W 100 rocznicę urodzin Włodzimierza Lenina

CENTRALNA AKADEMIA W WARSZAWIE
Wczoraj o godz. 18 w Teatrze "Wielkim w Warszawie odbyła się uro
czysta akademia zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin
W. Lenina. Na akademię przybyli przedstawiciele najwyższych władz
partyjnych i państwowych z Władysławem Gomułką, Marianem Spy
chalskim i Józefem Cyrankiewiczem.
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Teatru
AK
informowaliśmy,
dziś, w Gdańsku: mło
dzież
szkół
średnich,
zetemesowcy, studenci wyż
szych uczelni, pracow
nicy przedsiębiorstw i in
stytucji, samorządy miesz
kańców
przystępują do
realizacji zadeklarowanych
na rzecz swego miasta czy
nów społecznych. Wiosen
Przemówienie okoliczno
ściowe wygłosił członek
Biura Politycznego, sekre
tarz KC PZPR Zenon
Kliszko, który m. in. po
wiedział:

Polska klasa robotnicza
i naród polski wraz z całą
postępową ludzkością skła
dają hołd najwyższy dla
dokonań rewolucyjnych, dla
myśli naukowej, dla idei

W Ratuszu G!ówne§o Miasta

społecznych — wodza Wiel
kiego Października i twór
cy pierwszego państwa so
cjalistycznego — Włodzi
mierza Lenina.
Z imieniem Lenina wiąże
się największy przełom spo
łeczny w dziejach świata.
W jego osobie ucieleśniły

Uroczystość wręczenia
»Orderów Stańczyka“
Wczoraj w Sali Czerwo
nej Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku odbyła
się doroczna
uroczystość
wręczenia „Orderów Stań
czyka” — honorowego wy
różnienia redakcji miesięcz
nika społeczno-kulturalne
go „Litery” — za wybitne,
szczególnie związane z roz
wojem ziemi gdańskiej osiągnięcia
w dziedzinie
kultury i sztuki w roku
1969.
Na uroczystość przybyli m.
in.: sekretarz KW PZPR. Je
rzy Hajer,
przewodniczący
Prez. WRN Tadeusz Bejm oraz liczni przedstawiciele świa
ta naukowego i kulturalnego
Wybrzeża.
Zebranych powitał redaktor
naczelny „Liter” Edgar Mi
lewski, * który następnie, we
spół z członkiem
kolegium
■„ Liter”, prezesem
Oddziału
Gdańskiego
ZLP Stanisławą
Fleszarową-Muskat,
wręczył
laureatom „Ordery Stańczy
ka”.
W tym roku przyznano je ze
społowi autorskiemu
mono
grafii „Gdańsk, jego dzieje I
kultura”: T. Bienieekiemu, B.
Chranickiej, J. Chranickiemu,
A. Gosieińeckiej, M. Haisigowi, J. Kowalskiemu, F. Mamuszce, R. Massalskiemu, St.
Matysikowi, W. Medyńskiemu,
M. Pelczarowi, J. Stankiewi
czowi,
X.
Stankiewicz,
A.
Zbierskiemu i M. Zelewskicj.
Ponadto w dziedzinie muzyki
pOrder Stańczyka” otrzymała
Z. Janukowicz w dziedzinie
plastyki — H. Lasecki, a w
dziedzinie teatru — H. Wi
niarska.
W imieniu laureatów serdecz
ne podziękowanie za wyróż
nienie złożył redakcji „Liter”
doc. dr M. Pelczar, z kolei
red. E. Milewski wręczył IX
Stałym
współpracownikom
i, Liter” nagrody
w postaci
Wydawnictwa „Gdańsk, jego
dzieje i kultura”, przyznane
ijn z okazji wydania 100-nego
keszytu pisma.

Uczestnicy
spotkania
zwiedzili Ratusz Głównomiejski, a następnie wy
słuchali koncertu w wyko
naniu Jerzygo
Sulikow
skiego i Zofii Janukowicz.
Uroczystość zakończyła się
toastem,
wzniesionym
przez przew. Prez. WRN
Tadeusza Bejma za dalszy
pomyślny rozwój miesięcz-

Uniwtrsalnv
klucz
Zespól lnżynieryjno-tcchnicz
ny
Zakładów
Metalowych
„Kuźnia” w Sułkowicach pod
Krakowem opracował 1 skie
rował do opatentowania uni
wersalny typ klucza główko
wego, który może zastąpić w
mechanice, głównie samocho
dowej, 8 tradycyjnych
pła
skich kluczy o wielkościach
od 8—24 mm.
Konstrukcja
klucza jest b. nowoczesna i
nie ma dotychczas odpowied
nika w podobnych rozwiąza
niach zagranicznych. Sułkowicki klucz główkowy po przy
znaniu mu patentu wejdzie
pjodukcji jeszcze w br.

nika „Litery” w służbie
nauki i kultury Wybrzeża
Gdańskiego.
(rb)

Demonstracje
we Włoszech
RZYM (PAP). W Rzy
mie i w kilkudziesięciu in
nych miastach
włoskich
odbyły się w sobotę wiel
kie manifestacje młodzie
ży przeciwko
udziałowi
Włoch w NATO oraz prze
ciw wojnie w Wietnamie
i militarnej
interwencji
USA w Laosie i Kambo
dży. W demonstracjach uczestniczyło łącznie kilka
dziesiąt tysięcy studentów,
robotników
i młodzieży
wiejskiej.

się .najpełniej wszystkie
szlachetne ludzkie wartoś
ci. Dzięki temu' stał się
on przywódcą najpotężniej
szego ruchu wyzwoleńcze
go mas pracujących, jaki
znały dzieje.
Kanonem naukowego so
cjalizmu od zarania jego
dziejów była zawsze jed
ność rewolucyjnej teorii i
praktyki.
® Dokończenie na str. 2

W RUCHU ZAWSZE ROZWAŻNIE
pod tym hasłem rozpoczyna się dzisiaj
Tydzień Kultury na Jezdni.

Drogi 55-tysięcznik
zbudują na ekspert

stoczniowcy Komuny Paryskiej
Zapadły już decyzje na
temat budowy w Stoczni
im. Komuny Paryskiej dru
giego z kolei największego
polskiego statku, masow
ca o nośności 55 tys. ton.
Tym razem statek ten
przeznaczony jest na eks
port.
Masowiec, zgodnie z ży
czeniem naszego klienta,
zostanie znacznie zmodyfi
kowany w porównaniu ze
swoim poprzednikiem. M,
in. mają
być dokonane
zmiany w konstrukcji nad
budówki i częściowo — si
łowni, celem zwiększenia
mocy silnika. Budowniczo
wie z „Komuny” przystę
pują we wrześniu br. do
pracy nad swoim drugim

55-tysdęcznikiem.
Termin
przekazania do eksploata
cji tej jednostki wyznaczo
no na rok przyszły.
sta)
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Ziemia Gdańska
w ćwierćwiecze wyzwolenia
Wczoraj odbyło się ko
lejne posiedzenie Zespołu
Koordynacyjnego WK FJN
do spraw
obchodów 25
rocznicy zwycięstwa, któ
re prowadził przewodni
czący tegoż komitetu, kier.
Wydz. Propagandy
KW
PZPR — Stanisław Hinz.
Tematem posiedzenia była
ocena stopnia
realizacji
planu obchodów, ze szcze
gólnym
uwzględnieniem
przygotowań do spotkań oficerów LWP z ludnością,
kampanii odczytowej, pa
troli zwycięstwa,
sztafet
itp. Obok informacji na te
mat przygotowań przędsta

LONDYN (PAP). W sobotę
rano na Oceanie Indyjskim w
odległości 250 mil na połud
niowy wschód od południowo-afrykańskiego portu Durban,
eksplodował liberyjski zbiorni
kowiec „Silver Ocean”. Jed
nostkom ratowniczym
udało
się uratować 27 członków za
łogi. Dwie osoby zginęły w
katastrofie, a los 10 jest je
szcze nieznany.
*

*

RZYM (PAP). 22-letnia Te
resa Matina urodziła w piątek
w szpitalu Vibo Valentia (Wio
chy) czworaczki. Zarówno mat
ka jak i dzieci (sami chłop
cy) czują się dobrze.
«

*

*

WASZYNGTON (PAP). Za
planowany na najbliższy po
niedziałek proces Mansona oraz 5 członków jego gangu
oskarżonych o zamordowanie
aktorki Sharon Tatę oraz 6
innych osób w sierpniu ub.
roku został odroczony do 15
czerwca br.
*

*

*

LONDYN
(PAP).
Zastępca
podsekretarza stanu i dorad
ca
prezydenta
Nixona
do
spraw Bliskiego Wschodu, Jo
seph
Sisco,przybył w sobo
tę we wczesnych godzinach
popołudniowych do stolicy Li
banu, Bejrutu.
*

*

*

MOSKWA (PAP). W piątek
wieczorem zmarł wskutek ata
ku serca 93-letni patriarcha
moskiewski i całej Rusi, Alek
sij.

2WVC

Przewidywany przebieg pogo
dy dla Wybrzeża wschodniego
na 19 bm.
Zachmurzenie zmienne. Tem
peratura od 6 st. rano do 12
st. w ciągu dnia. Wiatry umiarkowane^
południowo-za
chodni®

wiciele zespołów powiato
wych komitetów FJN in
formowali zebranych o im
prezach, jakie już się od
były z okazji 25 rocznicy
wyzwolenia poszczególnych
ziem.
W spotkaniach z lud
nością (zwłaszcza wiejską)
obok oficerów służby czyn
nej wezmą także udział oficerowie rezerwy z I i II
armii LWP.
Manifestacje
na miej
scach pamięci narodowej,
sztafety powiatowe, apele,
odczyty,
patrole zwycię
stwa, sztafeta szlakiem z
Gdańska do Szczecina, spot
kania, imprezy kulturalnorozrywkowe,
warty przy
pomnikach ku czci pomor
dowanych przez hitlerow
ców, zebrania poświęcone
rocznicy 25-lecia zwycię
stwa złożą się na program
obchodów naszego ćwierć
wiecza na odzyskanej zie
mi gdańskiej.
(P)

żury wszystkie wydziały
gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej.
Dokładne
harmonogramy robót spo
rządziły administracje do
mów mieszkalnych, DZBM
postarały się
i ADM
także o potrzebny sprzęt.
Przypominamy przy oka
zji, że nasza gazeta ogło
siła konkurs na „najestetyczniejszy rejon ADM”.

Ili" ŁODZIEŻ ZMS z GdyiyJL ni5 Elbląga, Lęborka
i Starogardu kontynuuje
dziś rozpoczęte w ub. nie
dzielę prace społeczne na
rzecz swoich miast, po
rządkując ulice, zieleńce,
parki i ogródki szkolne.
Niektóre przedsiębiorstwa
z tych miast zadeklaro
wały pomoc przy wywoa Dokończenie na str. 7

Senatorzy krytykują

*

■

Typujemy wynik trzeciego, decydującego spot
kania piłkarskiego GÓRNIK — AS ROMA. Kupo
ny przyjmujemy pocztą (nasz adres: „Dziennik
Bałtycki”, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7), można je
również składać do skrzynki „Dziennika” w hallu
gmachu redakcji, w Biurze Ogłoszeń w Gdyni
(ul. Świętojańska 7) oraz w oddziale redakcji w
Elblągu (ul. Grunwaldzka 31). Wśród uczestników
naszego konkursu rozlosujemy 10 nagród — nie
spodzianek.
Kupony przyjmujemy tylko do godz. 15 we śro
dę 22 bm.
KUPON

•«•to

ne prace porządkowe od
będą się we wszystkich
osiedlach, na terenach ogólnomiejskich, przyzakła
dowych, szkolnych, w par
kach i zieleńcach, na pla
cach zabaw dla dzieci. Wiel
ką akcją porządkowania
Gdańska kierują gospoda
rze poszczególnych dziel
nic, toteż dziś pełnią dy-

KONKURS „DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO”
Wynik spotkania
GÓRNIK — AS ROMA W STRASSBURGU

administrację Nixona
WASZYNGTON
(PAP).
Senator S. Symington prze
mawiając na konferencji
prasowej,
oskarżył rząd
USA, iż ukrywa prawdę o
rozmiarach amerykańskiej
ingerencji militarnej w kra
jach
Azji
południowowschodniej, a zwłaszcza w
Laosie. Rząd — powiedział
senator — stara się utrzy
mać społeczeństwo w nie
świadomości co do udzia
łu w jeszcze jednej woj
nie, która kosztuje Stany
Zjednoczone miliardy do
larów.
*

*

*

Senator Edward Kenne
dy, wystąpił z ostrą kry
tyką polityki Stanów Zjed
noczonych w krajach Ameryki Łacińskiej.
Przemawiając w mieście
Missoula w stanie Monta
na do studentów miejsco
wego uniwersytetu stwier
dził on, iż rząd USA sto
sując politykę zimnej woj
ny bopiera reżimy, które
naruszają podstawowe pra
wa człowieka. Wzywając
do zrewidowania
celów
i zadań organizacji państw
amerykańskich (OPA), se
nator domagał się niezwło
cznego odwołania amery
kańskich misji
wojsko
wych ze wszystkich kra
jów Ameryki Łacińskiej i
stopniowego
ograniczenia
amerykańskiej pomocy wo
jennej i sprzedaży broni

Aęha Khan
odwieM ZSRR
MOSKWA (PAP). Prezydent
Pakistanu
Agha
Mohammed
Yahya Khan odwiedzi Zwią
zek Radziecki z wizytą ofi
cjalną
w
drugiej
połowie
czerwca.

tym krajom, ograniczając
swą pomoc tylko do tych
dziedzin,
które dotyczą
programu rozwoju
we
wnętrznego państw połud
ni o woam erykań ski ch.

Ziemi fidańsklej
W swojej stałej siedzibie,
nie spalonej części nadmor
skiego gmachu teatralne
go w Gdyni, Teatr Ziemi
Gdańskiej
podejmował
wczoraj swych gości na
uroczystym spotkaniu z okazji 10-lecia istnienia.
Przybyli przedstawiciele
władz i społeczeństwa na
czele z sekretarzem pro
pagandy KW PZPR J. Hajerem i przewodniczącym
Prez. WRN T. Bejmern,
który w serdecznych sło
wach podziękował zespo
łowi za pracę artystyczną
wśród publiczności Wy
brzeża.
Część oficjalną spotka
nia zakończyła dekoracja
zbiorowa
zespołu
oraz
trzech jego członków od
znaką honorową „Zasłużo
nym Ziemi Gdańskiej”.
md

Ranny Wietnamczyk, je
den z kilkunastu
ocala
łych z masakry dokona-1
nej przez wojska reżimowe Kambodży we wsi Pra- *
saut.
Według niepełnych
jeszcze danych zginęło tam1
ponad 100 osób. z których (
większość stanowiły kobie
ty, dzieci i starcy.
CAF — AP — telefoto

Pionierzy postępu
w gdańskim rolnictwie
W związku z 20-leciem
działalności
państwowych
ośrodków
maszynowych
odbyła
się
wczoraj w
Gdańsku uroczysta narada
mechanizatorów rolnictwa
Wybrzeża.
Na spotkanie
z aktywem przedsiębiorstw
mechanizacji rolnictwa m.
in. przybyli: wiceminister
rolnictwa L.Cegielski, se
kretarz KW PZPR W. Ba
naś, wiceprzew. Prezydium

Wody opadafq
WARSZAWA (PAP). W do
rzeczu Odry fala powodziowa
zmniejsza się w szybkim tem
pie — nieco powolniej ustę
puje w dorzeczu Wisły. Stany
alarmowe utrzymują się jesz
cze na dolnej i środkowej Odrze, dolnej Warcie, na Wiśle
poniżej Modlina oraz na dol
nych i środkowych odcinkach
Narwi i Bugu.
W woj. warszawskim utrzy
mują się jeszcze duże rozle
wiska w dolinie Narwi i Bu
gu, chociaż na obu rzekach
woda pomału opada. W Puł
tusku wystąpiły przecieki na
śluzie odgradzającej
kanały
od Narwi. Sytuację opanowa
ła ekipa płetwonurków, któ
rzy uszczelnili śluzę workami
z piaskiem. Nad Bugiem, gdzie
jest jeszcze wiele odciętych
wsi i pojedynczych zabudowań
dowozi
się amfibiami żyw
ność dla mieszkańców „wysp”.

WRN K. Smielak i kierów
nik Wydz. Ekonom.
Działalność swoją gdańskie
POM (dwa pierwsze: w No
wym Stawie i Cedrach Wiel
kich powstały już w 1948 r.)
rozpoczynały
w prymityw
nych, trudnych
warunkach.
Dzisiaj dysponują już dobrze
zorganizowaną bazą, w skład
której wchodzą 22 zakłady i
33 filie. W warsztatach skon
centrowano ponad 1800 ma
szyn i specjalistycznych urzą
dzeń.
Podczas dyskusji omawiano
dorobek poszczególnych jed
nostek oraz ich kierunki
1
metody dalszego działania W
powiązaniu m. in. z nowym
systemem bodźców material
nych.

W imieniu władz woje
wódzkich wyrazy uznania
za 20-letnią działalność w
służbie rolnictwa przeka
zał pracownikom
gdań
skich POM sekretarz KW
PZPR W, Banaś.
Szczególnie
uroczystą
częścią spotkania
była
dekoracja zasłużonych pra
cowników przedsiębiorstw
mechanizacji rolnictwa od
znaczeniami państwowymi.
Złote Krzyże Zasługi otrzy
mali:
Z. Bergman,
W.
Niefrzeba i P.
RolnickL
Ponadto
14
działaczom
POM wręczono
Srebrne
Krzyże Zasługi, a następ
nym 10 •— Brązowe.
T. Ch. J
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W 100 rocznicę urodzin Włodzimierza Lenina
• Dokończenie ze str. 1
kwentnie walczy o ułoże
Dzisiaj, kiedy zarówno nie stosunków międzynaro
państwa socjalistyczne jak dowych we współczesnym
i cały światowy ruch ko świecie na podstawie poko
munistyczny stoją w obli jowego współistnienia.
czu nowych i złożonych
Z leninowskich zasad wy
problemów rozwoju spo rasta międzynarodowa polity
ka naszej partii, zmierśfeąca
łecznego, bardziej niż kie w oparciu o sojusz i jedność
dykolwiek potrzebne jest z ZSRR i wszystkimi b|jitniśmiałe kroczenie leninows mi krajami sdcjaliStyćMymi
do utrwalenia i ot»rony poko
ką drogą rozwijania teorii jowego
ładii w feuropie, ui weryfikowania każdego kształtowanego po II wojnie
światowej.
Tworzenie zapory
stanowiska w świetle prak
wobec prób naruszenia tego
tycznych wyników walki ładu
przez imperializm zapolitycznej i budownictwa chodnioniemiecki i jego so
juszników, konsekwentna wal
socjalistycznego.
ka o system bezpieczeństwa
Rozwój systemu socjałis w Europie oparty o powszech
tycznego stał się najważ ne i ostateczne uznanie nie
niejszym czynnikiem ukła naruszalności obecnego stanu
terytorialnego i istniejących
du iśii w skali światowej. granic
państwowych — to za
Imperializm utracił już his sadnicze wytyczne naszej po
lityki.
torycaną inicjatywę. Jak do
Lenin — uogólniając do
wodm tego bohaterska wal
ka narodu wietnamskiego świadczenia rewolucyjnej
i odpór narodów arabskich, walki proletariatu róż
przemoc imperializmu nie nych krajów, doświadcze
może już złamać wyzwoleń nie rosyjskiej rewolucji
czego ruchu narodów i w oraz dorobek pierwszych
ostatecznym rachunku pro lat budownictwa socjali
wadzi do kompromitacji je stycznego w radzieckiej
Rosji — określił główne pra
go agresywnej polityki.
Jedyną perspektywę roz widłowości rozwoju społe
woju ludzkości i rozwiąza czeństwa socjalistycznego.
Ten system
leninow
nia żywotnych jej proble skich zasad, poddany naj
mów daje leninizm, ideolo bardziej surowemu egza
gia i polityka współczes minowi historii, w pełni
nego ruchu komunistycz wykazał swą nieprzemija
nego.
jącą wartość.
Zasadniczą wytyczną le
Kierowniczą siłą rewo
ninowskiej koncepcji sto
lucji
i budownictwa socja
sunków między państwami
listycznego, jej trzonem i
w epoce przejścia od ka
pitalizmu do socjalizmu organizatorem jest partia
komunistyczna.
jest zasada pokojowego
Kierując się leninow
współistnienia państw bez
skimi ideałami zbudo
względu na ich ustrój spo
waliśmy nasze ludowe
łeczny.
państwo
socjalistyczne,
Leninowskie zasady po
realizujemy kierowniczą
kojowego współżycia
rolę klasy robotniczej,
państw w okresie* przecho
umacniamy sojusz robot
dzenia ludzkości z forma
niczo-chłopski. Odrzuca
cji kapitalistycznej do so
jąc obce socjalizmowi
cjalistycznej mają funda
rewizjonistyczne
próby
mentalne znaczenie dla
wynaturzenia naszej pań
wszystkich narodów, dla ca
stwowości partia nasza
łej ludzkości. Zasada poko
wciela w życie zasady
jowego współistnienia ura
socjalistycznego
demosta do najwyższej rangi
kratyzmu, włącza naj
szczególnie w obecnym oszersze masy do uczest
kresie, kiedy niebezpieczeń
nictwa w zarządzaniu i
stwo nowej wojny świato
rządzeniu,
wychowuje
wej zawiera w sobie groź
wszystkich pracujących
bę termonukleannej katas
w duchu odpowiedzial
trofy.
ności .za powierzony od
Polska Ludowa wraz z
cinek pracy, za własny
innymi państwami wspól
zakład i za cały kraj.
noty socjalistycznej konse
Lenin podkreślał, że wyż

Zarząd Portu Gdańsk
wzywa do pracy w porcie całą rezerwę
robotników portowych na wszystkie
zmiany i rejony, oprócz niedziel i świąt
aż do odwołania.
Jednocześnie nadmieniamy,- że Wydział Rezerw
Portowych w Nowym Porcie, ul. Oliwska 35 (ba
rak) codziennie oprócz czwartków i sobót od go
dziny 7.30—8.30 — dokonuje rejestracji mężczyzn
w wieku od lat 18—45, do pracy w rezerwie por
towej, oraz przedłuża wygasłe umowy-zlecenia z
ubiegłych lat.
K-2354

NIERUCHOMOŚCI
DOMEK 4-izbowy, wygody,
z ogrodem, wolny, włas
ność hipoteczna w Często
chowie, sprzedam. Wiado
mość:
Gd.-Wrzeszcz,
ul.
Żeleńskiego 15, teł. 41-63-80.
________
G-65‘31
Willę jednorodzinną sprze
dam. Gdynia,
Redłowska,
teł. 22-17-35; godz. 8-11.
M
G-1394

DZIAŁKĘ budowlaną 1490
m kw., pięknie położoną,
w Osiedlu Wysoka zamie
nię na mieszkanie własnoś
ciowe w trójmieścle. Mi
chał Jażdżewski,
Osowa,
k/Chwaszczyna.
S-1463
ZIEMIĘ sprzedam Tub wy
dzierżawię około 4 ha na
ogrodnictwo, okolica Gdy
ni. Oferty Biuro Ogłoszeń
Gdynia pod S-1447.

szość każdego ustroju spo
łecznego miifz# ślę w osła
teeznym
rachunku jego
zdolnością do stworzenia
wyższej społecznej wydaj
ności pracy. Ta leninow
ska teoria o decydującym
znaczeniu społecznej wy
dajności pracy dla zwy
cięstwa socjalizmu stano
wi dziś klucz do porozu
mienia współczesności. Ze
spolenie rewolucji nauko
wo-technicznej z socjaliz
mem, z
budownictwem
socjalistycznym będzie bo
wiem miało decydujące
znaczenie dla rozstrzyg
nięcia rywalizeji między
socjalizmem a kapitaliz
mem.
Socjalizm, dzięki
swej społecznej wyższości,
może lepiej i skuteczniej
rozwiązywać wszystkie pro
bierny, które niesie ze so
bą rewolucja naukowotechniczna, może lepiej i
skuteczniej
wykorzystać
jej zdobycze w interesie
człowieka. Wychodząc z
tych założeń partia nasza
nakreśliła na V Zjeździe
i ostatnich posiedzeniach
plenarnych KC kierunki
przechodzenia od eksten
sywnego do intensywnego
rozwoju gospodarczego.
Nabyliśmy wielkiego do
świadczenia w walce o
wzrost produkcji w pod
stawowych
dziedzinach
przemysłu i rolnictwa. Obecnie weszliśmy jednak
już w taki okres, kiedy
zasadniczego znaczenia na
brała kwestia, nie tylko
ile się wytwarza,
lecz
również, jakim kosztem
i na jakim poziomie tech
niczno-ekonomicznym wy
twarzanie to przebiega. Te
jakościowe mierniki wzro
stu ekonomicznego przede
wszystkim miał na myśli
Lenin, kiedy mówił, że spo
łeczno-ekonomiczna prze
waga socjalizmu nad ka
pitalizmem w ostatecznym
rachunku zależy od spo
łecznej wydajności pracy.
Jedną z naczelnych za
sad pomyślnego rozwoju
budownictwa socjalistycz
nego jest internacjonalizm
proletariacki, a więc we
współczesnych warunkach t
przede wszystkim jedność
krajów systemu socjalisty
cznego.

REDA: działka budowlano-ogrodnicza, uzbrojona 2500
m kw., Orłowo:
zabudo
wania fermowo-warsztatowe. mieszkanie, pick-up,
sprzedam. Tel. 31-71-55.
G-6325
DZIAŁKĘ 016 m kw. W Sta
rogardzie
Gd.
sprzedam.
Wiadomość: telefon 598.
________
G-6829
DOMEK murowany z par
celą, własność, w Orłowie,
sprzedam.
Tel.
31-70-72.
godz. 11-13.
G-7024

MATRYMONIALNE
WYTNIJ — Szczęście — Za
chowaj.
Prywatne
Biuro
Matrymonialne
„Neptun”,
Gdańsk,
Śniadeckich, po
myślnie kojarzy małżeń
stwa od 1920 roku. G-6166
PANNA przystojna,
wy
kształcenie średnie,
mie
szkanie, materialnie nieza
leżna, pozna pana około
lat 40 w celu matrymo
nialnym. Rozwiedzeni wy
kluczeni. Oferty Biuro Ogłoszeń Gdynia pod SM-1364.

KUPNO
Dnia 17 kwietnia 1970 r. zmarł w wieku lat 61

ALFONS KRAUSE
długoletni pracownik Wojewódzkiego Przedsiębior
stwa Produkcji Pomocniczej nr 2 w Gdyni, ul.
Hutnicza 1.
Zmarły był wartościowym pracownikiem i do
brym kolegą.
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Szpitala Miejs
kiego w Gdyni nastąpi dnia 20 kwietnia 1970 r.
o godz. 9.45.
Zonie i rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego
współczucia składają
K-2374

dyrekcja, Rada Zakładowa, koleżanki I
koledzy z WPPP nr 2 Gdynia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 kwietnia
1970 r. po długiej chorobie zmarł w wieku lat 35

tow. inż. TADEUSZ KĘBŁOWICZ
długoletni pracownik Centrali Maszyn Biurowych
w Gdańsku.
W Zmarłym straciliśmy oddanego i cenionego
współpracownika.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczu
cia składają
dyrekcja, POP, Rada Robotnicza, Rada
Zakładowa i współpracownicy z CMB.
Pogrzeb odbędzie się 20 kwietnia 1970 r. c- godz.
14 na cmentarzu w Oliwie.
G-7205

FORTEPIAN kupię. Tele
fon 51-47-74. ________ G-6755
PIECYK gazowy do łazien
ki pilnie kupię.
Telefon
21-17-59^_________
S-1337
PŁASZCZ skórzany,
ko
stium,
kurtkę,
rozmiar
średni, kupię. Oferty Biuro
Ogłoszeń Gdynia pod S-1361.

Wspólnota państw so
cjalistycznych jest dziś bo
wiem główną podporą dla
całego rewolucyjnego ru
chu robotniczego i antyimperialistycznej walki na
rodów. Wspólnota ta nie
sie na sobie główny cię
żar walki z imperializ
mem w obronie wolności
narodów i pokoju.
Naród polski ma szcze
gólne powody, aby obcho
dom 100-lecia urodzin Le
nina nadać uroczysty cha
rakter. Polski ruch rewo
lucyjny rozwijał się przez
wiele lat w bezpośrednim
współdziałaniu i pod jego
osobistym wpływem.
Lenin był blisko i emo
cjonalnie związany z Pol
ską. Na polskiej
ziemi
przebywał od czerwca 1912
roku do sierpnia 1914. Na
pisał tu ponad 300 prac
i artykułów. Nie omijał
żadnej sposobności, by dać
wyraz swej gorącej sym
patii dla uciemiężonego
przez zaborców
narodu
polskiego. W polskiej kla
sie robotniczej
widział
najbliższego
sojusznika
robotników rosyjskich, uważał ją za bojowy i re
wolucyjny oddział prole
tariatu we wspólnej walce
z caratem.
Sprawa polska głęboko
nurtowała Lenina zarówno
ze względu na jej ogólne
znaczenie polityczne
w
skali europejskiej, jak i
jej związek z rewolucją
rosyjską. Od pierwszych
wypowiedzi w kwestii poi
skiej na łamach „Iskry”,
w początkach XX wie
ku, do słynnego dekretu
Rady Komisarzy
Ludo
wych po Rewolucji Paź
dziernikowej — Lenin i
bolszewicy zawsze opowia
dali się za prawem wszyst
kich narodów uciskanych
imperium rosyjskiego, a
w tym narodu polskiego,
do samookreślenia, i po
pierali sprawę niepodle
głości Polski.
Nauki Lenina pozwoliły
polskiemu ruchowi robotni
czerpu przezwyciężyć włas
ne błędy i wypracować wła
ściwy program i linię po
lityczną. Rozwój ideowy
Komunistycznej Partii Pol

ski to długi proces formo
wania koncepcji politycz
nych odpowiadających naj
bardziej żywotnym intere
som polskiej klasy robot
niczej i narodu.
KPP była partią konse
kwentnie internacjonalistyczną, partią, która gło
siła sojusz narodu polskie
go z ZSRR, która solidar
ność i obronę pierwszego
państwa
socjalistycznego
uważała za podstawowe za
danie robotników polskich,
leżące również w bezpo
średnich interesach naro
du polskiego.
Polska klasa robotnicza
weszła w okres II wojny
światowej bez swojej re
wolucyjnej partii, lecz ko
muniści polscy od pierw
szej chwili podjęli walkę
o wyzwolenie narodowe i
społeczne. W podziemu od
budowali partię marksis
towsko-leninowską, Polską
Partię Robotniczą, która
przejęła całe przeszłe do
świadczenie polskiego ru
chu robotniczego, przewar
tościowała je i otworzyła
nowy etap jego rozwoju,
etap pełnego i konsekwent
nego zespolenia leninizm u
z realiami polskiej sytuacji
społecznej i narodowej.
Walka narodowowyzwo
leńcza przeciwko okupan
towi hitlerowskiemu, któ
rej przewodziła PPR, zos
tała uwieńczona odrodze
niem Polski i utworzeniem
socjalistycznego państwa lu
dowego.
W ciągu życia jednego
pokolenia, dzięki internacjo
Balistycznej polityce żarów
no PZPR i KPZR, został
zburzony mur nieufności i
uprzedzeń nacjonalistycz
nych, które przez wieki
klasy posiadające wznosiły
między narodem polskim a
jego bratnimi słowiański
mi sąsiadami na wschodzie.
Ten triumf internacjonaliz
mu wyrasta z leninowskich
tradycji, jest wynikiem so
cjalistyezrnyćh
stosunków
społecznych, ideowej i ustrojowej wspólnoty obu
■naszych s krajów, a także
rezultatem zasadniczej zgod
ności ich ideowych, kla
sowych i narodowych inte

MASZYNĘ stolarską, wy- |! WYNAJMĘ pokój.
Płatnej
Gdynia,]
równarkę z piłą tarczo .vą Jj za rok z góry.
Czołgistów
50/37.
S-1359
sprzedam. Gdynia-Chylonia,
Kartuska 45-59/108 po godz,
PRACA
16.
S-1391
POMOC do 2 dzieci po
WIĘKSZĄ ilość kur nio trzebna.
Gdańsk-Wrzeszcz,
sek,
sprzedam.
Gdańsk- Sobótki 5/2. ________ G-6701
-Chełm, Odrzańska 16/3.
__________
G-6952 POMOC domowa na stałe
potrzebna.
Warunki bar
PASIEKĘ 70-pniową, duża dzo dobre. Gdynia-Orłowo,
S-6349
przenośna pracownia, kom al. Zwycięstwa 240.
pletny sprzęt,
doskonałe
miejsce, stan idealny, sprze
dam. Tel. 41-25-95.
G-6969
BRANSOLETKĘ złotą,
osiemnastokaratową,
sprze
dam. Oferty Biuro
Ogło
szeń Gdynia pod S-1421.

LOKALE
OLSZTYN:
dwupokojowe,
komfortowe mieszkanie, za
mienię na
mieszkanie —
Gdańsk.
Oferty:
telefon
Olsztyn 20-93._________G-6673

POMOC domowa do 2,5-let
niego dziecka na stałe pótrzebna. Wrzeszcz, Żywie
cka 14/6, tel. 41-99-67.
____________ G-6876
STARSZA pomoc domowa
trzy razy tygodniowo po
trzebna. Gdańsk, Heweliu
sza 14 m. 1.
G-7031

SPRZEDAŻ

KUPIĘ pokój, kuchnia, ła
zienka, wyłączone. Telefon
51-03-88.
G-6835

RADIO „Philipsa” i magne
tofon 4-ścieżkowy,
stereo,
samochodowe, sprzedam. —
Tel. 41-07-34._________ G-6771
KROWĘ młodą,
wysokocielną sprzedam.
Gdańsk-Olszynki, ul. Niwki 7.
G-6702
MOTORÓWKĘ plastykową,
nową, model zagraniczny,
sprzedam. Oferty
Biuro
Ogłoszeń Gdańsk pod G-6872.___________________ _
SZAFĘ trzydrzwiową, ma
hoń, wysoki połysk, z lu
strem, sprzedam. Telefon
51-31-62.
G-6875
PIANINO czarne „Feurich”
sprzedam. Tel. 21-94-55, wie
czorem.
S-14L4

M-4 Witomino — radiosta
cja, zamienię na podobne
najchętniej we Wrzeszczu.
Telefon 430-795 do 15.
S-1356
DWUPOKOJOWE,
Tl
p7,
Przymorze, zamienię
na
trzypokojowe lub równo
rzędne w innym punkcie.
Oferty Biuro Ogłoszeń —
Gdańsk pod G-6943.
PRACUJĄCA pilnie poszu
kuje pokoju umeblowane
go. Gdynia, tel. 21-36-55.
______________
S-1418
LOKALU na punkt usługo
wy kaletniczy w Gdyni po
szukuję. Oferty Biuro Ogłoszeń Gdynia
pod
S-1403.

a

SPORT

■

SPORT

szczególności wraz z Komu
nistyczną Partią Związku Ra
dzieckiego, związana z nią
długoletnimi więzami in»
ternacjonalistycznej współ
pracy polskiego ruchu ro
botniczego — spadkobierczynią podstawowych za
sad i idei Lenina”.
Kierując się, jak dotąd
leninizmem — będziemy ra
zem ze Związkiem Radziec
kim i innymi bratnimi kra
jami, razem z międzynaro
dowym ruchem komunis-,
tycznym i robotniczym —
nadal konsekwentnie szli
ku zwycięstwu sprawy so
cjalizmu, wolności naron
dów i pokoju.
■

SPORT

■

SPORT

Niedzielne imprezy sportowe
BOKS
GDAŃSK, hala Stoczni Gdań
skiej, godz. 11 — finały indy-

Sportakicda

sportów obronnych
studentów WSE

Blisko 400 studentek i stu
dentów Wyższej Szkoły Eko
nomicznej brało udział w eliminacjach na poszczególnych
latach w spartakiadzie spor
tów obronnych. W sobotę na
stadionie SLA w Sopocie gru
pa kilkudziesięciu najlepszych
stanęła do uczelnianych fina
łów. Przełajowa trasa prowa
dziła poprzez pobliski las i li
czyła
ponad 1 000 m, przy
czym startujący
musieli w
trakcie biegu odbyć jeszcze
strzelanie do tarcz oraz rzuty
granatem.
Zarówno dziewczęta, jak i
chłopcy wykazali
w
czasie
imprezy sporo ambicji, koń
cząc bieg na ogół w dobrej
kondycji
fizycznej.
Wśród
dziewcząt
najlepszą okazała
się Wiesława Kaszuba — 206
pkt., 2) A. Piech — 50 pkt.,
3)
E. Jankowska — 49 pkt.
Chłopcy — 1) E. Orlikowski
— 753 pkt., 2) E. Pancer —
746 pkt.,. 3) R. Oziewicz —
610 pkt., 1) T. Miłek — 580
pkt.,, 5) T. Zabrowski — 454
pkt.., 6) Zb. Wieśniak — 435
pkt.
Spartakiadę
przeprowadziły
uczelniane
organizacje AZS,
ZSP i LOK, przy współpracy
i pomocy ZIM LOK, MKKFiT,
Woj. Insp. Straży Pożarnych
w Sopocie, Studium Wojsko
wego i Studium WF uczelni.
(st)

MOTORYZACYJNE
NADWOZIE uszkodzone do
„Wartburga” sprzedam. —
Tel. 22-14-53.
G-6621
„VOLKS WAGEN A 1200”, —
stan idealny, pilnie sprze
dam. Tel. 31-69-44.
G-6656

widuałnych mistrzostw okręgu
seniorów w boksie.
PIŁKA NOŻNA
GDYNIA,
stadion przy ul.
Ejsmonda, godz. 15 — spotka
nie II ligi: MZKS Gdynia —
Urania Ruda Śląska.
GDYNIA, boisko na Oksy
wiu, godz. 10.30 — spotkanie
ligi międzywojewódzkiej: Flo
ta — Olimpia Elbląg.
GDAŃSK, stadion
Lechii*
godz. 15.30 — spotkanie ligi
międzywojewódzkiej:
Lechia
— Polonia Gd.
TCZEW,
stadion
miejski*
godz. 15 — spotkanie ligi mię
dzywojewódzkiej :
Unia
—
Bałtyk.
*

*

ZAPASY
GDANSK, sala Spójni przy
ul. Słowackiego, godz. 11 —
spotkanie ligi terytorialnej w
zapasach: Spójnia — Czarni
Nakło.
GDANSK, stadion AZS przy
ul. Reja, godz. 9,30 — sparta
kiada
sportów
obronnych
AMG.

„OPLA Recorda”, 1970, no
wego sprzedam. Oferty Biu
ro Ogłoszeń Gdańsk pod
G-6947.
„TRABANTA 600,
montu sprzedam.
21-24-05.

*

W niedzielę w lidze okręgo
wej grają: Czarni Pruszcz —
Flota II (g. 15), Start Star. —
Wisła Tczew (g. 11), Gedania
— Stocznia Płn. (g. 16), MRKS
Gdańsk — Włókniarz Star. (g.
11), Lechia II — Gryf Wejh.
(g. 13), Bałtyk U — MZKS
Gdynia II (g. 16).

KAROSERIĘ po wypadku
nowej
„Warszawy”
ku
pię. Telefon 41-60-76,
po
godz. 14,_______________S-1442

do
re „MOSKWICZA 407” sprze
Telefon dam.
Kościerzyna,
ul.
S-1407 Źródlana 1.
S-1430

„SKODĘ 1000 MB”,
rok
1968,
sprzedam.
Telefon
52-28-36, dzwonić
wieczorem.___
G-6743
„WARTBURGA”, stan ide
alny, pilnie sprzedam. —
Gdynia-Orłowo, ul.
Szy
prów 5.______________ S-1289

AUTO - Sprzedaż,
Gdynia,
Świętojańska
81,
telefon
21-38-23, kupno - sprzedaż
samochodów
osobowych,
NORWESKA rodzina (2 dzie nowych i używanych, godz.
ci 3 i 1 rok) poszukuje 14-17, Szymański.
S-097
młodej pomocy do dzieci „WARSZAWĘ 223”, nową,
i prac domowych. Angiel
eksportową, wybór koloru
ski lub niemiecki pożąda
w „Motozbycie”, sprzedam.
ny. Tel. 271-607.
S-1450
Oferty Biuro Ogłoszeń —
Gdańsk pod G-6828.

ŁÓDŹ: zamienię pokój z
kuchnią, nowe bloki, kwa
terunkowe, na równorzęd
LEKARSKIE
ne na trasie Wrzeszcz —
Kamienny Potok. Telefon DR KRAJEWSKI Stanisław,
skórne,
weneryczne,
—
51-32-17; po godz. 16.
_______________________ G-6S79 Wrzeszcz,
Marchlewskiego
dworca, telefon
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne, 13, obok
poszukuje pokoju na umo 41-06-97.______________________
wę stoczni. Oferty
Biuro
Ogłoszeń Gdańsk pod G~
-6693.________________________

resów. W sojuszu polsko-radzieckim, we wspólnej
jednolitej polityce obu na
szych państw oraz wszyst
kich państw socjalistycz
nych naród polski widzi
niezmiernie doniosłą prze
słankę rozwoju swego so
cjalistycznego państwa i
podstawową gwarancję po
koju w Europie.
„Polska Zjednoczona Par
tia Robotnicza — pisał nie
dawno Wł. Gomułka - ucząc
się leninizmu na sukcesach
i porażkach swych poprzed
niczek i ich leninowskiej
krytyce, czuje się — wraz
z całym światowym ru
chem komunistycznym, a w

„ZASTAVĘ” sprzedam. —
Gdańsk, Rajska 4E-8. G-6B30

„WARTBURGA 1000”, pro
dukcja 1965, przebieg 21 000,
stan idealny, sprzedam. —■
Tel. 21-99-91.__________ S-1341
DR Z. KRAJEWSKI, skór „MOSKWICZA 403”,
rok
85
ne, weneryczne, Wrzeszcz, produkcji 1965, cena
tys., sprzedam. Tel. 21-22-29.
Grunwaldzka
24,
telefon
________________________ S-1342
41-06-47.
G-6019
„MOSKWICZA 401”, w do
brym stanie sprzedam. —
RÓŻNE
Telefon 43-11-37, godz. 11-17.
_______________
G-6925
POGOTOWIE
radiotelewizyjne,
telefon
41-98-08, SAMOCHÖD ciężarowy 4Edward Deneko.
G-6798 -tonowy „Diesel-Klockner”,
sprzedam. Gdańsk, Skarpo
DO wynajęcia garaż ogrze
wa 69/2, tel. 32-04-27. G-6916
wany.
Sopot,
Kopernika
9/2, tel. 51-44-Q6,
G-6709 „WARSZAWĘ” garbus, po
sprzedam.
—
WSPÓLNIKA z
samocho remoncie
dem na sezon przyjmę. — Wrzeszcz, Glinki 1/10, Ru
G-G908
Oferty Biuro Ogłoszeń — sin.
Gdynia pod S-1232.
„SYRENĘ 104”, nową —
Wiadomość: —
POSIADAM samochód Com sprzedam.
bi — przyjmę przedstawi Gdańsk - Przymorze, ulica
Chłopska
22,
kl. E, m. 12.
cielstwo,
przystąpię
do
G-6907
spółki. Oferty Biuro O- ____________
głoszeń Gdańsk pod
G- „MERCEDESA ISO-DC, 1935
-6902.
r„ sprzedam. Gdańsk, ul.
G-6940
PIELĘGNACJA nóg] pedi Elbląska 73b/3.
sprze
cure — Sopot, Armii Czer ~ZASTAVĘ” 1965]
wonej 57/2, tel.
51-05-34, dam. Sopot, Biela 5/14.
godziny 10-13 i 15-18. G-7011
G-7020

KOMUNIKAT
Zasadnicza Szkoła Budowy Okrętów Stoczni im. Ko
muny Paryskiej w Gdyni przyjmuje uczniów do na
uki zawodu w specjalnościach:
— monter kadłubów okrętowych,
— monter maszyn i urządzeń okrętowych*
— monter rurociągów przemysłowych.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
— ukończona szkoła podstawowa,
— wiek 15—16 lat,
— dodatnie wyniki badań lekarskich i psycholo
gicznych.
Nauka zawodu trwa 3 lata. Okres nauki jest wlicza
ny do okresu zatrudnienia w stoczni. Uczniowie otrzy
mują wynagrodzenie zgodnie z przepisami o nauce
zawodu. Istnieje możliwość otrzymywania dodatkowej
pomocy materialnej (dla siert, półsierot i dzieci z
rodzin wielodzietnych). Absolwenci ZSBO mają możli
wość dalszego kształcenia się w przyzakładowym
Technikum Budowy Okrętów dla Pracujących. Kan
dydaci wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia zosta
ną zawiadomieni pisemnie o dokładnym terminie ba
dań lekarskich i psychologicznych, przewidzianych w
m-cu czerwcu. Podania należy kierować na adres:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni, ul. Energetyków 13a, w terminie
do 31 maja br.
K-2235

Dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu
Gastronomicznego w Sopocie zatrudni:
— cukierników, o specjalności produkcji lodów* na
okres sezonu letniego,
— szefów kuchni, kucharzy.
Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji sekcja kadr
— gmach Prezydium MRN w Sopocie, ul. Kościuszki
nr 25, pokój nr 22, tel. 51-26-43.
K-2371
Drukarnia Kolejowa w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4
zatrudni natychmiast maszynistę drukarskiego (offse
towego) ze skierowaniem z Urzędu Zatrudnienia z
aktualnymi wpisami w dowodzie osobistym 1 ksią
żeczce ubezpieczeniowej. Warunki płacy do omówie
nia na miejscu.
K-2191
Izba Rzemieślnicza w Gdańsku zatrudni dozorcę — za
pewnione mieszkanie służbowe, warunek — zamiana
mieszkania z dotychczasowym dozorcą.
K-2293

„-DZTENNIK BAŁTYCKI”. Gdańsk larg Drzewny 3-7 TELEFONY: centrala - 51-50-41, sekretariat redakcji 31-35-30, dział miejski 31-45-17, dział gosp.-morski 31-63-28, dział terenowy
SM8-97
sekt etan
redakdl
31-27-33*
,/Śmiało i szczerze” 31-20-62, hala maszyn 81-28-51, Inne działy łączy centrala. Red. nocna 31-05-71 1 31-35-66, Biuro Ogłoszeń: Gdańsk, Targ Drzewny 8-7. tel 31-35 80 oraz
Gdvnla.
ul
Świętojańska 9 tel 21-64-72 m
ODDZIAŁ REDAKCJI W ELBLĄGU, ul. Grunwaldzka 31. tel. 20-95 ■ Pismo redaguje KOLEGIUM w składzie: Jerzy
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Rozmowy w niedzielę

na McBfdcmku
Staraniem Muzeum na Maj
danku i lubelskich oddziałów:
Związku Bojowników o Wol
ność i Demokrację oraz Zwiąż
fcu Polskich Artystów Plasty
ków poczyniono szereg kroków
zmierzających do zorganizo
wania stałej
galerii sztuki
antywojennej przy MUZEUM
ŃA MAJDANKU. Do galerii
tej od szeregu lat gromadzi
się eksponaty, bądź to spec
jalnie zakupione, bądź to prze
kazane w formie daru przez
artystów
plastyków'
z
całego_ kraju. Podkreślić należy,
że idea zorganizowania stałej
ekspozycji na Majdanku zro
dziła się podczas ogólnopolskich
wystaw „PRZECIW WOJNIE”,
organizowanych co trzy lata
na terenie b. hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego.
Dotychczas odbyły się trzy
takie wystawy. Część ekspona
tów z tych wystaw' zakupiono,
pewną liczbę bezpłatnie prze
kazali Muzeum ich autorzy.
Z okazji 25 rocznicy zwycię
stwa nad faszyzmem i zakoń
czenia drugiej wojny świato
wej organizatorzy zaprezentu
ją na specjalnej wystawie do
tychczas zgromadzone ekspo
naty. Na wystawie, której
otwarcie odbędzie się w przed
dzień 25 rocznicy zakończenia
drugiej wojny światowej ekspo
Uowanych będzie 100 prac ma
larstwa, grafiki i rzeźby ok.
50 autorów. Wystawa — poza
Lublinem — eksponowana bę
dzie także w inych miastach
naszego kraju oraz ośrodkach
zagranicznych.

9
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Trochę o metodzie, czyli..
15 października 1941 roku generalny gubernator
Hans Frank wydal zarządzenie, jak większość je
go zarządzeń, zakończone stwierdzeniem: „podlega
karze śmierci”. Tym razem podlegali karze śmier
ci wszyscy mieszkańcy gett, ukrywający się poza
ich granicami jak i Polacy udzielający pomocy
uciekinierom.
10 listopada 1941 roku komendant niemieckiej
policji porządkowej dystryktu warszawskiego ppłk
Jarkę rozkazał — i potwierdził ten rozkaz na piś
mie — aby ordnungpolizei strzelała do wszystkich
spotkanych poza gettem Żydów łącznie z dziećmi.
AD samym gettem
warszawskim, tak jak
nad wszystkimi get
tami w zniewolonej przez
Hitlera Europie, wisiał już
od zarania ich tworzenia
nimmlerowski rozkaz total
nej zagłady. Ale to maso
we zniszczenie było w po
jęciu hitlerowskich rasistów normalną koleją rze
czy. Aby dopełnić obrazu
obłędu i rasistowskiej nie
nawiści, zaist-raszyć izolo
wanych Żydów i zniszczyć
zarodki jakiegokolwiek bum

sławska organizacja PPR
organizowała
rekrutację
Żydów <r- gwardzistów' do
oddziałów
partyzanckich.
Ochotnicy
korzystali
z
mieszkań członków i sym
patyków PPR, polscy ko
muniści opiekowali się i
ratowali rodziny tych ochotników. Do akcji pomo
cy włączyli się „Polscy So
cjaliści”, PPS-WEN, lu
dowcy, demokraci i kato
licy. 25 tys. uciekinierów z
getta znalazło schronienie
wśród Polaków. Wiele sie
rot żydowskich adoptowa
ły polskie rodziny.
27. XI 1942 roku Pol
ska Rada Narodowa w
Londynie, na podstawie ra
portu sporządzonego
w
kraju przez katolicki Front
Odrodzenia Polski, które
go czołową działaczką by
ła Zofia Kossak-Szczucka,
opracowała protest w spra
wio masowego mordowania
ludności żydowskiej. Miał
ten protest wstrząsnąć su
mieniem świata i wzmoc
nić po wojnie „pragnienie
kary za zbrodnie, przestrze
gać zbirów, że pilnie śle
dzeni i rejestrowani, nie
ujdą zasłużonej karze i
rychło odczują twardą rę
kę
sprawiedliwości
na
swych grzbietach”.
O wszystko działo się
tak niedawno. Dla
tego też, kiedy cała
Polska obchodząc Miesiąc
Pamięci Narodowej, chyli
czoła przed bohaterstwem
i ofiarą bojowników war
szawskiego getta, wspomi
nając tragiczne chwile, któ
re przeżywał wówczas ca
ły naród, niepokój nasz
burzą i gniew wywołują
głosy dochodzące ze stro-

nych tych, którzy zapom
nieli o dziejach najnow
szych.
Piszczą mysimi głosami
urządzeni za izraelskie za
pomogi, amerykańskie do
lary i enerefowskie ódsżko
dowania syjonistyczni filo
zofowie i historycy o na
szym
antysemityzmie i
krótkiej pamięci. Czynią
tak tylko dlatego, że nie
godzimy się i nigdy go
dzić nie będziemy z zabor
czą polityką Izraela,
z
bestialstwem jego pilo
tów palących arabskie mia
sta, szpitale i szkoły, dla
tego, że nie pogodzimy się
nigdy z syjonistyczną te
orią „dwóch ojczyzn” i sy
jonistyczną polityką eks
pansji, że pogardzamy me
todami, które wynaleźli
kaci polskiego narodu w
czasach hitlerowskiej Rze
szy.

do trzech razy sztuka
TUDENCKIE waka
cyjne obozy nauko
we stały si^inśtytucją uznaną i popularną.
Organizowane w atrakcyj
nych miejscowościach, za
pewniają swym uczestni
kom przyjemny wypoczy
nek, równocześnie przy
gotowują do
przyszłego
zawodu — program obo
zów obejmuje bowiem za
jęcia szkoleniowe, zazwy
czaj dostosowane do ak
tualnych potrzeb goszczą
cego studentów regionu.
Ta ostatnia zasada szcze
gólnie przestrzegana była

S

W ramach tego tematu
interesowaliśmy się
też
wpływem istniejących tu
ośrodków nä zanieczyszczę
nie jezior radlińskich oraz
zagospodarowaniem melio
racyjnym...
Jezioro Białe, płn.-zach’;
część jeziora Rekowo, pół
wysep Lochew — to są
tereny zarówno dużego za
gęszczenia ośrodków wcza
sowych, jak też i indywi
dualnego ruchu turysty
cznego. Trzeba więc od
powiednio
przeprojekto
wać sieć przewodów, zwięk
szyć
ich
średnicę
na
niektórych odcinkach. Nad
tymi właśnie zagadnie-,
niami pracowała 20-oso-i
bowa grupa naszych stu-^
dentów, trudząc się co-;
dziennie po 6—8 godzin.
Zaproponowali oni wspom
niane już przeróbki i uzupełnienia, wybudowania
na półwyspie
zbiornika
na wieży, wznoszącego się
na około 15 m nad poziom
jezior, z siecią rozprowa
dzającą wodę do poszcze
gólnych ośrodków. Nawia
sem mówiąc wieża ta mo
głaby stanowić atrakcyjny
punkt widokowy na trzy
jeziora... W sumie więc
przeprowadziliśmy pomia
ry geodezyjne, zaprojekto
waliśmy sieć rozprowa
dzającą wodę — i na tej
podstawie można by spo
rządzić kosztorysy całego
założenia — tym więcej,
że chodziłoby tu głównie
o pewne niewielkie prze
róbki.

tu,
[porządkowe władze
hitlerowskie otrzymały po
zwolenie na mordowanie
ludzi bez żadnego uzasad
nienia i ostrzeżenia w sa
mych gettach.
W nocy z 17 na 18 kwiet
nia 1942 roku wyciągnięto
z domów i rozstrzelano na
ulicy 52 politycznych i spo
łecznych działaczy żydow
skich przebywających w
warszawskim getcie.
W
maju wydano 187 wyroków
To oni tymczasem popi
śmierci na Żydów „prze
jawiających nieposłuszeń
sują się krótką pamięcią
stwo wobec władzy”, 3. VI
po to, aby za wszelką ce
1942 roku pod tym samym
nę zmniejszyć i wybielić
zarzutem stracono 110 lu
odpowiedzialność
za ludo
dzi, w tym 10 kobiet.
bójstwo na Żydach i innych
To była przygrywka do
tragedii ostatecznej. W po
narodach — tych, którzy
łowie lipca 1942 roku zja
dziwnym zrządzeniem hi
wił się w getcie war
storii
skumali się z wład
szawskim sam Heinrich
cami Izraela i przekazali
Himmler. Spojrzał z po
EDWOŚMY dobrnęli do wiosny, trzeba szy
gardą na zgotowane przez
im swoje doświadczenia.
kować się do letniego spektaklu matural
podwładnych mu siepaczy
nego. Zresztą może już niedługo, a tego po
Rocznica powstania w
ważnego spektaklu nie będziemy w ogóle oglą piekło na ziemi, na to
getcie warszawskim przy
wszystko, co było dnem
dali, zaś młodzież nie będzie go przeżywała. W
pomina nam całą prawdę
nieszczęść, wykwitem nie
kołach bowiem nie tylko pedagogicznych, ale i w
o tamtych latach, a hołd,
notowanego
barbarzyństwa
środowiskach pozaszkolnych coraz bardziej serio
jaki składamy w tym dniu
i okrucieństwa. Polecił zli
mówi się o zlikwidowanu matury, jako tego wiel
bohaterom
getta, jest wy
kwidować warszawskie get
kiego progu dzielącego niedojrzałych od dojrza
razem dumy z tej karty
to przez... wysiedlenie jego
łych. Tu i ówdzie czynione są w tym zakresie eks
w roku ubiegłym, Zrzesze
naszej historii.
miesizkańców i wyniszcze
perymenty. Odnosi się wrażenie jakoby w więk
nie Studentów Polskich
— Jaki jest
dalszy los tei
nie w obozach zagłady.
Remigiusz
szej cenie były inne „progi” eliminacyjne, a mia
lansowało bowiem zwy go opracowania?
Zaczęła się akcja „Rein
nowicie przeróżne festiwale i przeglądy, konkursy
— A właśnie... Z inicja
czaj, iż poszczególne śro
SZCZĘSNOWICZ
hard”, gdyż tak, o ironio,
i pokazy.
dowiska i uczelnie tak tywy ZSP w listopadzie
upamiętnili hitlerowcy twór
Pozostawmy dyskusję i decyzję w sprawie ma
programują obozy swych ub. roku miało się odbyć
cę gett i autora planów
tur fachowcom, ludziom kompetentnym, strzegą
kół naukowych, aby mo spotkanie z przedstawicie
wyniszczenia Żydów, Reincym tego wszystkiego co wzbogaca społeczeństwo
gły one prowadzić bada lami władz powiatu kartu
harda Heydricha, osławio
i jednostkę. Jedno jest pewne: powszechnie znie
nia pożyteczne dla regio skiego, połączone z prze
nego kata „protektoratu
sione matury musiałyby być zastąpione nowymi,
nu. Z tego też względu kazaniem gospodarzom po
Czech i Moraw”.
doskonalszymi rygorami. Na razie, powtarzam,
3-tygodniowy obóz koła wiatu prac będących efek
Intensywniej niż zawsze
niech nas o to głowa nie boli!
naukowego przy Instytu tem studenckich obozów
Obecny rok jest rokiem wyjątkowym: w liceach ogól
zaczęły dymić kominy kre
cie Ilydrotechniki Połitech naukowych. Zaproszeni nie
nokształcących nie będzie matury w maju ani w czer
matoriów w Treblince, na
niki Gdańskiej (zorganizo przybyli.’ Druga próba za
wcu. Uczniowie jedenastej klasy przepuszczeni przez
Majdanku, w Oświęcimiu.
wany w lipcu i sierpniu kończyła się podobnie —1
ucho igięłne dość surowych egzaminów; przechodzą do
nowo utworzonej klasy XXII liceum ogólnokształcące
W tąpiej gcencrii rozpo
ub. roku pod Chmielnem) nikt się po nasze opraco
go. Oznacza to, iż nauka w szkole średniej przedłuża się
częło się powstanie garstki
poświęcony był proble wanie, nie zgłosił, nie by
o okrągły roczek. Inicjatorzy tej innowacji zakładają, że
ocalałych od pogromu mie
mom urbanistyki podziem ło go komu pokazać i
w ciągu tego ostatniego roku nauki kandydat na w peł
szkańców
warszawskiego
nej Chmielna. O konkret przekazać. A ostatecznie
ni dojrzałego człowieka pogłębi swe zainteresowania
„kierunkowe”, w czym walnie pomogą zajęcia prowa
getta — 19 kwietnia 1943
ny dorobek tego obozu za to jest dobrowolna, sen
dzone na sposób fakultatywny, czyli zbliżony do uniwer
roku chwycili oni za broń.
pytaliśmy mgr inż. Bogu sowna i pożyteczna pra
syteckiego. A zatem skoro egzaminy dojrzałości zostają
miła Kasterkę, który z ra ca grupy ludzi — Barbary
przesunięte o 12 miesięcy, to w br. mniej młodych lu
AŻDY Polak zna do
dzi szturmować będzie bramy wyższych uczelni. Rok
mienia naukowo-dydakty Koteckiej, Ryszarda Piet
brze
przebieg
i
finał
przejściowy, ale zarazem rok wyjątkowych szans dla
cznej kadry uczelni kie rzaka, Romana Wichowtej bohaterskiej epo
tych, co zdawali maturę w uprzednich latach oraz dla
rował wakacyjnymi pra skiego, Zenona Stępniew
tych, którzy składać będą egzamin maturalny za kilka
pei. Weszła ona do ksiąg
cami:
tygodni, gdyż „zimowali” dwa lata w tej samej klasie.
skiego, wielu ich kolegów,
naszej narodowej historii
Przyjemności stawania przed maturalną komisją egzami
— Chciałem na wstępie którzy trudząc się, mieli
na równi z innymi bohater
nacyjną nie są natomiast pozbawieni uczniowie ostat
zaznaczyć, iż problemy, nadzieję, że ten wysiłek bę
skimi zrywami narodu. O
nich klas techników wszelkiego typu, jak również ucznio
którymi się zajmowaliśmy, dzie komuś w czymś po
wie starsi wiekiem, kończący w br, uzupełnianie średnie
powstaniu w getcie poin
są dość trudne i ważne za mocny. Oni chcieli też
go wykształcenia.
formowana została opinia
Choć matura dla wielu młodych lüdzi się oddali
razem — każdą wieś trze sprawdzić w praktyce zdo
całego świata. Dobrze też
ła wydaje się, że chwilowo nic nie zwiastuje, by
ba bowiem skanalizować, byte w uczelni wiadomo
wiemy, bo mówią o tym
miała się definitywnie skończyć. Nadal jest trakto
zaopatrzyć w wodę, a cią ści. Koło miało ambicje
i dokumenty i ci, którzy
wana jako uniwersalny klucz do wielu drzwi.
ży. na nas w tym wzglę kontynuowania
zaczętej
przeżyli i mówić chcieli,
Reformując system nauczania, modyfikując egza
dzie hipoteka wiekowych rzeczy — chciało np. w
jaką rolę odegrały pol
min maturalny, nie rozprawiamy się wszakże dość
zaniedbań. Temat naszego tym roku zająć się prob
skie organizacje podziem
zdecydowanie z pewnymi ograniczeniami i obciążę
obozu, uzgodniony zresztą lemem kanalizacji zespołu
ne, polskie instytucje, par
niami dawnej szkoły. Warto poświęcić chwilę uwa
z władzami powiatowymi, Chmielna. Studenci mieli
tie i władze w okazaniu
gi maturalnym tematom z języka polskiego, któ
które z entuzjazmem od nadzieję, że władze powia
pomocy prześladowanym a
remu szkoła średnia wyznaczyła niepoślednią rolę
niosły się do naszych po towe chociaż dostrzegą te
później walczącym miesz
w kształtowaniu ogólnej świadomości kulturo
czynań, brzmiał:
„Stu wysiłki. Dwie próby za
kańcom getta.
dium koncepcyjne zaopa wiodły — może do trzech
wej. Oczywista, wiele starych tematów, poru
Ratusz Glównomiejski — kominek z salamandrą.
W
ciągu sierpnia
i
trzenia w wodę ośrodków razy sztuka...
Fot. J. Uklejewski
szających odwieczne problemy ludzkie, jest po
września 1942 roku warwczasowych w Chmielnie”.
dziś dzień aktualnych i świeżych. Wiele tematów,
Rozmawiał: A. K.
które przewodniczący komisji egzaminacyjnych
wypisują na tablicy grzeszy monotonią i podręczrem podejmował on sprawę nie- przyniesie
druga
runda
tych jenia armii US*\ wejdzie groźna
Po tygodniowo! wachcie
nikowością. Brak w nich śmielszej ingerencji we
rozpowszechniania broni jądrowej rozmów rozpoczęta w ub. czwar broń strategiczna — rakiety o
współczesność. Do szczególnie faworyzowanych i
i zaprzestania doświadczeń z tą
ulubionych (bardziej przez egzaminatorów niż przez
D chwili zakończenia dru bronią, co w konsekwencji do tek w Wiedniu? Jakie stanowisko wielu samodzielnie sterowanych
w sprawie zahamowań zbrojeń głowicach. Fakty te dowodzą wiec,
młodzież) należą charakterystyki epok literackich,
giej wojny światowej dla
prowadziło do podpisania przez strategicznych zajmie ostatecznie że przed rozmowami wiedeński
pisarzy, publicystów i poetów oraz ich utworów.
ludzkości nie ma ważniej
główne mocarstwa i zdecydowaną
Rekordy popularności (matura) biją utwory Adama
mi wzmogła się presja amerykań
szej sprawy i bardziej brzemien większość pozostałych państw U- strona amerykańska?
Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Sło
Gdyby przy szukaniu odpowie skich „jastrzębi”, którzy usiłują
nej w skutki niż problemy rozkładu
o
Nierozprzestrzenianiu
Bro
wackiego, Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego.
dzi na te pytania ograniczyć się stworzyć niesprzyjającą rokowa
brpjejjia. Forsowany przez sif^
prące do konfliktów i ciągłyc|i ni Jądrowej i Układu o Zakazie wyłącznie do złożonych przez pre niom atmosferę oraz nie dopuś
Inwencja układających tematy pisemnych prac
Doświadczeń Jądrowych w trzech zydenta Niecona deklaracji,
z jęz. polskiego nie jest zbyt wielka. Pani Halina
za cić do zawarcia oczekiwanego po
napięć wyścig zbrojeń nie tylko środowiskach,
Parnowska podaje np„ iż co kilka lat powtarzają
wartych w liście odczytanym pod- rozumienia.
pochłania ogromne środki, ale
się określone tematy niemalże w identycznej posta
Jedne k w tym samym czasie oprzede wszystkim grozi nowym < Zapoczątkowane w listopadzie czas inauguracji rokowań — to
ci. Oto tematy, które być może pozwalają ucznio
kataklizmem wojennym. I to ka-. Ub. roku w Helsinkach nowe możną by liczyć na rychłe osiąg- kazało się, jak nigdy dotąd, że
wi zaprezentować zdobytą i pamięciowo przyswój o
taklizmem po / stokroć straszliwy rokowania radziecko. - amerykan- nięcie porozumienia o ograniczę- wśród uczonych amerykańskich 1
ną wiedzę, lecz nie wychodzą poza uświęcony ste
w senacie USA istnieje poważna
szym w swych skutkach od vtszy,
reotyp: „Jan Kochanowski — obywatel, człowiek,
opozycja wobec zbrojeniowych
stkich dotychczasowych
wojen,
artysta w świetle poznanych utworów”, „Lud w
planów Waszyngtonu, Wyrazem
gdyż niszczycielska siła współczes
literaturze polskiej”, „O ile hasło Żeromskiego
tego jest m. in. przyjęcie przez
nych już wyprodukowanych brani
„Człowek jest to rzecz święta, której krzywdzić
senat rezolucji wzywającej pre
nuklearnych jest tak ogromna, że skie w spra ie zahamowania zbro
nie wolno”, jest typowe dla całej twórczości pisa
jej wyzwolenie zagraża zagładą jeń strategicznych — SALT (skrót niu i być może nawet o redukcji zydenta do wystąpienia w Wied
broni
strategicznej. Prezydent niu z inicjatywą zamrożenia na
rza”? „Człowiek i jego życie w twórczości M.
życia na całej naszej planecie.
od angielskiej nazwy
Strategie USA przyjął bowiem na siebie zo pew7ien czas zarówmo'-ofensywnych
Reja”. Dochodzą jeszcze tzw. wolne tematy, prze
Na niebezpieczeństwo to
siły Arms Limitation Talks), przyjęła bowiązanie dołożenia
ważnie jednak związane z rocznicami i okolicznoś
wszelkich
pokojowe, a szczególnie Związek więc ludzkość z wielką ulgą i starań celem doprowadzenia do jak i defensywnych broni. Ale
ciowymi wydarzeniami. Młodzi ludzie zafascyno
dla Nixona uchwały senatu nie
Radziecki, w okresie powojennym nadzieją, nadzieją na podjęcie ko porozumienia.
wani częstokroć współczesnością nie są „warszta
są wiążące, a do tego odrzuca on
wskazywał
wielokrotnie,
nie
ustalejnych decyzji zmierzających do
towo” przygotowani, by tę współczesność odmalo
Ale, jak wiemy, liczą się nie tę koncepcję.
jąc w wysiłkach na rzecz zakoń odprężenia i umocnienia pokoju. deklaracje, ale przede wszystkim
wać z należytą ekspresją. Historyczne rekonstruk
Czy w tej sytuacji strona ame
czenia w^yścigu zbrojeń oraz ich Trwające wówczas kilka tygodni fakty, a te wskazują, że przerwę
cje też są potrzebne, „pomniki starożytne wymaga
systematycznego zmniejszania. Wy rozmowy przedstawicieli USA i między rozmowami w Helsinkach rykańska zechce rzeczywiście szcze
ją objaśnień”. Stąd nacisk czy raczej próby powro
siłki te rząd ZSRR wielokrotnie ZSRR toczyły się w dobrej, spo i w Wiedniu strona amerykańska rze szukać realistycznych rozwią
tu do solidnego wykształcenia klasycznego. Nie
popierał — nie czekając na pod kojnej i rzeczowej atmosferze, po wypełniła podjęciem szeregu kro zań, do których dąży Związek Ra
mniej jednak jeśli chcemy, by ci, którzy wchodzą
jęcie
podobnych kroków przez której można było sądzić, że po ków zmierzających do przyspie dziecki i na które oczekuje cały
w dorosłe życie osiągnęli pełniejszą integrację z
USA lub inne państwa zachod dobnie jak Zw. Radziecki rów szenia zbrojeń. W tym właśnie świat. Odpowiedzi na te pytania,
otoczeniem musimy zreformować styl egzaminowa
nie — jednostronnymi decyzja nież i Stany Zjednoczone szcze czasie podjęto decyzję o budowie dostarczy, choć nie szybko, rozpo
nia, dokonać selekcji tematów maturalnych.
mi, ograniczając liczebność swej rze pragną osiągnięcia porozumie pierwszej sieci systemu antyrakie- częta w Wiedniu druga tura roz-’
mów, która, jak się przewiduje,
• Dokończenie na str. 6
armii.
nia.
towego, zapowiadając równocześ może potrwać do trzech miesięcy,
Równocześnie z wielkim upo
Jakie więc konkretne rezultaty nie, że od czerwca br. do uzbro
J. K. J
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Klucz do wielu drzwi
L

x

K

O

5zy spełnią się te nadzieje?
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UŻY, jasny po
kój, czyściutko
utrzymany, tyl
ko stojące pod
ścianą masyw
ne biurko spra
Wia wrażenie warsztatu ra
diotechnicznego, zawalone
go różnymi aparatami, ze
garami i innymi urządze
niami, poplątanymi kabla
mi. Ale gdy gospodarz
mieszkania siada przy tak
zastawionym biurku — za
pałają się na nim różne
lampki i poszczególne apa
raty, migocąc kolorowymi

D

światełkami... To co przed
chwilą wydawało się sto
sem rupieci, zaczyna teraz
działać, funkcjonując jako
precyzyjna stacja nadaw
czo-odbiorcza, oznaczona w
katalogu
krótkofalowców
kryptonimem „SP 2 CC”.
Jej właściciel rozpoczyna
w paśmie 40 metrów nor
malne wywoływanie, po
dając swój kryptonim, i
powtarzając następnie w
pięciu językach* (polski, an
gielski, niemiecki, rumuń
ski i włoski) lakoniczną
formułę.
W tym czasie oglądam rząd
'wiszących na ścianie dyplo
mów. Ich treść mówi, że gos
podarz mieszkania już blisko...
pól wieku temu pasjonował
się sportem motorowym, uczestnicząc w organizowanym
wówczas wyścigu motocyklo
wym, natomiast 40 lat temu,
tj. w 1930 roku, na ogólno
polskiej
wystawie
aparatów
nadawczo-odbiorczych krótko
falowców,
skonstruowanej
przez niego stacji przyznano
i miejsce.

Ale pora wyjaśnić, gdzie
jesteśmy.
Otóż gościmy u wielce
zasłużonego dla radiokomu
nikacji morskiej, utrzymu
jącej łączność ze statkami
■
gg;

—- Emila Jurkiewicza we
Wrzeszczu,
równocześnie
najstarszego wiekiem i sta
żem krótkofalowca w kra
ju. W tym stwierdzeniu
nie ma przesady: Emil Jur
kiewicz, któremu za kilka
miesięcy „stuknie” pełna
osiemdziesiątka, jest radio
amatorem — i to niezwyk
le aktywnym — od 47 lat,
to znaczy od chwili, kiedy
w 1923 roku po raz pierw
szy otrzymał tzw. licencję
uprawniającą go do pracy
na zbudowanej przez siebie
krótkofalowej stacji nadaw

czo-odbiorczej.
Pomimo
słusznego wieku, jaki osiągnął, można mu poza
zdrościć nie tylko dosko
nałego zdrowia i dobrej
pamięci, ale także i zna
jomości kilku języków.
— Dawniej swobodnie roz
mawiałem również i po szwe
dzku — powiada Jurkiewicz —
a ponieważ przez kilkanaście
lat nie miałem okazji prowa
dzić konwersacji, ze znajomo
ści tego języka pozostało mi
|uż F niewiele.

Za to biegle włada ro
syjskim, niemieckim, an
gielskim, rumuńskim, wę
gierskim i włoskim. W ich
opanowaniu dopomógł mu
los, który rzucał go do
kilku krajów.
fj) ODZICE Jurkiewicza,
gdy ten był jeszcze
dzieckiem, wyjechali
w poszukiwaniu pracy do
Rumunii. Tam uczęszczał
on do szkoły powszechnej,
a po jej ukończeniu na dal
szą naukę ojciec wysłał go
do Budapesztu. Służba w
armii austriackiej dopomo
gła Jurkiewiczowi w poz
naniu języka niemieckiego,
zaś pobyt podczas I woj
ny światowej w Tyrolu —
zmusił do nauki języka
włoskiego.

16 lutego 1969 roku na łamach „Dziennika Bałtyckie
go” ogłoszone zostały główne założenia „operacji po
wiat”. Niosła ona propozycje krystalizowania w kulturze
realistycznego nurtu przez rozwijanie wysiłku społecz
nego, koordynację ideowo-kulturalną i gospodarczą oraz
aktywne planowanie, stwarzające możliwości dla rozwo
ju intensywnego i selektywnego. Podczas dyskusji przy
13-tu „powiatowych stołach”, obok działaczy politycz
nych i organizatorów kultury,
zasiedli
organizatorzy
produkcji, tworząc w każdym przypadku zarys pro
gramu kulturalnego o pięcioletnim zasięgu czasowym
(1971-1975)

CENIE
działalności
oświatowo - kultural
nej — w oparciu o
realizację inicjatywy „ope
racja powiat,, — poświę
cone było posiedzenie Egze
kutywy KW PZPR
oraz
prezydium Komisji Kultu
ry KW PZPR. Tematykę tę
wprowadzono także na ob
rady Komisji Kultury WRN
przy okazji oceny pracy
Woj. Domu Kultury, któ
ry wspólnie z terenowymi
radami narodowymi reali
zuje „operację powiat”.
Zebrane przy „powiato
wych
stołach”
wnioski
WDK przedstawił z kolei
przy tzw. kierunkowych
„stołach
wojewódzkich”
podejmując próbę stworze
nia rozmaitych powiatowotrójmiejskich zazębień i
sprzężeń. Zebrane w ten
sposób sugestie doświadczę
nia terenowe znajdują się
w aktualnie przygotowy
wanych materiałach na te
goroczną sesję WRN poś
więconą kulturza.

O

Patrząc w najbliższą przy
szłość
trzeba
stwierdzić, że
rozwój działalności kultural
no-oświatowej woj. gdańskie
go wymaga zestrojenia prze
mian społeczno-ekonomicznych
z
potrzebami
kulturalnymi
powiatu. Należy więc w wię
kszym niż dotychczas stopniu
uwzględniać zagadnienia socjalno-kulturalne
w
planach
gospodarczych
rozwoju
gro
mad, miast i powiatów. Eko
nomicznie koniecznym warun
kiem jest kształtowanie hie
rarchii potrzeb kulturalnych;
istnieje więc potrzeba opra
cowania przez prezydia rad
narodowych wszystkich szcze
bli
meterycznego,
organiza
cyjnego, finansowego i inwe
stycyjnego planu kulturalnego
województwa i powiatów na
lata 1971-1375, realizowanego w
oparciu o siły i środki wszyst
kich
jednostek
organizacyj
nych, działających na terenie
gromady,
miasta,
powiatu,
województwa.

Warunkiem
społecznej
skuteczności działania kul
turalnego jest racjonalne
wykorzystywanie sii i śród
ków przeznaczonych na
kulturę przez rady narodo
we,
związki
zawodowe,
spółdzielczość, organizacje

Ze wspomnień lekarza wo‘$koweąto

Gdy forsowaliśmy Sfysą...
w

kwietniu 1945 r„ po
zluzowaniu
oddzia
łów radzieckich, za
jęliśmy pozycje nad Nysą
w okolicy m. Rottenburg.
Czas na przygotowanie się
do generalnej
ofensywy
Z łącznością po raz pier zykach (m. in. i w języku był bardzo krótki. Żołnie
mieli
przejść
wszy Jurkiewicz zetknął niemieckim). Nie szczędził rze nasi
się w 1912 roku, kiedy to w nim dosadnych określeń pierwszy chrzest bojowy
w armii austriackiej, tra m. in. pod adresem Hitle od chwili powstania 9 Dy
fił do jednostki radiotele ra, wielokrotnie nazywa wizji Piechoty, tj. od wrześ
grafistów. Po uzyskaniu jąc go po imieniu, na jakie nia 1944 r. W tym cza
przez Polskę niepodległoś już wówczas sobie zasłu sie wykonaliśmy wiele ćwi
czeń bojowych oraz długie
ci powraca do kraju i roz żył.
poczyna pracę przy budo
Tego wieczoru niemiecki marsze, począwszy od Bia
wie radiostacji w Grudzią ambasador w Polsce, von łegostoku, poprzez Kąkodzu, którą potem kieruje Moltke, bawił akurat u je lownicę, Piotrków Trybu
przez osiem lat. W 1930 dnego z emerytowanych nalski, Poznań i oblężony
roku Jurkiewicz zostaje wojskowych, również krót Wrocław, by wreszcie przy
przeniesiony na stanowis kofalowca. Ten chcąc u- być nad rzekę Nysę.
Kompania sanitarna 26
ko kierownika radiostacji milić gościowi czas muzy
morskiej na Oksywiu, któ ką, nastawił swój aparat pp zajęła miejsce w lerą opuszcza we wrześniu na pasmo, w którym zwyk sie naprzeciw Rottenburga,
1939 roku, po kapitulacji le o tej porze, nadawał Jur przygotowując namiot do
Gdyni, rozbijając przedtem kiewicz. Ale zamiast muzy opatrywania rannych wraz
wszystkie jej urządzenia, ki ambasador III Rzeszy z potrzebnym sprzętem me
aby nie dostały się one usłyszał ostre wystąpienie dycznym. Było nas 3 le
w ręce wroga.
przeciwko swojemu Führe karzy (Mellmann, Szapiro i
Po wyzwoleniu Jurkie rowi. Von Moltke uznał to, Wiglusz), 3 felczerów, kil
wicz staje do odbudowy oczywiście, za obrazę wo ku instruktorów sanitar
zniszczonego ośrodka na dza III Rzeszy i złożył pro nych oraz około 35 sani
dawczo-odbiorczego radio test u ministra Beka, któ tariuszy.
Wieczorem 15 IV. 1945
komunikacji morskiej na ry w związku z tym za
Oksywiu. Wraz z innymi rządził dochodzenie. Wy roku odbyła się krótka od
pracownikami
penetruje słany do Gdyni specjalny prawa dowódców poszcze
poniemieckie bunkry w po kurier przewiózł Jurkie gólnych oddziałów, na któ
szukiwaniu nadajników i wicza do Warszawy, sta rej zapoznano wszystkich
innych urządzeń potrzeb wiając go prz-^d obliczem z planem mającej rozpo
nych do uruchomienia ra ministra. Bek !:;■/
za- ?: cząć ?:7 nazUmneho dnia
diostacji. Dzięki temu już żądał tekstu wygłoszonej'■ j genera .nej ofew- wy
w czerwcu 1945 roku zo przemówienia.
1
kwietnia o godzinie 6
Ponieważ
HU rano powietrzem tar
staje uruchomiony ośrodek Jurkiewicz mówił wszyst
Gdynia-Radio. Jurkiewicz ko „z głowy” i nie mógł
gnęła straszliwa ka
zostaje jego kierownikiem spełnić żądania, minister nonada z dział wszystkich
i przez szereg lat czuwa wrzeszczał, grożąc Jurkie kalibrów. Jednocześnie kanad sprawnością urządzeń, wiczowi więzieniem za o- tiusze położyły ogień za
zapewniających łączność z brazę głowy państwa nie porowy. Rozpoczęło się pie
kio na ziemi; huk był tak
załogami naszych statków. mieckiego.
Jednak przez cały czas
DY sprawa trafiła do potężny, że zdawały się pę
bębenki w uszach.
obok pracy zawodowej bar
Ministerstwa
Poczt kac
dzo wiele czasu poświęca
i Telegrafów, bo Dlatego też trzeba było
często otwierać usta, aby
amatorskiemu krótkofalar wiem po linii służbowej
stwu. W okresie między Jurkiewicz znajdował się w ten sposób wyrównać
wojennym jego stacja by w jego gestii, w resorcie ciśnienie. Nie każdy sy
stem nerwowy wytrzymy
ła dobrze znana wszystkim
polskim
krótkofalowcom, # Dokończenie na str. 6 wał tak potężną kanonadę,
przede wszystkim z dobrej
muzyki oraz z ciętego dow
cipu i słonych kawałów,
które Jurkiewicz „pusz
czał” w eter. Ale owa po
pułarność, a głównie ów
jędrny dosadny język Jur
kiewicza, stały się także
przyczyną... skandalu dyp
lomatycznego
pomiędzy
Kto trzyma straż przy ogniu
ówczesnym polskim Mini
gdy rozdmuchują żar marsza
sterstwem Spraw Zagrani
Kto poleruje wrzask blachy
cznych a przedstawicielem
gdy czuby dachu dymią
III Rzeszy w Warszawie.
na smalone duby
TÓŻ w czerwcu 1933
Kto się łudzi, że ogień pogodzi z powodzią
roku, gdy prasa pol
temu pożar piekła
ska doniosła o bru
w niedzielę węża —
talnej napaści w Opolu bo
wielki od alarmu rozjaśniony ogon
jówek nazistowskich na
Zabawy z trąbą —
katowickich aktorów, któ
gra w ognie złociste
rzy po występach dla Po
A pragnienie się gasi piwem
lonii w tym mieście, zosta
póki obręcz ciasna
li na dworcu dotkliwie po
Rozdmuchał miedź na złoto
turbowani i pobici — Jur
i teraz odchodzi
kiewicz za pomocą swojej
kier dumny
krótkofalówki wystąpił na
za płot
falach eteru z bardzo ost
gdzie popiół z jabłoni
rym przemówieniem, po
wtórzonym w trzech ję-
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Bolesław Fsc

Orkiestra strażacka

O

społeczne. Droga do reali
zacji tego postulatu pro
wadzi przez zgrane współ
działanie w realizacji dzia
łalności
programowej,
wspólne planowanie rozwo
ju bazy kulturalnej, uwz
ględnianie w zamierze
niach inwestycyjnych rad
narodowych, spółdzielni i
zakładów pracy środków
na
realizację
obiektów

wspólnych oraz wzmożenie
kontroli społecznej wydat
kowania środków na dzia
łalność oświatowo-kulturalną.
STNIEJE pilna potrzeba
opracowania i przed
stawienia Komisji Pla
nowania WRN perspekty
wicznego planu regional
nego rozwoju placówek,
sieci podstawowych urzą
dzeń kulturalnych w po
dziale na kolejne pięcio
lecia.
W zakresie koordynacji,
koncentracji i pełnego wy
korzystania
istniejących
form działania kuitural-

I

nego prezydia rad naro
dowych wspólnie z WDK
kontynuować będą „opera
cję powiat” w kierunku
kształtowania
wspólnego
działania wszystkich insty
tucji w powiecie. Działa
nie to winno zmierzać do
wypracowania
powiato
wych programów obejmujaeveh całokształt życia
kulturalnego,
racjoaalne-

go i maksymalnego wyko
rzystania istniejącej bazy
kulturalnej,
traktowania
wojewódzkich
instytucji
kulturalnych (BWA, Mu
zeum Pomorskie, WZK,
WAiA itp.) jako faktycz
nych partnerów w reali
zacji powiatowego progra
mu kultury.
Potrzebne
jest
także
wspólne programowanie i
działanie w ramach powia
towego programu upow
szechniania kultury zwią
zków zawodowych, spół
dzielczości pracy, organi
zacji młodzieżowych i spo
łecznych. Istnieje potrzeba

92 (8011) 19 i 20 kwietnia 1970 r.

wprowadzenia
zwyczaju,
aby
Wydział
Kultury
Prezydium WRN oraz Ze
społy Oświaty i Upowszech
niania Kultury WKZZ i
WZSP przedstawiały na
wspólnym posiedzeniu Pre
zydium WRN, WKZZ i
WZSP plany współpracy i
wykorzystania
funduszy
przeznaczonych na dzia
łalność kulturaną w kolej

nych
latach
najbliższej
5-latki. W celu lepszej ko
ordynacji poczynań nale
ży utworzyć wojewódz
kie i powiatowe fundusze
rozwoju kultury, łączące
środki na merytoryczną,
organizacyjną i inwestycyj
aą działalność kulturalną.
erytoryczna war
tość dokonań kul
turalnych uzależnio
na jest od silnego i wew
nętrznie zwartego aktywu
kultury. Nieustanny naci
sk Woj. Domu Kultury na
podwyższanie kwalifikacji
i unowocześnienie metod
kierowania
aiecią
pla-;

M

nic więc dziwnego, że po
czątkowo niektórzy byli oszołomieni
i przerażeni.
Ogień zaporowy artylerii
trwał około 2 godzin, każ
dy więc po pewnym czasie
mógł się przyzwyczaić do
piekielnego hałasu.
Po zaprzestaniu huraga
nowego ognia poszczegól
ne bataliony zaczęły forso

wać w płytszych
miej
scach Nysę. Za rzeką znaj
dowały się trzy linie obro
ny niemieckiej. Okazało
się, że mimo wystrzele
nia przez naszą artylerię
tylu pocisków, obrona za
rzeką była jeszcze dosyć
silna; raziła ona ogniem
broni maszynowej i dział
przeprawiające się jedno
stki Wojska Polskiego.
Wymiana
ognia
artylerii
trwała aż do późnego wie
czora i wspomagana była przez
lotnictwo. Po 2—3 godzinach
od rozpoc/.i eia ofensywy za
częto zwozić i przynosić ran
nych, których w
pierwszym
rzucie było bardzo dużo. Łas
wypełnił się jękami i krzy
kiem rannveh żołnierzy. Za
braliśmy się szybko do opa
trywania ran, które na ogół
były bardzo ciężkie i przed
stawiały przerażający widok.
Staraliśmy się okazywać po
moc przede wszystkim cięż
ko rannym, podając im mor
finę i surowicę przeciwtęż"ową. Nakładaliśmy
odpowied
nie opatrunki na złamane koń
czyny
i
opanowywaliśmy
krwotoki przez podwiązywanie
naczyń
krwionośnych.
Eannych z ranami postrzało
wymi głowy, klatki piersio
wej i brzucha po nałożeniu
opatrunku szybko odwoziliś
my do
baonu
sanitarnego,
gdzie lekarze - chirurdzy do
konywali zabiegów operacyj
nych, ratując niejedno życie
żołnierskie.

Pracowaliśmy od rana
do późnego wieczora w

cówek kulturalno-oświato
wych stworzył koniecz
ność szukania nowych roz
wiązań w tym zakresie. W
celu stworzenia warunków
zdobywania
kwalifikacji
zawodowych przez praco
wników kultury powołano
w WDK ośrodek kształ
cenia i doskonalenia kadr
podległych różnym pionom
organizacyjnym. Kontynu
uje^ się też wysiłki zmie
rzające do zainteresowania
pracowników naukowych i
studenckich kół nauko
wych problemami ruchu
społeczno-kulturalnego Wy
brzeża, tworzenia prognoz
instytucjonalnych i treścio
wych w zakresie kultury.
W
pracy
kulturalnej
poświęcać się będzie wię
cej uwagi problematyce
tworzenia w ruchu społecz
no-kulturalnym form au
tentycznego uczestnictwa w
kulturze i wyzwalaniu ini
cjatywy społecznej, akty
wizującej kulturalnie woje
wództwo. Powstają nowe
powiatowe i miejskie sto
warzyszenia kulturalne w
Pucku, Starogardzie, No
wym
Dworze, Lęborku.
Przystąpiono do przygoto
wania imprez i urządzeń
kulturalnych stanowiących
o atrakcyjności powiatów.
Współpraca organów kul
tury z organami turystyki

asyście 3 felczerów i sa
nitariuszy. Opatrunki wy
konywaliśmy sprawnie, mo
źli wie dokładnie i szybko.
Nie myśleliśmy ani o je
dzeniu, ani o piciu — cho
dziło nam przede wsSyst*
kim o to, żeby jak naj
prędzej opatrzyć rannych
i odesłać ich do szpitala,
polowego.

'ASTĘPNEGO
dnia,
tj, 17 kwietnia, prze
szliśmy przez most
pontonowy, zbudowany w
nocy przez naszych sape
rów. W Rottenburgu, w
szkolnym budynku przysto
sowanym na tymczasowy
szpital, umieszczaliśmy ran
nych (cofający się Niemcy
bronili sie zawzięcie).
Rzeka Nysa była
już
ostatnią przeszkodą natu
ralną. Ziemia tutaj była
całkowicie zaorana pociska
mi artylerii. Widzieliśmy
spalone od wybuchu min
czołgi i poległych żołnie
rzy niemieckich.
Przez całą noc opatry-:
waliśmy w szkole rannych^
nazajutrz zaś wyruszyliś
my za naszym pułkiem,
ażeby spotkać go dopiero
pod Budziszynem.
Woj
ska bowiem posuwały się
szybko w pogoni za nie
przyjacielem.
W okolicy
Budziszyna dywizja sto
czyła ciężkie boje, gdyż
została okrążona przez do
borowe dywizje pancerne
SS, śpieszące z południa
na pomoc Berlinowi. Z
okrążenia wyszliśmy
z
dużymi stratami, ale hitle
rowskie dywizje pancerne
już do Berlina nie dotar
ły.
mjr rez.
Stanisław WIGT.USZ
b. lekarz 26 pp.
J

N

! Kultury fizycznej na tym
odcinku,
uregulowana
wspólnym porozumieniem
wiąże
akcję
letnią
z
ogólnym kulturalnym oży
wieniem regionów przy
współdziałaniu sił zarówno
profesjonalnych, jak i spo
łecznych i wykorzystaniu
wielu naturalnych zasoi
bów kulturalnych tkwią
cych w tych regionach.
ARUNKIEM powo
dzenia
„operacji
powiat” obliczonej
na najbliższe 5 lat jest do
skonalenie powiązań powia
tów z wojewódzkimi or
ganizacjami,
instytucjami
i
placówkami
kultury;
kształtowanie optymalnej
struktury tej współzale
żności, rozwijając ją w
sposób dalej idący i bar
dziej spójny.
Ustawa o radach narodo
wych przewiduje dla nich'
rolę wiodącą w koordyno
waniu wszelkich poczynań
w zakresie inwestycji, dzia
łalności gospodarczej i kul
turalnej. Wvdzialy kultu
ry rad narodowych, a
przede wszystkim Wydział
Kultury Prezydium WRN
czeka wiec wielki egza
min z planującej i organi
zatorskiej roli. jaką w sto
sunku do „oneracji poi
wiat” winny spełnić.
Andrzej CYBULSKI

W
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Witkiewicz

we Włoszech
Ubiegły rok był
we
Włoszech okresem nieby
wałego wzrostu popular
ności polskiego poety, pi
sarza, malarza i filozofa —
Stanisława Ignacego Wit
kiewicza. W ostatnich mie
siącach wydano trzy tomy
utworów Witkacego. Wy
dawnictwo De Donato przy
gotowało zbiór dramatów
pod
wspólnym
tytułem.
„Wariat i zakonnica”. Po
dobny zbiór wydany przez
wydawnictwo Tindalo no
si tytuł „Teatr”. Najwięk
szy włoski dom wydawni
czy Mondadori wydał po
wieść Witkacego „Pożegna
nie jesieni” i przygotowu
je edycje powieści „Nie
nasycenie”.
W dwóch teatrach wło
skich grane są w obecnym
sezonie sztuki Witkiewi
cza. Teatro Stabile z Tu
rynu wystawił „Kurkę wod
ną”, zaś w Teatrze Ma
łym w Rzymie grana jest
„Matka”.

ROŻBA zagłady włoskie
go miasta Pozzuoli wstrzą
snęła
opinią
publiczną
świata. Teren, na którym wznie
siono to osiedle, zaczął gwał
townie
opadać.
Powstawały
pęknięcia i szczeliny, z któ
rych wydobywały się gejzery
pary i gorącej wody. Ludność
zdecydowano
więc
ewakuo
wać, skazując miasto na za
gładę...

G

Po raz nie wiadomo który,
okazało się, że historia lubi
się powtarzać. Pozzuoli pow
stało w miejscu starożytnego
miasta Puteoli, które też... za
padło się i zostało zalane przez
morze.
Około roku 529 przed naszą
erą grupa uciekinierów spod
władzy tyrana wyspy Samos
— Polikratesa, dodarła do ma
łej zatoczki położonej na za
chód od Zatoki Neapolitańskiej i założyła osadę Dikaiarehia. Osiedle to rozwinęło się
już w' czasach rzymskich w
miasto Puteoli. Był to ośrodek
niemały i przez dziesiątki lat
dzierżył prymat wśród handlo
wych portów zachodniej Italii.
O jego świetności, a głównie
bogactwie, świadczy fakt, że
posiadało ono trzeci pod wzglę
dem wielkości teatr w Italii
oraz ogromną i wspaniałą ha
lę targową. Ta ostatnia była
wręcz zbytkowną budowlą. W
jej środku znajdowała się fon
tanna, okolona kolumnadą z
afrykańskiego marmuru. Ca
łość krył kopulasty dach po
kryty dachówkami z brązu.
Górne piętro zdobiły arkady.
W tym rejonie Półwyspu
'Apenińskiego występuje zja
wisko nazywane przez geolo
gów bradysejsmos. Ląd raz się
zapada, to znowu wznosi. Sta
rożytne Puteoli opadało i zo
stało pochłonięte przez morze.
Potem zaczął się proces od
wrotny. Aż do początków ubiegłego wieku grunt stopnio
wo się wznosił, jakby morze
miało zamiar zwrócić to, co
zamknęło w swej głębi. Na
wynurzonych kolumnach moż
na było prześledzić cały ten
proces. Dno podniosło się o

Ten imperializm był niecierpliwy, agresywny,
awanturniczy, urzeczony mirażem błyskawicznej
wojny i błyskawicznych rozstrzygnięć. Wilhelm II
obiecywał swym żołnierzom zwycięski powrót do
domu „zanim liście opadną z drzew”. Wojna za
krojona na tygodnie trwała cztery lata, skończyła
się w listopadzie 1918 r. klęską Niemiec. Hitler
zaklinał się, że „listopad 1918 r. nigdy się nie
powtórzy” Istotnie to, co nastąpiło w maju 1945 r.,
me było klęską, lecz katastrofą Niemiec. Rzesza
przestała istnieć. Dzieło Bismarcka — zjednoczone
Niem,cy — leżało w gruzach.
wszystko szło
gładko, jak na ma
newrach. Kampania
polska, norweska, fran
cuska,
bałkańska
były
triumfem doktryny „blitz
kriegu” a zarazem „trium
fem intuicji” Hitlera nad
sceptycyzmem jego generazu

rałów. Tylko bitwa o An
glię nie przyniosła oczeki
wanych efektów i opera
cja inwazyjna „Lew Mor
ski” nie doszła do skutku.
Lecz cały kontynent eu
ropejski aż po granice
ZSRR był we władaniu
Hitlera. I w tym właśnie
momencie
zawiodła
go
„intuicja”.

Z

„Nigdy nie dam się wcią
gnąć w wojnę dwufrontową” — zapewniał Hitler.
Słowa „nigdy” należy w
polityce unikać. Nie
dał
się wciągnąć, sam się w
nią wmanewrował. Ma
jąc za plecami nie poko
naną Anglię i potencjal
nego przeciwnika — Sta
ny Zjednoczone — zdecy
dował
się
uderzyć na
Związek Radziecki. Opera
cja Barbarossa miała być
„blitzem” na gigantyczną
skalę. Rozstrzygnięcia ocze
kiwano, zanim rok dobie
gnie końca — kampania
zimowa nie była w ogóle
brana pod uwagę. Armie
litlera utknęły jednak pod
Moskwą, cały rozkład jaz
dy załamał się na oporze
Armii Radzieckiej.

prawie e metrów. Wtedy to
właśnie wyłoniły się resztki
hali targowej, którą można
było zmierzyć i opisać.
Ta swoista huśtawka, osią
gnąwszy szczyt „wyniesienia”,
rozpoczęła proces odwrotny.
Iłno coraz głębiej pogrążało
się w głąb Morza Śródziemne
go. Rocznie przybywało od
1—2 centymetrów wody. Aż
gdzieś _ tam w głębi skorupy
ziemskiej nastąpiły następne
przemieszczenia „ w podziem
nej hucie Wezuwiusza” i pro
ces opadania gwałtownie się
przyśpieszył powodując znane
wypadki w mieście Pozzuoli.
Znowu morze pochłonie to,
co uparty człowiek zbudował !
obok zatopionego miasta. Pow :
stanie swoiste podwodne „dwu I
miasto”: Puteoli — Pozzuoli.
Kiedy ruch skorupny ustanie,
ludzie znowu zbudują, nieco
dalej, nowe osiedle, a za ileś
tam lat czy wieków, kiedy
„huśtawka” ruszy w górę, za
czną się z fal morskich wyła
niać ruiny Pozzuoli. Swoją
drogą ciekawe, czy i one oka
żą się tak trwałe i odporne
na działanie wody jak pozo
stałości po starożytnym Puteo
li?
A. B.

Punktem zwrotnym byl
Stalingrad. Tu był począ
tek końca. Lecz do końca
było jeszcze bardzo daleko
— z górą dwa lata. Hitler
znalazł się w kleszczach
wojny dwufrontowej, któ-

Koncert w Białej Sali Ratusza

Glównomiejskiego.
Fot. J. Ultlejcwski

rą uważał za największy
błąd swych poprzedników
u steru Niemiec z lat 1914
—1918.
ERAZ sam był nie
jako architektem koa
licji
antyhitlerow
skiej, twórcą „okrążenia”,
którego politycy niemieccy
tak panicznie się obawiali.
Uderzając na ZSRR, wy
dobył z osamotnienia An
glię. Wypowiadając wojnę
USA, rozwiązał ręce Rooseveltowi, któremu izolacjonizm większości społe
czeństwa amerykańskiego
narzucał neutralność.
Ale przez łata ciężar wal
ki spoczywał wyłącznie
niemal na barkach Związ
ku Radzieckiego. Alianci
dostarczali pomocy mate
riałowej. Nie należy
jej
lekceważyć, ale nie miała
ona decydującego znaczenia.
Członek brytyjskiego gabi
netu wojennego, labourzysta Ernest Bevin (raczej
anty — niż proradziecki)
mówił o tym tak: „Cała
pomoc, której zdolni by
liśmy udzielić, jest zniko
ma w porównaniu z olbrzy
mim wysiłkiem narodu ra
dzieckiego. Dzieci naszych
dzieci
z
podziwem
i
wdzięcznością wspominać
będą heroizm wielkiego na
rodu rosyjskiego”.
Związek Radziecki da
remnie domagał się szyb
kiego otwarcia drugiego
frontu na zachodzie Euro
py.
Operacje
alianckie
przeciwko Niemcom miały
dotąd charakter margine
sowy — w Afryce, na Sy
cylii, we Włoszech. Ta
zwłoka pociągnęła za sobą
dalekosiężne
następstwa
natury militarnej i poli
tycznej. Przedłużyła woj
nę, ale i wpłynęła na
kształt wydarzeń powojen
nych. Pisał niedawno bry
tyjski kwartalnik wojsko
wy „The Army Quarterly
and
Defence
Journal”:
„Przewlekłe odkładanie aż
do czerwca 1944 roku roz
poczęcia prawdziwej ofen
sywy w Europie zachod
niej, co mogłoby odciągnąć
znaczną ilość dywizji nie
mieckich z frontu wschod
niego, przekonał Stalina,
że sojusznicy nie byli na
prawdę zainteresowani w
okazywaniu pomocy Rosji
i że nie mieliby nic prze
ciwko wykrwawieniu
się
zarówno Rosjan jak i Nie
miec. Tak oto doszło do
zasiania
ziarna
zimnej
wojny”.

T

RUGI front na Za
chodzić był wszakże
koniecznością dla mo
carstw zachodnich.
Nie
obecność na kontynencie

D

O wspomnieniu-siówkilka
€

Meid
Czy rzeczywiście? To tylko prywatne odczucie w tym
wypadku autora piosenki „Jeszcze przed chwilą” — Le
szka Moczulskiego. Posłuchajmy dalej: „Zgubionych dni
nie znajdziesz już, choć przejdziesz świat...’; „Gdy kie
dyś znów zawołam cię, z daleka odpowie mi gasnący
dzień, że dawno już czekasz...”; „To były piękne dni,
nie zna dziś kalendarz takich dat...” Znamy to znamy.
To przecież słowa piosenek. We wszystkich powtarza się
ten sam motyw. Jaki?

chwilą, gdy dorasta
my gromadzi się w
nas suma doświad
czeń. Są one wynikiem na
szego systemu przeżywa
nia życia. I nie będzie tu
bezpodstawne twierdzenie,
że współprzeżywamy minio
ne życie przez towarzysze
nie jego motywom i ten
dencjom.
Tak
przynaj
mniej twierdził jeden z fi
lozofów życia — Henri Be
ryson. Uważał on, że ist
nieją dwa bieguny rzeczy
wistości: przestrzeń — ma
teria — ciało oraz czas
~ życie — pamięć. Pa
mięć...

Z

Mówiąc o wspomnieniu
jako przedmiocie badań
Jnożna przyglądać się zja

wisku z różnych stron: psy
chologicznej, fizjologicznej
i socjologicznej. Nas za
interesowała socjologia zja
wiska. Jak umiejscowić je
w środowisku, które nas
otacza.
Wspominając schodzimy
na drugi plan. Nasza rola
staje się bierna do tego
stopnia, że mogłaby być w
ogóle nie dostrzeżona i —
podobnie jak lustro, pozo
stające
poza
granicami
czasu — sprowadza się do
odbijania kolejnych obra
zów.
Uczeni twierdzą, że nie
które sny są również ni
czym innym jak właśnie
wspominaniem. Często bo
wiem zdarza się, że śniąc
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widzimy ze szczegółami
swoje poprzednie życie, a
często dzieciństwo. Ten okres szczególnie trudno
jest odtworzyć zarówno we
śnie jak i na jawie, ze
względu na fakt, że spo
strzeganie nasze było w
tym okresie często zmysło
we, dorywcze, nieracjonal
ne.
Uczona Calkins, badając
375 przypadków, odkryła,
że trudno znaleźć chociaż
jeden sen, w którym śniąc
o dzieciństwie, wiek śnią
cego byłby zmniejszony do
czasu, w który się przeno
simy. Bez względu na oto
czenie, czy rodzaj snu,
osoba śniąca miała z regu
ły swój aktualny wiek i
równocześnie jej warunki
życiowe pozostawały bez
zmian.
Wspomniany już Berg
son twierdzi, że przypomi
namy sobie sny, przeważ
nie wówczas, gdy śpimy
lekko i uważa, że we śnie
głębokim wspomnienia sta
ją się jedynym albo przy

najmniej jednym z możli
wych przedmiotów naszych
marzeń sennych. Jednak ta
wersja jest kontrowersyj
na.
tak, rozmawiając o
wspomnieniu, które
znajdujemy we śnie,
można uznać, że zdobywa
my, przechowujemy, wy wo
łujemy i lokalizujemy je
w chwili
przebudzenia.
Trudno tutaj jednak mówić
o generalnej zasadzie roz
poznawania treści snów po
przebudzeniu. Często prze
cięż nie możemy sobie uzmysłowić co było przed
miotem marzenia sennego.
Inaczej jest za wspom
nieniami na jawie. Tu, jeś
li mamy poczucie, że nasze
wspomnienia są ułożone
w niezmiennym porządku
na dnie naszej pamięci, to
nie zawsze zdajemy sobie
sprawę, że wynikiem ukła
dania ich w nieruchome
ramy są warunki narzuco
ne z zewnątrz. Bowiem
trzeba wiedzieć, że wspo-

I

# Dokończenie na str. 6

w chwili załamywania się
Trzeciej Rzeszy pozbawiła
by je głosu w sprawie
urządzenia przyszłej Euro
py. Hitler rozumiał to rów
nie dobrze jak jego prze
ciwnicy. Gorączkowo umac
niał wybrzeża Francji, bu
dował Wał Atlantycki, za
bezpieczał „Festung Euro
pa” (twierdzę europejską)
przed inwazją angloamerykańską. Z ironią mówio
no, że jest to „twierdza
bez dachu”, skoro dzień i
noc tysiące bomb spadają
z samolotów alianckich na
miasta niemieckie.
Strategia masowych bom
bardowań lotniczych
za
wiodła jednak. Nie złama
ła oporu niemieckiego, ra
czej go umacniała. Faktem
jest, że mimo ulewy alianc
kich bomb produkcja wo
jenna Rzeszy rosła aż do
końca 1944 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpić
musiało na lądzie. A tu
decydującą siłą pozostała
do końca Armia Radziec
ka.
Stefan ARSKI

Dziś zamieszczamy kolejne zdjęcie jednej i
prac plastyków radzieckich. Przypominamy, że za
daniem uczestników konkursu jest rozpoznanie
autora i tytułu reprodukowanej pracy Wypełniony
kupon konkursowy należy wysłać pod adres
Muzeum Pomorskiego w Gdańsku, ul. Toruńska I»
Dział Naukowo-Oświatowy.
Przy okazji informujemy, że z twórczością ma
larzy, rzeźbiarzy i grafików radzieckich można się
zapoznać w gablotach Muzeum Pomorskiego przy
ul. Okopowej w Gdańsku.

słynnego miasta
Słynne miasteczko fil
mowe z Dalekiego Zacho
du w
Hollywood, które
stanowiło tło wielu wester
nów, wśród nich „W samo
południe” — spłonęło. Stra
ty jakie wyrządził pożar
sięgają 2 min
dolarów.
Ponadto musiano przerwać
nakręcanie
szeregu fil
mów, do których zrealizo
wano już część zdjęć na
tle strawionego przez ogień miasteczka.

I
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Nazwisko twórcy
Tytuł dzieła
Imię i nazwisko składającego kupon

laniu ,| I,.i

IERWSZY w kinema
tografii odtwórca ro
li Lenina Wasili Nikandrow był mechanikiem
pracującym na holowni
ku. Łudzące podobieństwo
do Lenina spowodowało,
że zainteresował się nim
Eisenstein i powierzył mu
rolę wodza rewolucji w
realizowanym właśnie fil
mie „Październik”. Spro
wadzony do Moskwy przez
wiele miesięcy studiował
dokumenty, odwiedzał mu
zea, rozmawiał z ludźmi,
którzy znali Lenina, „uczył się” tej roli od pod
staw. Film spotkał się jęd
nak z bardzo kontrower
syjnym przyjęciem. Naj
więcej sprzeciwów wywo
łało powierzenie roli Le
nina aktorowi niezawodo
wemu. Przeciwko tej decy
zji Eisensteina wypowie
działo się wielu przedsta
wicieli świata kulturalne
go Kraju Rad, między in
nymi Włodzimierz Majajakowski, W. Gardin i in.
Ten film - dokument, ukazał postać Lenina nie
co odrealnioną, zbyt po
sągową. Koncepcja boha
tera - pomnika pojawia
się również i w innych in
terpretacjach Nikandrowa,
np. w filmie zrealizowa
nym w 1927 r. przez B.
Berneta „Moskwa w Paź
dzierniku” i w filmie Este
ry Szub i z tegoż roku
„Wielka droga”.
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W dziesięć lat po „Paź
dzierniku”, już w okresie
kina dźwiękowego, do te
matyki rewolucji powró
cił Michaił Romm. Zreali
zował on w drugiej poło
wie lat 30-tych dwa fil
my: „Lenin w Paździer
niku” i „Lenin w 1918 r.”
W roli głównej wystąpił
znakomity
aktor
Boris
Szczukin i ta jego kreacja
była bodaj największym
osiągnięciem obu filmów,
których klasyczna konwen
cja pozbawiona była ja
kichś większych momen
tów nowatorskich.

ENIN w interpretacji
Szczukina był pro
sty, kipiący energią,
pełen temperamentu, dale
ki od pomnikowości właś
ciwej Nikandrowowi. Był
człowiekiem z krwi i koś
ci, z ogromnym poczuciem
humoru, ironistą, który
potrafił pałać gniewem i
nienawiścią, kiedy gromił
wrogów i zdrajców rewolu
cji. Taki właśnie portret
człowieka, a jednocześnie
ukazujący wyjątkową oso
bowość wodza, czynił tę
postać bliższą masowemu
widzowi i spowodował że
oba filmy nic nie straciły
ze swej plastycznej wymo
wy i aktualności.
„Człowiek z karabinem”
— Sergiusza Jutkiewicza,
zapoczątkował
cykl
ról
„leninowskich” w interpre
tacji Maksyma Sztraucha.
Ten dawny współpraco
wnik Eisensteina, grał Le
nina w wielu późniejszych
filmach Jutkiewicza, ta
kich jak: „Maksym”, „Bo
jownik wolności”, „Mongo
lia w ogniu”, „Opowieści o
Leninie”
i
„Lenin
w
Polsce”. „Człowiek z kara
binem” opowiada o spotka
niu prostego żołnierza z Le
ninem. Znajdujemy tu nie
zwykle ujmujący portret
Lenina w krótkim epizo
dzie w Smolnym. Scena
rozmowy z żołnierzem dała
wspaniałą charakterystykę
wodza rewolucji, ukazała
jego niezwykłą prostotę i
bezpośredniość oraz żywe
zainteresowanie sprawami
szeregowych
uczestników
rewolucji.
Film Jutkiewicza ukazał
w_ psychologicznym kontek
ście obraz wewnętrznych
przemian, jakie zachodzą
w masach ludowych pod
wpływem dziejowych wyda
rżeń.
ODOBNY portret Le
nina znajdujemy i w
innych filmach Jut
kiewicza, takich jak: „Opo
wieści o Leninie” czy „Le
nin w Polsce”, przy czym
w obu tych filmach prze
waża próba intelektualne
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go i psychologicznego zbli
żenią. Widzimy to zwłasz
cza na przykładzie powsta
łego w 1965 r. w kopro
dukcji
radziecko-polskiej
filmu „Lenin w Polsce”.
Narracja opiera się tutaj
głównie na monologu we
wnętrznym, a zdarzenia i
sytuacja są o tyle ważne,
0 ile służą wydobyciu i
udramatyzowaniu główne
go nurtu firnu — rozmy
ślań bohatera. Jest to nie
wątpliwie jeden z ciekaw
szych powrotów w kierun
ku eisensteinowskiej teorii
„kina intelektualnego”.
W latach 1957 — 1958 z
okazji 40 rocznicy Rewolu
cji powstało wiele filmów,
poświęconych Październi
kowi, jednak większość
twórców ulega koncepcji
schematycznego ukazywa
nia zarówno wydarzeń jak
1 postaci bohaterów. Jed
nym z filmów, którego poę
tyka daleka od epickiej ilu
stracji dała w efekcie liry
czny, bardzo kameralny w
odczuciu portret Lenina,
jest „Niezłomny” Rajzmana. W roli Lenina wystą
pił tutaj Boris Smirnow —
znany już wcześniej z fil
mu Wyszyńskiego „Apasjo
nata”.
W roku 1963 Lew Kulitłżanow zrealizował utwór,
którego sensacyjna tema
tyka (ukrywanie się Leni
na w słynnym szałasie w
Razliwie) potral<inwana na
płaszczyźnie
intelektual
nych dyskusji z odwiedza
jącymi go towarzyszami
partyjnymi, dała obraz po
wstawania nowych koncep
cji, postaw i decyzji. Tu
taj Lenin w interpretacji
M. Kuźniecowa jest przede
wszystkim Intelektualistą,
jest człowiekiem którego
genialne koncepcje w nie
długim czasie miały zmie
nić oblicze świata takiemu
ukazaniu postaci sprzyja
niewątpliwie cała poetyka

® Dokończenie na str. 8 j
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Tajemnice Kejsergade
ml konstytucjonalnymi. We*
dług tych zasad bowiem, par

(Telefonem z Danii specjalnie dla „Dziennika Bałtyckiego“
listopadzie ubiegłego
roku tajna policja
duńska aresztowała
7 studentów pod zarzutem
„planowania
zamachów
bombowych przeciwko ce
lom militarnym i cywil
nym”. U jednego z zatrzy
manych znaleziono jakoby
ładunek trotylu. Policja,
na ogół powściągliwa w
informowaniu
prasy
o
sprawach, które nie zostały wyjaśnione do końca —
tym razem wykazała zadziwiającą skwapliwość i
pośpiech.
Tego
samego
dnia wszystkie dzienniki
w Danii otrzymały mro
żącą krew w żyłach wia
domość, że studenci pro
wadzili działalność pod
ziemną,
zmierzającą do
wywołania rewolucji w
Danii!
Dziwnym trafem aresz
towanie 7 młodych ludzi

zbiegło się w czasie z o
publikowaniem przez dwa
pisma lewicowe, „Solidar
ność z Wietnamem” i „Politisk Revy”, interesują
cych danych na temat
pewnego ośrodka mieszczącego się w podziemiach
uniwersytetu kopenhaskie
go przy ul. Cesarskiej w
Kejsergade.
Wspomniane
pisma doniosły mianowi
cie, że w ośrodku tym
mieści się, założona po cichu bez wiedzy władz uniwersyteckich, tajna stacja nasłuchu radiowego,
której przeznaczenie jest
więcej niż podejrzane. To
właśnie przeciwko tej sta
cji rzekomo przygotowy
wali „zamach” studenci.
Przy okazji Duńczycy
do
wiedzieli się, że na terenie
ich kraju działa 6 mniej lub
bardziej podobnych ośrodków.

sfatych^anifuczestnSyi'fw
eiektronicznym nasłuchu lotniczym przeciwko krajom socjaiistycznym i że amerykan-

Jak gdyński krótkofalowiec
spowodował skandal dyplomatyczny W

* s up e r *3 eon steiiat fo n ’*,e ^lądo w a
i’y na kopenhaskim lotnisku
kastrup po dokonaniu zadań
szpiegowskich.

W Dokończenie ze str. 4

[ym orzeczono, że kierow|k oksywskiej radiostacji
$■ pracy zawodowej nie po
?łnił żadnego przestępfwa, tylko jako krótkofa
ywiec dopuścił się wykro
senia, za co na przebieg
idnego roku pozbawiono
licencji krótkofalowca.
W 1939 roku, gdy hitle-

Turecki nie jest

Językiem
Ugro-fińskim!
„Rejsach” z 12/13 hm. po
wiedfianb (Irt. „Nie parźy
puszczał król Jan III,..”),
ie.język turecki najeży do gru
by języków ugro-fińśkich. Nic

W

padgbńegS!
Język turecki, a

ściślej: oimański (osmąniji), zWany też
ósmańsilOrturefkipi,
literacki
język Turcji, należy 4« dużej
grupy j ę.z y k 6 tv
turecffii c h, ą tą - do RÖDZINX
'JwŁT&JSKIEJ, obejmującej oprócz grupy tureckiej, na za
chodzie i północy (Jakuci),
jeszcze: na wschodzie grupę
|ungusko-mandżurską, a w cen
frum — mongolską. Pierwot

rowcy uszkodzili elektrow
nię i Gdynia pozbawiona
została prądu, co uniemożliwiało poczcie uzyskanie
połączenia ze stolicą, Jurkiewicz za pomocą swojej
radiostacji zwrócił się do
krótkofalowców w Warszawie z prośbą o powiadomienie telegrafu, aby
zgłosił się w eterze po odbiór ważnej wiadomości,
Po kilkunastu minutach
warszawska stacja telegra
ficzna rzeczywiście zgłosi
ła się i z Gdyni popłynęły
do stolicy meldunki o bo
haterskiej obronie naszego
miasta portowego.

Jednak przed kilkoma laty
rdtjiośtacja Jurkiewicza znów
stała się powodem pewnych
kł«potó>v sąsiedzkich, clioć zu
pełnię innych niż w ęoku up.
. Otóż. pracówął on. na swojej
aparaturze nieco na innych pa
ramettach niż obecnie, co po
wodowało,
że
prowadzone
przez niego rozmowy z inny
mi krótkofalowcami* sąsiedzi.
z łąttyośt
nach lub.
k, że m
rozmowy z krótkofalowcami
niemal z całego świata, uzy
skując połączenia m. in. z ra
dziecka stacją Mirnyj na An
tarktydzie, z krótkofalowcami
w Tasmanii (koło Australii),
Gwatemali, Kanady i innych
państw z drugiej półkuli —
ludzi mogło to interesować.

EWNEGO dnia na
wywołanie Jurkiewi
cza zgłosił się krótko
falowiec zamieszkały w
głębi Związku Radzieckie
go. Podając kryptonim swo
jej stacji posługiwał się on
m. in. imieniem „Żenią”,
co oznaczało jedną z lite
rek kryptonimu. Ale Jur
kiewicz nie mógł zrozu
mieć o jaką literkę chodzi,
wielokrotnie więc pytał o
to swojego rozmówcę, ale
bezskutecznie. W końcu
siarczyście zaklął, posyła
jąc w eter kilka niecenzu
ralnych słów.
Przez następne kilka dni
spotykając mieszkańców są
siednich domów wysłuchi
wał od nich wymówek:
— Panie Emilu, to nie
ładnie zwracać się tak do
obcokrajowca... Panie Emi
lu, to nie wypada, co so
bie o panu i w ogóle o nas
Polakach pomyślą...
Obecnie tego rodzaju sy
tuacje już się nie zdarzają,
bowiem Jurkiewicz zmie
nił parametry, na których
pracuje jego stacja, no i
uważa, żeby sobie nie po
folgować. Gdy zaś ze sta
cją „SP 2 CC” łączy się
któryś z krótkofalowców,
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ną ojczyzną tych języków by
ły obszary pogranicza dzisiejiżej pustyni Gobi położone w
fąsiedztwie Ałtaju; stąd ich
juazwa.
Natomiast
grupa
języków
igro-fińskich, do której naleą m. La. języki fińskie (10
„ęzyków, wśród nicli suomi —
Oficjalny język państwa fińkiego) i języki ugryjskie (do
ttórych należy m. in. wę;ierski) wraz z grupą samoedzką i jukagirską tworzą
RODZINĘ URALSKĄ; nazwa
jej pochodzi od Uralu, pier
wotnej ojczyzny tych języ
ków.

t
f
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Inna sprawa, że języki ural
jski i ałtajskie tworzą tzw. li
gę urało-altajską. Liga języko
iWa jest to grupa różnych ję
zyków, wykazujących _ jednak,
dzięki wzajemnym pożyczkom
językowym, szereg wspólnych
Cech w strukturze gramatycz
nej (nie tłumaczą się one po
krewieństwem
genealogicz
nym!) Ligi Językowe powsta
ją zawsze wskutek konthktów
geograficznych między języka
•mi. Taką ligę tworzą np. ję
zyki: rumuński, arumuński,
^bułgarski, macedoński, nowogrecki i albański — tworzą
tzw. bałkańską ligę językową.
'Ale to nie znaczy, że np. ję
zyk rumuński należy do języ
ków słowiańskich (do których
należy bułgarski i macedoń
ski). Podobnym błędem jest
Zaliczanie języka tureckiego
do
języków
ugro-fińskich.
(Przy okazji: nie należy my
lić języków ugryjskich z ję
zykiem ujgurskim. który nale
ży do grupy tureckiej, a więc
do rodziny ałtajskiej.)
Informacje te podają wszyst
kie encyklopedie, ale ponie
waż: 1) nie wszyscy chcą za
glądać do takich wydawnictw,
2) w Gdyni budujemy statki
dla Turcji, 3) przez Bałtyk ma
my bliskie stosunki z Finlan
dia, 4) Polak i Wegier to dwa
bratanki (choć mówią języka
mi zupełnie ze sobą nie spo
krewnionymi, należącymi do
różnych genealogicznie rodzin)
«— chyba warto informacje ta
kie powtórzyć i w gazecie.
.Zygmunt BROCKI

„Czas to zasadzka"
Nakładem PAX ukazała się
przetłumaczona
przez
Zofię
Kierszyn książką pt. „CZAS
TO ZASADZKA”, której auto
rem jest Francis Clifford —
angielski prozaik i dzienni
karz, znany w Polsce z po
wieści „Rozkaz: zatrzymać”,
„Opóźniony”,
„Zielone
łąki
raju” i wydanej przed 2 mie
siącami książki „Zatrzęsła się
ziemia”. Podobnie jak więk
szość powieści tego autora,
również najnowsza rozgrywa
się w Hiszpanii i prezentuje
dramaty moralne tym razem
wywodzące swą genezę z cza
sów
II
wojny
światowej.
Miłość pisarza — Anglika i tu
rystki — Niemki skonfronto
wana tragiczną przeszłością,
rautuje na przebieg ich losów.

w eterze można usłyszeć:
„Panie Emilu, nie musi
pan podawać swojego kryp
tonimu, poznaję po głosie...” A potem płyną pozdrowienia dla najstarsze
go polskiego radio-amatora, którego imię mocno
związane jest z naszym
krótkofalarstwem, jak rów
nież z odbudową na wyzwolonym Wybrzeżu morskiej radiokomunikacji.
J. KRÓLIKOWSKI

kilkanaście minut po
ukazaniu się w sprze
-n-i.
dąży wydania „Politisk Revy” i „Solidarność
z Wietnamem”, zawierają
cego przytoczone informa
cje, w kioskach pojawili
się smutni panowie z na
kazami konfiskaty całego
nakładu. Jednakże przez ko
lejny „przypadek” nie poło
żono ręki na dzienniku
mieszczańskim „Informa
tion”,
który
tego samego
,
1
,
,
dnia

spokojnie

przedtu-

kowal in extenso rewela
cje obu pism lewicowych.

Klucz do wielu drzwi
9 Dokończenie ze str. 3
Tpjjl krytyką Parnowskiej jest słuszna: „... w kółko
RÖc)ianoWSki, Micki«ś^vicz, Prus... Powinniśmy pisać też
o näszych zainteresowaniach filmem, teatrem, malarstwjlta, Nawet profesor sprawdzałby takie prace z więk
szym zainteresowaniem. Każda byłaby inna... Więcej
miejsca powinny zajmować tematy, które byłyby spraw
dzianem poziomu inteligencji ucznia... Należałoby też
'^adgi^ Jematy* W których uczeń zawarłby myśli
iżąće gó' osobiście czy też współczesnego obywatela.
_ Siły {ąSćjęh tematów: „Stanowisko współczesnego
człowieka wobec dynamicznego rozwoju świata”, „Rola
młodzieży w budowie lepszej przyszłości” itd.
Kryteria doboru i oceny tematów są rozmaite. Nieco
odmiennymi motywami kierowała się ongiś dyrekcja
Gimnazjum Chełmińskiego, która zaaplikowała matu
rzystom takie tematy: „Sławę pracą się dostaje”, „Po
równaj Bolesława Chrobrego z Karolem Wielkim”, (1855 r.)
„Trudność ustąpi, gdy woła przystąpi”, „Sama się robota
v/ palcach robi, jeżeli się z ochotą pracuje”_ (1870 r.).
Jak widać i wtedy, w drugiej połowie XIX wieku, szu
kano związków z życiem, starano się unikać monotonii,
akademickości i podręcznikowości. Nam o tyle łatwiej
to uczynić, o ile nasze czasy są ciekawsze i... trudniej
sze od tamtych, gdy porównywano Chrobrego z królem
Franków.

S

Stanisław PESTKA

Rzecznik policji oświadczył tylko, że redaktorzy
naczelni wszystkich trzech
gazet staną pod zarzutem
łamania przepisów prawa.
dotyczących
zachowania
tajemnicy państwowej,
Z pogróżek tych nic nie
wyszło, ponieważ — jak
stwierdził naczelny redak
tor
„Information”,
T.
Krogh — fakty podane
przez pisma nie mogą byc
uważane za tajne. Część
z nich była bowiem już
relacjonowana przez prasę duńską rok wcześniej.
Tyle tylko, że wówczas
policja nie ingerowała.
Atmosfera zaczęła się
zagęszczać, a wróble na
dachu ćwierkać o piowokacji policyjnej przeciwko siłom lewicowym. W
dalszym ciągu jednak nie
było wiadome do końca,
c0 si5 właściwie dzieje w
piwnicach uniwersyteckich
przy Kejsergade* Oficjalni
przedstawiciele władz, tak
skorzy do oskarżeń przeciwko studentom i dzieńnikaizom, w tej „zagra
zającym obronności kraju, w tej sprawie zachowywali niebywałą dyskrecję i dawali wykrętne od
powiedzi.
OMBA wybuchła w
parę tygodr' Pfmej.
niej. Jedna z gazet
zdołała
się
dowiedzieć, że Kejsergade,
to pięknie
urządzona i
działająca od 1983 r. centrala podsłuchu ambasad
krajów socjalistycznych w
ASk.
\JfcJ Miki C&\A-JU V-»
VT
WtlVlV. k.roz
Kopenhadze.
Wszystkie
mowy telefoniczne, telek
„
sowe i radiowe, prowadzo
ne przez te ambasady,
były w piwniczce rejestro
wane i... właśnie. Nie tylko wykorzystywane „na
własny użytek , ale przekazywane przez wywiad
duński
sojusznikom
z
NATO, skąd już, jak wia
domo, niezbyt daleka dro
ga do Langley pod Waszygtonem — głównej kwa
tery amerykańskiej cen
trali
wywiadowczej
—
CIA.
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Koiejny akt rozegrał
się
przed kilkoma dniami na forum
parlamentu
duńskiego.
Posłowie partii
socjalistycznych, poparci przez deputowa
nych socjaldemokracji,
zgłosili mianowicie wniosek o pociągnięciu do odpowiedzialności kogo należy za tę n^esmaczną aferę. Równocześnie za*
żądali dochodzenia czy żarówno funkcjonowanie Kejsergade, jak i cała działalność wywiadu duńskiego (łącznie ze
sprawą
prowadzenia
przez
ten wywiad tajnych kartotek
ludnosd, które miały być w
swoim czasie zlikwidowane, a
którymi opiekował się minister sprawiedliwości K. THESTRUP), są zgodne z zasada

łament mus|
“"TTT
0 Posunięciach takich jak
Powyższe, tymczasem,

jak się

okazał°> pie ^ deputowa'
ni> ale nawet poprzednl pre*

mier rządu duńskiego nic nie
wiedział o Kejsergade.

NIOSEK posłów socja
listycznych
wywo
łał prawdziwą pani
..............
.. ........ .........
kę
w rządzie.
Dwaj mi
nistrowie zapowiedzili nie
oficjainie> że jeśli dochodzenie zostanie podjęte,
zrezygnują ze swych stanowisk. Kryzvs rządowy
wisiał w powietrzu, gdyż
premier h. Baunsgaard za
czął rozważać ewentualn0££ rozwiązania gabinetu
. doprowadzenia do nadZWyczajnych wyborów pow
gzech
j,.

W

Ponieważ jednak koalicja mieszczańska ma więk
SZQŚĆ w Foiketingu, (parlament) udało się jej za,
,
żegnać burzę, uenrome imnistra K. Thestrupa przed
nienrzviemnościami i wykręcić od formalnego do^
chodzenia w sprawie wywiadu. Ale pełny unik był
niemożliwy. Dlatego posta
nowiono utworzyć specjał
ną komisję parlamentarną,
kt6rej ce)em będrie ,baJ
/
.
damę przypadku Kejsergade i skontrolowanie czy
vv grę wchodziło nadużyprawa.
Tak pisze prasa lewicowa> po komisji tej nie należy się zbyt wiele spo,
dziewać.
Jeśli
zebrany
przez nią materiał okaże
sję
kompromitujący, to
mQŻe njß dotrzeć do wia_
.
.
.
domości
publiczne],
przecież nic łatwiejszego
jak znowu zasłonić się ta
jemnicą państwową...
Wygodnym rozwiązaniem
jest
również
zwalenie
wszystkiego na byłego mi
nistra obrony — V. Grama, chociażby dlatego, że
dw juz nie żyje.
lilfrTŻE
ktnś
1^1
^tOS
Jifł <^ziec>» ze

nowie-

pw e
uPrz^

dzenia na wyrost,
przvSzłoŚĆ pokaże. Pro
ipdnalr
nhpetaUOZy są ]eunaK ]UZ ODe_
nie nie najlepsze, bo oto
na czele komisji stanął je
,
Wv4Ę7veh nrzpriniaern z Wyzszy «1 UizęamkOW policji Z wywiadem
mającym — tak W przeszłości
a Ir
il obecnie
sziosci ijak
ooecnie —

nieco wspólnego.

. _ T„

_

Andrzej NOWICKI

łfl zostawiłoś
trochę ciszy

u
9

9 Dokończenie ze str. 5
mnienia nawet wtedy, gdy
odtwarzają proste stany
uczuciowe (te występują po
dobno najrzadziej), a nade
wszystko, kiedy są odbi
ciem wydarzeń z naszego
życia, nie tylko nawiązują
kontakt między nami a
naszą przeszłością, lecz prze
noszą czas do pewnego okresu umieszczonego zaw
sze w konkretnej społecz
ności. To ona właśnie pozo
stawia wokół nas o wiele
więcej śladów, niż sami to
w sobie odkrywamy.
Wiele
wspomnień
umyka
nam z pamięci, nie tylko dla
tego, że nie żyjemy wśród
tych samych ludzi, że nie ma
świadków wydarzeń, które ra
zem przeżyliśmy. Czasami wy
starczy, żebyśmy zmienili za
wód, weszli do innej rodziny,
żeby zmieniła nas wojna, czy
jakaś prywatna klęska życio
wa. Dlatego właśnie każda po
dróż po okolicy, w której spę
dziliśmy młodość, nagle spotka
nie przyjaciela z lat dziecin
nych, z którym bawiliśmy się
w berka czy natknięcie się na
przezywanego przez nas i in
nych „belfra” ze szkoły, „od
świeżają” naszą pamięć. Oka
zuje się wówczas, że wspom
nienia
nie
były całkowicie
zatarte i zachowały się w nie
zmienionym stanie w pamięci
innych, a i przede wszystkim
w naszej.

ZĘSTO przywołuje
my przeszłość nie po
to, by odnaleźć tam
wydarzenia, które warto
lepiej poznać, lecz tylko w
nadziei zasmakowania zu
pełnie
bezinteresownej
przyjemności
powtórnego
przeżycia w myśli minione
go okresu naszego życia.

C

Rozmyślając nad prze
szłymi wydarzeniami odry
wamy się często od bieżą
cych niepowodzeń i wów
czas „słodkie” wspomnie
nia, żale, roczulenia, wy
rzuty wspólnie z nami tro
szczą się o to, byśmy za
pomnieli choć na kilka
chwil o swych zmartwie
niach.
A życie toczy się dalej
niewzruszenie. Każda mi
niona chwila, dzień, mie
siąc, rok układają się w
ciąg mniej lub bardziej u
porządkowanych przeżyć.
Jeśli są one warte zapa
miętania, rejestrujemy je
w swym mózgu, zamienia
jąc zawsze we wspomnie
nia, które nie są niczym
innym jak naszym włas
nym minionym życiem.
Nie zawsze jednak zdaje
my sobie sprawę, że oglą
danym przez pryzmat ota
czających nas niegdyś lur
dzi.

mm

Co nowego
• Wszystko o Leninie® Ma
pasożytniczym szlaku
• Społeczne problemy stra
tegii gospodarczej

K

IM był Lenin? Co
mamy
z Lenina?
Choć są to tylko luź
no zacytowane tytuły z
dwóch różnych
tygodni
ków, są one na j zwięźlejszym określeniem
treści
wszystkich
nieomal pol
skich periodyków,
które
ukazały się w tym tygod
niu, a więc na parę dni
przed 100 rocznicą uro
dzin Włodzimierza Iljicza.
Publikacje ogłoszone w le
ninowską rocznicę obejmu
ją niezwykle szeroki za
kres, od rozważań ideo
wych, powiedziałbym podstawowych, po materiały
wspomnieniowe, przyczyn
ki do życiorysu.
W „KULTURZE”
Ste
fan Olszowski zwraca uwagę, że 100 rocznicę uro
dzin Lenina obchodzimy w
chwili, kiedy zdobycze re
wolucji, doświadczenie so
cjalistycznego
budownictwa umocniły się i okrzerr..
pły nie tylko
w Kraju
Rad, lecz i w całej wspól
nocie państw socjalistycz
nych.

„Ale przecież obchodzimy
ją równocześnie — pisze — w
chwili, kiedy świat jest wciąż
nabrzmiały w konflikty
i
sprzeczności — i wciąż podzielony. Człowiek
współczesny
jest świadkiem
okrucieństw
wojującego
imperializmu, w
całym dojrzałym
pokoleniu
Europejczyków
żyje pamięć
niedawnej
przeszłości,
myśl
ludzką często drąży niepokój
i obawa wielkiego konfliktu”.

Po tym stwierdzeniu au
tor artykułu stawia pyta
nie:
„Cóż więc sprawia, że nie
tylko żyjemy z nadzieją na
przyszłość, ale i coraz kon
sekwentniej układamy nasze
losy zbiorowe w perspekty-

wie nie tylko teraźniejszości
lecz i przyszłości”.

Wiara w jutro socjali
stycznego świata — oto od
powiedź. Artykuł jednak
napisany jest nie dla za
cytowania
tych prostych
stwierdzeń. Stefan Olszowski przypomina:
„Prawda i aktualność leni
nowskich zasad wymaga sta
łych przemyśleń, wymaga analttycznego i poszukującego
stosunku do problemów, które
niesie
życie — także życie
kultury”.

Po dłuższym wywodzie
na temat naszej sytuacji
kulturalnej tak kończy swe
rozważania:
lu/uurainS’T bardziij Pj°eszcze
efekty twórczości, oddziałujące
na osobowość ludzi pracy, są
równoważne w swej Intelek
tualnej 1 moralnej powadze
* powagą ich społecznych i

obywatelskich zadań? Na te
pytania wszyscy musimy sobie
odpowiedzieć, jeśli traktujemy
poważnie fundamentalną dla
leninowskiego
oblicza polityki kulturalnej zasadę ciągłe
go towarzyszenia — przez so
cjalistyczną kulturę i sztukę
— życiu narodu. Bez tego na
sza literatura i nasza sztuka
nie będzie w pełni tym, czym
być może, czynnikiem współ
towarzyszącym nowemu, pięk
niejszemu,
sprawiedliwszemu
światu, zrodzonemu z myśli
Lenina,
zrodzonym
z jego
dzieł, których losy były losa
mi naszego świata”.

CZYWIŚCIE
znaj
dujemy w tygodni
kach również wiele
artykułów nie związanych
z obchodami jubileuszowy
mi. „PRAWO I ŻYCIE” za
mieściło felieton Jerzego
Pankiewicza o recydywi
stach. Autor — na tle cy
nicznego powództwa nieja
kiego Stanisława Jarosza,
kilkakrotnie karanego zło
dzieja, który po wyściu z
więzienia z 2 000 zł w go
tówce zażądał od Wydziału
Opieki Społecznej
Prez.
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pieniężnego, a gdy go nie
dostał wystąpił właśnie z
owym powództwem — za
stanawia się w ogóle nad
zagadnieniem
recydywi
stów. Okazuje się, jak wykazały badania ankietowe,
*
J---- część przestępców
*
-£—
że
duża
tego typu już w chwili opuszczenia bramy więzieńnej mości sobie drogę ty-

chłego powrotu za kraty.
Spośród więźniów
zwol
nionych z zakładów kar
nych po odbyciu kary —
21 proc. nie podjęło pracy
w ogóle, 42 proc. często
się upijało, 14
proc. nie
miało własnego mieszka
nia, a 12 proc. ruszyło *od
razu
„w Polskę” — do
miejsc
nieznanych
—
pierwszym lepszym pocią
giem.
A oto rozmowa
jaką
przeprowadziła zajmująca
się tym problemem dzien
nikarka Barbara Seidler.
Jej rozmówcą był 34-letni
przystojny mężczyzna, czło
wiek „oczytany”, logicznie
rozumujący,
więzień w
Rawiczu, odsiadujący któ
rąś już z kolei karę.
— Z czego pan żyje na wol
ności?
— Polska to nie Indie, żeby
ludzie marli z głodu na ulicy.
— A gdzie pan mieszka?
— Do niedawna miałem mie
szkanie, a jak ostatnim razem
byłem w więzieniu, umarła
matka, no l nie mam cha
łupy.
— Co będzie pan robił po
Wyjściu z Rawicza?
— Słoneczko świeci, wsiądę
w pociąg, jeszcze wstąpię do
Polskiego Komitetu
Pomocy
Społecznej po zapomogę. Poją
dę w świat.
— Dokąd?
— A bo to nie
wszystko
jedno?
— I będzie pan znów kradł?
— Jak się nadarzy okazja...

OWA strategia rozwo
ju gospodarczego w
Polsce ma swoje aspekty czysto ekonomiczne
i aspekty szersze społecz
no-ekonomiozne, połitycz-

N

ne,
psychologiczne.
Te
pierwsze weszły już w pole
publicznych dyskusji i sta
ły się przedmiotem
waż
nych decyzji
gospodar
czych. Obszerny artykuł na
ten temat pt. „Cele i środ
ki” zamieścił we „WSPÓŁ
CZESNOŚCI”
Jerzy
J.
Wiatr.
„Wydaje się, że pozaekono
miczne lub pośrednio tylko ekonomiczne
aspekty nowej
strategii gospodarczej zasługu
ją w nie mniejszej mierze na
zainteresowanie, uwagę, dy
skusję publiczną i pogłębioną
analizę naukową. Wydaje ml
się także, że właśnie w tym
kręgu zagadnień jesteśmy sto
sunkowo gorzej przygotowani
niż w problemach czysto eko
nomicznych”.

Zdaniem autora artyku
łu trudności
obiektywne,
jakie by nie były, muszą
być bardzo starannie analizowane, tak by w porę
można było zapobiegać ewentualnemu
spiętrzeniu
napięć społecznych.
„Zarazem prowadząc działal
ność propagandową, która mo
bilizuje wysiłek społeczeństwa,
unikać musimy błędu popeł
nianego nieraz w przeszłości,
a polegającego na przesad
nym skracaniu
perpektywy,
snuciu nierealnych horosko
pów na najbliższe pięć czy
siedem lat i doprowadzeniu
tym samym do rychłych roz
czarowań. Nowa strategia, oparta na wysokim już pozio
mie dojrzałości naszej gospo
darki 1 naszej
świadomości
społeeznei, wymaga poważne
go i odpowiedzialnego dialo
gu ze społeczeństwem, wy
ważonego
i
obiektywnego
przedstawienia celów, możli
wości i szans rozwoju mobi
lizowania wysiłku nie przez
upiększanie perspektyw
roz
wojowych, lecz przez Poka
zywanie sensu drogi, którą
kroczymy”,

W. M.
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GDAŃSK,
Opera,
-, Jezioro
łabędzie”, g. 14; pon. niecz.
1’eatr Wielki, „Przedwiośnie”,
g. 14 i 19; pon. Recital W.
Młynarskiego, g. 17.30 i 20.15.
WRZESZCZ
„Miniatura”, —
niedz. „Mały tygrys Pietrek”,
g. 17. SOPQT,
Kameralny,
{.Wilki w nocy”, g. 19; pon.
niecz.
GDYNIA,
Muzyczny,
„Madagaskar”,
g.
16;
pon.
„ Coś z życia”, g. 19.15. EL
BLĄG, Teatr im. St. Jaracza,
{.Pojedynek”,
g.
19;
pon.
niecz.

GDAŃSK „Leningrad”, „lak
rozpętałem II wojnę świato
wą”, I cz., poi., od 14 1., g.
10, 12, 14, 10, 18, 20;. pon. g.
16, 18, 20. „Kameralne”, ,,8zep
czące ściany” ang., cd 18 1.,
g. 15.30, 17,45, 20; pon. „Le
nin”, radź., od 12 1., g. 16;
„Trzy klucze”, jug. od 16 1., g.
17.45, 20. „Kosmos”,
„Działa
Nawarony”, ang., od 12 1., g.
13.30, 16; „Znicz olimpijski”,
poi., od 14 l., g. 39; pon.
;,Działa Nawarony”,
g.
16;
{.Planeta małp”, USA. od 14
ł„ g. 19. „Drukarz” „Ryszard
Lwie
Serce i
krzyżowcy”,
USA, od 14 1., g. 14.30, 16.45,
19; pon. niecz. „Piast”, „Dzień
oczyszczenia”, poi., od 14 1., g.
15.30, 17.45, 20; pon. „Filaosy
panny Than”, wietn., od 11 1„
g. 16, 18, 20. „Motława”, „Ka
tar!”, USA, od 11 1., g. 12, 15;
„Ruchome piaski” po!., od 16
1„ g. 18, 20; pon. „Niezrozu
miany”, wł„ od 14 1., g. 15.45;
„Złote cielę”, radź., od 14 i.,
g. 18. „Gedania”, „W króle
stwie ducha gór”, jug., od
11
1„
g.
14, 16;
„Wnie
bowstąpienie”,
poi.,
od ló
L, g.. 18,
20;
pon.
niecz.
„Przyjaźń”, „Major Dundee”,
USA, od 16 1., g. 18; pon. nie-

„Wrzos”, „Beniamin,
pamiętiiik
dftótii#$io
liffödzienca”, ff., p$ 18 1., J.
1®, 18,20; pon. „Naćżółnik Gzu~
kotki”, radź., od 11 i., g. 16;
„Panna
młoda w żałobie”,
fr., od 18 1., g. 18, 20. „Żak”.
„Porwany przez mafię”, wł.,
od 16 1., g. 16, 18, 20; pon.
zamknięte pokazy DKF.
WRZESZCZ, „Znicz”,
„Po
radnik żonatego mężczyzny”,
USA, od 16 1., g. 14, 16, 18,
20; pon. g. 16, 18, 20. „Bajka”,
„Chłopcy
z
placu
Broni”,
węg., od U 1.,
g. 15; „Uzurpatorzy”, węg., od 16 1., g.
12.30, 17.30, 20; pon. „Tajem
niczy mnich”, radź., od 14 1.,
g. 15, 17.30, 20. „Tramwajarz”,
remont. „Zawisza”, „Fatalny
list”, ang., od 11 1., g. 15; „Po
lowanie na muchy”, poi. od
18 1., g. 17, 19.15.
NOWY PORT,
„1 Maja”,
„Tylko umarły odpowie”, poi.,
od 16 1., g. 16, 18, 20; pon.
niecz.
OLIWA, „Delfin”,
„Szkice
warszawskie”, poi., od 16 1.,
g. 14, 18, 20; pon. „Jezioro
Starej Sowy”, NRD, od 11 1.,
g. 16, 18. 20.
SOPOT, „Polonia”, „Jak roz
pętałem II wojnę światową”,
II i III s., poi., od 14 1., g.
13, 16, 19; pon. g. 16, 19.
GDYNIA, „Warszawa”, „Jak
rozpętałem II wbjnę świato
wą”, I cz., poi., od 14 1., g.
11, 13,15, 15.30, 17.45, 20; pon.
g. 13.15, 15.30, 17.45, 20. „At
lantic”, „Cztery damy i as”,
fr., od 8 1., g. 13, 15.30, 17.45,
20; pon. „Lenin w Polsce”,
radź., od 11 1., g. 18; „Pan Wo
łodyjowski”,
poi., od 14 1.,
g. 18. „Goplana”,
„Paragon
gola”, poi., od 11 1., g. 12,
14: „Nowy”, poi., o 14 1., g.
16, 18,
20;
pon.
„Przeciw
Wranglowi”, raz., o 14 1., g.
15.30, 17.45, 20. „Neptun”, „De
legat floty”, radź., od 11 1.,
g. 13; „Każdemu swoje”, wł.,
od 18 1., g. 15, 17, 19; pon.
„Matka”, radź., od 7 1., g.
16; „Szepczące ściany”, ang.,
od 16 1., g. 18, 20. „Marynarz”,
„Zbrodniarz,
który
ukradł
zbrodnię”, poi., od 16 1., g.
15, 17, 19; pon. „Cichy Don”,
I i II s., radź., od 14 1., g.
17. „Fala”, „Winnetou i król
nafty”, jug., od 14 1., g. 14, 16,

1«, 20; pon. „Długa droga”, fir.,
od 14 1., g. 1®, 18, 20. „Pro
mień”, „Miłość w przyrodzie”,
węg., od 11 1., g. 14, 16; „Ope
ra za trzy grosze”, NRF, od
16 1., g. 17.45, 20; pon. „Pollyanna”, USA, od 11 1., g.
15.30; „Nie wspominać o przy
czynie śmierci”, jug., od 18
1., g. 18. 20. „Jagienka”, „Sy
nowie Wielkiej Niedźwiedzi
cy”, NRD, od 14 1., g. 15; „Ewa chce spać”, poi., od 16 1.,
g. 17, 19; pon. niecz. „Mewa”,
„Struktura
kryształu”,
poi.,
od 14 1., g. 19; pon. niecz.
„Iskra”, „Sztubackie kłopoty”,
czes., od 9 1., g. 16, 18; pon.
g. 18.
RUMIA, „Aurora”, „Plane
ta małp”, USA, od 14 1., g.
18; „Grzech Azizy”, ZRA, od
18 1., g. 20; pon. „Cztery do
my i as”, fr., od 18 1., g. 18,
20.

*

*

*

ELBLA,G „Syrena”, „Jak roz
pętałem II wojnę światową”,
001.. od 14 1., g. 13.15, 16.15,
19.30; pon. jw. '„Światowid”,
„Sól ziemi czarnej”, poi., od
14. 1., pon. „Noc poślubna w
deszczu”, NRD, od 14 1. „Orzeł”, „Człowiek, którego już
nie ma”, USA, od 16 1., g.
17.45, 20; pon. niecz. „Pro
myk”, „Winnetou i król naf
ty”, jug., od 14 1., g. 16, 18:
„Damski gang”, ang., od 16
1„ g. 20; pon. niecz. MAL
BORK „Capitol”, pon. „Wysoa
na lądzie”, węg., od 16 1.
„Klubowe”, „Dr Grippen przed
sądem”, ang., od 16 1., g. 18,
20; pon. niecz. „Włókniarz”,
„101 dalmatyńczyków”, USA,
od 7 1., g. 17; „Wszystko na
sprzedaż”, poi., od 16 1., g. 19;
pon. niecz. DZIERZGOŃ „Przy
jaźń”, „Obcy w domu”, ang.,
od 18 1.; pon. niecz. GARDE
JA „Wars”, „Skok”, poi., od
16 1., „Czarny mustang”, USA,
od 11 1.; pon. niecz. KWI
DZYN „Tęcza”, „Bunt na Bo
unty”, USA, od 14 1.; pon.
„Kapryśne lato”, czes., od 16
1.
NOWY STAW „Jurand”,
„Dżingis Chan”, ang., od 16
1.; pon. niecz. NOWY DWÓR
„Żuławy”, „Czerwone i złote
poi., od 14 l.; pon. niecz.
SZTUM
„Powiśle”,
„Gra”,
poi., od 18 1.; pon. niecz. STA

Echa muzyki młodzieżowej

ZupeiRis nowi „Skaldowie“
KAZAŁA się w sklepach, po wielu
zapowiedziach płyta długogrająca
„Skaldów”, zatytułowana „Od wscho
du do zachodu słońca”. Właśnie ta płyta
jest powodem, dla którego napisałem w
tytule „zupełnie nowi „Skaldowie”. Rze
czywiście, poza dwoma utworami: „Zawie
ja” (Zieliński — Tuwim) i opracowaniu
„Sarabandy” A. Corelliego, które to pozy
cje reprezentują jeszcze dawny typ brz
mienia i dawne koncepcje stylistyczne
„Skaldów” — pozostałe kompozycje opra
cowane są w zupełnie innym duchu, przy
użyciu nowych (dla „Skaldów”) muzy
cznych środków ekspresji. Trzeba przy
znać, że tak jak dotychczas „Skaldowie”
bili na głowę wszystkie nasze zespoły w
uprawianym przez siebie stylu pop, tak
teraz, po włączeniu się w nurt awangardy
jazzowo-beatowej, znaleźli się natychmiast
•— obok „Dżambli”, „Ramy 111” i grupy
Niemena — w czołówce tego typu zespo
łów.

U

Nowe brzmienie „Skaldów” to przede wszy
stkim zdecydowane wyeksponowanie w wię
kszości utworów organów Hammonda, których
możliwości kolorystyczne stawiają je na pier
wszym miejscu wśród instrumentów sekcji ryt
micznej. Nowa płyta jest najlepszym dowo
dem, że Andrzej Zieliński bardzo uważnie śle
dził wszystkie najnowsze tendencje muzyki
beatowej i dostosowuje wiele z nich do swoich
koncepcji kompozycji i aranżacji. Płyta „Skal
dów” w większym niż inne stopniu może być
porównana do nagrań konkretnych zespołów
zagranicznych — dotyczy to zarówno brzmie

nia, jak i aranżacji. Niemniej we wszystkim
czuje się rękę Zielińskiego, a zwłaszcza w me
lodycznych zwrotach jego kompozycji, które
są dla niego bardzo charakterystyczne.

Wskazując na koneksje nowych „Skal
dów” z nagraniami czołowych grup za
chodnich wspomnieć trzeba 2 zespoły:
„Brian Auger Trinity” i „Chicago Tran
sit Authority”. Szczególnie ten drugi ze
spół wywarł wielki wpływ na nowe obli
cze „Skaldów”. Wystarczy wskazać rodo
wód fantastycznego, unisonowego moty
wu rytmicznego gitary basowej, organów
i instrumentów dętych w najlepszym
utworze płyty „Od wschodu do zachodu
słońca” czy solówki trąbki we wstępie do
równie znakomitego „Czasem kochać
chcesz”. W drugim z wymienionych utwo
rów charakter ostinatowego motywu gi
tary ,i gitary basowej skłania z kolei do
porównań z motywami rytmicznymi gru
py „The Cream”. Wiele jest w nowych
utworach „Skaldów” elementów pop-jazzu, rozbudowana została harmonia w
stronę rozszerzonej funkcyjności jazzu
nowoczesnego, znakomicie opracowane zo
stały synkopowane partie gitary basowej,
a w sumie płyta jest osiągnięciem pol
skiego zespołu na miarę światową. Jedna
sprawa budzi tylko zastrzeżenia: przy
obecnym profilu zespołu przydałby się
„Skaldom” lepszy wokalista niż Andrzej
Zieliński (bo Jacek Zieliński już zupełnie
nie pasuje do nowych koncepcji zespołu).

„CüerwoBO - Czarni4*
A wspólnym koncercie wystąpili we
środę „Czerwono-Czarni” z gdański
mi „Kuglarzami”. Nie potrafił zado
wolić żaden z prezentowanych zespołów,
choć gdyby złożyć w jedną całość pozy
tywne cechy obydwu grup to powstałby
idealny wzorzec zespołu beatowego.

N

{{Czerwono-Czarni” są obecnie na najwyż
szym stopniu kariery w ciągu 10 lat swojego
istnienia. Zespół ten przechodził różne koleje
losu, przez długi czas był synonimem chałturnictwa. Trzeba
przyznać, że teraz program
prezentowany przez „Czerwono-Czarnych” jest
zaprzeczeniem łatwizny, choć nie oznacza to,
że jest to program doskonały. Rozbudowany
skład instrumentalny grupy pozwala na wiele
kombinacji wzbogacających brzmienie: trębacz
gra na flecie, saksofortista „obsługuje” alt i
tenor, a Klaudiusz Maga poza gitarą nieźle
radzi sobie z „dwumanułowymi,, organami,
skonstruowanymi przemyślnie z dwóch nie
zależnych manuałów „Matadora” i „Junosti”.
Dodajmy do tego doskonałą aparaturę, a otrzy
mamy obraz zespołu, który x polskich grup
najlepiej brzmi na estradzie. „Czerwono-Czar
ni” prezentują program nowoczesny, z elemen
tami jazzu i długimi improwizacjami — ale tu
jest pięta Achillesowa zespołu. To co zespół
zyskuje na brzmieniu (również idealnie zestro
jonych głosów), traci na braku ciekawych kon
cepcji kompozytorskich. Przedstawione utwory
nudziły, bo nie wystarczał podziw dla brzmie
nia i precyzji wykonania. Właśnie ta precyzja
powoduje bezduszność — mamy więc do czy
nienia z doskonałym rzemiosłem muzycznym,
ale nie z artyzmem. Wszystko byłoby w po
rządku, gdyby nie pojawiał się od czasu do
czasu na estradzie infantylny Jacek Lech, wz
budzający odruch protestu swoimi łzawymi plo
senkami.

Inaczej ma się sprawa z „Kuglarzami”,
lełj, ng&cną stroną są utwory. Wyróżniły się

t*i

DZIENNIK BAŁTYCKI

i

„Kuglarze“

zwłaszcza pomysłowością pozycje „Jeszcze
szuka nas wiatr” i „Nie dzwoń do mnie
skoro świt”. Utwory są dobre i mogły się
bardzo podobać ich nagrania podczas
ostatniej audycji telewizyjnej „Kuglarzy”.
Niestety, na estradzie jest o wiele gorzej

RE POLE „Zachęta”, {.Elza z
afrykańskiego buszu”, ang., od
7 1.; „Sąsiedzi”, poi., od 16
1.; pon
niecz. TOLKMICKO
„Korab”, „Kobieta wąż”, ang.,
od 16 1.; pon. jw. GNIEW
„Pionier”, „Kowboju do dzie
ła”, ang., od 16 1.; pon. niecz.
HEL „Wicher”,
„W pełnym
słońcu”, fr., od 18 1. g. 18,
20.
JASTARNIA
„Żeglarz”,
„Maskarada szpiegów”, ang.,
od 14 1.; pon. niecz. KARTU
ZY „Kaszub”, „Skąd przycho
dzisz”, fr.,
od 18
1.; pon.
niecz. KOŚCIERZYNA „Rusał
lta”, „O jednego za wiele”,
fr., od 18 1.; pon. jw. KOLBU
DY „Wyzwolenie”, „Sąsiedzi”,
poi., od 16 1.; pon. niecz. LĘ
BORK „Fregata”, „Jarzębina
Czerwona”, poi., od 14 1.;
pon. „Bohater dalekiego wscho
du”,
radź., od 14 1. ŁEBA
„Rybak”, „Dziewica dla księ
cia”, wł., od 18 1.; pon. niecz.
PELPLIN „Wierzyca”, „Zaba
wa w masakrę”, fr., od 16 1.;
pon. niecz. PRUSZCZ „Kra
kus”, „Czekam w Conte Car
lo”, pol., od U 1.; pon. niecz.
REDA „Zacisze”, „Wiryneja”,
radź., od 14 1.; „Synowie Wiel
klej Niedźwiedzicy”, USA, od
16 1.; pon. niecz. SKÓRCZ „Ko
ciewie”, „Strzał w ciemności”,
ang., od 14 1.; pon. niecz.
STAROGARD „Sokół”, „Różo
wa pantera”, ang., od 16 1.;
pon. „Opowieść znad Donu”,
radź., od 16 1. „Sputnik”, „Ob
cy”, wł., od 16 1.; „Twarz
zbiega”, USA, od 14 1.; pon.
„Żyrafa w oknie”, czes., od
7 1.; „Chleb i róże”, radź., od
16 1. SKARSZEWY „Odrodze
nie”, „Człowiek z Hongkon
gu”,
fr., od 14 1.; pon. 3 w.
TCZEW „Wisła”, „Zdobycz”,
fr., od 13 1.; pon. jw „Kole
jarz”, „Angelica wśród pira
tów”, fr., od 16 1., g. 17, 19;
pon. niecz. WŁADYSŁAWOWO
„Albatros”, „Zbyszek”, poi.,
od 16 1.; pon. niecz. WEJHE
ROWO „Świt”,
„Mściciel z
przeklętej góry”, jug., od 16
1.; pon. „Nie ma gwiazd w
dżungli”, peruw., od 16 1.

GDAŃSK — apt.
nr
106,
Długa Grobla 7; WRZESZCZ
— apt. nr 99, ul. Mickiewi
cza 1—3; OLIWA — apt. nr
17, ul. Kaprów 4: SOPOT —
apt. nr 15, ul. Boh. Monte
Cassino 21; Gdynia — ulica
Starowiejska 34.
STAŁE DYŻURY PEŁNIĄ GDAŃSK — apt. nr 8, aleja
Zwycięstwa 49; NOWY PORT
— apt. nr 4, ul. Oliwska 83;
STOGI — apt. nr 60, ul. Ho
ża
12; ORUNIA — apt. nr
21,
ul. Jedności Robotniczej
111; ORŁOWO — apt. nr 20,
ul. Boh. Stalingradu 66.
Ostry dyżur pełnią: II Kli
nika Chirurgiczna z I Kli
niką
Chorób
Wewnętrznych
AMG. W pon. III Klinika Chi
rurgiczna z III Kliniką Chorób
Wewnętrznych AMG.
Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Wenerycznych w Gdań
sku
ul. Długa 84-85 — jest
CZYNNA CAŁA DOBĘ.

NIEDZIELA
LOKALNE
8.45 Magazyn wojskowy, 9.05
Muzyczne
ciekawostki,
9.30
Nastolatki i morze, 10.00 No
tatnik kulturalny
Wybrzeża,
10.25 Czas przypomniany, 10.57
Pogranicze
pamięci i histo
rii, 11.48 Ach, co to były za
śluby, recenzja teatralna Mai
winy
Szczepkowskiej,
15.45
Audycja studencka.
7.15 Koncert nowości roz
rywkowych, 7.45 Znane i nie
znane melodie i piosenki, 8.00
Moskwa z melodią i piosenką
słuchaczom polskim, 8.35 Radioproblemy,
12.30
Poranek
symfoniczny muzyki polskiej,
13.30 Mini-turniej
pianistów,
13.55 Program z dywanikiem,
15.00 Dla dzieci* O trzech mu
szkieterach, 16.30 Koncert cho
pinowski,
17.05
Warszawski
Tygodnik
Dźwiękowy,
17.30
Rewia
piosenek,
18.00
Don
Juan poznański, poemat R. W.
Berwińskiego, 18.35 Wiązanka
melodii, 18.45 Do Studia S-I
zaprasza B. Kliraczuk,
19.45
Wojsko, strategia, obronność,
20.00 Wieczór literacko-muzyczny, 21.30 Uroczysty koncert
z okazji 100 rocznicy urodzin
Włodzimierza Iljicza Lenina,
22.18 „Tamte pamiętne dni”,
22.38 d. c. koncertu, 23.30 Jazz
na dobranoc, 0.05—3.00 Pro
gram nocny.
PONIEDZIAŁEK

Stanisław DĄNIELEWICZ

16.15 Płaca za pracę, 16.25
Gdański koncert życzeń, 17.00
Przegląd aktualności Wybrzeża
— Gdańsk, 17.15 Aktualne my
śli Lenina (z obrad sesji popu
larnonaukowej
WUML), 17.25
Szczecińskie popołudnie.
OGÓLNOPOLSKIE:
12.25 Pieśni kompozytorów
polskich, 12.40 Popołudniowy
relaks przy dźwiękach muzy
ki, 13.00 Z muzyki włoskiej,
13.40 Stara kobieta, opow. M.
Kosierkiewicza, 14.05 Nowe pio
senki Synkopy, 14.25 Polskie
tańce
ludowe,
14.40
Zgon,
fragm. pow. Wł. Tiendriakowa, 15.00 Muzyka poważna,
15.30 Wirtuozi muzyki rozryw
kowej, 18.20 Sonda, 19.00 Echa
dnia, 19,15 Lekcja j. rosyjskie
go, 19.31 Teatr PR, 19.56 Gra
ork. Boskovky’ego, 20.11 Kon
cert z nagrań Wielkiej Orkie
stry Symfonicznej PR i TV,
21.01 Notatnik kulturalny (w

Krzyżówka magiczna

NIEDZIELA
8.05
„Pierścienie”,
polski
film
telewizyjny
z
serii:
„Czterej pancerni
i pies” —
10.40 „Artyści
areny”, film,
11.00 PKF, 11.15 Zespół Regio
nalny „Koronka”, 12.00 DTV,
12.15 „Szósty Kontynent”, film
dok . prod.
włoskiej,
13.50
„Dżentelmen jezdni”, teletur
niej,
14.50 Przemiany, 15.20
Dla
dzieci: Jan
Wilkowskl
„Cena uśmiechu", 16.05 „Mia
steczko" z cyklu: Piórkiem i
węgłem, 16.30 Tele-Echo, 17.15
„Pociągiem przez świat”, film
seryjny, 17.45 Z cyklu: Spot
kanie z pisarzem — rozmowa
z Franciszkiem Fenlkowskim,
18.15 „Ballada o bitwie”, 19.00
Sposób na Muzy, felieton fil
mowy, 19.20 Dobranoc,
19.30
Dziennik TV, 20.05 „Błękitna
ballada”, film fabularny pro
dukcji angielskiej, 21.30 Gra
Orkiestra TV: Katowice, 21.50
Magazyn sportowy.
PROGRAM OŚWIATOWY
8.00 Nowoczesność w domu i
zagrodzie, 8.20 TV: Kurs rol
niczy: Wiosna 70, 8.55 Przy
pominamy, radzimy...
PONIEDZIAŁEK
16.40 Dziennik TV, 16.50 Dla
dzieci: Zwierzyniec, 17.35 Echo
stadionu,
17.55
„Panorama”,
18.10 „Za dwadzieścia
kilka
lat”, 18.40 Eureka, 19.20 Do
branoc, 19.30 Dziennik TV, 20.05
Studio 63: „Powinniśmy
ma
rzyć1” (z leninowskich myśli
t* sztuce), 20 55 Kino Filmów Arimowanych,
2125
Lektury
współczesne, 21.35 „Julia
—
błędny ognik”, 22.10 Dziennik
TV.
PROGRAM OŚWIATOWY:
14.25 i 22.40 Politech.
TV:
fizyka (kurs przyg.) Rozcho
dzenie się światła — Fotome
tria, 15.00 i 23.15 Politech. TV:
Fizyka (kurs przyg.) Odbicie
światła.

„Magiczność” tego zadania po
lega na tym, że wyrazy pozio
me i pionowe są te same —
a wpisuje się je do diagra
mu dwukrotnie. W jaki spo
sób? O, to nie jest trudne...
ZNACZENIE WYRAZÓW: —
1) stoi na bramce w druży
nie Lubańskiego,
2)
tjdna
część
szyi, 3)
lokum
dla
krów, 4) imię twórcy „Kapi
tału”, 5) poprzedza
niedzie
lę, 6) nazwa starożytnego pań
stwa Sabejczyków w pld. Arabii, 7) miasto nad Jez. Troc
kim, 8) nosił wodę aż
do
chwili kiedy urwało mu się
ucho, 9) popularna nazwa ra
dzieckiego miotacza min, 10)
narty — inaczej, U) jest w
tytule (ale gazety!) 12) rzad
ka kra na morzu, 13) eks —
Malawi, 14) rasa konia, .5)
......... szuka miliona”, 16) czę
sto mówi się tak mylnie na
dżdżownicę, 17) część nazwy
wyspy leżącej
przy
ujściu
Padu, 18) wspólnota pierwot
na, 19) drobna rybka z rzędu
okonioksztaltnych.

„Dziennik Bałtycki”, Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7, z dopis
kiem na kopercie „Krzyżówka
magiczna”, wezmą udział W
losowaniu
nagród
książko
wych.
A oto rozwiązanie poprzed
niej KRZYŻÓWKI z BOMEM:
POZIOMO — 1) krater, 6) be
kas, 11) rdza, 12) akolada, 13)
Azorin, 15) Menam, 16) aero
zol, 18) Kamo, 19) lny, 20)
Arta, 22) pasternak, 25) Per
sefona, 27) Eile, 28) sak, 30)
Naga, 32) notatka, 35) Irena,
37) Madras, 38) konkurs, 29)
duma, 40) antał, 41)
klapak;
PIONOWO — 1)
kraal,
2)
rdzenie, 3) Azory, 4) taro, 5)
rano, 6) bom, 7) Elektra, 8)
Kanaan, 9) Adam, 10) samouk,
14) Izrael, 17) Lato, 21) rene
ta, 22) psianka, 23) Sfen, 24)
Atakama, 25) panika, 26) re
gent, 28) strup, 29) kasak, 31)
aron, 33) omyk, 34) Adda, 36)
auł.

Czytelnicy, którzy do piąt
ku 24 bm. nadeślą prawidło
we rozwiązanie pod adresem

Nagrody książkowe WYLO
SOWALI:
Wojciech
Przyk,
Gdańsk 6; Aleksander Smoter,
Godętowo; Arkadiusz Pisarski,
Gd.-Oliwa.
Książki prześlemy POCZTĄ.
Życzymy przyjemnej lektury.

po 15—20 osób, pracują
po 8 godzin dziennie. Ro
boty trwać będą do czerw
ca br. Wartość czynu sza
cuje się na 38 tys. zł.
*
*
*
W Kościerzynie,
lud
ność, w tym także mło
dzież szkolna i ZMS, od
wczoraj (18 bm.) przystą
piła już do wykonywania
licznych robót, w czynie
społecznym. Porządkowa
ne są zieleńce, kwietniki,
ulice i place, ogródki przy
domowe i szkolne. Nad
sprawnym
przebiegiem

czynów sprawuje nadzór
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w
Kościerzynie, udostępnia
jąc również narzędzia i
niezbędny sprzęt.
Rozpoczęte obecnie czy
ny społeczne trwać będą
do końca maja włącznie,
bowiem ludność Kościerzy
ny pragnie nie tylko czyn
nie włączyć się do pracy
na rzecz swojego miasta,
ale również uzyskać dobrą
lokatę w
wojewódzkim
konkursie czystości w br.
(Jar., Sa, Ot.)

„ZEFIR”

Dsiś
dzień
® Dokończenie ze str. 1
zie nieczystości, dostarcza
jąc
odpowiedni
sprzęt
transportowySTATNIEJ
niedzieli
studenci Wyższej Szko
O
ły Ekonomicznej w Sopo
cie, zrzeszeni w ZSP, pra
cowali przy porządkowa
niu otoczenia akademi
ka nr 1 przy ul. 1 Maja
12 i na terenie Sopot-Wyścigi. Dziś 100 studentów
WSE porządkować będzie
tereny na trasie WSE —
Opera Leśna.
Powiedzieć też trzeba,
że studenci WSE podjęli
Czyn
Zwycięstwa
przy
budowie gmachu Transpor
tu Morskiego. Od 9 bm.
grupy studenckie, liczące

OGÓLNOPOLSKIE:

LOKALNE:

niż w telewizji. Nie jest to wyłącznie
wina zespołu, bo od strony wykonawczej
można zarzucić grupie jedynie nie za
wsze właściwą intonację głosów. Nato
miast główną przyczyną braku adekwa
tnego do poziomu kompozycji wrażenia
przy odbiorze jest niska jakość aparatu
ry wzmacniającej. Wypada więc życzyć
zupełnie interesującej grupie „Kuglarze”
znacznie lepszej aparatury i nieco wię
kszej dokładności w prowadzeniu głosów
— a wtedy nie będzie obawy o efekty.

przerwie koncertu), 21.16 d.c.
koncertu, 21.44 Chwila poezji,
21.49 Gra zespół Chrisa Barbe
ra, 22.30 Melodie rozrywkowe,
22.40 Nowiny i nowinki muzy
czne, 22.55 Melodie taneczne.
23.30 Gra
katowicki
zespół
„Metrum”, 0.05—3.00 Program
nocny.

GDAŃSK
„Ęiotr Dunin”, „Płk Dąbek”,
„Oi/więcim”, „Sanok”, „Gor
lice”, „Lechistan II”, „Orło
wo”, „Sandomierz”, „Ziemia
Bydgoska”,
„Ojców”
„Olsz
tyn”,
„Marynas*
Migała”,
„Kpt Kański”, „Syrenka” —
poi., „Harmis”, „Knock”, „Ge
sine P.”, „Marika”, „Heima
tland”, „Ilse Feldtman”, „Hun
nau”, „Hangrid”, „Anke Pahl”
— NRF, „Jalavitram” — hind.,
„Else Marianne” — duń., ,,Qstrobotnia” — radz., „Skanderbeg” — alb., „Notis” — grec.,
„Cleopatra” — ZRA, „Angeli
ki” — cypr., „Jeff C. Win
ters” — lib.
Po węgiel: „Zagłębie Dąbrów
skie” — pol., „50 let Sowieckoj Wlasci” — radz., „Fjohold” — norw.
GDYNIA
„Wodnica”, „Skierka”, „Hu
ta
Łabędy”,
„Boginka”,
„Świdnica”, „Białystok”, „Gen.
Walter”, „Monte Cassino”, „Ko
chanowski”, „Polanica”, „Za
brze”, „Emilia Plater”, „Szcza
wnica”, „Legnica”, „Narwik”,
„Auriga”,
„Hugo
Kołłątaj”,
„Czacki”, „Zakopane”, „An
drzej Borowy”, „Broniewski”,
„Oliwa”, „Nereida”, „Świno
ujście”, „Krasicki” — poi.,
,,Angelic
Power”
—
bryt.,
„Songjang” — chiń., „Alisios”
— peruw., „Semira”, „Leonidos Cambanis”, „Anemone” —
grec., „Zapołarnyj” — radz.,
„Delta Dunari” — rum., „Lan
ga” — isl., „Elgaren” — szw.,
„Lisbeth Bue” — duń.
Po węgiel: „Runswick” —
duń., „WoJgobalt 32”, „Petromińsk”,
„Baltijskij
14”
—

radz,

(czes.)

Konkurs sprawnego ucznia
— rozstrzygnięty
Jak informowaliśmy, w
Zakładzie Doskonalenia Za
wodowego w Gdańsku od
bywały się w tych dniach
wojewódzkie eliminacje uczniów zasadniczych szkół
zawodowych w konkursie
sprawnego ucznia, organize»
wanym corocznie
przez
Związek Zakładów Dosko
nalenia
Zawodowego w
Warszawie.
Jury przyznało I nagro
dy następującym uczniom
ZSZ: Elżbieeie Janiczuk w
branży introligatorskiej w
Gdańsku, Tadeuszowi Elwartowi — w malarskiej
w Gdańsku, Wiesławowi
Sosnowskiemu — w ślusar
skiej w Starogardzie, Ry
szardowi Skierkowskiemu
— w elektrycznej w Gdań
sku i Marianowi Bahrowi
— w stolarskiej w Tcze
wie. Laureaci eliminacji
wojewódzkich otrzymali na
grody pieniężne w wyso
kości 500 zł., złote odznaki
„Konkursu sprawnego ucz
nia” oraz dyplomy. W
każdej z kategorii konkur
sowych przyznano także II

Elektryczny
co 30 minut
W związku z wymianą sieci
trakcyjnej od 20 do 24 bm.,
w godz 3—12.30 ruch pocią
gów trakcji elektrycznej 800 V
na odcinku Gdańsk Gł. — Gdy
nia Stocznia i odwrotnie od
bywać się będzie co 30 mi
nut, a dzisiaj w niedzielę 19

bm. oo 45 min.

i III nagrody, tj. srebrne
i brązowe odznaki.
Warto dodać, że zdobyw
cy I miejsca wezmą udział w konkursie cen
tralnym, który odbędzie
się za miesiąc w Warsza
wie.
Ot.

o h® wiedzieć
W NIEDZIELĘ
W Muzeum Pomorskim o g.
11 mgr Al. Kunicka mówić bę
dzie o architekturze ok. 1900 r.
Na zwiedzanie Zamku Malborskiego zaprasza MOSTiW w
Gdyni. Wyjazd autokarem o
g, 9 min. 15 sprzed gmachu
Prezydium MRN. Bliższe infos
macje tel. 21-95-23.
W klubie MPiK w Gdyni a
g. 18 nowości polityczne w
oprać. red. T. Wierzbanowskie
go.
RECITAL CHOPINOWSKI
W sali koncertowej szkół mu
zycznych w Gdańska przy ul.
Gnilnej 3 odbędzie się we wto
rek o g. 19 recital chopinow
ski Barbary Stefaniuk. Do
chód z koncertu przeznaczony
jest na Fundusz Burs i Sty
pendiów im. Fryderyka Cha:
pina.
W PONIEDZIAŁEK
W MDK w Nowym Porcie
o g. 19 spotkanie z red. St.
Celichowskim na temat „Po
lityczne aspekty kościoła W
latach 1945—1957 r.”.
W PG (gmach El pokój 27)
o g. 14 min. 15 Pol. Tow. Eiektroniki Teoretycznej i Sto
sowanej organizuje zebranie,
na którym mgr inż. L. Wa
silewski mówić będzie o syn
tezie układu regulacji napię
cia turbogeneratora na ma

szynie analogowej.

92 (8011) 19 i 20 kwietnia 1970 r.

DZIENNIK BAŁTYCKI

Kraina 6-metrowych domków... Dzienniczek.

|ie tylko

dla filatelistów

s^DANSKlE

Główne

AK wiadomo,
znaczki z
IT Miasto przed wojną
napisem Europa lub CEPT
Uczyło około tysiąca
Wydaje się co roku (od współ
nej konferencji w Montreux w
kamieniczek o typowych
1959 r.) ponad 20 państw na
dla nich, sześciometrowej
leżących do CEPT, tj. Europcj
szerokości, fasadach. W
skiej
Konferencji
Zarządu
roku 1945 naliczono... 38
Poczt i Telekomunikacji. Ry
sunek
na
tych
znaczkach
kamieniczek ocalałych, co
powtarza się w danym roku
nie znaczyło bynajmniej,
wg ustalonego wzoru. W ub.
że już gotowych do za
roku
obowiązywał
projekt
mieszkania. Po prostu moż
wioski, na rok 1970 zatwier
dzono
projekt
irlandzkiego
na je było niezbyt wiel
grafika Ludwika Le Bocquy.
kim nakładem odbudować.
Rysunek przedstawia kawałek
Drugie tyle odbudowali w
tkaniny o prostym splocie (jak
pierwszych latach powojen
w
płótnie)
symbolizującym
wspólnotę
państw
europej
nych głównie rzemieślnicy.
skich. W 3 numerze szwajcar
W r. 1949 zapadła de
skiego pisma filatelistycznego
cyzja o planowej odbudo
z Berna można zobaczyć sa
tyryczną
interpretacje
tego
wie Głównego Miasta (po
znaczka w rysunku
grafika
czątkowo lansowana była
Pena. A więc: biszkopty —
koncepcja odbudowy jedy
Petit-Beur(copa),
Europrison
nie ul. Długiej i Długiego
(więzienia), słomianka i ruszt.
Targu). Zamierzenie było
v*'*'#*y *****

J

Rysunki te pismo szwajcar
skie opatruje takim komenta
rzem: „Gdy jest już trudno
znaleźć rowe tematy dla jed
ności
Europy na znaczkach,
należałoby w ogóle
poprze
stać na
znaczkach
oddziel
nych”.
GODNIE z uchwałą Zarzą
du PZF w związku z 100
roczniczą urodzin W. I. Leni
na nie tylko
Maraton mło
dzieżowy, ale również wystawy, pokazy znaczków organi
zowane w b. roku w całym
kraju poświęcone są tematyce
leninowskiej.
Niedawno kolo
filatelistyczne w Hucie
im.
Lenina
zorganizowało pokaz
znaczków z tej okazji, obec
nie koło filatelistów' przy Sto
czni Gdańskiej
im.
Lenina
przygotowuje Ogólnopolski Po
kaz
Znaczków
Pocztowych,
których tematem jest Lenin.
Pokaz odbędzie się w klu
bie Woj. Zarządu TPPR przy
ul. Długiej w Gdańsku
w
dniach 22 bm. — 28 bm. zbiory
można będzie oglądać 22 bm.
od godz. 17, a w dni następne
od 11 do godz. 19.
Kolekcjonerom ostemplowań
okolicznościowych sygnalizuje
my, że 22 bm. Upt Gdańsk 1
będzie stosować specjalny da
townik.
Wczoraj, w Technikum Eko
nomicznym w
Tczewie przy
ul. Dzierżyńskiego 1, otwarto
wystawę filatelistyczną pt. „Le
nin i jego idee”. Wystawa
będzie czynna do 25 bm. Rów
nież z tej okazji w dniach
18—25 bm. Upt Tczew l sto
suje datownik
okolicznościo
wy.
1. V w Upt Bydgoszcz 1 bę
dzie można uzyskać datownik
z okazji 100 rocznicy urodzin
Lenina.
Kolo PTTK przy Mar. Woj.
W Gdyni organizuje 26
bm.
rajd granicami Gdyni. Z tej
okazji kolo filatelistyczne przy
Mar. Woj. wystarało się o ka
sownik okolicznościowy, któ
rym 26 bm. Upt Gdynia 1 bę
dzie stemplować filatelistyczne
przesyłki pocztowe.
O
Tygodniu Kultury
na
Jezdni
będą
przypominać
stemple pocztowe
(wirniko
we) w Upt Gdańsk 2,
Upt
Gdynia 2 i Upt Sopot 2 nie
tylko w Tygodniu, ale przez
cały maj.
(t)
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dość śmiałe, jako że cały
teren przedstawiał sobą
morze gruzów — jedynie
ul. Straganiarska stanowi
ła oazę jako tako ocala
łych kamieniczek — ale
była to biedna oaza, zamie
szkana tradycyjnie przez
ubogą ludność. Postawiono
na rekonstrukcję możliwie
wierną, ale równocześnie
zapewniającą
przyszłym
mieszkańcom należyte wa
runki zdrowotne, tereny
rekreacyjne. Stąd np. lik
widacja oficyn, zamiana
dawnego układu trzytraktowego
kamieniczek na
dwutraktowy, zarezerwowa
nie miejsca na tereny zie
lone — ewentualnie przez
naczonego do późniejszej
zabudowy, kiedy całemu
kompleksowi nadawany bę
dzie ostatni szlif w posta
ci uzupełnienia usług. Kie
rując się względami wy
gody mieszkańców,
za
niechano też
zabudowy
miejsc szczególnie zacie
nionych, np. tuż przy ma
sywnej bryle kościoła Ma
riackiego...
Jednym z pierwszych bu
downiczych
głównomiejskich
kamieniczek jest
mgr inż. arch. Stanisław
Michel, posiadający
na

swym koncie już ok. 60
zrekonstruowanych
sześciometrowych
domków.
Rozkochany w Głównym
Mieście, godzinami potra
fi snuć opowieści o jego
dziejach, koncepcjach za
budowy, o tym co tu pięk
nego udało się odtworzyć,
T>

a jakie spotyka się dzi
wolągi.
„Historycznym” już dzi
wolągiem jest sławetna
kotłownia, przylepiona do
Żurawia Gdańskiego. Po
noć genezą jej była chęć
zrobienia psikusa „zabytkowiczom”, którzy chcieli
szacowne śródmieście uchronić przed zeszpece
niem. Kotłownia obecnie
stoi bezużyteczna, a można,
by przenieść do niej część

Ułamki

filmowe
Skomplikowane
kopro
dukcje, w których niekie
dy uczestniczą partnerzy
z trzech, czterech i wię
cej krajów, powodują kom
plikacie w filmowych sta
tystykach. I tak np. z ofi
cjalnych sprawozdań
w
NRF wynika, że w zeszłym
roku weszło na
ekrany
zacho dnioniemieckich kin
pól filmu holenderskiego,
półtora szwajcarskiego, je
den i pięć szóstych austria
ckiego, sto osiem i jedna
czwarta — USA, dziewięć
dziesiąt trzy i jedenaście
dtounastych — NRF, sie
demdziesiąt cztery i pięć
dwunastych — włoskich.
Łącznie miało premiery
420 filmów.

JL.

Jak użerać nasze dzieci?

e

bardzo małych — a wła
ściwie prawie
żadnych
— możliwościach ubrania
naszych dzieci
ładnie,
praktycznie i przy tym mod
nie, pisaliśmy przed rokiem.
Przez
ten
czas,
niestety,
nic się nie zmieniło.
Skle
py, nadal dysponują bardzo
skąpym
wyborem
konfekcji
dziecięcej, nie mówiąc już o
tym, że nabycie zwykłego gra
natowego
sweterka („polo”,
bądź w „serek”) dla chłopca
powyżej lat 6 jest szalenie
trudne. A przecież
w
tym
właśnie wieku dzieci idą do
szkoły i potrzebują granato
wego okrycia...
Nadeszła wiosna, jeszcze ty
dzień, dwa i dzieci zrzucą gru
be, pikowane skafandry. Przy
dałyby się na ten przejściowy
okres jakieś lekkie wiatrówki,
wdzianka. Nic z tych rzeczy
w sklepach jednak nie ma. W
długich
rzędach
wieszaków
można znaleźć tylko lamino
wane, sztywne kurtki. Lami
nat ma jednakże to do siebie,
że nie przepuszcza powietrza,
a więc w gruncie rzeczy jest
dla dzieci niepraktyczni'. Dla
czego nie pomyślano o popelinie czy jakimś impregnowa
nym (a więc nieprzemakal
nym) materiale. Takie lekkie
kurtki, wdzianka są przecież
niezbędne także przy wyjeż-

dzie na kolonie, obozy,
wy
cieczki.
Bardzo
modne
są
teraz
dżerseje.
Jak
ładnie
wy
glądałyby chłopięce marynareczki, kamizelki z tego ro
dzaju tkaniny — na przykład
w kolorach „melanż” czy „ma
rago”.
Odwiedzając sklepy docho
dzi się do wniosku, że kon
fekcję dziecięcą traktuje się
jak zło konieczne. Produkuje
się nagminnie te same wersje
skafandrów, sztywnych,
bez
polotu, w których dzieci wy
glądają jak manekiny. Nawet
dżinsy, których niby jest peł
no (ale rozmiaru i tak prze
ważnie dobrać nie można), są
w gruncie rzeczy źle uszyte.
O spodniach welwetowych dla
chłopców nadal nie ma mo

fm
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Sukces
Julii Bnrysowej
Na ekrany radzieckich
kin wszedł ostatnio film,
fabularny
„Ambasador
Związku Radzieckiego” reż.
G. Natansona. Pierwowzo
rem bohaterki utworu, no
szącej nazwisko
Heleny
Kolcowej, jest Aleksandra
Kołłontaj
— zasłużona
działaczka partii bolszewic
kiej i dyplomata leninow
skiej szkoły.
R Pospielow wysoko ocenia w „Literaturnej Gazietie” kreację. Julii Borysowej,
odtwarzającej
główną rolę.

W MIEŚCIE PLOTKUJ,ŻE NOWAK SYPIA 1 KOWAL
SKĄ

wy. Są tylko dziewczęce, ale
tych nikt nie kupuje.
Ciekawe, jakimi też racja
mi kierują się producenci odzieży? Wszak szycie odzieży
brzydkiej kosztuje tyle samo
co ładnej. Dlaczego np. prze
mysł obuwniczy potrafi pro
dukować ładne i modne fa
sony bucików zarówno
dla
chłopców jak i dla dziewczy
nek? Mcże spółdzielnie, opie
rające się często na produk
cji chałupniczej, krótkoseryjnej, przyjdą z pomocą rodzi
com, nadaremnie poszukują
cym
czegoś
ładnego
dla
swoich dzieci?
~ M)

Czytelnikom, Którzy me ma
ją cierpliwości do krzyżówek,
a zwłaszcza Czytelnikom mło
dym, proponujemy niedługą,
ale chyba pożyteczną zabawę
w quiz, dotyczący aktualnych
wydarzeń krajowych i za
granicznych. Udzielenie odpo
wiedzi na szesć pytań „Rej
sów” nie powinno nastręczać
większych trudności, pytania
są bowiem świeżej d^y i do
tyczą spraw, o którjaCi „Dzień
nik Bałtycki” ostalfco pisał.
Nawet wtedy,
kiecH pamięć
zawiedzie,
łatwo poradzimy
sobie z pytaniami, jeśli zaj
rzymy do ostatnich numerów
gazety.

1. Rozpoczęły się już uro
czystości związane z rocz
nicą podpisania układu o
przyjaźni, współpracy i po
mocy wzajemnej
między
Polską a ZSRR. Która to z
kolei będżi* rocznica?
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MORSKI
POZOSTAŁY
TYLKO POCZTÓWKI
W kioskach ulicznych sto
licy Urugwaju
dziś
jeszcze
sprzedaje się pocztówki z po
dobizną hitlerowskiego pancer
nika „Graf
Spee”,
którego
wrak osiadł w mule Rio de
la Plata. Pancernik ten, za
raz
w początkach
drugiej
wojny światowej, stoczył po
jedynek na wodach La Platy
z okrętami angielskimi i uchodząc przed nimi schronił
się w neutralnym podówczas
porcie Montevideo. Nigdy wię
cej pie wypłynął już też na
pełne morze, hitlerowcy uwie
rzyli
bowiem
zapewnieniom
Anglików, że nie wypuszczą
okrętu z portu. Statek zo
stał zatopiony przez jego za
łogę, nieomal u wrót portu
w Montevideo, na oczach żąd
nych sensacji tłumów.

T

szano na nim sygnał mgłowy innego statku. „Empress
of Ireland” zatrzymał swoje
maszyny i płynął już właści
wie tylko własnym rozpędem,
gdy z mgły wyskoczył nagle
wprost na niego mały węglowiec „Storstadt”.
Węglowiec
uderzył
statek
pasażerski
dziobem w burtę z taką siłą,
że powstała w niej wyrwa o
długości 300 stóp. Na jakikol
wiek ratunek w tej sytuacji
nie było
już
czasu.
„Em
press of Ireland” szybko na
bierał wody, przewrócił się
do góry stępką i w ciągu 15
minut znalazł się pod wodą.
Zginęło wówczas
10X4
osób
spośród pasażerów i członków
załogi.
Z DZIECKIEM W BECZUŁCE

Pierwszym w dziejach czło
wiekiem, który stwierdził, że
Grenlandia jest wyspą, a nie
ciągnącym się aż pod biegun
lądem, był Amerykanin Peary.
Odkrycia tego
dokonał
po
długiej i żmudnej wędrówce
za psim zaprzęgiem
wzdłuż
północnych brzegów Grenlan
dii. W
późniejszych
latach
Peary
przemierzył
również
nie tknięte przedtem stopą
ludzką północno-wschodnie ru
bieże wyspy, które dziś no
szą nazwę Ziemi Pearego. Po
dróże te bardzo przydały się
amerykańskiemu polarnikowi.
Stał się on również pierw
szym człowiekiem, który sta
nął na biegunie północnym
Ziemi. Było to
rankiem 6
kwietnia 1809 roku.

Wśród skorupiaków znaleźć
można twory, które zachowu
ją się w wodzie jak pchły.
Należą do nich obunogi, po
siadające spłaszczone ciało o
długości od pół do 2 cm, pły
wające, biegające i skaczące
po glonach lub kamieniach.
Wiele
gatunków
obunogów
wozi ze sobą młode, przycze
pione pod odwłokiem w ochronnej torbie lęgowej. Ga
tunek zaś zwany beczułnikiem używa nawet czegoś w
rodzaju
wózka
dziecinnego.
Beczułnik mianowicie napada
na planktonowe osłonice, po
żera jedną z nich, a jej beezułkowatą, przezroczysta osłonkę przekształca w orygi
nalna komnatę dla siebie i
swego potomstwa. Wyglada to
tak. że małe, przypominające
pchłę
stworzonko
popycha
wypełnioną potomstwem be
czułkę niby matka wioząca
dziecko na południowy spacer,

ZATONĄŁ W CIĄGU
KWADRANSA

BILANS NORWESKIEJ
OPERACJI DESANTOWEJ

W historii zderzeń statków
do dość niezwykłych zaliczyć
należy katastrofę, która wy
darzyła się w 1914 roku i któ
rej ofiarą padł statek pasażer
ski
„Empress
of
Ireland”.
Płynął on właśnie w ujściu
rzeki św. Wawrzyńca w gę
stej mgle, gdy nagle dosły-

W norweskiej operacji de
santowej
w
czasie drugiej
wojny światowej obie strony
poniosły duże straty w okrę
tach. Szczególnie dotkliwe by
ły one jednak dla hitlerow
ców, którzy stracili wówczas
3 krążowniki, 10 niszczycieli, 1
torpedowiec, 5 okrętów pod-

PIERWSZY STWIERDZIŁ
PEARY

duJz z dfuacphem

DZBAN

Nosi wciąż Jan
ze sobą dzban,
a w dzbanie
same grzechotki;
kto by tam sam
niósł taki dzban,
gdy ktoś zeń
napój wziął słodki?...
Lecz to jest Jan,
ktoś rzekł: Jan -— dzban
i stąd
grzechotek ma tyle;
V) nich z dawnych dni,
a nawet chwil
zamknął
pamięci motyle..-.
Zęby kto chciał
ponosić dzbarru
a Jan
w grźechotce dzień
zamknie;
być może, że
chwile aż dwie
lospomnieniem
zadzwonią na dnie..:

ekspozycji Muzeum Mor
skiego (do którego wcho
dzi
się obecnie przez
„dziurkę od klucza”), jako
że śmiało mógłby się tu
zmieścić zakonserwowany
wieloryb — taki jak np
ów „Goliat”, prezentowa
ny przed laty na wybrzę
zowych jarmarkach. Kie
dy mowa o propozycjach
— warto zwrócić uwagę,
ze Muzeum Archeologiczne
mogłoby np. urządzić
w
otrzymanych trzech ka
mieniczkach na Długim
Pobrzeżu jakąś stylową
kafejkę, szkoda
bowiem
stylowych wnętrz na ma
gazyny. Wystarczy już, że
w pomieszczeniach słynnej
„Gospody pod Łososiem”
mamy... magazyn „Cezasu”.
Historia odbudowy i za
siedlenia Głównego Mia
sta może stać się przed
miotem rozpraw
nauko
wych, socjologicznych, mo
że stać się też tematem
niezłych skeczów humory
stycznych. Po prostu życie
stwarza
takie
sytuacje.
Oto bowiem tak jak w
ciągu
wieków
przekrój
mieszkańców kształtował
się wedle zamożności, czy
uprawianych zawodów, tak
i w naszych czasach wy
tworzyły się tu np. ulice
milicjantów, stoczniowców,
a obecnie nad Motlawą sta
nąl komlpeks kamieniczek
przeznaczonych dla... pra
cowników więziennictwa.
Trudno jest obecnie mó
wić o ostatecznym kształ
cie Głównego Miasta, od
budowa nie jest bowiem
jeszcze zakończona. Wia
domo tylko, że będzie ono
liczyło ok. 600 kamieni
czek, z czego 80 proc. już
zrealizowano. Stowarzyszę
nie Architektów Polskich
ogłosiło ogólnopolski kon
kurs na uporządkowanie
usług i układu komunika
cyjnego Głównego Miasta.
W dziedzinie usług upo
rządkowanie owo jest ko
nieczne, dlaczego bowiem
na pięknym Długim. Po
brzeżu umieszczony
ma
byc punkt sprzedaży płyt
pilśniowych, a nie
np.
warsztaty kaletników, bursztyniarzy, metaloplasty
ków,
wypychaczy ryb?
Przykładem
lansowania
słusznej sprawy jest prze
forsowanie lokalizacji kavoiarni „Rusałka”, która
stanęła w miejscu przez
naczonym poprzednio pod
pawilon meblowy. Cby ta
kich „Rusałek” — kafe
jek, cukierenek, winiarń,
pijalni miodóur czy soków
porastało tu jak najwięcej.
LAIK
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2. W Wiedniu
podjęto
bardzo ważne rozmowy po
lityczne. Podaj ich temat i
uczestniczące strony.
3. Ukazały się już akty
prawne dotyczące organi
zacji Uniwersytetu Gdań
skiego. W którym roku uczelnię tę opuszczą pierwsi
absolwenci?
4. W jakim mieście od
będzie się najbliższa kon
ferencja
„na
szczycie’'
państw
niezaangażowanych. Podaj też nazwę kra
ju.
5. Gdzie spadająca z gór
lawina runęła na szkołę,
powodując
kilkadziesiąt
śmiertelnych ofiar dzieci
i wychowawców?

6. Z jakiego miasta w
Zw. Radzieckim sprowa
dzono do Gdańska urnę z
ziemią
i umieszczono ją
pod pomnikiem na terenie
Stoczni Gdańskiej im. Le
nina.
Odpowiedzi na pytania pro
simy kierować
do
dnia 22
kwietnia 1970 r. (decyduje da
ta stempla pocztowego) pod
adres:
Redakcja „Dziennika
Bałtyckiego” - Gdańsk, Targ
Drzewny
3/7 z
dopiskiem
„Quiz”. Wśród autorów pra
widłowych odpowiedzi rozlo
sowany zostanie komplet dłu
gopisów.
W drodze losowania w tym
tygodniu
nagroda przypadła
Zygmuntowi
Rygielskiemu,
zam. Gdynia, ul. 22 Lipca
26 m. 2. Nagrodę prosimy odebrać w redakcji.
A oto prawidłowe odpowie
dzi na pytania z ubiegłego ty
godnia: 1. — Bohaterów Ziemi
Gdańskiej, 2.-7 kwietnia
1970 r., 3.-8 kwietnia 1965 r.,
4. — Szkołę w Bakr el-Bakar,
5. — Nie, 6. — Do Buchenwalftu } Bergen-Belsea,
_

lot
wodnych, 11 transportowców I
zbiornikowców oraz 10 jedno
stek
pomocniczych.
Główna
straty flocie hitlerowskiej za
dały brytyjskie
okręty
na
wodne i podwodne.
Anglicy
w tym samym czasie, przede
wszystkim w skutek ataków
hitlerowskiego lotnictwa, stra
cili: 1 lotniskowiec, 6 . okrę
tów podwodnych, 10 niszczy
cieli, torpedowiec, 15 transpot
towców i jednostek pomoćńiczych.
Liczbowo, jak widać, stra
ty były dosyć wyrównane. W
stosunku jednak do wielkości
flot
obydwu
przeciwników
straty hitlerowskie były tak
poważne, że flota niemiecka
aż na 5 miesięcy
zawiesiła
działania na atlantyckich li
niach komunikacyjnych An
glii. Niemcy musieli odtwo
rzyć gotowość bojowa swojej
floty.
Wyszukał: M. N.

Lenina
(tf Dokończenie ze str. 5
filmu-polemiki, noszącego
tytuł „Niebieski zeszyt”,
ZYNNA działalność re
wolucyjna Lenina, je
go pobyt w więzie
niu i na zesłaniu na sybe
ryjskiej wsi Suszeńskoje,
aż do pobytu w 1910 r. w
Sztokholmie to temat szki
cu biograficznego Marka
Dońskiego — „Matczyne
serce”. W roli Włodzimie
rza Uljanowa wystąpił Ro
dion Nachapietow. To uka
zanie uczuciowych wię
zów7, łączących Włodzimie
rza Iljicza z najbliższymi,
zwłaszcza z matką, jest
niezwykle
intereusjącym
studium psychologicznym.
Jeden z najnowszych fil
mów o tematyce leninow
skiej „Szósty lipca” J. Ka
rasika przedstawia niezwy
kle trudny epizod z dzie
jów młodego państwa ra
dzieckiego — próbę zama
chu eserowców, zmierzają
cych do odebrania władzy
bolszewikom. Lenin — w
tej roli widzimy Jurija
Kajurowa — jest przede
wszystkim wodzem, wytrą
wnym taktykiem i polity
kiem, podobnie jak w rea
lizowanym obecnie przez
Gieorgiejewa filmie „Krem
lowskie kuranty”.
Do przedstawionego wy
żej szeregu odtwórców ro
li Lenina w filmie doszedł
jeszcze Michał Uljanow,
znany z filmu „Przewodni
czący”, i jako Dymitr w
„Braciach Karamazow” —
Pyriewa. Obecnie gra rolę
Lenina w powstającym
właśnie
w
koprodukcji
ZSRR- NRD filmie „W
drodze do Lenina”.
Alina PANASIUK
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