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Piotr Jaroszewicz przyjął Powrót z Bliskiego Wschodu

ministrów przemysłu lotniczego
i lotnictwa cywilnego ZSRR
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Prezes Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz przyjął
10 bm. przebywających w
Polsce ministrów: przemy
tu lotniczego ZSRR —
Piotra Demientiewa i lot-

nictwa cywilnego ZSRR ■ —
Borysa Bugajewa.
Tematem rozmowy było
dalsze pogłębienie pomy
ślnie
rozwijającej
sic
współpracy pomiędzy Pol
ską i Związkiem Radziec;im w dziedzinie przemy
słu lotniczego.
W spotkaniu udział wzię
ii: wiceprezes Rady Mini
strów — Mieczysław Ja
gielski oraz minister prze
mysłu maszynowego
—•
Tadeusz Wrzaszczyk.
Obecny był ambasador
program działania i wybio ZSRR w Polsce — Stanirą nowe władze.
(sta)
1 sław Piłotowicz.
(PAP)
143 delegatów reprezento
wało na wczorajszej VI Za
kładowej Konferencji Spra
wozdawczo - Wyborczej
PZPR liczącej ok. 1000
członków i kandydatów or
ganizację partyjną Stoczni
Północnej. Na konferencję
przybyli także:
Tadeusz
Papież Paweł VI przyjął
Fiszbach —- II sekretarz
w
sobotę w Watykanie na
KW PZPR, Józef Pacer ~
członek KC PZPR, Broni audiencji prywatnej przed
sław Grobelny — I sekre stawiciela' kierownictwa Or
tarz KD PZPR Gdańsk- ganizacji Wyzwolenia Pale
Portowa, Mirosław Deniichowicz — kier. Wydziału styny, Gibreela Saukri, któ
Propagandy KW oraz Jan ry reprezentował Arabów
Bieda — przedstawiciel Wy palestyńskich na światowej
działu Organizacyjnego KC. konferencji żywnościowej
# Dokończenie na str. 2 w stolicy Włoch.
(PAP)
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] sprawozdawczo-wyborcze PZPR

w „Komunie”, Stoczni Północnej i „Szkunerze
W klimacie zaangażowa sunku do 1970 r.), a jedno
nia, wzrostu
aktywności cześnie ogólna poprawa go
członków partii i wysokiej spodarności i sprawności
dojrzałości politycznej prze działania oraz rozwiązywa
biega kampania sprawo nia potrzeb socjalno - byto
zdawczo - wyborcza w jed wyeh stoczniowców. Pod
nej z największych gdyń kreślić należy, że był to oskich organizacji partyj kres bardzo napiętych za
nych — w Stoczni im. Ko dań na wszystkich odcin
muny Paryskiej. Zgodnie z kach.
nową formą działania w
Równolegle ze zwiększe
praktyce partyjnej, wczoraj
produkcji statków, za
z udziałem 114 delegatów niem
kładającej oddanie do eks
reprezentujących
blisko ploatacji
w br. tonażu o
1700*osobową organizacje,
odbył się pierwszy etap wielkości ok. 315 tys DWT
XVI Konferencji Sprawo z podjęciem budowy wiel
zdawczo - Wyborczej, na kich technicznie skompliko
której przedstawiony został wanych jednostek i szero
dwuletni dorobek organiza kim wejściem stoczni na ry
cji partyjnej i węzłowe pro nek światowy, rozpoczęła
bierny społeczno - gospodar się realizacja wielkiego pro
cze stoczniowców gdyńskich gramu modernizacji i roz
oraz zgłoszono kandydatu budowy „Komuny”. Szerok:
ry do nowych władz i kan wachlarz działań, stwarza
dydatury delegatów na kon jących warunki dla osiąg
nięcia tych celów przez sto
ferencię miejską.
cznię, równolegle z zagad
Na obrady w „Komunie” nieniem poprawy warun
przybył I sekretarz KW ków socjalnych i wzrostu
PZPR Tadeusz Rejm. Obec zarobków załogi, przedsta
ni byli również I sekretarz wiony został w referacie I
KM PZPR Władysław Po- sekretarza Komitetu Zakła
rzycki, prezydent miasta do we go PZPR Juliana Śc
Gdyni Aleksy Latra oraz inaka.
zastępca dowódcy Marynar
W dotychczasowym dorob
ki Wojennej kmdr Ludwik ku organizacji partyjnej
Dutkowski.
„Komuny” na uwagę zasłu
Minione dwa lata, boga guje wzrost
autorytetu
te w nowe formy pracy grup partyjnych i OOP
partyjnej, cbarakteryzowa- < przejawiający się w aktyw
ły się szczególnie ożywioną nym ich udziale w realiza
działalnością. O rezultatach cji zadań poszczególnych
tego świadczą uzyskane wy wydziałów, grup mistrzow
nikt:
dalszy dynamiczny skich i brygad. Znaczny po
wzrost produkcji (o ok. 50 stęp uzyskano m. in. w po
proc. wartościowo, a o ok. ziomie pracy i współdziała
72 proc. tonażowo w sto nia partii z kołami ZMS

zrzeszającymi w „Komu
nie” 2300 osób. Opracowa
ny w wyniku zaangażowa
nia całej załogi program
społeczno - wychowawczy
jest niewątpliwie również
dużym osiągnięciem stocz
niowej organizacji partyj
nej.

Delegat Palestyny
u papieża

Dodatni
bilans pracy
gdyńskich stoczniowców nie
przesłonił konferencji sze
regu istotnych niedomagań
i nieprawidłowości. Wiele
uwagi poświęcono im za
równo w wystąpieniu I se
kretarza KZ J. Semaka, jak
również dyrektora naczel
nego stoczni Romana Bo
gacza, który przedstawił go
spodarkę „Komuny” w la
tach 1973-74 i zadania na
przyszłość. Z zagadnień go
spodarczych wymienić na
leży konieczność poprawy
jakości dokumentacji kon
strukcyjnej i koordynacji
wykonawstwa robót. Uza
sadnione obawy budzi ter
minowość wykonania inwe
stycji.
Ze
społecznych
spraw, zadaniem pierwszo
planowym- staje się polep
szanie stanu bhp, a także
ograniczenie
fluktuacji
kadr. Do najważniejszych
zagadnień w pracy stocz
James Fletcher, dyrektor
niowej organizacji partyj
nej zaliczono potrzebę dal amerykańskiej agencji aero
szego doskonalenia form i na utyki i przestrzeni kos
micznej (NASA) w wywia
metod działania.
dla korespondenta
dzie
Na drugim zebraniu, wy TASS ocenił, że przygoto
znaczonym na dzień 25 listo wania do pierwszego współ
pada br., stoczniowcy gdyń nego radziecko - amerykan
kosmicznego
scy zakończą dyskusję nad skiego lotu
sprawozdaniem, * przyjmą przebiegają zgodnie z pla
nem.
Obie strony pomyślnie roz
wiązują najbardziej skom
plikowane problemy tech
niczne nieuchronnie wyła
niające się przy przygoto
waniach lotu kosmicznego.
Amerykańscy i radzieccy
kosmonauci, wspólnie opra
cowują technikę lotu, koor
EWNEGO dnia na ekranie TV pojawiła się taka scenka: grono osób, a wśród
dynują swoje działania —
nich - młody człowiek uosabiający życiowy sukces, gość ze stołecznej metro
powiedział dyrektor NASA.
polii. On to zadał miejscowej niewieście - cichej skromnej i niesłychanie
zawsze zabieganej - pytanie — takie nieco z wyżyn własnej pozycji życiowo-zawo- Można powiedzieć, że mię
dzy kosmonautami, a także
dowej, trochę protekcjonalne i po trosze pobłażliwe:
zespołami radzieckich pra
— Pani chyba lubi swojq pracę?
cowników technicznych [ aNiewiasta spojrzała nań wzrokiem tyleż zażenowanym, co zarazem zgorszonym
merykańskimi specjalista
(widać pytanie uważała za nie na miejscu, jak zwykle irytuje nas pytanie o rzeczy
mi stosunki układają się
oczywiste) i powiedziała:
bardzo dobrze.
- Ależ tak, praca jest całym moim życiem.

Dyrektor NASA
o przygotowaniach do lotu

,So juz- Apollo
James Fletcher wskazał,
iż przed uczestnikami przy
gotowywanego lotu „SojuzApollo” stoją bardzo waż
ne zadania, szczególnie w
dziedzinie techniki.
Kosmiczny eksperyment
będzie miał także bardzo
ważne znaczenie dla spra
wy ogólnego rozwoju sto
sunków radziecko - amery
kańskich —
powiedział
Fletcher. Lot „Sojuz-Apol
lo” jest oczywistym dowo
dem postępów w stosun
kach między dwoma wiel
kimi mocarstwami w ostat
nich
latach.
Pomyślna
współpraca w realizacji zło
żonego programu opanowa
nia przestrzeni kosmicznej
wymownie świadczy o moż
liwościach wzajemnej współ
pracy i w innych dziedzi
nach — podkreślił dyrek
tor amerykańskiej agencji
aeronautyki j przestrzeni
kosmicznej.
(PAP)

6DYBY TAK NA CO DZIEŃ...
P

Oczywiście, na papierze, te słowa wyglądają... papierowo, ale na żywo zabrzmia
ły szczerze i prawdziwie, podane były żarliwie i tok przekonywajqco, że długo jesz
cze pamiętałam twarz tej kobiety, a to, co powiedziała brzmi mi w uszach jeszcze
do dziś. Brzmi dźwiękiem czystym...
ł mniejsza o to, czy był ta telewizyjny reportaż, czy sztuka sceniczna. Bo jeżeli
był to nawet teatr, to teatr dobry, a aktorstwo równie znakomite. Istotne, że słowa
które padały z małego ekranu były słowami prawdziwymi.

I tak na marginesie tego drobnego epizodu człowiek popadł w zadumę: na ogół
powszechny stał się obyczaj „psioczenia" na własna pracę, na zawód, który się
obrało, na środowisko, w którym obracamy się jeśli nie przez większq część swego
życia, to przynajmniej tę bardzo liczqcq się, najważniejszą.
Stało się prawie obowiqzujqcq modq - na wzór długich fryzur
zapuszczanych
przez starszych panów o przerzedzonym nieco owłosieniu, co (przyznajmy) w ich
wydaniu wygląda humorystycznie i żałośnie - demonstrowanie swego niezadowole
nia z pracy zawodowej.
Więcej — sq środowiska, w którym szczere przyznanie się do tego, że jest się za
dowolonym z rodzaju wykonywanej pracy, jej miejsca i charakteru - należy wręcz
do złego tonu, a osobnik który odważy się jednak na publiczne demonstrowanie ta
kiej wszak pozytywnej postawy uważany jest za jakiś anachroniczny okaz.

Największy paradoks tkwi w tym, że wszystkie te modne demonstrowania sq
wbrew temu, co naprawdę myślimy i czujemy. Bo wyobraźmy sobie, iż posiedliśmy
czorownq moc, polegająca na możności odmieniania takim „demonstrantom” za
wodu, miejsca pracy... - i to zgodnie z ich rzekomymi marzeniami... Proponujemy
więc „niezadowolonemu” architektowi, by został - powiedzmy — prawnikiem; leka
rzowi oferujemy spokojny zawód archiwisty, nauczycielowi - pracę agronoma, bu
downiczemu statków - pracę dydaktyczną na uczelni, lub badawczo-naukową, w
jakimś instytucie.
I wtedy dopiero zobaczylibyśmy, jak się oni wszyscy wycofują rakiem ze swoich
pozycji! Przyparci jeszcze bardziej do muru, wyznaliby w końcu, że w gruncie rzeczy
kochają swój zawód; że tak naprawdę to nie potrafiliby żyć bez swojej pracy, ba!
- staliby się w razie potrzeby jej aktywnymi obrońcami i rzecznikami.
A tak naprawdę to właśnie taka postawa jest autentyczna
i
prawdziwa. Nie
chciałabym odwoływać się do przykładów przeszłości, kiedy to w czasach zwrot
nych i w sytuacjach granicznych potrafiliśmy dowodzić swego ogromnego przywiąza
nia do zawodu, do wykonywanej pracy, objawiać ofiarność i bezprzykładne wprost
bohaterstwo, gdy szło o obronę rodzimego warsztatu pracy, o jego wydiwignięcie
z ruin. To były - oczywiście - sytuacje szczególne. Dzisiejsza codzienność nie żądo
od nas tych postaw szczególnych, liczy się zwyczajna rzetelność i dobra praca. I
dlatego marzy się ta „zwyczajność" naszych postaw i demonstrowanych na ten temat
poglądów. Porzućmy więc przekorę, zarzućmy „modę”, która każe nam wobec innych
objawiać swe rzekome niezadowolenie życiowe, zdobądźmy się na odwagę głosić
otwarcie to, co w gruncie rzeczy jest prawdą (boć przecież przytłaczająca większość
wybrała zawód dobrowolnie i zgodnie z własnymi aspiracjami, zamiłowaniem, talen
tem). Nie trzeba przecież czekać na krańcowe sytuację, by tego dowieść. Czynić to
można - i przydałoby się - rówmeż i w szarej, zwyczajnej codzienności...
E. łC,

Żołnierze w chwile do urzyhycin z lolniska do koszar.

Wczoraj w nocy wróciła
ilo Gdańska 70-osobowa
grupa żołnierzy z Jednost
ki Obrony Wybrzeża, któ
rzy odbyli półroczna służbę
w Doraźnych Siłach Zbrój
nych ONZ na Bliskim
Wschodzie.
Na lotnisku w Rebiechowie
żołnierzy
powitali
przedstawiciele władz, do
wództwa „Niebieskich Be
retów”, społeczeństwa Wy
brzeża oraz licznie przyby
łe rodziny.
Mimo ciężkiej służby w
trudnych warunkach kii-

warów, maszyn i urządzeń,
niezbędnych krajowi takiemu
jak Iran, realizującemu obec
nie ambitne plany uprzemy
słowienia.
Nasz import z Iranu,
obejmujący nie tylko tradycyj
nie sprowadzane
artykuły,
takie jak: bawełna czy kon
centraty rud metali koloro
wych, ale również ropę naf
tową i wyroby przemysłu
lekkiego, jest jednocześnie
świadectwem postępów w roz
woju gospodarki
irańskiej.
Świadczą o tych postępach
plany kontynuowania powią
zań gospodarczych wyższego
typu, których początkiem są
już porozumienia o koopera
cji w przemyśle włókienni
czym i urządzeń dla cukro
wni, a kolejnym etapem bę
dzie kooperacja w przemy
śle stoczniowym i papierni
czym.
Długofalowa
współpraca,
która niewątpliwie będzie się
rozwijać z korzyścią dla obu stron, możliwa jest dzię
ki temu, że Polska znalazła
się w rzędzie wysoko uprzemy
słowionych krajów świata. Z
drugiej strony sprzyja roz
wojowi naszych
stosunków
dwustronnych fakt, że
jak
powiedział Reza Pahlavi Iran, który był kiedyś w dwu
dziestce
najbiedniejszych
krajów świata,
pretenduje

Powracają z poczuciem
dobrze spełnionego obowi a z
ku. Witamy ich tak jak wi
ta sie żołnierzy, którzy do-

Linia lotnicza
Berlin-Hawana
W sobotę uruchomiono
regularną linię lotniczą
NRD — Kuba. Samoloty
„Interflugu” (IŁ-62) będą
po drodze zatrzymywać, się
na lotnisku Santa Maria
(Azory). Lot będzie trwał
14 godzin. Przewiduje się
jeden rejs tygodniowo.
(PAP)

Polska —Iran

Pięciodniowa wizyta ofic
jalna premiera Piotra Jaro
szewicza w Iranie stała się
ważnym wydarzeniem dla obu naszych krajów, które łą
czyła już przedtem tradycja
dobrej współpracy. Dała ona
bowiem nie tylko okazję do
podsumowania dotychczaso
wych osiągnięć w naszych
stosunkach dwustronnych, ale pozwoliła znaleźć nowe
ich formy, przystosowane do
nowych potrzeb, przed któ
rymi stoją dzisiaj Iran i Pol
ska.
Wieloletnia umowa handlo
wa na lata 1975-1979 pod
pisana w Teheranie, zgodna
jest z wymogami tych właś
nie potrzeb, W przyszłym ro
ku wartość wzajemnych do
staw osiągnie 80, a w 1976
roku — 90 milionów dola
rów. Charakterystyczna
jest
też struktura tej wymiany.
Polska
dostarczać będzie
Iranowi kompletne linie pro
dukcyjne oraz maszyny i urządzenia dla przemysłu te
kstylnego i cukrowniczego,
obrabiarki, sprzęt elektrotech
niczny, silniki, maszyny rolni
cze, produkty chemiczne, wy
roby przemysłu
lekkiego i
spożywczego. Już samo to
wyliczenie
jest
wizytówką
szybkiego rozwoju przemy
słowego naszego kraju, któ
ry może oferować swoim
partnerom szeroki wybór to

matycznych żołnierze czują
się dobrze i dopisują im hu
mory. Wkrótce udadza s:e
na urlopy, spotkają sic z
rodzinami i wypoczną po
sześciu miesiącach wypeł
niania twardej żołnierskiej
misji.

dzisiaj do miejsca w dwu
dziestce najbogatszych.
Nie bez znaczenia dla po
myślnego
rozwoju polsko-irańskich stosunków gospo
darczych jest polityka Cesar
stwa Iranu, dążącego do
współpracy z krajami socjali
stycznymi
i utrzymującego
dobrosąsiedzkie stosunki ze
Związkiem Radzieckim. Sto
sunki polityczne obu naszych
krajów układają się również
pomyślnie, do czego przy
czynia się zbieżność stano
wisk wobec wielu spraw mię
dzynarodowych, a także uznanie za fundament współ
pracy międzynarodowej za
sady pokojowego
współist
nienia państw o różnych sy
stemach społecznych, Z oka
zji wizyty zarówno premier
Ironu Amir Abbas Howejda,
jak i inni politycy irańscy z
głębokim uznaniem podkreś
lali rolę, jaką odgrywa Pol
ska w działaniach na rzecz
odprężenia i bezpieczeństwa
w Europie.
W sumie wizyta premiera
Jaroszewicza * w Cesarstwie
Iranu istotnie przyczyniła sie
do
dalszego
zacieśnienia
więzów między obu naszymi
narodami i otworzyła nowy
stop współpracy gospodar
czej, która rozwijać się bę
dzie jeszcze pomyślniej nü
do tej pory, z obopólnym
pożytkiem.
(Interpress)
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brze wykonali swoja po
winność. Chlubnie wyko
nali swoją internaeionalistyczną misje w służbie
pokoju, pod błękitna flagą
Organizacji Narodów Zjed
noczonych.

we Francji
Mimo że policja usunęła
strajkujących z central pocz*
towych w Paryżu i na pro*
wincji, sytuacja nie poprawi”
ła się i w dalszym ciągu
Francuzi praktycznie nie o*
trzymują korespondencji. Na
dal strajkuje co najmniej 35
proc. personelu pocztowego,
w sortowniach nie podejmu
je pracy aż 90 proc. pocz
towców. W piątek i sobotę
kilku członków rządu złożyło
oświadczenia,
wykluczając#
możliwość podjęcia nego
cjacji przerwanych przed 10
dniami.
Sytuacja, jaka wytworzyła
się w związku ze strajkiem
pocztowców jest coraz bar
dziej skomplikowana. Prasa
paryska zwraca uwagę, że
wiele francuskich towarzystw
nie otrzymuje zamówień zza
granicy, przez co zmniejszy
się eksport Republiki, a więc
ucierpi bilans płatniczy pań*
stwa. Duża część przedsię*
biorstw nie jest w stanie wy
wiązać się ze swych płatnoś
ci, bowiem poczta nie przyj
muje czeków i przekazów pie
nięźnych. Wpływy państwa z
tytułu podatków płaconych
właśnie pod koniec roku zo
stały zablokowane, podobnie
jak opłaty państwowej tele
wizji i radia.
Tymczasem w Paryżu stosy
nie usuwanych śmieci urosły
do takich rozmiarów, że mi
nister spraw wewnętrznych,
Michel Poniatowski, zapowie
dział, iż aby zapobiec epi
demii, w niedzielę zacznie je
sprzątać wojsko.
W sobotę, na wezwanie
central CGT i CFDT rozpo
czął się „strajk gorliwości"
celników, którzy szczególnie
rygorystycznie zaczęli speł
niać swe obowiązki na gra
nicy francusko - belgijskiej.
Z tego względu przez przej
ścia graniczne w Valencien
nes mają przejechać w cią
gu godziny nie więcej niż
trzy samochody. Tym samym
więc usłała możliwość wysy
łania korespondencji za po
średnictwem poczty belgij
skiej.
(PAP)

Wkrótce przybędą dalsze
grupy „Niebieskich Bere
tów”. Ich miejsce zajmą
żołnierze Śląskiego Okręgu
Wojskowego.
(zb)
(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Nie mam ochoty przesa
dzać i namawiać, żebyśmy
przeszli na „ty” z każdym
czworonogiem i zapraszali
go do baru na zakąskę z
piwem, ale myśląc o tysiącu kłopotów naszego każ
dego dnia, możemy chyba
znaleźć miejsce, te dziesięć
minut, żeby'pomyśleć jesz
cze i o zwierzętach i chy
ba w naszym budżecie nie
uczynimy wielkiego usz
choćby z wyszczerbionym czerbku, poświęcając mie
tłuczkiem jest szczytem ma sięcznie kilkanaście złotych
rżeń współczesnego czło na ziarno dla ptaków, na ry
wieka, mimo iż mamy prze bę dla kotów i ochłapy dla
cież wspaniałe, elektryczne bezdomnych psów. Jakże
przyrządy zamiast starych nam wtedy będzie przy
moździerzy. Ale my tęskni jemnie, że jesteśmy dobrzy.
my do przeszłości. Spróbuj Lubimy być dobrzy. Za bar
my zatęsknić do starych dzo małe pieniądze i kilka
czasów, kiedy człowiek je minut myślenia o zwierzę
szcze nie myślał o cyber tach możemy być dobrzy.
netyce, natomiast zwracał
uwagę na otaczający świat,
Lucyna Leguł
ze wszystkimi drobiazgami,
a więc i zwierzętami.
BBeMane
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Marny w tej chwili -mie
siąc „przyjaźni zwierząt”...
Mamy różne miesiące i ty
godnie, np. „Tydzień kultu
ry na jezdni”, kiedy to
kierowcy są tak uprzejmi,
że aż człowiek gotów
wpaść w pasję. Czeka się
bowiem na brzegu krawęż
nika, dając możliwość kie
rowcy do przejazdu, ale kie
rowca zatrzymuje się, za
prasza ręką do przejścia
jezdni, czasem trwa to dłu
gą chwilę, bo nikt nie chce
ustąpić, ani przechodzień,
ani kierowca, który posta
nowił być uprzejmy za |
wszelką cenę. Po tym ty
godniu można już w peł
nym. gazie minąć przechod
nia, nawet z radością opry
skać go błotem z kałuży,
których u nas bywa sporo.
Ze zwierzętami to samo:
przypomnijmy tylko o mie
siącu dobroci dla zwierząt,
zaraz znajdzie się nieje
den, który wyrzuci kość
przez okno, żeby uspokoić
swoje sumienie, iż zrobił i
on coś dobrego dla głodu
jących zwierząt.
Kochani Rodacy! Miesiąc
przyjaźni dla zwierząt po
winien trwać całe życie!
Żaden bezdomny pies nie
ma środków na to, aby sta
nąć w kolejce po ćwierć
kilograma kiełbasy zwy
czajnej. Nie ma na to środ
ków i nie ma sposobu, że
by te środki zdobyć. Gdy
by nawet stanął pod ko
ściołem w okularach ocie
mniałego i grał na okary
nie, czy harmonii, nikt mu
złamanego
grosza
nie
wrzuci do kapelusza, bo że
branie jest przywilejem, lu
dzi, a ■nie psów. My mamy
za dużo przywilejów, zwie
rzęta żadnych.
Mimo iż świat pędzi na
przód i wszystko jest teraz
inne, warto jednak cza
sem wrócić do starych tra
dycji. Okazuje się obecnie,
że stare żelazka ,,na duszę”
to po prostu ozdoba na
szych domów, moździerz,

Bez słów.

Rys. L. Zahorski
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Pierwsze wieści z pokładu

Konferencje sprawozdawczo-wyborcze PZPR
m/s„Mar$zał Budionnyj“ w „Komunie", Stoczni Północnej i „Szkunerze”

ii.Marszai Budionnyj”

na

Od ubiegłego
wtorku
nasi pierwszy 105-tysięcznik, zbudowany przez stocz
niowców7 „Komuny”, prze
bywa w próbnym rejsie.
Wszystkie mechanizmy i
urządzenia statkowe podda
wane sa egzaminom w na
turalnych morskich warun
kach.
Z informacji przekaza
nych nam z pokładu m s
„Marszał Budionnyj” wyni
ka. że aktualnie trwa tam
regulacja silnika głównego,
docieranie silnika
oraz
przygotowywanie do tzw.
reżimu, tzn. do pracy sil
nika głównego bez przerwy
przez dobę na pełnych obrotach i przy różnym ob
ciążeniu. Równocześnie od
bywa sie regulacja sterowna
nia i automatyki silnika
głównego. Sprawdzana jest
hermetyzacja ładowni.
Do prób przeprowadzo
nych po raz pierwszy na
statku, zbudowanym przez

Posiedzenie

morzu.
Fot.

3.

Uklejewsk*

nasz przemysł okrętowy,
należą zakończone pomyśl
nie próby systemu gazów
inercyjnych. Polega on na
tym. że spaliny z przewo
dów spalinowych kotłów,
podane do ładowni z paliwem, zapobiegają powsta
waniu pożarów.
Armatorowi zdano już
urządzenia radarowe oraz
żyrokompasy. W trakcie
tzw7, reżimu silnika główme
go beda zdawane inne urządzenia elektronawigacyj
ne.
Ze względu na prototype
wość statku i zamontowa
nych na nim urządzeń, pró
by wymagają szeregu do
datkowych prac i analiz
technicznych.
Jak
do
tąd. ..Marszał Budionnyj”,
składa
pomyślnie
swój
trud-ny
egzamin
-wobec
przedstawicieli armatora i
komisji zda wc z o - odb i or c zej.
(sta)

Wojewódzkiego

Zespołu Poselskiego
Pod
przewodnictw-em
Tadeusza Bejma odbyło sie
wczoraj posiedzenie Woje
wódzkiego Zespołu Posel
skiego. Na wstępie doko
nano oceny przebiegu reali
zacji ustawy o amnestii z
18 łipca br. oraz omówiono
problemy bezpieczeństwa w
naszym województwie.
Kolejnym tematem były
sprawy
upowszechniania
nowego Kodeksu Pracy.
Posłowie popularyzują za
sady kodeksu wspólnie z
prawnikami,
, członkami

Zrzeszenia Prawników Pol
skich. Poselska akcja po
pularyzatorskich
spotkań
z wyborcami potrwa do
końca grudnia.
Na koniec posłowie zdali
relacje ze spotkań, i akie
odbyli w ubiegłym miesią
cu z wyborcami z całego
województwa.
Przekazali
na rece wicewojewody Ja
na Mariańskiego członka
Wojewódzkiego
Zespołu
Poselskiego, dezyderaty lud
ności.
J- C*.

£ Dokończenie ze str. 1
Referat »prawozdawczoprogramowy w imieniu ustępującego KZ wygłosił I
sekretarz — Henryk Stę
pień, Omówił on działal
ność stoczniowej organiza
cji partyjnej w okresie ubiegłej kadencji kładąc na
cisk na realizację uchwał i
wniosków podjętych na V
Konferencji Sprawozdaw
czo - Wyborczej. Dążąc do
dalszej aktywizacji szere
gów partyjnych zarówno w
pracy zaxvodowej jak rów
nież w płaszczyźnie Ideolo
gicznej, wychowawczej j
szkoleniowej, KZ podjął
szereg nowych form działa
nia. M. in. szkoleniem par
tyjnym zorganizowanym w
2-miesięcznych cyklach ob
jęto 80 proc. członków i
kandydatów partii; wdrożo
no nowy system kar i wy
różnień;
wprowadzono
współzawodnictwo między
25 oddziałowymi organiza

cjami partyjnymi działają
cymi w stoczni; rozpoczęła
pracę Wieczorowa Szkoła
Aktywu; znacznemu ożywię
niu uległa praca komisji
problemowych i zespołów
partyjnych
utworzonych
przy KSR i innych organi
zacjach. Efektem tych dzia
łań był znaczny wzrost sze
regów partyjnych — do sto
czniowej organizacji przy
jęto 155 nowych członków
i kandydatów PZPR.
Dyrektor Stoczni Północ
nej Willy Fandrey przed
stawił następnie zadania
produkcyjno - ekonomicz
ne przedsiębiorstwa w 1975
roku. Po dyskusji wysunię
to kandydatów do nowych
władz partyjnych w stocz
ni. Wybory nowych władz
odbędą sie w II etapie obrad obecnej konferencji,
w sobotę 23 bm.
(JAF)

Konferencja Sprawozdaw
czo-Wyborcza PZPR Przed
siębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”
we Władysławowie. Liczą
cą 448 członków i kandyda
tów organizację zakładową
„Szkunera” reprezentowało
na konferencji 92 delega
tów.
Sumując dorobek pracy
partyjnej w ciągu minio
ny cii dwóch lat, I sekretarz
KZ Aleksy Łabencki zatrzy
rnał się nad działaniami
zmierzającymi do umocnie
nia autorytetu i kierowni
czej roli partii w przedsię
biorstwie, rozbudowie trzo
nu robotniczego organizacji
partyjnej, a także ocenie
rozmów indywidualnych i
przygotowań do wymiany
legitymacji partyjnych.
„Szkuner” należy do naj
lepszych
przedsiębiorstw'
*
*
*
połowowych ns Bałtyku: w
W Domu Rybaka obrado ciągu 10 miesięcy br. zało
wała wczoraj Zakładowa ga wykonała plan połowów

Rozpoczęcie ewakuacji
Greków cypryjskich
Źródła ONZ podały do
wiadomości w Nikozji, że
w piątek rozpoczęła sie re
peracja przetransportowa
nia ponad 1000 cywilnych
osób narodowości greckiej
z północnej części Cypru,
okupowanej przez wojska
tureckie. Operacja zostanie
przeprowadzona przez po
kojowe siły zbrojne ONZ
na Cyprze oraz Międzyna
rodowy Czerwony Krzyż.

Oświadczenie stwierdza, że
każdego dnia około 100 osób będzie przetrans portowywanych, 400 osób zosta
nie przewiezionych z wio
ski Voni a reszta z wioski
Dypsos. W operacji będą
uczestniczyć
kontyngenty
żołnierzy brytyjskich, au
striackich, kanadyjskich i
szwedzkich.
(PAP)

IV Gdańskie Dni Jakości

zakończone

ibiegtv końca IV Gdańskie
Jakości. Ich wyniki podowano wczoraj w obecnośtvieewojewody
gdańskiego
V MA LANGERA, kierowniWydziału Przemysłu i Bunictwa KW PZPR MIESLAWA KAI, INO WSKI Il
oraz przewodniczącego OW
r prof. dr. inż. JERZEGO
CRFFERA.
irówno w zagajeniu przeniczacego komisji mgr. inż.
ZEGÖ
KOTKOWSKIEGO,
i w wystąpieniach sekreta
WRZZ
STANISŁAWA
t OST O WS KIEGO.
prezesa
HI Do-Ro inż. TADEUSZA
JZYŃSKIEGO i innych utników plenarnego nosielia. podkreślano wzrost za

interesowania impreza ze stro
ny przemysłu terenowego, spól
dziełczości pracy, spóldzielczoś
ci inwalidzkiej oraz stowarzy
szenia Inżynierów i Techni
ków Przemysłu Spożywczego,
krytycznie natomiast oceniano
udział w tej pożytecznej im
prezie innych branż i przed
siębiorstw. Stwierdzano rów
nież brak zainteresowania pra
ca klubu
Do-Ro ze strony
większości jego członków
—
30 przedsiębiorstw' różnej bran

łv.

Na posiedzeniu sprecyzowa
no również kierunki działania
nad zapewnieniem sprawnego
przebiegu V Gdańskich Dni Ja
kości w roku przyszłym.
E. M.

Kazimierz MigasińskL

<jaf)

Debata na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Konieczność uznania przez ONZ
należnych praw Palestyńczyków
W trzecim dniu debaty
w Zgromadzeniu Ogólnym
ONZ nad kwestią palestyń
ską wystąpił stały przedsta
wiciel ZSRR w ONZ, am
basador Jakub Malik. Zwra
cając uwagę, że Związek
Radziecki udziela wszech
stronnego poparcia naro
dom arabskim w tym rów
nież narodowi palestyńskie
mu, amb. Malik podkreślił
konieczność uznania przez
ONZ należnych praw Pa
lestyńczyków i potępienia
tych sił, które odmawiają
narodowi
palestyńskiemu
praw'a do samostanowienia
i powrotu do swej ojczyz
ny.
Organizacja Wyzwolenia
Palestyny — stwierdził de
legat ZSRR — winna być
w pełni i na równych pra
wach reprezentowana w7e
wszystkich rokowaniach na
genewskiej konferencji po
kojowej w sprawie Bliskie
go Wschodu. Kwestia pale
styńska — oświadczył mów
ca — nie sprowadza się do
problemu uchodźców7 ale do
tyczy przede
wszystkim
sprawy samostanowienia i
wiasnej państwowości tego
narodu.

Amb. Malik zwrócił uwagę, że bez pomocy sił
zewnętrznych
Izrael nie
mógłby pro wodzić agresyw
nej polityki ekspansjonisty
cznej i okupować ziem in
nych narodów. Przedstawi
ciel ZSRR domagał się wy
cofania Izraela z okupowa
nych ziem arabskich, uzna
nia należnych praw narodu
palestyńskiego, oraz natych
miastowego
wznowienia
konferencji pokojowej
w
Genewie.
Przedstawiciel NRD. am
basador Peter Florin oświadczył, że przywrócenie
należnych praw7 narodowi
palestyńskiemu, wraz z pra
wem posiadania własnej oj
czyzny i państwowości, jak
również wycofania wszyst
kich w7ojsk izraelskich z okupowanych ziem arab
skich, jest niezbędnym wa
runkiem osiągnięcia trwa
łego pokoju na Bliskim
Wschodzie. Delegat NRD opowiedział się za natych
miastowym
wznowieniem
konferencji genewskiej i
wyraził pogląd, że udział wr
tej konferencji
powinni
wziąć również przedstawi
ciele OWP,

ZE ŚWIATA * ZE ŚWIATA

W ramach „Panoramy 30-lecia” w Warszawie prezen
tuje swój dorobek województwo krakowskie. W Muzeum
Narodowym tłumy warszawiaków podziwiają najcenniej
szy znajdujący się w polskich zbiorach obraz — „Damę
z łasiczką” Leonarda da Vinci wypożyczoną przez mu
zeum w- Krakowie.
CAF — Radkiewicz — Telefoto

w 94,7 proc., a plan sprze
daży ogółem — w 87,6 proc.
Wszystko wskazuje na to,
że
tegoroczne
zadania,
szczególnie w dziedzinie po
łowów zostaną
znacznie
przekroczone. Stanowi to
dobrą prognozę — mówił
w swoim referacie dyrek
tor „Szkunera” — Feliks
Kirstein — dla zadań przy
szłorocznych, które wzros
ną o ©k. 25 proc.
W dyskusji podnoszono
liczne problemy połowowe,
sprawy gotowości technicz
nej floty oraz pracy z mło
dzieżą i kobietami, jako istotnego elementu w polity
ce socjalnej.
W obradach konferencji
uczestniczył m. jn. członek
Egzekutywy KW, przewód
mczący WRZZ —-• Stanisław
Bereśniewicz oraz I sekre
tarz KP PZPR w Pucku —

RZYM. — W sobotę po po
łudniu kierownictwo Włoskiej
Partii Socjaldemokratycznej od
rzuciło
ostatnią
propozycje
Aldo Moro w sprawie utworze
nia rządu chrześcijańskiej de
mokracji, który miałby w par
lamencie poparcie socjalistów,
socjaldemokratów i republika
nów. Kierownictwo partii so
cjaldemokratycznej uznało, że
taki rząd nie mógłby sprostać
trudnym problemom, jakie sto
ją przed krajem. W praktyce
więc misja utworzenia nowego
rządu, którą prezydent powie
rzył Aldo Moro 29 październi
ka br., zakończyła się fia
skiem.
MOSKWA. — Premier Repu
bliki Sri Lanka, pani Sirimavo
Bandaranaike, zakończyła 6dniową
wizytę oficjalną
w
Związku Radzieckim. Wr Mo
skwie pani Bandaranaike prze
prowadziła rozmowy z prze
wodniczącym Rady Ministrów
ZSRR, Aleksiejem Kosyginem
i innymi przywódcami radziec
kimi. Obie strony omówiły pro
bierny stosunków radzieckolankijskich oraz poruszyły sze
reg aktualnych problemów' mię
Uzy narodowych.
Wizyta
pani Bandaranaike
jest uważana w Moskwie za
ważny wkład do rozwoju, przy
jaźni 1
współpracy
między
ZSRR a Republiką Sri Lanka.
RZYM. — Jak podaje z Rzy
mu agencja AFP grupa robo
cza, której powierzono ustale
nie
sposobówkonkretyzacji
działania światowej konferen
cji żywnościowej, uzgodniła w
sobotę
projekt
utworzenia
Światowej
Rady Żywnościo
wej.
BUENOS AIRES. — Minister
spraw wewnętrznych Argenty
ny, Alberto Rocamora zde
mentował pogłoski o możliwości zmian w rządzie pani Marii
Esteli Martinez de Peron. Ja
ko bezpodstawne określił rów
nież doniesienia niektórych ga
zet, jakoby
rząd zamierzał
przejąć bezpośrednią
władzę
nad prowincjami Buenos Aires
i Santa Fe, usuwając ze stano

wisk tamtejszych
gubernato
rów. Natomiast rząd rozważa
ten krok w odniesieniu do
prowincji Salta.
ANKARA. — Senator S. Irmak, który otrzymał misję utworzenia nowego rządu turec
kiego, oświadczył że zamierza
ją wykonać, bez względu na
to czy- otrzyma niezbędne po
parcie głównych partii
poli
tycznych, czy też nie. Wyjaś
nił. że w przypadku, jeśli Par
tia
Ludowo - Republikańska,
Partia Sprawiedliw-ośei i inne
ugrupowania, odmówią udzia
łu w nowym rządzie, to po
dejmie wysiłki w celu utworze
nia gabinetu, składającego się
z niezależnych członków parla
mentu tureckiego i przedsta
wicieli inteligencji technicznej.
HANOI. — Z Sajgonu dono
szą, że stowarzyszenie dzienni
karzy w tym mieście powziedecyzję niewydania ani jed
nej gazety w dniach 18—17 li
stopada w języku
wietnam
skim. Jest to protest przeciw
ko poczynaniom reżimu Thieu,
który prowadzi kampanię dła
wienia swobód
demokratyezny'ch w kraju, w tym wolności
prasy.
ZAKOPANE. — W . ostatnich
dniach w- Tatrach szaleje hal
ny- wiatr. 16 bm. jego prerii >
dochodziła w porywach do 35
m/sek. Wiatr uczynił spore spu
stoszenie w drzewostanie ta
trzańskim. Wiele świerków zo
stało wyrwanych z ziemi wraz
z korzeniami. Ucierpiały też
przewody telefoniczne.

Przedstawiciel
Węgier,
ambasador Imre Hołlai wy
raził pełne poparcie eüa pro
gramu politycznego, sfor
mułowanego podczas 12 se
sji rady narodowej Orga
nizacji Wyzwolenia Pałesty
nv, dla prawa narodu pa
lestyńskiego do samostano
wienia, utworzenia niezależ
nej władzy palestyńskiej,
zgodnie z duchem Karty
NZ i rezolucji ONZ.
Delegat Somalii, Osman
Mohamed Jelle, przemawia
jąc w7 imieniu przewodni
czącego Organizacji Jedno
ści Afrykańskiej oświad
czył, że niezbędny jest udział w rokowaniach poli
tycznych wszystkich stron
zaangażowanych w konflik
cie bliskowschodnim, jeśli
konflikt ten ma być roz
wiązany w sposób sprawie
dliwy7 i; trw?ały. Organizacja
Jedności Afrykańskiej wy
raża nadzieję *— oświadczył
Jelle — iż Zgromadzenie
Ogólne użyje swego autory
tetu i wniesie wkład w roz
wiązanie problemu pale
styńskiego. Państwa afry
kańskie
—
oświadczył
przedstawiciel OJA — zwra
cają się do Stanów Zjedno

Po sesji brukselskiej
W stolicy Belgii zakoń stawiciełe 10 organizacji
czyła obrady kolejna sesja międzynarodowych. Powzię
m i ędzy na r od owe go k omi t e - to decyzję w sprawie zwo
tu europejskiego bezpie łania na wiosnę 1975 roku
czeństwa i współpracy. szerszego forum sił społecz
Wzięły w niej udział korni
te ty krajowe i grupy spo nych dla omówienia zagad
łeczne z przeszło 20 kra nień odprężenia w Euro
jów kontynentu oraz przed pie.
(PAP)

Napięta sytuacja
na Bliskim Wschodzie
Prasa libańska pisze z
niepokojem o rosnącym ▼
winy Izraela napięciu na
liniach przerwania ognia.
Nasilającym się prowoka
cjom przeciwko Libanowi
i zbrojnym wypadom na
terytorium Libanu,- towa
rzyszy w ostatnich dniach
koncentracja wojsk izrael
skich wzdłuż
libańskiej
granicy oraz ruchy oddzia
łów pancernych. Libańska
prasa donosi, że we wsiach
izraelskich nad granicą li
bańską przerwano prace
połowę. Dowództwo izrael
skie wbrew porozumieniu
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il

o rozdzieleniu wojsk zgro
madziło również znaczne
siły w rejonie Wzgórz Go
lan, na liniach przerwania
ognia z Syrią.
Premier Libanu zwołał
n adzwyczaj ne pos i ed ze nie
dowództwa armii libań
skiej, na którym, omawia
no obecną sytuację.
Amerykańskie
agencje
informacyjne
donoszą z
Tel Awiwu, źe w Izraelu
trwa częściowa mobiliza
cja. Jak informuje „Wa
shington Post” zmobilizo
wano około dwóch trzecich
rezerwistów. W ostatnich
dniach na Wzgórzach Go
lan przebywali członkowie
rządu izraelskiego w towa
rzystwie szefa sztabu ge
neralnego Mordechaja Gura.
(PAP)

Proces spiskowców
w Kairze

Komunikat
Kapitanatu Portu
w Gdyni
Kapitanat Portu w Gdyni uprzejmie powiadamia zaintere
sowanych że z dniem 14 lis
topada br. zaniechał udziela
nia informacji o
terminach
wejścia i wyjścia statków do
portu Gdyni. W celu uzyska
nia
informacji
dotyczących
wejść i wyjść statków z portu
Gdynia należy zwracać się do
armatora lub do jego agenta
tj. Morskiej Agencji w Gdyni.

czonych o skłonienie Izrae
la do poniechania polityki
agresji i okupacji cudzych
ziem, o udzielenie pomocy
w rozwiązaniu kwestii pa
lestyńskiej oraz konfliktu
bi i shows c hod ni ego.
Przedstawiciel Jordanii,
Zuhayar Al Mufti oświad
czył, że jego rząd wyraża
gotowość udzielenia pomo
cy narodowi palestyńskie
mu i jego przywódcom w
osiągnięciu sprawiedliwego
rozwiązania kwestii pale
styńskiej, zgodnie z zasa
dami Karty NZ. Jordania
w całej pełni popiera pra
wo powrotu Palestyńczy
ków dp ziem odebranych
im w drodze agresji. Jorda
nia popiera prawo Palestyń
czyków do samostanowie
nia i niepodległości.
W swym wystąpieniu na
forum Zgromadzenia Ogól
nego NZ przedstawiciel Ju
gosławii- .Jaksa Petric we
zwał ONZ do podjęcia de
cyzji, która w sposób nie
budzący najmniejszej wąt
pliwości potwierdzi narodo
we prawa Palestyńczyków
do samostanowienia wraz z
prawem do posiadania włas
nego państwa.
(PAP)

Lotnisko i część szkół w Buffalo (stan Nowy Jork)
4 zostało zamknięte z powodu obfitych opadów śniegu. ►
Zaspy w- niektórych częściach miasta sięgały 5 metrów. £
CAF — UPI — Telefoto
£

3

W Kairze rozpoczął się
proces 95 osób oskarżonych
o udział w spisku mającym
na celu obalenie rządu pre
zydenta Sadata. Spiskowcy
należą do podziemnej orga
nizacji „Partia Wyzwolenia
Islamskiego”.
Członkowie
tej organizacji dokonali w
kwietniu br. ataku na woj
skawą akademię techniczną
w Kairze. W wyniku tego
ataku 11 osób poniosło
śmierć.
(PAP)

Na tafli hokejowej Olivii

Pierwszy dzień finałów
W sobotę od rana hal a Olivii
znów zapełniła *ię gwarem uczestników hokejowego turnie
ju przyjaźni nadziei olimpij
skich. Przed południem roze
grano kolejne dwa mecze fi
nału o miejsca od S do 8, na
tomiast wieczorem dwa mecze
o miejsca od 1 do 4.
W pierwszym meczu »potka
ły się drużyny Gdańska i Pol
ski. Wprawdzie niepoprawni
optymiści liczyli tu na jakąś
niespodziankę ze strony zespo
łu gdańskiego Stoczniowca, ale
do takowej nie doszło i wygra
la reprezentacja Polski 12:1
(3:0, 5:0, 4:1). Bramki dla Pol
ski
zdobyli:
Dziubiński
3,
Chrząstek 3, Maj 2, Watychowicz 2, Muzelak i Nowak —
po 1; dla Gdańska jedyną
bramkę zdobył Pałek.
W kolejnym meczu Rumunia
zremisowała z
Węgrami
4:4
(1:2, 2:1, 1:1). Mecz był zacięty
a Węgrzy raczej zaskoczyli bo
jową postawą swych przeciw
ników. Bramki dla
Rumunii
zdobyli:
Oleinici,
Dumitru,
Sandar i Nagy — po 1; dla
Węgrów: Buzan i Pek — po 2.
W pierwszym spotkaniu fi
nału o miejsca 1—4 spotkały
się zespoły CSRS i NRD. Zgod
nie z oczekiwaniami zwycię
żyli wysoko Czechosłowacy 7:0
(3:0, 0:0. 4:0). Bramki dla CSRS
zdobyli: Kaspar i, Lukac po 2,

Kordela, Gold i Mokro* — po

1.

Ostatni sobotni mecz zakoń
czył się najwyższym dotych
czas w turnieju rezultatem,
gdyż doskonały zespół
mło
dziutkich hokeistów ZSRR po
konał Bułgarię 16:1 (4:0, 7:1,
5:0). Bramki dla ZSRR zdo
byli: T.iumaniew 4, Estifjejew
3, Szwecow 2, Gordiejew, Giną
jew, Drozdzienski, Kabanow,
Krasnow, Tołoczko i Szostak
— po 1; dla Bułgarii „honoro
wą” bramkę zdobył Danczew.
Po trochę nerwowym począt
ku od 10 minuty gry juniorzy
ZSRR rozegrali się na dobre
i bramki zaczęły sypać się jak
z rogu obfitości. W trzeciej
tercji zmęczeni solidnie bronie
niem się przed bezustannymi
atakami hokeiś-ci bułgarscy z
trudem nadążali za szybkimi
i nadal świeżymi juniorami
ZSRR. WT sumie zespół radziec
ki pokazał hokej na dobrym
poziomie i wydaje się iż na
wet nasza reprezentacja senio
rów musiałaby uznać wyższość
juniorów ZSRR.
W niedzielę w ostatnim dniu
turnieju dojdzie o godz. 17 do
oczekiwanego
z najwyższym
zainteresowaniem '
spotkania
między będącymi dotąd
bez
porażki
zespołami
CSRS
i
ZSRR.

Wysokie zwycięstwo z Pogonią, ale...

„Korsarze“
nie zachwycili
Wczorajszy pojedynek w ko
szykówce męskiej o mistrzo
stwo I ligi pomiędzy GKS Wy.
brzeże i szczecińską Pogonią
zakończył się — jak było do
przewidzenia — wysokim zwy
Cięstwem
„Korsarzy”
100:64
(49:30). Jednak mirao wyraźnie
wygranego meczu, gdańszcza
nie niczym nie zaimponowali.
Kandydaci do tytułu mistrzów
skiego grali chaotycznie i za
prezentowali bardzo mało do
brej koszykówki.
Nic więc
dziwnego, że spotkanie
było
nudnym
widowiskiem
skoro
również goście niczym nie za
dziwili, starając się tylko swą
destruktywną grą uniknąć wyż
szej porażki.
„Korsarze” dostroili się do tak
tyki gości, rzadko przeprowa
dzając szybkie ataki, które do
tej pory były ich najsilniejszą
bronią. Na dodatek gdańszcza
nie — mimo osiągnięcia „set
ki” — razili wyjątkową niecelnościa. Nawet
„niezawodny”
EDWARD JURKIEWICZ dobie
rc od 10 min. spotkania roz
począł odrabiać zaległości.
W

początkowych minutach me
czu na dziesięć oddanych rzu
tów tylko 2... były celne. Być
może przy innym obrocie spra
wy padłby rekordowy wynik.
Słabiutko zagrał BOGDAN' ŁE( VK. We wczorajszym spotka
niu obserwowaliśmy niezła po
stawę ROSIŃSKIEGO i DĄB
ROWSKIEGO. Występv MAR
KA MIKULSKIEGO w pierw
szej „piątce” wydają się mó
wiąc oględnie — niezrozumia
łe. Koszykarz ten nie poczy
nił żadnych postępów, a wręcz
gra coraz gorzej. Żaden r ruty
nowanych koszykarzy Wybrze
ża nie zaprezentował gry, któ
rą zbliżyłby się do swego nor
malnego poziomu.
Punkty we wczorajszym me
czu zdobyli: dla GKS — E.
Jurkiewicz 32, Nowicki 15, Cegliński 12. Nowak i Dąbrow
ski po 10, Rosiński 9, Mikulski
8. Lecyk i S. Jurkiewicz po 2;
dla Pogoni najwięcej punktów
uzyskał Słomiński 30. As atu
towy gości — Waniorek zdobył
6 pkt., ale grał tylko 10 min.
<JET>

Rozgrywki koszykarzy ekstraklasy stają się coraz bar
dziej interesujące. W sobotniej kolejce ligowej najwięcej
emocji dostarczyły mecze w Rzeszowie, Krakowie i Gdań
sku (przy uł. Słowackiego).
W Rzeszowie miejscową Resovia wygrała z nieustępli
wą i ambitnie walczącą Polonią Warszawa 100:77 (50:Z7).
Gospodarze byli wczoraj świetnie dysponowani i stąd
wysokie ich zwycięstwo.
Wisła Kraków odniosła zwycięstwo nad Legią War
szawa 93:84 (44:39), ale obrońcy tytułu mistrza Polski
musieli mocno się „napracować”, by osiągnąć końco-wy
sukces. Wisła wystąpiła bez kontuzjowanego Andrzeja
Seweryna.
Koszykarze gdańskiej Spójni przegrali z Lechem (pisze
my o tym oddzielnie), ale zagrali niezwykle ambitnie i
przegrali dopiero w końcówce.
„Korsarze” (o czym powyżej) wygrali z Pogonią.
Tak więc z głównej „trójki” pretendentów do mistrzów
skiego tytułu, wszyscy odnieśli zwycięstwa.
W pdzostałych meczach padły następujące rozstrzyg
nięcia:
Start Lublin — Śląsk Wrocław 86:75 (43:38), Lublinian*
ka — Górnik Wałbrzych 67:61 (40:35),
(JET)

Porażka Spójni
po zaciętej walce
Koszykarze gdańskiej Spójni
stoczyli w sobotę zacięty i wy
równany pojedynek z poznań
skim Lechem, ulegając dopie
ro w końcówce 79:84 (42:40).
Punkty dla Spójni zdobyli:
Zienkiewicz 19, L. Tomaszew
ski 17, Reschke 16, Wojnicki 7,
Kasperczyk 6, Dagil 4, Nowak
4, M. Bogucki 3, S. Tomaszew
ski 3, lidzbarski 0; dla Lecha:
Glinka
27,
Tybinkowski 21,
Paul 14, Kostencki 10, Paweiczak 6, Błaszczak 2, Cegielski
2, Tyranowski 2.
Spotkanie to oglądał w sali
Spójni komplet widzów. Po
czątek był niezbyt pornyśln'dła Spójni i Lech prowadził
różnicą kilku punktów, ale od
12 minuty gdańszczanie zaczę

li grać lepiej, wyrównali, a
później nawet prowadzili mi
nimalnie i wygrali pierwszą
połowę 2 punktami.
Druga część meczu zaczęła
się fatalnie dla Spójni, gdyż
już w 25 min. boisko opuścił
za 5 przewinień
osobistych
Reschke, wkrótce podążyli w
jego ślady poznaniak Tybin
kowski oraz gdańszczanin Kas
perczyk, wreszcie w 11 min
Zienkiewicz. Brak w zespole
Spójni trzech czołowych za
wodników musiał odbić się na
grze gospodarzy, choć Spójnia
stawiała zacięty opór. Ostateez
nie jednak musiała
w koń
cówce uznać przewagę Lecha.
Gdańszczanie byli jednak bar
dzo bliscy sukcesu.
(al)

Koszykarki Spójni
nadal bez formy
Coś dziwnego dzieje się z
I-Iigowym zespołem koszykarek gdańskiej Spójni. Po z
trudem wywalczonym zwycię
stwie, a następnie przegranej
ns wy.jeździe z beniaminkiem
— Zniczem Pruszków, obecnie
gdańszczanki zdawały się być
na własnym terenie zdećydowa
nymi faworytkami w meczu z
drugim beniaminkiem — Sto
milem
Qlsztyn.
Tymczasem
gdyby nie lepsza końcówka
gdańszczanek doszłoby do ko
lejnej sporej sensacji.
Osta
tecznie Spójnia wygrała ze
Stomilem 75:66 (29:32). Punkty
dla Spójni zdobyły: Szeih 22.
Maliszewską 18, Żbikowska 13,
Ceynowa 12, Siemieniak 10.

Kaczmarek 0, Lewkowska 0;
dla Stomilu: Pawlik 19, Gra
bowska 17, Podrzycka 13, Ru
mińska
10,
Jankow-ska
7,
Szpiech 0, Grzegorzewska 8.
Wprawdzie Spójnia począt
kowo całkowicie opanowała sy
tuację i prowadziła zdećydowa
nie, później jednak ambitne
olsztynianki.
wśród
których
wyróżniały się zwłaszcza Gra
bowska i Pawlik', zdołały odro
bić straty i nawet do przerwy
prowadzić. Później przez dłuż
szy czas gra była wyrównana
i dopiero w końcówce bardziej
doświadczone
gdańszczanki
przechyliły szanse na swoja ko
rzyść.
(st)

W ekstraklasie koszykówki pań nie zanotowano tym
razem niespodzianek. Wygrywały faworytki, a jedyną nie
spodzianką in minus może być nadal słaba postawa gdań
skiej Spójni. Przed rozgrywkami wydawało się, że druży
na gdańska włączy się do walki o tytuł mistrzowski.
Jednak postawa naszego zespołu w dotychczasowych roz
grywkach nie wróży nic dobrego. Jeżeli weźmiemy pod
uwagę, że gdańszczanki grały dotąd ze słabszymi zespo
łami, niepewność nasza wydaje się być zrozumiała.
W pozostałych meczach l ligi tizysnano następujące re
zultaty:
ŁKS — SZS-AZS Pruszków »3:69 (50:32), Wisła Kraków
— AZS Poznań *2:45 (36:32). Olimpia Poznań — Polonia
Warszawa 61:69 (35:46), Lech Poznań — AZS Warszawa
88:54 (48:39).
(JET)

Kadra ^
na mecz z Włochami
„Skład reprezentacji Holandii
na mecz eliminacyjny
mi
strzostw Europy z Włochami
(20 bm. — Rotterdam) będzi«
oparty na piłkarzach, którzy
wywalczyli
wicemistrzostwo
świata w RFN” — oświadczył
selekcjoner jedenastki narodo
wej, Georg Knobel. W 16-osobowym składzie kadry znalazło
się m. in. 5 piłkarzy Ajaxu
Amsterdam, 3 — z Feyenoordu
Rotterdam oraz 2 — * P8V
Eindhoven. W kadrze są rów
nież Johan Cruyff oraz Johan
Neeskens z FC Barcelona.
Oto szesnastka wybrańców
trenera G. Knobla: bramka«
rze: Jan Jongbloed (FC Am
sterdam) i Pieter Schrfjvers
(Ajax) oraz Arie Haan, Wira
Suurbier, Ruud KtoI i Johny
Rep (wszyscy Ajax), Wim van
Hanegem. W7im Jansen i Wim
Rijsbergen
(wszyscy
Feyenoord), WTilły van der Kerkho.f
i W'illy van der Kuilen (obaj
PSV), Johan Cruyff i Johan
Neeskens
(obaj
Barcelona),
Rob Rensenbrink (Anderlecht),
Rene Notten fTwente Ensche
de) i Jan Peters (WEC Nijmwegen),

II ligo piłkarsko
Wczoraj w grupie północnej
II ligi rozegrano jedno spotka
nie. Warta Poznań przegrała
z Polonią W7arszawa 0:3 (0:0).
Bramki dia Polonii zdobyli:
Wożniewski, Łopaciński i Kar
piński.
Goście wyraźnie przeważali
w drugiej połowie meczu, a
najlepszym ich zawodnikiem
był Łopaciński — zdobywca
drugiej bramki i współautor
t iz eciej.
Również w grupie poiudnfowej odbył się jeden mecz.
Metal Kluczbork przegrał z
Górnikiem Wojkowice 1:2 (0:0\

0 wejście do Ił ligi
Rezerwy I-iigowej Spójni po
konały w meczu o wejście de
II ligi koszykówki mężczyzn
Spójnię Stargard S*ez.
T4;73
(36:38).
(*t)

XII Samochodowy

Rajd Warszawski
Wczoraj zakończył się XII
Międzynarodowy
Rajd
-War
szawski „Polskiego Fiata”, s-po
srod 79 załóg z NRD, RFN, Be?
ima Zachodniego, Szwecji i
Polski, które wystartowały w
piątek na trasę liczącą *1050
km, na mecie na Stadionie Xlecia zameldowało się 55 samo
chodów. Z 5 załóg FSO zgło
szonych do klasyfikacji zespo
łowej rajd ukończyły samoche
dy kierowane przez Janinę Jedynakową, Marka Varisełlę oraz Macieja Stawowiaka.
Według nieoficjalnych obli
czeń w klasyfikacji generalnej
ra.jd wygrała załoga Klaus Jo
achim Kleiuzt i Gunter Dede*
rich (ADC) przed Łelio Łattanm i Jackiem Szramowskim
(Automobilklub
Warszawski)
na „Alfa Romeo 2602 GTV”. ,

Niedzielne

imprezy sportowe
PIŁKA NOŻNA
GDANSK, stadion Stoczniotr
ra. godz. 16.39 — spotkanie II
ugi: Stoczniowiec — Motor Lu
blin.
GDYNIA, stadion Bałtyku*
godz. 13 — spotkanie u tigf
piłkarsfciei: Bałtyk - Widzew,
*

*

•

W klasie wojewódzkiej gra»
ia: Włókniarz Star. — Gedani*
(g. 12). Neptun Pruszcz — po
goń Lęb. (g. u Trąbki Włk.),
Gryf Wejh. — Bałtyk II ig,.
11). POM Gronowo — Ogniw«
(g. 11.30). Wisła Tczew — An
ka U (g. 16 w Malborku), Olirnrna Elb!. — Stoczniowiec H
(g. 11).
A oto spotkania klasy woj.
.juniorów: Unia Star. — I.ee-hi*
<g. 14). Ogniwo Sopot — t.ęb<g, 14.36 Oliwa ul. Wita Stwo
sza). Wisła Tczew — Arka (gh
12). Unia Tczew — Olfmpda
Elbl. (g. 10.3« w Lisewie), Bał
tyk — Stoczniowiec II (g. 6.3«),
MRKS Gdańsk — Rodło Kwi
dzyn (g. U).
HOKEJ
OI.IW'A. hala Olivii. godz. I.
11. 14 i 17 finałowe spotkania
Turnieju Przyjaźni Nadziei O*
limpuskich.
KOSZYKÓWKA
GDAŃSK, hala stoczni Gd*ń
sklej. godz. 17 — so orka nie I
Ugi
koszykówki
mężczyzn;
GKS Wybrzeże — Lech Po»
z nań.
GDAŃSK, sala Spójni, gods.
17 — spotkanie I ligi koszy
kówki kobiet: Spójnia — Sto
mil Olsztyn.
GDAŃSK, sala Spójni, godł,
18.45 — spotkanie I ligi koszy
kówki mężczyzn: Spójnia —
Pogoń Szczecin.
GDAŃSK, sala Spójni, godz
ił.30 — spotkanie koszykówki
mężczyzn o Wejścia do II ligi:
Spójnia II — Pogoń n Szcze
cin.
TCZEW’, sala Unii. godz, 11
— spotkanie koszykówki męż
czyzn o wejście do II ligi: 17«
nia Tczew — Spójnia Staro
gard Szczecin.
PŁYWANIE
GDAŃSK, besen A OS PO
godz. li — trójmecz pływacki
o puchar kierownika Wydzia
łu Oświaty Urzędu Miejskiego
w Gdańsku. Udział biorą zes
poły SZS — AZS Kormoran
Olsztyn. Arki Gdynia i SZS
— AZS Gdańsk.
SIATKÓWKA
GDAŃSK, sala Startu, góds,
11 — spotkanie II ligi siatków
ki kobiet: Gedania — Czarni
Słupsk.
GDYNIA, sala Startu. *od».
11.30 — spotkanie II Hgi siat
kówki mężczyzn: Start Gdy
nia — Posnania.
GDAŃSK, sala szkół budo
wlanych przy ul. Chopina w*
Wrzeszczu, godz. 9.30 — spot
kanie II ligi siatkówki męż
czyzn: SZS — AZS Gdańsk —
Stoczniowiec.
GDAŃSK, sala Startu, godz1.7 spotkanie międzynarodowe
siatkówki kobiet: Gedania —
Constructorul Bukareszt.
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...potem odbędzie się następna rozprawa?
MS® tTrao? niw

A *

A»V

'te- {SSSÄS»*^ d0

** l »*••»

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

i Om*«*i*ye*a. w spta-

ne. że nie rozsypią dostępna” forma niszSSa wftnT iw£
D8y-Cho^ft1’ r6wme?
burak wach było m. in. to, że o- 1
się przy okazji wymiany le współlokatora* np svstema mv do teer» nnrirhnri^r^ możności operowania „bro- skarźycielka
posiłkował?
garów, kładzionych pod su- tyczne nękanie Np syste- obiaw bardzo^smutnv 1
;.1aka maTDraJ®, °pe' Sl* nieodmiennie tymi sa- j
fit,
który się
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polityce
państwa,
czy
też
Wszystko
co
tam
powiedzia zatem teza o przyszłej syn
wykształceniu
—
operuje
wiem o akceptacji tego, co
DZIE owej ofiarnej ul. Aksamitnej w Gdań
tezie, która zamknie okres
ne. Po Dierwsze: trzeba wi funkcjonują tam społeczne
niezależne
od
niej?
Jakie
no
jest
bardzo
interesujące,
tak
ordynarnym
językiem,
z punktu widzenia ideałów
Kadry nie ma... w sku. Nic z tego. Urząd Miej
przejściowy, nie odsyła nas
dzieć różnorodne formy sekretariaty TKT. Czy ów
skutki
dla
działalności
wy
choć
nieraz
wielce
kontro
rtóry
swym
zachowaniem
humanistycznych, w obycza
Gdańsku, Gdyni, Wej ski w odpowiedzi na pis
aby w krainę
utopii?
Czy
działalności teatrów* amator „mariaż” wyszedł odbydwu
psuje reputację środowi chowawczej w tej dziedzi j owych
mr*.”"'
“"“TU7,7%
przemianach o- wersyjne. Poruszono m. in. nrlrv,herowie i Tczewie miłośni
mo oddziału TKT poinfor sku,
odmienność
i rozmaitość
kul
słuch; t>o wtóre — niebłahą stronom na korzyść? Chyba
nie
ma
pronatalistyczna
i
nadal
pozostaje
repre
kwestię
kształtowania
zwar
chrzczonych dość niefortun
rolę odgrywa upowszechnia tak. Etatowi pracownicy kom sztuki teatralnej nig mował, że wspomniany lo zentantem tego środowiska. antynatalistyczna polityka nie mianem „seksualnej re tego systemu zasad moral tur oraz wzorców obycza
dy
nie
brakowało
ducha
ikal przy ul. Aksamitnej po Należy sadzić jednak, że ludnościowa? Co we współ
jowych nie jest konsekwen
nic treści, jakie powstają placówek
zawodowych
w’olucji'”, może zostać uzna nych. Danuta Markowska cją istnienia w historii?”
w zawodowych placówkach wzmocnili nieliczny w la nicja-tywy. Nie zabraknie zostanie nadal w dyspozy
czesnych
przemianach
obyos
się
powoli
zmienia,
że
zajmuje
następujące
stano
ne
za
godne
moralnej
apro
Melpomeny. Zarówno w je tach sześćdziesiątych aktyw jej chyba Zarządowi' Woje- cji Wydziału Oświaty i Wy koło się zamyka. A — pó czaiowych wydawać się baty”.
wisko: „Pewne zasady mo
Fragmenty tych dwóch
Towarzystwa chowania. Tak więc organi ki co — w kolegium przy może szczególnie kontro
dnej, jak i w drugiej dzie TKT, zaś wokół domów kul wódrkiem u
ralne, które są gwarancja wypowiedzi ilustrują prze
Kultury
Teatralnej,
który
zacja,
która
za
dwa
lata
„Polityka
demograficz
ładu społecznego, muszą bieg całej dyskusji, która
dzinie życia artystycznego tury i ośrodków’ metodycz
ul. Piwnej czeka rozpatrze wersyjne? Co stanowi we
Towarzystwo Kultury Tea nych powitały społeczne ko zamierza rozszerzyć swój będzie obchodziła 100-lecie nia kolejny wniosek, złożo współczesnym kształcie o- na, zmiany obyczajowości, być ostro i jednoznacznie upłynęła pod znakiem ście
stan
posiadania
na
wsi.
W
wychowanie
seksualne"
—.
swej
działalności
na
ziemi
określone. Przy całym tym rania się poglądów, w tro
ny przez obywatelkę magi byczajów i międzyludzkich
tralnej w Gdańsku ma na lektywy, które włączyły się
swym koncie wcale nieprze do rozmaitych orać zacho- tej chwili największą wa gdańskiej jest nada! bez ster przeciw współlokato- stosunków dziedzictwo tra to tytuł publikacji Hanny pluralizmie kulturowym ist sce o możliwie najpełniej
Malewskiej,
w
której
zazna
gę
przywiązuje
się
do
two
dachu nad głową. A może
dycji, a co jest zdecydowa
nieje zresztą wyraźna tęs
eiętne sukcesy. Mówiąc o wująe swoją odrębność or
rżenia gminnych kół TKT. jednak Wydział Oświaty w rom. Jeśli będzie odpowia nym odejściem od tradycji? jamiamy się z refleksjami knota do pewnej jednozna szą odpowiedź na proble
nieprzeciętności nie folgu ganizacyjną.
dał
warunkom,
mieścił
się
autorki na temat badań, ja czności. Jest to tęsknota o my. które nieustąnnie rodzi
. ,
Oczywiście nikt nie spodzie Gdańsku zdobędzie się na
jemy gdańskiemu sentymen
A
te i1 ^ i1 e b-'arKa kie prowadziła dla UNESCO grom
w
przepisach
prawa
mate
wa
się.
że
na
wsi
powszech
«isroii
na, choć czasem prymi życie społeczne.
wielkoduszność'
i
odda
lo
talizmowi. Opinia, że pod
Ę odrębność zauw-a- nie zadomowi się ,.a-rs dra- kal przy ul. Aksamitnej za rialnego, odbędzie się kolej
SlfĘ
odpoxyie'
w
latach
1970—1971.
Autortywnie
sie przejawiająca.
nrzeiawiaiara
tywnie
się
W ostatnim numerze mie
względem prężności amatc-r
dziec . uczestnicy
analizowała
ża się w działalności matica”, tak jak nie od ra służonemu towarzystwu ?
,
- dys- ka----------------- programy „,UvVi
Mówi „o U1,
niej dobitnie do- siecznika również stała runa
rozprawa...
skich zespołów teatralnych
iviisji, wyeksponowanej na szkolne w różnych krajach świadczenie pracowników bryka informacji jest wy
wszystkich
teren o» zu zawiązało się 500 jedno
G-dańek bije pozostałe wo- wych jednostek towarzy
pełniona
problematyką
jewódzbwa, powstała w stw-a. Raz po raz przekra stok klubowych propagują
cych miłośnictwo teatru.
związaną z przemianami w
Warszawie.
czają one granice zaścian
Punktem szczytowym róż
obyczajowości. O pozycji za
LASKIEM tego zew ków. Żmudne wiązanie i nych inicjatyw byw’a za
zolucji odwołującej sonkcje ontypaństw
latynoamerykańskich,
a me zamierzają w kwestii Kuby na wodowej kobiet w świetle
nętrznego powodzenia układanie w jednolitą ca zwyczaj udział w konkur
statystyki pisze w tej rubry
kubańskrę było to, iż wśród państw
wśród nich Argentyno bez czekania rzucać swego dyktatu, po drugie
nie otaczają się by łość tego wszystkiego, co sie „Bliżej teatru”. Nikt nie
ce Krystyna Wrochno, o
wstrzymujących
się
od
głosu
znala
na
odpowiedniq
decyzję
OPA
znor
najmniej członkowie władz
roś, ie i one widzą dzisiaj rolę najnowszej literaturze po
jest związane z teatrem, da poddaje w’ wątpliwość ta
AINTERESOWANIE
towarzv- zły się Gwatemala i Haiti.
malizowało już swoje stosunki z OPA inaczej niż dawniej. Świad pularnonaukowej na temat
wojewódzkich Tow. Kultu je doskonałe rezultaty w. kich form jak plebiscyt na
Gwatemalo
zrobiła
to
w
ostatniej
szqce
konferencji
krajów
—
Kuba,
lyatomiast
tuż
po
konfe
ry Teatralnej z prezesem takich powiatach jak np. najlepszego aktora, kongre
czyć o tym może również
brak erotyki i seksu informuje
członków Organizacji Państw chwili podobno na skutek presji kon rencji w Quito - rychle nawiązanie
Lucjanem Czyżewskim na Kościerzyna, Elbląg, Staro sy widzów teatru, przeglą
Henry Kissingera na konferencji w Zuzanna Celmer, o sytua
serwatywnej
generalicji
na
rzqd
tego
Amerykańskich
(OPA)
zwołanej
do
stosunków z Kubq zapowiedzieli mi
czele. Jego pasja działania gard, Nowy Dwór, Wejhe dy małych form teatral
kroju, Haiti natomiast prawdopo nistrowie spraw zagranicznych Ko Quito. Niektóre delegacje latyno cji we Włoszech po referen
nie uległa stępieniu, choć rowa. Dlatego też TKT li nych, wojewódzkie i powia stolicy Ekwadoru - Quito uzasadnię dobnie
amerykańskie miały mu to za złe, dum w sprawie rozwodów
dlatego,
że
nie
uzyskała
od
lumbii, Kostaryki, Hondurasu i We inne zaś wyciągają wniosek słusz pisze ^Janina Zakrzewska,
to j-uż 15 lat minęło od mo czy się jako poważny part towe konferencje sympaty ne byio ciekawością, czy niewqtplipowiednich
gwarancji
ze
strony
wy
relikt
zimnej
wojny
—
sankcje
nezueli.
mentu, g-dy p. Lucjan objął ner na „rynku kultural ków’ teatru, muzyki i poe
zaś Krystyna Starczewska
niejszy: Kissinger nie przyjeżdżając
Wenezueli, któro była współorga
Oddzielnego komentarza wyma do Quito dal po prostu znać, ie recenzuje wydana w No
przewodnictwo TKT. W jed nym” poszczególnych po zji. turnieje wiedzy o tea polityczne i ekonomiczne podjęte nizatorem rezolucji w sprawie znieprzez
OPA
w
1964
roku
przeciwko
ga
jeszcze
stanowisko
zajęte
przez
nym z-pism władz zwierz wiatów’ i miast wydzielo trze itd. Do najciekawszych
jest mu obojętne wzmocnienie in wym Jorku książkę Kate
chnich do • oddziału woje nych. Czasami ta sława należą „Miesięczne Spotka Kubie — zostanie zlikwidowany, czy
Millet pt. „Sexual Politics”.
stytucji, która łączy kraje półkuli
też
nie.
Rezultat
glosowania
w
tej
zachodniej.
wódzkiego towarzystwa cd jest większa w mieście niż nia Teatralne”. Wniosek
sprawie
wykazał,
niestety,
że
prqdy
W sumie ostatni numer
najduję zdanie: „Jemu za w powiecie. A to bierze się szczególnie przydatny dla
OPA potrzebna była dawniej Sta
odprężeniowe w Ameryce Łacińskiej
wdzięcza organizacja swój stąd, że TKT zasklepia się organizatorów przyszłych
miesięcznika „Człowiek i
nom
Zjednoczonym
jako
narzędzie
nie sa jeszcze tak silne jakby sr*
dynamiczny rozwój”. In w mieście. Tak właśnie by spotkań: spróbujmy więcej
Światopogląd” jest ważnym
dyktatu w tym rejonie. Globalna
nym również, bo „tutaj pra wało w Elblągu. Prezes to imprez teatralnych urzą tego można było obecnie spodzie
strategia Kissingera polega nato przyczynkiem do dyskusji
wać.
Za
mietieniem
sankcji
wo
euje się kolektywnie” — po warzystwa sugeruję, by w dzać wr klubach „Ruch-u” i
miast na chęci przyznania krajom
państw, «•»•o sankcji wobec Kuby. Haiti
na temat wychowawczej ro
wiedział jeden z dyskutan naborze nowych członków GS. Tam przecież także do bec Kuby głosowało 12
USA na konferencji w Quito. Sta Ameryki Łacińskiej praw
partner
podczas
gdy
wymagana
większość
tów na poprzednim V Zjeź nie pominąć młodzieży ro cier-a dobry teatr za po stanowiła łkzbę 14. Wymowny bor bowiem od początku kupczyła swo ny Zjednoczone, jak wiadomo, po skich. W praktyce oznaczać to bę li współczesnej obyczajowo
im głosem oferując go na prze wstrzymały się od głosu, wcześniej
dzie TKT.
botniczej i wiejskiej.' Ten średnictwem telewizji. Wy dio jest jednak fakt, iż tylko 3 pań
dzie selektywne
podejście
USA ści i na pewno zyska po
mian to Stanom Zjednoczonym, to
W grudniu br. czeka or postulat został przed laty maga on komentarza, trze stwo
jednak
mówiło
się,
że
gdyby
rezo
wodzenie wśród wychowaw
do
krajów
tego
regionu
i
zabezpie
- na 21 uprawnionych do gło Wenezueli w zamian zo określone
ganizację VI Zjazd w jej spełniony w’ powiecie koś- ba przerzucać pomosty mię sowania
lucjo prokubańsko otrzymać mogła czanie swoich interesów droga po
ców i pedagogów. Redakcja
— a mianowicie Chile, Pa korzyści natury ekonomicznej.
dziejach trwających od bli oierskim. Tamtejszy od dzy odbiorcą a aktorem i
14
głosów,
Stony Zjednoczone wiązań gospodarczych w miejsce
i Urugwaj głosowały prze
przyznaje skromnie, że po
Decyzją z Quito zapisano zostasko.... 100 lat. Znów entu dział od lat należy do wzo samą instytucją teatralną. ragwaj
przyłączyłyby się do nich.
USA bezpośredniej ingerencji.
ciwko
wnioskowi
o
zniesienie
sonkstawiła sobie więcej pytań
zjaści amatorskich scen.'o- rowo pracujących, wykazu Tradycyjnym -azylem dla cji wobec Kuby. Sześć państw, w f**e. w, historii jako echo „zimnej jeszcze przed konferencją w Quito
Jej praktyczne znaczenie
rędownicy sztuki dramatycz jąc sic snorą aktywnością, tych spraw* stała się ®zko- tym również Starty Zjednoczone JNojfłf”
dały do zrozumienia, że poprą wolę
niż udzieliła odpowiedzi. Za
jednak żadne, utrzymuje onn
nej podzielą sie swymi ma jeśli chodzi o upowsr''-'J'ntą ł’ średnia, w* mniejszym
powiada jednak, że do tej
Jerzy
Matuszkiewicz
powstrzymało się od głosu, zaś pew bowiem w mocy to, co w rzeczy większości uczestników konferencji
rżeniami o Teatrze Przy- nie kultury teatralnej. Wie stopniu uczelnie wyż-sze.
i z tego faktu można wyciąąnąć
nq niespodziowkq dła autorów re
tematyki
na pewno będzie
wisto*« jest już
fikcją.
Kilko
wnioski, ii po pierwsze - USA
w przyszłości powracać.
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Horoskop
dla 33 milionów
OWSZECHNA
jest
ciekawość jutra —
stąd powodzenie ho
roskopów stawianych pół
żartem i żartem, czytanych
pół serio. Bez względu na
wiek, płeć i urząd człowiek
rad by wiedzieć, czego się
może spodziewać, czego po
winien unikać, jak postępo
wać, by żyć szczęśliwie.
A właśnie prawne gotów
jest horoskop, który trze
ba traktować całkiem se
rio: projekt planu społecz
no - gospodarczego na rok
przyszły. Powiedziano w
nim dokładnie, co czeka
wszystkich, zatem każde
go. A więc — proszę spoj
rzeć w przyszłość jakże,
bliską.
Praca, od której zależy
przecież przyszłość, ma być
wydajniejsza
prawie
o
1/10. o .9.3 procentu dla czczą
cych dokładność. ■ Wzrost
produkcji. określany na
11,4 procentu, licząc według
wartości sprzedaży (a jest
to
równowartość blisko
dwustu miliardów złotych),
ma być uzyskany co naj
mniej
w
82
proc.,
właśnie w wyniku zwięk
szenia wydajności. Takie
są potrzeby
minimalne,
gdyż wartość przemysłowe
go rynsztunku zwiększy
ła się już — od roku 1970
— więcej niż o 1/3. Zatem
na pytanie: „co się musi
zdarzyć”, odpowiedź
jest
już znana — praca 'wydaj
niejsza. zatem lepiej płat
na.
O odliczeniu niedziel,
świąt, dwunastu so
bót wolnych, liczba
dni roboczych spadnie po
niżej trzystu. Proponowa ny na rok przyszły fun
dusz inwestycyjny — oko
ło 440 miliardów złotych
— w przeliczeniu na dzień
roboczy daje wynik około
półtora miliarda złotych.
Tak wielką kwotę nakła
dów wchłaniać będzie go
spodarka. w takiej skali
zwiększać bedzie swój po
tencjał, służący przecież
wszystkim. Przy okazji:
przyszłoroczne wydatki bę
dą aż o poło w ę większe
od tych, jakie prelimino
wano na rok 1975, wów
czas gdy Sejm uchwalił ustawę o planie * pięciolet
nim. W przeliczeniu kon
kretnym ta kwrota nadwyż
ki,, dobrze ilustrująca przy
śpieszęnie uzyskiwane w
roku 1975, równoważna
jest 151 miliardom złotych:
■ T to jest skala- zwyżki am
bicji i możliwości, której
należy się spodziewać w
nadchodzącym roku.
Aby przybliżyć te miliar
dy do efektów mierzonych
w dobrach użytku codzien
nego, kilka słów o tym. co
one przyniosą — „co być
musi” w inwestycyjnej ma
ferii bliskiej życiu.
ATWIEJ będzie o za
j chowanie
zdrowo a.
Liczba łóżek szpital
nych wr roku przyszłym —
prawie dwieście tysięcy —
oznacza przekroczenie za
łożeń' planu pięcioletniego
Gdy włączyć do tego ra
chunku ponad 3190 ośrod
ków zdrowia na w7si, roz
wój zespołów opieki zdro
wotnej, wówczas oczywis
te stanie się zamierzone
na rok przyszły istotne po
prawienie opieki [ świad
czeń służby zdrowia. O sto
tvsiecy dzieci zwiększy sie
liczba przedszkolaków: już
2/3 wszystkich uczniów uczęszczać będzie do szkół
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Rafineria „Gdańsk”
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dniu 6 lipca 1972
roku podpisany zo
stał kontrakt z
włoska
firma
Suam
ProgetU na opracowanie
projektu bazowego Ra
finerii ..Gdańsk”. Włosi
zobowiązani zostali do
zapewnienia usług w
zakresie dostaw urzą
dzeń i maszyn, które
produkuje się w ich
kraju, we Francji i
RFN.

W

tów naftowych, na któ
re cena szybko rośnie.
Koszt budowy w wy
sok ości 8 mld zł w tej
sytuacji tylko pozornie

lipcu przyszłego roku.
Czy budowniczowie zda
ża się uporać z ogro
mem zadań? Wszystko
wskazuje na to, że waż

Natychmiast po pod
pisaniu kontraktu na
podmokłe grunty mię
dzy Martwą. Wisła i
Roz a' ó j k a w j ech a ły b u l cłożery. pojaic-iły się ekipy melioracyjne. O
półtora metra obniżono
lustro wody gruntowej
i nawieziono pona.d miliony m. sześciennych
piasku pobranego z dha
rzeki. Na 220-hektarow.ym terenie powstanie
150 zbiorników do ma
gazynowania ropy, ben
zyny, gazu i półproduk
tów.
li’ rej chwili na bu
dowie pracuje dv:a i
pół tysiąca fachowców
z trzydziestu czterech
przedsiębiorstw.

W Porcie Północnym
trwa montaż rurociągu,
którym popłynie ropa
dowożona tankowcami z
Iranu, Bliskiego Wscho
du i Morza Północnego.
Decyzja o budowie ra
finerii wynikła z proste
go rachunku ekonomicz
n.ćgo. Tona ropy nafto
wej jest o 50 proc. tań
sza niż tona benzyny. W
ostatnich latach o po
nad •?0 proc. zwiększyło
się zapotrzebowanie na
paliwo do samochodów.

Na
wydaje się kwota ol
brzymią.
Rafmena
„ Gdańsk" >>ędzic przy
gotowana do eksportu
wielu produktów. Wiąz
ką sześciu r7,r popłynie

ny dla gospodarki obiekt przemysłowy od
dany będzie w termi
nie.
Na naszych zdjęciach
widzimy m. in. kuliste
zbiorniki do magazyno
wania gazu propan-bu
tan. Kiedy ruszy raf i
neria skończą się kłopo
ty 2 dostawa do dom,ów
gazu w butlach.
Fotografował:

*

W. Nieżywińskl

zbiorczych, zatem proces
przekształcania tej części
systemu oświaty przybie
rze wybitne tempo. Zwięk
szenie wydolności w-odociągów miejskich o prawie
pół miliona metrów sześ
ciennych na dobę oznacza
z kolei wyraźna poprawcę
zaopatrzenia miast w7 wodę. Łatwiej będzie o na
prawdę lodówki, telewizora,
obuwia, uszycie sukienki
czy garnituru, o upranie
bielizny; wartość tych usług ocenia się na prawie
sześćdziesiąt miliardów zło
tych.
Wyżywienie, czyli „co
będzie na stole” — to jed
na z najbardziej interesu
jących części
horoskopu
na rok 1975. Pogłowie by
dła ma się zwiększyć o
pół miliona sztuk, trzody
— o siedemset tysięcy. Za
łożenie skupu 2 585 tys.
ton żywca rzeźnego ozna
cza nj mniej ni więcej jak
zwiększenie masy uzyska
nego mięsa o 80 procent
w7 porówmaniu z rokiem
1970.. Skup mleka wynie
sie około 9 miliardów lit
rów7, czvli o ponad 2/3 w7ię
ce.i niż w7 roku 1970.
I
jeszcze
wspomnieć
trzeba o mieszkaniach. Kok
przyszły,
w przeliczeniu
na dodatkową powierz
chnię, to prawie milion
metrów kwadratowych, co
dla całego pięciolecia roku
je nadwyżkę ok. 2 400 tys.
metrów kwadratowych, za
tem wcześniej
wręczone
klucze dla kilkuset tysięcy
osób.
ĘDZIE rok przysz
ły czasem kończenia
rzeczy rozpoczętych,
okresem zbierania mate
rialnych efektów7. Aż 3/4
ogromnego funduszu in
westycyjnego
przeznacza
się bowiem na finansowa
nie robót wcześniej zaczę
tych, tylko 1/4 — przy
czym to „tylko” równowa
żne jest sumie ponad stu
miliardów zł — na rozpo
czynanie nowych zadań.
Tak więc tuzin miesięcy
nowego roku, trzeba bę
dzie zaliczyć do najbar
dziej urodzajnych
okre
sów w7 sferze efektów7 in
westycyjnych. Pewne wy
obrażenie o bliskiej przy
szłości dają ostatnie dni
roku bieżącego, kiedy to
w7 przemyśle spożywczym
oddaje się co dzień — li
cząc średnio — jeden du
ży obiekt.
Wysoka dynamika gos
podarczego wzrostu — za
tem wysokie efekty
dla
społeczeństwa, to najważ
niejsze cechy roku 1975. Z
samej natury procesów go
spodarczych, z mechaniki
inwestowania wynika
to
nagromadzenie efektów7 dla
społeczeństw7a w roku za
mykającym okres pięciolet
ni. Istotna poorawa wa
runków socjalno _ byto
wych, oochodna tempa roz
w7oiu sprzęgniętego z ja
kością. określa teft rok ja
ko czas. którego należy oczekiwać bez obawy ■— z
nadzieja.
Całv ten horoskop ma
prawdopodobieństwo nie
mal stuprocentowe. gdyż
zależne prawdę wyłącznie
od efektów społecznej nracy. A któż nie chciałby,
aby taki horoskop
sie
sprawdził, któż nie chciał
by lepiej żyć?

B

R. Lencewicz

nartach

do bieguna północnego
To nie żaden żart, ani od
ległe fantazyjne przewidywa
nie. Do narciarskiej ekspedy
cji- na biegun północny kończy
przygotowania grupa młodych
moskiewskich- turystów zapalo
nych narciarzy. Tej młodzieżo
wej wyprawie patronuje
re
dakcja „Komsomolskiej Praw
dy”. a jej komandorem
jest
młody
specjalista
DMTTRl.T
SZPARO.
Przygoto wa n ia
roz poczęt o
przed pięciu laty. Przy tvm
chodziło nie tylko o wyrobie
nie.dobrej kondycji fizycznej,
bart u psychicznego, lecz rów
nież o wypróbowanie ekwipun
ku, opracowanie najdogodniej
szych walorów wszystkiego co
należy zabrać w tak trudna
i niebezpieczna drogę prowa
dzać« przez torosy i pola Jodo
we Arktyki.

Zasadniczym elementem przy
gotowań były wyprawy nar
ciarskie w okolice podbieguno
we. 1 tak w 1370 r. grupa wy
ruszyła
w
508-kiIometrowy
rajd narciarski na trasie je
zioro Tajmyr — Wyspy Kom
somolskiej Prawdy — przylą
dek Czeluskin. W rok później
500-kilometrowa trasa
wiodła
po Ziemi Północnej. W następ
nym roku śmiałkowie przebyli
jedna z najbardziej niebezpie
cznych cieśnin —
Cieśninę
f.onga oddzielająca kontynent
od wyspy Wrangla. I wresz
cie ostatnio, w letnim okresie
narciarze przeszli 2 tys. kilo
metrów brzegiem Tajmy ru.
Poza spodziewanymi efekta
mi, jeśli chodzi e przeprowa
dzenie przygotowań do wypra

Samochód na C2H50H
Nieustannie rośnie po
pyt na oleje cie.ik.ie, asfalty, surowce dla prze
rnysłu tworzyw sztucz
nych • oazy skroplone.
Nie możemy w dalszym
ciągu importować wiel
kich ilości półproduk-

benzyna do Portu Północnego, skąd
drogą
morską poicędruje w
świat.
Pierwszy blok paliwo
wy powinien zostać od
dany do eksploatacji w

ryUPEŁNIE nie rozumiem,
dlaczego nagle świat
zatrzast się w posa
dach i dlaczego nazwisko
Francuza zamieszkałego w
Rouen — inżyniera Jean
Chambrin — podawane jest
z ust do ust? Ludzie — bądźmy przecież sprawiedliwi wo
bec antenatów Jean Charrr
brina ze wszystkich krajów i
wszystkich kontynentów. Jesz
cze się słynnemu Francuzowi
nie snifo, jeszcze byt w pla
nach matki i ojca, kiedy na
szosach pojawiły się pierwsze
samochody na alkohol. Ale
wtedy nikt nie słyszał o kry

zysie energetycznym, /opa by
ła
dosłownie tania
jak
barszcz, więc pierwsi ekspe
rymentatorzy ginęli w jazgo
cie Diesla. Wtedy problem
kryzysu nie stał na ostrzu no
ża. Dziś Jean Chambrin uwa
żany jest za zbawcę, zaś
szybcy w takich sytuacjach
Amerykanie już zaoferowali
mu — pierwszy milion dola
rów, drugi i 300 tysięcy od
ręki — na ostateczne sfinalizo
wanie konstrukcji. Tu godzi
się przypomnieć — za angiel
ska gazetą „Times” — że 17
maja 1902 roku niejaki Ha
rold Footh wpadł no pomysł

Międzynarodowy Pilftft Studenta

Z gorącym sercem
z olwtnlg głową
AMY w naszej lite
raturze kilka znako
mitych wizerunków
studenckiego żywota, że
wspomnę „Lalkę”
Prusa
czy „Wspólny pokój” Uni
łowskiego. Dla nas, współ
czesnych, wartość takich
opisów polega
nie tylko
na ich artyzmie, który jest
przecież ponadczasowy, ale
i na możności uzmysłowię
nia sobie, jak bardzo zróż
nicowało się to studenckie
życie.
Dawniej równało się ono
stereotypowi zaklętemu w
słowach piosenki:
„Choć
goło, lecz wesoło” i choć
ludzie pióra potrafili z te
go stereotypu, narzucone
go przez ówczesne warun
ki materialne społeczeńst
wa wyczarować strony
najpyszniejszego humoru,
to przecież fakt pozosta
wał faktem: nie było cze
go zazdrościć dawnym stu
dentom — barwność i urok ich egzystencji zależa
ły od nich samych, od ich
młodości i fantazji.
Dziś los studenta zmie
nił się radykalnie , (co nie
znaczy, że droga po dy
plom usłana jest różami).
Nigdy w dziejach nie było
tylu
zinstytucjonalizowa
nych i materialnych prze
słanek zapewniających stu
dentowi źródło utrzyma
nia. dach nad głowa, ojtiekę zdrowotna itp. W bie
żącym roku liczba stypen
dystów w porównaniu z
rokiem ubiegłym wzrosła
o ponad 79 tys. z tym, że
najwyższy wzrost stypen
dystów notuje się na uczelniach wyższych. Stu
denci korzystają z priory
tetów mieszkaniowych, a
kandydaci na studia, za
mieszkujący z dala od cen
trów kulturalnych, z pre
ferencji przy składaniu
egzaminu. Dla studentów
organizowane są obozy wa
kacyjne, krajowe i zagra
niczne, festiwale i impre
zy kulturalne, dzięki któ
rym mają
oni możność
szerokich kontaktów mię
dzynarodowych.
AŃSTWO świadczy
wiele ’na rzecz stu
dentów, ale bo też
nigdy w dziejach nie byli
oni tak ważni jak dziś, kie
dy to na całym ś wiecie
żyje 90 proc.
uczonych
wszystkich czasów, a licz
ba naukowców podwaja
się co 10 lat.
Te właśnie fakty uświa
damiają zadania stojące
przed młodzieżą
akade
micką. Jeśli bowiem dla
zilustrowania
zewnętrz
nych przejawów studenc
kiego życia: stylu, obycza
jów spojrzeliśmy w tył, to
wielkość oczekujących za
dań można wyznaczać so
bie tylko patrząc w przód:
Dziś wiemy przynajmniej
tyle, że gruntowne opano
wanie wiedzy, ambicja,
zwiększanie potencjału na
uki polskiej, opanowywa
nie i wdrażanie techniki,
umiejętność organizacji pra
cy — to podstawowe płasz
czyzny działań prowadzą
cych do wykonania progra
mu budowy drugiej Polski.

M
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wy na biegun, uczestnicy tych
rajdów, dokonali /już szeregu
interesujących odkryć. M. in.
odnaleziono skład zaopatrze
niowy ekspedycji znanego ba
dacza polarnego Edwarda Tel
ia, który zginał w 1301 r. Po
nadto odkryto pozostałości wsi.
która nie wiadomo przez kogo
i kiedy była zbudowana
na
brzegu Morza Karskiego,
a
więc najdalej na północ spo
śród znanych osiedli ludzkich.
Spośród innych znalezisk wy
mienić należy resztki
kutra
niewiadomego pochodzenia na
którego wręgach widnieje za
gadkowy napis „RPA
131*”,
drewniane śmigło
f-amolotu.
które przecież
zawędrowało
wraz z człowiekiem, ale
z
kim(?), w te lodowa pustynię.
•lak zaznacza prasa radziecka
skąd zaczerpnęliśmy tych kilka
danych, być może grupa śmiał
ków, zainauguruje podbieguno
wa turystykę narciarska. «Test
to o tyle realne, gdyż nowo
czesny ekwipunek różni sie od
tego. jakim dysponowali bada
cze polarni nawet w pierw
szych dziesięcioleciach naszego
wieku.
E. M

A 24 godziny przed na

dojściem tej sensacyj
nej wiadomości z Fra-n
cji zajrzałem do krajowych
kronik, ale wypadków. Wszy
stkie przeleciałem w kilka
minut. ! nie zauważyłem nic
zastosowania alkoholu, wle szczególnego. Ot, zwykłości
wając do baku cala butelkę nad zwykłościami, Normalko.
whisky. Samochód parsknął, Gdzieś tam kochający tatufr
charknął,
zrobił
długie cio, z profesji traktorzysta, w
brrrrrrrrrrrrr, a jego właści przypływie wielkiej tatuńcinej
ciel nolens volens poszedł miłości zabrał na wieczorną
pieszo do domu. Wiadomość przejażdżkę swoje dwuletnie
powyższa ukazała się w kro dziecko traktorem typu „Ur
nice towarzyskiej Londynu, po sus C-232”. Siadł za kółko,
nieważ samochód był włas dziecię posadził na tatuńcionością lorda Essexa, który ba we kolana, dał ostro na gaz,
wił z nieoficjalną wizytą u ruszył więc z kopyta, mecha
panny Hamilton, nb. damy niczne konie stanęły dęba,
ale zapomniał był kochający
serca mr. Harolda Footha.
W zasadzie od tego mo tatuhcio domknąć d-rzwi. Wła
mentu datują się pióby czło ściwie jeszcze nie nabrał
wieka z zastąpieniem jedne szybkości i dziecko wypadło
wprost pod tylne koło, które
go paliwa drugim.

A że 3,5-milionowa rzesza
młodzieży osiągnie w tym
5-leeiu wiek zdolności pro
dukcyjnej, przy czym w7
żadnym z planów dotych
czasowych nie można było
liczyć na tak wielu mło
dych, przygotowanych do
pracy przez szkołę, przeto
trzeba się śpieszyć z do
konaniem zmian modelo
wych, oraz
ze znacznie
głębszą
niż
dotychczas
nowelizacją
programów
kształcenia na uczelniach
wyższych..
Wielu narzeka, że mło
dzi eż studenck a pierwszych
lat to osobnicy, wykazują
cy większe zainteresowa
nia rozrywką, tą całą ru
chliwą i barwną otoczką

zaś w roku bieżącym prze
mysł zainwestuje w bada
nia prowadzone na uczel
niach ponad 500 min zł.
BOK włączania stu
den tów do prowadzo
nych w uczelni prac
badawczych i wdrożenio
wych również indywidua
lizacja kształcenia będzie
miała wielki wpływ na osobowość studiujących. In
dywidualizacja,
związana
z nią .większa samodziel
ność w procesie studiów,
dadzą najzdolniejszym i*
najpracowitszym możność
zrobienia pięcioletnich stu
diów w ciągu trzech lat.
Tak jak dzisiejszy stu
dent nie przypomina daw

O

Hclina Szypulska
studenckiego życia,
niż nego. tak i dzisiejsza szko
nauką. Wysuwa się daleko la wyższa w niczym nie
idące wnioski
na temat przypomina dawnych uni
niedojrzałości
studentów, wersytetów. Jest ona po
podczas gdy ostatnie lata prostu dziś bliższa życiu
zamieniają się w nieprzy niż kiedykolwiek. Kieru
nek rozwoju szkolnictwa
tomną harów7kę.
Wspomnieć wreszcie wy wyższego, polegający na
pada, że owa naturalna przybliżeniu zakładów na
do
regionów
skłonność do zabawy nie ukowych
i rolni
rzadko owocuje bardzo in przemysłowych
teresującymi
rezultatami czych a także na zapełnia
studenckiego ruchu kultu niu białych plam na ma
ralnego, że 950 studenc pie kulturalnego rozwoju
regionów,
kich kół naukowych, sku poszczególnych
piających ponad 20 tys. przybliża jednostkowe pro
studentów, to ogromny po bierny studiujących do pro
pogłębia
tencjał intelektualny
nie blemów kraju,
najgorzej świadczący
o ich dojrzałość obywatelską,
dojrzałości i
ambicjach co równocześnie przygoto
przyszłych inżynierów, le wuje grunt pod obowiązu
karzy, naukowców. Tenże jącą w przyszłości zasadę
u s ta wicznego.
studencki ruch naukowy kształcenia
W okresie ponad trzy
dobrze służy sprawie przy
wyż
gotowania wysoko kwali dziestu lat szkoły
fikowanych kadr, już na sze przygotowała7 i zasili
narodową
bieżąco włączając studen ły gospodarkę
tów do prac badawczych ponad 700-tysięczną kadrą
i wdrożeniowych instytu inteligencji zawodowej, a
tów naukowych. W 1973 r. w bież. roku ok. 400 tys.
w gospodarce narodowej studentów rozpoczęło nau
zastosowano ponad 800 roz kę. Jest to w sumie dość
wiązań naukowych uzyska potężna armia, która bę
oblicze
nych w szkołach wyższych. dzie kształtować

przyszłej Polski, decydo
wać o jej miejscu w świa
towym współzawodnictwie.
I o tym właśnie, o miej
scu, w którym jesteśmy i
w którym
powinniśmy
być, przypomina Między
narodowy Dzień Studenta,
Bo chociaż życie braci stu
denckiej w okresie mię
dzywojennym i dziś,
to
niebo i ziemia — inne kra
je też poszły naprzód. Sty
le życia i warunki egzys
tencji studenckiej w po
szczególnych krajach nie
różnią się dziś tak bardzo.
Ale organizacja
studiów,
program, metody kształce
nia, poziom nauczania nie
są te same i od wielu kra
jów moglibyśmy się sporo
nauczyć. I chyba bardzo
ważny jest fakt, że dzię
ki szerokim
kontaktom
międzynarodowym studenc
ka młodzież całego świa
ta znajduje szybko wspól
ny język, zainteresowania,
ma możliwość wymiany
myśli,
doświadczeń. To
wszystko łączy, rodzi uczu
ci a braterstwa, przyjaźni
czy choćby wolę zrozumie
nia.
LE ciesząc się tą
wspólnotą należy chy
ba także pamiętać ©
różnicach w rozwoju, o
dystansie jaki nas niejed
nokrotnie dzieli od kraju
rozmówcy i który trzeba
będzie pokonać. Tak więc
serce gorące ale i głowa
otwarta; chłodny zmysł ob
serwacyjny i umiejętne wy
ciąganie wniosków z tego,
czego dokonano gdzie in
dziej. Wiele wnieść, może
konfrontacja własnych osiągnięć i umiejętności r
wiedzą kolegów z innych
krajów. Niemniej potrzeb
ny jest krytycyzm wobec
własnych dokonań M zwięk
szenie wymagań wobec sie
bie. To jest chyba jeden z
podstawowych dziś walo
rów międzynarodowej stu
denckiej wspólnoty.

A

Niewinny Wehrmacht
w świetle faktów
BRODNIE, popełnio
ne przez hitlerowski
Wehrmacht w. oku
powanej Polsce już nieraz
były przedmiotem docho
dzeń, prowadzonych przez
GKBZH, rzadko jednak pro
cesy, mimo pełnego udoku
mentowania
przestępstw,
kończyły się wyrokiem ska
żującym, jeśli ■ zbrodniarz
odpowiadał przed sądem
zachodnioniemieckim.
Co
więcej, od kilku lat dają
się zauważyć w RFN pró
by już nie tylko „wybiela
nia" Wehrmachtu, ale wręczjego gloryfikacji z celem
rozbudzenia w reakcyjnych
środowiskach
społeczeń
stwa niemieckiego zamiło
wań do paradowania pod
wydobytymi z lamusa wo
jennymi sztandarami III
Rzeszy w antypokojowych
manifestacjach na rzecz rewizjonizmu, których ostrze
zwrócone jest głównie prze
ciwko Polsce, naszym gra
nicom na Odrze i Nysie i
przeciwko układowi z NRD.

Z

SWOIŚCIE PO! VIO W AN A
„RYCERSKOŚĆ”

Jeżeli nawet przed są
dem w Hamburgu czy Ko
lonii zasiądzie jakiś dostoj
ny starszy pan. o którym
wiadomo, że mimo wysokie
go stopnia w Wehrmach
cie, pełnił de facto na zie
miach naszego kraju kato
wskie rzemiosło, zachodnioniemiecka opinia publiczna
woli tego nie zauważać, a
prasa skwituje przebieg
procesu w-kilku wierszach,
natomiast trochę więcej
miejsca udzieli esesmanom
i gestapowcom, jakby to
tylko z ich szeregów mieli

akurat w „Ursusie 0232” są
wyjątkowo potężne. Już nawet
nie trzeba było wzywać le
karza,
natomiast
milicja
stwierdziła, że traktor był na
pędzany alkoholem, a taturr
cio zionął gorzeinią. Druga
wiadomość informowała, że
pewien
kierowca „Wołgi”
postanowił sprawdzić samego
siebie. Prawdziwi mężczyźni
lubią pasjami zmagać się z
techniką. Też siadł za kółko,
też daf ostro gazu i na naj
bliższym przejściu przejechał
dwie kobiety. Następnie do
cisnął do dechy i pognał
przed siebie, ale gnał krót
ko, bo oto po kilkudziesięciu
metrach ponownie najechał
na kobietę. 1 znowu milicja
stwierdziła, źe „Wołga” była
napędzona alkoholem, a pra
wdziwy mężczyzno zionął go
rzelnią.

wywodzić się obozowi lu
dobójcy.
„Nasz Wehrmacht niczym
się nie splamił podczas
wojny, gdyż walczył po „ry
cersku”, głoszą neofaszysto
wscy propagandyści i sta
rym zwyczajem kryminali
stów sami przechodzą do ataku przeciwko tym, któ
rzy „zniesławiają” nieska
zitelne armie „führera”, jak
tego dowiodła niedawna,
rozdmuchana przez reak-

L. Marschak

nych” rozkazów Wehrmach
tu, zapisów archiwalnych.,
korespondencji 8 armii nie
mieckiej, skopiowano na
wet w poszukiwaniu doku
mentów płyty nagrobkowe
na miejscach kaźni, przej
rzano księgi stanu cywilne
go w powiatach, z czasu,
kiedy Wehrmacht już bu
szował na ziemi łódzkiej.
Ale najwięcej materiału da
ło przesłuchanie żyjących
jeszcze naocznych świad
ków mordów, gwałtów 1
grabieży, których sprawca
mi byli żołnierze 8 armii.
POSPOLITE ZBRODNIE

cyjne pisma w , RFN, osz
czercza kampania o „zbrod
nie” rzekomo popełnione
przez Polaków w czasie
wysiedlania — już po upad
ku III Rzeszy — obywateli
niemieckich do Vaterlandu.
Sprawa ta zeszła już co
prawda z wokandy, bo
wiem fałsz był zbyt oczy
wisty i bezczelny, tym nie
mniej należy z uznaniem
podnieść zrealizowaną już
inicjatywę Głównej i Łódz
kiej Komisji Badania Zbro
dni Hitlerowskich zwołania
w połowie września sesji
naukowej w Uniejowie, któ
rej głównym i jedynym te
matem
było
omówienie
przestępstw hitlerowskiego
Wehrmachtu popełnionych
na ludności cywilnej w cza
sie pamiętnej bitwy nad
Bzurą na ziemi łódzkiej w
czasie od 8—17 września
1939 roku. W sesji wzięli
udział prokuratorzy, sę
dziowie i działacze GKBZH,
którzy przedstawili szereg
referatów,
opracowanych
na podstawie „ściśle taj

Przejrzałem te referaty
już po zakończenu sesji, a
chociaż od opisanych w
nich wydarzeń minęło już 35
lat, wywołują one jeszcze
dziś wrażenie tak wstrzą
sające, że chce się wielkim
głosem wołać o sąd i karę
dla przestępców, tym bar
dziej że sesja uniejowska
ujawniła wiele nowych,
nie znanych nam jeszcze
faktów i listę ludobójców
wzbogaciła o niejedno na
zwisko „zasłużonego” wyż
szego dowódcy, który w
służbie „führera” dorobił
się krzyża żelaznego z mie
czarni i wieńcem, a powi
nien był zaraz po wojnie
dorobić się szubienicy.
Ale przejdźmy do faktów
i — dla przykładu — opie
rając się wyłącznie na zgro
madzonych przez OKBZIT
dokumentach, przyjrzyjmy
się „rycerskim” wyczynom
Wehrmachtu w jednym ty 1
ko niewielkim powiatowym
mieście Łęczyca nad rzeką
Bzurą, którego początki sie-

Historii przestawiania samo
chodu z benzyny na alkohol
nie badałem dogłębnie ani
metodycznie. Studia nad tym
palącym problemem prowadzi
każdy milicjant, każdy niemal
sędzia i każdy niemal proku
rator, Na podstawie jednak
sporadycznych doniesień mo
gę tylko pokusić się o stwier
dzenie, że Jean Chambrin w
świetle powyższych faktów nie
może się ubiegać o palmę
pierwszeństwa. Inni byii przed
nim.

diametralnie odmiennych cha
rakterach. Jean Chambrin wy
jechał Wyiniasto na jedynce,
niemal w strachu (pokazywa
ła TV dwa razy), kochający
tatuńcio na traktorze ruszył
cwałem. Świadczy to niedwu
znacznie o tym, że Jean
Chambrin jako prawdziwy na
ukowiec był co najmniej
sceptyczny, zaś kochający ta
tuńcio na traktorze i praw
dziwy mężczyzna z „Wołgi"
byli pewni swego.
Tych różnic dałoby się je
szcze uwypuklić znacznie wię
cej, ale po co?
Nasi rodzimi eksperyment«
torzy i tak będą przeć do
ostatecznego sukcesu, choćby
po trupach, choćby z naraże
niem życia.

*

•

*

9 Dokończenie na str. 6

EDNAK między tymi
eksperymentatorami wy
stępują pewne istotne
subtelności. Jean Chambrin
alkohol miesza z wodą, ko
chający tatuńcio na trakto
rze miesza alkohol ze łzami.
Druga roś różnic« polega na v 9 Dokończenie n* ofer. I
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DZIENNIK

BERNARD BOLESŁAW HĘCKO

WOŁANIE
Ce mi powiesz łagodno
śpiewająca tkliwość
igliwie szepcze w jeziorze (psu
o ty czulsza ponad zielfń przesiewasz ciszą poprzez palce
ciepła spokojna w zadumie
e® mi powiesz cierpliwa
kochająca kwiaty
ogrody płoną w cichy kra jeb rot
e ty zbierasz kłosy słońca
płomienie tulisz w swoich dłoniach
cicha płomienna w pejzażu
co mi powiesz milcząca
szukająca źródła
strumyki płyną w melodie rzeki
a ty tęsknisz w twoje wiosny
powierzasz wiersze twoim ustom
czujna troskliwa słoneczna
co mi powiesz
co wyśpiewasz
co przemilczysz

^ -4*-,

BAŁTYCKI

B/IGD/1D
— miasto,
które tajemniczym urokiem nocnych opo
wieści Szeherezady wciąż
jeszcze jednakowo silnie po zdarcia, a kupione u pana cy ustanowili tu mandat.
trafi oddziaływać na wyo Sabaha al-Hussoni ubranie W roku 1932 proklamowa
braźnię. Ile pozostało do mógłbyś nosić aż do śmier no „niezależne” królestwo,
dziś z tego romantycznego ci. Można wszakże w Bag związane z Wielką Bryta
mitu, który przez wiele lat dadzie nabyć coś, co nie nią ścisłym traktatem. Na
owiewał dawną stolicę ka wymaga podobnej reklamy. tronie osadzono Fajsala I
lifów?
RZEDŁUŻENIEM ba — arabskiego księcia, bona
W środkowej części mia
zarowych zaułków w tera wojny podjazdowej
sta, między ruchliwą ulicą
kierunku Bab el-Szar- przeciw Turkom. Zamor
Raszida, a brzegiem Tygry dżi jest uliczka al-Mustan- skie koncerny ciągnęły kro
su rozłożył się suk — bag- sir. Tu rozłożyły się sklepy ciowe zyski z wydobycia adadzki targ. Zgiełk i gwar kupieckiej arystokracji. Le rabskiej nafty.
uderzają we mnie kiedy skrę psze tkaniny, konfekcja, a
Po drugiej wojnie świa
cam w wąskie uliczki pro nade wszystko wyroby ju towej Irak stał się głów
wadzące do krytego bazaru. bilerskie. Dziesiątki wystaw nym ogniwem Paktu BagPo upalnym dniu późne po wypełnionych
masywną, dadzkiego. Niewielkie dopołudnie i wieczór są najod
powiedniejszymi godzinami
dla załatwiania sprawun
Wojciech Dąbrowski
ków. Odnoszę wrażenie, że
w zaułkach suku tłoczy się, ..1........f-------- —------- ---------hałasuje i targuje co naj niegustowną i pretensjonal chody kraju szły na rozbu
mniej
połowa Bagdadu.
Wrzawą. Wędrowni przeku na złotą biżuterią. Każdy dowę .armii i aparatu poli
pnie, sprzedawcy losów i jednak turysta zatrzyma się cyjnego. Po kilkudziesięciu
gazeciarze
nieustannie w tym rejonie ulicy, gdzie latach urzędowania proangielskiej administracji w
wrzeszczą. Przeciętny Arab
uważa, że nie sposób kogo pracują srebrnicy. Maleń kraju panował strach i po
kolwiek przekonać mówiąc kie warsztaty oddzielone są licyjny terror. analfabe
cicho. Dopiero podniesiony od ulicy przeszkloną gablo tyzm i nędza chłopskich
glos, żywa gestykulacja i tką, w której można podzi mas. Król budował sobie
pałac za 5 milionów fun
przesadna mimika nadają
wiarygodności
wypowie wiać finezyjne cacka — wy tów w stolicy, która nie po
dziom. Do tego wszystkiego twory ich rąk. Majsterszty siadała sieci kanalizacyj
nej. Czternastego lipca 1958
dołącza się dziki koncert ki ze srebrnej pajęczyny.
roku wojskowi obalili mo
klaksonów samochodowych
Mistrzowie
pracujący narchię. Dziwnie zbiegło się
dobiegający z pobliskiej uprzy miniaturowych kowa to wydarzenie z rocznicą
licy Raszida.
Każda uliczka bazaru to dełkach sa bardzo leciwi i szturmu na Bastylię.
inny, fascynujący świat. Tu mają długie, siwe brody.
Być w Bagdadzie i nie
jedwabie i brokaty, tam gó Należą podobno do nielicz widzieć tańca brzucha? Mo
ra bajecznie kolorowych nej sekty wyznającej kult głem już wcześniej obej
bławatów. Skóra i mister świętego Jana Chrzciciela rzeć wschodnie tańce w ka
nie zdobione miedziane na Nigdy nie „kalają rąk” zło- baretach Stambułu czy An
czynia. Tandetna produkcja tnictwem — pracują wyłą kary, ale celowo odkłada-'
zachodnioeuropejskich fa cznie w srebrze. Za to arty łem tą dewizową przyjem
bryk i wyroby artystyczne styczny poziom ich wyro ność na Bagdad, licząc na
go rękodzieła. Kram przy bów na pewno dorównuje to, że zobaczę tutaj tanecz
kramie. Tu handluje się z biżuterii chińskiej czy we ne popisy w najbardziej opokolenia na pokolenie, w neckiej.
rientalnej formie.
ciasnocie, wśród piekielnej
Bazary
swoją
atmosferą
STĘP do podrzędne
konkurencji. Kto nie doro
go kabaretu przy esbił sie jeszcze straganu czy wywierają fascynujący u-Sadoun kosztuje do
iklepiku działa na płachcie, rok, który jednak nie jest
rozłożonej pośrodku wą Wstanie przesłonić bagda- lara. Niewielka salka wy
skiej uliczki. — Kupujcie dzkiei rzeczywistości. Rze pełniona jest po brzegi pu
tylko rewelacyjny proszek czywistości, na którą skła blicznością, Wyłącznie męż
do prania marki „Neon”! dają się również uliczki ru czyznami. Kiczowate ma
Gdyby przysięgi kupców der w arabskich dzielni lowidła na ścianach wyo
były prawdziwe, każda pa cach. prymitywne warunki brażają kuso ubrane tan
ra butów byłaby nie do sanitarne i niska stopa ży cerki. Gong. Na niska es
ciowa ludności zamieszku tradę wchodzi zespół mu
jącej przedmieścia. Młodej zyczny;
piszczałka, kilką
republice nie jest łatwo u- instrumentów
perkusyj
porać się ze spuścizną po nych i... akordeon. Konfe
zostawiona przez kilka wie ransjer przedstawia arty
te' J* V H »Ä,
ków feudalnego panowania" stów.
Turków i •miejscowych możnowładców. Irak uzyskał
Flet inicjuje niespokojną,
niepodległość z końcem pier namiętną melodię. Na es
wszej wojny światowej, kie tradę wbiega tancerka. Ody po klęsce Turcji Angli- dziana skromniej niż nie
agdad
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(Korespondencja własna)
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W „Polityce"

Saga pomorskiej rodziny
dzieje ro- pomorskiego księcia Filipa
dżin pomorskich za II, pastor ewangelicko-a
fascynowały Ryszar ugsburskiego Kościoła, zo
da Ciemińskiego. Wśród
stał autorem pierwszych na
plejady wspaniałych naz Pomorzu Zachodnim biblio
wisk ' od wieków związa grajii dzieł teologicznych,
nych x dziejami nadbał filozoficznych i historycz
tyckiej „małej ojczyzny”, nych”.
znajduje postacie tkwiące
Wiele miejsca poświęca
głęboko w wydarzeniach autor przedstawieniu ze
wielkich i wzniosłych, po wszech miar szlachetnej i
spolitych i codziennych.
głęboko patriotycznej po
Ciemiński na kanwie lo staci burmistrza Wejhero
sów ludzkich szuka przy wa Teodora Bolduana, któ
kładów
potwierdzających ry
poniósł
bohaterską
historiozoficzną tezę o arce śmierć z rąk hitlerowców.
przymierza między dawny
„Aresztowany 2 września
mi i minionymi łaty. Tropi osadzony zostaje w budyń
ludzkie dramaty, śledzi wy ku gestapo w Gdyni„ — Je
darzenia składające się na steś Niemcem, czy Pola
obraz
bezprecedensowej kiem — pytają go cynicz
walki ludu pomorskiego o nie. — Nigdy nie byłem
przetrwanie w mowie ojców Niemcem, jestem Polakiem
i w związkach z Polską.
—■ odpowiada. Wtedy za
W ostatnim
numerze częli bić aż stracił przytom
..Polityki” Ryszard Ciemiń ność. Przekazany placówce
ski opublikował artykuł gestapo w Wejherowie, pil
„Ród Bolduanów”.
nowany jest 'przez SS-maRozpoczyna swoją rela na, który nakazuje mu za
cje o najstarszych histo miatanie ulic w mieście,
rycznie znanych przodkach którym do niedawna admi
familii.
nistrował. Jego konwojen
„Na kilka wieków przed tem i katem, jest woźny
Estreicherami, hen na. pół magistracki Hans Schoewe
nocy, powstało dzieło ży (do wojny Jan Szewa). (...)
cia chłopskiego syna z Niedaleko Góry Zamko
podsłupeckiej Kobylnicy — wej. przy szosie szemudzPawia Bolduana. Dziad je kiej. w trzykilometrowym
go Jan Bolduan był pierw oddaleniu od jego miasta,,
szym pomorskim prałatem kazano m,u kopać dla, sie
kapituły katedralnej w Ko. bie grób. Po wojnie, pod
mieniu, który opowiedział czas ekshumacji, okaże siesie za nauką głoszona przez iż strzelano do nieao aż
Lutra. Paweł, protegowany siedmiokrotnie”.
(*h)
urzliwe
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które panie na sopockiej
plaży. Bosa. Bransolety ze
sztucznej biżuterii. Na ra
mionach szal, który po kil
ku minutach odrzuci. Obie
ga lekkim krokiem całą es
tradę i pozdrawia publicz
ność. Potem rozpoczyna się
taneczne misterium, które
według słów moich irac
kich przyjaciół ilustrować
ma proces dojrzewania do
aktu płciowego i reakcję na
ten akt. Wbrew powszech
nym wyobrażeniom taniec
nie ma bynajmniej charak
teru statycznego — artyst
ka niemal przez cały czas
porusza się po estradzie.
Chwilami tylko zastyga w
bezruchu; odrzuca głowę do
tylu i pręży się, wyciągając
ramiona.
RZEBA przyznać, że
ta poezja rozkołysa
nych bioder przema
wia do publiczności, która
cmokaniem, okrzykami i ge
stami zachęca tancerkę do
większej ekspresji. Popis
trwa kilkanaście minut. W
kulminacyjnym momencie
artystka zbiega z estrady,
nie czekając na owacje wi
downi. Po krótkiej pauzie
flet znów intonuje tę samą,
nawracającą nutę. Wbiega
następna tancerka, -potem
trzecia, czwarta... Nietrud
no zauważyć, że publicz
ność gustuje raczej w nie
wiastach korpulentnych.
Wreszcie — jakieś uroz
maicenie. Na estradzie po
jawia się mężczyzna w dłu
giej szacie bez rękawów i
wysokim fezie. Odzywają
się bębny i piszczałka. Mę
żczyzna zaczyna kręcić się
wokół własnej osi. Zrzuca
wierzchnia szatę i zostaje
w białej, szerokiej sukni.
Bębenki przyspieszają tem
po melodii. W miarę, jak
szybkość obrotów wzrasta,
suknia zaczyna się wznosić
jak ogromny dzwon, coraz
bardziej płaski i coraz wyż
szy. Popis trwa około, kwa
dransa.
Opuszczam duszną i za
kopconą salkę. Na es-Sadoun rozbłysły już dziesiątki
neonów. Nie mogę wpraw
dzie nic odczytać z ich tre
ści, ale zawiłe arabeski
składają się na oryginalną
i egzotyczną dekorację. Za
skakujący i zabawny jest
widok młodych mężczyzn,
którzy spacerując parami po
ulicach, trzymając się za
ręce jak dzieci. Ruch po
woli zamiera. Za. godzinę
miasto zaśnie. Bagdad ty
siąca i jednej nocy.
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Po zdrowie
młodość i urodę

Spółdzielnia Pracy „Gedania” w Gdańsku wyrabia bombki choinkowe z
herbem Gdańska.
Fot. W. Nicżywiński

mj 1EZWYKŁA
epoka
1» w
tyjemy,
stwarza nam wiele
okazji do bogatszej i cie
kawszej egzystencji,
niż
naszym protoplastom w
minionych wiekach.
Ale
nie za darmo! Płacimy bo
wiem za bulwersujące do
znania i niespokojny rytm
codziennego dnia, często
kroć własnym zdrowiem,
różnorakimi stressami oraz
defektami nazbyt szybko
przemijającej urody. Zdo
byte doświadczenia stają
się nieraz ciężarem, za
miast źródłem radości i
zadośćuczynienia od lo
su. Nie rozporządzamy bo

wiem koniecznym instru
mentem dla spożytkowa
nia skrzętnie gromadzonej
życiowej mądrości.
Brak
nam często, niestety, zdro

Julia Ziegenhirte
wia i środków wyrazu ze
wnętrznego, mających tak
kolosalny wpływ na na
sze samopoczucie.
Nic więc dziwnego,
iż
wielką poczytnością cieszą

nie „Paris Match” z li
stopada ub. roku, pod fra
pującym tytułem; „Odmlo
dzono mnie w Rumunii”,
w którym dziennikarka pa
ryska, pani Noelle Namia
zrelacjonowała dzień po
dniu, godzina po godzinie
swój dwutygodniowy po
byt w klinice geriatrycz
nej Otopeni pod Bukaresz
tern, prowadzonej przez
słynnego geriatrę o świa
towej sławie prof.
Anę
Aslan. Tak się złożyło, iż
przed kilku laty dwukrot
nie przeprowadzałam wy-

Uwagi z marginesu
RZYJACIEL mój
rozgłasza
wszem i wobec, że ja czytam
tylko to, co na marginesie.
Ma się rozumieć — na marginesie
literatury. {Czytam także artykuły
i recenzje Sławka Siereckiego. Jaki
to margines?). Diagnoza powie
działbym godna Czesława Klimuszki, który zakomunikował nam
na łamach organu Jerzego Putra
menta że w ciągu najbliższych
pięćdziesięciu łat nie widzi nad
Polską czarnych chmur. (Nie mylić
i tym ślamazarnym i przegalopo
wanym filmem p. Konica).

P

Drogi Przyjacielu! Ja nie tylko
czytam to, co na marginesie, ale
nawet oglądam »o, co na margine
sie tego. co przeznaczone do oglą
dania. Ostatnio właśnie obejrzałem
program przygotowany przez OTV
Gdańsk o literatach i literaturze. No,
to może trochę za śmiało powie
dziane. Literatury tam nie było. Była
za to chęć postawienia trafnej diag
noży (która to już o wielki Panie
Boże?) - czemuż ta literatura tutaj
na Wybrzeżu tak skrufulicznie nam
się rozwija? Nieważne co kto tam
gadał i do czego zmierzał. Ważne,
że z rozmowy tej uważny i cierpli
wy oglądacz — słuchacz wyłowił
starą śpiewkę: Literatura u nas w
Gdańsku jest skfufuliczna i wątlutka, bo nie ma krytyki. Kotka można
jednak odwrócić ogonem i powie
dzieć: Nie ma krytyki, bo literatura

jest wątlutka i blada jak panna mło
da po weselu. Ale czy to jest praw
da? Czy też schematyczne i utarte
jak mak gadanie? Nie ma. to praw
da, na Wybrzeżu Prusa ani Andrze
jewskiego. Sq jednak ludzie, którzy
piszą, wydają, a to co piszą i wy
dają czyta się w całej Polsce. Jest
więc o czym mówić, jeśli się ma ochotę. I tak dla przykładu - książki
Stanisławy Fleszarowej-Muskat czy
tane są chętnie i nagminnie. Mało,
są zaczytywane! I to bez względu
na to, co o jej pisaniu sądzą ci,
którzy uważają się za lepszych i
większych od niej. Ci, dla których
literatura kojarzy się z tym, co ogól
czytelników uważa za nudne, dale
kie, wymyślne i przez to niegodne
uwagi. Zdaniem tych dumnych li
teratów Fleszarowa pisze czytadła
godne Heleny Mniszkówny. Może.
Jednakie te „czytadła" kształtują
gust, obyczaje i wzorce postępowa
nia
potężnej
armii
obywateli
naszego kraju i już chociażby dla
tego jednego faktu nie należy lekce
ważyć
ich.
Ludzie
chętniej
a łatwo to sprawdzić, naśladują bo
haterów powieści Fleszarowej niż
bohaterów Głowackiego czy Myśli
wskiego. Dzieje się tok, bo boha
terowie Fleszarowej są im bliżsi, bo
mają podobne do rozwikłania pro
blemy. Myślą podobnie i postępują
podobnie.
Przepraszom panią Fleszarową za
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posługiwanie się jej nazwiskiem w
tych ślamazarnych (literacko) wy
wodach. Chodzi mi jednak nie tylko
o autorkę „Milionerów”, lecz o całą
tak zwaną literaturę drugiej klasy
(czytaj: chętnie wchłanianą i przys
wajaną), która przede wszystkim
trafia „pod strzechy” i urabia oraz
kształtuje kręgosłup moralny, spo
łeczny i obywatelski Polaka. Co tu
zresztą dużo gadać. Ta literatura
króluje w masowych środkach prze
kazu. Mamy więc z nią kontakt co
dziennie. Nie lekceważmy więc jej
skoro chcemy czy nie chcemy,
wchodzi na nasze pokoje, do na
szych głów i serc pod różną posta
cią. Raz będzie to fragment „Maty
siaków" w radiu, drugi raz film pt.
„Uszczelka" w telewizji, a trzeci raz
opowiadanie „Stypa" Marka Nowa
kowskiego drukowane w odcinkach
w „Literaturze".
Mickiewicza i Puszkina czytamy
od święta. Najczęściej w ogóle ich
nre czytamy. Znam mądrych i zac
nych ludzi, którzy czytają tylko kry
minały. O Jastrunie i Różewiczu
(poecie) nawet nie słyszeli. Nie wymaąajmy więc od wszystkich wszy
stkiego. Niech każdy czyta to. co
mu odpowiada, I nie lekceważmy
książek „do czytania".

K. Łastawiecki

Pacjentka w biosaunie.
prasowe z p
się na szerokim świecie wiady
wszelkie sygnały i infor Aslan, którą właśnie „r
macje prasowe, zamieszcza kręcała” swój bukaresz
ne w najbardziej znanych ski wówczas Instytut <
periodykach na obu pólku riatrii i coraz szerzej,
lach. Artykuły, zaznajamia raz skuteczniej stosow
jące szeroki ogół z nowo swoją słynną metodę „
czesnymi metodami rege mładzającą”, opartą
lecze
neracji zdrowia i urody, kompleksowym
opartymi na naukowych pacjentów odkrytym pr
preparat
metodach,
zwalczających nią głośnym
zarówno choroby ..nylono „Gerovital”.
„Gerovital” bowiem o
wej cywilizacji”, trapiące
ludzkość, jak i przywraca nawał wkrótce oba kon
jące wyczerpanym
psy nenty! Jego produkcja
chicznie ludziom radość skalę przemysłową i st
życia i dobre samopoczu - wanie wraz z komplek
wym leczeniem dietety
cie.
nym oraz ruchowym.- p
wróciła wielu pacjent
OMBĄ prasową” okazał się m. in. wiel zdrowie i utrwaliła
ki. artykuł we fran- młodość. Niedawno
cuskim. sławnym magazy- 9 Dokończenie na str
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Zbigniew Żaklewlos

Hortensja

-opród kwietny
OTKNIĘTA doznaniem ciała, z włosem
coraz jaśniejszym od słońca, z' oczy
ma, które wstydziły się dnia; mała,
bo do ramienia, jeszcze nie jego, ale już
nie ojca, jeszcze nie z nim, ale już z przed
smakiem macierzyństwa, które stawało się z
dnia na dzień bliższe, Hortensja — ogród
kwietny.
Dziki mały człowiek, który miał ją gryźć w
sutkę, wprzódy rozdarwszy jej łono, przyczaił
się gdzieś obok w kręgu do ujawnienia, a
przecież niejawny, skryty przed okiem, znany
tylko z przypuszczenia i z przykładu innych.
Przychodził do niej wieczorem spowity mro
kiem, gdy nikt go nie mógł zoczyć, bez twa
rzy i bez imienia, a wszystko po to, aby mo
gła go nazwać (Bożena, Krystyna, Celina,
Regina, Małgorzata, Maryja, Zofija, Lelija;
albo - to rzadziej- - Krzysztof, Jan, Stani
sław, Szczepan, Maciej...) i przystroić we
wszystko, co najlepsze.
i Ryszard dziw,! się tej wierności na przy
szłość, wówczas, gdy jeszcze nie zdążyli po
znać swej wierności na dziś — on do niej,
a ona — do niego. Ale człowieczek był nie
ubłagany, jak pająk, jak pszczoła, jak praw
dziwy pan bożek leśny, który kryje się w
ostępach gęstych — do czasu.
I nie tyle, aby nie sprzeniewierzyć się te
mu, co potem miało być nazwane ojcostwem,
ile — aby być w zgodzie z Hortensja i z
momentem, który nakazywał posłuszeństwo,
Ryszard kładł się obok niej, ale czuł, że nie
są sami i czuł się jeszcze bardziej niedojrza
łym, bo bez owocu jej żywota, do którego
nie dorósł.
Doprawdy, gotów był wówczas zostawić ją
i ujść chyłkiem, gdyby nie to, że wierzył, iż
Hortensja jeszcze nie do końca stała się
Hortensją (i czas miał ujawnić tę zadziwia
jącą zmienność człowieka o której tylko dla
tego zapominamy, iż sami zmieniamy się),
bał się też, że uchodząc utraci siebie na
zawsze. Widział bowiem w swym krótkim ży
ciu ludzi tak dalece zagubionych, iż nie umiejących odróżnić ręki prawej od lewej, ka
mienia od chieba, siebie od nie siebie,

D

A polem znów przychodziły chwile świe
że, pierwsze, niepowtórzone, a więc jeszcze
he* prawa do swego życia: chwile, które
nie miały poza sobą nic — jedynie ich chci
wość i nienasycenie, chwile nie cykliczne,
nie wieczne, chyba że wspomnieli ową cu
dzą prawdę zamkniętą w książce nie swojej.
W takich minutach, gdy odpadało wszystko,
co zasłyszane, a jeszcze nie ustalił się ry
tuał pożycia, Hortensja i Ryszard stawali się
jak ślepcy, których wyrzucono na niezna
ny
brzeg.
I
cokolwiek
by
im
nie
mówiono
o
tym
złotym,
pierwszym
miesiącu — dobrze, czy źle — wszystko by
ło nieprawdą, gdyż nikt fi oni również po
latach)
nie
potrafiłby
się
przyznać, iż
wszystko, wówczas było nie takie: ani złe,
ani dobre; ani przerażające, ani zachwyca
jące, ale pierwsze i jedyne i dlatego poza
wszelkim porównaniem.

Kierowana tym swoim, już kobiecym ma
rzeniem (i już lękająca się na przyszłość
tych wszystkich chorób, nieszczęść, które mia
ły czyhać na jej dzieci) Hortensja spieszyła
do miasteczka, aby w dzień targowy grzebać
się w stosach kolorowych szmatek przysyła
nych mieszkańcom Doliny i okolic przez sios
try, braci, wujów i ciotki z dalekiej Ameryki.
Droga do Gorlicza prowadziła znajomą,
aż do zapomnienia się ścieżką, bo można
było nią iść z okiem wpatrzonym w głąb
własnych myśli, przeczuć i marzeń, a nogi
same wybierały właściwy szlak. Tędy Horten
sja przez trzy lata biegała do gimnazjum:
cienkonoga, w ciężkim płaszczu, od którego
drętwiały ramiona, z włosami bielszymi od
włosów dziecka, brzydka, bo piegowata, nie
ciekawa chłopców, bo brzydka („och, jakże
byłam brzydka, gdybym mogła chociaż na
chwilę zapomnieć, że jestem brzydka!”), na
gabywana przez mężczyzn, którzy mieli w
tym jakieś swoje, niejasne cele. Ostatnią,
czwartą klasę Hortensja przemieszkała na
stancji w miasteczku, do domu przychodząc
na niedzielę, ale już nie śpiewała w kościele, gdyż głos się jej zepsuł od nauk.
I teraz szła po raz pierwszy z tym czło
wiekiem, którego przyjęła w swoją dziew
częcą samotność i choć wtedy, przed łaty
me sądziła nawet, aby mogło jej cokolwiek
się udać, i choć przysięgała, że pozostanie
sama na zawsze (owe „na zawsze” świad
czyło tylko o desperacji w jakiej się zna
lazła, gdy poczęła przeczuwać swoją kobie
cość i tej kobiecości wymagania), to prze
cież były również i takie chwile, kiedy wi
działa się unoszona na rękach przez ko
goś silnego jak ojciec, przez kogoś kto po
trafiłby — niejako wbrew niej samej prze
konać ją o własnej wartości. 1'rzez kogoś
kto z.wróciłhy jej piękno, do którego tęskni
ła tak mocno i które ceniła tak bardzo,
iż widziała się niegodną tego poniazaństwa
kobiet wybranych: wszelkich aktorek, boha
terek książek o wielkim uczuciu i panny Ja
dzi, która <*ruła się z miłości (Hortensja
widziała ją w trumnie: w białej sukni i w
białym welonie, piękną jak z marmuru, z
sinymi plamkami na twarzy i szyi).

Hortensja idąc tą drogą odwijafa, jakby
z taśmy — pamięć swegó dnia prawie dzi
siejszego, choc z pewnych względów oddelonega od niej, lecz nie na tyle, ażeby za
pomnieć o najważniejszym: że jest niedu
ża, śmieszna, wciąż piegowata i może tak
się stać, że on miast wziąć ją na ręce, pod
patrzy jej tajemnicę — i odejdzie. Wtedy
ona nie zniesie tego wstydu oraz tej praw
dy, że niegodna jest nawet w części dzielić
przeznaczenia kobiet wybranych i wówczas
pozostanie jej tylko los panny Jadzi (I tak
miała Hortensja dręczyć się latami i tak
miała dręczyć Ryszarda, gdyż oprócz tego,
że nie dorastała do ideału, była jeszcze w
dodatku głupia i naiwna, wówczas, gdy ort
był przystojny i mądry; i tak miała Horten
sja męczyć się tą nierównością, długo nie
pojmując, iż równość to kres tego, czym ona,
w swej gwałtownej i nienasyconej kobieco
ści, naprawdę mogła żyć).
Droga przeskoczywszy
pagórek doprowa
dziła do rzeczki, wyciekającej z gór i
z
okolic matki, dalej wiodła uparcie i cierpli
wie pod górę. Za tą górą — zalesioną i po
rytą rowami jeszcze z tamtej wojny — ciąg
nął się wraz z nurtem Ropy szlak, który
przeskoczywszy wąskie gardło Gorlicza, pro
wadził na stronę słowacką: do Węgier po
węgrzyny i tokaje.
• Tu pod lasem Hortensja zazwyczaj przy
stawała, aby wysapać zmęczenie i rzuciw
szy okiem *a. siebie, wchodziła między świer

ki i buki, albo, gdy wracała * gimnazjum
— tutaj najgwałtowniej i najpełniej otwie
rała się Dolina, i kiedy wyjechała do miasta
i tłukła się między murami domów, wideąe
niebo tylko w przelocie i kopciu, we wspo
mnieniach. spoglądała stąd właśnie: spod
tej chałupy z gruszą nadłupaną przez pio
run i z gniazdem os w dziupli. I widział*
dokładnie, jak na obrazku — na prawo Ma*
ły kościół, za nim wzburzone drzewa cmen
tarza, trochę na lewo ogród i lipy Słowika,
lekko w’ górę — blaszany dach rodziciel
skiego domu. Widziała też dokładnie pasmo
gór, tych najbliższych z łagodnym szczytem
Kotła; tamte dalsze, na wschodzie 1 te na
prawo, w stronę Tatr nie zostały zapamię
tane, ale weszły w pamięć niczym rama —
najpiękniejsza, bo za każdym razem nieco
inna, zmieniająca się jak najbardziej skry
te i nieuchwytne marzenie.

Przystanąwszy i tym razem, Hortensja ob
róciła się ku Dolinie i patrząc i porównując
z tą pamięcią, która odżywała w mieście,
znalazła Dolinę taką jak zawsze. Chciała
mu o tym powiedzieć, ale nie umiała. I na
gle zrobiło się jej smutno, tak smutno, jak
nigdy i przeraziła się tęga, co się z nią sta
ło w ciągu miesiąca i roku, że gotowa by
ła narzucić na plecy swój płaszcz szeregowca (wisiał jeszcze w szafie) i wsunąw
szy nogi w matczyne pantofle, biec do gim
nazjum, oby zdążyć przed dzwonkiem.
Miasteczko było w pierwszą wojnę ostat
nią redutą dwóch wojsk, które zaległy na
przeciw siebie, dwóch wojsk pięciu narodów,
lecz w każdym wojsku byli Malinowscy, Ko
walscy, Wieczorkowie, Cebule i Drożdż« —
wzięci przez jednego cesarza spod Krakows
i Bochni, przez drugiego spod Katowic t
Poznania, a car — ojciec brał swych sołdałów spod Lublina, z Zamościa i lasów kur
piowskich.
I kiedy przyszło co do czego, gdy po 126
dniach krwawego czuwania generał Macken
sen uderzył zmasowaną siłą 800 armat o
kalibrze od 8 do 30,5 cm i kilkudziesięciu
miotaczy min — a w skład ogniowej siły
Mackensena wchodziła też brygada artylerii
Tadeusza Rozwadowskiego i gdy runęli no
tych spod Lublina, Zamościa, z Kurpiów i
z tajg syberyjskich ludzie generała Puchal
skiego, a walnie wspomogły ich pułki ze
Śląska oraz skombinowany korpus bawarski
z pułkami z Wielkopolski, i ci żołnierze spod
Budapesztu, Budziejowic i Berlina, dla któ
rych słodko było umierać za cesarzy — wte
dy to poległo w miasteczku i okolicach
20 000 żołnierzy różnych narodowości, ran
nych było 75 000, z których wielu zmarło w
szpitalach.
I gdy już na dobre przybyli tej ziemi, po
zostawiając swoje żony, córki i matki, wy
rosły w okolicy cmentarze z kamiennymi krry
żami, Na nich było znów napisane: Kowals
ki. Wiśniewski, Zarzycki, Von Gostkowski,
Iwan Smirnow, Dindorff, Wieczorek _. spo
czywają w Panu i na wieki.
Kiedy Ryszard i Hortensja zeszli w dół, w
szerokie rozlewisko rzeki ślizgającej się po
omszałych głazach, Gorlicz stał naprzeciw,
na podwyższeniu niczym Siena północy: stło
czony, kamienny, kubistyczny, z zamkową
sylwetką kościoła na skarpie, postawionego
tam właśnie, aby z wysoka błogosławić lu
dziom i tamtym żołnierzom, których cienie
-— przezroczyste i nieustępliwe — migotały
w rozgrzanym powietrzu.
W sklepach pachniało swojsko czasem
sprzed wojen: śledziem, kawą, kostką „Mag
gi", cynamonem i kwitnącym serem, i gdzieś
po kątach tliła się pamięć niegdysiejszych
handlarzy — brodaczy w jarmułkach, którzy
odeszli w swe niebieskie Jeruzalem tak na
gle i szybko, że teraz jest tak, jakby ich
nigdy nie było.
Na pochyłym ryneczku naprzeciwko ra
tusza, krwiste kobiety rozstawiały kosze z
kalarepą, kalafiorem, jabłkiem, gruszkami, po
midorem. maliną, pachnącą i przeżrzałą gdzie
indziej czarną jagodą. Jedna — miała sr
koszyczku jeżyny — ostrężyny: kamieanokost
ne, najlepsze na wino i na wbijanie pestek
między zęby. Z brzegu rozłożył swój kramtk
bednarz — szlachcic wśród targowego pospól
stwa, mistrz i pan na swych śmieciach. Nie
zachęcał on nikogo do dzieł swego talentu,
gdyż w słusznej dumie cenił się wyżej od
swego sąsiada — garncarza: ojca dzbanów,
doniczek, makuter. Ten darł się wniebogłosy
— dzbaany, gaarnki poolewane!

Hortensja skierowała się w bok od ryne
czku, na plac nabiałowy, Już po drodze na
ulicy stały kobiety, takie same jak jej mat
ka (i matka Hortensji lubiła, rozpakowawszy
paczkę od siostry, co jeszcze przed pierwszą
wojną zrzekła się ziemi i wybrała los za
morskiej bogaczkJ, gnać na tę ulicę i ryne
czek, aby prowadzić długie targi z amator
kami dziwacznych falbaniastych sukien,
pstrych marynarek bez podszewki, kolorowych
kretoników spierających się przy pierwszym pra
n i u, czerwonych majtek, które wstyd było
pokazywać) ofiarowując pęczkami kolorowe
dobro ściągnięte, z grzbietów przez córki i
synów tych sióstr i braci, co jeszcze pamię
tali.
Wtedy właśnie kupili ten kraśny skafander
i spodnie, w czym ich dzieci miały wyglądać
jak w kombinezonie kosmicznym z tej bajki,
którą jeszcze nie napisano. Kupiliby więcej,
gdyż każda rzecz i wiktuał kupiony w miast*
czku — i później dźwigany w torbie przez
górę — nabierał wartości nieocenionej, ale
fundusze ich były mizerne. Więc tę pierwszą
wyprawę uwieńczyło zdobycie kraśnego kom
pletu, a na dziś był twardy ser, rozpadające
się w ustach „kukułki” i butelka wina.

Pili wino —. cierpkie i różowe jak woda
po zmyciu krwi — na Górze Cmentarnej, u
stóp mając Gorlicz, a wokół regularne kwa
tery wojsk w stanie wiecznego spoczynku.
Stąd widać było _ jasno i dokładnie, jak
na czyjejś dłoni — malowniczość kraiu, więc
nie dziwiła już ta wędrówka tysięcy, którzy
pospieszyli tu prawie przed pół wiekiem,
gdyż umieranie ich musioło być równie wspa
niałe; w jasnościach, blaskach, przy wtó
rze hucznych armat.
Niektóre członki nie pozbierano do dziś
— tak mówił ojciec — i chłop pracowicie
odwracając skibę, odnajdował czyjąś dłoń
wyciągniętą jak po prośbie. Ale tego, co
prosił nie było i tylko kolano kicało prze2
zagon, węsząc za resztą. I na tvch polach
— mówił ojciec i mówił sprawiedliwie — w
nocy słychać płacz, albo świst, niby skrzykiwanie sie zbójów. Trzeba wtedy uciekać
nie oglądając się za siebie, bo rozedrą e;ę
na sztuki te wampiry, czy jak im na imię,.,
(Fragment powieści „Dolina Hortensji”, któ
ra ukaże się wkrótce
nakładem Sp. PPvd
„Czytelnik”).
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Nowości w polskiej medycynie
PENICYLINA — NADAL
NIEZAWODNA

penicyliny — uzyskano
u 95 proc. pacjentów.

Ostatnio przed naszą
wenerologią zarysował
się ostrzej problem rzeżączki. Choroba ta —
przy spadku nowych za
chorowań na kiłę — icykazuje niepokojącą ten
dencję wzrostową.
Instytut Wenerotogii
przygotował więc nowy
schemat leczenia rzeżączki, który obowiązu
je obecnie w całym kra
ju. W ramach
tego
schematu zwiększono je
dnorazowe dawki peni
cyliny — dla osiągnię
cia szybszych i lepszych
wyników kuracji.
Okazało się w prakty
ce, że nowy system w
znacznym stopniu zmniej
sza procent niepowodzeń
terapeutycznych. I tak
vp. dermatolodzy w Za
brzu obliczyli, że pełne
wyleczenie — po jedno
razowych lub dwukrot
nych wysokich dawkach

KREW RATUJĄCA
Zycie
W szczecińskiej Klini
ce Pediatrycznej AM
przypomniano o możli
wości stosowania krwi
łożyskowej — jako krwi
transfuzyjnej u wyma
gających tego zabiegu
niemowląt.
Oczywiście
pobrana
krew poddawana jest
wszystkim obowiązują
cym przy przetaczaniu
badaniom — tak samo
badane są kobiety ro
dzące — dawczynie lej
krwi.
Leczenie krwią łoży
skową stosoivano u nie
mowląt w wieku od 2
tygodni do 3 ; więcej
miesięcy życia. Wskaza
niami były przypadki
posocznicy, biegunki z
objawami zatrucia, ran
ne zapalenie onon móz
gowych i zapalenie, móz-

gu, przewlekłe zapalenie
układu oddechowego
in. Najczęściej stan ma
łych pacjentów przed
zabiegiem był ciężki.
Obserwacje wykazały,
że wprowadzenie krwi
łożyskowej było w nie
których przypadkach mc
m entern przełomowym.,
a efekty lecznicze uzy
skiwano znacznie szyb
ciej niż przy leczeniu
zwykłą krwią dawców,
nawet po jednorazowym
przetoczeniu. Nie zaobser
wowano też ani. jednego
przypadku wstrząsu po
przetoczeniowego.
OSTROŻNIE
Z PRĄDEM

ności. zależnie od. syste
mu odżywiania.
Różne też są metody
zwalczania otyłości. M.
in. ostatnio pojawiła się
w praktyce lekarskiej
metoda chirurgiczna.
Chirurgiczne leczenie
otyłości stosowane jest
rzadko — i tylko w wy
soko specjalizowanych
ośrodkach
chirurgicz
nych. Ze względu na
sporą ilość przeciwwskazań pacjent podda
je sie przed zabiegiem
licznym badaniom Fam
zabieg nie wystarcza —
operowani
otrzymują
specjalne wskazania co
do trybu życia, diety —
po rekonwalescencji. Nie
mogą też spodziewać sie
od razu- rewelacyjnych
wmików. gdyż tea aa.
obniża sie u nich. stop
niowo. powoli, w ciągu
wielu miesięcy.

powinny wiedzieć zwła
szcza kobiety ciężarne.
Przekonali się o tym
lekarze z oddziału gine
kologicznego szpitala w
Tychach,
do których
zgłosiła się kobieta po
rażona prądem elektrycz
nym przy dotknięciu rę
ką przewodów w znisz
czonym gniazdku sieci
elektrycznej, we własnej
łazience.
Porażenie było lekkie
i nie pozostawiło żadnych
śladów u pacjentki. ?Jatomiast dziecko, które
urodziła, było nieżywe
— z objawami prze
krwienia narządów we
wnętrznych. W łonie
matki zabił je prąd. któ
ry przebiegł — jak po
dała — przez rękę doty
kającą przewodów...

ELEKTRYCZNYM!

CHIRURGIĄ
— I NADWAGA

Technicyzacjc życia co
dziennego stawia ludzi
nie zawsze do tego przy
gotowanych' wobec ros
nącej ilości sprzętu o
na pędzie elektrycznym.
Sorzet ten potrafi być
niebezpieczny, o czym

Jak wiadomo, lekarze
wiążą obecnie z otyło
ścią występowanie róż
nych schorzeń — np.
miażdżycy i cukrzycy —
w różnych grupach lud

*Ł

W

W Polsce operacje te
go typu stosuje m. in.
Kliniko. Chirurgii Gastrologicznej AM w Poz
naniu pod kierunkiem
prof. dr. Romana Góra
la.

Trscja b”ła niegdyś rv>zwykle ożywioną krainą.
Spotykały się tu różne ple
miona. różne cywilizacje.
Od starożytnych narodów
przejmowały one sztafetę

Po zdrowie, młodość i urodę Niewinny W ehrmacht
ESTEM tutejsza Ormian
ka” - mówi o sobie

J

Arusiak Areszjanc-Kozakiewicz, kobieta, która prze
szła niezwykle bogata drogę
życia. Urodziła się na Kauka
zie jeszcze w ubiegłym stule
ciu, w r. 1918 znalazła się w
środkowej Azji, aby w r. 1921,
po wyjściu za mąż za Pola
ka, przyjechać do Polski. W
czasie okupacji siedziała na
Pawiaku, w r. 1940 zmarł jej
mąż. Charakterystyczne, że
chociaż ponad pół wieku nie
miała kontaktu z ojczyzną,
płynnie włada literackim języ
kiem ormiańskim, podobnie
zresztą jak bezbłędnie posłu
guje się polszczyzną. W jej
pokoju, przy ul. 10 Lutego w
Gdyni, urządzonym dość spar
tańsko (gospodyni nie znosi
„bibelotów"), na poczesnym
miejscu widnieje biblioteczka
ormiańskich książek — to ołów

nie podarunki od przvoadknTu
także zrodziło się nowa .r-m-.jn
p, Kozakiewiczowej: malar
stwo. Nie ma za sobą szkół
(„szkoła jest tu — w oku i ser

w~> spotkanveh ziomków.

eu" — mawia), ale sprawy
sztuki były jej rodzinie zaw
sze bliskie: jeden jej syn Ryszard, jest artystą plasty
kiem, drugi Jerzy - aktorem,
trzeci Bolesław — po ukończe
niu konserwatorium osiedlił
się w Australii.
Pierwsze
próby
malar
skie „zawdzięcza" niejako
swemu synowi, Ryszardowi.
Kiedy ten, wraz z kolega, pra
cował nad większym płótnem,
p. Arusiak, wykorzystując prze
rwę w pracy autorów, doma
lowała na kompozycji... kwia
ty ł góry, które to motywy
przewijały się później często
w jej oryginalnej już twórczo
ści. Kiedyś wróciła do domu
o godz. 1 w nocy, wzięła ka
wałek kartonu i zaczęła . od

twarzać na nim wizję zapa
miętanego z dzieciństwa kau
kaskiego klasztoru. Rano ry
sunek był gotowy — i wzbu
dził ciekawość oglądających
wiernym uchwyceniem nastro
ju dawnej ormiańskiej archi
tektury. Potem przyszły już pró
by olejne,'przeważnie pejzaże
kojarzące się z egzotycznymi
baśniami, wspomnieniami iaL
młodości. Właśnie klasztory,
pałace, warowne budowle, a
obok tego przede wszystkim
góry, spływające z nich poto
ki i potężne rzeki, przewalają
ce się nad nimi groźne chmu
ry, Słowem — kłębiące się ży
wioły, bo i morze też częstym
jest tematem tych zadziwiają
cych kompozycji. Syn Jerzy, po
powrocie z wycieczki do Ar
menii, powiedział kiedyś: „ma
mo, teraz rozumiem twoje obrazy..." Ale nie szczędzili po
chwał autorce także zawodo
wi znawcy sztuki, profesoro
wie malarstwa, ujęci szczero'~.'q i ogromną siłq oddzia
ływania jej obrazów. Te ope
rujace dość skromna skalą
barw, niekiedy wręcz mono
chromatyczne kompozycje ma
ją w sobie wiele światła, prze
strzeni, rozmachu południowej
przyrody. Te cechy dają się
zauważyć także wówczas,, kie
dy autorka sięga po motyw/
polskie, np. pejzaże z Borów
Tucholskich (do których nie
raz wybierała się na ryby).
Oryginalna ta malarka mo
w dorobku ok. 150 obrazów
oraz wiele szkiców i rysun
ków. Miała wystawy indywi
dualne w Sopockiej Galerii
BWA, Klubie Morskim, gdyń
skim Klubie Nauczycielskim,
kilka jej obrazów znalazło się
w prywatnych galeriach — m.
in. w Związku Radzieckim i
Stanach Zjednoczonych.
LAIK
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zbudowana pod Bukaresz
tem, w Otopeni, Klinika
Geriatryczna prof.
Any
Asian stała się Mekką dla
wielu sfrustrowanych epo
ką atomową pacjentów, do
której
podążają
wraz
z panią Noelle Namią po
zdrowie, młodość i urodę
pełni wielkich nadziei...
Dewiza, jaką
wypisała
na swym sztandarze słyn
na Rumunka mówi więcej
o jej metodzie odmładza
jącej, niż obszerne refera
ty, jakie wygłasza na róż
nych
międzynarodowych
zjazdach lekarskich, demon
strując innym uczonym ge
riatrom swoje iście cudo
wne osiągnięcia: — „Być
młodym — to niekoniecz
nie mieć 20 lat. — To
znaczy być raczej optymi
stą, cieszyć
sie dobrym
zdrowiem, posiadać jakieś
ideały,
czynić projekty,
myśleć o przyszłości”...
ARTO
podkreślić,
że i my w Gdyni
posiadamy coś w
rodzaju mini - placówki,
podobnej do tej w Otope
ni. Przywraca ona swym
pacjentom
siły witalne,
konserwując
skutecznie
ich młodość i urodę. Myś
lę tu o gdyńskiej „JuVeriię” przy ul. Obrońców
Wybrzeża, która zaczęła
działać (co prawda w spo
sób nazbyt zakonspirowa
ny di a szerszego ogółu),
iuż wiosną bieżącego ro
ku. Najbardziej nowoczes
ne urządzenia produkcji
włoskiej, francuskiei i nie
mieckiej, pozwalają korzy
stać pacjentom z biosaunv — kpoiel; termieznveh
które
likwidują
zmę
czenie. bóle reumatycz
ne.
odchudzają
itp.
Następnie sunernemektronu — tj. massiv elektrycz
nych. znakomicie zwalcza
jących bóle pooperacyjne.

W

Echa muzyki młodzieżowej

z 2 *4 a r n; a; a c y c n
s x orę
i
wzmacniających
mięśnie.
Korzysta się tu również z
pasa wibracyjnego, sprzy
jającego zachowaniu zgrab
nej sylwetki, czy też ro
werka treningowego, umo
żliwiającego ruch w nie
sprzyjających warunkach,
szczególnie polecanego lu
dziom prowadzącym sie
dzący trvb żvcia.
Ocuw/w ci u z cały arsenał środków
upiększających,
jak i nowocześnie
kosmetyka
egzekwowana
przy użyciu włoskich apa
ratów’ nawilżających twarz,
lamp specjalistycznych, ma
saży ręcznych itp. zabie
gów czyni z gdyńskiej „Ju
veny” placówkę o istot
nych walorach leczniczych
i kosmetycznych tym bar
dziej, iż posługują się ni
mi wyspecjalizowani fa
chowcy.

TRACH pomyśleć tyl
ko, co by było, gdy
by...
...gdyby właśnie się Jean
Chambrin powiodła i gdyby
jego samochód na alkohol
wygrał z samochodem na ben
zynę. Należałoby natychmiast
zdemontować rafinerie i prze
stawić na gorzelnie, a stacje
benzynowe zrównać buldoże
rami z ziemia i cala dystry
bucję napędu powierzyć w
pacht przydrożnym knajpom
oraz sklepom monopolowym.
Na świacie zapanowałaby
wielka radość, szał radości,
eksplozja wiwatów, V/ Polsce
CPN nie miałaby kłopotów,
bo w ogniu krytyki znalazły
by się - monopol spirytusovy, knajpy, barmani i kelnezy. Wyobrażam też sobie, że
na wypadek oznak kryzyso
wych każdy posiadacz samo
chodu mógłby sięgnąć do
własnej inwencji twórczej;
wszak uzyskanie paliwa w wa
runkach chałupniczych nie
przedstawia żadnych próbie-

S

mów.
USA. Z tego powodu Fran
cja jest trochę na uboczu
w dziedzinie rocka, a wszel
kie miejscowe oróby muzy
ków nie znajdują zbyt łat
wego oparcia w instytu
cjach profesjonalnych: wy
twórnie płytowe, gdy tylko
mowa o rocku, chcą inwe
stować wyłącznie w grupy
już uznane przez publicz
ność,
zaś
impresariowie
skłonni są pertraktować z
tymi, którzy mają już doro
bek płytowy,
Tym niemniej kilka nazw
grup rockowych
pojawiło
się już nawet w publika
cjach pism zagranicznych
fpoza Francja), zorganizo
wano też sporo koncertów
czołówki francuskiej w in
nych krajach europejskich.
Różne odcienie rocka fran
cuskiego reprezentują
m.
in. „Magma”,
„Au Bon
heurs des Dames”,
.Mar
tin Circus”, ,Ange”.
Rock nie ma jednak we
Francji zbyt mocnego opar
cia w prasie muzycznej —
jak to ma np. miejsce
w
Anglii. Miesięcznik
„Rock
and
Folk”,
wspomagany
przez zbliżone charakterem
pisma „Best Magazine” i
„Extra Magazine” —
jest
ciekawie redagowany.
ma
znakomite zdjęcia w kolo
rze i nawet nie jest
tak
bardzo komercyjny jak nn
pisma angielskie, iest jed
nak głównie
poświęcona
muzyce anglosaskiej, nie
wiele dając miejsca swoim
rodakom-rockmanom.
Na
wet gdy zgodnie z
modą
zabiera się za publikacje
„listy przebojów”, jest to
przedruk
z
angielskiego
pisma
„Melody
Maker”
Tak więc czytelnicy Folk
and Rock” mogą się jedy
nie dowiedzieć, że do naj
popularniejszych płyt dłu
Ale 1 z tym ostatnim nie
gogrających (ale. rzecz jas
uuwsze jest łatwo, bo prze
na. w Anglii i w USA) na
cież odbiorcą typowo fran
leżą
w tym
momencie
cuskiej „la chanson” jest
„Band
on the run” gruor
także Belgia, częściowo Ho
..Wings”, „Tubular bells”
landia, Szwajcaria,
ostat
M. Ołdfielda, ..461
Ocean
nio eksportuje się
sporo
Boulevard” Erica Clantons
płvt do Kanady i do Afry
czy .FullfitlingnessTirst fi
ki",.. Jedno jest
pewne:
nale” Stevie Wondera.
rock i muzyka pop oparta
Innego rodzaju
nismem
na wzorach anglo-ameryjest magazyn
nastolatków
kańskich. choć bezsprzecz
„Salut les copains”. poświę
nie popularna wśród mło
cony zresztą nie tylko mu
dzieży, nie odgrywa tu roli
zyce, ale za to reprezentu
podobnej, jak w większości
jący właśnie w dziedzinie
krajów europejskich, nic mo
muzyki poziom niejedno
wiąe już o samej Anglii czy

ARYŻ nie jest w ta
kim
stopniu
jak
Londyn lub
Nowy
Jork miastem
mię
dzynarodowego
show-businessu, choć i tutaj wy
twórnie płytowe czy aąencje impresaryjne, wvcbodza
z szeregiem propozycji ni
rynek
międzynarodowy.
Niezbyt łatwo było mi sie
zorientować, gdy znalazłem
się w Paryżu, które rodza
je aktualnych
występów
koncertów i audycji mora
mieć znaczenie szersze,
a
które przeznaczone sa na
użytek wyłącznie miłośni
ków piosenki we Franc ii

P

krotnie żenująco
niski...
I tak np. w publikowanym
ostatnio przez to pismo lek
sykonie pn. „Dico” znalaz
łem informację, z
której
wynika, że „Deep Purple”
jest grupa pop’u amerykań
skiego!
„Salut les copains”. pis
mo zdecydowanie komercyj
ne, wypełnione różnego ro
dzaju reklamami, najwięcej
miejsca poświęca
jednak
rodzimej pop-music — zresz,
tą
bardzo
zróżnicowanej
stylistycznie. Publikuje m
in, własną listę przebojów
— przy współpracy radio
stacji „Europ
V”.
Swoje
głosy na poszczególne utwo
ry wysyłają słuchacze roz
głośni i czytelnicy pisma;
są one obliczane’ w dwóch
kategoriach: muzyki fran
cuskiej i utworów w ob
cym języku (a wice prak
tycznie — śpiewanych
no
angielsku).
W klasyfikacji
„francu
skiej” w październiku czo
łowe miejsca zajmowały u
twory:
„Ue
nial-ainie”
Claude
Francois.
„C’est
moi” C. Jerome. „Ue pre
mier pas” C. M. SChönbere
„Bye bye Uerey Brown” S.
Vartan. „Oh! Ues filles” —
„Au Bonheur des Dames”.
W kategorii utworów zagra
niczych zwyciężyły: „Rock
yetir baby” — G. Mc Crae
„America” — D. Essex,
„Sugar baby love” — „The
Rubettes”, „ICs only rock
and roH’? — ..The Rolline
Stones” „Rock me habv”
— D. Cassidy.
Różnego rodzaju periody
ki wydają jeszcze poszcze
gólne wytwórnie
■fłytowe
mają one jednak znaczenie
głównie reklamowe, docho
dzą do tego jeszcze nisma
rozmaitych klubów', biule
tyny
jednorazowe;
kilka
niezłych pism mają miłoś
nicy jazzu — np. miesięcz
nik „Jazz Magazine”, sto
jący- na wyäokim poziomie.
Przy okazji tego paryskie
go rekonesansu proponuję
zdjęcie popularnego fran
cuskiego piosenkarza Yves
Simona,

S. Danielewicz
tm S(SifHMOIWWRSffflSWHRQRI
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>ają VI wieku. Otóż mia
sto to zostało zajęte przez
Wehrmacht 9 września i
pierwszym czynem zdobyw
ców było rozstrzelanie za
parkiem miejskim 12 spo
kojnych cywilów. Później,
chociaż w mieście nie było
iuż wojska polskiego, hitle
rowcy zaczęli strzelać do
okien w mieszkaniach, tra
fiając ludzi siedzących przy
stole, nawet kobiety i dzie
ci. Rannego Jana Klimcza
ka dobili bagnetem na oczach jego żony, a przecho
dzącego ulicą Antoniego
Zwolińskiego wrzucili ran
nego do palącego się domu,
skąd już się nie wydostał.

Następnego dnia pogrom
ludności cywilnej objął już
szereg wsi pod Łęczycą,
gdzie rozjuszone żołdactwo
zamordowało ponad 150 o3Ób. Rolnicy z tych wsi za
JULIA ZJEGENHIRTE pamiętali fakty szczególne-
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Wówczas ton ekonomice
światowej nadawałyby potęgi
ziemniaczano-buraczane.
IĘDZY

jednak

Jean

a kochają
M Chambrin
cym totuńciem na trak
torze oraz prawdziwym męźczyzną z „Wołgi” jest jeszcze
jedna różnica. Ci dwaj uży
waii alkoholu etylowego, zaś
Jean Chambrin eksperymentu
je na alkoholu metylowym.
Jean Chambrin poinformował
przy tym prasę, że zamierza
w ogóle zredukować alkohol
do minimum, przestawiając w
dalszej kolejności silnik na
wodę. Zanim osiągnie swój
cel, warto tylko dodać, że al
kohol metylowy (nawet z do
mieszka wody) jest środkiem
wielce niebezpiecznym, śmier
teinie trującym. Zatem z fetunkiem rewelacyjnego wyna
lazku słynnego dziś na cały
świat Francuza radzę się
wstrzymać, a produkcję balo
ników zwiększyć i dałej za
ostrzać restrykcje. Eksperymen
ty z przestawianiem samocho
du na alkohol nie powinny
~£ierać żniwa śmj-erci.
TOMASZ JERKO

siri^TWTTWfriWJ^L
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go bestialstwa. Oto 70-letni
bednarz zastrzelony w chwi
li, kiedy szedł na pastwi
sko po krowę, Jakuba Tyl
ka we wsi Rogaszyn dosię
gła kula, kiedy wybiegł z
palącego się domu, dwaj
starcy i 70-letn:a kobieta
zginęli w wiosce Czerni
ków. a zwłoki ich znalezio
no w z bryzga nej krwią iz
bie pod łóżkiem, do rolnika
Walentego Gawędy żołnie
rze 8 armii strzelali nawet
wtedy, kiedy paliła się na
nim odzież.
Również starzy miesz
kańcy wsi Janków jeszcze
dziś nie mogą zapomnieć
wstrząsającego obrazu kaźni, jaki rozegrał się na ich
oczach: żołnierze wyciągnę
li z domu 6 mężczyzn i ustawili ich nad stawem w
ten sposób, że po oddaniu
śmiertelnej salwy wpadli
twarzami do wody. Jedne
go z postrzelonych, dające
go jeszcze znaki życia, do
bili długą drabiną, którą
rzucili na rannego, tonące
go człowieka. Ogółem sama
tylko Łęczyca straciła w
czasie okupacji w wyniku
przestępczych działań Wehr
machtu 6 tysięcy ludzi, tj.
60 proc. swoich mieszkań
ców, a ponad 50 proc. bu
dynków zostało spalonych.
Kto był bezpośrednim
sprawca tej masakry, kto
strzelał i mordował, kto
podpalał domy, oczywiście
nie da się dziś ustalić. Ale
nazwiska wyższych ofice
rów, którzy całą tą zbrod
niczą akcją kierowali są już.
znane. Byli nimi: generał
Johann Blaskowitz, dowód
ca 8 armii, generałowie
Conrad v. Cochenhausen,
baron Wolfgang v. Plothe.
Herbert Loch, Maksymilian
Weichs, Wilhelm Ulex i in
ni oraz pułkownicy Ger
hardt Koerner i szef sztabu
8 armii Le Suire.

T

startującymi
w
klasie
„470”, Lechem Poklewskim,
Janem Rogalą i Tadeuszem
Piotrowskim pływającym
na „Dragonie” oraz kpt.
Bronisławem Tornackim z
jego 7-osobową załogą, któ
ra zdobyła mistrzostv:o Pol
ski w III klasie IOR.
Przebieg spotkania, sam
fakt jego zorganizowania,
uhonorowania mistrzów na.
grodami i późniejsze dy
skusje nastroiły mnie —
w rozmyślaniach o naszych
olimpijskich
perspekty
wach w żeglarstwie — bar
dziej foptymistycznie. Było
to bowiem chyba pierwsze
tego rodzaju spotkanie w
klubach żaglarskich Wy
brzeża gdańskiego, które
świadczyło, że gospodarcze
i polityczne kierownictwo
potężnego zakładu pracy
przywiązuje dużą wagę do
rozwoju sportu żeglarskie
go, że docenia trud. i po
święcenie garstki zapaleń
ców. Okazało się, że po
trafią oni z powodzeniem
uprawiać te trudna dzie
dzinę sportu, potrafią zdo
bywać laury, mimo rńetrzących sie orzeszk.ód. Gdy
by inne zakłady Wybrzeża,
patronujące klubom źeglar

W
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OLE rozciągające się
daleko i szeroko od
nas było mokre i grząs
kie. Cieszk wdrapał się na
przydrożną skarpę, po czym
powiedział:

— Tak, to są buraki —
przyznałem. - Cukrowe.
Łan, na którym jeszcze nie
tak dawno rosły buraki, był
upstrzony wzgórkami. Ludzie
łodowali buraki na coś, co
- Musisz tu przyjść, żeby przypominało sanie, potem
zobaczyć cukier z bliska...
zakładali linę i traktor sto- ?•!
, jacy na drodze nawijał linę
- No. chodź - przynaglił, na bęben.
Nie musiałem wchodzić na
— Co to się dzieie? — wię
skarpę, ale uczyniłem to, że
cej stwierdziłem, niż spyta
Czy żyją. a jeśli tak, to by nie mącić... Właśnie, nie łem.
gdzie przebywają i czy by wiem, co miałbym mącić, bo
— Tam nie można inaczej
li kiedykolwiek pociągnię w głosie mojego małodużego się dostać — objaśnił Cieszk.
ci do odpowiedzialności? przyjaciela było tyle zdziwie
W tym samym czasie zaSądzimy, że na te pytania nia, ile radości. Wyraźnie to
władze wymiaru sprawie wyczułem i dlatego spytałem: czqł padać deszcz. Jakby na
— Cieszysz się?
potwierdzenie słów mojego
dliwości RFN mogłyby z
łatwością
odpowiedzieć.
— Chciałem ci pokazać pa- duzomełego kompana. Pracu
le, na którym jest bardzo du- jacy na polu jednak nie
LEOPOLD MARSCHAK
żo cukru.
przerywali pracy. Jakby i za

MiBiirimn

Olimpijskie nadzieje
YDZIEŃ temu pisa
łem o olimpijskim
Tallinnie, gdzie ro
zegrane
zostaną
regaty
igrzysk XXII Olimpiady.
Nachodziły
mnie wtedy
smutne refleksje na temat
naszego żeglowania w kla
sach olimpijskich. Jak to
będzie w Tallinnie? Ba, jak
to będzie w Kanadzie w
czasie najbliższych igrzysk,
które odbędą się przecież
za niespełna 2 lata?
Przed kilku dniami by
łem świadkiem skromnego
spotkania w Jacht Klubie
Stal,
działającym
przy
Stoczni im. Komuny Pa
ryskiej w Gdyni. Brało w
nim udział kierownictwo
klubu, przedstawiciele dy•rekcji największego zakła
du pracy naszego nadmor
skiego grodu, Komitetu Za
kładowego PZPR, Rady Za
kładowej, Komitetu Zakła
dowego ZMS, Gdańskiego
Okreaowego Związku Zeąlarskieao i innych orga
nizacji. Z kim się spotykali?
Z mistrzami Polski!!! Z
załogami
Jacht
Klubu
Stal. które w tym roku
wywalczyły
mistrzowskie
tytuły — Ponda nem. Paku
łą i Eugeniuszem Drywą

twierdzy, gdzie jeszcze te
raz niektórzy znajduj* gra
ty strzał i kopii. Wkbótce
zbudowany tu zostanie pa
miątkowy nark-muzeum, a
środki na jego budową zo
staną zebrane z dobrowol
nych składek ludności.
Pięciowiekowa
niewola
turecka wyrządziła niepo
wetowane szkody starożyt
nym pomnikom architektu
ry. Zostały w tym czasie do
słownie zmiecione z po
wierzchni ziemi miasta^ i
twierdze, zamki magnatów,
świątynie i klasztory. Do
naszych czasów przetrwało
tego niezbyt wiele. Nawet
Teodor Kołarow
wr latach tureckiego pano
wania Bułgarzy dowiedli,
że stanowią twórczy naród.
rystów i przebogatym Klon swe państwo utworzyli wo Wszystkie bowiem świąty
kół
zdobytego
przez
nich
dyke dla archeologów i nu
nie tureckie — meczety,
mizmatyków. Każdego la stołecznego miasta bizan wszystkie mosty, drogi,
ta okręgowe muzeum ar tyjskiego — Konstantyno wszystkie karawan - saraje
cheologiczne prowadzi wy pola. Teraz na wschód od (zajazdy) budowali Bułga
kopaliska, a jego kolekcje w’si. na wzgórzu znajduje rzy. Do naszych dni spo
wzbogacają się o coraz to się najlepiej zachowana na śród tych budowli prze
nowe eksponaty. W nie terytorium naszego kraju trwał np. most na rzece Ma
twierdza ricy, zbudowany w XVI
dzielę co rusz można tu średniowieczna
spotkać miłośników numi zbudowana przez Bizantyj- wieku.
zmatyki. którzy cierpliwie czyków’ w XI—XII wieku.
ŁADZA ludowca so
kroczą po zaoranym polu, Niedawno twierdzę całko
cjalistycznej Bułga
uważnie obserwując rolę, wicie odbudowano, a jej
rii troszczy się o za
aby nie przeoczyć grudki wieże i zębate mury przy
chowanie dla przyszłych po
ziemi zawierającej być mo ciągają rzesze ciekawych. koleń wszystkich pomni
średniowieczu Tracja ków7 kultury. W Okręgu Ha
że tracką, grecką lub rzym
była areną wielkich skowskim zostały zewiden
ską monetę. A szezęśliwwydarzeń historycz cjonowane wszystkie kur
ców wśród nich jest wielu,
nych tej miary, co w pols
niektórzy zaś zebrali spo
hany, wszystkie ruiny zam
re. godne pozazdroszczenia kiej historii bitwa pod ków i twierdz, które do
Grunwaldem. W roku 1205 tychczas nie zostały zbada
kolekcje.
URYŚCI natomiast — car bułgarski Kołajan do ne — gdzie nie prowadzo
to ludzie bardziej nie wodził tu wojskiem buł no prac archeologicznych.
cierpliwi, bardziej ru garskim w7 bitwie z łaciń Przygotowano plan wszech
chJiwi, którym nie daje spo skimi najeźdźcami — krzy stronnych badań nauko
koj-u ciekawość, zamiłowa żowcami. Bułgarzy zadali wych. które obejma zacho
nie do tej prastarej ziemi, wówczas napastnikom zde wane obiekty. Bowiem zie
która tak wiele Wycierpia cydowana kieskę Dod twier mia tracka nie ujawniła je
dza Bujełon, w7 okolicach szcze wszystkich swych ja
ła.
Oto po porosłej trawą obecnej wsi Matoczyna. kie się w niej znajdują ta
jemnic. gdyż wiele jej skar
ścieżce do świątyni nimf Twierdza chociaż jest dość bów
i bogactw czeka na
i Afrodyty idą młodzi chło zniszczona, dotychczas za
odkrywców.
pcy { dziewczęta. Świąty chowała się i często odwie swych
Niedawno w Paryżu de
ja turyści.
nia ta znajduje się w po dzaj«
Jednak miejscem ogólno monstrowano wystawę „Pra
bliżu wsi Kosnakowo i jest narodowych
pielgrzymek
sztuka tracka”. Wśród
jednym z unikalnych pom iest rejon w7 pobliżu wsi stara
eksponatów' znajdowały się
ników wpływu kultury Kłokotnica. gdzie wojsko również egzemplarze ze
rzymskiej w II—IV wie bułgarskiego cara. Iwana — zbiorów Haskowskiego Okach naszej, ety. Z kolei Asena II rozgromiło w 1230 kręgowego Muzeum Histo
stateczni
chłopi, którzy roku hordy zdradzieckich rycznego. I na pewno przy
przyjechali gdzieś z polno najeźdźców
bizantyjskich szłość przyniesie nam no
cy kraju, uroczyście zmie imperatora Teodora Komni we spotkania z nie znanymi
rzają do innego, jeszcze na. Napaść ta okryła na dotychczas
arcydziełami
bardziej starego i unikal jeźdźców wieczną hańbą, prastarej sztuki trackiej,
nego pomnika — trackiego ponieważ zerwali oni trak które ziemia tracka zazdroś
nrobowca z IV wieku przed tat pokojowy. Na miejscu nie ukrywa w swym wnę
naszą erą. Jest to monu- bitwy znajdują się ruiny trzu.

południowo - wschod
(Korespondencja własna)
niej Bułgarii, tam
gdzie zbiega się jej
granica z Grecją i Turcją kultury i sztuki, tutaj ter mani świadczący o rozkwi
leży Okręg Haskowski. Po spotykały się stare i nowe cie w tym czasie na trakij
nieważ tędy przebiega mię epoki. Wszyscy zostawiali skiej ziemi samobytnej cy
dzynarodowa droga prowa po sobie niezniszczalne, wilizacji. Nie opodal gro
dząca z zachodniej Europy trwałe świadectwa swego bowca, w pobliżu wsi Medo Tndii okręg ten nazywa pobytu na tej ziemi: twier zek, biegnie granica pań
się często wschodnią ..Bra dze, świątynie, mogiły, gro stwowa Bułgarii. Również
przed kilku wiekami prze
mą Świata Socjalistyczne bowce.
Obecny Okręg Haskow biegała tu granica państwo
go'’. Jest w istocie prasta
ra droga rzymska łącząca ski — ta dawna prastara wa między Bułgarią, Bizan
wschodnie prowincje impe ziemia tracka. Jest ona cjum, a imperium łacińs
rium z metropolią, ziemia prawdziwym rajem dla tu kim krzyżowców, którzy
zaś. przez którą ona bieg
nie — to Tracja.

skim wykazały taką samą
troskę o swych podopiecz
nych. moglibyśmy być naprawdę spokojni o losy r\aszego jachtingu.
Do takiego stwierdzenia
upoważnia również prze
bieg spotkania
mistrzóio
ze swymi patronami. Oby
ło się bez patetycznych
mów, poklepywania po ra
mieniu. a dyskusja zamie
niła się w gospodarską roz
mowę, jak usunąć istnieją
ce jeszcze przeszkody w
doskonaleniu sztuki, żeglo
wania i tym samym zdo
bywania bardziej zaszczyt
nych laurów — nie tylko
na arenie krajowe}, ale
także na arenie międzyna
rodowej, m. in. na przysz
łych olimpiadach. Wbrew
pozorom — o których świad
czyły tegoroczne mierne
wyniki polskich zawodni
ków — szanse takie istnie
ją. Należy tylko stworzyć
naszym żeglarzom odpo
wiednie warunki.
Mówiono na ostatnim
snotkanlu m. in. o potrze
bie umasoipienia, jeszcze
szerszego zaintereso wania
młodzieży jachtmcńęm reaatowym., na którym, to
polu ma zresztą gdyńska

P

Stal
duże
osiągnięcia
Cóż z tego kiedy brakuje
sprzętu..., którego nie moż
na kupić w kraju, mając
nawet, grube złotówki. W
klasie „Soling” nie można
np. rozegrać mistrzostw
Polski gdyż posiadamy w
kraju zaledwie... dwie tego
rodzaju jednostki. Jak tu
mówić o szlifowaniu for
my, doskonaleniu sztuki
żeglarskiej, porównywaniu
swych sił — elementu
niezbędnego w sporcie.
Konsekwencją takiego sta
nu jest brak kontaktów
między narodoicych —• star
tów z europejską i świato
wą czołówką, co oczywi
ście ma zasadniczy wpływ
na zdobycie otrzaskania,
doświadczenia — na wszy
stko to, co nazywamy bu
dowaniem
mistrzowskiej
formy. Jeden, dwa starty
w międzynarodowych rega
tach w ciągu sezonu to o
wiele za mało. a nasi mi
strzowie, prawdę powie

eszcze
Żeglarze nasi odnieśli je
szcze jeden sukces. Po raz
piąty polski jacht opłynął
pod żaglami ziemski glob.
Zameldował o tym drogą
radiową z pokładu s/y
„Zew Morza” kpt. Zdzi
sław Michalski, który do
wodzi 9-osobową załogą
ze
Stali
—
Stocznia
to Szczecinie. Meldunek
brzmiał:
„30 października br. o
godz. 6.15 osiągnęliśmy po
zycje 20° 40' szerokości geooraficznej północnej 21°
5 V długości geograficznej

dziawszy, nie mieli ich
iccale. Nie jest to wina klu
bów, a zarządu Polskiego
Związku Żeglarskiego, któ
ry prowadzi w klasach
olimpijskich i przygotowaw
czyeh co najmniej dziwną
i niezrozumiałą politykę.
Optymizmem. napawają
zatem stwierdzenia, jakie
padały na spotkaniu,
że
nie ma co oglądać się na
PZŻ a trzeba samemu, tu
no Wybrzeżu — m. in. w
oparciu i o gdyńską Stal
korzystającą z opieki Sto
czni tm. 'Komuny Parys
kiej w Gdyni — prowadzić
własną politykę, nie tylko
w żeglarstwie pełnomor
skim, ale także regatowym
żeglarstwie
olimpijskim,
starać się o przygotowanie
kadry, własny sprzęt i kon
takty sportowe z najlep
szymi na śmiecie. Tylko
wóicczas będzie można my
śleć o olimpijskich
laurach.

taką cenę chcieli przysporzyć
innym tego, co Cleszka ura

dowało...
Zapytałem go zaraz po po
jawieniu się u mnie tej myśli:
— Ucieszyłeś się z powodu
tego cukru?
Nawet nie spojrzał w moją
stronę, a po prostu rzekł:
- Jeżeli coś tu jest wspa
niałe, to ich praca — wskazał
ramieniem ludzi, którzy zdą
żyli przeładować buraki z wo
zidła na przyczepę, a potem
koń ciągnął sanie z powro
tem na pole.
Wróciliśmy do samochodu.
W czasie jazdy zapytałem:
— Na pewno wyczarowałeś
mi to pole w twoich marze
niach, Cieszku, co?
Mało brakowało, o byłby
krzyknął:
— Człowieku, jeżeli chcesz
Się przekonać, to możemy
wrócić do nich!
— Po co?
— Popracujesz z nimi tro
chę...
Deszcz naprawdę ńfe roz
pieszczał nikogo; wycieraczki
ledwo nadążały z przeciera
niem szyby, jechaliśmy bar
dzo wolno, za oknami pozos
tawał rozmazany świat i lu
dzie. którzy wykonywali swo
ją procę jakby na przekór,
— Poczęstuj mnie cukier
kiem — powiedział w pewnej
chwili Cieszk.
- Sięgnij do skrytki, ta-m

są...

Nie wziął. Przypomniałem
sobie te trzyczwarte łokcia
jego wzrostu i powiedziałem:
— Przepraszam, o, masz
proszę.
Nie, nie zjadł, trzymał za
winiętą w papierek słodką
bryłkę, widziałem to tylko ką
cikiem oczu zapatrzony w mo
kra taśmę szosy, do chwili
zaś usłyszałem jego słowa:

- Masz ty, zjedz. Ze sma
kiem. Mimo tego błota tam
na polu,
Pożegnał się ze mną na
początku mojej ulicy. Deszcz
zachodniej. W tym samym siąpił uparcie, Cieszk rzekł
punkcie byliśmy już 22 sty tylko „cześć" i tyle go wi
cznia br. o godz. 2.50. Po działem . w przedwieczorne1}
358 dniach i 19 godzinach szarudze.
Z cukierkiem wróciłem do
żeglugi zamknęliśmy wokółziemską
pętlę. Jacht, domu. Siedząc już w fotelu
przebył w tym czasie 31 631 próbowałem jeszcze raz zoba
mil”.
czyć oczyma wyobraźni tamto
„Zew Morza” znajdował z pola cukroweao. Wydawa
się wtedy o 250 mil na pół ło mi się, że mimo wszvstko
noc od Wysp Zielonego to były czary mojego kom
Przylądka. Aktualnie po pana.,,

na

winien być już u brzegów
Europy. Po drodze do kra
ju zawinąć ma jeszcze do
Amsterdamu,
a
potem
wejść do Szczecina.

Jan Piepka
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DZIENNIK BAŁTYCKI

33.55 — DjdennKk W — kokwr,

PROGRAM I

17.8® — Jeżyk francuski,
18.09 — Estrada Młodych
Mu
zyków,
18.30 — Kino Miniatur.
19.3® — Dobranoc — kolor.
19.30 — Dziennik — kolor.
20.20 — Wiosna rui ulicy
Za
rzecznej — film fab. rad«.,
31.5® — 24 godziny — kolor,
22.06 — Irr&erparada —•
pro
gram rozr, TV czechosł.,
22 45 — NURT — pedagogika,
23.15 — Jeżyk angielski.

PROGRAM II

* M — Alarm
praeciwpożaro
wy trwa
8.4« — Bieg po zdrowie
8.5* — Program dnia
900 — Dla młodych widzów:
Telaranek — w progr. m. in.
film z serii: „Bella i Seba
stian”
1(5,15 — Antena — informacje o
programie TV
10.33 — W Starym Kinie (kolor)
11.3(5 — Piórkiem i węglem
12.00 — Dziennik TV (kolor)
13.20 — Transmisją z między
państwowego meczu bokser
skiego Polska — NRD
13.50 — % myślą o 33 milionach
—r program wiejski (kolor)
14 30 — Dla dzieci: Znacie? —
To posłuchajcie (kolor)
15.00 — Nie tylko dla pań
15.30 T- Lektury Pegaza
15.45 — Losowanie Toto-Lotka
16.00 — Wielka Gra _ teletur
niej
17.00 — Refleksje obywatelskie
17.16 — „Ostatnie tango u Torelliego"
16.10 — Sprawozdawczy maga
zyn sportowy
19.19 — Dobranoc — Wieczoryn
ka (kolor)
19.30 — Dziennik TV (kolor)
20.2(5 — Bajka dla dorosłych
20.39 — Z cyklu: „Najważniej
szy dzień życia” — film ser.
prod. TVP
pt. „Karuzela”
(kolor)
31.25 — „Sam na sam” — ze
Stanisławem Lemem
S3.2* —■ Informacyjny magazyn
sportowy (kolor).
PROGRAM II
10.45 — Transmisja z między
państwowego meczu bokser
skiego Polska — NRD
13.30 — Przerwa
14.38 — Program dnia
14.35 — Z cyklu: Gospodarność
1 ,1a
14.50 — Teleteka melomana
15.16 — Szkice
wielkomiejskie
(kolor)
15.« — Dla młodych widzów:
Ekran przyjaźni
16.45 — Studio
przebojów
program rozr. TV NRD
17.50 — Bitwy, kampanie, do
wódcy,
18.00 — świat, obyczaje, polityłCA
18,3® — „Ojciec Goriot” — ode.
I pt. „Zloty młodzieniec” —
film ser. prod. ang. (kolor)
19.15 — Dobranoc — Wieczoryn
ka (kolor)
19.3® — Dziennik TV (kolor)
20.2® — Teatr TV — Aleksan
der Fredro — „Nikt mnie nie
zna”
reż. Zbigniew Zbro
je wski
•
51.16 — Klub Filmowy — „Sol
ziemi” — film
fab.
prod.
USA
»5.50 — „U króla .lana po sezonie” — publ. kult. (kolor).

17.25 — Program dnia,
17.30 — Program II proponuje,
17.40 — Blues w Chicago —
film dokumentalny — kolor.
18.25 — Konsylium — c.z. I,
18.55 — Salrni Bernadetty Matuszczak — wyk.. Jerzy Artysz — baryton, Zbigniew Zapasiewicz — recytacja,
19.20 — Dobranoc — „Cecylia”
— film animowany produk
cji czechosłowackiej — ko
lor,
CZWARTEK
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Sport u sąsiadów —
PROGRAM
I
kolor,
21.20 — 24 godziny — kolor,
10.00 — -„Kluczyk” — film fab.
21.30 — Film dokumentalny z
RFN,
cyklu: „Czas i ludnie” pt. 18.30
— Dziennik — kolor
Ludzie z, epoki kamienia,
10.40 — Dla młodych widzów:
22.35 — Konsylium — cz. II.
Ekran z bratkiem.
17.<ts — Moda w karykaturze,
WTOREK
18.00 — PANORAMA —
mag.
PROGRAM-1
inf. (Z GDAŃSKA).
18.20 —■ Przy wspólnym stole,
6.05 — Arsen Łupin —• ode, pt. ISA® — TEST — TV Słownik
„Podwójna gra” — fllrn se
Ekonomiczny,
ryjny prod, francuskiej — 19.2® — Dobranoc — kolor.
kolor,
19.30 — Dziennik —- kolor.

tudzleń w fp
16.23 — Program dnia,
16.30 — Dziennik TV — kolor,
16.40 — Dla dzieci: Kino —
..Skrzat” — kolor,
17.10 — Finlandia i nowoczes
ność — reportaż filmowy —
kolor,
17.40 — Studio TV Młodych,
18.20 — „Panorama” — Maga
zyn Informacyjny — z Gdań
ska,
18.40 — Eureka — kolor.
19.18 — Przypominamy, radzi
my...,
19.13 — Reklama,
19.20 — Dobranoc — „Dwa ko
ty I pies trzeci” — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Arsen Lupin — ode.
pt. „Podwójna gra” — film
seryjny produkcji francus
kiej,
21.10 — Interstudio — kolor,
21.5G — Wiadomości sportowe,
21.55 — śpiewają Wawele —
kolor,
22,25 — Dziennik TV — kolor.
PROGRAM U
,17.30 —- Program dnia,
18.05 — Wiedza i film,
18.45 — Dla młodych widzów:
Tylko dla zastępowych,
19.2® — Dobranoc — „Dwa ko
ty i pies trzeci” — kolor.
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 _ Magazyn studencki.
20.50 — Zapraszamy na wtorek
— Wojciech Młynarski,
2£.ł® — 24 godziny — kolor.
21.SC _ Teatr TV: Lew Tołstoj
— „Żywy trup” -- tłumacz.
Jerzy Fomianowski, reż. An
drzej Łapicki.
Środa

PONIEDZIAŁEK

program

PROGRAM I

i

7 0.0® —• Wiosna
na ulicy Za
rzecznej— film fab. radź..
15,55 — NURT -- pedagogika.
16.3® — Dziennik — kolor.
16.4® — Dla
młodych widzów:
Skrzydła,
17.10 — Informacje — Towary
— Propozycje.
17.25 — Losowań i e ' Ma ł eg o Let
ka,
.17.35 — Artur Becker — fMm
NRD,
18.15 — Przypominamy
— ra
dzimy.
18 25 — PANORAMA
— mag.
i’-f. 17 GDAŃSKA).
18.45 — W pteV-it'nvch hełmach
— reportaż fi.tm.owv.
19.20 — Dobranoc — kolor.
19.30 — Dziennik — kolor,
20.25 — Sprawozdawczy maga
zyn sportowy — kolor,
22.15 — sylwetki X Muzy —
— Jerzy Matatowski,
22.45 — Dziennik — kolor,

15.25 _ Program dnia,
15,3® — Dziennik TV — kolor,
16.4(1 „ Dla dzieci: Zwierzy
niec — kolor,
17.30 — Echo stadionu,
17.55 — FAMOS — Znaczy no
woczesność — reportaż z cy
klu: „Ludzie i sprawy” pod
red. Jerzego Ringera i Janu
sza Michalskiego z Gdańska,
,16.29 — „Panorama” — Maga
zyn Informacyjny — z Gdań
ska,
18.45 — Szare na złote — Mam
pomysł — kolor,
19.15 — Reklama,
19.2(5 — Dobranoc — „Cecylia”
— film animowany produk
cji czechosłowackiej — ko
lor.
18.30 — Dziennik TV — kolor,
30.20 ■— Teatr.
TV:
Vicente
Lene-ro — „Dochodzenie”,
22.05 — Spotkania w drodze —
program publicystyczny —
kolor.

W głębokim żalu zawiadamiamy, że w dniu 14
listopada 1974 r. odszedł na zawsze drogi mąż,
ojciec, teść i dziadek

20.20 — „Kluczyk’’ — film lab.
RFN.
21.20 — Czym żyje świat?
—
kolor,
31.50 — Wiadomości
sportowe
— kolor,
22.00 — Z a Ledwo wiem... — pro
gram poetycko-muzyczny
22.26 — Dziennik — kolor.
PROGRAM II
17.30 — Jeżyk rosyjski.
18.00 — Dla młodzieży: Delta,
18.3® — Za kierownica
19.00 —«Kalejdoskop
sportowy
— kolor,
19.20 — Dobranoc — kolor.
19.30 — Dziennik — kolor.
20.28 — Gra Jan Fryderyk Do
browolski.
20.40 — Corso w Manieczkach
— relacja reporterska z kom
binatu PGR Manieczki —
kod or,
21.05 — 24 godziny — kolor.
21.15 — Elżbieta, królowa An
glii — ode. I pt. „Lwiątko”
-- Uta an«. — kolor,
22.4® — Język francuski.
PIĄTEK
PROGRAM I
9.9®
Najważniejszy
dzień
życia — film TVP „Karuze
la” — kolor,
15.55 — NURT — filozofia.
16.38 — Dziennik — kolor,
16.4« — Dla dzieci: Pora
na.
Telesfora — kolor,
17.15 — SUOMI — znaczy Fin
landia — kolor.
17.55 — Poradnia Młodych.
18.15 — Dla młodzieży: Serce,'
18.30 — PANORAMA — mag.
inf. (Z GDAŃSKA).
18.30 — Fakty, bornie. hipotezy
— historie biblijne cz, IV —
kolor,
19.20 — Dobranoc — kolor.
19.30 — Dziennik — kolor.
20.20 — Teatr TV: Cyprian Ka
mil Norwid ..Noc tysięczna
druga”,
2.1.10 — Panorama — kolor,
21.59 - ■ Wiadomości
sportowe
— kolor.
22.0®' — Nie zanomnii mnie. To
masz Dąbrowski śpiewa pie
śni włoskie.
22.30 — Dziennik — kolor.
program

. y?.j — iL^t

ROMAN MĘCIK
mistrz fotograficzny
Msza św. odbędzie się w dniu 18 listopada br.
o godz. 10 w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa
w Gdyni. Wyprowadzenie zwłok w tym samym
dniu o“ godz. h z kaplicy cmentarza Witomdńskiego
w Gdyni.
_ .

RODZINA

n

17.25 — Charles Ives — W aria
«je amerykańskie, w wyk.
Orkiestry Symf. PR i TV w
Katowicach.
■17.50 — Jeżyk niemiecki.
18.15 — Mała encyklopedia,
zwierząt: Tygrys, puma, ja
guar —■ kolor.
18.30 — City na wsi — pro
gram public.,

ś. f p.

G-10788

Ü.3* — Pobmnot — koto®,

PROGRAM II

23.1« — Oferty.

•gDaSs>+'

19.3« — Dztemik — kolor,
20,2® — Morza w ogniu — film
fab. radź, —- kolor,
32.35 — TEST — TV StownLk
Ekonomiczn y,
22.55 — NURT — filozofia,
23.26 — 24 godziny — kolor,
33.35 — Język rosyjski.
SOBOTA

10.30 — Morze w ogniu — film
fab. radź. — kolor.
14.1® — Redakcja Szkolna
za
powiada,
14.2® — PANORAMA — mag,
inf. (Z GDANSK A).
14.4® — TV Informator Wyda w
niezy,
15.08 — Puchar Interwizji w
gimnastyce artystycznej —
kolor (z Sofii),
17.00 — Dziennik — kolor.
17.10 — Dla dzieci: Sobótka —
— kolor,
17.30 — Dla młodzieży: studio
odkrywców.
18,0® — Notatnik
światłoczuły,
18.38 — Pegaz — mag. kult. —
— kolor,
19.2® — Dobranoc — kolor,
19.30 — Monitor — kolor,
20.2® — Córki Joshua Cabe —film fab. amer.,
21.35 —- Koncert intermezzo w
1 akcie. Aleksander Fredro
—• program muzyczny.
35.10 — Dziennik — kolor.
33.35 — Wiadomości
sportowe
— kolor,
38.4® — 720 stopni wokół Nati
Mistral i Zespołu „The po-p
Tops” — hiszpański program
rozrywkowy — kolor.
PROGRAM II
16.55 — Spotkanie
ze
sztuką.
„Amator — kto to jest?” —
ko tor.
17.48 — Zakłady, ktörvch nie
było — ODRA,
18.10 — Gra Idil Btret — pia
nistka turecka,
18.35 — Z kamerą przez świat
— filmy TV radzieckiej: 1)
Onega — kolor. 2) Drogami
Gruzji — kolor, 3) Kuj by szew.
19.28 — Dobranoc — kolo-r.
19.3® — Monitor — kolor.
20.20 — Teatr Rozrywki: Wa
lentyn
Katajew
„Zaciszny
pensjonat”.
21.20 — 24 godziny --- kolor.
21.30 — Wieczór autorski,
TELE WIZ JA
ZASTRZEGA
SOBIE PRAWO
DO ZMIAN
W PROGRAMIE

I Apteki I
STAŁE DYŻURY NOCNE
od godz. 21—6
Apteka nr 21 —
Gdańsk-Orunia, ul. Jedności Robotni
czej ill;
nr 60 — Gdańsk*
Stogi, ul. Hoża 13, nr 4 —
Gdańsk — Nowy Port, ul. Oliwska 33/4; nr 28 — GdyniaOrłowo, ul. Boh. Stalingradu
68.

STAŁE DYŻURY NOCNE
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE ( ŚWIĘTA
Apteka nr 79 - Gdańsk —
Siedlce, ul, Kartuska 17; nr 88
— Gdańsk, al. 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, uł. Starowiej
skie 34
Informacje o dyżurach noc
nych aptek pód rir tel. 418.

tow. ROMUALD OLEJNICZAK
dyrektor oddziału GS powiatu kartuskiego w Su
lęczynie. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Wyprowadzenie zwłok nastąpi w dniu 18. XI.
J974 r. o godz. 13 z kaplicy na cmentarz Centralny
Srebrzysko.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczu
cia »kładają
POp, rada zakładowa, zarząd
i pracownicy GS Kartuzy
K-10070

GDANSK, Opera, Halka, g.
19; pon. niecz. Teatr „Wybrze
że”, Porwanie Sabinek, g. 15
i 19; pon. niecz.
Miniatura,
Baśń p Emilianie, g. 16: pon.
niecz. SARP — Strzelnica Sw.
Jerzego, Kabaret Strzelnica, g.
SOPOT, Kameralny, zeszłe
go lata w Czulimsku, g. 19;
pon. mecz.
GDYNIA,
Muzyczny,
Pan
cerni i pies, g. .16,15 w pon.
g. 18, przedstawienie zamknie
te. Dramatyczny, niedz. Świę
toszek, g. 19 (w Ratuszu Głów
nomie,iskim w Gdańsku.
ELBLĄG, Teatr im. S. Ja
racza, Na szkle malowane, g.
19: pon. niecz.

MUZEA (w poniedziałki nie
czynne) .
W Gdańsku Narodowe, g. 9
— 14; Morskie, g. 10—16: Hi
storii Miasta Gdańska, g. M
— 18; Archeologiczne, z. 11—
17 wstęp wolny; Pałac' Opa
tów; w Oliwie, g. 10—18.
W Gdyni
Okręt
„Burza”,
niecz Oceanograficzne i Ak
warium Morskie, niecz.
W Helu Rybołówstwa,
g.
10—17.
W Malborku Zamkowa,
g.
9—15.
W Kwidzynie Zamkowe, s.
3—15.
W Sztutowie Stutthof, g,
8—15.
W Pucku Etnograficzne, g.
15—18.
We
Wdzydzach Kaszubski
Park Etnograficzny, g. 10—17.
IV Elblągu, g. 10—16.
W
Wejherowie
Piśmienni
ctwa i Muzyki Kaszubsko-Pom orski ej, g. 10—14.
W
Sztutowie,
stutthof g.
8—13.

I

Kina i

GDANSK, Leningrad, Potop,
I Cz.. poi., Od 6 L, g. 9. 12.80,
15. 19.30: pon. Potop, U cz.,
g. 9, 12.30; Potop, I cz.,
g.
16, 19,30. Kameralne, Tygry
siąt!». bułg., od 6 L, g. 13;
Nie ma mocnych, poi., od 61.,
g. 16.30, 17.30, 20; pon. Zacza
rowane podwórko, po!., od 6
1., g, 15-30; Pułapka na gene
rała. jug.. od 15 1., g. 17.30,
20. Kosmos, Wielka włóczęga,
fr.. od fi 1.. g. 13.:», 15.45: Wspa
Mały interes, fr., od 15 1„ g.
13. 20.15: pon. Zbrodnia w klu
bie tenisowym, jug.. od 15 1.,
g. 16, 18, 20. Drukarz, Bubu z
Montparnasse. wł„ od l 15..
g. 16. 17; Nocny kowboj, USA,
od 18 1., g. 1®; pon. niecz.
Gedania,
Wódz
Seminolów.
NRD, od 13 1., g. 15.30; Dziew
cżyna szuka szczęścia, ang.,
od 15 1.. g. 17,45. 20: pon. Jeź
dźcy. USA. od 15 1.. g. 15.45:
Włoch szuka żony. wł., od 15
1., g. 17.45. 20. Piast, Wiosna
panie sierżancie, no'., b/o. g.
15.30. 17.30; Opowieść w cr.ftr
wieni, po’., od 15 1„ g. 19.30:
non. Trzy orzeszki dla Kooeiuszka. czes.. b/o. g. 13.S0;
Wspaniały interes, fr.. od 15 L,
g. 17.30. 19.45. Przyjaźń, Czte
ry serca, radź., od 15 1.. g.
16,1.3,20: pon, ndeer. Watra —
Dom Harcerza. Bajka. g. 12;
Piopi w kraju
Taka-Tuka.
szwed-z., b/o, g.
14: Doktor
Popauł, fr., od 15 i., g. 16.
1.8: pon. niecz. Pak — Studyj
ne. Kabaret. USA. ód 13 i.,
3. 15.45. 18. 20,15: non. Żarnkntote nokazv DKP.
WRZE szcz.
Baji;;a. Ba:rbsrellą • tvł. , od 15 1.. «. 12.
14, 16. 18- 20: pon Doczekać
'mroku.. 1 ISA, od 15 1., g. 10.
7.20. 2® — z a nikli:o.tv.
-ig,.'10,- 1,5.
Znicz, Pierwsza spokojna noc,
wł.. Od 5 8 1., g." 12.45. 15.15,
17.45. 20.13: pon. g.’ 13.15. 17.45.

Nowość!
Śmietana
luksusowa
o zawartości 18 proc. tłuszczu.

_______________________________ ___
W dniu 13. XI. 1974 r. zmarł nagle

i Teatry I
20.

PROGRAM 1

Specjalne zabiegi technologiczne czynią tę śmietanę łatwiej
strawną i lepiej przyswajalną przez organizm spożywającego.
Duża zawartość lipoidów i witamin rozpuszczalnych w tłuszczu,
stawia tę śmietanę w rzędzie artykułów dietetycznych.
Okres gwarancji — 2 dni w temp. 10 st. C.
Opakowanie jednorazowego użytku o zawartości:
1/4 l śmietany — cena 8,50 zł.
ŚMIETANA LUKSUSOWA do nabycia we wszystkich sklepach
z artykułami spożywczymi,
K-10058

Dnia 14. XI. 1974 r. zmarła, przeżywszy 72 lata,
nasza kochana mama i babcia

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego OGdańsk

ś. f P-

zawiadamia P. T. Klientów, że w dniu 16. XI, 1974 r.
w osiedlu Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów 35

EUGENIA

PĘDZIWIATR

.-Msza św. za duszę Zmarłej odbędzie się w ko
ściół* Św. Michała w Sopocie dnia. IS. XI 1974 r.
o godz. 9. Pogrzeb w tym samym dniu o godz, 13
na cmentarzu Katolickim w Sopocie,
PogTążeni w smutku
DZIECI 1 WNUKI
G-10777

o powierzchni 1300 m kw.
który prowadzić będzie szeroki «sortyment artykułów spożywczych,
chemicznych i gospodarstwa domowego.

Zapraszamy w godzinach od 10 do 18.
K-9975

Dnia 13. XI- 1974 r. zmarła po długich i ciężkich
cierpieniach przeżywszy lat «5 nasza kochana mama

MARIA MICKA NIEĆ

•

JOGURT

O Z 1 JE C l
G-i®780

Dnia 15. 11. 1974 r. zmarł w Warszawie

inż. MARIAN WALISZEWSKI
Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu 19. 11.
1974 r. o godz. 14 w Grójcu, po czym nastąpi wy
prowadzenie zwłok do grobu rodzinnego o czym
zawiadamiają z głębókim żalem
żona, córka i rodzina

NOWOŚĆ

OWOCOWY

NOWOŚĆ - NOWOŚĆ - NOWOŚĆ
Jogurt wbogocony pnecioromi owocowymi nabie*
ra wyższych wałorów smakowych. Kwas mlekowy
i specjalne szczepy zawarte w jogurcie dziataja
leczniczo na choroby przewodu pokarmowego.
Okres gwarancji 7 dni w temp. 3 st. C.

Opakowanie jednorazowego użytku o za*
wartości 1/4 1- cena 5 zł.

G-10843

Jogurt owocowy
do nabycia we
wszystkich skle> pach z artykuła
mi spożywczymi.

W dniu 14. XX. 1974 r. w wieku 78 lat zmarł po
eiąskieh cierpieniach, drogi mąż, ojciec i kochany
dziadek
*. t P-

ALFONS GORCZYŃSKI
o czym powiadamiają pogrążeni w głębokim smut
ku
łona, syn i rodaina
Bogrsab odbędzie się dnia 18. XI. 1974 r. o godz.
14 * kaplicy cmentarza Witomińskiego w Gdyni.
S-8320

PRACOWNIKA do hodow
li, z utrzymaniem zatrud
nię. Baranowski, Sopot —
Kamienny Potok, Bernardowska is.
G-10559
PANIENKĘ przyjmę zaraz
do pracy. Oliwa, ul. Licz
mańskiego 22—2.
G-10606
UCZENNICA fryzjerska po
trzebna, telefon 51-29-86.
G-10623
POMOC
domowa potrzeb
na, tel. 22-33-79.
S-8210
OPIEKUNKA
do
potrzebna zaraz,
Św. Piotra 15—7.

20.15. Tramwajarz, Winnetou i
Apanaezi, jug., b/o, g. 16;
Taśmy prawdy, USA, od 15
1„ 18, 20; pon. niecz. Zawi
sza, Mania wielkości, fr., od
15 1„ g. 16, 18, 30; pon. niecz.
OLIWA,
Delfin,
Osobliwa
miłość, wł., od 15 1., g. 14, 16.
18, 20; pon. Kopciuszek, NRD.
od e 1., 16; 16; Nareszcie po
niedziałek, węg„ od 15 1., g.
20.

NOWY PORT, 1 Maja, Sza
leństwo miłości, norweski, od
18 1., g. 14, 18, 18. 20; pon.
Nie oszukuj kochanie, NRD,
Od 6 !., g. 16. 18. 20.
SOPOT, Bałtyk,
Potop, XI
oz., poi., od 6 1.. g. 14.30. 17.15,
20: pon. j. w. polonia. Potoo.
II cz., poi., od « 1„ g. 13, 16,
19; pon. g. 16, 19.
GDYNIA, Warszawa, Foton,
II cz., poi., od 6 1., g. 9, 12.30;
Potop. 1 cz., g. 16, 19.30; pon:
j. w. Goplana, stara panna,
fr., od 6 1„ g. 12.3®, 15.30. 17.45,
20; pon. Zona dla Australij
czyka, poi., od
61., g. 10;
Haiti — wyspa przeklęta, USA,
od
15 t lat, go-dz. 13,
16,
10. Atlantic — studyjne. Ko
chajmy się. poi.. Od 6 1., g. 14. .16,
18, 20; pon. Barbarella, wł„
od 15 h. g. 1«., 18, 20.
ORŁOWO, Neptun. Legenda,
poi., od 6 1., g. 18: Na krańcu
świata, austr., od 18 1., g. 16.
17.45, .19.30; pon. niecz.
GRABÓWEK. Fala, niecz
CHYLONIA, Promień, Dzie
ci lwicy z buszu. ang.. od 6
1.. g. 13.15, 15.30. 17.45; W imię
niu narodu włoskiego, wł., od
15 1., g. 20; pon, wódz Semi'połów, NRD, od 6 1., g, 15.30.
17.45; Czyste rece. rum., od 16
1-, g. 20.
OBŁUŻE, Marynarz, po dru
giej stronie słońca, ang., od
6 i., g. 13, 15; Heca. RFN, od
15 l„ g. 17, 19; pon. niecz.
RUMIA. Aurora,
Opowieść
o
prawdziwym
człowieku,
radź., od 15 1„ g. 16; AreymSsfcrz, radź., od 16 1., g. 18,
2Ö: pon. j. w.
SWTBNO, Barkas, Kropka,
kropka, przecinek, radź., od
6 1., g. 16: Nie ma mocnych,
poi., od 6 1., g. 18; pon. niecz.
OKSYWIE, Mewa. Spokojne
miejsce na wsi, wł.,' od 18
1„ g. 1«. 19.30; pon. g. 19.30.
MALY KACK, Jagienka, Syn
GodiZilM. jap., od 6 1., g. 15:
Nieszczęścia Alfreda,
fr., od
15 1., g. 17; pon. nieez.

ELBLĄG, Syrena, wódz Fru
sów, radź., b/o, g. 13.39. 17.45.
20; pon. j. w. światowit, Po
ciąg pancerny, radź., cd 15 L;
pon. j. w. Orzeł, Zimorodek,
radź., b/o. g. 16; Iwan Wasiliewicz zmienia
zawód, radź.,
b/o, g. 17.45, 20: pon. niecz.
MALBORK, Capitol, Przygo
Öy Hucka Firma, radź. od
6 1.; pon. 1. w. Włókniarz,
Bitwą w wąwozie, radź. b/o,
g. 17: 2enia, Żenieezka i Katiusaa, radź., od 15 ł., g. 19.
DZIERZGOŃ. Przyjaźń, Sy
biraczka, radź., od is
pon.
niecz.
GARDEJA, Wars, Korsarze
Pacyfiku, i cz.. rad?., od 15
I.: Nauczyciel śpiewu, radź.,,
od 6 I.: pon. niecz.
KWIDZYN, Tęcza, Echo daw
no; minionych dni, radź., od
6 I.: pon. j. w.
NOWY STAW, Jurand, nie
czynne.
NOWY DWÖR. Żuławy, zna.
komity piątek, ang.. od 15 1;
pon. niecz.
■
SZTUM, Powiśle, Szach kr A
lowej brylantów, radź., od 15
' 1.; pon. niecz.

POSZUKUJĘ kawalerki luh
pokoju z wygodami w Trój
mieście lub kupię. Oferty
..3056” OUPT 81-301 Gdynia

1.

M-3 własnościowe w Trój.
mieści© — najchętniej w
Gdyni pilnie kupię. Bogdan x
Guźliński, 44-120 Pyskowi- *
ce, Marchlewskiego 47a—4.
S-8115
POKÖJ 3-osobowy uczenni
com wynajmę, tel. 29-03.91.
S-8139

dziecka
Gdynia,
S-8280

OPIEKUNKĘ do 2.1etniego
dziecko, dochodzącą przyj
mę, Wrzeszcz, Sobótki 22-2.
G-10807
DOCHODZĄCA pomoc do
dziecka potrzebna
zaraz.
Gdańsk,
Skarpowa 23—2.
tel. 32-26-29.
G-10819

10057

S-826B

przebojów, 11.00 — Niedzielna
tnusicorama, 12.10 — Publicys
tyka międzynarodowa. 12.15 —
Przeboje mistrzów, 13.00 — Ma
gazyn literacki „To i owo”,
14.00 — Turniej kapel, 14.10 —
Tygodniowy
przegląd
prasy,
14.30 — W Jezioranach. 15.00 —
Koncert życzeń, 18.05 — Teatr
PR — studio współczesne „W
•
•
*
burzy” — słuchowisko
Wła
CZARNA WODA, Wda, Re dysława Terleckiego i W. Le
wizja osobista, poi., od M l.; siewicza. 18.45 — Film, musi
pon. niecz.
cal, operetka, 17.15 — Niedziel
GNIEW. Pionier.
El Dora ne spotkania Studia Młodych,
do. USA, od 15 1.; pon. niecz. 18.0®
~ Komunikaty Totalizato
HEL, Wicher, Królowa stacji
ra Sportowego i wyniki re
benzynowej, radź., b/o, g. 17: gionalnych
gier
liczbowych,
Solaris, radź., od ia 1„ g. 19.30;
pon.
Chewsurska
ballada, 18.08 - 3x8 - Radiowa Re
wia
Rozrywkowa.
18.53
— Do
radź., od 15 1., g. 1« 3®.
JASTARNIA, Żeglarz,
Nie branocka, 19.15 — Przy mu
wygodny kochanek, wk, od 15 zyce o sporcie, 2O.O0 — Dysku
sja na tematy międzynarodo
1.; pon. niecz.
KARTUZY, Kaszub,
Królo we, 20.15 — Przeboje w’ dwóch
we Dzikiego Zachodu, fr., od wersjach, 20.40 — Z teatralne
go afisza — audycja Anny Ret
15 1.. pon. niecz.
31.00
—
Tadeusz
KOŚCIERZYNA,
Rusałka, maniak.
Zapis zbrodni, poi., od 15 1.; Wożniak przedstawia, 21.30 —
Zespół
Dziewiątka, 22.00 —
pon. j. w.
KOLBUDY, Wyzwoleni«. Li „Eurojazz 74”, 22.30 — Rewia
sty miłosne, radź., od 15 !.; piosenek. 23.05 — Ogólnopol
skie
Wiadomości
sportowe,
pon. niecz.
LUBICHOWO, Krokus, Ma 23.20 — Tańczymy do północy.
0.05
—
Kalendarz
Kultury
Po!
rianna 0555, radź., od 15 1.;,
pon. niecz.
sklej,
0.10—2.55 — Program
LĘBORK. Fregata, zapamię nocny.
taj imię swoje, rad«., od. 15 1.;
pon. j. w.
PROGRAM III
ŁEBA,
Rybak,
Czwarta
pani Anderson, hiswp., od 151.;,
10.15 — Ilustrowany ■ Magapon. niecz,
gazyn
Autorów,
11.15
—•
NOWA WIES, Ech«. Dziew Wielki« recitale — Swiatosław
czyna r. gór, jug., od 15 l.; Richter w Moskwie (30. III.
Tylko wtedy, gdy .się Śmie 1966) aud. Jana Webera. 12.05
ję. ang., od 13 I.: pon. niecz. — „Ćwiczenia nad Wezerą” i
PUCK, Mewa, Nagrody i od ode. słuchowiska dokumental
znaczenia, poi., od 15 1.; pon. nego
Kazimierza
Radowicza,
niecz.
12.3® — Miedzy
„Bobino” a
PRUSZCZ,
Krakus,
Pój „Olimpią”, 13.00 — Murzyńskie
dziesz ponad sadem, poi., od pieśni pracy, 13,15 — Przeboje
l>5 I.; non. niecz.
z nowych płyt. 14.00 — Ekspre
REDA,, zacisze, Nie ma moc' sem przez świat. 14.05 — Pe
nyeh, poi., od
$ 1.;
Sami ryskop — przegląd wydarzeń
swoi, ool.. od 81.; non. niecz. tygodnia. 14.30 — Mikrorecital
SKARSZEWY,
Odrodzenie.
Ciemna rzeka., poi., od 15 L; Andrzeja • Dąbrowskiego 14.45
Za kierownicą. 15.10 — „Ru
pon. Zemsta wilka morskiego, szaj
John” — gra Zespół Mile
rum., od 15 1.
sa
Davisa, 15.40 — Tele — pio
SKÖRCZ, Kociewie. Samu
raj i kowboje, fr., od 15 I.; senki, 15.50 — Kariera folklo
ru — Ameryka Łacińska. 16.15
pon. niecz.
STAROGARD, Sokół, Druga — Słowo i dźwięk — słucha
my razem z ... aud. Jerzego
twarz ojca chrzestnego, wł.,
od 1 15.; pon. j. w. Sputnik. Pytlakowskiego, 16.45 — Za
— przypomniane,
Nokaut, jug., od 18 1.; pon. pomniane
17,05 — „Sprawa honoru” —
niecz.
2
ode.
powieści
Denne’a Barta
STARA KISZEWA,
Szarot
ka.
zazdrość 1 medycyna, Peticlerca, 17.15 — Zapraszamy
poi. od 15 1.;
Pan Hułot, do studia — Zbigniew Namy
wśród samochodów, fr,, od 6 słowski — aud. Krystyny Kęp
1.: pon. niecz.
skiej. 17.40 — Coś w tym jest
TCZEW, Wisła, Nowa misja — o filmach rozmawia Anna
korsarza, fr.. od 6 1.; pjciec Szymańska i
Zygmunt Kału
chrzestny, USA, od 18 l.; pon. żyński, 17.55 — Mini — max
Nowa misia korsarza.
— czyli minimum słów. mak
WEJHEROWO, świt, Wspa simum muzyki — aud. Piotra
niałe słowa wolność, radź. od Kaczkowskiego. 18.30 — „Po
15 1.: pon. j. w.
całunek” — słuchowisko And
ŻUKOWO, Rad unia, 12 krze rzeja Szypulskiego. 19.08
seł, radź,, od 6 1.; Zbereinik, Kariera Folkloru — Afryka,
ang., od 15 J.; pon. niecz.
19.30 — Ekspresem przez świat,
19.35 — Muzyczna poczta UKF,
20.00 — Moi znajomi — Jeden
z Klanu — gawęda prof. Wło
dzimierza Dworzaczka, 20.10 —
Gdyby
Beethoven odzyskał
słuch — dygresje
muzyczne
NIEDZIELA
Anny Niesłuchowskiej i. Bro
nisława
Wiemika,
20.50
—
PROGRAM LOKALNY
„Słuchając koncertu Jana Se
bastiana Bacha” aud. o Na10.00 -- Notatnik Kulturalny
zimie Hikmecie, 21.10 — Polski
Wybrzeża, 10.25 — Magazyn sa
jazz — monografie płytowe —
tyryczny „Mątwa”,
10.57 — aud. Jana Borkowskiego. Mar
Sprzężenia muzyczne. 17.00 — ka Gaszyńskiego. 21.40 — śpię
Komunikaty gier liczbowych wa Perry Como, 21.50 — Opera
Wybrzeża,
17.05
—
„Wielki tygodnia — Giacomo Puccini
dzień wzorowego
obywatela” „Cyganeria”,
22.00 — Fakty
słuch.. — M. Szczepkowskiej, dnia, 22.08 — Gwiazda siedmiu
18.00 — Koncert życzeń „Od wieczorów — Paul McCartney,
tych co na morzu”, 21.50 — Z 22.15 — „Paryski . soleen”
—
boisk i stadionów.
Charlesa Baudelaire'a — wie
czór siódmy. 22.30 — Kariera
PROGRAM I
folkloru — Indie. 23.00 — Svroje ulubione w-iersze recytuje
10.05 — Radiowy Teatr dis
Stanisław Żeleński,
23.45
Dzieci Młodszych ,,Z deszczu Program
na
poniedziałek.
pod rynnę” — Much. Wandy
23.50 — Na dobranoc gra Iwan
Ch otom sklej.
10.25 —
Lista Romanoff.

I Radio 1

BONY FeKaO kupię. Ofer
ty ,,10810” Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.

KMiAwwHi

ORGANY Hammonda ku
pię. Oferty „8227” OUPT 81
.301 Gdynia 1.

WARTBURG standard 353,
1969 r„ sprzedam, GdańskGórki Zachodnie. Łowicka
11G—5.
G-9976

SZAFĘ grającą, zagranicz
ną, stereo, niedrogo kupię,
tel. 29-07-09.
S.8222

SKODĘ S 100 L, 1972 r„
sprzedam, tel. 52-37-81.
G-10145

PIEC CO, na gaz,
kupię, tel. 53-31-17.

NAPRAWY główne silni
ków Ford. Inż. Fota, 80-289
Gdańsk, Fornalskiej 3, teł.
41-38-36.
G-9430

pilnie
G-10892

GARAŻ blaszany kupie, te
lefon 23-07-43.
S-8257
BONY PeKaO kupię.
teł.
31-36-93.
G-107 96

KUPIĘ kawalerkę lub ma
łe mieszkanie, tel. 43.10-44.
G-10591

ROZWIEDZIONY,
wzrost
180, lat 40, technik, z cór
ką
14-letnią,
mieszkanie
M-3 z telefonem — cen
trum Gdyni pozna dom atorkę,
pannę lub rozwie
dzioną, bezdzietną. Dyskre
cja gwarantowana. Cel ma
trymonialny. Oferty „SM8203” OUPT 81-301 Gdvnia

ZAMIENIĘ mieszkanie włas
nościowe M-4, na podobne,
trzypokojowe, minimum 65
m kw.. na trasie Redłowo
— Wrzeszcz, tel. 27-06.95,
godz. 13—21.
G-10631
POKOj
mały
odstąpię,
Gdynia Chylonia, Pucka 17.
Ś-8246

GDANSK śródmieście — po
kój, kuchnia, 35 m kw„
wygody, pilnie zamienię na
mieszkanie
w Warszawie,
telefon Warszawa 10-04-14.
K.1O033

SZCZECIN — spółdzielcze
M-3 — centrum, telefon za
mienię na podobne w Gdy
ni. Oferty: Szczecin tel. 362
-24.
G-10822
MAŁŻEŃSTWO
t
dziec
kiem poszukuje pokoju z
wygodami —
pływający,
tel. 51-48-07.
G-1Ó810

SZYCIE
damsko
wiectwo
Gdańsk,

spodni ekspresowo,
. męskich.
Kra
damsko - męskie,
Grobla III 17—18.
.
G-10.330

CYKLINOWANIE, lakiero
wanie parkietu, tel. 32-31-56G-10481
POSIADAM aparaturę wo-'
kałną 25® W ATT—Celestion,
kompletną, interesuje mnie
współpraca, Gdynia, Matei.
ki 11—37.
S-81T7
SZAFĘ grającą stereo, no
wy typ, przyjmę do ka
wiarni, tel. 29-O7-09.
S-8250

°*CoTw^‘
21-72-89.

STARE POLE, Zachęta.
O
wpół do 11 wieczór
latem,
USAy od 15 1-; Gorący śnieg,
radź., od 15 1.; pon. niecz.
SZTUTOWO, Kormoran, Se
kret, poi., od 15 L; El Dora
do, USA, od 1 15.; pon. niecz.
TOLKMICKO, Korab,
Nadieżda, radź., od 6. 1.; pon.
j. w.

ZAMIENIĘ mieszkanie spół
dzielcze, własnościowe. M-4
o wysokim standardzie, we
Wrocławiu na podobne w
Trójmieście. Helena Czaj,
kowska, Wrocław, ul. Pro
menada 19.
G-10590

ODSTĄPIĘ mieszkanie M-4
— Przymorze, telefon, na
rok, teł. 53-28-60 bo polud.
■niu.
G-10305

PRACA

#

PROGRAM LOKALNY

MAŁŻEŃSTWO, członkowie
spółdzielni wynajmie samo
dzielną kawalerkę lub po
kój z kuchnią na trasie
Gdańsk — Sopot, Termin
do
uzgodnienia.
Oferty
,,10756” Biuro Ogłoszeń 80958 Gdańsk.

ZOSTAŁ OTWARTY „SUPERSAM”

Pogrzeb odbędzie się dnie 18. XI- 1914 ?, o go
dzinie 14 na cmentarzu Sw. Ignacego w Oruni.
Pogrążone w głębokim smutku

PONIEDZIAŁEK

BETONIARKĘ
31-8T-07.

kupię-

• tel..

ą-iofloe

ZAPOROŻEC sprzedam, te
lefon 21-26-37.
S-8110
WARTBURG 1000, rok 1963
sprzedam, 45 OOO zł, stan b.
dobry, teł. 41-09-64.
G-10436
SEAT 85®, rok produkcji
1973, sprzedam, Oliwa. Gos
pody 5A—94.
G-10453
VOLKSWAGEN 120«, cena
.50 tys. sprzedam, teł. 21-24-86, Gdynia, Dworcowa 9.
$-8174

1.

FIAT 125 P, 1500, eksport
towy, rok 1971, lakier cha
ber metaliczny, sprzedam.
Oferty z ceną „8201” OUPT
81-361 Gdynia 1.

■M

SYRENĘ 105 nową sprze
dam, tel. 41-54-52, po godz.
15.
G-10595

DOM z piekarnią w Świe
cili nad Wisłą ‘sprzedam.
Wolne duże mieszkanie, teł.
Gdańsk 52-22-02.
S-8079
DZIAŁKĘ ogrodniczo - ho
dowlaną 5000 m kwr., z ba
rakiem; garażem, siłą sprze
dam, Wołszon, Gdynia WiCZlino.
S-8142
DOM 8-izbowy,
piętrowy,
wyłączony, CO, woda, ka
nalizacja, gaz, telefon, po
kupnie wolny, 1509 m pla
cu sprzedam.
Możliwość
prowadzenia w'arsztatu. Około 10 km od centrum
Warszawy (dojazd 35 minut
do centrum komunikacją
miejską).
Oferty
„384222”
Biuro Ogłoszeń, Warszawa,
Poznańska 33.
K-10060
WŁASNOŚCIOWY dom mie
szkalny i handlowy, cen
trum Gdańska, sprzedam.
Sobieszewo, ul. Tęczowa 4.
G-10469
DOM dwurodzinny 5 X P°
2 pokoje z kuchnią — par
ter, nadaje się na lokal usługowo _ handlowy, ga
raż, ogród
obok centrum
Gdyni, sprzedam. Po kup
nie wolne 2 pokoje z kuch
nią — parter. Cena około
500 tys. Oferty „10607” Biu
ro Ogłoszeń 30-958 Gdańsk.
BAR gastronomiczny wraz
z dużą stołówką sezonowy,
we własnym obiekcie, na
półwyspie helskim,
kom
pletnie wyposażone i czyn
ne oddam lub zamieńię na
dom jednorodzinny w Trój
mieście. Oferty „10693” Biu
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk
łub tel. 53-31-17.

12,05 — Szczeciński Koncert
życzeń,
16.15 — RoboiaMiy
przed mikrofonem,
18.25 —
Gdański Koncert Życzeń* 1VM
— Przegląd aktualności Wy
brzeża, 17.15 — Mróz na zamó
wienie
—
W,
Kasprowi«
cza, 17,25 — Szczecińskie popo
łudnie.
PROGRAM I
10.30 — „Bilans wstępny* «•
fragment 10 pow. Jurija Trifo*
nowa, 10.40 — W stylu „Coun
try”, 11.00 — „Górnik” — ex
press muzyczny, 11.18 — Nie
tylko dla kierowców, 11.35 —
Alfabet Polski, 11.30 — Łódź
na muzycznej antenie cz. X,
12,40 — Koncert życzeń, 13.09
— Piosenki w wykonaniu Zes
połu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
13.15 — Alfabet Polski, 13.30 —
Dyskoteką nastolatków,
14.00
— Z cyklu: „Wieś tańczy i
śpiewa” — aud. „Orawa, Ora
wa”, 14,30 — Sport to zdrowie,
14.35 _ sylwetka piosenkarza
— Michel Fugain, 15.05 -* lis
ty z Polski, 15.10 — Miniatu
rowy
koncert
symfoniczny,
15.35 — Gra Katowicki Zespól
Taneczny „Metrum”, 16,10 —<
Radiowa
kronika
muzyczna«
16.30 — Aktualności kultural
ne, 16.35 — Musical „Hair” w
wersji jazzowej, 17.00 — Ra
diokurier — audycja informa
cyjna Studia Młodych, 17.S0 —
Tryptyk piosenkarski, 18.00 —
Muzyka i aktualności, 18.25
Nie tylko dla kierowców, 18.38
~ Michał Urbaniak w New
port, 19.15 — Gwiazdy polskich
estrad, 19.45 — Społem dla
wspólnego dobra, 20.00 _. Nau
kowcy rolnikom, 20.15 — Pły
toteka, 20.50 — Kronika spor
towa, 21.00
Studium wiedzy
polityczno - społecznej __ pra
ca jako czynnik rozwoju czło
wieka — audycja Małgorzaty
Kandefer, 21.15 — Qui Pro Quo
— Kochana Stara Buda, 21.40
— Do tańca zaprasza orIł
Jerry Wiltona. 22.15 — Mini recital Krystyny Prońko, 2240
— Z płyt Cat Stevensa, 23.06
— Korespondencja z zagrani
cy, 23.10 _ v Konkurs im. P,
Czajkowskiego, 0.05 — Kalen
darz Kultury Polskiej, 0,10 >-»
2.55 — Program nocny.

ISipitalel
OSTRY DYŻUR PEŁNIĄł
Instytut Chirurgii z Instytu
tem
Chorób
Wewnętrznych
AM w Gdańsku,
ul.
Prof.
Kieturakisa 1;
w
j. w., ul. Dębniki 3.
♦

•

•

Wojewódzka Poradnia Cho
rób Skórno-Wenerołcgicznyoh
w Gdańsku, ul. Długa 84/85
czynna całą dobę — oddział
w Gdyni, przy ul. 22 Lipca 44,
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godz. 19—7.
POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk-Wrzeszcz — nagłe wy
padki tel. 41-10-00, zachorowa
nia s inne zgłoszenia, telefon
32-36-14, 32-39-29, 999; Gdańsk —
dyżury pełni Przychodnia Ob
wodowa przy al. Zwycięstwa
31/32 we Wrzeszczu w godz.
19.30 do 7 przez całą dobę W
niedzielę i święta. Są tu czyn
ne gabinety: laryngologiczny,
pediatryczny, chorób wewnątrz
nych i stomatologiczny.
TELEFON ZAUFANIA
GDANSK — te!. 31-00-00 W
godz, 18—8.
TELEFONY ALARMOWE
KOMEND STRAŻY
POŻARNYCH
Gdańsk — Sopot — Gdynia
998.

PIEC YK szamotowy, kuch*
nię westfalską, przenośna «•
sprzedam, tel. 41.73-15.

mmun

KOMPLET skór na futro — WÖZEK głęboki sprzedam,
z nutrii jasnych, sprzedam, Gdynia, Wyspiańskiego 23—
57, po godz. 17.
S-823S
Rumia, Starowiejska 55.
S.8070
KOŻUCH damski, krótki,
FUTRO popielice, nowe — rozmiar średni, sprzedam,
tel. 29-07.09.
S-8223
sprzedam, tel. 41-28-07.
G-10307
UNID stomatologiczny oka»
NOWY kożuch damski i zyjnie sprzedam, tel. 22-33.
S-8209
stolik okolicznościowy — •”3.__________
sprzedam, teł. 29-06-61.
WIELKĄ
Encyklopedię,
U
S-8133
tomów, sprzedam, tel. fi.
-54-50,
godz.
13—20.
GITARĘ „Hofner” sprze
dam, tel. 31-19.29.
G-10530 _________________ G-1068»
BILARD elektryczny sprze CEGŁĘ szczelinówkę «I,
dam, tel. 23-05-28.
$.6158 sprzedam, tel. 51-58-65.

_________ G-1069®

PIESKI wyżły azjatyckie
tanio sprzedam, Wejhero RADIOMAGNETOFON Ste.
wo, Obrońców Westerplatte reo sprzedam, tel. 31-00-61.
32■
S.82O0
G-10717
BILARD elektryczny, czte- PUDELKI miniaturowe
rełicznikowy, sprzedam, te sprzedam, tel, 27.04-75
lefon 41-88-52.
G.10601

DYREKCJA HOTELU „ORBIS-GRAND" WSOPOCt!

uprzejmie Irtformuje, te w związku z przeprawa*
dranymi remontami

hotel będzie wyłączony i eksploatacji

SKODĘ MB. zamienię na
samochód „2uk”, Gdynia,
Pomorska 8—5.
S-8241

od dnia ió. Xi. 1-974 r, od godz. 14, dp dnia
19. XI, 1974 r. do godz, 14,

SKODĘ S 100, 1973 7. pro
dukcji. sprzedam,
telefon
21-88-47.
S-8308

Działalność gastronomiczną wstrzymuj© się na
okres: od dnia 16, XI. 1974 r. od godz. 13, do
dnia 19, XI. 1974 r. do godz. 14,

SYRENĘ 106 odbiór „Polrnozbyt” sprzedam, tel. 21-19-10.
S-8224
SYRENĘ
103
sprzedam,
Gdynia. Wolności 1—6, od
godz. 15.
S-5208
SYRENĘ 105, PKO, odbiór
„Polmożbyt” sprzedam, tel.
32-15-84.
G-10648
TRABANT 501, rok pro
dukcji 1966, sprzedam, tel.
37-46-52, godz. 7—14.36 po
niedziałek.
G-10650
NOWĄ karoserie Skoda S
10® sprzedam, teł. 3.1-98-88,
po godz. 17.
G.10552
VOLKSWAGEN 1500 S —
sprzedam, tel. 51-57-31.
G-10658
WARSZAWĘ M-20. po re
moncie,
tanio sprzedam,
Gdańsk, Grobla Angielska
7C m. 13.
G-10663
SYRENĘ 105 wylosowana
w PKO, odbiór z Polmozbytu
sprzedam.
Oferty
„10676” Biuro Ogłoszeń 80958 Gdańsk.
SYRENĘ 105 sprzedam. Od
biór z „Folmorbytu”, tele,
fon 21-04-91.
G-10691
CZĘŚCI do Fiata »00, srptz*
dam. Gdynia, Chylońska 3fi
—71.
S.8259

DOMEK letni lub działkę,
na-d jeziorem, na Pojezie
rzu Kaszubskim kupię, Oferty „10741” Biuro Ogło
szeń 80-958 Gdańsk.

FIAT 124 sprzedam, zamie
ńię na 126, garaż do wy
najęcia, Sopot, 20 Paździer
nika 648.
S-22473

POŁOWĘ willi, piętro. ©gród — centrum
Gdyni
sprzedam, -teł, 21-39-94, go
dzina 15—20,
0-10*06

SAMOCHODY: Zastawę 750
oraz Taunus M 15, «prze.
dam, tel. 41-36-1T.
G-10796

.

Dyrekcja przedsiębiorstwa zaprasza na DANSING,
który odbędzie się dodatkowo w dniu 22, XL
1974 r. (piątek).
K-68K

PRACOWNIC) POSZUKIWANI
ZARZĄD PORTU GDYNIA zatrudni natychmiaa
robotników do prac przeładunkowych; strażaln
p.-poż.; maszynistów lokomotyw spalinowych; mat
w rowy eh, ustawiaczy pociągów; palaczy CO; straże
ków — wartowników; ślusarzy; kierowców elagaikó
pracowników umysłowych na stanowiska ekspedie
(ów portowych; kierowników robót w od no-kanalii
cyjnych. Warunki pracy i płacy wg Zbiorowego Ukł
du Pracy dla pracowników zatrudnionych w portamorskich. Zgłoszenia do pracy przyjmuje dział (
osobowych zarządu Portu Gdynia, uł. Rotterdai
ska 9. pokój nr 15.
K.Sf
Ośrodek Badawczo-Rozwojowa Przemysłu Płyt Drew
nopochodnych w Czarnej Wodzie, poszukuje t inżynie
rów technologów drewna, w tym jednego z kilka letnią praktyką w przemyśle oraz inżyniera chemika.
Warunki zatrudnienia do omówienia
na
miejsca.
Pierwszeństwo mają małżeństwa o kombinowanych
specjalnościach. Zgłoszenia prosimy kierować pod ad
resem: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płvt
Drewnopochodnych. 83-262 Czarna Woda, pow. Staro
gard Gd. Informacje telefoniczne: Czarna Woda 716.
K-99H
Miejskie Przedsiębiorstwo Budowy i Konserwacji Te
renów Zieleni w Gdańsku-Oliwie, zatrudni ze skiero
waniem z Urzędu Zatrudnienia następujących praco
wników: ładowaczy, robotników budowlanych i ogrod
niczych, palaczy, elektryków, ślusarza,
hydraulika,
malarza, szklarza, operatorów sprzętu ciężkiego, kie
rowców z kat. C, D i T (ciągnik), mechaników silników
spalinowych, mechaników samochodowych, elektryka
samochodowego, stolarzy, inspektora nadzoru (wykszt.
wyższe 4- uprawnienia budowlane). Zgłoszenia przyjmuj*
dział kadr w Gdańsku-Oliwie, ul. Opacka 13 (na
terenie Parku Oliwskiego) codziennie, w godz. 7—
tel. 52-12-07.

/

DZIENNIK

8

Nie łylko

dla

1

OCZTA NRD wydała
niedawno oryginalna se
ńę złożoną z 6 znacz
ków przedstawiających intere
sujące eksponaty
Muzeum
Zamkowego w Arnstadt (Tu
ryngia) - lalki w strojach z
pierwszej połowy XVIII w. Oązywiście projektant, Manfred
Gotschafł mógł na znaczkach
sprezentować tylko fragment
bogatego zbioru zawierające
go oi 400 lalek, zaludniają
cych miniaturowe miasteczko
Palki mają do 25 cm wyso
kości) ulokowane w 82 izbach
barokowego, książęcego zam
ku Arnstadt.

P

-V

_

AMIĘTAM
co
dzienną drogę mo
ich kolegów, stu
le ntów
U niwersytetu
'Gdańskiego — raczku
jące] wówczas uczelni.
Rano,
z akademików
znajdujących się przy
ul. Polanki „dwójka”
zawoziła ich na zajęcia
io gdańskiej siedziby
byłego Studium Nauczy
cielskiego (ul. Kładki).
Obiad jadali w stołów
ce studenckiej ulokowa
nej w akademiku przy
ul. Hibnera, potem czę
sto trzeba było wracać
na „uczelnię”, lub je
chać do czytelni bibliote
ki PAN. Ktoś obliczył,
że te przymusowe wę
drówki zabierały każde
mu słuchaczowi kierun
ku historii UG przeszło
dwie godziny dziennie.
Dzisiaj podobne drep
tanie pochłania studen
tom Wydziału Humani
stycznego tej szkoły około dwudziestu minut.

P

Poprawa, wyżej wy
kazana, nie dotyczy jed
nak generalnego mode
lu ułatwienia, życia słu
chaczom gdańskich uczelni. Rozwój bazy w
poprzednich latach po
stępował u nas w bar
dzo wolnym tempie, ale
obecnie staje sie ono
szybsze. Już niedługo,
prawdopodobnie jeszcze
w tym. roku, zakończo
na zostanie budowa no-

Jednak pokoje tych no
wych obiektów nie po
mieszcza
wszystkich
chętnych.
Jak przystało na mor
ską stolicę Polski, Trój
miasto jest
siedzibą
wielu środowisk nauko
wych i naukowo-dydak
tycznych. W ośmiu w
czelniach
gdańskiego
Wybrzeża — Uniwersy
tecie Gdańskim, Poli
technice Gdańskiej, A-
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BAŁTYCKI

ją się programy poszczę
g 61 v y c h
s t ud i o w a n ych
przedmiotów, organizo
wane są nowe specjali
zacje i następne kie run
ki kształcenia. Na każ
dym. kierunku PG pro
wadzonych jest średnio
d zie mięć
specjalizacji,
niedawno UG przyjmo
wać zaczął chętnych do
studio w a n i a a ng list y k i.
Wiele jest ciekawych
dziedzin wiedzy podda-

połowa słuchaczy wyż
szych uczelni Wybrzeża.
Dla nńelu jeszcze bra
kuje miejsca. Problem
nie jest łatwy do roz
wiązania, przede wszy
stkim ze względu na
brak tzw. mocy przero
bowej gdańskich przed
siębiorstw
budowla
nych i prowokuje do re
fleksji oraz szukania
innych dróg umożliwia
jących rozwiązanie trud
ności.
Temat aktualny i „na
czasie” choćby i przez
trwający od 11 do 17
listopada Międzynarodo
wy Tydzień Studenta.
Warto więc wspomnieć
o jednej koncepcji, któ
rą wysunęli sami zainte
resowani. Zgodnie z su
gestia, wszyscy zalicza
jący studenckie prakty
ki robotnicze pracowali
by przy budowie no
wych akademików. Ale
czy zorganizowane w
tym
celu. studenckie
przedsiębiorstwo pracy
wakacyjnej zajmie się
zatrudnieniem i koordy
nacja robót budowla
nych? Na decyzje trze
ba będzie poczekać jesz
cze kilka miesięcy.

Student pod gołym niebem
wej siedziby Wydziału
Mat.-Fiz.-Chem. U ni wę r
sytetu Gdańskiego przy
ul. Wita Stwosza. Trud
no jest przewidzieć, kie
dy będą oddane do ir
żytku dwa nowe domy
studenckie przy ul. Hib
nera, ale to, że roboty
budowlane kilka miesię
cy temu już rozpoczęto
pozwala studentom PG
i UG oczekującym, na
miejsca w akademikach,
patrzeć optymistycznie.

kademii
Medycznej,
Wyższej Szkole Mor
skiej. Państwowej Wyż
szej Szkole Muzycznej.
Wyższej Szkole Mary
narki Wojennej
oraz
Państ wo wej
Wyższej
Szkole Sztuk Plastycz
nych — kształci sic obecnie przeszło 25 tys.
studentów. Około
U
tys. z nich pobiera nau
kę na kursach sdacjoncr
nych.
Zmieniają i poszerza-

wanych szczegółowej er
nalizie na zajęciach oceonografii, cybernety
ki, skandynawistyki. e~
dytorstwa. handlu za
granicznego (UG), tech
nologii. muzyki ekspery
mentalnej, informatyki
lub technologii kauczu
ku i gumy (PG). Po
woli zwiększa sie liczba
domów studenckich w
Trójmieście. W dwudzie
stu pięciu akademikach
mieszka mniej więcej
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Zbiór noszący francuską na
rwę „Mon plaisir" założyła
księżna Augusta Dorota Arn
stadt (1666—1751) osobiście
czuwając nad wiernością od
twarzanych w wosku postaci
rzemieślników, dworaków, mu
zykantów, ludzi różnego sta
nu przy ich codziennych za
jęciach, zabawach i uroczy
stościach. Większość tych fi
gurek wykonali franciszkanie
A. Einhorn i B. Sauer. Dzię
ki kaprysowi księżnej, powstał
cenny dokument ówczesnej
kultury codziennego życia w
małym, turyńskim miasteczku.

Tylko dla cierpliwych
UŻ kilkakrotnie w wa czapka, to coś napraw
naszej rubryce za dę jedynego, gdzie można
chwalaliśmy i poleca zastosować własny pomysł,
zestawić ciekawie kolory,
liśmy walory praktycznej
i supermodnej obecnie dzia wymyślić jakiś niezwykły
i być
niny. Nietrudno zauwa motyw wzorniczy
żyć jak zaczyna ona do inną.
Proponowaliśmy już sa
minować w gotowej konfe
kcji: garsonki, sukienki i modzielne wykonanie mod
spodniumy,
kamizelki i nych w tym sezonie dłu-

J

Na znaczkach zaprezento
wane są: chińska porcelana i
zwierciadlany gabinet, pro
biernia wina w dworskiej piw
nicy, dudziarz z wędrownej
trupy, obwoływacz z jarmar
cznego teatrzyku, rzeżniczka i
iebraczka, bednarz i czelad
nik (na zamieszczonym znacz
ku). Na kopertach FDC: war
sztat tokarski, tkacki I apteka
z miniaturowego miasta. Edy
cji towarzyszył ładny stempel
stosowany od 10. IX. do 9
bm.
Niedawno filateliści z NRD
obchodzili
25-lecie
swego
związku, liczącego obecnie 78
tys. członków zrzeszonych w
1500 kołach. Filatelistów obu
naszych krajów łączą więzy
przyjaźni, których wyrazem są
m. in. wspólnie organizowa
ne wystawy i spotkania. I tak
np. na przełomie czerwca i
łipca przyszłego roku projek
towana jest filatelistyczna wy
stawa przyjaźni filatelistów z
Drezna i Wrocławia. Odbę
dzie się ona w Görlitz/Zgorzelcu pt. „25 lat granicy po
koju na Odrze i Nysie”. W
maju prawdopodobnie odbę
dzie się w Rydze wystawa
przyjaźni
3
nadmorskich
miast: Rygi, Rostocku i Szcze
cina, a w 1976 taka sama
wystawa planowana jest w Ro
stocku.
Wiele uwagi przywiązują fi
lateliści NRD do procy z mło
dzieżą, która jest zorganizo
wana w ponad 600 kołach.
W bież. roku szkolnym, mło
dzi filateliści NRD uczestni
czą w konkursie, którego te
matem jest: 30 rocznica wy
Zwolenia od faszyzmu — 30
rocznica socjalistycznego bu
down i etwa.
(t)

PIONOWO:
1) symbol dobrych intere
sów, 2) stopień oficerski, 3)
wiecznie zielone drzewo, 4) wę
gierskie wino deserowe, 5) jał
mużna, 6) część nogi, 7) słodki
ziemniak, 8) nadrzewna małpiatka afrykańska, 11) grecka
nimfa z orszaku Artemidy, 13)
pustelnik, samotnik, 18)
imię
żeńskie, 20) dużo ich w pasie
ce, 21) osłaniał tułów woja,

lazło się również
dwóch
esperantystów
— Lucien
Giloteaux z Francji i Wer
ner Pfennig z NRD. Przy
padły im nagrody — bez
płatne wycieczki po Pol
sce. o swoich wrażeniach
z tej podróży opowiedzieli
słuchaczom audycji esperanckich Polskiego
Radia
nie szczędząc słów uznani a dla przejawów rozwoju Polski Ludowej, a takze dla walorów turystyezrveh naszego kraju.
Konkursy
propagujące
sprawv Polski za granicą,
ogłaszane w ramach audy
cji PR Warszawa dla za
granicy (w 13 językach.w
tym po esperancku) mają
już wieloletnia tradycje i
wciąż wzrasta ich ranga.
Wynikom
tych
konkur
sów była poświęcona ks’aż
ka „Polska," kraj, który
zadziwia”
(1971 r.)
oraz
jeden rozdział z książki
wydanej
również
przez
PWN „Radiowe spotkania
z Polską” (1973 r.). Kerenzje z nierwszej z nich za
mieściliśmy
wkrótce po
jej wydaniu w naszej ru
bryce ze względu na zna
czna ilość elementów espe
ranckieb.

bluzki szyte są z jedno
kolorowych i wzorzystych
dzianin. Również tkaniny
z metra, nawet te w stu
procentach
wykonane z
tworzyw sztucznych pod
rabiane są na wełniany
jersey, mają fakturę bo
okie,
a więc miękką i
puszystą, przypominającą,
wręcz imitującą wełnę.
Chętnie ubieramy się w
te gotowizny, bo oddanie
wełny do punktu usługo
wego na ogół łączy się z
długim czekaniem, a na
samodzielną robotę nie
starcza cierpliwości. Zys
kując na czasie, a także
gotówce godzimy się jed
nak nierzadko na umundu
rowanie, przeciętny wyg
ląd. Natomiast zrobiony na
drutach sweter, szydełko-

gich wełnianych szali. Dziś
dla odmiany propozycja
kreacji bardziej skompliko
wanej, niezwykle praco
chłonnej, a zatem poleca
my ją tylko cierpliwym
domatorkom.
Łaciaty płaszcz (na zdję
ciu) wykonany jest z resz
tek różnokolorowej wełny.
Tworzywem są wełniane
kwadraty, zrobione na dim
tach z kolorowej włóczki.
Z nich układamy mozaikę
płaszcza. Można przyjąć
zasadę, że jaki* kolor bę
dzie dominowo!, pozostałe
zaś będą utrzymane w tej
samej tonacji lub łączymy
wszystkie kolory jakimi
akurat dysponujemy. Jeśli
k wa dr a ty wy kona my
dwu
kolorów
wówczas
płaszcz bedzie w trójkąty.
Gotowy płaszcz, żakiet czy
spódnicę wykonane „tech
niką kwadratów” wykań
czarny podszewką.

22) handlowa zachęta, 23) po
karm dla kanarków, 24) legat,
25) jednostka pojemności elek
trycznej, 26) na uwstecznionym
palcu ssaka parzystokopytnego, 31) angielskie małe jasne,
33) przepływa przez Goleniów.
„E P E"
Wśród czytelników, którzy
do 22 bm. nadeślą prawidłowe
rozwiązania
pod
adresem
„Dziennika
Bałtyckiego” —
80-958 Gdańsk, skrytka poczto
wa, nr 419 — z dopiskiem na
kopercie
„KRZYŻÓWKA
Z
ZEFIREM” będą rozlosowane
bony książkowe.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z TESTEM
POZIOMO: 1) test, 4) rnotek,
8) ławica, 9) Ezo>p, U) nerka,
13) mate, la) utarg, 15) aparat,
17) kasata, 21) Osaka. 24) Alon,
25) syrop, 26) Mana, 27) alians, 28) agnat, 29) Azja.
PIONOWO: 1) trema, 2) Sło
ta, 3) taper, 4) minuta, 5) oeet, 6) targ, 7) klag. 10) zapa
sy, 12) kreton, 18) akapit, 18)
sanna, 19) alasz, 20) arara, 21)
ospa, 22) Aran, 23) kola.
Bony książkowe
WYLOSO
WALI:
Genowefa
Sikora,
Gdańsk: Dorota Dmowska, So
pot; Marian Mardyła, Sopot
Bony wyślemy POCZTĄ.

Niemal każda pani do
mu ma swój przepis na
szarlotkę. I każde z tych
ciast jest smaczne. Ale raz
spróbujcie upiec „królew
ską” szarlotkę. Doprawdy
nie pożałujecie. Jest zna
komita.
Należy przygotować 60
dkg mąki wrocławskiej. 35
dkg tłuszczu (masła, mar
garyny lub jednego i dru
giego po połowie), 15 dkg
cukru do ciasta i
pół
szklanki cukru (do jabłek)
4 żółtka surowe, 1,5 kg ja
błek (antonowek już nie
ma, więc najbardziej się
do tego celu nadaje szara
reneta), utartą skórkę cy
tryny; cukier waniliowy
łyżeczkę płaską cynamonu
(ewentualnie
parę orze
chów) trochę bułki tartej
(domowej) i bitą śmietanę
Mąkę, tłuszcz i cukier z
utartymi żółtkami oraz cu
krem waniliowym wymię
szać i 3/4 ciasta włożyć
do wysmarowanej
tłusz
czem
dużej tortownicy
podpiec w nagrzanym pie
karniku na złoty kolor. Po
wyjęciu z piekarnika cia
sto posypać tartą bułką
na niej położyć jabłka (u
tarte na tarce do bura
ków) wymieszane z cyna
monem,
cukrem, skórką
cytrynową (ewent. orzecha
mi) a na to resztę ciasta
utartego na tarce i wsta
wić do piekarnika.
Podawać z bitą śmieta
ną.
KOK
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BAL ANDRZEJKOWY
PZE w Gdańsku zapra
sza
sympatyków
języka
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1) wada obiektywu, 5) jeden
z kilku wariantów danego uję
cia filmowego, 9) klamra łą
cząca kilka pięciolinii, 10) tak,
czy wspak, ta sama łódź spor
towa, 12) uosobienie przodka u
ludów pierwotnych, 14) miasto
w KRL-D, 15) grecka bogini
zemsty, 16) wyspy indonezyj
skie, 17) pałac wschodniego
władcy, 19) dowodzi nim szy
per, 21) kosmopolityczny ptak
łowny, 24) łagodny wietrzyk z
tytułu, 27) Izabela dla swoich,
28) lekarskie wiadomo, 29) je
dna z wysp Tonga w Oceanii,
30) gwar, wrzawa, 32) rozbój
niczy statek, 34) składnik więk
szości białek, 35) rasa psa, 36)
znajdziesz ją w kominie.

Wśród
ostatnio
wyda
nych espcranckich pozycji
naukowych na szczególną
uwagę zasługuje zbiór pre
lekcji
wygłoszonych
na
tegorocznym
Międzynaro
dowym Letnim Uniwersy
tecie Esperanckim — im
prezie
towarzyszącej
59
Światowemu
Kongresowi
Esperantystów w Hambur
gu. W zbiorze referatów
(wygłaszano ie wyłącznie
po esperancku) znajduje<► ray wykład prof. dr. Kazi
mierza Korrlylewskiego z
Uniwersytetu Jagiellońskie
go,
słynnego
odkrywcy
dwóch
księżyców
pyło
wych,
prezesa
Polskiego
Towarzystwa Astronomicz
nego. Warto dodać, że do
Polskiego
Związku Espe> rantystów należy również
żona wybitnego
astrono
ma
i
esperantysty oraz
czterech członków'
rodzi
ny.

Wśród laureatów ostat
niego konkursu — w zwią
zku
z
30„Ieciem
Polski
Ludowej — zorganizowane
go przez redakcję progra
mu dta zagranicy Polskie
go Radia Warszawa zna

mrm

POZIOMO:

WYKŁADY ODKRYWCY
KSIĘŻYCÓW PYŁOWYCH

RADIOWE KONKURSY
O POLSCE

ał.

KRZY2ÖWKA Z ZEFIREM

■esperanto na bal andrzejkowy, który odbędzie
w sobotę 30 bin. w ka
wiarni Łazienek 'Północ
nych w Sopocie. W pro
gramie:
występy
artysty
czne, atrakcyjne konkursy
i niespodzianki. Bal bę
dzie prowadzić aktor Tea
tru „Wybrzeże” — Stani
sław Michalski. Zaprosze
nia można nabywać w k»
wiarni Łazienek Północ
nych w' Sopocie oraz w Kin
bie PżE w Gdańsku, Ul. Leg
nieka 2/1. codziennie od
godz. 17 do 19, tel. 32-49-12.
BOR-

gen
JshHL.

Szachu
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„Dramat
namiętności“
RAMAT namiętnoś- której bunt przeciwko kon
ci” Claude Jutra, to wenansowi i obyczajowym
pierwszy od dłuższe nierównościom znalazł ujgo czasu film kanadyjski §cje w zbrodni, tym okrut
na naszych ekranach. Nie nieiszej, że zaplanowanej
kst lo zresztą typowy rozj
krwią , pr2epr„prezentant tej kinemato
grafii. powstał
bowiem wad zon ej z systemat> czną
przy współudziale doświad dokładnością.

D

dr. Nelsona) miała, być
w zamierzeniu twórców
naturą skomplikowaną, nie
zależną i tragiczną zara
zem. Ślad ta buzia — uciełeśnienie
niewinności,
stąd ów wygląd subtelny i
W Jałcie na obszarze 14
delikatny. Jednak nie na hektarów, powstaje nowe
kontraście rzecz polega. E- międzynarodowe centrum
lizabeth robi momentami filmowe, które obejmie licz
wrażenie nie tyle zbunto- ne ateliers z pędnym tropo
wanej. co uwikłanej w u- sażeniem technicznym, z la
czucie przerastające psy- boratoriami i zakładami
chiczne
możliwości,
a wytwórczymi kopii film,ośmierć męża jest bardziej wych. Warto dodać, że w
konsekwencją
nienawiści ciągu ostatnich 10 lat na
niż nowej miłości.
Stąd Krymie zrealizoicano poniewątpliwie najlepsza see nad 400 filmów, tc rym.
ną firnu jest moment od- wiele dla wytwórni zagra
nicznych.

Filmowe
rozmaitości

Tony Curtis, którego oglądaliśmy w ubiegłym ro
ku w filmie „Do widzenia
Charlie”, przyjął propozy
cję zagrania w dwóch fil
mach dla młodzieży. Będą
to ,,Hrabia Monte Christo”
i . „Człowiek w żelaznej
masce”.

POD REDAKCJA H. MALINOWSKIEGO
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BIAŁE WYGRYWAJĄ
Publikując ciekawą
et
radzieckiego mistrza
iwr

zanie w terminie pięciu dni —
dwie premie książkowe.
DRUGA PORAŻKA
K 4RPOWA
MOSKWA. Nowa sensacja w
meczu pretendentów. Korcznoj
zdobywa drugi punkt, wygry
wając walkę
nerwów'
w 21
partii. Teraz na morderczym
finiszu
tego
raaratonowego
meczu 43■‘letni Korcznoj jest
niedaleki od wyrównania i bę(Izie chciał sięgnąć po tytuł
wicemistrza świata. Jak wiadon.o po 24 partiach w razie
re mi $ u
decyduje
losowanie!
______
Ostatnie
TRZY
partie ___
rozstrzygną tę dramatyczną walkę, która ciągnie się już dwa
miesiące i wymaga wiele sił
psychłeznyeh
i
fizycznych
Publikujemy dziś 19 partię.

W.

KORCZNOJ — A. KARPOW

1.(14 S(6 2. Gg5 e6 3. e4 lift
4. G:ffi H :16 5. Sf3 dfi «. Sc3
gii 7. U(12 He7 8. 9*0-9 a6 9. h4
GgT it), g.s h 5 11. Gh.'S b4 12.
Sd5 ed 13. G:ex 0-0 14. Gb7 Wa.
15. G:d5 cfi 16. Gb3 H:e4 17.
11(13 H:d3 18. W:(13 Sd7 1.4. We!
SUR 29. a4 ba 21. ba a5 22.
Wde3 Gffi 23. a4 c5 24 dc de
25. Sd2 Kgi 26. W(3 Wc7 27.
Sc4 S:c4 28. G:c4 Wd8 29. c3
Wcd7 30. Kc2 Wd2 + 31. Kb3
w dl 32 . W:dl W: (11 33. ( 4b5
w (15 34. We3 W«■5 35. VV(13 We2
36, W »3 We5 37 . Kc4 WU> 38.
U (13 W :12 39.
K :e5 G(*5 49.
K l)ł< Wg2 (tu
partia
/.osi a la
Pt /.e rwa na. 5 li stopaila p:u tia
4 la ivzno wioina) 41. c4 W :gi
42 W (17 g5 43. lig ńg 44. c5
W c'S 45. C.6 g4 46. c7 g3 4*. W :c7
K •h- 49. We8 f5 50. Wf8 W :cs
51 K :c«; Kg5 52 . Wg8 KI 4 53.
K 1)5 Kf3 54. K::a5 14 55. K 1)4
Kg2 56. a5 (3 57. a6 12 58. a 7
fi il 59. a8T4 Hf3 «9. Ha2 -t- 1Hf2
«1 . 11(15 i- Hf 3 «2. 11(12 + 1Uf 2
«3 . 1KC3 Kgl «4. Mdl + Kę2 £5.
11(13 Hc5 + KR. K 1)3 HbS + R7.
Kc.2 HC6 + 68. Kd‘2 Hł)6 + «»•
IIe3 llhł 7«. Wb8 Hfft 71. Wh«
Hf 5 72. W 1)2 Kh2 73. HhC +
Kgl 74. III)« + K 1)2 75. Hb8
Kh3 76. Hh8 + Kg4 77. W 1)4
+ Kf3 78. Hhl 4- Kf2 79 Wb2
i tu cwarne poddały partię,
KRONIKA
WARSZAWA. Polski Związek
Szachowy podał listę najlepszych szachistów’ i szachistek
Polski. Wśród mężczyzn figu’uje na pierwszym miejscu:
'• Szmidt. 2. Bednarski, 3. Do
da, 4. Pytel, 5. Kostro, 6. Sy(lor, 7. Adamski, 8. Łuczak, 9.
Filipowicz, 10. Bernard,
Na liście kobiet figurują: L
Ereńska, 2. Radzikowska. 3. Li
fmanowicz. 4. Jnrczyńska i 5.
Pytel.

Szwajcarski reżyser Clau
de Goretta („Zaproszenie”)
realizuje w Paryżu film
pt. „Nie taki zły”, z Marle
ne Jobert i Gerardem De
pardieu w rolach głów
nych. Będzie to historia
młodego stolarza, który zna
lazłszy się io tarapatach fi*
nansowych organizuje ma
ły „skok”.

czonych wytwórni francuPrzy pomoc}- retrospekskich, stąd i formuła fil- cji pokazanych zresztą mo
mu jest pewną nowością mentami w nieco przydłuw kinie kanadyjskim, inte gich ujęciach, reżyser oporesującym się od lat głów wiada historię
Elizabeth
nie tematyką współczesną od momentu jej pierwszemocno osadzoną we współ- go małżeństwa,
poprzez
czesnej scenerii.
miłość do doktora NelsoJutra wziął tym razem na. śmierć znienawidzonena warsztat książkę Anne go męża, aż po drugie maiHebert. Akcja zarówno po- żeństwo ze znacznie starwieści jak i filmu rozgry- szym notariuszem. Bohaw’a się w latach sześćdzie- terka (gra ją znana aktorsątych ubiegłego wieku na ka kanadyjska Genevieve
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Natomiast muzyka beato
wa może nawet spowodo
wać zwiędnięcie owoców.
DELFINY - PILOCI

W KALEJDOSKOPIE
WYPADEK
Robert Bowliruj i MoorfieW w USA w nostę.pujqcy sposób opisał przy
czynę swego wtargnięcia
do drogerii: Pośliznąłem
się wybijając przy tym szy
bę. Dostałem następnie
balów głowy - więc pod
szedłem do regału, by wy
szukać sobie odpowiedni
środek przeciwbólowy. Po
tem podszedłem do kasy
i zacząłem szukać ołówa, by napisać na kartce

swoje nazwisko- W tym
momencie zostałem aresz
towany.
KOCHUWE POMIDORY
Angielski ogrodnik Cha
rlie Roberts, na podstawie
przeprowadzonych
przez
siebie doświadczeń twier
dzi, że jeśli pomidory ho
dowane w szklarni rosnq
w takt muzyki z miłosnym
tekstem osiągają wagę
do dwóch kilogramów.

Szczęście w nieszczę
ściu miała załoga jednego
z jachtów podczas tego
rocznych regat jesiennych
na Morzu Czarnym. Kiedy
jacht „Akkturus" w ciem
ności stracił orientację
pojawiły się nagle koło
niego dwa delfiny. Płynąc
za nimi w kierunku pełne
go morza jachtowi udało
się ominąć szczęśliwie licz
ne mielizny, między które
zabrnął w ciągu nocy.
SIŁA WYŻSZA
Setki elektrycznych przy
rządów, aparatów telewi
zyjnych i lodówek zniszczo
nych zostało podczas defek
tu regulatord napięć w miej
scowości Windsheim w

Republice Federalnej Nie
miec. Wszelkie roszczenia
o odszkodowanie dyrekcja
elektrowni oddaliła z twier
dzeniem, że defekt regula
tora nastgpił z przyczyn...
siły wyższej.
LEPIEJ NIŻ W OBORZE
Kiedy siedmioletnia Ja
ne Waters po zabawie na
dworze wróciła do swego
pokoju o mało co nie wy
zionęła ducha z przeraże
nia. Na jej łóżku leżał po
kaźny byczek. Okazało się.
ie zwierzę, prawdopodob
nie z nudów, postanowiło
spenetrować dom swoich
właścicieli. Początkowo zro
bilo inspekcję parteru, a
następnie weszło na pierw
sze piętro i miękkie posia
nie Jane wydało mu s»ę

Alain Delon (na zdjęciu)
trącenia kochanka tuż po oraz Jeanne Moreau i Syd”
dokonaniu przez niego zaRome spotkali się te
bójstwa.
„Zafascynowało nowym
filmie reżysera
mnie zło w naturze kobie- pierreGranier-Deferre pt.
ty, która niszczy wszystko
co posiada — odrzuca męża, poświęca
kochanka”
—•: mówił Claude Jutra
w wywiadzie udzielonym
dziennikarzowi Filmowego
Serwisu Prasowego,
~
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dosyć wygodne dla odpo
czynku po niecodziennej
wędrówce.
LEWA ZDOBYCZ
Całkiem lewą zdobycz
udało się uzyskać złodzie
jom w Manchesterze. Obra
bowali oni samochód cię
żarowy kradnąc z niego
140 par obuwia - wszy
stko jednak na jedną lewą nogę.
POWÓD DO ROZWODU
Jeremy
Gentlefoot z
Pecktown w USA zażgdał
rozwodu ze swojg żoną,
ponieważ usiłowała ona
ustawicznie przybierać uś
miech Mony Lisy. Sędzia
orzekł, że jeśli pani Gen
tlefoot w najbliższym cza
sie nie wyzbędzie się tego
nawyku, rozwód zostanie
udzielony.
Wyszukał: M. N.

.,Creeży” realizou.
tualnie na podsta
władania F elicie
c eau.
Popularny aktor wioski
Gian Maria Volante zajął
się reżyserią filmową. Roz
począł już pracę nad fil
mem „Misja w faszystówts
kich Włoszech”. Na pyta
nie dziennikarzy, czy bę
dzie również icyslępoicał
jako aktor, odpowiedział,
że przynajmniej przez dwa
lata nie zamierza przyjąć
żadnej roli.

