa
działalności. Okres bowiem czynionych tam
obliczeń jest krótki. W
ciągu jednej godziny pro
cy 2 numeryczną dziur
karka otrzymuję się około 100 perforowanych
kart. Natomiast cały
term,in ad przekazania
danych z
poszczegól
nych instytucji do wyda
nia biuletynu inform,ujrscego statystycznie, za
myka sie w czterech
dniach. ^Jak na obecnie
panujące tam, warunki,
jest to . istotnie krótki
termin.

Redaguje Z.JUJKA

m ^EUDUEmiof mm osMtewgto

Ml.,.

DWA....

ICfflAŁCIt WIELKI MŁYN i

m&miAmweii

Z0$7mi£J‘CWiU: ,

zEweLmmtfomomwtä*

P/IWmiO ZLIKWIDOWANO PODOBNY fZPf'
5VTEK W «STÖUCV' KADZIMY ZAtNTEKESO'

WAŁ SIĘ Wl£ VW^J?7VXrA WVMI WńCWtMśMI

E. PODSIADŁOWSKA

T

r, przypomnijmy, -że pies*
węzy kongres z Udziałem
twórcy języka esperanta
L. Zamenhofa odbył säg
w Boulogne sur Mer w
I90S r.
NOWINY 36 CHILE
Mimo
nleprsiycb yinego
stosunku junty wojskowej
rządzącej obecnie w Chi
le, do mchu, esperanckiegonie nastąpiła' jego
oficjalna likwidacja.
Os
tatnio delegat Światowego
Związku
Esperantystów
Iran Maetzig zorganizował
tara kurs korespondencyj
ny, który córa? bardziej
rozszerza
swój
zasięg.
Ruch esperanekj w Chile
zyskuje
zwolenników;
zwłaszcza wśród postępo
wej młodzieży studiującej
i pracującej.
Bor.

0
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FILM — FILM —

„Stara panna

ff

TARA panna" to de obraca się z reguły wokół
biut reżyserski nie- spraw codziennych, mało
efektownych i ludzi zwy
ir
doszłego
lekarzs
Jean-Pierre Blance’a. Do czajnych, nie wyróżniają
filmu wszedł on niejako cych się niczym szczegól
„drzwiami
kuchennymi" nym że swojego otoczenia
Napisał bowiem scenariusz Ale jednocześnie — jak i.
z myślą o Annie Girardot inne filmy tego typu — 0i Philippe Noiret.. Scena trzymał on znakomitą ob
riusz spodobał sit; obojgu sadę aktorską i to nie tyl
pierwszoplanową. W
aktorom, którzy skłonili ko
producenta Raymonda Da- „Starej pannie" niewielkie
non do powierzenia reży- role grają: popularna o-

S

ret (oboje na zdjęciu). To
ich obecność sprawia, że
ta w gruncie rzeczy mało
oryginalna historia, przera
dza się w opowieść pełną
osobliwego klimatu i in
tymnych
refleksji.
Oto
nieefektowna, nieufna sta
ra panna
przypadkowo
pod koniec swoich samotni
czyeh wakacji spędzanych
w małym nadmorskim ką
pielisku na południu Fran
cji, poznaje równie mało
atrakcyjnego
mężczyznę.
Ich pierwsze kontakty są
pełne odpychającej niechę
ci i obojętności, przy czym

m

Aiiiy

rżeń, kobieta ze wsty^e ^
wyznaje, że jest starą
ną, choć natychmiast
daje „ale nie z braku °^8
zji, o nie, po prostu law
to
Jest
niezależnie”,
zreszł*
kłamstwo. Oboje
ratfezdają sobie z tego spr
ale czyż w gruncte - .
flj*
czy staropanieństwo
..
jest nadal stanem na ^
wstydliwym, że wynj3^
jącym podobnych
vj
nień? I być może wakaC(^
na znajomość będzie t„
arii lC
mc nie znaczącym ev ^
dem w życiu obojga dal^
może czas dopisze
ciąg, bowiem przy roZ
siu bohaterowie
li adresy — nie to jest **
ważniejsze. Wydaje s:ć< '
ta historia opow*iedzi315
dö'
zresztą dyskretnie i z t
żym umiarem
na°2e.^
wyjątkiem paru scen 11 *
co
„przerysowanych ^
swej dosłowności — 1 ^
swój urok i znakornit3 ^
tmosferę zawdzięcza
nie obojgu świetnym 3 ^ )
rom, których każdy S6*'g
każde najbardziej bana’|<,j
słowo jest cząstką
^
smutnej
codzienności* ^
której samotność odg1'
dominującą rolę.

Alina Panasiu^
serii młodemu filmowcowi.
Debiut wypadł pomyślnie.
„Stara panna” spotkała się
z zainteresowaniem maso
wej widowni, również po
chlebnie ocenili film kry
tycy, a na festiwalu w Ber
linie Zachodnim przyznano
mu nawet
nagrodę —
Srebrnego Niedźwiedzia.
Film należy do naj
bardziej
obecnie
popu
larnego we francuskim ki
nie nurtu, którego fabuła
rowiec e napędzie atomo
wym. Jednostka to posia
dać będzie ładowność 50
tysięcy ton i napęd o mo
cy 80 tys. koni mechani
cznych.
NOWY RODZAJ
BANANOWCÓW
Francuscy armatorzy za
mierzają
przewozić w
przyszłości banany w kon
tenerach chłodzonych i w
tym celu zamierzają rów
nież zbudować cztery spe
cjalne statki chłodnicze.
Mają one wejść do eks
ploatacji na przełomie lat
1977 i 1978 i mieć po 42
tysiące ton nośności. Każ
dy z tych statków będzie
mógł zabierać 300 spe
cjalnych kontenerów i
przewozić je z szybkością
23 węzłów.
ILE JEST MASOWCÓW?
Przy transporcie stałych
I płynnych towarów ma

becnie — (film powstał w
1971 r.) — Marta Keller
(pokojówka Vicka), Michel
Londsdale (pastor), świet
na aktorka charakterysty
czna Edith Scob (pastoro
wa), a w dwóch króciut
kich scenkach na plaży
pojawia się debiutantka,
późniejszą bohaterka „Ostatniego tanga w Paryżu”
— Maria Schneider. Ale
główny walor filmu to o czywiście Girardot i Not-

bardziej „kanciasta” i zam
knięta w sobie okazuje się
kobieta. Jej dzień —- to
plaża, samotne posiłki w
pensjonacie i codzienne li
sty do matki i to zdaje się
wypełniać całkowicie pro
gram wakacyjnego wypo
czynku. Dopiero zaintere
sowanie mężczyzną, które
rodzi się powoli j z opora
mi, zmienia nieco te przy
zwyczajenia. A kiedy w
końcu dochodzi do zwie-

sowych pod Koniec toku
ubiegłego
zatrudnionych
było 6429 masowców e
łącznym tonażu 337 młn
ton. Średni wiek tych ma
sowców wynosił 6,7 roku,
przeciętna nośność nato
miast - 52,4 tys. ton.

szroset sninię ne tzw, dro
dze północnej,

NAJSILNIEJSZY
LODOŁAMACZ
Radziecko flota handlo
wa wzbogacona została
o nowy, najsilniejszy o na
pędzie konwencjonalnym
lodołamacz. Jednostka ta,
zbudowana w jednej ze
stoczni fińskich, ma moc
36 tysięcy koni mechani
cznych, 20 241 BRT i za
łogę liczącą 118 osób.
Nowy lodołamacz, wraz ze
znajdującą się jeszcze w
budowie jednostką sio
strzaną, podejmie w przy-

RUCHLIWY „PASAŻER”
Pływający pod banderą
Niemieckiej Republiki De:
mokratycznej statek pa
sażerski „Voeikerfreundschaft” w ciągu 15-letniej
służby odwiedził 98 róż
nych portów w 45 kra
jach. Statek ten, nazywa
ny powszechnie urlopo
wym, jako te wozi głów
nie wczasowiczów, najczę
ściej zawijał do Leningra
du oraz do Gdyni. Kapi
tan statku Gerhard Thie
mann pływa na nim już
od roku 1960, o wśród
200* osobowej załogi stat
ku jest 15 marynarzy, któ
rzy pływają na nim od sa
mego początku.
Wyszukał; M. N.

Przegląd filmów

amatorskiej.

Dziś w sali Spółd®6^],
go Domu Kultury w * niii v
borku zakończy się 1
góln o polski Przegląd
dzielczych Filmów
skich organizowany _cy
hasłem „Człowiek ^ p ^
i wypoczynku”. GosP0
rzem imprezy, w
^
czestniczy 20 filmów
zentujących kluby
z całego kraju, jest ^ £
gdański Klub Filmo^-^j,
Muza”, działajgey
£ci
Związku
Spółdzie^".^.
Pracy. Zresztą i sama 1
cJ- fj*
preza. której nomy»1
dził się właśnie w tym ^
bie jeszcze w 1966 t- ^
również poprzednio 0 ęy
nizowana w Gdańsko-^,
becny przegląd jest Pc*.
ślany jako próba
tacji dorobku amator? ■ e,
ruchu filmowego na P lat*
strzeni
trzydziestu
------------------------- _
najciekawsze pozycje o ^
mają nagrody ufundo ^
przez Centralny ^^p.'
Spółdzielczości Pracy. ^
cząd Główmy Związ^1*^^
wodowego
Pracown^j.
Spółdzielczości Pracy 1 0$
Związku
Spółdzi®1
Pracy w Gdańsku.
^;j)ł

