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CAF — Sieńko

Uchwała Rady Państwa
o
zwołaniu
sesji
Sejmu
Wielka manifestacja
W Gdańsku powstanie środowiskowe
laboratorium badań materiałowych
antywojenna w Bojanie
Dla uczczenia Roku Nauki Polskiej

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa
postanawia zwołać trzecią sesję Sejmu VI kaden
cji z dniem 26 marca 1973 r.
Przewodniczący Rady Państwa
(—) HENRYK JABŁOŃSKI

Z Inicjatywy Wydziału
Mechanicznego Technolo
gicznego i Instytutu Tech
nologii Materiałów Maszy
nowych i Spawalnictwa
wczoraj, na Politechnice
Gdańskiej, odbyło się ze
branie personelu instytutu,
przedstawicieli organizacji
społecznych i studenckich.
Dla uczczenia Roku Nauki
Polskiej postanowiono po
wołać do życia środowisko
we laboratorium badań ma
teriałowych.
Dyrektor instytutu prof.
Mieczysław Myśliwiec, na
kreśliwszy krótko wymogi
gospodarcze regionu i uza
sadniając konieczność pow
stania laboratorium, poin
formował zebranych, że
inicjatywa budowy takiej
placówki znalazła zrozu
mienie I poparcie w 40 in
stytucjach i przedsiębior
stwach Wybrzeża. Wyrazi
ły one nie tylko chęć ko
rzystania z pracy laborato

rium, ale zadeklarowały
również swój wkład w je
go budowę i wyposażenie.
Tak np. „Mostostal” podjął
się budowy hali laborato
ryjnej na swój koszt. Sto
cznia im. Komuny Parys
kiej w Gdyni zakupi za
granicą mikrosondę elektro
nową ltd. itp.

nej — oto wkład młodzie
żyLaboratorium ma już
lokalizację, środki finan
sowe, zapewnienie pomocy
ze strony najpotężniejszych
zakładów pracy Wybrzeża
Czekamy na położenie ka
mienia węgielnego pod je
go budowę.
(tr)

Dla przyspieszenia inwe
stycji i zostawienia trwa
łego śladu obchodów Ro
ku Nauki Polskiej pracow Przed Kongresem
nicy Instytutu Technologii
Materiałów Maszynowych i
Spawalnictwa podjęli zo
bowiązanie przepracowania
społecznie 10 tys. godzin
przy dokumentacji i urzą
dzaniu laboratorium. Rów
nież studenci Wydziału Me
chanicznego Technologicz
nego złożyli w zarządzie
wydziałowym ZMS i rady
wydziałowej ZSP zobowią
zanie niesienia pomocy w
W poniedziałek w War
budowie laboratorium. 50 szawie rozpoczną obrady
tys. godzin pracy społecz delegaci młodzieży aka
demickiej.
W pierwszym dniu przed
stawiciele Zrzeszenia Stu
dentów Polskich podsumu
ją dorobek działalności or
ganizacji w minionej ka
dencji. Następnego dnia
zbierze się Kongres Stu
dentów Polskich, w któ
rego obradach uczestniczyć
akiego i Daniluka — 13 200 będą reprezentanci wszyst
złotych.
kich organizacji młodzie
W uzasadnieniu wyroku sąd
działających w
podkreślił, że oskarżeni pro żowych
wadzili swą przestępczą dzia wyższych uczelniach.
łalność przez kilka lat, poczy
Wczoraj, w przeddzień
nając od 1968 roku. W toku
wyjazdu do stolicy, 52-osopostępowania dowodowego wy
kazano, że
w pracy biura bową delegację studentów
PZB dopuszczano się szeregu
uczelni Trójmiasta przyjęli
nieprawidłowości,
nie
prze
I sekretarz KW PZPR
strzegano
zasad
dyscypliny
finansowej, co utrudniało wy Tadeusz Bejm i sekretarz
krycie dokonywanych nadużyć
KW PZPR Tadeusz Fiszw toku przeprowadzanych kon bach. Obecny był kierow
troll.
Nie podejmowano też
należytych kroków celem zmia nik Wydziału Nauki i Oś
ny tej
sytuacji.
Zagarnięte
wiaty Izydor Sobczak oraz
pieniądze przeznaczano m. in.
na pokrycie
braków
kaso przedstawiciele wojewódz
wych, na prezenty dla dzia- kich władz ZMS i ZSMW.
łączy wyjeżdżających za gra
Delegaci
przedstawili
nicę, na koszty różnych uro osiągnięcia studentów gdań
czystości i libacji, które nie
rzadko odbywały się w lokalu skich oraz omówili istotne
PZB.
problemy dotyczące dzia
Jako okoliczność obciążającą łalności organizacji
mło
sąd uznał też fakt, że prze
w uczelniach
stępstwa dopuścili się ludzie z dzieżowych
wieloletnim
doświadczeniem, gdańskich.
Poruszono za
cieszący się zaufaniem działa gadnienia sprawności nau
czy bokserskich oraz że dzia
czania. zatrudnienia absol
łali oni w sposób zorganizo
wany. Wyjątek stanowiła je
wentów i roli szkoły wyż
dynie Lidia Wojda,
dla któ szej we właściwym przy
rej była to pierwsza praca.
fachowym i
Biorąc to pod uwagę, oraz jej gotowaniu
młody wiek, sąd postanowił ideologicznym
młodzieży.
Szkodliwość
społeczna
działań oskarżonych wy
rażała się — zdaniem są
du — zwłaszcza w tym, że
krzywdzono młodych za
wodników, pozbawiając ich
należnych im pieniędzy
oraz naruszono dobre imię
ofiarnych działaczy.
(PAP)

Strzały w “ ' ‘ Knee

POGODA
Jak nas poinformował dyżur
ny synoptyk gdyńskiego biura
prognoz, dziś nadal
będzie
ciepło.
Zachmurzenie małe,
temperatura od plus 5 do plus
19 stopni. Wiatry słabe, połud
niowe.

Studentów Polskich

dni przed
rozpoczęciem
Kongresu Studentów Pol
skich odbyła się w gma
chu Rady Państwa w War
szawie uroczystość deko
racji odznaczeniami pań
stwowymi ponad 60-osobowej grupy działaczy ru
chu studenckiego. Gratu
lacje odznaczonym złożył
członek Biura Polityczne
go, sekretarz KC PZPR —
Franciszek Szlachcic.
(PAP)
na dwa

I sekretarz KW PZPR
zapoznał zebranych z naj
ważniejszymi problemami
społeczno - gospodarczymi
naszego województwa. Ta
deusz Bejm wyraził prze
konanie, że młodzież zrze
szona w prężnej organiza
cji studenckiej zwiększy
swój udział w przyśpie
szanie tempa rozwoju na
szego regionu.
. (zh)
«

W sobotę

*

•

—

wośei, nie było ofiar w
ludziach. Nie podano, która
strona rozpoczęła strzela
ninę.
Doniesienia z rezerwatu
Pine Ridge są skąpe. W
piątek grupa 16 Indian
— stałych mieszkańców
Wounded Knee — zdecydo
wała się na opuszczenie
miasteczka. Stawili się oni
przy zasiekach wzniesio
nych przez oddziały poli
cji. Funkcjonariusze prze
szukali ich bagaż, zbadali
dokumenty i wykonali zdję
cia fotograficzne. Wg rzecz
nika ministerstwa, żadna
z tych osób nie została aresztowana. (PAP)

Ambasador Chile
przebywał
na Wybrzeżu
W sobotę wrócił do War
szawy ambasador nadzwy
czajny 1 pełnomocny Re
publiki Chile w Polsce Ri
cardo Tarud Daccarett, któ
ry przebywał z parodniową
wizytą na Wybrzeżu gdań
skim.
W trakcie pobytu w
Gdańsku ambasador Dac
carett został przyjęty przez
I sekretarza Komitetu Wo
jewódzkiego PZPR Tadeu
sza Bejma oraz złożył wi
zytę przewodniczącemu Pre
zydium WRN Henrykowi
Sliwowskiemu, dowódcy Ma
rynarki Wojennej wiceadmi
rałowi Ludwikowi Janczyszynowi i przewodniczące
mu Prezydium MRN w
Gdyni Janowi Mariańskie
mu, zwiedził Trójmiasto i
zapoznał się z dorobkiem
społeczno-gospodarczym i
kulturalnym województwa.

Wczoraj, na cmentarzu
Żołnierzy Radzieckich w
Bojanie, na którym spo
czywa około 6 tys. pole
głych, zebrały się liczne
rzesze społeczeństwa Gdy
ni i powiatu wejherowskie
go.
Przybyli gospodarze
Gdyni i Wejherowa, kom
batanci, wojsko, młodzież
szkolna i harcerze. Po odegraniu hymnów Polski i
Związku Radzieckiego otwarcia dokonał przewod
niczący PK FJN WŁADY
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Nikłe nadzieje

na uratowanie górników
Już piątą dobę trwa ak
cja ratunkowa dla uratowa
nia życia 7 górników, któ
rzy zaginęli w zalanej wo
dą kopalni w Wakefield.
Jak się przypuszcza, gór
nicy mogli przeżyć powódź
w kopalni, chroniąc się w
swego rodzaju „kieszeni
powietrznej”, jaka mogła
się utworzyć na 90-metrowym odcinku jednego z
chodników.
W piątek ekipy ratowni
cze musiały odroczyć ak
cję, gdyż zwały szlamu blo
kowały posuwanie się w
kierunku
odciętych
od
świata górników. Poza tym
poziom wody jest ciągle
zbyt wysoki, aby nurko
wie mogli podjąć skutecz
ne próby dotarcia do wy
znaczonego celu.

Do kopalni sprowadzono
nowy rodzaj specjalnych
pomp, które będą usuwać
szlam, lecz dyrekcja kopal
ni zakomunikowała, że
potrwa to jeszcze kilka
lub nawet kilkanaście go
dzin.

Większością głosów, 39
tys. strajkujących pracow
ników gazowni w W. Bry
tanii podjęło decyzję o za
kończeniu akcji strajko
wej. Strajk trwał 6 tygod
ni. W tym czasie całe po
łacie kraju odcięte były
od dopływu gazu, który w
W. Brytanii jest używany
nie tylko do celów kuchen
nyeh, ale także do ogrze
wania
pomieszczeń.
W
związku z tym akcja str aj
kowa, choć budziła czasa
mi reakcje solidarnościo
we. doprowadziła również
do rozgoryczenia znacznej
części
społeczeństwa
i
gwałtownych polemik w
prasie. Gazownie utrzymy
wały dostawy gazu na mi
nimalnym poziomie, nie
wystarczającym do zaspo
kojenia najskromniejszych
nawet potrzeb. Wyjątki ro
biono dla szpitali i nie

nictwie trwają już w ca
łym
województwie.
W
większości powiatów, a
szczególnie w starogardz
kim,' tczewskim, gdańskim
i kościerskim zaawansowa
ne są dość pokaźnie siewy
zbóż * jarych. Stosunkowo
największe opóźnienia są
ze względów glebowo-kli
matycznych w powiatach:
nowodworskim i elbląskim
oraz w całym pasie nadwiślanym.
Dużo troski
wymaga
aktualnie gospodarka na

wozowa. Po okresowym
zastoju duży popyt na na
wozy mineralne zaznaczył
się w ostatnim tygodniu.
Zapasy, zwłaszcza azoto
wych i potasowych, szyb
ko maleją, dokonuje się
już przerzutów między GS.
Najszybciej
rozprowadza
się nawozy w powiatach,
kartuskim, kościerskim i
wejherowskim, stosunko
wo wolno natomiast postę
puje sprzedaż w powia
tach: sztumskim, elbląskim
i nowodworskim.

W centrum uwagi jest
aktualnie m. in. jak naj
lepsze zaopatrzenie rynku
w ziemniaki i przygotowa
nie pod dostatkiem sadze
niaków dla potrzeb Wy
brzeża i częściowo innych
rejonów. Skup wiosenny
już rozpoczęto. W sumie
planuje się kupić ponad
30 tys. ton ziemniaków, w
tym około 27 tys. ton sa
dzeniaków.
Stosunkowo niezła jest
sytuacja pod względem za9 Dokończenie na str. 2

których innych zakładów
użyteczności publicznej.
Strajkujący
zaakcepto
wali nieznaczną podwyżkę
płac oferowaną im przez
pracodawców.
Przypusz
cza się, że dopływ gazu
wznowiony zostanie na po
czątku przyszłego tygodBez osiągnięcia porozu
mienia zakończyło się w
sobotę spotkanie przewod
niczącego centralnego zjed
noczenia duńskich związ

y

W szpitalu powiatowym
w Iławie dokonano przed
kilku dniami udanej ope
racji zszycia serca. 16 bm.
w godzinach wieczornych
przywieziono do szpitala
z raną kłutą klatki piersio
wej 36-letniego Jerzego P„
znajdującego się w stanie
śmierci klinicznej. Natych
miast podjęte zabiegi za
kończyły sie sukcesem. Po

Feminizacja
armii USA

progu sezonu
Wczoraj, u progu sezonu
wiosenno-letniego, odbyło
się spotkanie I sekretarza
KW PZPR Tadeusza Bej
ma oraz sekretarza KW
Jana Maziarza z kierow
niczym aktywem rolnym
Wybrzeża. Tematem roz
mów była bieżąca sytuacja’
w gdańskim rolnictwie w
związku z rozpoczęciem się
okresu intensywnych prac
polowych oraz z potrzeba
mi rynku w zakresie arty
kułów żywnościowych.
Wiosenne roboty w roi-

SŁAW SZUTT, przemó
wienie
okolicznościowe
natomiast wygłosił I se
kretarz KP PZPR w Wej
herowie JÓZEF WĘSIERSKI. „Społeczeństwo Wy
brzeża — powiedział on
rn. in. — zawsze otaczać
będzie największą czcią
pamięć żołnierzy Armii Ra
dzieckiej, którzy
oddali
swe życie w walce z hitle
rowskim faszyzmem, a bra
terstwo broni żołnierzy ra
dzieckich i polskich na

zawsze scementowało na zakończenie — aby nigdy
szą przyjaźń. Społeczeń już nie trzeba było wzno
stwo nasze nigdy nie za sić pomników poległym.
Uroczysty apel poległych
pomni tych, którzy przy
przy
dźwiękach werbli,
nieśli mu wolność”.
salwa honorowa kompanii
Następnie głos
zabrał Marynarki Wojennej i skla
'konsul generalny ZSRR danie wieńców oraz wiąza
w Gdańsku FIODOR SZA- nek kwiatów przez delega
RYKIN, który w swym cje, organizacji politycz
wystąpieniu
podziękował nych i społecznych, zakła
m. in. za opiekę nad mo dów pracy i szkół, zakoń
giłami żołnierzy radziec czyły tę doniosłą uroczy
kich. — Powinniśmy robić stość.
(now)
wszystko powiedział na

Pracownicy brytyjskich gazowni
przerwali strajk - Duńczycy nie

zawiesić jej karę.
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Jak donoszą agencje, w
piątek doszło do krótkiej,
lecz gwałtownej wymiany
strzałów między Indiana
mi w Wounded Knee a od
działami policji i wojska,
które oblegają miasteczko.
Oddano mniej więcej po
tysiąc strzałów z każdej
strony; według rzecznika
ministerstwa
sprawiedłi-

Prezydium Sejmu ustaliło, że pierwsze w sesji
wiosennej posiedzenie Sejmu Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej odbędzie się w dniu 12 kwietnia
1973 r. (PAP)

Młodzież akademicka Trójmiasta
w Komitecie Wojewódzkim PZPR

Wyrok w procesie
o nadużycia w PZB
Sąd Wojewódzki dla m.
sŁ Warszawy ogłosił w so
botę wyrok w procesie
przeciwko grupie b. pra
cowników Polskiego Zwiąż
ku Bokserskiego, oskar
żonych między innymi o
nadużycia finansowe na
szkodę PZB, fałszowanie
podpisów bokserów na li
stach wypłat zasiłków ka
drowych, niedopełnienie obowiązków służbowych.
Sąd uznał Halinę Bry
dak — b. główną księgową
w PZB i Elżbietę Bywald
— b. kasjerkę PZB winny
mi zagarnięcia 48 tys. zł
i fałszowania podpisów za
wodników i skazał je na
kary po 5 lat pozbawienia
wolności.
Stanisławowi
Czuperskiemu — b. sekre
tarzowi generalnemu i kie
rownikowi biura PZB wy
mierzono karę 3,5 roku,
Ryszardowi Danilukowi —
1,5 roku, a Lidii Wojdzie
— 1 rok pozbawienia wol
ności. Oskarżonej Wojdzie
sąd warunkowo zawiesił
karę na okres 3 lat. Oskar
żeni otrzymali też kary
grzywny od 1,5 tys. do 10
tys. zł.
Od oskarżonych Brydak
i Bywald zasądzono na1
rzecz PZB kwotę 34 800 zł,
a od oskarżonych Czuper-

Sekretarz Rady Państwa
(—) LUDOMIR STASIAK

Wieża Eiffla w kwiatach, czyli

wiosna w Paryżu.
CAF-LP1

Podsekretarz
obrony
USA, Roger Kelly oświad
czył na konferencji praso
wej, że do roku 1977 licz
ba kobiet w armii amery
kańskiej podwoi się i osiąg
nie liczbę 80 tys. Jest to
wynik reformy, przepro
wadzonej przez Pentagon,
polegającej na wprowadzę
niu ochotniczego systemu
rekrutacyjnego Kelly do
dał, że liczba ochotników
jest dostateczna, by po
kryć zapotrzebowanie, a
kobiety będą mogły zastą
pić znaczną liczbę męż
czyzn na wielu stanowis
kach. Chodzi przede wszy
stkim o służbę medyczną.
(PAP)

ków zawodowych, T. Nilsena z
przewodniczącym
zjednoczenia
pracodaw
ców, L. Hartvellem. Spot
kanie to zorganizowane zo
stało przez państwowego
arbitra po apelu premiera
A. Jorgensena o wznowie
nie rokowań między obu
stronami.
W duńskim mieście Aal
borg odbyła się w sobo
tę demonstracja ok. 10
tys. osób na znak popar
cia dla strajkujących ro
botników? duńskich.

sukces
z Iławy
3-godzinnej operacji, w trak
cie której zaszyto 2-centymetrową ranę przedsionka
lewego oraz wykonywano
masaże — udało się przy
wrócić pracę
serca. Po
siedmiu dniach od opera
cji — badania EKG nie
wykazały żadnych zmian;
stan chorego nie budzi po
ważniejszych obaw.
Operacji dokonali chi
rurdzy Franciszek Stanibuła {dyrektor szpitala) i
Stanisław Siłka przy współ
udziale lekarza Francisz
ka Lewandowskiego i ane
stezjologa Haliny Radziwon.
(PAP)

-Lnmtln
• Radio Uganda do
niosło, że oddziały prze
ciwników
prezydenta
Amina w sile 3,5 tys. lu
dzi podążają ku granicy
Ugandy, aby zaatako
wać ten kraj. Rzecznik
wojskowy
dowództwa
armii ugandyjskiej stwier
dził. że pierwsze grupy
tych wojsk przeszły już j
na terytorium Ugandy z
Tanzanii 1 zostały prze
chwycone przez armię
Ugandy.
• W nocy z piątku
na sobotę wzrosło na
pięcie w Urugwaju. W
stolicy tego kraju Mon
tevideo oddziały wojsko
we zajęły radiostacje i
gmach TV na znak pro
testu przeciwko polityce
rządu. Prezydent Urug
waju* Juan Maria Bordaberry odwołał zapo
wiedziana 2 miesiące
temu wizytę zagranicz
ną. Przyczyną kryzysu
jest niezadowolenie kół
wojskowych i obsadze
nia przez prezydenta
kierowniczych stanowisk j
w urzędach państwo
wych swoimi przyjaciół
mi — informuje kores
pondent zachodnionie
mieckiej agencji DPA

Ll

Delegacja kubańskiego
Komitetu Obrony Rewolucji
gości w Gdańsku
W Gdańsku przebywa
delegacja kubańskiego Ogólnokrajowego Komitetu
Obrony Rewolucji. Dele
gacji przewodniczy sekre
tarz organizacyjny komi
tetu, Cektor Estrada. W
sobotę goście spotkali się
ze studiującymi na gdań
skich uczelniach studentami
oraz pracującymi w zakła

dach pracy Trójmiasta ro
botnikami kubańskimi. Po
zwiedzeniu Gdańska, uda
dzą się w poniedziałek do
Malborka i Fromborka.
Kubańczycy są gośćmi
Miejskiego Komitetu Fron
tu Jedności Narodu w
Gdańsku. Towarzyszy im
Marian Dobrowolski, sekre
tarz OK FJN.

l
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Szczątki Conradowskiego barku „Otago“

Złoty jubileusz

przekazano Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku „Głosu Ludowego“
w Detroit

72 (8921) 25 i 26 marca 1973 r.

BAŁTYCKI

Operacja „Monitor" fiom
- nowy wyczyn

Wielki dzień gdańskiej koszykówki

wojsk lotniczych

Jak już informowaliśmy, „Marceli Nowotko”
w przekazuje kawałki burt
załoga m/s „Marceli No- Gdyni, odbyła się miła u- dyrektorowi CMM Przewotko” podczas pobytu na roczystość przekazania prze mysławF°J^ w^^fe^ywióśki
Tasmanii przywiozła 3 spo- wiezionych szczątków „O- -=aEz
re kawałki burty Conra- tago” Centralnemu Mudowskiego barku „Otago”, zeum Morskiemu w Gdańktórego szczątki leżą do sku.
tej pory na rozlewisku rze
Na zdjęciu: załoga stat
ki Derwent. Właśnie wczo- ku na czele z kpt. ż. w.
raj, na pokładzie statku Henrykiem
Rytwińskim

Monopol przemysłu
atomowego

w Wielkiej Brytanii

Delegaci przed wyjazdem
na VI Kongres ZSL
Pod przewodnictwem Wo
jewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Lu
dowego w Gdańsku, Bogusława Droszcza, odbyło się
wczoraj spotkanie delegatów na zbliżający się VI
Kongres stronnictwa.
Gdańską organizację reprezentować będzie 33 delegatów, wybranych w czanie ubiegłorocznej kampanii
sprawozdawczo-wyborczej.
Sekretarz WK ZSL Frańeiszek Socha, zaapelował do
zebranych o przedstawienie

na kongresie podstawowych
problemów gdańskiego rol-

nictwa, ze szczególnym
uwzględnieniem specyficznego mikroregionu żuławskiego.
Gdańscy delegaci przedstawią w siedmiu zespo|ach problemowych propozycje dotyczące dalszego
zwiększenia rezerw produk
cyjnych na wsi i polepsze
nia usług dla rolnictwa,
Omówią również sprawy
związane z działalnością
zesp0j6W użytkowników ma
.
szyn i narzędzi
(now)

Prezydent Wenezueli dementuje
Chińska agencja prasowa Sinhua opublikowała
oświadczenie, które stwierdzalo m. in„ że w ostatnich latach radzieckie stat
ki rybackie rzekomo „nieustannie naruszały obszar
wód terytorialnych Wenezueli, w celu dokonywania
połowów, a niekiedy nawet były zatrzymywane i
karane grzywną”.

W związku z tym, prezydent
Wenezueli
Rafael
Caldera wystąpił na konferencji prasowej zdecydowanie dementując insynuacje agencji Sinhua. „Nie
było ani jednego przypadku — stwierdził prezydent
— który świadczyłby, że
statki radzieckie usiłują
wpłynąć na nasze wody”,
(PAP)

Rząd brytyjski podał do
wiadomości, że zamierza utworzyć wielkie monopoli
styczne przedsiębiorstwo z
15-procentowym udziałem
państwa, aby w ten sposób
połączyć we wspólnej or
ganizacji wszystkie prace
związane z planowaniem i
budowa obiektów przemy
słu atomowego. W prakty
ce oznaczałoby to fuzję
konsorcjów
działających
dotychczas oddzielnie.
(PAP)

Bhutto, obecnego prezy
denta Pakistanu.
Gdy Mudźibur Rahman
zażądał przekazania wła
dzy wybranym przez społe
czeństwo przedstawicielom,
został wrącony do więzie
nia, a armia pakistań
ska rozpoczęła stosowanie
krwawych represji wobec
zwolenników Ligi Awami.
10 min łudzi poszukało
schronienia w Indiach.
Po zakończeniu wojny
wyzwoleńczej,
Mudźibur
Rahman, któremu udało
się uciec z więzienia, dzię
ki pomocy AH Bhutto, zo
stał premierem rządu nie
podległego Bangladesz.
Młode państwo przejęło
już na własność niewielki
przemysł tego kraju. Za
kłady jutowe, cukrownie,
tkalnie, w 75 proc. zostały
u p a ństwowi o n e. B ez rolnym
chłopom nadano 174 tys.
ha ziemi, ustanawiając
maksymalną wielkość go
spodarstw na 13,4 ha. Zre
konstruowano sieć komu
nikacji lądowej i wodnej.
Dla uruchomienia tran
sportu potrzebne było od
budowanie 2 000 mostów!
7 marca br. partia szej
ka Rahmana odniosła swój
drugi wielki sukces wybor
czy. Na 300 mandatów do
parlamentu, 291 wyborcy
powierzyli członkom Ligi
Awami. Mudźibur Rah
man ponownie stanął na
czele rządu, zapowiadając
kontynuację budowy spo
łeczeństwa so c jaJ i st y c zn e go w warunkach pełnej
demokracji i respektowa
nia interesów narodowych,
dążenie do celnej samo
wystarczalności w zakresie
produkcji rolnej; rozwoju
przemysłu przetwórczego i
kopalnictwa.
W dziedzinie polityki za
granicznej nowo ukonsty
tuowany rząd zapowiedział
dalsze prowadzenie poli
tyki niezaangażowania i
neutralności oraz przyjaź
ni z sąsiednimi Indiami i
ze Związkiem Radzieckim.
KRYSTYNA SIELAWA

w czasie walki z okupantem i w pierwszych latach
powojennych. W marcu
1945 roku pierwsze koła
ZWM powstały na ziemi
gdańskiej. Zetwuemowcy z
młodzieńczą
żarliwością
przystąpili do odbudowy
doków’ Pochylni, nabrzeży,
domów.
Osuszali
r
hrnn1-„
w rpkuŻuławy
wal1 z brom{*
^ ręKU
.
czyll
z reakcją,
orgamzowali szkolnictwo i przemysł okrętowy. PrzodowaIi w »wyścigu pracy” i
sce,. Przed jednoczeniem
ruchu młodzieżowego gdań
skie koła Związku Walki
Młodych skupiały ponad 18
tys. członków. Wielu z nich
zajmuje dziś odpowiedziałne stanowiska w partu, w
administracji i gospodarce
Wybrzeża.
Sekretarz KW PZPR Fe
liks PieczewskI i przewod
niczący ZW ZMS Zygmunt

Nakładem wydawnictwa
MON ukazał się pamiętnik
oficera naszego wywiadu,
kapitana Andrzeja Czecho
wicza pt. „Siedem trud
nych lat”.
Książka ukazuje m. in.
mechanizmy
działalności
dywersyjnej
skierowanej
przeciwko Polsce i innym
krajom socjalistycznym.

Czarzasty odekorowali czo-

łowych działaczy
ZWM
najwyższymi odznaczeniami robotniczej organizacji
młodzieżowej.
^
złote Odznaczenia im.
Janka Krasickiego otrzymali, Roman Bogacz, Edward Rataj,
Kazimierz
Wiśniewski
wlsniew»*«, Zbigniew
Aoigmew Klaman,
Frydryszewskł Zdzisław
t Józef Pawłów.

Srebrnymi odznaczeniami
wyr6żniono pięć osób, a
jedną brązowym odznaczęgpótkanie, które byio okazja do wymiany wspomnień, uświetnił występ artystyczny. Zebrani obejrzełi fragmenty widowi SKa >>mecn no LJK0 za
kwitną jabłonie” w znakomitym wykonaniu akto
rów Teatru „Wybrzeże”.
Z. H.

CAF—Robczyński

Karmiki już puste...

Rolnictwo u progu sezonu
• Dokończenie ze str. 1
, .,
opatrzema w warzywa, kto
nych zapasami dysponuje
jeszeze spółdzielczość ogroo
nicza. Przyśpieszona wegetacja pozwoli na wczesniejsze skierowanie na rynek nowalijek. Plan kontraktacji warzyw na ten
rok wykonano w 105 proc.
Bardzo ważną sprawą
jest aktualnie szybkie wykonanie planu kontrakta
cji roślin przemysłowych,
zwłaszcza buraka cukro
wego.
Założenia
woje
wódzkie wykonano dotych
czas w 94,2 proc. Przy
śpieszyć należy również
kontraktację ziemniaków.
Podczas spotkania spo
ro uwagi poświęcono rów
nież problemom wzrostu
produkcji zwierzęcej, bie
żącemu skupowi płodów
rolnych i zagospodarowa
niu, a także przygotowa
niu materiału wyjściowego
do letniego tuczu zwie
rząt. M. in. gdańskie PGR
gotowe są przejąć około
18 tys. cieląt, ich podaż
jest jednak niewielka.
I sekretarz T. Bejm za
apelował m. in. o wykorzy
stanie wszystkich możli
wości zwiększenia produk-

Wystawa fotografiki
Szlakiem Kopernika
Przy okazji tej informa- w Tokio, Dżakarcie, Johancji należą »if słowa uzna- nesburgu, Ottawie, Nowym
wystawy, Kujawsko-Pomor
skiemu Towarzystwu Kulturalnemu w Bydgoszczy.
Wydało ono
*.to w kilku wersjach językowych
obszerny folder wystawy.
Inicjatywa ta bardzo na
czasie, gdyż ekspozycję pt.
.,Szlakiem Kopernika” po
^m0
w
kilkunastu
wysvłając
M w śunat. Wystaioa ta
aktualnie prezentowana jest

cji rolnej. Konieczne jest
np. jak najszybsze wykonanje za(jań kontraktacyj
nyck? zwłaszcza dotyczących t>uraków cukrowych,
a p0nacjt0 innych roślin
przemysłowych 0raz ziemnjaków> Bardzo ważne jest
takze sprawne przeprowa(jzen:e skupu ziemniaków,
w
pierwszych
dniach
kwietnia powinien zakończyć się sk
zbóż
T, Ch.

O tym warto
wiedzieć
DZIŚ

rorte, Witoni,.

ryżu, Kiloniis Kopenhadze,
Berlinie Zachodnim, Sztok.
holmie i Kijowie. W Gdań
sku będzie czynna do 11
kuńetnia.
Oto jeden z fotogram6w 0l<"erda
<”> Przedstawiający dziedzi.
nieć zamku lidzbarskiego.
(ak)

w

tröjmieScie

W
sali
kinowej
Muzeum
in iu udowego
w
Gdańsku o
godz. 11 — prelekcja mgr
^nny Gosienieckiej pt. ,,-w«r
czość
U.
Memlinga”
(w
jOO-leeie
pozyskania
dla
Gdańska
tryptyku
„Sąd ostateezny”.) Po prelekcji II
część filmu pt. „Zloty wiek
sztuki flamandzkiej”.
W „Rudym Kocie” o godz.
12,30 — kolejny koncert z cy
klu „Arcydzieła muzyki ka
meralnej”.
W
programie
kwintet fortepianowy
A-dur
op. 114 „Pstrąg”. F. Schuber
ta. Słowo wsteone Jan Gaw
lik.
W Klubie MPiK w Gdyni
o godz. 18 — wieczór wspom
nień zorganizowany z okazji
26 rocznicy śmierci gen. K.
Świerczewskiego.
„Wanoga” zaprasza na wy
cieczkę
pieszą.
Wyjazd
a
Gdyni
pociągiem
elektrycz
nym do Redy o godz. 10.10.
W

‘

J7

W Muzeum Narodowym
w Gdańsku otwarto -wczo.
raj wystawę fotografiki Olgierda Gałdyńskiego ,£zlakłem Kopernika”. Galdyńsam torunianin
ski
przemierzył
w
trakcie
swych artystycznych wędrówek szmat śuńata —
m. in. odwiedzając miejsca
związane z postacią najsłynniejszego z obywateli
Torunia, Mikołaja Kopernika. Obecnie prezentowana w Gdańsku wystawa obejmuje 90 fotogramów, w
większości kolorowych.

rował ppłk pil. Kazimierz
Pogorzelski.
Wprowadzenie do wypo
sażenia wojsk lotniczych
nowych typów śmigłowców
nje tylko podniosło gotowość bojową, ale pozwoli}0 również na rozwinięcie
działalności usługowej na
rzecz gospodarki. Lotnicy
wykonali dotychczas — łącznje z bydgoską — 27
operacji
śmigłowcowych,
które przyniosły ponad 50
min zł oszczędności,

A. Czechowicza

Związku Walki Młodych
W sobotę w Gdańskim
Klubie
Kultury „Rudy
Kot” odbyło się spotkanie
kiłkudziesięciu byłych akty wistów Związku Walki
Młodych z kierownictwem
gdańskiej
wojewódzkiej
organizacji ZMS.
WiceDrzewodniczacv ZW
r^«^1C*prieWi
ÄVV
ZMS
Andrzej Żołkoś przynnmniał
pommał chlubna
chlubną historie
historię
pierwszej polskiej masowej, młodzieżowej organizacji komunistycznej, która odegraia wybitną rolę

głównych arterii komunikacyjnych miasta,
Mistrzowskiego wyczynu
dokonała załoga śmigłowca dowodzona przez kpt.
pil. Jana Gusina. Doskonale współpracowała z nią
ekipa naziemna dowodzona
przez mjr. Jerzego Chojenke. W jej skład wchodzili
również robotnicy z bydgoskiego przedsiębiorstwa.
Remontowo - Budowlanego
Całością operacji, której
dano nazwę „Monitor” kie-

Ukazały się
pamiętniki

" " ’ dawnych działaczy

Mudżibura Rahmana
nowładcom („dwudziestu
najbogatszym rodzinom”).
Ponadto płacili najwyższe
w kraju podatki, nie uzys
kując w zamian ze strony
rządu centralnego żadnych
sum na rozwój rodzimego
przemysłu, rolnictwa czy
oświaty.
W roku 1963 Szójk Mudżibur Rahman, sekretarz
generalny Ligi Awami, ogiosü 6-punktowy program
autonomii maksymalnej, w
którym przewidywał utwo
rzenie federacjii suweren
nych prowincji — wschod
niej i zachodniej — przy
pozostawieniu rządowi cen
trainemu tylko praw obro
ny i polity ki zagranicznej,
bez prawo ściągania po
datków. Najwięcej oporow
ze strony rządu centralne
go wzbudził projekt samoazieinego
prowadzenia
przez r aki stan Wscnod ni
handlu zagranicznego, po
lityki finansowej i utworze
nia samodzielnych sił po
rządkowych.
Obydwie strony zrozu
miały, ze niesie to za sobą
likwidację przepływu ka
pitału z zaniedbanej pro
wincji wschodniej do kie
szeni „najbogatszych rod z i n ” z a c ho dn i o pa k i sta ń skich.
Poczucie krzywdy i świa
domość dyskryminacji zro
dziły jednak już w wielo
milionowej ludności Paki
stanu Wschodniego po
czucie solidarności z ha
słami Ligi Awami. W wy
borach 7 grudnia 1970 r.
okazała się ona najsilniej
szą partią polityczną Pa
kistanu.
Dotychczasowy reżim or
todoksyjnych muzułmanów,
reprezentujących zachodniopakistański kapitał nie
chciał uznać swojej prze
granej. Prezydent Yahya
Khan nie zwoływał Zgro
madzenia Narodowego, w
którym większość stanowi
liby członkowie Ligi Awa
mi i Partii Ludowej Ali

półwiecza „Głos Ludo
wy” był i jest rzeczni
kiem interesów ludzi
pracy, których praw
broni w imię demokra
cji, w imię głębokiego
humanizmu — stwier
dza depesza, podkreśla
jąc jednocześnie stałą
i wytrwałą działalność
pisma w obronie dobre
go imienia Polaków, w
ukazywaniu
czytelni
kom polonijnym i spo
łeczeństwu amerykań
skiemu prawdziwego obrązu Polski Ludowej.

02

Zwycięstwo szejka
Podczas, gdy szejk Mudtrbur Rohm an oczekiwał
w pakistańskim więzieniu
na
wykonamie
wyroku
śmierci przez powieszenie
- działający w Pakistanie
Wschodnim rząd
pow
stańczy — zaocznie mia
nował go pierwszym prezy
deiłtem niepodległego Ban
gladesz.
Obwieściły o tym całe
mu światu tajne radiosta
cje — 26 marca 1971 r„,
kiedy to — wtoz z prokla
mowaniem niepodległości
„Bengalskiej ojczyzny” został rzucony w eter opel
przywódców Ligi Awami o
uznanie powstańczego rzą
du i udzielenie mu pomo
cy w właśnie rozgorzałej,
wojnie. W przeddzień 25 marca — centralne wła
dze pakistańskie zerwały
rozmowy z Ligą Awami, a
armia rozpoczęła krwawe
represje wobec ludności
Pakistanu Wschodniego.
Przypomnijmy: Anglicy,
nadając w r. 1947 Indiom
status dominium, doprowa
dztii, podsycając waśnie
religijne, do utworzenia
najdziwniejszego z państw
- Pakistanu, składającego
się z dwóch części, odda
lonych od siebie o 1 600
km, i położonych na dwóch
krańcach — zachodnim i
wschodnim - Indii.
Lata 1947-1948 i 1971 w
historii subkoniynentu in
dyjskiego charakteryzowaty się wędrówką ludów,
której towarzyszyły wzajem
ne pogromy rozfanatyzowa
nych tłumów muzułmań
skich i hinduskich. W ten
sposób Pakistan Wschod
ni utracił w latach czter
dziestych
organizatorów
żyda polityczno-gospodar
czego i stał się szybko
źródłem ogromnych zys
ków dla Pakistanu Zacho
dniego, w którym usytuo
wał się rząd centralny.
Chłopi i rzemieślnicy znad
Gangesu i Bramaputry 90
proc. swoich dochodów
musieli przekazywać za
chodnio-pakistańskim moi

Wychodzący w De
troit — jednym z naj
większych miast USA,
drugim pod względem
Kolejny sukces w działaliczebności
skupisku
niu na rzecz gospodarki
Polonii amerykańskiej
odnotowali we środę spe,Głos Ludowy” obcho
cjaliści wojsk lotniczych. W
ciągu 21 minut, przetransdzi swe 50-lecie. Z tej
portowali oni śmigłowcem
okazji prezes towarzy
z bazy budowlanej i osastwa „Polonia” Win
dzili precyzyjnie na szczycenty Kraśko przesłał
cie
kilkunastopiętrowego
gmachu Prezydium WRN
na ręce redaktora na
w Bydgoszczy — staczelnego tego polonij
łowy pomost do anten,
nego pisma Stanisława
a
następnie
12-metroNowaka depeszę, w któ
wy maszt elewizyjny. Oba
elementy o wadze blirej — w imieniu towa
sko 2,5 t przeznaczone są
rzystwa — składa ze
dla urządzanej w tym gma
społowi redakcyjnemu
chu stacji nadawczej II pro
serdeczne gratulacje i
gramu /tv, która od 22 lipżyczenia dalszych suk- f ca br. objąć ma swym za
sięgiem Bydgoszcz i okoli
cesów
w
działalno
ce.
ści wydawniczej. Prze
Tradycyjnym sposobem
transport i montaż obu kon
kazuje on także wyra
strukcji trwałby co naj
zy serdeczności wszyst
mniej 10 dni. Wymagałoby
kim czytelnikom pisma
to ustawienia dźwigu bu
w USA.
dowlanego i zamknięcia ru
chu ulicznego na jednej z
W okresie minionego

PONIEDZIAŁEK

Zarząd PTE Koła Gospodar
ki Miejskiej w Gdyni zapra
sza na odczyt dr. W. Krauze
go nt. „Rozwój Gdyni w
bieżącej 5-latce i w progra
mie lat przyszłych”. Odczyt
odbędzie się o godz. 17, w
Klubie Ekonomisty przy ul.
Warszawskiej 67 a (siedziba
ADM 5).
W sali klubu Techniki i
Racjonalizacji PKP w Gdyni
(ul. Dworcowa 2 II p.) o godz.
18 — prelekcja w jęz. fran
cuskim pt. „Ardeny i Moza”.
Wygłosi: p. Robert Bourgeois
attachć
do
spraw
nauki
przy Ambasadzie Francji w
Warszawie.
Zaprasza:
Tow.
Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
Po prelekcji — film krótkometrażowy.
W sali Gdańskiego
Przed
siębiorstwa
Budownictwa
Miejskiego (Gdańsk, Wały Ja
giellońskie) o godz.
18 roz
pocznie się szkolenie inspek
torów ruchu drogowego.
Od godz. 8 do 12
nastąpi
przerwa w dostawie
prądu
w Oliwie przy ul. Chłopskiej
o>' nr 65 do 88; od godz. 9
do 16 w Górkach Zach. przy
ul. ul. Łęczyckiej i Kutnow
skiej, a od godż. li do 15 w
Oliwie przy
ul.
Tysiąclecia
oraz przy ul. Piastowskiej od
ul. Chłopskiej do ul. Dąbrów
/.czak ów.
W Woj. Domu
Kultury o
godz.. io — kolejne spotkanie
w ramach
„malej akademii
i'lmowej”. w programie dwa
kolejne wykłady i prelekcja
filmu pt. „Dopóki lud pro
si” reż. Miklosa Janseo.
W hali klubu Sportowego
Start w Gdyni
(ul. Bema
z3/261 o godz. 10.30 rozpoczną
się
pierwsze
straty
modeli
samochodowych,
biorących
udział w
wojewódzkich za
wodach LOK. Impreza inau
guruje sezon zawodów techniczno-obronnych LOK. Dłu
gość przejazdu zdalnie stero
wanych modeli z napędem
elektrycznym wynosi prawie
100 ni, w czasie przejazdu
modele
wykonują
ósemki,
slalom, pętle, skręty pod ustalonym kątem i jazdę na
biegu wstecznym.
W
sali
we
Wrzesz
czu (ul.
Słowackiego 3) o
godz. 12 — prelekcja dr. W.
Wyszyńskiego
pt.
„Zasady
wynagradzania pracowników
transportu
samochodowego”.
Organizują: Zarząd Gł. Pol.
Związku Motorowego t Au
tomobilklub Morski.

„Gdańscy Korsarze“
mistrzami Polski
Awans Spójni do I ligi
Sobota była dla gdańskiej koszykówki wielkim dniem,
który na trwałe wejdzie do historii tej dyscypliny na
Wybrzeżu. Wczoraj po zwycięstwie nad warszawską Po
lonią koszykarze GKS WYBRZEŻE trzeci raz kolejno zdo
byli tytuł mistrzów Polski, a koszykarze gdańskiej SPÓJ
NI, wygrywając powtórzony mecz ze Skrą Warszawa za
pewnili sobie awans, a właściwie powrót do I ligi. Bra
wa dla trenerów: Wybrzeża — Z. Mellera i Spójni —
M. Bidasa.
Do końca spotkania pozosta
ło jeszcze kitka minut,
gdy
zapełniona do ostatniego miej
sca sala Startu w Gdańsku
rozbrzmiała chóralnymi wiwa
tami i śpiewami na cześć no
wo kreowanego mistrza
Pol
ski. Choć „Gdańscy Korszarze”
przeżyli wczoraj na parkiecie
kilka słabszych momentów, ale
zagrali z tak wielką ambicją
i animuszem, że poza końców
ką pierwszej połowy kontro
lowali przez większą część me
czu grę. Celne strzały Nowic
kiego i Henryka Nowaka raz
za razem trafiały do kosza
„Czarnych Koszul”. Wspomnia
nej dwójce dzielnie zresztą se
kundowali pozostali
gdańscy
koszykarze,
walcząc zacięcie
tak na całym boisku, jak i pod
obu koszami.
Polonia wcale nie miała za
miaru lekko oddać meczu. War
szawianie grali zdecydowanie i
szybko, a celne rzuty Guli i A.
Nowaka mogły budzić podziw.
„Polonia miała jednak też spo
il ro przestojów oraz momentów
8 chaotycznej gry i niecelnych
podań. W sumie jednak
za
służyła na pochwałę za dużą
ambicję.
Naturalnie największe
sło
wa uznania należą się
jed
nak
„Gdańskim Korsarzom”
zarówno za wczorajszy mecz,
jak i za wszystkie spotkania
rozegrane w tym sezonie, za
radości, które sprawili swym
wiernym
kibicom. Zdobycie
trzeciego kolejnego tytułu mi
strzowskiego
jest w okresie
powojennym ewenementem w
okraju i zdaje się świadczyć, iż
koszykówka polska znalazła so
bie w Gdańsku nową stolicę.
Wobec wygrania Wybrzeża z
Polonią wyniki innych spotkań
nie mają już wpływu na spra
wę tytułu mistrzowskiego.
A
oto pozostałe sobotnie rezul
taty: Resovia — Wisła 84:62
(42:27),
AZS W-wa — Lech
62:78 (30:36), Pogoń — Lublinianka 30:58 (30:32), Śląsk —
Górnik 105:81 (48:38).
(st)
*

*

*

Koszykarze gdańskiej SPÓJ
NI po 3 latach dobijania się

Porażki siódemek
Spójni i Wybrzeża
Nie powiodło się w sobotę
gdańskim drużynom w wyjaz
dowych spotkaniach I ligi pił
ki ręcznej mężczyzn. Gdańska
SPÓJNIA
przegrała ze Śląs
kiem Wrocław 12:21 (5:9). Mecz
był dobry, a Śląsk zagrał bar
dzo uważnie w obronie, ęo za
pewniło mu zwycięstwo,
GKS WYBRZEŻE przegrał
natomiast z Pogonią Szczecin
12:17 (7:10). Ratując się przed
spadkiem
Pogoń, prowadziła
przez większą część
meczu
zdecydowanie.
W innych meczach Pogoń
Zabrze wygrała z Gwardią Opo
le 27:16 (15:6), a Grunwald po
konał Stal 2i:l9 (11:9).
(st)

Turniej
młodych siatkarek
W dalszym ciągu półfinało
wego turnieju mistrzostw Pol
ski siatkówki juniorek, Gedania wygrała wczoraj z Juvenią Białystok
3:1 (—14» 13,
16, 7), a Zawisza Sulechów po
konał
Czarnych
Słupsk 3:0
(10, 9, 8).
(St)
-

®

-

Siatkarze AZS
przegrali z Płomieniem
Niestety, siatkarze gdańskie
go AZS stracili już praktycz
nie szanse
na
wywalczenie
awansu do I
ligiWczoraj
przegrali oni w sali WSWF w
Oliwie z Płomieniem Milo wi
ce 1:3 (—15, —9, 14, -4).
(st)

Dziś Aktorzy - Prasa
A więc dziś, o godzinie 10
na
tafli lodowej Olivii doj
dzie do atrakcyjnego
meczu
hokejowego pomiędzy zespo
łami Aktorów i Dziennikarzy.
Wczoraj obie drużyny przepro
wadziły ostatni trening.
Wobec dużego zainteresowa
nia meczem przypominamy, że
nieliczne pozostałe jeszcze bi
lety wstępu
można
będzie
nabyć w kasach
lodowiska
przy ul. Bażyńskiego w Oliwie
od godziny 9.
(st)

do I ligi zapewnili sobie wczo
rajszym zwycięstwem w powtó
rzonym meczu ze Skrą 73:67
(42:43) powrót w szeregi eks
traklasy.
Punkty dla Spójni
zdobyli: Tomaszewski 22, Zien
kiewicz 20, Dagil 18, Karczew
ski 6, Kasperczyk 5, Reszke 2.
Dla Skry najwięcej Sobczak
19, Kajzer 16, Galas 8, No
wak 8.
Gra była żywa, a zwycięstwo
Spójni zasłużone. Gdańszczanie
zagrali ambitnie i prowadzili
nawet w II połowie wyraźnie,
ale w końcówce Skra zdołała
nadrobić częściowo straty.
Po meczu prezes GOZKosz.
Ryszard Januszewski wręczył
drużynie Spójni z okazji *wansu do I ligi specjalne pro
porczyki. Przy okazji 8 zawod
ników Spójni otrzymało II kół
ka olimpijskie. Są to: K. No
wak, J. Kasperczyk, J. Milczvński, W. Oleszkiewicz, C.
Lidzbarski, J. Reszke, A. Pie
karski i L. Tomaszewski.

-o-

Bałtyk wygrał
z Arkonią
W sobotę w Gdyni Bałtyk
zainair rował wiosenną run
dę re
ywek piłkarskich li
gi międzywojewódzkiej zwy
cięstwem nad szczecińską Ar
konią 2:0 (0:0). Bramki zdo
byli: Szlichta w 55 min. i No
wacki w J7 min. Sędziował
Baradziej z Warsazwy.
BAŁTYK: Zemtorzuski, Król,
Bożek, R. Rozborski, Kędzia,
Puzdrowski,
Z.
Rozborski,
Szlichta, Nowacki, Tandecki,
Lnton (Trzaskała).
ARKONIA: Kluczyk, Krystyniak, Kotlarczyk, Gogacz, Janocha, Lężak, Tusiński, Fliśnik, Schab (WoźniaE), Kwiat
kowski, Kudła.
Pierwsza połowa
spotkania
stała pod znakiem przewagi
piłkarzy Bałtyku, którzy jed
nak nie potrafili stworzyć
groźniejszych sytuacji i zdo
być bramki. Arkonia atako
wała w tym okresie z wypa
dów, a każdy z nich był groź
ny. iTopiero od momentu zdo
bycia bramki przez Szlichtę,
gra się ożywiła, a napastni
cy Bałtyku coraz częściej za
grażali
bramkarzowi
gości.
Obrońcy Arkonii zaczęli się
pod własną bramką gubić i
z ich to winy szczecinianie
stracili drugą bramkę, strze
loną bardzo przytomnie prze*
Nowackiego.
Wczorajszy mecz potwier
dził opinię, iż Bałtyk może
być w wiosennej rundzie groź
nym przeciwnikiem dla wie
lu zespołów III ligi.
(JET)

II liga piłkarska
W jedynym sobotnim spot
kaniu II ligi piłkarskiej Za
wisza Bydgoszcz przegrał z
Szombierkami Bytom 0:1 (0:0).
- ® -

Hokeiści Stoczniowca
lepsi od Chemie Rostock
Na tafli lodowej Olivii ro
zegrane zostało wczoraj mię
dzynarodowe spotkanie hoke
jowe, w którym Stoczniowiec
wygrał z BSG Chemie 70
Rostock (NRD) 6:1 (3:0, 1:1,
2:0). Bramki zdobyli: A. Pa
kuła 2, R. Plata, W. Guzowski, J. Błaźowski i S. Ben
— po 1. Dla gości bramkę
zdobył Busch.
Mecz nie stał na najwyż
szym poziomie.
W zespole
Stoczniowca grało wielu mło
dych
hokeistów,
juniorów,
których trener
S. Csoricb
wprowadził do gry, a którzy
w przyszłym sezonie
zasilą
pierwszy zespół.
Przed meczem odbyto sią
uroczyste pożegnanie długo
letniego zawodnika Stoczniow
ca — Tomasza Świetlika, któ
ry obecnie opiekuje się mło
dymi adeptami gry w hoke
ja.
(JET)

-• -

Sukces koszykarek AZS
W spotkaniu ligi międzywo
jewódzkiej
koszykarki
AZS
Gdańsk pokonały wczoraj w
Oliwie Bałtyk Koszalin 83:37
(39:11). Najwięcej punktów dla
AZS zdobyły: I. Rakoczy 21,
R. Rakoczy 16 i Wieczorkow
ska 15.
(st)

Niedzielne imprezy sportowe
PIŁKA NOŻNA
GDANSK,
stadion
Lecbii,
godz. 14 — spotkanie II ligi:
Lechia — Arka.
TCZEW, godz. 15 — spot
kanie ligi międzywojewódz
kiej: Wisła — Flota.
ELBLĄG, stadion Agrikola,
godz. 11.30 — spotkanie
ligi
międzywojewódzkiej: Olimpia
— Goplania Inowrocław.
HOKEJ
OLIWA,
sztuczne
lodowi
sko, godz. 10 — spotkanie
nokejowe: Aktorzy — Prasa.
OLIWA, sztuczne lodowisko,
godz. 16 — spotkanie między
narodowe hokeja na lodzie:
Stoczniowiec — BSG Chemie
Rostock (NRD).
KOMETKA
GDANSK,
sala AOS PG,
godz. 10 — III wojewódzki
turniej
kometki
o
puchar
„Dziennika Bałtyckiego”.
KOSZYKÓWKA
GDANSK, sala Startu, godz.
118 — spotkanie I ligi koszy
kówki mężczyzn: GKS Wy[brzeże — Polonia W-wa.
OLIWA, sala WSWF, godz.
114 —• spotkanie ligi międzyI wojewódzkiej: AZS Gd. —
, Darzbór Szczecinek.
BOKS
GDANSK,
hala
ZNTK na
Przeróbce, godz. 11 — spot

kanie ligi międzywojewódz
kiej: Gedania — Brda Byd
goszcz. O godz. 12.30 w tej
samej sali towarzyski mecz
juniorów: Gedania — Sława
Sławno.
SIATKÓWKA
OLIWA, sala WSWF, godz.
11 — spotkanie o wejście do
I ligi siatkówki mężczyzn:
AZS Gd. — Płomień
Milowice.
GDANSK, sala Startu, godz.
II — spotkanie o wejście do
II ligi siatkówki mężczyzn:
Stoczniowiec Gd. —
AZS
Szczecin.
GDANSK, sala Technikum
Budowlanego, godz. 10.30 —
spotkania półfinałowego tur
nieju mistrzostw Polski siat
kówki juniorek: Gedania —
Czarni Słupsk i MKS Praga
— Juvenia Białystok.
RUGBY
GDANSK, stadion
Lechii,
godz. 9.30 — spotkanie I li
gi rugby: Lechia — Budowla
ni Łódź.
GDYNIA, stadion Bałtyku,
godz. 10 — spotkanie I ligi
rugby: Bałtyk — AZS War
szawa.
TENIS STOŁOWY
GDANSK, sala na Ostrowiu, godz. 10 —- spotkanie II
ligi tenisa stołowego: MRkS
Gdańsk — Neptun Starogard
Gd.
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Rozmowy w niedzielę

rodzina
E dwa słowa splatają się z sobą nierozerwalnie. Smak wol
ności odczuje tylko ten, kto ją kiedyś utracił i odzyskał po
nownie; dobrodziejstwo pokoju oceni przede wszystkim ten,
kto zaznał koszmaru i okrucieństw, wojny.

T

K

Jesteśmy narodem, któremu historia nie szczędziła do
świadczeń okrutnych i złych, przeżyć na skalę, których roz
miar wydaje się dziś niejednemu czymś niemożliwym. Nieludzkość
ostatniej wojny, z której wyszliśmy okaleczeni biologicznie i material
nie najbardziej ze wszystkich narodów okupowanych przez hitleryzm,
pozostawiła w nas piętno szczególne: dla nas pokój jest synonimem
dobrodziejstwa, bo jest zaprzeczeniem tego, co niesie z sobą każda
wojna, a ta w latach 1939—45 szczególnie.
To tak niedawno: 28 lat temu... Były to dni, które już zapowipdały
nadchodzące wyzwolenie, ale też trzeba je było okupować najwyższą
żołnierską ofiarą: w walce na śmierć i życie trzeba było tę naszą zie
mię, każdą uliczkę, każdy dom wydzierać wrogowi, który bronił się des
peracko.
IEDY
już Sopot był do miasta wolność. A dziś cieństw wojny. Młodemu

wyswobodzony, kie
dy to oddziały płk.
płk. Zakondina i Kuźmina
23 marca 1945 r. około go
dziny 6 rano wkroczyły od
strony dzisiejszej ulicy 23
Marca, Gdańsk i Gdynia
były ciągle jeszcze punkta
mi hitlerowskiego oporu.
Trzeba go było złamać —
siłami oręża, mądrą takty
ką i żarem żołnierskich
serc.
Żelazny pierścień czte
rech armii radzieckich za
cieśniał się coraz bardziej:
26 marca Gdańsk był już
okrążony. Wtedy to Hitler
wydał rozkaz: miasta bro
nić do ostatniego żołnie
rza! Nie ma mowy o ka
pitulacji! Oficerów i żoł
nierzy wykazujących mało
duszność — pod sąd i wie
szać!
28 marca radzieckie od
działy docierają do śród
mieścia, a wraz z nimi —
pluton czołgów i batalion
fizylierów z 1 Brygady
Pancernej im. Bohaterów
Westerplatte pod dowódz
twem por. Waltera.
Oni to właśnie na Dwo
rze Artusa zawieszają fla
gę biało-czerwoną...
Tego samego dnia 19 ar
mia radziecka i 1 Brygada
Pancerna im. Bohaterów
Westerplatte wkraczają do
Gdyni, pokonując ostatecz
nie opór wojsk hitlerow
skich.
30 marca odzyskaliśmy
port gdański i ta data uznana jest ostatecznie za
dzień wyzwolenia Gdańska,
a jednocześnie — dzień po
wrotu prastarego grodu do
Macierzy.

ta leśna niegdyś uliczka
tętni życiem, rozrosła się,
rozbudowała — tu koncen
truje się miejskie budow
nictwo mieszkaniowe; tu
sprowadzają się ludzie do
wymarzonych nowych mie
szkań, przeżywając rado
ści z tym związane. Ot,
niby
coś
zwyczajnego,
ale przecież w zwyczaj
ności tkwi często najgłęb
szy sens.

Ag|lat — to okres w
£O dziejach narodu, pań
"■vstwa czasami nie
wiele znaczący. Ale dla
nas ten czas znaczył bar
dzo wiele, bo nie marno
waliśmy go, bo w tych la
tach dokonaliśmy dzieła
zwrotnego, ogromnego: nie
tylko zagoiliśmy straszliwe
rany wojenne, nie tylko
odrodziliśmy się gospodar
czo, politycznie i biologicz
nie, ale dokonaliśmy skoku
naprzód, dorównując tym
krajom, które nas zawsze
nie tylko wyprzedzały, ale
i w latach wojny nie po
niosły strat — jak my.
Dziś liczymy się w świę
cie, stanowimy w nim po
zycję znaczącą w każdej
sferze — w polityce, gos
podarce, kulturze, handlu.
I znów powróćmy do
Gdańska, do Wybrzeża: we
wszystkich
powojennych
latach gospodarka morska
spełniała w ogólnonarodo
wym życiu kraju rolę waż
ną, kluczową. Nasz, polski
sentyment do morza prze
kuwaliśmy w wartości re
alne, materialne: polski
przemysł okrętowy rozsła
wia imię Polski w wielkim
świecie, nasze porty stały
się jakoby barometrem na
szej gospodarczo-handlowej potęgi i prężności. Dla
kraju, dla innych regio
nów gospodarka Wybrzeża
stanowi potężne źródło
bogactw, a nasz udział w
tworzeniu dochodu narodo
wego jest znaczny w stop
niu bardzo wysokim i li
czącym się w ogólnym bi
lansie.
Ostatnie dwa lata są dla
nas latami obfitości: na
Wybrzeże gdańskie skiero
wane są oczy całego kra
ju. Jesteśmy tymi, którzy
tworzą tak wielkie inwe
stycje jak Port Północny i
rafinerię, przedsięwzięcia
nie tylko na miarę chwili
obecnej, ale i przyszłości.
A przyszłość, której wi
zje, nakreśliliśmy nie w
sferze marzeń, lecz realiów
stoi przed nami i wyraźna
i wcale niedaleka: już dziś,
po dokonaniach ostatnich
lat mamy namacalne do
wody na to, że przybliża
my sobie to czego pragnie
my, by stało się rzeczywi
stością. Dlatego i wiara w
przyszłość wryrasta nie z
irracjonalnych źródeł, lecz
z powszechnego przekona
nia zrodzonego z empiry
cznych doznań oraz z nie
zawodnej kalkulacji, iż
ludzka praca decyduje o
powodzeniu, o pomyślności
o dobrobycie narodu. Kie
rowanie się zasadami _ ustroju socjalistycznego jest
najlepszą gwarancją, że
owoce tej pracy, naszego
trudu będziemy
dzielić
między siebie sprawiedli
wie i racjonalnie.

pokoleniu wyrosłemu w
warunkach pokoju, być
może przyjdzie to trud
niej. Im więc, młodym,

Bolesław Nosel, radiooperator
zbierania danych.
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ZŁOTA SZPILKA” 1972 ROKU

,

i
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społeczno-politycznej „Zło
tą Szpilkę” przyznano Je
rzemu Flisakowi, „Srebr
ną Szpilkę” — Jerzemu
Duda-Graczowi, zaś „Brą
zowa Szpilka” przypadła
Andrzejowi Krauzemu. W
dziale rysunku obyczajowo-humorystycznego na
grodzono
szpilkami —
złotą — Zygmunta Zaradkiewicza, srebrną — To
masza Jurę, a brązową —
Szymona Kobylińskiego. W
uznaniu szczególnych za
sług dla satyry polskiej
honorową „Żłotą Szpilkę z
Wawrzynem”
przyznano
nestorowi naszej satyry
— Erykowi Lipińskiemu,
współzałożycielowi „Szpi
lek”.

podczas

sie meteorologii, mając na
względzie zarówno bezpie
czeństwo
żeglugi, jak i
mlo
kalkulację
ekonomiczną
przewozów morskich.

Fot. W. Nieżywiński

Teatralna rodzina (czytaj wywiad obok)

pomysł ustalenia na pod
stawie skrupulatnie wy
kreślanych map tych prą
dów (zebrany przez Maury’ego materiał obejmo
wał 200 tomów notatek)
tras nawigacyjnych przez
północny Atlantyk. Wed
ług ustaleń jednego z me
teorologów wyniki prac
Maury’ego przynosiły w
połowie XIX w. między
narodowemu handlowi około 50 min dolarów osz
czędności rocznie. Dzisiaj,
oczywiście,
najmniejsze
nawet przyspieszenie pod
róży oceanicznych kolosów
przynosi niewspółmiernie
większe oszczędności.
Inicjatorami międzyna
rodowej współpracy i kom
pleksowych badań w dzie
dzinie meteorologii byli —
jak już wspomnieliśmy —
ludzie morza. Są jednak
zainteresowani danymi me
teorologicznymi przedsta
wiciele i innych specjal
ności, jak chociażby bu
downictwo, transport lą-

Z jej to inicjatywy obcho
dzony jest corocznie 23
marca Światowy Dzień
Meteorologii — poświęco
ny popularyzacji tej właś
nie specjalności, a także
nauk pokrewnych: hydro
logii i oceanologii.
Tegoroczne obchody, ma
jące charakter jubileuszo
wy, upływają pod zna
kiem podsumowań wspól
nych osiągnięć meteorolo
gicznych
poszczególnych
krajów. Na podkreślenie
zasługuje owa wspólność
wysiłków, gdyż — jak nam
powiedział kierownik ' za
kładu prognoz Oddziału
Morskiego Instytutu Mete
orologii i Gospodarki Wed
nej w Gdyni, mgr Jan Ma
licki — atmosfera, będąca
przedmiotem
zaintereso
wań meteorologów, „nie
uznaje żadnych granic”.
Opracowując prognozę po
gody dla jakiegokolwiek
kraju, nie można ograni
czać się do obserwacji je
dynie jego terytorium. Do
tworzenia map i prognoz
meteorologicznych wprzęgnięty jest obecnie cały
międzynarodowy
system
stacji badawczo-obserwacyjnych, rakiet, satelitów,
z których dane trafiają do
komputerów i przetwarza

ne są systemem Elektro
nicznej Techniki Oblicze
niowej. Już obecnie z sa
telitów krążących na wy
sokości tysiąca kilomet
rów nad powierzchnią Zie
mi uzyskuje się dokładne
dane tyczące pogody na
naszej planecie (na prze
syłanych przez te sateli
ty zdjęciach, odpowiadają
cych dokładnie stosowa
nym w meteorologii ma
pom w skali 1:25 min, wi
dać dokładnie zarysy lą
dów7), a niedaleka już przy
szłość meteorologii, to sys
tem czterech
satelitów
stacjonarnych,
okrążają
cych nasz glob na wyso
kości ok. 36 tys. km i
przekazujących co pół go
dziny na Ziemię serwis
zdjęć.

Obecnie jeszcze w gdyń
skim
oddziale
IMiGW
sporządza się mapy pogo
dy metodą tradycyjną —
nanosząc na nie dane, uzyskiwane co 3 godziny ze
stacji
meteorologicznych
różnych państw. W nieda1 lekich planach instytutu
znajciuje się jednak wpro
wadzanie nowoczesnej tech
niki gromadzenia i prze
twarzania danych.
ANDRZEJ KISZKIS

wszystko czas i energię.
Zawiaduje gospodarstwem
domowym, na nią też spa
da główny ciężar opieki
nad małym — Sławek bo
wiem często wyjeżdża w
teren ze spektaklami. Mi
mo iż wszyscy pracujemy
o bardzo właściwie różnych
porach, mama wprowadziła
żelazną niemal zasadę, iż
spotykamy się wszyscy na
obiedzie w domu codzien
nie o godz. 15. To zresztą
czasem jedyna okazja do
porozmawiania, wieczorem
bowiem wracamy późno,
zmęczeni spektaklami. Ta
ka już dola ludzi teatru...
— Czy opera
pierwsza praca?

to

pani

— Nie, przedtem praco
wałam w zespole estrado
wym Marynarki Wojennej
Zatem, jak się rzekło, „Flotylla” i w Teatrze Mu
dość często spotyka się w zycznym.
jednej rodzinie dwoje re
Tata „wampirka”:
prezentantów
teatralnej
— Jak pan słyszał, bab
profesji. Natomiast żeby
było ich aż czworo — to cia walnie przyczynia się
się doprawdy rzadko zda do wychowania małego.
rza. A taką właśnie jest Ja sam w domu bywam
sopocka rodzina pp. Żem rzeczywiście niezbyt czę
łów. P. Halina jest obec stym gościem. Teraz spek
nie kierownikiem sekcji takle terenowe, cały zeszły
administracyjnej
Teatru rok właściwie przebywa
Kameralnego w Sopocie — łem w Związku Radziec
w Teatrze „Wybrzeże” pra kim, gdzie kręciliśmy sce
cuje natomiast od 18 lat. ny do „Potopu” (gram tam
Jej małżonek, p. Zbigniew Tomasza z drużyny Kmici
jest aktoi-em Teatru Muzy ca). Zresztą należę do ak
cznego w Gdyni. Młodsze torów wciąż przenoszących
pokolenie, to p. Maria — się z miejsca na miejsce.
artystka baletu w Państwo Na Wybrzeże np. powróci
wej Operze i Filharmonii łem po ośmiu latach wę
Bałtyckiej oraz Sławomir drówek.
Żemło — aktor Teatru
— To ile ma pan lat?
Ziemi Gdańskiej, aktual
—
Trzydzieści dwa. Do
nie grający tu rolę ordy
kładnie
tyle, ile mówię, że
nata Michorowskiego w
mam
na
scenie — w roli
„Trędowatej”. Na rodzin
ordynata.
Zaczynałem
pra
nym zdjęciu widzimy jesz
cę
aktora
na
Wybrzeżu,
w
cze wnuczka Klaudiusza,
Teatrze
Rapsodycznym,
po
potocznie zwanego „wampirkiem” (a to z powodu tem występowałem w Tea
nadmiernej żywości młode trze Ziemi Mazowieckiej
go człowieka) oraz jego oraz warszawskich zespo
serdecznego przyjaciela i łach Teatru Sensacji i „Re
towarzysza zabaw, piękne fleksje”.
— A pan, panie Zbignie
go owczarka o imieniu
Dior. Kto w tym zespole wie...
przewodzi? Z pozoru są
— Moja droga do zawo
dząc — „wampirek”, na du
aktorskiego wiodła
nim bowiem zawsze kon przez piosenkę. Przed wrojcentruje się uwaga obec ną śpiewałem w radiu, w
kawiarniach war
nych, w istocie jednak... znanych
szawskich
jak
„Sim”,
Tu oddajemy głos p. Marii: „Swan”, „Przez dziurkę od
klucza”. Było nas wów
— Dziwię się nieraz, czas w stolicy ze stu — i
skąd mama znajduje na na pierwszym konkursie
pieśniarzy Warszawy zają
łem czwarte miejsce (wy
stępowałem wtedy jako
Zbigniew Zemir). 1 Lipca
1939 r. odbył się nasz ślub
z Haliną, w czasie wojny
oczywiście nie występowa
łem, no a po wyzwoleniu
moja droga aktorska przez
teatry Olsztyna, Grudzią
dza i Koszalina przywiodła
mnie do Trójmiasta.

MIKOŁAJ KOPERNIK
w Malborku

ORUŃ. Frombork. Ol
sztyn, Lidzbark War
miński — to miasta,
z którymi kojarzy się dzia
łalność wielkiego naszego
rodaka, Mikołaja Koperni
ka. Nie są to przecież je
dyne miejscowości, gdzie
pozostawił ślady po sobie.
Pierwsze publiczne wystą
pienie Mikołaja Kopernika
miało miejsce w Malborku
w istniejącym do dziś- XVwiecznym ratuszu. W jego
gotyckich salach w dniach
od 1—4.1.1504 r. odbyły
się obrady stanów pruskich
na temat zreformowania
stosunków
wewnętrznych
Prus. W zjeździe wziął udział biskup warmiński Łu
kasz Watzenrode i wówczas
30-letni jego siostrzeniec —
sekretarz, prawa ręka, ka
nonik Mikołaj Kopernik.
O dalszych jego publicz
nych wystąpieniach Marian
Biskup pisze: „Celem ure
gulowania stosunku ze sta

T

W sekcji prognoz meteorologicznych: dyżurny synop
tyk Edmund Kuchta i technik Elżbieta Łakomska.
Fot. W. Nieżywiński

Jeden z organizatorów
brukselskiej konferencji,
porucznik marynarki wo
jennej Stanów Zjednoczo
nych Matthew Fontaine
Maury przez lata całe zbie
rał materiały dotyczące
prądów morskich na Atlan
tyku, Pacyfiku i Oceanie
Indyjskim. Wysunął on

Po tygodniowej wachcie
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Co roku popularny ty
godnik satyryczny „Szpil
ki” ogłasza konkurs na
najlepszą społeczno-poli
tyczną karykaturę roku
oraz rysunek obyczajowo- humorystyczny.
Trudny mieli w tym
roku wybór jurorzy ~
prof. Artur Samborski,
prof. Julian Pałka rektor
ASP, Ernest Bryll, Ma
rian Sztuka, Andrzej Cze
czot,
Krzysztof Teodor
Toeplitz;
nagrodowych
„Szpilek” jest zaledwie
sześć, a samych murowa
nych kandydatów było
kilkunastu. W rezultacie
wnikliwych i miejscami
dosyć ożywionych dysku
sji w dziale karykatury

łączności

SPÓLNE zaintereso
wania potrafią naj
bardziej
przybliżyć
ludzi — stąd tak często
spotyka się „małżeństwa
zawodowe”, w których obie strony reprezentują je
dnaką profesję. Zjawisko
to szczególnie często wy
stępuje wśród ludzi teatru
— aktorskie małżeństwa
spotkać można w każdym
właściwie zespole drama
tycznym.
Małżonkowie
wspólnie chodzą na próby,
razem występują w spek
taklach. Sytuacja to wygo
dna pod wieloma względa
mi: sprzyja stabilizacji
życia rodzinnego, pozwala
na wspólne przygotowywa
nie się do nowych ról naw?et w domu — chociaż
czasami słyszy się też zda
nie, iż takie przebywanie
we własnym towarzystwie
przez cały boży dzień mo
że wywołać także zażarte
spory na tematy prywat
ne, jak i zawodowe.

W

Meteorologiczne wczoraj i jutro

mi
mo iż w powszech
nym odczuciu należy
do specjalności raczej
dych, ma metrykę dość
dawną.
Najwcześniejsze
NANE są wszystkim
znane
systematyczne
zapi
te fakty. Ale warto
sy
lokalnych
warunków
po
i trzeba je przy od
gody pochodzą z Anglii
świętnych bodaj okazjach
z początków XIV w. —
przypomnieć.
Przypom
autorem ich był William
nieć — byśmy pamiętali,
Merle. Pierwsza sieć sta
że tę wolność okupiliśmy
cji obserwacyjnych (7 w
drogo, że kosztowała ona
północnej Italii i 4 poza
życie tysięcy żołnierzy ra
jej granicami) powstała w
dzieckich i polskich, co to
połowie XVII w. z inicja
za naszą i waszą wolność
tywy Ferdynanda II. O na
szli do walki i ginęli.
ukowym podejściu do pro
Śmierć jest zawsze czymś
gnozowania pogody można
okrutnym, ale ta poniesio
jednak mównć dopiero w
na niemal w przeddzień
początkach XIX w.: pierw
pokoju, u kresu wojny,
sza systematycznie przy
jest tym okrutniejsza. Po
gotowana mapa pogody by
legło ich w walkach o
Gdańsk, Gdynię, Sopot ty
ła dziełem H. W. Bransiące. Leżą na żołnierskich
desa. Opracował on ją w
cmentarzach, które odwie
Lipsku w 1820 r., zajmując
dzamy w takich jak dzisiej
się w tym czasie także
sza okazja składając zasłu
wykreślaniem map sytu
żony hołd wyzwolicielom.
acji sztormowej w Euro
pie.
I ciągle — choć od tam
tych dni upłynęło 28 lat —
Zrewolucjonizowanie mo
ktoś z ich bliskich przy
żliwości prognozowania po
jeżdża do Polski, do Gdań
gody, zwłaszcza w za
ska, by odwiedzić odnale
kresie ostrzeżeń sztormo
ziony grób brata, męża, oj
wych, zawdzięczamy wpro
ca...
wadzeniu w 1843 r. tele
grafu przez Samuela Morse’a. W 10 lat później od
była
się w Brukseli pierw
Niektórzy powiadają, że
sza
międzynarodowa
kon
wojna, że sprawy lat 1939—
ferencja meteorologiczna,
45 — są naszą niemal na
w której uczestniczyło 10
rodową obsesją. Myślę, że
państw:
Belgia, Dania,
po prostu ciągle nie mo
Francja, Wielka Brytania,
żemy zapomnieć, a to do
brze. Bo w tej pamięci
Holandia, Norwegia, Por
tkwi potężna siła: umiło
tugalia, Rosja, Szwecja i
wanie pokoju, który jest
USA. Inicjatorami tego
naszym udziałem, który ospotkania, a także dele
kupiliśmy tak drogo, a
więc tym mocniejsza jest
gatami na konferencję by
nasza wola utrzymywania
li w przeważającej mierze
go i utrwalania. W ustach
oficerowie flot — bowiem
Polaków wołanie o pokój
dla Wietnamu nie było pu
właśnie ludzie morza naj
stym frazesem, hasłem,
rwają obchody 28 wcześniej dostrzegli ko
lecz świadomym ostrzeże
międzynarodo
rocznicy wyzwolenia nieczność
niem dla tych, którzy igra
Trójmiasta, a jest to wej współpracy w zakreją z ogniem wojny.
zawsze — jak każda rocz
nica — okazją do reflek
Ulica 23 Marca w Sopo sji, zadumy. Łatwo o nie
cie jest dla mnie prawie nam, ludziom którzy osobi
symbolem: tędy wkroczyła ście doświadczyli okru-

Z

proponuję, by na wojnę
spojrzeli inaczej' patrząc
na to, co jest już naszym
udziałem, na rozkwit gos
podarki. kultury; na to, co
jeszcze tworzymy i tworzyć
będziemy, a co służyć ma
naszemu życiu — dobremu,
dostatniemu, spokojnemu;
na nieograniczone perspek
tywy rozwoju i jednostki
i społeczeństwa — niech
uświadomią sobie, że to
jest możliwe tylko wów
czas, gdy panuje pokój.
Zaś wojna jest czymś bie
gunowo różnym, a jej prze
ciwstawny obraz niech na
maluje wyobraźnia.
Wojna właśnie skończy
ła się 28 lat temu. I wte
dy rozpoczęła się nasza
polska era pokoju, który
nauczyliśmy się cenić.
ELŻBIETA KIRKOR

^DARZENIEM
skupiającym
uwagę komentatorów poll tycz
nych w ubiegłym tygodniu
było posiedzenie Rady Bezpieczeń
stwa w Panamie, oceniono je bo
wiem powszechnie jako wyzwanie
rzucone przez maleńki kraj Stanom
Zjednoczonym, chociaż sesja wyjaz
dowa Rady Bezpieczeństwa poświę
cona była również wielu innym pro
blemom.
Atmosfera obrad w Panamie by
ła - jak stwierdzają ich bezpośred
ni uczestnicy — bardzo zmienna.
Raz rysowała się groźba kryzysu,
raz rodziły się nadzieje na ugodo
we załatwienie spornej kwestii mię
dzy Panamą i USA. Efekt obrad okazał się jednak w tej kwestii mi
zerny. Stany Zjednoczone nie do
puściły do uchwalenia nawet bar
dzo wyważonej rezolucji i to za
pośrednictwem przysługującego im
prawa weta. W ten sposób USA
dały do zrozumienia, że nie dopu
szczą, aby mały kraj dokonywał zu

do wy, rolnictwo, czy lot
nictwo — które w czasie
konferencji
brukselskiej
jeszcze nie istniało. W
1873 r. doszło do powoła
nia Międzynarodowej Or
ganizacji Meteorologicznej,
przekształconej w 1951 r.
w Światową Organizację
Meteorologiczną
(WMO).

chwałego zamachu na interesy Sta
nów Zjednoczonych. Żandarmskie
ciągoty USA — jak widać — stale
się odzywają, mimo że - jak głosi
sam prezydent Nixon — Stany Zjed
noczone nie zamierzają spełniać
roli światowego żandarma.
Inna rzecz, że rozwój sytuacji na
świecie nie sprzyja akceptowaniu

mu wyraz minister spraw zagranicz
nych Panamy w końcowym przemó
wieniu na sesji Rady Bezpieczeń
stwa oświadczając, że jego rząd
wniesie sprawę Kanału Panamskiego ponownie do Rady Bezpieczeń
stwa oraz przedstawi ją Zgromadze
niu Ogólnemu Narodów Zjednoczo
nych.

Trzecie weto USA
tej roli Stanów Zjednoczonych.
Wprawdzie amerykańskie weto po
łożyło kres uchwaleniu rezolucji uz
nającej prawo Panamy do przeję
cia suwerenności i jurysdykcji nad
strefą kanału, nie zmienia to jed
nak faktu, że Związek Radziecki,
kraje trzeciego świata, Chińska Re
publika Ludowa i aż 10 państw Ameryki Łacińskiej popierają żądania
Panamy. I dlatego też wałki tego
kraju o swoje prawa w strefie ka
nału, walki o wyraźnie wyzwoleńczonarodowych cechach, nie nale
ży uważać za zakończoną. Dał te-

Weto w Panamie było trzecim z
kolei zastosowanym przez Stany
Zjednoczone. Pierwszy raz (skorzysta
ły one z niego, aby poprzeć Wiel
ką Brytanię w sprawie Rodezji, dru
gi raz natomiast w październiku ubiegłego roku, aby zapobiec uch
waleniu rezolucji potępiającej Izra
el. Jak z tego widać po ra$ pierw
szy użyły Stany Zjednoczone weta
w sprawie bezpośrednio ich doty
czącej. Czy jednak nie będą mu
siały w niedalekiej przyszłości czę
ściej uciekać się do tego rodzaju
obrony?

A

nami król Aleksander przy
był do Prus w początkach
kwietnia i pozostał tam do
końca czerwca 1504 r. prze
bywając kolejno w Toru
niu, Malborku, Elblągu i
Gdańsku oraz ponownie w
Malborku. Królowi przez ca
ły czas towarzyszył biskup
Watzenrode, w którego otoezeniu znajdował się Ko
pernik”.
Druga zatem obecność
Mikołaja Kopernika w Mai
borku w dniach od 14—17
maja tegoż roku związana
już była z pobytem króla,
który zamieszkał na zamku
w pałacu, gdzie prawdopo
dobnie
omawiał z Radą
Pruską wyżej wzmiankowa
ny temat.
Po pobycie w Elblągu i
następnie w Gdańsku Mi
kołaj Kopernik w orszaku
króla powrócił do Malbor
ka i w dniach od 11—21
czerwca uczestniczył z bis
kupem Watzenrode w ob-

Rozwój wydarzeń na całym świe
cie, a przy tym również w krajach
Ameryki Łacińskiej, do których USA
roszczą sobie szczególne prawa, ka
że się spodziewać coraz ostrzej
szych wystąpień przeciwko polityce
USA w tym rejonie, nastawionej na
obronę interesów wielkich koncer
nów amerykańskich. Ponieważ zaś
interesy te sprzeczne są z narodo
wymi interesami krajów Ameryki
Łacińskiej, konflikty będą narastać.
Kraje południowoamerykańskie nie
zamierzają odgrywać roli kolonii
Stanów Zjednoczonych i zdecydo
wane są przede wszystkim bronić
swoich praw do leżących na ich te
renach bogactw naturalnych. O tym
świadczy inna rezolucja uchwalona
przez Radę Bezpieczeństwa na sesji
w Panamie (USA powstrzymały się
od głosu) przyznająca każdemu
państwu prawo do obrony swych
bogactw naturalnych w obliczu agresji... gospodarczej.

J. Matuszkiewicz

radach na zamku. W wyni
ku przeprowadzonych roz
mów ustanowiono stałego
namiestnika królewskiego w
Prusach, wojewodę sieradzkiego Ambrożego Pampowskiego. Był to jego trzeci
pobyt w tym mieście.
Po raz czwarty Mikołaj
Kopernik
uczestniczył w
zjeździe stanów Prus Kró
lewskich w dniach od 20—
15. IX. 1506 r. Były to wy
jątkowo ważne obrady, w
następstwie których opra
cowano i ogłoszono ordyna
cje dla Prus Królewskich.
„Komisja wraz ze stana
mi obrady swe toczyła na
zamku malborskim — pisze
Karol Górski — w refekta
rzu letnim na pierwszym
piętrze pałacu w tej samej
sali, w której ongiś obra
dowała rada krzyżacka pod
czas oblężenia Jagiełły”.
Po raz piąty Mikołaj Ko
pernik uczestniczył w zjeź
dzie stanów Prus Królew
skich tym razem z bisku
pem Maurycym Ferberem
w dniach od 9—20. V. 1528
r. Radzono wówczas w ra
tuszu na Starym Mieście
nad sprawami monetarny
mi.
Warto w tym miejscu
wspomnieć, że po raz pier
wszy zagadnienie to było
przedmiotem obrad na zjeź
dzie stanów pruskich w
1522 r. w ratuszu grudziądz
kim, gdzie Kopernik przed
stawił opracowany przez
siebie traktat monetarny.
Społeczeństwo Grudziądza
uczciło to wydarzenie sprzed
wieków,
wmurowując w
ścianę domu na rynku
Starego Miasta pamiątko
wa płytę.
Może zatem z okazji ob
chodu 500-lecia urodzin
Mikołaja Kopernika także i
w Malborku uczczono by je
go działalność w podobny
sposób, tym bardziej, że
przez okres 27 lat pięcio
krotny. jego pobyt na zjaz
dach w tym mieście był
przemilczany.
W. SZULCZEWSKI

— Jakie jest pana zdanie
o najpopularniejszym dziś
chyba zawodzie — piosen
karza?
— To że ludzie, zwłasz
cza młodzi, tak chętnie
śpiewają, to dobrze. Muzy
ka jednak „łagodzi oby
czaje” — sądzę, iż właśnie
m. in. dzięki piosence mniej
mamy chuligaństwa i zja
wisk pokrewnych. Gorsze,
że na piosence wszyscy u
nas chcą zarabiać (i to
sporo); także tacy ludzie,
co to nie mają żadnego
głosu, dykcji. Ci piosenka
rze zresztą szybko „spala
ją się”: przez to, że wy
dzierają się ze wszystkich
sił, że tłuką miesięcznie po
30—40 koncertów... Aha,
czy wie pan, że moja żona
również omal nie została
aktorką? W Olsztynie, Jele
niej Górze statystowała,
grała epizody, mniejsze ról
ki...
— Tak? To dlaczego zre
zygnowała pani z aktor
stwa?
— No, uważałam że je
żeli być aktorką, to dobrą
— a kto wie, co by z tego
wynikło? W każdym razie
wspominam tamte czasy z
sentymentem, pewnym roz
rzewnieniem
nawet,
a
prawdziwie zakochana je
stem właściwie dopiero w
moim obecnym teatrze. To
dla mnie najpiękniejszy
teatr w Polsce — a zdą
żyłam go w ciągu owych
20 niemal lat dobrze po
znać, zaprzyjaźnić się z ak
torami. Przeżyciem jest dla
mnie każda zagraniczna
podróż zespołu, wyjazdy
na festiwale toruńskie,
gdzie nasi aktorzy tyle la
urów zbierają... To jest
przecież mój teatr...
Prezentując tu najbar
dziej chyba „teatralną” ro
dzinę Wybrzeża, z okazji
Międzynarodowego
Dnia
Teatru składamy serdecz
ne życzenia wszystkim lu
dziom sceny.
Rozmawiał: A.K.
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BAŁTYCKI

Historia
czas cznej, przepracowali do
RZEZ długi
przy nabrzeżach por datkowo 2 746 godzin przy
tu rybackiego w Gdy samoremontach i konser
ni ni« cumował ani jeden wacji urządzeń oraz prze
trawler. Cała flota uga twórstwie ryb. Nie udało
niała za rybą. Dopiero pa się jednak uniknąć wy
rę dni temu, zaczęły z ło czekiwania pod
bazami
wisk schodzić pierwsze: na rozładunek statku. To
„LACERTA”, „TAURUS”, też rybacy sarkali, że tracą
„MERKURY”.
czas, czekając po 10 dni
na bazy. A w ciągu 10
W mesie siedziało trzech dni
trawler-przetwórnia
rybaków. Licytowali się może odłowić
około 700 ton
długością rejsów swoich ryb!
jednostek — „Lacerta” prze
bywała poza krajem 170
dni, „Merkury” 176 dni, a
„Taurus” aż 182 dni! Był
Maria Leng
to najdłuższy rejs trawlera-przetwórni i chyba je
den z najcięższych. Dodaj
Były dni, że w sie
my — rejs dziewiczy.
ciach znajdowało się do
Kiedyś rybacy postulo 50 ton. Nie jest to za wie
wali maksymalnie 120-dnio le, jeśli porównać z wy
wy pobyt w morzu. Obec nikami osiąganymi w unie doczekali się spełnienia biegłych latach. W sezonie
postulatu. Na razie trzy dorszowym łowiło się i do
załogi zostały wymienione 100 ton! Kto żyw leciał
drogą lotniczą. Zdania na wtedy do przetwórni, żeby
temat tego eksperymentu pomóc przy przerabianiu
są jednak podzielone. Jed ryb. Teraz rzadko się sły
nych to cieszy, z zapałem szy o tzw. rybackim pospo
opowiadają się za lotniczą litym ruszeniu. Notomiast
podróżą z łowiska do kra powiedzenie, że „ryba trzy
ju, innym się nie podoba. ma się lodu”, nie straciło
Przywykli bowiem powra na znaczeniu. Tylko... Zacać własnym statkiem, na lodzenie tradycyjnych re
którym
stworzyli sobie jonów połowowych jest
namiastkę domu — w ka dużo większe, a i lody
się bardziej
binie wożą własną biblio zachowują
teczkę i różne drobiazgi, „agresywnie”. Sztuką jest
którymi nie sposób obcią wydawanie i wybieranie
żać
bagażu
lotniczego. sieci w takich warunkach.
Pierwsza wymiana była Dbając o bezpieczeństwo
próbą. Armator zbiera do załogi i statku, trzeba
świadczenia i zapewne do wybierać miejsca o więk
kona wyboru najlepszego
szym lustrze wody, co z
wariantu.
kolei
nie gwarantuje mak
Rybacy z „Taurusa” na
początku rejsu poławiali symalnych połowów. Lód
śledzie i makrele na Geor spychał często trawlery
ges Bank, w styczniu prze tam, gdzie wcale nie za
szli pod Labrador na bia mierzały płynąć.
łą rybę. Pracowali na mo
Od dwóch lat kapitano
rzu 182 dni, czyli 62 dni
wie trawlerów-przetwórni
ponad postulowany czas.
Po półrocznej pracy w powracający
z
łowisk
bardzo ciężkich warunkach północno-zachodniego
Aatlantyckiej zimy, powró tlantyku sygnalizowali po
cili do domów w dobrej ważne zalodzenie tych re
formie fizycznej i psychi jonów. Lody podchodziły
cznej. Załoga składała się w miejsca, gdzie kiedyś
w większości z ludzi mło ich nie widziano. Kana
dych, pościąganych z róż dyjczycy orzekli, że jest to
nych jednostek. Pierwszym sytuacja lodowa stulecia!
zadaniem stało się więc
Mówi dowódca „Tauru
ukształtowanie kolektywu
zgranego i rozumiejącego sa” kpt. Zbigniew Dzwon
się wzajemnie. Udało się kowski:
to kapitanowi Zbigniewo
Krajobraz to trudny
wi Dzwonkowskiemu zna do—wyobrażenia.
Kolorowa
komicie.
widokówka nie oddaje ca
To jeden z naszych naj łego piękna i grozy. Jak
starszych i najdzielniej okiem sięgnąć — powłoka
szych kapitanów — dopo lodowa. Ciężka tegorocz
wie ktoś w wydziale esk- na zima, zaczęła się tutaj
ploatacji floty. Problemy jui w listopadzie. Lody
z pewnością miał... W wa wcześnie zeszły w dół. Za
runkach „zamkniętego pu kryły cały szelf labradordła”, jakim jest statek, ski, były nawet na Flamish
trudno uniknąć konflik Cap, czego nigdy przedtem
tów. Ale też kapitan po nie widziałem, a bywam
siada wyjątkową umiejęt tam od 1959 roku. Łowiliś
ność ich łagodzenia.
my na pozycji 53 do 52 st.
Rybacy przyznają, że North, schodząc całkiem
wytrwać w tak długim nisko do 47—46 st. North
rejsie pozwoliło im m. in. w rejon Wielkiej Ławicy
odwiedzenie kilku portów. Nowofundlandzkiej, na któ
To była ich „przerwa na rej od lat spotykało się
życie”. Zazwyczaj kończy masę ryb. Ale i tutaj nie
się na jednym lub dwóch było dobrze. W przyszłym
zawinięciach po paliwo, roku sytuacja może się
wodę, uzupełnienie żywno odmienić i zalodzenie nie
ści. Tym razem było ina będzie takie groźne. Może
czej. Wykorzystano roz też pozostać nie zmieniona
porządzenie MŻ uprawnia i spowodować wypchnię
jące załogę do dobowego cie floty rybackiej z tego
pobytu w obcym porcie w rejonu.
celach
wypoczynkowych,
W br. mnóstwo statków
dopomógł też przypadek.
Ostatecznie „Taurus” goś- rybackich naszych i obcił w Kilonii, w Nowym cych doznało awarii lodo
Yorku i dwukrotnie w wych. Nawet statki NRF,
świetnie przystosowane do
St. Johns.
połowów w lodach, odno
— Staraniem kapitana towywały
dużą awaryj
— mówi Zygmunt Kuber ność.
Spośród
trawle
ski, st. rybak przetwór rów-przetwórni
„Dalmostwa i przewodniczący Ra ru” poławiających na La
dy Oddziałowej — listy bradorze, aż dziewięć do
od
rodzin,
przywożone
przez statki z kraju na ło znało uszkodzeń. Były to
wisko, były szybko odbie dwa uszkodzenia maszy
rane i przekazywane zało nowe i siedem lodowych
dze. Poza tym kapitan przebić kadłuba. To dużo!
dopomógł w wymianie fil — ocenił kierownik wy
mów z pokrewnymi jedno działu eksploatacji floty
Leon
stkami. Dzięki temu obej uprzemysłowionej
Bruski. W ubiegłym roku
rzeliśmy 80 filmów.
na 24 łowiące tam jedno
Rybacy przedkładają nad stki, tylko trzy zostały
nude wynikającą z bezczyn uszkodzone przez lody.
ności, stałą
intensywną
„Taurusa” awaria omi
pracę. Oddziałowuje ona
korzystniej na psychikę, nęła. Załoga przypisuje to
poza tym ryba to pienią szczęściu oraz zachowaniu
środków
dze. Ale nie tylko o nie maksymalnych
chodzi. Starając się o ty bezpieczeństwa. Nie miał
tuł załogi pracy socjalisty- tego szczęścia „Aries”, któ
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ry uszkodził śrubę nastaw
ną. „Taurus” udzielił po
mocy „Ariesowi”. Opowia
da o tym kapitan — 15
lutego wzięliśmy „Ariesa”
na hol. Akcja ratownicza
trwała dwie doby. Odbywa
ła się w bardzo ciężkich
warunkach, podczas gęstej
mgły, przy widzialności
2/10 mili i sile wiatru 7 st.
Przeżywaliśmy
trudne
chwile. Parokrotnie grzęźliśmy w lodach. Ledwo sa
mi mogliśmy się poruszać,
a tu trzeba było prowadzić
jeszcze
unieruchomiony
statek. Ważne było, żeby
szedł w kilwaterze. Tym
czasem lód zamknął się
między naszą a holowaną
jednostką. Nie obeszło się
bez wykopywania się z lo
dów, ostatecznie wyciąg
nęliśmy jednak „Ariesa”
z opałów, a 17 lutego
przyholowaliśmy go do St.
Johns. Na dok oczekiwała
jednak długa kolejka usz
kodzonych w lodach jed
nostek rybackich różnych
bander. „Ariesa” trzeba by
ło odholować do stoczni w
Bostonie.

Ks. Franciszek Rogaczewski
W

SRÖD działaczy społecz członkiem Gminy Polskiej. Dą
nych, którzy nie szczę
dzili wysiłku, by zado żył do skonsolidowania spo
kumentować prawa Pol łeczeństwa
polskiego,
by
ski do Gdańska, nie zabrakło tym skuteczniej przeciwdziałać
także duchownych. Jednym z wzmagającemu się terrorowi
nich był ks. F. Rogaczewski. niemieckich szowinistów. Po
Urodził się 23. XII 1892 r. w połączeniu
się w 1937
ro
Lipinkach, powiat Swiecie, W ku Gminy Polskiej 1 Związ
roku 1918 otrzymał święcenia ku
Polaków
wszedł
kapłańskie w Pelplinie i zo skład Zarządu Głównego no
stał skierowany na stanowisko wo powstałej organizacji pod
wikarego do Nowego Miasta.
nazwą Gmina Polska Związek
Po
odzyskaniu
niepod
ległości przez państwo pol Polaków. Poprzez swoją dzia
skie został przeniesiony do łalność społeezną mocno zwią
kościoła Najświętszego Serca zał się ze środowiskiem kole
Jezusowego
w
Gdańsku jarzy polskich. Jako czynny
-Wrzeszczu, gdzie przebywał
do
1925
roku.
W
latach członek Macierzy Szkolnej
następnych pełnił obowiązki Gdańsku przyczynił się do roz
pierwszego wikarego w innych budowy szkolnictwa polskiego
kościołach gdańskich. W 1930
roku otrzymał nominację na i oświaty na terenie Wolnego
proboszcza tytularnego będą Miasta. Przez pewien okres był
cego wówczas w budowie pol zatrudniony jako katecheta w
skiego kościoła Chrystusa Kró
la w Gdańsku (obecnie
przy Gimnazjum Polskim i polskich
ul. Ks. Rogaczewskiego). Ko szkołach handlowych.
ściół ten zbudowany
został
W dniu wybuchu wojny z
przez społeczeństwo polskie w
Gdańsku i władze polskie. Po Niemcami ks. Rogaczewski zo
utworzeniu dwóch polskich pa stał aresztowany przez hitle
rafii personalnych na terenie rowców i osadzony wraz z in
Gdańska, ks. Rogaczewski ob
jął w 1937 roku parafię ko nymi działaczami polskimi w
Victoria Schule, gdzie trakto
ścioła Chrystusa Króla.
Poza obowiązkami duszpaster wano go w sposób zaprzecza
skim ks. Rogaczewski rozwijał
ożywioną działalność społecz jący wszelkim zasadom huma
ną. Skupiał w swej parafii spo nitarnym. Z Gdańska przewie
ro stowarzyszeń polskich
o ziono go do obozu w Sztuto
charakterze społecznym i re
ligijnym. Jego działalność wy wie i tam został rozstrzelany
kraczała poza granice parafii w Wielki Piątek 22. III 1940
i to nie tylko w sensie tery roku.
STANISŁAW MIKOS
torialnym. Był on aktywnym

i współczesność
N
IE ma cienia przesady w stwierdze
niu, że zabytki architektury sq
pomnikami naszej kultury. Można
by to co najwyżej uściślić: owe za
bytki sq niejako metrykq narodu,
kraju, świadczą dowodnie o tym,
od jak dawna tu jesteśmy, jakich lat, epok
sięga nasza historia. To jest jednocześnie od
powiedź, dlaczego tak pieczołowicie - nakła
dem ogromnych środków — konserwujemy co
wartościowsze, ciekawsze obiekty budownic
twa dawnego.
Nas, Polaków i w tej dziedzinie pozbawiono
wartości wydawałoby się nie do odzyskania.
A jednak...
A jednak mamy gdańską Starówkę, mamy
dziesiątki obiektów unikalnych nawet w skali
światowej — choć w 1945 r. w tych miejscach
leżał gruz, choć z pereł architektury pozostały
wypalone mury lub ich szczątki tylko.
Dlatego też my ponosimy ciężar dodatko
wy: nie tylko konserwujemy zabytki, ale je re
konstruujemy, odtwarzamy żmudnie i piecżołowicie, co kosztuje nie tylko więcej złotówek
ale i czasu, dodatkowych studiów historycz
nych, poszukiwań archiwalnych itp.
Zabytków „nie robi się” metodą przemysło
wą, taśmowo. Przeciwnie: jeśliby chcieć lapi
darnie określić różnicę między budowniczym,
a konserwatorem, uczynić to można b. krótko:
cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość.

Na półkach z książkami

Karafka z przednim trunkiem
SPRAWIEDLIWIA się tro n es
przepisywał
wielokrot
chę Melchior Wańkowicz, nie jego teksty dla przyswo
jenia
sobie
zwięzłości
i celdlaczego pisze
książkę
stylu, „reporter Cezar
na temat „jak” pisać; że śuoci
to
zaciążył nad pisarstwem dwu
już naprawdę ostatnia, że po
pełnia ją jako emeryt, więc tysięcy lat”, wzory znakomi
mu przystoi. Na szczęście tej te można by tu zresztą przy
taczać w nieskończoność, boć
pierwszej groźby nie należy
brać poważnie: ta „ostatnia” i np. Napoleon był żurnali
sta nie gorszym niż wodzem.
liczy ponad 650
stron, a
Każdy jego rozkaz, list — to
sygnowana jest jako tom I.
świetny, zwięzły, sugestywny
Oby dalszych było jak naj
więcej, bo „Karafka La Fon materiał dziennikarski. U nas
na ten przykład, jak stwier
taine’a” (Wydawnictwo Lite
rackie — Kraków) kryje rze dza Wańkowicz, „bardzo so
czysty
jest Długosz, którego
czywiście przedni trunek.
i teraz można z przyjemno
Wielki bajkopisarz rozsądził
ścią i pożytkiem dla adep
tów
kunsztu
reporterskiego
kiedyś spierających się dy
skutantów
zapytaniem,
jak czytać”.
O
pisarstwie
Wańkowicza
widzą załamywanie się świat
ła w kryształowej karafce. mówić nie ma potrzeby — a
Okazało się, że... każdy w in „Karafka” jest owego pisar
stwa ekstraktem, retrospek
nym kolorze i każdy miał
tywną wystawą i nie tyle
rację. Racją nadrzędną było
teoretyczną,
co
praktyczną
howiem
widzieć
wszystkie
kolory. Metodę La Fontaine’a wykładnią. A więc już choć
by z tego powodu lekturą
zastosował Wańkowicz w swo
Tak
jak
pa
im spojrzeniu na twórczość pasjonującą.
jest
reporter
pisarską — własną i cudzą, sjonującą
najwięcej wszakże uwagi po ska robota żurnalisty, który
święcając reportażowi, który twierdzi iż „nie ma takich
słusznie nobilituje jako pra- ludzi, którym by się tyle zda
kolebkę wszelkiego pisarstwa. rzyło, ile ja potrzebuję”... i
Ba — jakżeby miał sądzić dlatego musi ou robić „z dzie
inaczej
ów
najpierwszy sięciu ludzi jednego, a z jed
wśród
naszych
reporterów, nego dwóch”.
Reportaż, eseistyka, gawęda,
ponad pół wieku już (i to
jak») służący reportażowi, li język, humor, dokumentacja,
teraturze faktu? Ta nobilita funkcjonałizm — oto rejony
które
Wańko
cja zresztą nie jest bezpod tematyczne,
stawna — odniesienia ma za wicz wnikliwie penetruje, usługujące na uwagę. Rzemio sprawiedliwiając się że może
sło reportera Tucydydesa o- już pozwolić na „podgląda
kazało
się tak sugestywne, nie” bliźnich po piórze, po
że w wiek później Demoste- dobnie jak niegdyś w car

U

skiej Rosji mieli prawo „bespriepiatswienno
posieszeza
damskije bani i kupalni” ka
walerowie
orderu
Andrieja
Fierwozwannogo (gwarantował
im to statut), nadawanego
wszakże...
raczej
wyłącznie
już emerytowanym
dygnita
rzom. Tu jednak o emerytu
rze nie może być mowy, żurnalistyczna brać bowiem —
mimo
iż
„odstrzał”
wśród
niej jest większy procentowo
niż wśród
pilotów-oblatywaczy — póki ciągnie, to całą
parą. Trafiają
się jej przy
okazji i przygody, jakie trud
no by było wymyślić. Taki
Bob Price np. —
sierżant,
korespondent
wojenny
—
przyjął w r. 1945 kapitulację
Jokohamy... zanim do miasta
dotarły zastępy
przygotowa
nych na tę uroczystość gene
rałów i admirałów. Korespon
dent „London
Daily Mail”
Noel Barbel dla żartu (któ
ry zresztą
w
konsekwencji
przyniósł mu świetny' mate
riał) i odbycia kilkugodzinnej
rozmowy z pewnym genera
łem przeleciał 12,5 tys. km,
plącąc 1 blisko 2 tys. dolarów
za bilet. W pogoni za mate
riałem nie liczą się bowiem
nakłady, czy też fatyga. I .to
jest jeden % uroków tego za
wodu — przez jednych uwa
żanego, przez
innych znów
odsądzanego od czci i wiary.
Nie tylko w tym
zawodzie
wiele
interesującego można
się dowiedzieć,
sięgając
do
przedniej zawartości karafki
pana Melchiora.
LAIK
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Wsriijęey stolik
PRZEK-tAD : IZABELLA DAMBSKA
— Nie, n>ie miałam siły powiedzieć mu te tu dłużej. Poproszę tylko o zgodę na je
go tok wprost. Powiedziałam tylko, iż wiem, szcze jeden seans... Byłam pewna, doktorze,
że Eleanor go szantażuje — i dodałam w że osiągnęłam coś pozytywnego, ale byłam
końcu, że jeżeli śmiało spojrzy prawdzie w w błędzie, w strasznym błędzie, bo ten os
oczy i pozbędzie się jej, ja będę stała tatni seans odbył się i Bruce... nie żyje!
przy nim, bez względu na to, cokolwiek się
Przez chwilę przypatrywała mi się niepew
stanie,
nie jak gdyby chciała zadecydować, czy bę
I znów to kobieto mnie zdumiała, poczu dzie miała dość siły, aby powiedzieć mi je
łem się głupio, że mogłem jeszcze parę mi szcze coś więcej. Wreszcie powiedziała:
nut temu podejrzewać jq o jakąś ukrytą
— Mam wrażenie — czuję, że się rozumie
chorobę!
my, doktorze. Dowiodłam, że mam do pana
— I co? Mqż pani zgodził się na ta?
zaufanie, teraz kolej na pana.
— Musiał mi przyznać rację, uważałam
— Jak to pani rozumie? — spytałem nie
jednak, że mogę mu przynajmniej zaaszczę- pewnie.
dziś bezpośredniej rozmowy na ten temat z
— Pan był przy Bruce wczoraj, kiedy uEleanor. Udałam się więc do jej pokoju i marł — powiedziała, nie spuszczając ze mnie
oświadczyłam, że musi stąd odejść. W pierw oczu. — To przecież nie atak serca go za
szej chwili gwałtownie wybuchła, ale kiedy bił. Prawda? Pan i policja są przekonani, że
jq przekonałam, że mówię w porozumieniu to nie była śmierć z przyczyn naturalnych?
z Brucem, całkowicie zmieniła front. Stała
Minęło już stadium, kiedy pa prostu po
się raptem łagodna i potulna jak niewiniąt dziwiałem panią Bannister, kiedy mnie zdu
ko. Powiedziała tylko: — Dobrze. Jeżeli mnie miała. Teraz czułem tylko zachwyt nad jej
nie znosisz, za nic na świec te nie zostanę opanowaniem. Miałem wrażenie, że byłoby

RACOWNIE Konser
wacji
Zabytków
Przedsiębiorstwo Pan
stwowe — tak brzmi na
zwa placówki, której zaw
dzięczamy tak wiele, któ
ra w ciągu 23 lat swego
istnienia uczyniła dla na
rodowej kultury tak wie
le, że jest to prawie niewyliczalne: zwróciła nam
to. co niszczy czas upły
wających wieków oraz co
zabrała wojna.

P

W wędrówkach po sta
rym Gdańsku niemal na
każdym kroku spotkamy
ślady działalności załogi
PKZ. Pamiętam niedawną
uroczystość
przekazania
młodzieży
harcerskiej
wspaniałego, pomnikowego
niemal obiektu, dzisiejsze
go Domu Harcerza, w prze
szłości — Dworu Miejskie
go. Zbiegło się to z 20-leciem PKZ i był to chyba
najpiękniej uczczony jubi
leusz. Harcerze okazali się
godnymi użytkownikami obiektu, który znakomicie
łączy w sobie elementy
dzieła wiernie zrekonstru
owanego — z wymogami
teraźniejszości.
Jest
to
przykład symbiozy... histo
rii i współczesności. W tym
samym czasie odbyło się
przekazanie miastu Ratu

storyków itp. itp. Wszy
stkich tych ludzi, wyróż
nia jedna cecha wspólna:
wysokie kwalifikacje za
wodowe i szczególne za
miłowanie do pracy, wspar
te świadomością inności
jej charakteru, dużą wie
dzą i „wyczuciem histo
rii”, którą własnymi ręka
mi niejako tworzą od no
wa.
Pytam w PKZ, czy trud
ności kadrowe, typowe
przecież dla całego budow
nictwa, tu u nich nie wy
stępują ze zrozumiałych
względów w ostrzejszej je
szcze formie. Odpowiedź:
i tak i nie. Wprawdzie
stara kadra fachowców
wykrusza się w sposób na
turalny, ale jej miejsce
zajmują młodzi. Ponieważ
jednak szkoły budowlane
przygotowują swych ab
solwentów — to oczywiste
— do pracy nowocześnie
widzianej, uprzemysłowio
nej, PKZ musza ich wdra
żać do specyficznej tu
pracy, niejako przekwali
fikowywać i uczyć owego
historycznego
myślenia.
Nie sposób nie polubić tej
pracy, więc jeśli nawet owe procesy wdrażania po
chłaniają czas i wysiłek,
trzeba je po prostu wkal
kulować w pozycję: „koszt
specyfiki PKZ”, a zwrócą
się w postaci kadry spe
cjalistów
związanych z
macierzystym
zakładem
więzami również emocjo
nalnymi.
• * •

sza Głównomiejskiego przy
ul. Długiej, co było wyda
rzeniem równie ważnym i
doniosłym.
Takie okazje zdarzają
się w PKZ nader rzadko.
Ale, im rzadziej — tym
to odświętniejsze, świad
czące o wielkości dzieła
Co aktualnie dzieje się
dokonanego. Bo w PKZ w PKZ, nad czym pracu

Elżbieta Kirkor
spieszyć się nie można.
Nie jest to równoznaczne
z żółwim tempem, opie
szałością, wynik;, bowiem
z charakteru pracy. Zaczy
na się ona zwykle od dłu
gotrwałych studiów i ba
dań historycznych, w wy
niku których powstaje do
kumentacja projektowa, a
kończy na budowie oraz
całościowym wyposażeniu
— po najdrobniejsze dęta
le-wnętrz.
PKZ zatrudniają w 500-osobowym zespole ludzi
wszystkich
specjalność
budowlanych:
murarzy
cieśli, instalatorów, kona
li artystycznych, kamienia
rzy (istnieje własna pra
cownia modelarska), sny
cerzy, a nadto — konser
watorów, architektów, hi

obrazą dla niej ukrywać przed nią prawdę.
— Tak. Ma pani słuszność, proszę pani —
powiedziałem. — Pani mąż został otruty.
Wargi jej zacisnęły się, tworząc wąską li
nię.
— Wiedziałam — rzekło ledwie dosłyszal
nie, a potem prędko dodało. — I jak przy
puszczają? W jaki sposób trucizna została
zaaplikowana?
Zawahałem się, czując się bardzo niewy
raźnie.
— Niech mi pan nic nie mówi — powie
działa, nie czekając na moją odpowiedź. —
Trucizna była w tej tabletce, którą mu pan
dał, prawda?
Po tych słowach nie było już sposobu
przemilczenia prawdy. Skinąłem więc głow<* i powiedziałem:
— Tak,., tak to musiało być.
— ł ja tak myślę, panie doktorze, ł to
właśnie jest takie tragiczne, takie strasznie
tragiczne, bo gdybym tylko się tego domy
śliła, mogłabym temu zapobiec!
Patrzyłem na nią zdumiony.
— Widzi pan... przed obiadem, kiedy wy
mogłam na nim przyrzeczenie, że pozbędzie
się Eleanor Frame, byłam pewna, że będzie
miał dość siły, żeby się na to zdobyć.., Nie
zdawałam sobie sprawy... Podczas kiedy do
niego mówiłam, Bruce się przebierał. Kiedy
już był ubrany zobaczyłam, że wziął pustą
fiolkę po nitroglicerynie i wsypał do niej z
małego pudełeczka jakieś pastylki, Zdziwi
ło mnie to, bo zawsze był taki uważny je
żeli chodziło o leki. Nigdy przedtem nie wi
działam, żeby wsypywał do starej fiolki luź
ne pastylki... Ale zbyt byłam zafrapowama
innymi myślami, żeby się dłużej nad tym
zastanawiać, ł dopiero później, kiedy już
nie żył, a Grzegorz zaczął mówić o sekcji,
przypomniałam sobie o tym. 1 zrozumiałam

ją zespoły fachowców? Jak
powiedziano — toczy się
zwyczajna, żmudna praca
na wielu obiektach rozrzu
conych w woj. gdańskim i
olszyńskim. Ż tytułu Roku
Kopernikowskiego — Ol
sztyńskie jest nieco uprzy
wilejowane, bo tam skupia
się od ub. roku główny
wysiłek zespołów konser
watorskich.
Ale i w woj. gdańskim
nie ma zastoju: trwają
prace w zespole poszpital
nym Św. Ducha w Elblągu
który w efekcie zyska obiekt przeznaczony na bi
bliotekę. czytelnie, archi
wum. We -wsi Łącze trwa
remont domów podcienio
wych, które wTejdą w przy
szłości w skład skansenu.
Malborski
Zamek od

wielu lat permanentnie
gości ekipy PKZ. W tym
roku przekazano do użyt
ku jego wschodnie skrzy
dło; pracuje się aktualnie
na Zamku Wysokim oraz
przygotowuje wnętrza sal
do wystaw, które zorgani
zuje kierownictwo z oka
zji Roku Kopernikowskie
go.
W tym roku przystąpi
się do odbudowy i adap
tacji zespołu zabytkowe
go w Kadynach, a znaj
dzie tu swą siedzibę dom
wypoczynkowy
Związku
Zaw. Prac. Kultury. Waplewski pałacyk po nie
zbędnych zabiegach bugor
wlano - konserwatorskich
stanie się w przyszłości
domem kultury klucza
PGR.
W Gdańsku dobiega koń
ca remont wnętrz Strzel
nicy Św. Jerzego i Złotej
Bramy, być może uda się
w br. zakończyć prace w
Bramie Nizinnej.
Ulicę
Mariacką opuszczą nieba
wem ekipy wykonujące
zabytkowe
przedproża,
przechodząc do tych sa
mych prac na ul. Chlebnickiej.
Wymieniam tylko nie
które pozycje, a rejestr
ich jest naprawdę długi.
Jeśli dodać do tego inter
wencyjne prace, których
doraźnie trzeba się podej
mować na zlecenie kon
serwatora zabytków — li
sta będzie jeszcze dłuższa.
A jeśli dorzucimy ponad
planową pracę jakiej się
PKZ podjęły w domu przy
ul. Dzianej (przeznaczony
dla Muzeum Archeologicz
nego) — będzie to jeszcze
więcej. Skąd ta ponadplanowość? A no władze mia
sta zobowiązały się, że za
wykonanie tej pracy za
łoga PKZ otrzyma miesz
kania o kubaturze równej
obiektowi przy ul. Dzianej.
Podjęto się więc pracy, bo
stawka i pod tym wzglę
dem jest wysoka.
Uważny czytelnik ma
prawo zdziwić się: jak to,
a o Domu Angielskim ani
słowa? Otóż nie. Ponieważ
jest to przedsięwzięcie ak
tualnie na największą ska
lę — trzeba mu poświęcić
oddzielnie nieco więcej uwagi i miejsca. Mówiąc:
Dom Angielski — rozu
mieć przez to należy kom
pleks kilku kamieniczek
przy ul. Chlebnickiej, od
budowywanych z przezna
czeniem na dom akade
micki PWSSP. Znając zło
żony cykl pracy PKZ nie
dziwmy się, że mury nie
„rosną w oczach”; ważne
Jest to, że oddanie do u| żytku części mieszkalnej
przewidziane jest na wrze
sień 1975 r. Historia jed
nej z kamieniczek rekon
struowanych i wchodzą
cych w kompleks jest nie
codzienna: jako egzem
plarz późnogotyckiego bu
downictwa, w ubiegłym
wieku spodobała się nie
mieckiemu monarsze —
zapragnął ją mieć w ...
Berlinie. No i kamieniczkę
(prawdopodobnie wykupio
ną od właściciela) rozebra
no i przewieziono na Wy
spę Pawią, gdzie stoi po
dzień dzisiejszy.
W styczniu br. inż. inż.
Irena Jaroszewicz i Kazi
mierz Orłowski jeździli do
NRD, by przyjrzeć się oryginałowi, dokonać nie
zbędnych pomiarów, no i
zobaczyć coś, co tu mają
zrekonstruować. No i bę
dzie rzecz chyba bezpre
cedensowa: w 2 miastach
różnych krajów stać będą
2 bliźniacze kamieniczki..,
^ Mówiąc o PKZ nie spo
sób pominąć ich udziału
w odbudowie Zamku Kró
lewskiego,
jako
żę j
Gdańsk chce dać swój
wkład w to ogólnonarodo
we dzieło: ekipa fachow
ców, którym zawdzięczamy
piękną Salę Czerwoną Ra
tusza
Głównomiejskiego
przystępuje do prac wypo-

dlaczego nie zareagował na podaną mu
przez pana pastylkę, gdyż to ni« była ni
trogliceryna. To była trucizna.
Sprawy zaczynały przybierać sensacyjny obrót Powiedziałem więc z naciskiem:
- A czy pani nie domyśla się, skąd pani
mąż zdobył truciznę?
— Owszem. Mój syn, Oliver, miał w ze
szłym roku pewne kłopoty. Skradł jakąś tru
ciznę doktorowi, u którego pracował Grze
gorz i...
— Tak... Znam tę sprawę — przerwałem.
Widziałem, ii tak jest zaabsorbowana włas
nymi myślami, że nawet się nie zdziwiła.
~ Kiedy już z Oliverem wszystko było w
porządku, Bruce zabrał pozostałą truciznę i
oddał ją Trimblowi, aby ten z kolei zwró
cił doktorowi. Ale, ale bardzo łatwo mógł
zachować kilka pastylek i - i teraz dopiero
rozumiem dlaczego to zrobił. Zawsze był
zdecydowany popełnić raczej samobójstwo,
aniżeli ponieść skutki swego czynu. Panie
doktorze! — powiedziała, patrząc mi prosto
w twarz — mój mąż chciał popełnić sa
mobójstwo. Zmusiłam go do pozbycia się
Eleanor Frame. W związku z tym wiedział, iż
zbrodnia się ujawni, i nie mógł znieść tej
"■yśli. Gdyby nie ten atak serca, sam byłby
zażył truciznę. A to, że zrobił to za niego
pan, w gruncie rzeczy nie stanowiło żadnej
różnicy — mówiła to raczej do siebie aniże
li do mnie. — Chwile, jakie nastąpiły po odejściu Grzegorza, kiedy byłam sama i zro
zumiałam co się stało, były może najokrop
niejsze w moim życiu. Musiałam chyba być
nie całkiem przy zdrowych zmysłach przez
jakiś czas, gdyż zrobiłam coś, co było do
pewnego stopnia przestępstwem.
Wpatrywałem się w nią badawczo, prze
żywając razem z nią to, o czym mówiła.
(c. d. n.)
® Dokończenie na str. 6
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Mieczysław Czychowski

Sylwetki gdańskich uczonych

Tajemnice
profesora

Ogród
Po moich strzelistych marzeniach —
fasola pnie się.
Już nie wiadomo co jest w denim
to znalezione, czy zgubione.
To co pragnąłem — przykrył łopuch.
Płot się na niebo w nim pochylił —
i teraz wszystko jest w obłoku.
Nie zatracone przecież jeszcze.
Czyżbym ze wszystkim świat pomylił.

Żywności Politechniki Gdari
skiej, autor licznych publi
kacji naukowych, zadumał
się.
— Myślę o całej dziedzinie, którą zajmuję się od
dwudziestu lat tj. o tym
wszystkim co się łączy z
olejem rzepakowym i bada
niami dotyczącymi chemii
i technologii tego oleju.
Rzepak jest naszym jedy-

Lot
Przedzwonić.
Podziękować.
Zawinąć w glos.
Dmuchnąć.
O, leci,
samo zupełnie.
Oderwane od ust —
chwie je się.
Jest już wysoko.
Zaraz będzie
niewidoczne.
Rozpłynie się.
Zostanie czyste niebo
przecięte jaskółką.

—

.
.
A,.n3C
za najważniejszą?
Prof, dr Henryk
Niewiadomski — dyrektor
Instytutu Chemii i Techno
logii Organicznej
oraz

K

W OBRONIE
DELFINÓW
ELFINY należą do ny przeciwko okrętom pod
zwierząt, które od wodnym (ASW) której pro
niepamiętnych cza— gram posiada zdecydowasów interesują ludzkość, ny priorytet w rozbudoJuż Pliniusz i Arystoteles wie morskich sił zbrójopisywali
zadziwiające nych USA. Wiadomo bohistorie na temat tych nie- wiem, że na tym odcinku'
zwykle przyjaźnie do ludzi postępy są — zdaniem
ustosunkowanych morskich fachowców — wysoce niessaków. Opowieści te zna- zadowalające. Stwierdzano
lazły potwierdzenie w na- np. w czasie ćwiczeń nieszych czasach. Wspomnę ......
tu tylko o słynnym delfi
nie nazwanym Pelorous
K. Białkowski
Jack, który w łatach _______________________
1888—1912 towarzyszył na
■
9-milowym odcinku stat- możność wykrycia okrętów
kom płynącym w Cieśni- podwodnych nieprzyjacienie Cooka oraz o innym la i pojawianie się ich w
bardzo słynnym delfinie rejonach teoretycznie .,zam
nazwanym Opo, bawią- kniętych”.
cym się_ z turystami i dzieć
Dzisiaj nie jest już tami kąpiącymi się w małej jemnicą, że Amerykanie
miejscowości Opononi (na „wypróbowali” delfiny pod
Nowej Zelandii) w 1955 r. czas wojny wietnamskiej.
Z powodu śmierci tego Z tych przyjacielsko do
popularnego delfina, gu- ludzi nastawionych zwiebernator brytyjski złożył rząt uczyniono agresywnawet rządowi
nowoze- nych napastników, atakulandzkiemu kondolencje... jących ludzi. Delfiny wy
znanych też jest wiele posażono w specjalne noże,
prawdziwych opowieści o umieszczone w okolicy głouratowaniu ludziom życia wy i kazano im zwalczać
przez delfiny, które rato- podwodnych dywersantów,
wały tonących i strzegły wysyłanych przez stronę
ich^ przed rekinami.
patriotyczną. Takiego zaNadzwyczajna zdolność chowania delfinów sprzecz
przystosowania
się
do nego z ich naturą, nie uzmian otoczenia i niezwyk dało się wywołać środkale wysoka inteligencja tych mi zwykłej tresury, przy
zwierząt skłoniła naukow- użyciu aparatury moduluców do intensywnych ba- jącej dźwięki ludzkiej modań i doświadczeń z del- wy w
świst delfinów,
finami. Badania te pro- Wprowadzono więc do pew
wadzone są przy poważ- nych ośrodków mózgu del
ńym nakładzie środków finów elektrody, co pozwą
materialnych. Obok badań, lało odpowiednio podraźktóre nazwać można czy- nić zwierzęta i doprowasto naukowymi, prowadzo- dzić je do agresywności,
ne są również doświadczęTakie postępowanie nie
nia i próby w celu wyko- ma nic wspólnego z miłorzystania deflinów nie tyl- ścią do zwierząt, a tym
ko jako zwierząt cyrko- bardziej z etyką naukowwych, ale także do wyko- ców musi budzić odrazę
nywania przez nie za- u
każdego normalnego
dap militarnych.
człowieka. Podobną odrazę
W 1969 roku ukazała budzi sprawa wysyłania
się na ten temat powieść delfinów w określone refrancuskiego pisarza Ro- jony mórz, gdzie spodzieberta Merle, utrzymana wane są nieprzyjacielskie
w konwencji science-fic- okręty, z zadaniem symution, tak dobrze znanej lowania okrętów podwodnam z powieści Lema. nych; co oczywiście powoMerle przedstawiał widmo duje atak na rzekome oprzyszłości: przygotowywa- kręty,
oznaczając
nie
me delfinów do wykony- uniknioną śmierć niewinwania agresywnych, mili- nych zwierząt,
tarnych zadań, brutalną
Brak ludzkich uczuć liopiekę nad nimi kontrwy- tości wobec zwierząt wy
wiadu oraz konflikt sumie kazują również inni naunia naukowców. Dzisiaj kowcy i badacze, zajmująmożna już stwierdzić, że cy się przystosowaniem del
widmo przyszłości przedsta finów do wykonywania nie
wionę przez francuskiego militarnych celów. Badapisarza, nabiera realnych nia prowadzone przez jaksztaltów. W ośrodku ba- pońskich uczonych
nad
dawczym
amerykańskiej funkcjonowaniem żołądka
marynarki wojennej
w delfinów
spowodowały
San Diego
(Kalifornia) śmierć około 70 nieszczęśli
przeprowadzono wiele do- wych zwierząt,
świadczeń z delfinami.
Oglądając z zainteresoDoświadczenia te mają do- waniem wyczyny tresowaniosłe znaczenie dla obro- nych delfinów w dodat-
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kach filmowych czy na
małym ekranie telewizyjnym, nie zdajemy sobie
sprawy z cierpień tych
wesoło wyglądających ar~
tystów i z nadzwyczaj wiel
kiej śmiertelności delfinów tresowanych dla cyrkowvch wvczvnöw Naieorszy do zniesienia jest dla
nich hałas, jaki dociera do
nich w niewygodnych ak
wariach i basenach, a w
połączeniu z odgłosami wy
dawanymi przez same zwie
rząta wywołuje stany neu
rotyczne, apatie i niejed
nokrotnie chęci samobój
cze. Chory delfin nierzad
ko odmawia przyjmowania
9 Dokończenie na str. 6

kwasów tłuszczowych, niezbędnych do obniżenia we
krwi cholesterolu, którego
nadmiar jest szkodliwy dla
organizmu, ani
żadnych
mikroorganizmów czy aminokwasów, mających istotny wpływ na stan zdrowia
człowieka. Ktoś musi nad
tym czuwać i dbać o ja
kość artykułów żywnościowych pod tym względem

Towarzystwa Tłuszczowego
oraz jest członkiem Rady
Naukowej Międzynarodowego Tow. Chorób Cywilizacyjnych i Wyżywienia,
\y
roku prof dr H.
Niewiadomski został zapro •
szony do Wiednia
jako
ekspert na międzynarodo
wą konferencję sekcji tłusz
czowej (w czasie obrad był
jej wiceprzewodniczącym
(UNIDO) organizacja fi
nansowana przez ONZ),
poświęconej pomocy kralózef Królikowski
j°m rozwijającym się w roz
budowie ich przemysłu
nym rodzimym surowcem, Jest to właśnie
zadanie tłuszczowego,
na którym opiera się cały naukowców, którzy mają
— Ranga polskiej nauki
polski przemysł olejar- obowiązek stawiać przemy- i jej osiągnięć w dziedzi'
ski. Dlatego przed sześcio słowi odpowiednie wyma nie chemii i technologu
ma laty zorganizowaliśmy gania pod względem skła- żywności,
a szczególnie
w Gdańsku, zarazem pier- du chemicznego produkowa tłuszczów jest w świecie
wsze w świecie — między-. nych artykułów żywnośćio wysoka. Świadczy o tym
narodowe sympozjum poś wych.
nie tylko nasz udział w
więcone olejom z tej rośli
wielka aktywność profe różnych międzynarodowych
«*« H. Niewiadomskiego, towarzystwach naiikowych
zja zorganizowały Kanada jego udział w różnych nau ale także częste powoły
, Francj a niedawuo owanie sie i cytowanie na
trzymałem zaproszenie, by kowych. konferencjach
i
„„
_____ _
sympozjach krajowych
j szych publikacji nauko
kt6rePmf“ęodb^’w
^dzyńkrodo^ćh wynika wych.. Np. Wydane drukiem
języku angielskim)
J
wszystkim z duże (w
Hamburgu w 1974 roku, przede
wszystkie referaty i komu
go
autorytetu,
jakim
cie
przygotować referat.
szy się wśród naukowców nikaty naukowe, wygłoszo
w
Polsce i poza jej gra- ne na gdańskim sympozjum
W czasie rozmowy z proolejowi rzeI«sporządzitem "ka- ojcami. Będąc przewodni- poświęconym anówTa
wyczącym
Komitetu
Techno
PaKowemu,
stanowią
lendarzyk tegorocznych
cenione w świecie wy
krajowych i zagranicznych logii Żywności Polskiej A- soko
na
imprez naukowych któ kademii Nauk (siedzibę te dawnictwo. Obecnie .u<
nT. "L-się,
tT go
go komitet,,
iepo iniH«komitetu z7. jego
inicja skończeni u jest druk (row
re go oczekują. Okazuje
nież w jęz. angielskim) ko
że profesor ma uczestni tywy przeniesiono niedaw lejnej
książki, zawierają
no
z
Warszawy
do
Gdańczyć w 5 krajowych koncej
dorobek
naukowy zor
ferencjach naukowych i w ska). członkiem rad nauprzed półto
trzech międzynarodowych, kowych — Instytutu Prze- ganizowanego
Lecz co to może obchodzić mysłu Tłuszczowego i Mor- ra rokiem w Gdańsku mię
czytelnika? A właśnie, że skiego Instytutu Rybackiey .
wego sympozjum
powinno, szczególnie jeśli go, prof, dr H. Niewiadom- Poświęconego autoksydacji
chodzi o październikową ski jest przedstawicielem «u™“™ (samoutlenan.e
poświęconą Polski w sekcji tłuszczów
jełczenie tłuszczów),
konferencję
intensyfikacji JUPAK (międzynarodowej
anrna
wpływowi
rolnictwa na jakość żyw Unii Chemii Czystej i Sto- rówm*f b^ze. dobrą prosowanej), członkiem
- Da?and^ Polskiej nauki w
ności.
przedstawicielem
Polski rwiecie. We wrześniu poPrzeciętny konsument w międzynarodowym Klu d°bnf syi^poz^um ma Jię
— mówi
' ‘ profesor —• oce bie Dyrektorów Europej odbyć w Paryzu< na które
zaproszenie
nia jakość artykułów żyw skich Instytutów Tłuszczo otrzymałem
nościowych na podstawie wych oraz członkiem ame- wraz z prośbą o przygoto
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Najważniejszy sojusznik - widz
i
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DZIEŃ TEATRU obchodzimy
pod hasłem: TEATR I JEGO
SOJUSZNICY. Wynika stąd, że teatr
dzisiaj potrzebuje sojuszników, że
bez nich byłby w trudnej sytuacji,
że byłoby mu ciężko istnieć i roz
wijać się. Ale teatr zawsze, od po
czątku swego istnienia, potrzebował
sojuszników. Najlepszym i jedno
cześnie niezbędnym sojusznikiem
teatru we wszystkich epokach ziem
skiej cywilizacji była i jest wypeł
niona do ostatniego krzesła widow
nio. Teatr, dysponujący nawet naj
doskonalszym zespołem aktorów, ka
drą wybitnych i wyrafinowanych (w
rzemiośle) autorów, reżyserów i sce
nografów, bez widowni, przynajmniej
w połowie zapełnionej — jest przed
sięwzięciem absurdalnym i niepo
trzebnym.
W okresie teraźniejszym, w okre
sie masowej telewizji, radia, kina i
przeróżnych form estradowej roz
rywki, w okresie zalewu i powodzi
informacji słownej i obrazkowej ten niezbędny sojusznik teatru czyli
widz decyduje nie tylko o jego
(teatru) być lub nie być, ale także
(i to w dużo większym stopniu niż
dawniej) o jego kształcie, formie
i profilu repertuarowym. Temu wi
dzowi nie zaieży dzisiaj na teatrze
byle jakim, na teatrze przynoszącym
spóźnioną informację, na teatrze
ułatwiającym proces trawienia sutej
kolacji. Ten widz żąda dzisiaj od
teatru, aby współdziałał z nim w
rozwiązywaniu konfliktów, które on
jako jednostka aktywna, tkwiąca
mocno w rzeczywistości - musi co
dziennie i na właisny rachunek roz
wiązywać.
Tak formułując wymagania widza
wobec teatru nie myślę rzecz jasna
o tym „siłą wpychanym na widow
nię” przez organizatorów, kolporte
rów, przedstawicieli rod zakłado

wych, instruktorów PDK i całą
(błogosławioną) armię bezimien
nych, a nieźle płatnych sojuszników
teatru niejako zawodowych czyli dla
chleba, czyli z konieczności. Ten
sojusznik, na którym sojusz wymu
szono namową czy darmowym bile
tem jest złym sojusznikiem. I tylko
patrzy jak opuścić „pole walki" czy
li widownię. Na takim zniewolonym
przyjacielu szanującemu się teatro
wi nie powinno zależeć, bo - jak
powiada stare przysłowie - co kito
dobrze umie, tym się rad bawi (Szy
mon Szymanowicz), a kto nie urnie
i nie chce się nauczyć, temu żadne
namowy nie pomogą.
Od lat prawie trzydziestu TEATR
POLSKI posiada dobrego i wiernego
sojusznika, który zapewnia mu spo
kojną i stałą pracę oraz ciągły do
pływ młodych i wykształconych adeptów. Sojusznikiem tym jest lu
dowe państwo. A wyrazem tej wier
ności są z roku na rok rosnące do
tacje i dopłaty do biletów. Nie mu
si więc nasz TEATR - wzorem teatru
np. francuskiego — martwić się i
kłopotać o jutro. Ale ten sojusz,
także niezbędny, na nic się zda je
śli teatr będzie słaby artystycznie i
obojętny ideowo. Jeśli nie będzie
epatował i przyciągał w swoje pod
woje atrakcją i aktualnością treści,
formy - wreszcie mody, tego naj
ważniejszego sojusznika, o którym
mówiłem w pierwszym akapicie ni
niejszego felietonu.
We wszystkich publikacjach odno
szących się do dzisiejszego teatru
mówi się sporo i nader rozsądnie o
młodzieży, którą trzeba przyciągnąć
i przyzwyczaić do teatru. Którą trze
ba przekonać, że bez regularnego i
częstego odwiedzania teatru — jed
nostka żyjąca w drugiej połowie
wieku sputników i księżycowych wy
praw — jest uboższa o te właśnie
przeżycia i doznania, których jedy
nie teatr potrafi dostarczyć, których

nie zastąpią nawet najbardziej ko
lorowe i technicznie doskonałe pu
blikatory.
Wielce pożytecznym i w obecnej
sytuacji niezastąpionym sojusznikiem
dla mojego teatru działającego
Gdyni (od wielu lat pozbawionego
własnej siedziby i chociażby własnej
kuchni) okazał się prezes gdyńskie
go Cechu Rzemiosł Różnych pan
Zygmunt Mecner jak i zresztą wszy
scy gdyńscy rzemieślnicy, dzięki któ
rym możemy, przynajmniej dwa ra
zy w tygodniu, prezentować nasze
przedstawienia gdynianam, pozba
wionym od dziesięciu z górą lat
stałego teatru dramatycznego. Dzię
ki ich uprzejmości próbujemy nad
rabiać wieloletnie zaległości teatral
ne Gdyni w ich gmachu przy ulicy
10 Lutego 33.
O wielu szczerych i oddanych
sojusznikach teatru nawet jednym,
zdawkowym słowem tutaj nie wspo
mniałem. Nie wspomniałem o kryty
kach i recenzentach, o kierownikach
i organizatorach amatorskiego ru
chu teatralnego, o nauczycielach-polonistach, o dwutygodniku TEATR
i miesięczniku SCENA, o organiza
torach teatralnych festiwałi i auto
rach licznych, poświęconych teatro
wi książek i pamiętników. Uczyniłem
to nie z chęci pomniejszenia ich za
sług i trudu jaki ponieśli i codzien
nie ponoszą w dziele popularyzowa
nia i upowszechniania Melpomeny.
Uczyniłem tak dlatego, bo chciałem
skupić się na sojuszniku najważniej
szym jakim jest ten bezimienny widz,
którego my ludzie teatru nie zna
my ani z twarzy, ani z nazwiska, a
dla którego potrzeby, pożytku i ra
dości, codziennie wieczorem trudzi
my się.

K. Łastawiecki

RZYJECHAŁEM do Londynu na ur
lop. Stolica w czterdziestym pierw
szym nie była atrakcyjna dla spę
dzania urlopów, bo nękały ją na
loty i setki tysięcy mieszkańców wy
niosły się na prowincję. Musiałem
ją przecież zobaczyć i skorzystałem z za
proszenia Władka, kolegi z Brygady Pod
halańskiej, który tam pracował w admini
stracji specjalnych kursów wojskowych. Mie
szkał w dużym pensjonacie na Bayswater,
gdzie mieszkało dwóch innych Polaków i
gdzie również dla mnie wynajął pokój. Poza
tym pensjonat stał pustką, a cena wynajmu
osiągnęła dno nie notowane od lat, z po
wodu owego exodusu, chociaż jednocześnie
wiele domów zostało zniszczonych.
Władek czekał na dworcu, żeby mnie, zie
lonego w metropolii, bezpiecznie pilotować.
Był kapralem z cenzusem, jaik to wtedy
określano. Do podchorążówki nie chciał
pójść, mówił, że na to jest zbyt stary, cho
ciaż wielu cenzusowców nawet starszych od
niego odbyło tę szkołę w© Francji
lub
Szkocji. Powód, jak przypuszczam, był bar
dziej złożony. Do wybuchu wojny zajmował
on - mimo w istocie młodego wieku —
wysokie stanowisko w kancelarii premiera.
Możliwe, że swoją skromną obecnie pozycją
podoficera okupywał przynależność
do
przedwrześniowej elity władzy i nie chciał
sięgać po stopień oficerski, a także — i«
boczył się wobec nowej rzeczywistości poli
tycznej. Zresztą szczupłe grono kolegów, z
którymi utrzymywał bliższe stosunki, wiedzia
ło niewiele o jego aktualnym życiu i poglą
dach prócz tego, że trwał w kawalerskim
stanie i bodaj nigdy nie widziano go w to
warzystwie kobiety. Podejrzewano go jednak
o znakomitą organizację pozorów.
Po drodze wpadliśmy do baru, gdzie Wła
dek umówił się z owymi współlakctorami
pensjonatu. I oni nie sięgnęli wysokich rang.
Podporucznik Iwański mianowany został z
chorążego, co przed wojną zdarzało się
bardzo rzadko, ponieważ wtedy stopień cho
rążego był w zasadzie najwyższym dla ka
dry podoficerskiej. Drugim był też kapral z
cenzusem, władający biegle kilkoma języ
kami. Obaj pracowali w instytucjach woj
skowych w Londynie.
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Wypiwszy po piwie pojechaliśmy do na
szej kwatery. Kiedy rozkładałem rzeczy na
tygodniowy pobyt, oni przygotowywali ka
walerski posiłek: jedzenia niewiele, butelka
dżinu i butelka portweimu. Plan był taki,
że najpierw coś zjemy na miejscu i tro
chę podhumorzymy, potem pójdziemy na
miasto zabawić się. Ja zapraszałem towa
rzystwo, żeby się nie wkupić; zresztą urlo
powicz ze Szkocji powinien być nadziany
forsą na Londyn. Mój własny program prze
widywał zwiedzanie miasta, ale to w na
stępnych dniach, a jeśli zaczynać od razu,
to właśnie od małej tury po wieczornym
i nocnym Londynie.
Kiedy rozkręciliśmy się dostatecznie i za
padła decyzja, że czas ruszać na podbój,
rozjęczały się syreny. Wpierw daleko, że w
gwarze ktoś z nas ledwo dosłyszał, potem
bliżej i zaraz w okolicy. Rozmowa ucichła
Głos syren przejmująco falował na trwogę,
żeby zwrócić uwagę także tych, którzy spali
lub bawili się. Władek sprawdził zaciemnie
nie okien. Rozległy się słabe detonacje,
może bomby, może działa obrony. Spoglą
daliśmy po sobie z wygasającymi uśmiecha
mi. Należało się spodziewać, ale ja, sie
dząc ostatnio w szkockim obozie, odwyk
iem.
Do pokoju, zapukawszy, weszła gospody
ni z zawiniątkiem w ręku. Przypomniała, że
powinniśmy zabrać trochę rzeczy oraz do
kumenty i zejść do schronu. Kapral - po
liglota odpowiedział, że nie mają zwyczaju,
gospodyni skinęła głową i spokojnie wy
szła. Tamci trzej zwrócili się do mnie, że
mogę pójś za nią, jeśli chcę. Kilka głu
chych tąpnieć oznaczało wybuchy bomb w
nieokreślonej odległości. Wzmogły się wy
strzały artylerii. Nalot ogarniał bliższe te
reny miasta.
Iwański ze swego pokoju przyniósł gitorę.
Zwieszały się z niej kolorowe wstęgi. Poli
glota nalał porto. Iwański uderzył w struny,
ale przerwał i sięgnął po kielich.
Przez
mury przeniknął stłumiony gwizd. Samolot
pikował. W rzeczywistości na pewno już się
wznosił, a teraz dopiero doszedł głos. Bom
by mogły jeszcze nie upaść, może leciały
na nas. Podporucznik znów potrącił struny
i zaczął śpiewać białoruską pieśń, ze stron,
z których pochodził. Siedział pół wyciągnię
ty na kanapie pod ścianą, my trzej przy
stole. Pieśń była rozlewna, sentymentalna,
słowa chyba też.
Pomyślałem - myśl ta nie opuszczała
mnie cały czas — że to bardzo ładne sie
dzieć tak gromadnie na drugim piętrze
czteropiętrowej kamienicy, ignorując bom
bardowanie, odpowiadając na nie gita
rą, na przelcór nalotom, twarzą do ślepego
losu, ale nie na zbyt mądrze. Gdy trzeba
wystawiać głowę, to trzeba, po co jednak
narażać ją na bezcelowe zmiażdżenie?
I wtedy wwiercił się wizg, spadała wiązko
bomb, podporuczmik zaczął bić palcami w
struny, natężał głos, zawodząca piosenko
nie mogła tego wytrzymać, rwała się, mal
tretowana
gitara nie potrafiła wydać z
siebie dźwięków zagłuszających, podrygiwa
ły kolorowe wstęgi, podporucznik półleżąc
kulił się i krzyczał bezsensowną pieśń, wre
szcie trzasnęło, gdzieś jednak nie blisko,
on zaraz ściszył, jakby wypompował się, ale
ciągnął dalej, że niby nic się nie stało.

tylko głos drżał i palce szarpały nie zawsze
właściwe struny.
— Wcześnie zaczęli - powiedział Władek.
- Za to noc może być spokojna.
Potem mówił z dużym, jak na niego oży
wieniem, że teraz są naloty niemal wyłącz
nie nocne, nękające, dzienne okazały się
dla Niemców zbyt kosztowne, w nocnych
nie tyle chodzi o konkretne cele, jak dwor
ce, budynki państwowe, elektrownie, stocz
nie czy baterie dział obrony, co o niszcze
nie dla postrachu, dla wyczerpania ludnoś
ci; gdyby co noc zrywać się z łóżka i biec
do schronu, wkrótce ludzie opadliby z sił
i zszarpali nerwy. Lepiej przyjąć wyzwanie
i odpowiedzieć lekceważeniem, właściwie
pogardą. Dziś wyjątkowo przyszli wieczorem,
zebrało się im na odwagę, tym lepiej, noc
może być spokojna — pdwtórzył.
Iwański porzucił crułostkową śpiewkę I
brzdąkał szukając czegoś może stosowniiejszego do chwili (o ile gitara w ogóle mo
gła jej podołać), a poliglota rozlał resztę
portugalskiego wina. Odgłosy walki lotni
ctwa i artylerii wciąż dudniły, ale nie w
pobliżu, toczyła się ona nad innymi obsza
rami ogromnego miasta. Czasem dochodził
spóźniony dźwięk samolotu raptownie opa
dającego lub wznoszącego się, w drugim
wypadku natężony usilną pracą motorów,
kiedy wykonywał manewry bombardowania
lub ucieczki spod ognia czy od macek ref
lektorów. Brząkanie instrumentu trochę je
szcze trwało, potem ucichło, grający widocz
nie zdecydował się na jakąś melodię, od
chrząknął, podniósł rękę i - huknęło.
Podskoczyliśmy. Przez sekundę nie wie
dzieliśmy co się stało, aż dotarła świado
mość, że to działa grzmią. Niedaleki Hy
de Park przemówił skupionymi tam bate
riami. Odpowiadały mu drżeniem szyby
okienne i szkło rozstawione na stole. Iwań
ski trzymał wzniesioną rękę. Władek popił
wina i odstawił kielich bardzo powoli dba
jąc, by dłoń się nie chwiała. Kapral —
poliglota od nie dokończonego papierosa
odpalał nowego. Zrobiłem, po kolei* to
samo co ci dwaj. Skoro Hyde Park prze
mówił, znaczyło, że atak przenosi się na
nas. Artyleria słała pociski ku nadchodzą
cemu wrogowi Wydało mi się, że przez
barierę huku słyszę rzężenie silników.
Podporucznik Iwański wstał, poprawił się
jakby do ważnego wystąpienia, przerzu
cił wstęgi które opadły na strunach, 1
usiadł niemal wyprostowany. Zagrał.
— Oto dziś dzień krwi i chwały...
Detonacje dudniły w różnych stronach
i różnych odległościach, byliśmy w środku
wieńca, towarzyszył im nieustanny grzmot
dział. Szły fale, jedna za drugą, ale omi
jały nas. Wybuchy następowały seriami,
krótka przerwa i znów kilka uderzeń, któ
re wstrząsały domem. Niektóre bomby sły
szeliśmy jak leciały, inne eksplodowały bez
uprzedzenia, tych bałem się mniej,
jak
słyszysz grom, to już wiesz, że nie w cie
bie. Ukradkiem spoglądałem na sufit Wy
piłem
resztę wina, a gdy odstawiałem
kielich usłyszałem grad, spadały odłamki
pocisków artyleryjskich, upuściłem
kie
lich, przewrócił się, ale zdążyłem zatrzy
mać go przed upadkiem. Iwański śpiewał,
głośno, najgłośniej jak mógł. Po jakimś
czasie zorientowałem się, że to wciąż
pierwsza zwrotka, niemożliwe, żeby pierw
szy raz śpiewana, powtarzał ją,
może
zapomniał słów dalszych, albo uczepił się
krwi i chwały, wskrzeszenia i nadziei.
Aż rąbnęło — dom za kołysał, rozległ się
trzask rozbitej szyby, stolik podskoczył, kie
liszki stoczyły się, z sufitu sypnęły płatki
tynku. Zerwaliśmy się z miejsc, pod ściany,
w kąt. W ciszy jaka nastąpiła, w tym ułam
ku sekundy dźwięknęły struny, pudło gitary
wydało jęk. I znów rozhuczała się artyleria.
Był to ostatni akord nalotu. Jeszcze raz
przez moment o mury tłukły odłamki obron
nych granatów, potem Hyde Park przerwał
ogień, burza warcząc odchodziła, pomruki
cichły i w odzyskany spokój wszedł wznoczący się głos syren, które utrzymując się
na wysokim poziomie ogłaszały odwołanie
alarmu.
Spoglądając na twarze towarzyszy Widzia
łem, że są blade, moja z pewnością była
taka sama. Unikaliśmy patrzenia sobie w
oczy, chociaż to, że przeżyliśmy strach, nie
było wstydem. Zostało jeszcze sporo dżinu,
Władek nalał do kieliszków, a poliglota
powiedział:
— Zakłócili nam program, ale się nie da
my, co?
Nie daliśmy się i już po chwili, uprząt
nąwszy tylko szkło z wybitej szyby, szliśmy
do najbliższej stacji kolei podziemnej. Uli
ce, początkowo puste, wypełniały się. Obok
ludzi z cywilnej obrony, mężczyzn i kobiet,
w hełmach i z maskami gazowymi, pojawi
li się przechodnie, którzy spieszyli dokądś
lub wyszli zobaczyć, gdzie wydarzyło się
nieszczęście. Słyszeliśmy syrenę wozu stra
żackiego, widzieliśmy kilka łun. Nie szuka
liśmy miejsca, w które trzasnęła ta najbliż
sza bomba; tam na pewno pracowały już
ekipy ratowników, a służba drogowa szybko
uprzątała ulice, aby przywrócić normalny
ruch. Przed stacją tube’u plakat z napisem:
,,GO TO IT”. Jedyne hasło mobilizujące na
ród: „czyń swoje”. Tylko tyle. Nawet tę
prostotę potrafilibyśmy upałełycznić nawołu
jąc wielkimi literami: „spełnij swój patrio
tyczny obowiązek". Co najmniej.
Na dworcu rojno i gwarno. Pod ziemią
w obszerniejszych lub bocznych korytarzach
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wstaje z łóżka pan
koordynator pro
gramu
telewizyjnego?
Do której sam
może
spać, jeżeli zmusza te.
lewidzów do czekania
na ciekawy program do
późnych godzin noc
nych? Trzeba go chyba
podejrzewać o wyjątko
wą nieudolność
lub...
złośliwość, jeżeli godzi
ny wcześniejsze watuje
filmikami i reklamami
(np. „Pollena”) po to, by
około północy naznaczyć
porę dla audycji Hali.
ny Miroszowej! Kto
więc, a naprawdę podej
rzewam, że niewielu, do
trwał w ubiegły wtorek
do 22.30 nie żałuje Zre
sztą program „TWA.
RZĄ W TWARZ” ma z
dawna wyrobioną dobrą
markę. Tak, jak jego
autorka, od lat specjali
zująca się w tematyce
społeczno . obyczajo
wej, czysto „ludzkiej”.
Tym razem obiektem
jej rozważań, wspartych
autorytetem
socjologa
było działanie społecz
ne. Miroszowa pokazała

trzy przykłady społecz.
nego zaangażowania w
życie nas wszystkich
Akcja „Frombork” jako
wspólny wysiłek 25 tys
harcerzy zdała egzamin
w praktyce, w reporta
żu filmowym wypadła

nie wiem,, czy nie nale
żałoby się ich dopatrzeć
w specyficznej postawie
Polaka. Ofiarnego, zdol
nego do czynu jednora
zowego, do zrywu Głę
boko zapadły mi w pa.
mięć „Dialogi historycz
ne” (luty 73), w którym
jeden z dyskutantów, bo
dajże Adam Hanuszkie
wicz tak problem ten określił — na wołanie o
rzadki gatunek krwi po.
trzebnej dla ratowania
życia ludzkiego zgłosiło

ci czynienia innym do
brze, chęci niesienia po.
mocy
potrzebującym,
nie sposób ocenić bez ogromnego
szacunku i
podziwu Ale do refle
ksji skłania mnie, waż
niejsze chyba, szukanie
korzeni jej działalności
— określiła je bohater
ka reportażu sama —
,tak postępować uczyła
szkoła, a dom mój, dzia
łanie to w pełni aprobo
wał” No właśnie, truiz
mem byłoby powtarzać

Miroszowa i inni
trochę sucho, natomiast
ciekawym przyczynkiem
do spojrzenia na działał
ność społeczną był „A.
pel”. Wezwanie - proś.
ba o pomoc w pracach
porządkowych
wokół
Domu Weterana. W mi
lionowym mieście na apel zgłosiło się zaled.
wie kilka osób Dlacze
go? Czyżby było to świa
dectwem naszej znieczu
licy na ludzką niedolę
niedołężność, na potrze,
by bliźnich?
Autorzy nie znaleźli
na te pytania jednozna
cznych odpowiedzi —

się zimową nocą kilku
set warszawiaków, ale
nie sposób do tych sa
mych ludzi zaapelować
o utrzymanie porządków
na własnych podwór
kach! A toięc — zryw
ofiarność, zdolność do
poświęcenia, ale chyba
podszyte trochę słomia
nym zapałem...
Trzeci przykład —
„Warszawianka” — czyli
portret pani Zofii Ry
bickiej, od lat pracują,
cej wśród ociemniałych
żołnierzy jest sprawą
bezdyskusyjną. Tak pra
wdziwego poczucia i chę

i przypominać o koniecz
ności ścisłego dialogu
tych dwóch instytucji w
oddziaływaniu na mło
dych Ale czyz nie spo
tykamy się na każdym
kroku z konsumpcyjną
postawą, z pytaniem: co
ja z tego będę miał?
Młodzi zresztą doskona
le sami to czują — bo
daj identycznie sformu
łowany problem padł w
dyskusji w ostatnim blo
ku młodzieżowym —
chcemy dla siebie wszy
stkiego. nic w zamian
nie dając! Dobrze, że
chociaż prawidłowo wi-

72 (8921) 25 i 26 marca 1973 r.

BAŁTYCKI

dzą sprawę! Dużo w
tym i naszej winy. Tra
fiły mi absolutnie do
przekonania
wywody
doc. Gołębiowskiego na
temat dewaluacji poję
cia „działacz społeczny”
w naszym kraju i potrze
by jak najszybszego od
budowania istoty tego
pojęcia.
A w ogóle to myślę,
że znów nie pracowała
główka p koordynatora
czy jakiejś ważniejszej
persony Przecież dzia
łania społecznego należy
wymagać przede wszy
stkim od młodych, jak
świat światem młodzi
duchem i wiekiem pra
cowali z wewnętrznej
pasji a nie z nominacji!
Nie na etacie! Więc —
audycja pasowała wy.
pisz. wymaluj do pro
gramu „Telewizji Mło
dych” Bo przecież ich
przede v:szystkim trze
ba uczyć umiejętności
łączenia spratv włas
nych z cudzymi, skła
niać do próby przekształ
cania samotnego Judy
ma w kolektyw społecz
ników o wysokich kwa
lifikacjach, działających
z pasją i zaangażowa
niem emocjonalnym.

B. Kanofd

Hollywood - filmowy moloch
Rrym g„s2c2? podczas
zwiedzania Los An
geles z jego przyłegłościarai, koniecznie chce mi po
kazać kino (jakich tutaj
dużo) z oglądaniem filmów
bez wysiadania z samocho
du. Jest późny wieczór,
więc mamy tam wpaść
tylko na chwilę.
Jedziemy do San Pedro
(San Pitro — jak zwykło
się mówić o tutejszym por
cie i całej okolicy). U bra
my kasjerka pobiera opła
tę. Na przestronnym placu
przed ekranem, oprócz na
szego jest — dosłownie —
jedno auto. Zdejmuję ze
słupka głośniczek na lin
ce,
pstrykam
uruchamiacz i już pocieszna hi
storia disneyowskiego słoniątka
Dumbo
nabiera
dźwiękowej treści. Rozba
wiła nas, przeto pozostaje
my jeszcze do końca na
stępnego filmu pt. „Lobo”,
już nie kreskowego, o
wilczej rodzinie. Widzów
nie przybywa.
Coraz rzadsze wyprawy
do kin wynikają m. in. z
tego, że produkcja filmo
wa wyraźnie podupada. Co
lepszym aktorom nie opła
ca się pracować na wiele
frontów, gdyż progresja
podatkowa zżera dochody,
a wytwarzanie filmów ma
ło ambitnych, systemem:

Historia

(Korespondencja własna z USA)

„byle dużo i tanio”, pro
wadzi donikąd.
I. A TEGO
właśnie
dzisiejsze Hollywood
nie świeci już swym
dawnym blaskiem filmo
wej stolicy świata. Wciąż
jednak należy do żelaznego
repertuaru turystycznych
atrakcji. Zwiedzam znane
z twórczej... płodności Uni
versal Studio.
Najpierw — wizyta w
domku-garderobie jednej z
artystek, uwiecznionej na
licznych portretach,
po
czym start do wyprawy na

D

Zofia Borzycka
podpatrywanie
sekretów
produkcji filmowej, prze
znaczonej dla kina i tele
wizji.
Teren, zajęty przez wy
twórnię, jest tak rozległy
i stromo pofałdowany, że
większość trasy zwiedzam
z trójwagonowego autobu
siku bez szyb, o bokach
zastawionych luźną kratą.
Wehikuł sunie wśród skła
dów z rozmaitymi rekwi
zytami Można tu znaleźć
wszystko, czego dusza za
pragnie, od najpospolit
szych detali, niezbędnych
do urealnienia filmowej
akcji, aż po najbardziej
skomplikowane.
ERAZ droga wiedzie
wśród trafnej imita
cji uliczek i placów
wielu miast świata. Tu i
ówdzie ekipy rzemieślni
ków zmieniają szyldy lub
w inny sposób dopasowu
ją scenerię do aktualnych
potrzeb filmu, do którego
tutaj będą robione zdjęcia.
Taki sam artystycznie pod
robiony „autentyzm” za
dziwia w wiosce meksy
kańskiej, murzyńskiej, a
nawet swojskiej — z sa
dem, którego część otulono
sztucznym śniegiem, a w
drugiej — pozwolono na
niby owocować drzewom
wiśni.
OLEJ na zwiedzanie
filmowych
ateliers
pod dachem. Oto fra
gment wiernie odzwiercie-

T
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sażeniowych na warszaw
skim zamku.
Jest jeszcze dziedzina, w
której PKZ przysparzają
krajowi sławy i chwały:
polska szkoła konserwa
torska ma w świecie mar
kę b. wysoką. Toteż po
dejmuje się prace w róż
nych krajach (np. NRF
Egipt), przyjeżdżają
do
naszych pracowni konser
watorzy z wielu krajów,
by nas „podpatrywać”, uczyć się od nas. To cieszy
Nie mówię tu o całej
gamie spraw, nad którymi
pracują PKZ. Wspomnę
tylko o ogromnym dziale
— pracowni konserwacji
dzieł sztuki w całym wa
chlarzu jej gatunków; o
pracowni
fotograficznej
wykonującej na najnowo
cześniejszej aparaturze do
kumentację fotograficzną
zabytków (w skali krajo
wej PKZ posiadają 200
tysięcy
skatalogowanych
negatywów), a jest to prze
cięż forma nowoczesnego
utrwalenia obrazu zabyt
ku, z której być może • za
kilka wieków korzystać
będą konserwatorzy. I o
tyle będą w szczęśliwszym
niż ich dzisiejsi koledzy,
położeniu, że będzie to
wielkim ułatwieniem w
zabiegach konserwacyjno-rekonstrukcyjnych. Ä ja
kie to ważne — wiedzą
współcześni konserwatorzy
i budowniczowie, którzy
niekiedy lata całe trawią
na poszukiwania i studia,
których owocem ostatecz
nym jest zabytek sprzed
wieków, stworzony nieraz
od podstaw i wiernie z
pierwowzorem dziś, w wie
ku atomu i lotów kosmicz
nych. Tak to historia prze
plata się nieustannie z
dniem dzisiejszym.
ELŻBIETA KIRKOR

Sopot

Fot. W. Nieżywiński

W obronie '
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pożywienia, lekarstw i nie
dopuszcza do siebie wete
rynarzy i opiekunów.
Niezwykle
charaktery
stycznym
wydarzeniem,
rzucającym sporo światła
na problem badań i eks
perymentów z delfinami,
jest rezygnacja neurofizjologa dr. Johna Lilly, uwa
żanego za pioniera tego ro
dzaju badań, z prowadze
nia dalszych doświadczeń
na tym polu. Dr Lilly oświadczył niedawno, że
skłoniła go do tego świa
domość, że jego badan’®
naukowe odbywają się kosz
tern zdrowia i życia tych
zwierząt. Lapidarnie okreś
lił on swoje badania: „Utrzymywałem obóz koncen
tracyjny dla moich przy
jaciół”.
Wydaje się, że nie ulega
wątpliwości fakt, iż po
czątkowe wyniki obser
wacji delfinów i pewne
powierzchowne wyniki ba
dań zostały wyraźnie prze

cenione przez uczonych i
zainteresowane kręgi woj
skowe. Różne cudowne wy
czyny delfinów, m. in. za
bawy z piłkami, z dziećmi,
a nawet ratowanie ludzi
— można łatwo wytłuma
czyć biologicznie. Delfiny
nie kierują się jakimś od
powiednikiem
ludzkiego
humanitaryzmu, lecz po
prostu wrodzonymi im re
akcjami wydobywania na
powierzchnię swoich ma
łych potomków czy cho
rych osobników.
Jak podaje dr Hans-Gun
ter Petzold — delfinyz taką
samą gorliwością „ratują”
rzucone im przedmioty,
jak to czynią z tonącymi
ludźmi. Nic też dziwnego,
że ratują człowieka przed
rekinami, które należą do
ich nieprzyjaciół i dlatego
są ' przez nich zwalczane,
niezależnie od tego czy akurat w pobliżu znajduje
się człowiek.
Porównanie wagi mózgu
delfina w szczególności
silne pofałdowanie i ilo#

Echa muzyki młodzieżowej

O nowych płytach
jednak wolę wokalistkę w
ZIŚ omówienie trzech
standardach jazzowych.
nowych polskich płyt,
Tu dopiero
ma okazję
które ukazały się owykazać się
kunsztem
statnio w sklepach (no
stwarzania
nastroju
po
wych jednak tylko w sen
przez
dziesiątki
pełnych
sie edytorskim,
bo na
niuansów
artykulacyjgrań dokonano tak daw
nych odmian swego głosu.
no, że prawie już o nich
OCENA: ♦** 1/2.
zapomniałem). Przy ocenie
SXL 0887 „WSZYSTKIM
przyjąłem bardzo popular
ZAKOCHANYM” — „SKAL
ny na całym świecie (sto
DOWIE”.
suje go większość
pism
muzycznych) system gwiazd
Jedna z dwóch nagra
kowy. Oto jego znacze
nych
jeanocześnie
płyt
nie: pięć gwiazdek — pły
zespołu; ta właśnie miała
ta znakomita, rewelacyj
być odbiciem nurtu bliż
na, cztery — bardzo do
szego piosence niż rocko
bra; trzy — dobra; dwie
wi. Płycie nic nie moż
— przeciętna; jedna — zła.
na zarzucić poza tym, że
SXL 0847
—
„SOUND
jest...
nieco
monotonna.
OF
MARIANNA WRÓB
Owszem, zawiera
nowo
LEWSKA”, Z SERII „PO
czesną muzykę rozrywko
LISH JAZZ”, VOL. 31.
wą, rytmiczną i co naj
Marianna
Wróblewska
ważniejsze —
brzmienio
— bezsprzecznie najwięk
wo bardzo indywidualną
sza indywidualność
pol
(„Skaldów”
nie
sposób
skiej wokalistyki jazzowej
nie
rozpoznać od pierw
i rhythm and bluesowej.
szych nut każdego utwo
Na płycie prezentuje swo
ru), niemniej
sądzę,
że
je
szerokie
upodobania
wyczerpuje
się
ostatnio
stylistyczne oraz możliwo
ln.węncja melodyczna
A.
ści interpretacyjne: jedna
Zielińskiego. Samo powie
strona zawiera standardy
lanie charakterystycznych
jazzowe (głównie ballady),
dla niego pomysłów har
druga — poza jednym umonicznych i
aranżacyjtworem, polskie piosenki,
nych nie wystarczy. Część
opracowane w beatującej
utworów' jest „ubeatowiokonwencji przez Zb. Na
na” („Księżyc we włosv”
mysłowskiego; teksty tych
jest dość wyraźną repli
piosenek śpiewa wokalist
ką
bardzo
popularnego
ka w wersji
angielskiej,
niegdyś „Hey Joe”; nawet
widać nauczyło jej tego
ostinatowa partia gitary w
niepowodzenie interpreta
podkładzie została zachowa
cji muzyki rhythm and
na), część nawiązuje do in
bluesowej w języku pol
nych wzorów („Tylko mu
skim. Chociaż wykonanie
zyka” — romantyczny walc,
owych piosenek jest w za
„Wolne są kwiaty na łą
sadzie
nienaganne,
choć
ce” — rozwichrzona rytmi
dobrze
brzmią
opraco
cznie, zmienna metrycznie
wania Namysłowskiego (z
piosenka jakby ze studen
charakterystyczną dla nie
ckiej estrady). W sumie —
go „ostrą”
harmonizacja
kilka wpadających w ucho
sekcji detej), choć całość
melodii („Łagodne światło
pełna jest swingu (czego
twoich oczu”, „Wszystkim
brakuje np. wersji piosen
zakochanym”),
ale brak
prawdziwego przeboju.
k| „Sprzedaj mnie wiatro
OCENA: ** 1/2.
wi**, nagranej na płycie
SXL
0888
„KRYWAŃ,
przez Wróblewską uprzed
KRYWAŃ” — „SKALDO
WIE”.
nio z „Ramą 111”) — to

D

Tutaj zawarty jest har
dziej rockowy rozdział hi
storii zespołu z ostatnich
dwóch lat. W wypadku te
go rodzaju muzyki opusz
cza Zielińskiego jego orygi
nalna inwencja,
zaczyna
się plątać w eklektycznych
skojarzeniach
stylistycz
nych, co bynajmniej
nie
wygląda na świadome od
bicie integracji
gatunko
wej.
Czegóż tu nie ma:
dość prymitywne próby roz
budowy formy,
cytaty z
klasyki, blues, efekty kolo
rystyczne (wyjątkowo nie
wymyślne jak na ten ro
dzaj muzyki), jazz-rock, ry
tmy afro i... muzyka gó
ralska.
Jeden już powód powi
nien zniechęcić Zielińskie
go do kojarzenia
„Skal
dów” z nowoczesnym roc
kiem: brak rasowego wo
kalisty tego rodzaju w ze
spole;
przy tym jak na
dość długie partie impro
wizowane — nie jest ża
den z solistów nawet wię
cej niż przeciętną indywi
dualnością w tym wzglę
dzie. Najbardziej przebojo
wy utwór — „Gdzie mam
ciebie szukać” (echa kon
cepcji „Santany” w solów
ce gitary wyraźne), najcie
kawsze opracowanie — „Ju
has zmarł” (tu dobrze ko
jarzą się rytmy afro-kubań
skie z melodyką opartą na
góralskiej skali). Jeden z
utworów nawiązuje wybit
nie do dawnych, doskona
łych piosenek „Skaldów” —
„Jeszcze kocham”. Gdyby
tylko ciekawiej go zaaran
żować...
OCENA: **
1/2
(byłaby
wyższa o pół
gwiazdki,
gdyby nie słaba tytułowa
suita, zajmująca całą stro
nę płyty).

S. Danieiewicz

bruzd) z wagą jego ciała
oraz budową, doprowadzi
ły naukowców do wniosku,
że podobieństwo do mózgu
człowieka pozwala spo
dziewać się od delfinów
reakcji zbliżonych, ieśli nie
takich samych, jak u czło
wieka. Okazało się, że del
finy posiadają lepszą niż
człowiek zdolność orien
tacji. Delfin potrafi popły
nąć wprost na rzucone mu
w wodę w odległości 25
metrów ziarno z „zawią
zanymi oczyma”, dzięki
„wysyłaniu” i „przyjmowa
niu” dźwięków ultrakrót
kich — od 100 do 3000
kHz, nieuchwytnych dla
ludzkiego ucha. Delfiny
posiadają więc swego ro
dzaju radar.
Zawód jaki przyniosły
dotychczasowe badania na
ukowe, w porównaniu z
oczekiwaniami jakie to
warzyszyły
rozpoczęciu
tych prac badawczych, nie
oznacza oczywiście całko
witej rezygnacji z dalszych
doświadczeń i prób.
Jednak na potępienie
zasługują wszelkie próby
wykorzystania łatwowier
nych i łagodnych zwierząt
dla celów militarnych. Ta
kie postępowanie rani po
czucie humanitaryzmu i
stanowi nadużycie nauki.
K. BIAŁKOWSKI

Znani
realizatorzy
gdańskiej
telewizji
ZDZISŁAW PIETRAS
I WOJCIECH JAN
KOWSKI
nakręcili
film o rejsie „Daru Po
morza” w olimpijskich
regatach
„Operation
Sail”.
Opowiedzieli o lu
dziach w działaniu. W
działaniu
rozumnym,
metodycznym, upartym.
Filmowa opowieść Pie
trasa i Jankowskiego
wywodzi się z dobrej
szkoły polskiego filmu
dokumentalnego. Reali
zatorzy uniknęli tanie-

Ludzie
i żagle
go efekciarstwa. Poka
zali twarze skupione
przed podjęciem decy
zji, ręce zaciśnięte na
szorstkości płótna, nogi
zaparte w zwoje manilowej liny.
Zatytułowali
swój
film po prostu „Kapi
tan”, bo jego głównym
bohaterem jest znako
mity żeglarz, komen
dant „Daru Pomorza”
kpt, ż.w. KAZIMIERZ

trze zostało częściowo zdemolowane podmu
chem, sporo osób doznało obrażeń. Dziś
chce się zabawić, jutro dzień jak co dzień
W pachnących włosach Janet miała złocistoróżową wstążkę. Gdy tańczyliśmy któryś
raz z rzędu, wyciszono muzykę i przez me
gafon podano, że został ogłoszony nowy
alarm. Muzyka wróciła. Może ktoś wyszedł,
ole nie zrobiło się mniej gęsto. Otarłem się
o poliglotę, który też tańczył. Władek i Iwań
ski zostali- przy stoliku. Nie tańczyli, jak
by ojcowali nam, byli dość posępni.
— Dobrze przyprowadziłem? - zapytał po
liglota.
— Doskonale.
— Widzę właśnie.
Pocałowałem Janet w mieniącą
się
wstążkę.
— Chcesz wyjść? — zapytała.
— Ależ nie!... Jeszcze nie teraz.
Gitara, instrument na bombardowanie
absurdalny. Wstęgi przy niej - niedorzecz
ne. Wstążka we włosach — co innego.

Z
* TYGODNIKACH
czasu
E wtorek 27 bm. ob
chodzić
będziemy
Dzień Teatru. Ocze
kiwałem bogatej i cieka
wej lektury na ten te
mat, jakichś wspomnień i
opisów pracy na deskach
scenicznych, ale się za
wiodłem. Czasopisma jak
by się zmówiły: milczą.
Jeden tylko „Przekrój”
pamiętał o tym wydarze
niu i uczcił go życzeniami
dla ludzi sceny i dowcip
nym jak zawsze wierszem
Ludwika Jerzego Kerna.
Ogólnie biorąc ostatnie
tygodniki wydają mi się
mniej ciekawe niż to by
wało poprzednio. Z wielu
raczej przeciętnych pozy
cji, ciekawym pięciem te
matu wyróżnia się artykuł
pt. „Czas marnotrawiony”

W;

JURKIEWICZ, icspółtwórca zwycięstwa na
szej fregaty.
„Kapitan”, to opo
wieść, o normalnych
ludziach, na normal
nym żaglowcu, który
płynie, aby zwyciężyć,
bowiem wszyscy z za
łogi, od Jurkiewicza,
aż do marynarzyka o
twarzy cherubinka, któ
ry mocuje się z ryżo
wą szczotką, chcą tyl
ko jednego — zwycię
stwa. Chcą być najlep
szymi, znają swoją ro
botę i wykonują ją z
sercem..
Z. H.
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Co nowego

Nie marnujmy

K

Wstążka
przytulone do ścian prycze _ piętrowe dla
tych, co chcieli się tu schronić. Część prycz
zajęta. Od czasu wielkich bombardowań Lon
dynu w drugiej połowie czterdziestego, nie
którzy mieszkańcy - zwłaszcza dziadkowie z
wnukami - nocowali tu często lub stale go
dząc się na niewygody publicznego noclegu
w zamian za bezpieczeństwo. Uderzył ciepły
wiatr wypchnięty z tunelu pędzącym pocią
giem.
W pierwszym barze było jeszcze rojniej
i gwarniej nl>ż na dworcu. Wypiliśmy małą
whisky i piwo. Poliglota oświadczył, że przy
gotowanie mamy dobre pod każdym wzglę
dem i czas na poważne sprawy. Poprowa
dził do małego musie hallu, uczęszczanego
przez młodzież.
Janet pracowała u Lyonsa, obsługiwała
setki konsumentów dziennie. Przyszła tu, że
by tym razem ją obsługiwano, powiedzia
ła, i żeby odprężyć się po nalocie, w cza
sie którego rozwalono dom naprzeciwko;
w jej lokalu wypadły wszystkie szyby, wnę

w „Tygodniku Demokra
tycznym”. Autor tak za
czyna swoje rozważania:
„Ostatnio, na różnych na
radach,
konferencjach
związkowych, a także w
publicystyce — zastana
wiamy się często nad tym,
jak „wypełniać” czas wol
ny, czas po pracy. Gdybym
był złośliwy, powiedział
bym: niech ludzie przy aprobacie
dotychczasowej
sytuacji pod tym wzglę
dem, robią po pracy zaku
py,
odwiedzają
apteki,
pocztę, sądy, różne urzędy.
Wówczas problem przesta
nie istnieć”.

Przytaczając przykłady
marnotrawienia czasu, au
tor sięga również na Wy
brzeże: „W Gdańsku tłu
my oblegają również kasy
trójmiejskiej kolejki elek
trycznej, gdzie z czterech
kas zwykle „urzęduje” jed
na, łącząc w dodatku sprze
daż biletów z wymianą mo
net do automatów.” I da
lej: „Jak doświadczyłem
niedawno na własnej skó

rze — dużo czasu i ner
wów tracą gdańszczanie
na poczcie głównej przy
ul. Długiej. Między go
dziną 16 a 17 połowę okie
nek chronią tabliczki: „Nie
czynne”. Kolejki bywają
odstraszające — stoją w
nich chyba tylko ci, któ
rym zależy na dacie stem
pla pocztowego”.
Wybrzeżowe doświadcze
nia miały widać duży
wpływ na powstanie arty
kułu, bo również omawia
jąc organizację pracy w
sklepach, autor sięga po
nasze przykłady: „W gdań
skim supersamie PSS przy
al. Grunwaldzkiej — na
12 kas, 5 jest zepsutych”.
Konkluzja jest prosta,
choć niepokojąca: „pow
szechnym niemal zjawis
kiem jest, że nie ceni się
czasu ludzkiego zwłaszcza
po dniu roboczym. Zwłasz
cza, ale nie tylko, marno
trawi się bowiem także
czas przeznaczony na pra
cę”.

dlonej, kalifornijskiej pu
styni z jakiegoś westernu.
Głaz, sprawiający wrażenie
prawdziwego, okazuje się
lżejszy od piłki. Rozmaite
wnętrza domostw, na przy
kład z ogrodem, w którym
za naciśnięciem
guzika
zmienia się pora dnia, a
na żądanie — pada deszcz.
W innym pomieszczeniu
spontaniczna wesołość bu
cha przy makietach stat
ków, samolotów, pocią
gów, które za sprawą wy
specjalizowanych filmow
ców, na ekranie do złu-

O tym drugim rodzaju mar
notrawstwa, przynoszącym już
wymierne straty gospodarcze,
piszą sugestywnie „Kulisy” w
publikacji pt. „Taki pejzaż”.
Obrazek z fabryki, w której
jest czas na śniadanko, wód
kę i kawały (nieraz tragiczne
w skutkach) wywiera przy
gnębiające wrażenie, choć pis
mo ani nie grzmi w wielkie
trąby, ani nie podsuwa czy
telnikom wnioskóiy. Marno
trawstwo, beztroska i przysło
wiowy „abotomoizm” oburza
jednak każdego.

Zupełnie inne uczucia
wiary w solidarność ludz
ką i nadziei w zaangażo
wanie się w każdą słusz
ną sprawę, budzi „Lite
ratura”. Drukuje ona arty
kuł pt. „Pomoc prosto z
nieba”. Jest to opowieść
o szlachetnych ludziach z
Zakładów Optycznych w
Warszawie. którzy sami,
przez nikogo nie proszeni,
zbudowali
ponadplanowy
mikroskop i ofiarowali go
dr. Ryszardowi Kociębie
w Szpitalu Powiatowym
w Trzebnicy koło Wrocła
wia. Lekarz ten już w
październiku 1971 roku wy
konał pierwszą w Polsce
(a ósmą w świecie) opera
cję polegającą na reinplan
tacji całkowicie obciętej
dłoni. Od tamtego czasu,
w Trzebnicy dokonano już
kilka podobnych operacji,
ale ciągle bez odpowiednie
go mikroskopu. I oto łań

dzenia przypominają te „ży
we”, autentyczne. Śmiech
zostaje wywołany, miano
wicie, pokazem zastosowa
nia machiny do robienia
fal na wodzie i naczyńka,
które wystarczy pocisnąć,
by wydzieliło kłęby pary
parowozowej, albo chmur
majestatycznie
szybują
cych w przestworzach.
wysokości, na której
się znajduję, widać
całe Hollywood, wto
pione w bezkresną aglome
rację Los Angeles. Otocz
ka imperium filmowego —
to nocne lokale przyciąga
jące rewiowym programem
ze strip-teasem, domy gier
i zabaw, dyskoteki, wy
twórnie nagrań płytowych,
sklepy, w których przepła
ca się za wszystko z racji
ekskluzywnego ich położe
nia.
Tutaj bywa się w intere
sach i na rozrywkowych
szaleństwach. Mieszka się,
natomiast, w bezpiecznej
odległości, m. in. w Mali
bu,
pełnym
domostw
gwiazd filmu, radia i tele
wizji. Można ich także spo
tkać np. w Palm Springs —
— oazie na pustyni: mie
ście milionerów — które

Z

nie życzy sobie przyjmowa
nia nowych mieszkańców
w obronie spokoju dla
Franka Sinatry i wielu
innych sław, znajdujących
tu swój azyl od zgiełku i.„
smogu metropolii.
Chyba, że ktoś wolał
zdobyć sobie rezydencję
przy słynącym, z malowni
czego usytuowania, eksklu
zywnym,
hollywoodzkim
Sunset Boulevard, gdzie
każda posiadłość jest wi
zytówką kolosalnych do
chodów jej właściciela.
Nie dojdziesz tam na pie
chotę! Nie ma chodników,
a na całej długości tego
Słonecznego Bulwaru obowiązuje absolutny zakaz
zatrzymywania samocho
dów. Bogacze zabezpiecza
ją się, jak mogą, przed
wścibstwem intruzów.
WIATOWA
stolica
filmu” nie daje za
wygraną. Nadal przy
bywa odcisków stóp i dło
ni na cementowych tabli
cach pamiątkowych, _ po
święconych najbardziej po
pularnym aktorom. Nadal
z nabożeństwem odwiedza
się słynną Aleję Gwiazd,
uwieczniającą nieśmiertel
ne nazwiska: Kirk Douglas,
James Stewart i wielu in
nych uhonorowanych tego
rodzaju wyróżnieniem. Na
dal przeznacza się dziesiąt
ki milionów dolarów na
kręcenie
poszczególnych
tytułów.
Jak będzie Hollywood
siał, tak będzie zbierał... W
każdym bądź razie, walka
o supremację w przemyśle
filmowym toczy się nie tyl
ko w interesie rekinów fi
nansowych. Zainteresowa
ne utrzymaniem się przy
tym „ołtarzu sztuki” są
przede wszystkim tysiące
bezimiennych
pracowni
ków, będących na usługach
molocha filmowego i tele
wizyjnego. Drżących na myśl
o jego krachu przez wzgląd
na swoją egzystencję.

Ś

Tajemiiice profesora
® Dokończenie ze str. 5
zespołu naukowców Zakła
du Technologii Tłuszczów,
którym kieruje. W związku
z przygotowywaną refor
mą studiów i zmianą pro
gramów nauczania wiele
czasu pochłania mu praca
w komisji programów dla
wydziałów chemii politech
nik w Polsce, powołanej
przy Radzie Głównej Min
Nauki i Techniki.
— Jeśli chodzi o Zakład
Technologii Tłuszczów —
powiada profesor —
to
główne wysiłki koncentru
jemy na badaniach dwóch
węzłowych problemów, tzn
mających najwyższą rangę
w tej dziedzinie w ska
li krajowej. Pierwszy
z
nich — to problemy z dzle
dżiny budowy aparatury
pomiarowej, a ściślej: cho
dzi o konstrukcję nowego
typu chromatografu. Drugi
zaś dotyczy badań katali
tycznego utwardzania tłusz
czów oraz konstrukcji włas
nego katalizatora. Stopień
zaawansowania tych badań
pozwala stwierdzić że zo
staną zbudowane nowe aDaratv, które bedzie można
przekazać przemysłowi do
seryjnej produkcji, podob
nie jak zbudowany — rów
nież w naszym zakładzie —
(i opatentowany) pierwsza
chromatograf gazowy, w
oparciu o który Wrocław
skie Zakłady „Elfo” wy
puściły już całą ich rodzi
nę.
Z zainteresowaniem słu
cham opowieści o stopniu
zaawansowania prac nad
konstrukcją nowych apa
ratów prowadzonych przez
zakład. Przy okazji dowia-

cuch ludzi dobrej woli po
konuje znieczulicę, obojęt
ność, biurokrację, zaopatru
jąc Szpital Powiatowy w
niezbędny aparat.
Autor tej opowieści jest
trochę zdenerwowany i obu
rzony faktem, że to właści
wie przypadek sprawił, iż mi
kroskop znalazł się wreszcie
tam, gdzie powinien być od
roku. To fakt. Oburzenie jest
chyba słuszne.
Ale mimo
wszystko publikacja ta jest
hołdem dla ludzi o wielkich
sercach i złotych rękach, sko
rych do szybkiej roboty. Ar
tykuł ma w sobie ogromny
ładunek optymizmu i wspania
le udowadnia tezę, że przy
ogólnej życzliwości
i wza
jemnym zrozumieniu się —
nie ma rzeczy niemożliwych.

Echa Dnia Kobiet jesz
cze ciągle brzmią w róż
nych czasopismach. „Ty
godnik Demokratyczny” i
„Tygodnik Morski” za
mieściły omówienie arty
kułu z radzieckiej „Litieraturnoj Gaziety”. Już sa
me tytuły tych publikacji
mogą wpędzić mężczyzn w
kompleksy. Radziecki arty
kuł ukazał się pt. „Dogo
nić kobiety”, a polskie
pisma zatytułowały go „Ko
biety górą” i „Podobno
słaba płeć”. Jak tak dalej
pójdzie panowie będą mu
sieli rozpocząć starania o
równouprawnienie dla sie
bię.
(zbicz)

duję się o wielu, wielu in
nych obowiązkach profeso
ra. Przeglądam przysłaną
profesorowi do zaopiniowa
nia książkę o technologii
przerobu ziemniaków (prof.
Niewiadomski zanim
w
1949 r. rozpoczął działalność
na PG przez kilkanaście
lat pracował w przemyśle
gorzelnianym oraz tłuszczo
wym i zastanawiam się
czy może on mieć jeszcze
czas na robienie czegokol
wiek, co nie jest związane
z jego naukową działal
nością? Gdy głośno wyra
ziłem swą wątpliwość pro
fesor z satysfakcją opowie
dział jak pasjonuje go ko
lorowa fotografia dodając,
że w ubiegłym roku ucze
stniczył w krajowym kon
kursie fotografii kolorowej
prezentując 35 przezroczy
(wraz z podkładem muzycz
nym i recytacjami wierszy
w dialekcie kaszubskim
przez mgr Gorej — pracowniczke instytutu) ukazu
jących pory roku na Ka
szubach i że w skali woje
wódzkiej uzyskał III na
grodę oraz prawo do udzia
łu w finale tego konkursu.
— Jak pan to robi, pro
fesorze. że znajduje pan
czas jeszcze na fotografię?
— Jeśli chodzi o gospo
darkę własnym czasem to
przyznam, że jestem nie
słychanym skąpcem. Wy
korzystuję dosłownie każ
dą minutę, a wiele z nich
nawet...
podwójnie.
Po
prostu: codziennie — z
wyjątkiem niedzieli kiedy
śpię dłużej — wstaję pun
ktualnie o godz. 5.30. 5.50
— 6.00 robię „pod prog, ram radiowy” poranną
gimnastykę, potem ubie
rając się słucham w II
programie lekcji języków
obcych doskonaląc znajo
mość angielskiego, fran
cuskiego
i rosyjskiego.
Podczas śniadania o 6.30
wysłuchuje
wiadomości
dziennika, jadąc kolejką z
Sopotu do pracy czytam
prasę, a w instytucie każ
dą chwilę wykorzystuję na
załatwianie
bieżących
spraw. Po powrocie do do
mu chwilę odpoczywam po
obiedzie, po czym przeglą
dam korespondencję, przy
gotowuję na nią odpowie
dzi, studiuję naukowa lite
raturę itp. O godz. 19.30
podczas kolacji oglądam
dziennik telewizyjny i od
godz. 20 do 22 znów w
skupieniu pracuję.
— A co na to żona?
— No, skarży się czasa
mi, że przez cały tydzień
nie mamy kiedy omówić
domowych spraw. Mamy
na nie wyznaczony czas
podczas śniadania w nie
dzielę. Tego dnia zabawiam
się w domowego mechani
ka — naprawiam sprzęt
elektryczny, usuwam ew.
usterki w mstalacji i wszel
kich urządzeniach gospo
darstwa domowego. Lubię
te zajęcia, a wykonując je
po prostu wypoczywam.
J. KRÓLIKOWSKI
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19JO — Dziennik Telewizyjny,
28.08 — „Nad
rzeką
Kongo”
TV Atlas S wda te,
*0,15 — „Sonata na
skrzypce
i fortepian op. 8 Karola Szy
manowskiego,
21.00 — 24 godziny,
21.10 — Scena Monodram „Li
sty do Pani Z” — „Hobby”
wg Kazimierza Brandysa,
21.20 — „Szkice” program pu
blicystyczny,
21.50 — „A jednak to moja
rodzina”
(Testament arty
styczny),
22.50 — „Sliro John” powt. lek
ej i,
23.20 — Program na środę.

zień w TVP
PROGRAM I

je 15 lat" — film — Labo
ratorium, „Moje i nasze”,
„Turniej na pięciolinii”,
18.10 — Gra
kwartet
czecho
słowacki,
18.25 — „Panorama”
magazyn
•informacyjny (z Gdańska),
18.45 — „Statki na wagę gos
podarności” program publi
cystyczny,
19.20 — Dobranoc — Snip i
Snap — (podróż),
19.30 — Dziennik TV i wyniki
ciągnienia Krajowej Loterii
Pieniężnej,
20.05 — „Hajducy kapitana An
gela” film fab. prod. rum.
(kolor),
21.35 — „Dokąd mogą pójść”
z cyklu: Profile kultury.
Scenariusz i realizacja An
drzej Gerłowski,
*2.00 — Dziennik TV i wia
domości sportowe,
22.25 — Studio przebojów —
program TV NRD,
23.05 — Program na środę.

NIEDZIELA
7.30 — Program dnia,
8.45 — Radar
— . wojskowy
magazyn filmowy,
0.00 — Dla młodych widzów:
10.20 — Antena — informacje
o programach TV i PB,
10.35 — Klub Sześciu Konty
nentów, Wiatraki 1 kompu
tery (kolor),
11.15 — Nowiny muzycznej oficyny,
11.50 — Dziennik TV,
12.05 — Sportowy
magazyn
sprawozdawczy,
13.45 — Przemiany,
14.15 — W obiektywie,
14.45 — Losowanie
numerów
Totolotka,
15.00 — Dla dzieci: Ludwik Je
rzy Kern — „Karampuk” —
15.25 — Wielka Gra — teletur
niej,
16.15 — W starym kinie. Co się
stało z trzecią nowelą „Erolki”?
17.05 — „Między oodziennością
a gwiazdami”
17.40 — Mała
Scena
Teatru
Rozrywki
V
16.16 — Tele-Echo pod red. Ireny Dziedzic (kolor),
18.20 — Dobranoc — Makowe
panienka (kolor),
18.26 — Dziennik TV plus wy
niki Toto-Lotka,
88.05 — „Wielka
miłość
Bai21.06 —
2L16 —
21.25 —
roar.
81.55 —
22.40 —
łek.

Środa

Magazyn sportowy,
Program na poniedzia
PONIEDZIAŁEK

UM — Program dnia,
16.2« — Dziennik TV,
16.40 — Dla
dzieci:
Zwierzy
nie«, w programie m. in.
filmy „Urządzenie ogródka”
z serii: „Psi żywot” oraz
„Zdrowy pacjent” z tarli:
Augie Doggie,
17.25 — Echo stadionu,
17.55 — Magazynk
kulturalny
pod red. Grażyny Bral (z
Gdańska),
18.25 — „Panorama”
magazyn
informacyjny (z Gdańska),
16.45 — Magazyn Postępu Tech
-nicznego,
*
19.20 — Dobranoc „Miś z ekienka”
(kolor),
19.30 — Dziennik TV,
20.05 — Teatr Telewizji:
Ro
man Brandstaetter „Upadek
kamiennego domu”. Reżyse
ria — Tadeusz Worontkiewlcz. Scenografia — Andrzej
Sadowski. Oprać, muzyczne
—
Krzysztof
Łopalewski.
Wykonawcy: Hanna Bedryńska, Andrzej May, Zbigniew
Józefowicz, Bolesław Nowak,
21.05 — Program publicystycz

ny,

PIĄTEK
10.00 — „Alfred
Hitchcock
przedstawia” — film,
16.30 — Dziennik,
16.40 — Dla dzieci: „Pora na
Telesfora”,
17.25 — Nie tylko dla pań,
17.45 — Wieczorne melodie —
radź. program rozr.,
18.20 — Turystyka i wypoczy
nek,
18.30 — „PANORAMA” — MA
GAZYN INFORMACYJNY (Z
GDAŃSKA),

WTOREK
8.85 — „Wielka miłość Balza
ka”' telewizyjny film seryj
ny produkcji polsko-francuskiej cz. I. „Nadzieje i
upokorzenia” (kolor),
18.25 — Program dnia,
10.30 — Dziennik TV,
16.49 — Telewizja Młodych In
trodukcja — „Zegnajcie mo

SOBOTA
10.00 — „Markiza Angelika” —
film fab. prod, franc.-włosko-NRF (kolor),
13.55 — Sprawozdanie z meczu
hokejowego o
mistrzostwo
świata grupy A
Polska —
Czechosłowacja (II i III ter
cja),
15.30 — Program I proponuje,
15.50 — Redakcja Szkolna za. powiada,
16.30 — Dziennik,
16.40 — DLA MŁODYCH WI
DZÓW: „BUDUJEMY DOM”
— turniej wiedzy o zawo
dach budowlanych (z Gdań-

NIEDZIELA
14.25 — Program dnia,
14.30 — Dla młodych widzów:
„Rund” program TV NRD.
15.30 — Telewizyjny
Turniej
Młodych Mistrzów.
16.30 — „Powrót” program o
cieciach głuchych,
17.00 — Klub Dobrej
Książki
— program publicystyczny,
17.30 — (Filmy
Kazimierza
Kutza) „Ktokolwiek wie” —
film fab. prod, polskiej,
19.20 — Dobranoc (kolor'
19.30 — DTV,
N
20.05 — „Wieczór taneczny” cz.
II program rozrywkowy Eu
ro wizji (kolor),
20.50 — „Klasycyzm
polski”
(Dźwięk i linia) — program
prowadzą prof, dr Wiktor
Zin i dr Jerzy Parzyński,
21.40 — „Czy pismo nie kła
mie” — film Urszuli Lityń
skiej,
22.00 — Teatr Telewizji: „Nie
kochana" wg noweli Adolfa
Rudnickiego. Scenariusz An
drzej
Żurowski.
Reżyseria
Michał Rosiński. Reż. TV —
Marian Ligęza. Scenografia
Włodzimierz
Komorowski.
Opracowanie
muzyczne
—
Grzegorz Kardas. Wystąpią:
Maria Chruścielówna, Cze
sław Stopka (z Gdańska),
22.50 — Program na wtorek.
WTOREK
16.45 — Program dnia,
16.50 — „Slim John” kur* pod
stawowy języka angielskie
go,
17.20 — Port XXI w. % cyklu:
„Morze 2000” program pu
blicystyczny pod red. Ja
nusza Michalskiego i Jerze
go Ringera (z Gdańska),
17.50 — „Nasz dom dziś i Ju
tro” program popularnona
ukowy,
18.15 — „Miejsce
urodzenia”
program publicystyczny,
19.20 — Dobranoc,

GDANSK, Opera, Traviata,
g. 19; pon. niecz. Teatr „Wy
brzeże”,
Potępienie doktora
Fausta, g. 19; pon. niecz. Ha
la Stoczni Gdańskiej, Warren
Schatz z USA, g. 17 i 19.30;
pon. niecz.
WRZESZCZ, Miniatura, Uwaga! Stopi Kraksiak!, g. 16;
pon. niecz.
SOPOT,
Kameralny,
La
ment, g. 19; pon. niecz.
GDYNIA, Muzyczny, Karie
ra Nikodema Dyzmy, g. 16.15;
pon. Czarująca szewcowa, g.
19.15.
TCZEW, Teatr Ziemi Gdań
skiej,
pon.
Trędowata,
g.
17 i 20.

ŚRODA
16.50 — Przegląd prasy nauko
wo-technicznej,
17.00 — „Kto ma autorytet” —
program public.,
17.25 — Świat w kamerze na
szych reporterów
„Okoli
ce Pepłowskich”,
„Fiordy
Marsylii”,
17.50 — Za Odrą za Łabą —
program public.,
18.50 — Dobranoc,
19.00 — Dziennik,
19.30 — „Karuzela” —
radź.
program rozr. (kolor),
20.40 — Spotkania z medycy
ną — „Załamanie”,
21.20 — 24 godziny,
21.30 — Teatr Kobra— „Klu
cze”,

(w poniedziałek nieczynne)
Muzeum Narodowa w Gdań
sku czynne w godz. 9—14.
Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku czynne w godz.
10-16.
Oddział Rybołówstwa w Helu
czynny w godz. 10—17.
Muzeum
Etnograficzne
—
Pałac Opatów w Oliwie czyn
ne w godz. 10—17.
Muzeum Archeologiczne
w
Gdańsku czynne w godz. 11—
17.
Muzeum
Historii
Miasta
Gdańska — Ratusz Główny,
czynne w godz. 11—18.
Muzeum Marynarki Wojen
nej w Gdyni czynne w godz.
10—16.
Muzeum Oceanograficzne ł
Akwarium Morskie MIR w
Gdyni nieczynne.
Muzeum Zamkowe w Mal
borku czynne w godz. 9—14.
Muzeum Zamkowe w Kwi
dzynie czynne w godz. 0—15.
Muzeum Stutthof w Sztuto
wie czynne w godz. 8—15.
Muzeum
Piśmiennictwa
I
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie czynne w godz
10—14; w niedzielę nieczynne.
Kaszubski Park Etnograficz
ny we Wdzydzach czynny w
godz. 10—17.

16.50 — Krajobraz Polski —
„Sam wśród ptaków” (ko
lor),
17.25 — Gra i śpiewa
zespół
„Findrs
Seekers”
(kolor),
szkocki program rozr.,
17.50 — Świat w oczach dziec
ka (kolor),
18.20 — Nic nowego — „Mo
da w dawnych czasach” —
przed kamerami Szymon Ko
byliński (kolor),
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik,
20.05 — Muzyka z respirium —
koncert kameralny
muzyki
czeskiej,
20.50 — 24 godziny (kolor),
21.00 — Gustaw jest pracowi
ty — węgierski film animo
wany (kolor),
21.05 — „Opowieść o Rustamie” — film fab. radź., cz.
I (kolor),
PIĄTEK
18.55 — Ludzie nauki — prof.
Antoni Falkiewicz,
17.20 — „Johanes Kepler” —
film dokument. TV CSRS,
18.00 — TV Uniwersytet Pow
szechny TWP — O proble
mach organizacji pracy,
18.30 — „Słim John” — Język
ang., lekcja 13,
19.00 — „Rolnik nowoczesny”
— przed kamerami
Alojzy
Sroga,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik,
20.05 — „Mury Malapagi” —
film fab. włoski,
21.30 — Wiele
melodii
zna
wiatr — program rozr. NRD,
22.05 — 24 godziny,
22.15 — Monografie muzyczne
— Jerzy Fryderyk Haendel,

I «na 1
GDANSK, Leningrad, Błąd
szeryfa, NRD,
od 14 1., g.
12.30, 15; Niebieski żołnierz,
USA, od 16 1., g. 10, 17.30, 20;
pon.
Niebieski żołnierz,
g.
15, 17.30, 20. Kameralne, Kaj
tek
i
siedmiogłowy
smok,
węg., od 7 1., g. 13.30, 15.30;
Bolesław Śmiały, poi., od 16
1., g. 17.30, 20; pon. Kajtek i
nowy braciszek, węg., od 7 1.,
g. 15.30; Poszukiwanie, hiszp.,
od 16 1., g. 17.30, 20. Kosmos,
Kopernik, poi., od 14 1., g.
13, 16, 19; pon. Dziewczyna
z gór, jug., od 16 1., g. 16, 18,
20.
Drukarz,
Martwa
fala,
poi., od 14 1., g. 15; Narko
tyk, fr., od 18 1., g. 17, 19;
pon. niecz. Gedania, Testa
ment Inków, bułg., od 11 1.,
g. 14, 16, 18; Ten okrutny,
nikczemny chłopak, poi., od
16 1., g. 20; Angelica i *ułtan, fr., od 16 1., g. 16, 18,
20. piast, Nie tylko dla orłów,
ang., od 14 1., g. 13, 18. 19;
pon. Powrót z frontu, radź.,
od 14 1., g. 18; O wpół do
II wieczór latem, USA, od 16
1., g. 18, 20. Przyjaźń, Win
netou i Apanaczł, jug., od 11
1., g. 15.30; Zabójcy, USA, od
18 1., g. 17.45, 30; pon. niecz.
Watra — Dom Harcerza, Baj

SOBOTA
16.55 — Spotkania z artystami:
Antoni Rzęsa, Leszek Rózga
(kolor),
18.05 — Port Północny — le
genda wielkiej budowy,
18.25 — Język niemiecki — le
kcja 13,
18.50 — Człowiek w przyrodzie
— ang. film dokument, (ko
lor),
19.20 — Dobranoc (kolor),
19.30 — Monitor (kolor),
20.15 — Dzisiaj Adriano Celentano — włoski program rozr.
(kolor),
21.10 — 24 godziny,
21.20 — Śpiewa Irina Bogaczewa — solistka Opery Leningradzkiej,
21.50 — „Opowieść o Rustamie” — film fab. radź. (ko
lor),
23.30— Program II proponuje.

Oszczędności

wszechna

fTteśnu

CZWARTEK

PROGRAM II

CZWARTEK
8.30 — „Kolonia Lanfieri” —
film fab. czechosł.-radz.,
10.20 — Sprawozdanie z meczu
piłki nożnej o mistrzostwo
świata Walia — Polska — po
wtórzenie (kolor),
18.20 — PKF,
16.30 — Dziennik,
16.40 — Dla młodych widzów:
„Ekran z bratkiem”,
17.45 — „Po nocnej rosie” —
występ zespołów ludowych,
18.25 — „PANORAMA” — MA
GAZYN INFORMACYJNY (Z
GDAŃSKA),
18.45 — Raport z FSM — repor
taż,
19.10 — Przypominamy, radzi
my...,
19.20 — Dobranoc (kolor),
19.30 — Dziennik,
20.05 — „Jak pozbyć się żony”
— film z serii: „Alfred Hitch
cock przedstawia”,
20.55 — Nowa gmina,
21.25 — „Z olimpijskim pozdro
wieniem” — program rozr.,
22.20 — Dziennik i wiad. spor
* towe.

21.35 — „Jarmark na dzień 87
marca” program rozrywko
wy z okazji Międzynarodo
wego Dnia Teatru,
22.15 — Dziennik TV,
22.35 — „Maski” Karola Szy
manowskiego
gra
Elżbieta
Zając — fortepian (ł Gdań
ska),
22.55 — Program na wtorek.

Dialogi historyczne,
Dobranoc (kolor),
Dziennik,
Spotkanie z Ireną Ja
(kolor),
Panorama tygodnia,
Teatr TV: Fiodor Knor
„Kołki w płocie”,
Dziennik i wiad. spor

17.40 — „Podróż do Gdańska”
— film polski,
18.10 —• Kwadrans — reportaż
filmowy,
18.30 — Godzina Orfeusza —
mag. muz. (kolor),
19.20 — Dobranoc (kolor),
19.30 — Monitor (kolor),
20.15
„Markiza Angelika” —
film fab. prod, franc.-włosko-NRF (kolor),
22.10 — Dziennik,
22.30 — Wiadomości sportowe i
sprawozdanie z meczu hoke
jowego Polska — Czechosło
wacja o Mistrzostwo Świata
(kolor),
23.00 — Szukamy
przebojów
„Polskich Nagrań”.

9.80 — „Hajducy kapitana An
gela” — film fab. prod, ru
muńskiej (kolor),
16.30 — Dziennik,
18.40 — Dla młodych widzów:
„Zagrajmy w mutarere”,
17.10 — Dla dzieci: Janina Porazińska — „Gadające zwier
ciadełko”,
17.35 — Informacje — Towary
— Propozycje,
17.55 — „Przez Afrykę” — film
dokument, prod, czechosł.,
18.25 — „PANORAMA” — MA
GAZYN INFORMACYJNY (Z
GDAŃSKA),
18.50 — Dobranoc (kolor),
19.00 — Dziennik,
19.25 — Sprawozdanie z meczu
piłki
nożnej o mistrzostwo
świata WALIA — POLSKA
z Cardiff (kolor),
w przerwie ok.
20.15 — Wiadomości sportowe,
21.15 — Studio 63: „Bilet” z
cyklu: „Opowieści mojej żo
ny” Mirosława Żuławskiego,
21.30 — Z cyklu: „Artyści, któ
rych podziwiamy” — Kon
stanty Andrzej Kulka,
22.15 — Dziennik.

PKP,
„Szacunek” rep. film.,
„Viva Maria" — progr.

18.50 —
19.20 —
19.30 —
20.05 —
rocką
20.40 —
21.20 —
re *—
22.45 —
towe,
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BAŁTYCKI

ki, g. 12; Ci wspaniali mło
dzieńcy na swych szalejących
gruchotach, ang., od 11 1., g.
15, 17.30; Znaki na drodze,
NRD, od 14 1., g. 20; pon. Ci
wspaniali
młodzieńcy
na
swych
szalejących
grucho
tach, g. 16; DKF, g. 18.30.
Żak-studyjne,
Wesele, poi.,
od 14 1., g. 16, 18, 20; pon.
Zamknięte pokazy DKF.
WRZESZCZ,
Bajka,
Hallo
Dolly, USA, od 14 L, g. 16,
19; pon. Małżeństwo, fr., od 16
1., g. 16, 18, 20. Tramwajarz,
Planeta małp, USA, od 14 1.,
g. 16; Love story USA, od 16
1., g. 18, 20; pon. niecz.
MOWY PORT, 1 Maja, 12
krzeseł, radź., od 11 1„ g. 16;
Anatomia
miłości,
poi.,
od
16 1., g.
18.20, 20.25; pon.
niecz.
OLIWA, Deifin, 150 na go
dzinę, poi., od 11 1., g. 16,
18, 20; pon. Wujaszek Wania,
radź., od 14 1., g. 16, 18, 20.
SOPOT, Bałtyk,
Agent
o
dwóch twarzach, fr., od 14
1., g. 12, 15; pon. g. 15; Plan
Sycylijczyków, fr., od 16 i.,
g. 17.30, 20; pon. j.w. Polonia,
Powrót rewolwerowca, USA,
od 14 1., g. 14, 16, 18; pon.
g.
16, 18; Dom państwa Bories, fr., od 14 1., g. 20, pon.
j.w.
GDYNIA, Warszawa, Na kra
wędzi, poi., od 14 1., g. U,
13.15, 15.30, 17.45, 20; pon. j.w.
Atlantic-studyjne,
Synowie
Kathie Elder, USA, od 14 1.,
g. 12.30, 15; Opowieść wigilij
na, ang., od 14 1., g. 17.30, 20;
pon. Oto jest głowa zdrajcy,
ang., od 14 1., g. 15.30, 17.45,
20. Goplana, Wielka włóczę
ga, fr., od 11 1., g. 10, 12.30,
15, 17.30 , 20; pon. j.w.
O Hf,OWO, Neptun, Kajtek
i nowy braciszek, węg., od 7
1., g. 13; Pamiętnik szalonej
gospodyni, USA, od 18 1., g.
15, 17, 19: pon. niecz.
OBŁUŻE, Marynarz,
Mał
żonkowie roku II,
fr.-rum.,
od 14 1., g. 13, 18, 17, 19; pon.
Tylko dla orłów, ang., od 14 1.,
g. 16.45, 19.30.
CHYLONIA, PROMIEŃ, To
ra, Tora, Tora, USA, od 16 1.,
g. 13.30, 16.15, 19; pon. Koniec
barona
Ungerna,
radź.,
od
14 1., g. 11, 13.15; Viva Tepepa, wł., od 16 1., g. 15.15, 17.40,

2<k

RUMIA, Aurora, Wielkie wa
kacje, fr., od 11 1., g. 16;
Bez wyraźnych motywów, fr.,
od 16 1., g. 18, 20; pon. Wyz
wolenie. IV i V cz., radź.,
od 14 1-, g. 17, 20.
MAŁY KACK, Jagienka, No
wa misja korsarza, fr., od
U 1., g. 17; Ogniomistrz Kaleń, poi., od 16 1., g. 19; pon.
niecz.
OKSYWIE, Mewa, Incydent,
USA, od 18 1., g. 19.30; pon.
j.w.
ELBLĄG, Syrena, Rewizja
osobista, poi., od 18 1., g. 14,
16, 18, 20; pon. Błąd szeryfa,
NRD, od 11 1., g. 16, 18; Nar
komani, USA, od 18 1., g. 20.
Swiatowit, Niebieski żołnierz,
USA, od 16 1.; pon. Ślub bez
obrączki,
czes.,
od
14
1.
Orzeł, Dziennik doktora Han
sa Franka, poi., od 14 1., g.
15.30; Znikający punkt, USA,
od 18 1., g. 17.40, 20; pon.
niecz. Promyk, Sidła, ang.,
od 16 1., g. 17; Max i feraj
na, fr., od 16 1., g. 19; pon.
niecz.
MALBORK, Capitol, Koper
nik, poi., od 14 1.; pon. Pi

lot helikoptera, rum., od 18
1.
Klubowe,
Ziemia farao
nów, USA, od 14 1., g. 17.30,
19.30; pon. niecz. Włókniarz,
Kierunek Berlin, poi., od 11
1., g. 17; Piękność dnia, fr.,
od 18 1., g. 19; pon. Morder
cy w imieniu prawa, fr., g.
17.
DZIERZGOŃ, Przyjaźń, Spa
cer w wiosennym deszczu,
USA, od 16 1.; pon. niecz.
GARDEJA,
Wars,
Panna
młoda w żałobie, fr., od 18
1.;
Rozśpiewane
wakacje,
NRD, od 14 i.; pon. niecz.
KWIDZYN, Tęcza, Był so
bie łajdak, USA, od 16 1.;
pon. Słoneczniki, wł., od 14 1.
NOWY
STAW,
Jurand,
Queimada, wł., od 16 1.; pon.
niecz.
NOWY DWÓR, Żuławy, Oca
lenie, wł., od 16 1.;
pon.
SZTUM, Powiśle,
Szklana
kula, poi.,
od 14 1.;
pon,
niecz.
STARE
POLE,
Zachęta,
Klęska atamana, radź., od 14
1.; Nie można żyć we troje,
ang., od 18 1.; pon. niecz.
ŚWIBNO, Barkas, Pałace w
płomieniach, rum., od 18 1.,
Dziki i swobodny, ang., od 7
1.; pon. niecz.
TOLKMICKO, Korab, Niech
bestia zdycha, fr., od 18 1.;
pon. j.w.
•

*

*

CZARNA WODA, Wda, Ży
cie rodzinne, poi., od 16 1.5
pon. niecz.
GNIEW, Pionier, Tora, To
ra, Tora, USA, od 14 1.; pon.
niecz.
HEL, Wicher, Człowiek or
kiestra, fr., od 14 1., g. 17,
19.30; pon. Ostatnia gra Ka
rima, radź., od 16 1., g, 19.30.
JASTARNIA, Żeglarz,
re
mont.
KARTUZY, Kaszub, Niedź
wiedź i laleczka, fr., od 18
1.: pon. j.w.
KOŚCIERZYNA,
Rusałka,
Ballada o Cable’u Hogue'u,
US.A, od 16 1.
KOLBUDY,
Wyzwolenie,
Uciec jak najbliżej, poi., od
16 1.; pon. niecz.
LĘBORK, Fregata,
Anato
mia miłości, poi., od 16 1.;
pon. Tam gdzie rośnie zielo
ny bór, jug., od 16 1.
LUBICHOWO, Krokus, Za
bijcie czarną owcę, poi., od
16 1.; pon. niecz.
ŁEBA, Rybak, Dwoje na
huśtawce, USA,
od 16 1.;
pon. niecz.
PELPLIN, Wierzyca, Ziemia
faraonów, USA, od 14 1.; pon.
niecz.
PRUSZCZ, Krakus, Wesele,
poi., od 14 1.; pon. niecz.
PUCK, Mewa, Love story,
USA,
od 18 1., g. 16; pon.
niecz.
REDA, Zacisze, Zaraza, poi.,
od 16 1.; Święty zastawia pu
łapkę, fr., od 14 1.
pon.
niecz.
SKÖRCZ, Kociewie, Bullitt,
USA, od 16 1.; pon. niecz.
STAROGARD, Sokół, Wielka
włóczęga, fr., od 11 1.; pon.
Na samym dnie, NRF, od 18
1. Sputnik, Ostatni wojownik,
USA, od 16 1.; Dziewczyna
na miotle, czes., od 11 1.;
pon. niecz.
SKARSZEWY,
Odrodzenie,
Zmierzch bogów, wł., od 18
1.; pon. niecz.
STARA KISZEWA, Szarot
ka, 24 godziny z życia ko
biety, fr.. od 16 1.; Wyzwo
lenie, I i II cz., radź., od 14
1.; pon. niecz.
TCZEW, Wisła, Na samym

dnie, NRF, od 18 L; pon.
Czarownica z bagien, radź.,
od 14 1.
Kolejarz,
Zielone
smugi, radź., od fl 1., g. 17;
Dzieciństwo,
powołanie
i
pierwsze
przeżycia Giacomo
Casanovy z Wenecji, wł., od
16 1., g. 19; pon. niecz.
WEJHEROWO, Świt, Mor
derca samotnych kobiet, NRD,
od 18 1.; pon. Świątynia dia
bla, jap., od 16 1.
WŁADYSŁAWOWO,
Alba
tros, Winnetou i król nafty,
jug., od 14 1.; Jeszcze sły
chać śpiew i rżenie koni, poi.,
od 14 1.; pon. niecz.
ŻUKOWO, Radunia, Ukryta
forteca, jap., od 18 I.; Wal
ka o Rzym, rum., od 14 1.;
pon. niecz.
I iinfóiiić firaiba i Vti

NIEDZIELA
PROGRAM LOKALNY
Serwisy rybackie: 18.25, 21.50,
0.01.

8.45 — Bałtycka wachta —
mag, Mar. Woj. — w opr.
j. prucińskiego, 9.05 — Nowoś
ci
fonoteki
stereofonicznej,
9.30 — Portrety gdańskie —
prof. R. Cebertowicz — aud.
Kazimierza Radowicza, 9.45 —
Zagadki
muzyczne, 10.00 —
Notatnik kulturalny Wybrze
ża, 10.25 — Magazyn saty
ryczny — Mątwa,
10.57 —
Sprzężenia muzyczne, 12.05 —
12.30 — Sprawozdanie z wojew. konferencji sprawozdaw
czo-wyborczej PZPR w Szcze
cinle, 17.00 — Komunikaty gier
liczbowych, 17.02 — Fabry
kanci złudzeń — aud. R. Wit
kowskiej, 18.00 — Koncert ży
czeń od tych co na morzu,
21.50 — Z boisk i stadionów,
22.20 — Muzyka.
program

skiego, 16.00 — Muzyka roz
rywkowa,
16.30 — Koncert
chopinowski, 18.30 — Wiado
mości, 18.35 — Felieton aktu
alny, 18.45 — Kabarecik reki.,
19.00 — Teatr PR — Cykl:
Sławne
procesy — Sprawa
brzeska — ode. V, 20.00 —
Konfrontacje literacko — ope
rowe, 21.15 — Mistrzowskie
nagrania — mistrzowskie wy
konania. 21.30 — 7 dni w kra
ju i na świecie, 22.30 — Poe
tycki koncert życzeń, 23.00 —
Mistrzowskie nagrania — mi
strzowskie wykonania, *3.30 —
Ostatnie wiadomości.
PROGRAM III
H.57 — Sygnł czasu i hejnał
z Wieży Mariackiej z Krako
wa, 12.05 „Bitwa 6 atom” —
słuch, dok., 12.30 — Między
„Bobino a Olimpią”, 13.00 —
Tydzień na UKF. 13.15 — Prze
boje z nowych płyt, 14.00 —
Ekspresem przez świat, 14.05
— Peryskop — przegląd wyda
rzeń tygodnia, 14.3Ó — Johann
Christian
Bach — Koncert
D-dur, 14.45 — Za kierowni
cą, 15.30 — Krzyżówka radio
wa, 15.50 — Zwierzenia pre
zentera, 16.15 — „Có nam zo
stało z tych wad?”, 16.45 —
Sztuka aranżacji. 17.05 — „Tor
tilla Fiat” — 6 ode. pow.,
17.15 — Mój magnetofon, 17.40
—
Sztuka
aranżacji,
18.00
— C°ś w tym jest — roz
mowa o filmach, 18.15 — Pio
senkl — wspomnienia Ewy
Demarczyk, 18.30 — Miast max
— czyli minimum słów, maksi
mum muzyki, 19.00 — Ekspre
sem przez świat, 19.05 — Wys
pa Szczupaków — słuchowis
ko wg opow: E. Pierniaka,
19.45
—
Muzyczna
poczta
UKF, 20.00 — Kazimierskie
opowieści, 20.10 — Wielkie re
citale. 21.05 — Strefy dawne,
strefy piękne, 21.25 — Płyty
nasze i naszych przyjaciół,
21.50 — Suita tygodnia, 22.00
— Fakty dnia, 22.20 — Wi
zerunki ojczyste, 22.35 — Lud
wik van Beethoven, 23.00 —
Poezja
Rainera
Marii
Rilkegó, 23.05 — Sztuka aran
żacji.

i

8.30 — Koncert warszawski,
9.05 — Fala 73, 9.15 — Radio
wy magazyn wojskowy, 10.05
— Dla dzieci młod., 10.25 —
Radiowa
piosenka ' miesiąca,
11.00 — •** Niedzielny
koncert
życzeń, 12.15 — Muzyka w
trzech stylach, 12.30 — Śpie
wają regionalne zespoły pieś
ni i tańca, 13.00 — Wesoły au
tobus, 14.00 — Wczoraj na
grane, dziś na antenie, 14.30
— W Jezioranach, 15.00 —
Koncert życzeń, 18.05 — Ty
godniowy przegląd wydarzeń
międzynarodowych,
16.20 —
3 X R, 18.00 — Komunikaty
Totalizatora sportowego i wy
niki regionalnych gier licz
bowych, 18.08 — Wielkie na
grody płytowe, 19.00 — Przy
muzyce o sporcie, 19.53 —
Dobranocka, 20.15 — Rytm.
taniec, piosenka, 21.30 — Radiovariette nr 113, 22.30 — Re
wia piosenek, 23.10 — Wiad.
sportowe. 23.25 — Rytm, ta
niec i piosenka, 0.05 — Kalen
darz Nauki Polskiej, 0.10—2.55
— Program nocny.
PROGRAM n
7.30 — Wiadomości, 7.35 —
O czym pisze prasa literacka,
7.45 — W rannych pantoflach,
8.30 — Wiadomości, 8.35 — Ra
dioproblemy, 11.57 — Sygnał
czasu i hejnał z Wieży Ma
riackiej, 12.05 — Melodie lu
dowe,
12.30 — Wiadomości,
12.35 — Czy znasz tę książkę
— zagadka liter., 13.00 — Po
ranek symfoniczny, 14.0o —
Podwieczorek przy mikrofo
nie, 15.30 — Teatr dla dzie
ci: Przypadki starościca Wol

I Apteki
DYŻUR PEŁNIĄ:
GDAŃSK — apt. nr 100, «1.
Jaskółcza 16; WRZESZCZ apt. nr 71, al. Grunwaldzka
126; OLIWA — apt. nr 89, ul.
Piastowska
90c;
SOPOT —
apt. nr 98, ul. Grunwaldzka
64; GDYNIA — apt. nr 14,
ul. Świętojańska 122.
STAŁY

DYŻUR NOCNY
PEŁNIĄ:
GDAŃSK — apt. nr 88, al.
Zwycięstwa 49; STOGI — apt.
nr 60, ul. Hoża 12; ORUNIA
— apt, nr 21 ul. Jedności
Robotniczej Ul; GDYNIA-ORŁOWO — apt. nr 20, ul. Boh.
Stalingradu 66; NOWY PORT
— apt. nr 4 ul. Oliwska 83/4.

OSTRY DYŻUR PEŁNIĄ:
W Gdańsku: Szpital Woje
wódzki,
ul. Świerczewskiego
1/7; w pon. Instytut Chirur
gii z Instytutem Chorób Wew
nętrznych AM, ul. Dęblnki 7.
•
•
•
Wojewódzka Poradnia Cho
rób Skórno-Wenerologicznych
w Gdańsku, ul. Długa 84-89
czynna całą dobę.
TELEFON ZAUFANIA
Anonimowy
Przyjaciel:
Jl-OO-Oo w godz. 16—6.

—

„Polski Fiat 126 P”

uprzejmie komunikuje, łe z dniem 26 marca 1973 r.
wznawia przyjmowanie przedpłat na

na lata 1978-19S0

O terminie otrzymania samochodu w zadeklarowanym roku
będzie decydować kolejność wniesionych przedpłat
WSTAWIĘ bilard do loka
lu. Tel. 41-63-34.
G-39868
NA święta Już wypożycza
my piękne suknie ślubne,
także kolorowe i długie
welony. Gdynia., Świętojań
ska 95. Tel. 21-H5-27.
S-972

BAR gastronomiczny sprze
dam,
wydzierżawię
lub
przyjmę wspólnika. Oferty
Biuro Ogłoszeń Gdańsk pod
nr G-39581.

W dniu 23 marca 1873 r. zmarł porucznik rezerwy
«• tP-

MIECZYSŁAW RABIŃSK!
członek ZBotWiD, uczestnik powstania w Puszczy
K ampinowskiej, odznaczony Krzyżem Walecznych,
Krzyżem Partyzanta, Medalem za Warszawę.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 86. 68.
1873 r. o godz. 14 na cmentarzu Srebrzysz» we
Wrzeszczu, o czym zawiadamia

CEGŁĘ, deski, dźwigary,
sprzęt budowlany odsprze
dam lub poprowadzę bu
dowę. Oferty Biuro Ogło
szeń Gdańsk pod nr G-30851.
PRZERÓBKI płaszczy i ma
rynarek skórzanych oraz
kożuchów — wykonuję Gd.
-Wrzeszcz,
Partyzantów
»4/1.
G-39762
ZGINĄŁ bokser pręgowany
(suczka) z podwójnym łań
cuszkiem na szyi i przy
wiązaną smyczą. Uczciwego
znalazcę wynagrodzę. Teł.
27-07-01, Gdynia, ul. Czer
wonych Kosynierów 20B/1.
S-935

FIAT 126 p 1 500 kupiony w
Danii, produkcja 1972, sprze
dam, teł. 61-38-08.
G-39601
„SKODĘ 16« S”, przebieg
23 000 km, stan bardzo do
bry
sprzedana.
Telefon
41-16-05.
0-40123
LEWE DRZWI Zastavy —
części Fleta 600, radio sa
mochodowe sprzedam, teł.
32-26-U.
G-39546
SAMOCHÓD Zeeteva, rok
1967, sprzedam. Tel. *2-18-43
Od godz. 17.
G-39606

Nie zwlekaj!

GRONO PRZYJACIÓŁ

Wybierz atrakcyjny zawód budowlany.
W

dniu

S3.

03.

1973

r.

zmarła

w

Warszawie

dr chemii MARIA ŚWIERCZEWSKA
Absolwentka

z d. LOREK
Gimnazjum Polskiego

w

Gdańsku.

Nabożeństwo
żałobne
odbędzie się w
dniu
27. 03. 1973 r. o godz. 13 w kościele Sw. Bromeuaza
na cmentarzu Powązkowskim, po czym nastąpi
wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego, o czym
zawiadamiają pogrążeni w smutku;

Zasadnicza Szkoła Budowlana w Gdyni
PRZYJMUJE JUZ ZAPISY MŁODZIEŻY
na rok szkolny 1978/74
w zawodach:
2-LETNIB
murarz
sbrojans-betonlars
cieśla (monter konstrukcji
nych)

dxewnla»

CÓRKA, SYN i SIOSTRA

W dniu 22. III. 1973 r. zmarła po ciężkiej chorobie
najukochańsza matka, babcia i ciocia

ś.tp.

TEOFILA CHYRA
1st 85.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele pa
rafialnym w Jelitkowie w dniu 26. III. 1973 r. o
godz. 8.00. Pogrzeb odbędzie się w dniu 26. III.
1973 r. o godz. 15.00 z kaplicy cmentarza Komunal
nego w Gdańsku-Oliwie, o czym zawiadamia po
grążona w smutku
G-40082
RODZINA

Dnia 23 marca 1973 roku zmarł nagie mój nie
odżałowany mąż, nasz ojciec i dziadek

Szkoła jest bogato wyposażona i stwarza dogodne
warunki do nauki. Uczniowie zamiejscowi s za
wodów dwuletnich mogą zamieszkać w internacie.
W okresie
dzenie 520
otrzymasz
cenie 1000

nauki dwuletniej otrzymasz wynagro
zł w kl. I, 750 zł w kl. II. Ponadto
bezpłatnie w każdym roku ubranie w
zł, drugie śniadanie o wartości 7 zł.

Możesz wyjechać na praktykę za granloą, a w cza
sie wakacji korzystać z obozów wypoczynkowych.
Technikum Budowlane przy szkole rezerwuje miej
sca przede wszystkim dla uczniów po Zasadniczej
Szkole Budowlanej.
Do szkoły należy złożyć osobiście
pocztą:
podanie w dwóch egzemplarzach
życiorys w dwóch egzemplarzach
trzy fotografie
świadectwo z kl. VIII i odpis
oceny za II okres z kl. VIII
świadectwo a kl. VII
świadectwo zdrowia

lub

przesiać

ś. t P-

LEON KONCZAKOWSKI
długoletni,

emerytowany

pracownik

WPKGG.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Centralnym
w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Srebrniki, w dniu 26.
III. 1973 r. o godz. 17.00. Pogrążeni w smutku
G-40156

żona,

córka, wnuki i rodzina

Adres: Zasadnicza Szkoła Budowlana
81-421 Gdynia
ul. Tetmajera 86
Informacja — telefon: 22-26-24 lub 22-08-22
Dojazd: od alei Zwycięstwa, ulicą Róży Luksem
burg
od dworca Wzgórze Nowotki taksówką (koszt
7 zł).
K-2255

„DZIENNIK
BAŁTYCKI’
„Śmiało i szczerze’
GU ul. Grunwaldżl
a Nakład t druk:

SKODA OCTAVIA Super
sprzedam, teł. 81-15-7«.
S-888
PRZYCZEPĘ do samocho
du osobowego kupię, teł.
21-58-36.
S-846
WARTBURG 312, silnik wy
remontowany, blach arka do
remontu — tanio sprzedam,
teł. 41-98-15.
G—39649

SKODĘ 1000 MB,
w do
brym stanie, sprzedam. So
pot, Chopina 16/1.
G-39676
SPRZEDAM „Zaetavę” 1965
r., tei. 52-06-1®.
G-39694
WARSZAWĘ 223 przehieg
30 000 km, stan b- dobry,
sprzedam. Tel. 41-23-09.
G-39727

WARTBURG 312 nowy sil
nik,
sprzedam,
telefon
81-24-08.
G-S9648

OKAZJA! Sprzedam samo
chód Opel Kapitan, rok
prod. 1958. Oferty Biuro Ogloszeń Gdańsk pod nr G-39731.

„WARSZAWĘ 822”
nową
sprzedam, telefon 22-38-88.
0-39748

SPRZEDAM Trabanta 801,
Gdańsk, Jasień 31, Zielenkiewicz.
G-39852

SPRZEDAM
„Wartburg”
1800 w dobrym stanie. Tel.
51-OT-H.
8-868

„TRABANT
Combi"
801,
stan bardzo dobry, 40 tys.
km, sprzedani. Tel. 23-86-88.
8-945

SPRZRDAM samochód mar
kt „Volkswagen” 1800 UL,
teł. 83-73-25 po godz. 17.
8-878

„ZASTAVĘ” sprzedam. Teł.
88-13-14.
0-39952

MERCEDES *20 8, sprzedam
Gdynia, Krasickiego 2a/60
po gods. 1».
8-877.
SPRZEDAM tanio motocykl
Junak, Orunia, Przy Torze
1/8.
G-39752
SPRZEDAM
VoOkswagena,
halogeny, sygnały, starter
„Bosch”, migacze „Peuge
ot", palnik autocam pługo
wy, Słowackiego 40/9.
G—39795
„SYRENĘ” 105 — wygraną
w PKO — sprzedam. Wia
domość:
tei. 22-35-60 po
godz. 16.
8-900
SPRZEDAM Wartburga 3"
teł. 22-18-46, Gdynia, Par
tyzantów 32/16.
S-931
„MOSKWICZ” 408, rok 1968,
stan Idealny, sprzedam. Teł.
51-30-91, po godz. 14.
G-40048

POLSKIE

,,ZASTAVĘ”
sprzedam.
Gdańsk-Siedlca, Zakopiań
ska 3 m. 19, po 18.
„SKODĘ” MB 1000, I960,
sprzedam.
Tel.
51-61-61,
godz. 16—16.
G-39990
„VOLKSWAGEN”
1300.
61 000 km, sprzedam. Gdy
nia, Wolności 14.
G-40019
„SYRENĘ” 105, wygraną w
PKO, sprzedam. Odbiór w
„Motozbycie”. Oferty Biuro
Ogłoszeń Gdańsk pod G-40023.
KONTO PKO na „Fiata”
1300 odstąpię, w rozlicze
niu przyjmę „Fiata” po ma
łym przebiegu. Teł. 21-83-06
________________________ S-970
„WARTBURG
de
Luxe”
sprzedam. Odbiór „Motozbyt". Teł. 52-37-83.
„SYRENĘ” 105, odbiór „Mo
tozbyt”,
sprzedam.
Teł.
41-84-77.
G-40054

LINIE

SZAFĘ grającą, zagranicz
ną, stan idealny, sprzedam
bardzo tanio. Oferty Biuro
Ogłoszeń Gdańsk pod nr
G-39560.

SPRZEDAM kurczaki 8-tygodniowe, krzyżówka kolo
rowa. Lilia Poi, Sopott-Kam lenny Potok, BernadowSka 1.
G-39747
ROŚLINY skalne, byliny ogrodowe, krzewy ozdobne,
sprzedaż — Oliwa, ui. Po
lanki 58. Przystanek tram
wajowy — Szpital Mary
narki.
G-38868
SPRZEDAM maszynę do li
czenia
czterodziaiamlową
marki „Crown”, tel. 21-33-88
___________ S-9Q0
PALMĘ daktylową 2,5-metrową,
sprzedam, telefon
22-38-73.
S-892
MEBLE segmentowe Kowal
skich,
nowe,
okazyjnie
sprzedam, Gd.-Wrzeszcz, al.
Grunwaldzka 87/7.
SPRZEDAM
tanio
gaTaż
blaszany 3XB rozbierany,
telefon 41-27-56.
G-39830
SPRZEDAM skóry lisów,
tel. 51-35-18.________ G-39831
MASZYNĘ ’ kuśnierską
i
krawiecką męską,
sprze
dam. Tel. 23-75-46,
godz.
10—18.
S-965
DYWAN perski 2,70 X 3,80,
stan dobry, sprzedam. Te
lefon 52-16-43._______ G-39894
PRASĘ fornirową oraz pły
ty cynkowe sprzedam. Palachowski, Puck, tel. 26-07.
S-950

POSZUKUJĄ DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH
0 powierzchni ca 200 m kw.
na punkt sprzedaży I magazyn odzieży roboczej
1 ochronnej w centrum Gdyni i Szczecina.
Zgłoszenia prosimy kierować na piśmie do Wydziału Ogólnoadministracyjnego PLO w Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Opłata czynszu
wg obowiązujących stawek.
*
K-2679

V

SZAFĘ
chłodniczą 600-li- „CARPIGIANI” — do lo
trową,
pilnie
sprzedam. dów jedno — dwusmakowy
Gdańsk-Brzeźno,
Ignacego kupię, Kraków, ał. Pokoju
G-39578
Krasickiego
6,
warsztat 6/43 Kowalska.
Autotechnik, godz. 8—15.
KUPIĘ sekretarzyk i gabi
SIANO
sprzedam.
Tel. net komplet. Oferty OUFT
1, pod nar S-904.
51-01-40.
G-39937 Gdynia
______________
NORKI
samice pokryte. STARE monety i banknoty
różne
kolory,
sprzedam W. M. Gdańska, potlskle,
Kartuzy, Chmieleńska, tel. zagraniczne do zbiorów ku412.
G-39776 pię. Oferty Biuro Ogłoszeń
--------------------------------------------- Gdańsk pod nr G-3976S.

BELGIJSKI dywan wełnia
ny sprzedam, tel. 21-45-64
po godz. 20.
S-802

OCEANICZNE

Ruch” w całym kraju ■ Nie zamówionych rękopisów redakcja nie zwraca. Zam.

\

M-20, do remontu blacharka, sprzedam. Tel. 52-24-20.

MAŁŻEŃSTWO
(pływają
cy) z dzieckiem poszukuje
pokoju umeblowanego (naj
chętniej M-2) na rok, tel.
53-20-33.
G-39538
SAMOTNEMU
pływające
mu wynajmę pokój, tei.
41-63-20._______________ G-39544
LÖD2 śródmieście — * po
koje z kuchnią, piece za
mienię na mniejsze w Trój
mieście. Wiadomość; Oliwa,
ul. Chłopska 13 k/7._______
KAWALER poszukuje po
koju sublokatorskiego, naj
chętniej we Wrzeszczu. Oferty
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk pod nr 0-39668.
ZAMIENIĘ mieszkanie woj
skowe, dwa pokoje z kuch
nią, komfort, centrum Gdy
ni na pokój z kuchnią cy
wilne, Gdynia, tel. 21-86-40.
___________
S-873
ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią,
nowe
budownictwo,
kwaterunkowe w Gdyni, na
dwa pokoje z kuchnią, mo
gą być piece, najchętniej
w Gdańsku. Oferty Biuro
Ogłoszeń Gdańsk pod G-39893.________________________
POSZUKUJĘ pokoju w po
bliżu
Trójmiasta.
Ofertv
OUPT
Gdynia
1,
pod
S-957._______
KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe, 1-poikojowe. Oferty
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk pod G-39923.
WRZESZCZ — własny-" do
me k jednorodzinny i spół
dzielcze mieszkanie 3-pokojowe, duży metraż, zamie
nię na domek dwurodzin
ny. Oferty Biuro Ogłoszeń
Gdańsk pod G-39947.
BEZDZIETNE
małżeństwo
poszukuje pokoju w TróJmieście na 2 lata. Tel.
51-28-20, po godz. 16.

KUPIĘ wózek głęboki nie
miecki, Gdynia, Wyspiań
skiego 23/18.
S-863

OPIEKUNKĘ do dwuletniej
dziewczynki na stałe lub
dochodzącą
przyjmę,
Wrzeszcz, Kościuszki 30-7.
POTRZEBNA pomoc domo
wa, godna zaufania — kul
turalny dom — dobre wa
runki — zgłoszenia listow
ne 80-211 Gdańsk 6, Dę
blnki 7 d/3.
G-30760

auka
MATEMATYKI, fizyki na
uczam, telefon 41-41-50.

SPRZEDAM dom z budyń
kiem gospodarczym i ogro
dem 0,25 ha. Malbork-Kałdowo, ul. Główna 16.
G-39578
SPRZEDAM dom nowy, ogród 39 arów, własność za
budowanie gospodarcze, ga
raż (przynaieżne do Trój
miasta). Wialomość telefon
22-10-06 Gdynia po godz.
15.
3-801
ODSTĄPIĘ
dzierżawioną
działkę z drzewami owoco
wymi około 3 000 m kw.
tel. 41-44-82.
G-39688

POTRZEBNA dobra
ku
charka lub kucharz od 7.
VI do 16. IX, wiadomość
Puck, skrytka pocztowa 13,
Janowska.
0-39784

SPRZEDAM
działkę 1900
m kw. Chwaszyno. Wiadoi
mość, Orłowo, Oficerska 21.
S-823

UCZNIA do piekarni przyj
mę, mieszkanie na miejscu
Paczoska, Rumia, ui. Bie
ruta 30.
G-39825

KUPIĘ działkę pod budo
wę na terenie Pruszcza Gd.
Oferty Biuro Ogłoszeń pod
nr G-39800.

DO KROJU i szycia w za
kładzie
przyjmę.
teł.
41-04-79 lub 41-06-95._______
UCZNIA do zakładu kra
wieckiego przyjmę. Gdynia,
Starowiejska 47.
S-924
UCZNIA do zawodu ślusar
skiego przyjmę. Warsztat
ślusarski, Gdynia, Jana z
Kolna 6a (obok stacji benzynowej)._______________ S-941
EKIPA murarzy do wybu
dowania domfcu Jednoro
dzinnego w
Sobieszewie,
Nadwiślańska
29a.
Tel.

SPRZEDAM 2,16 ha ziemi
pszenno-buraczanej,
nada
jącej się pod warzywa —
z zabudowaniem w Błotni
ku, poczta Cedry Wielkie.
Informacje, Józef Grabar
czyk.
G-39835

41-30-72.____________

G-39950

POMOC domową,
docho
dzącą lub na stałe zatrud
nię, Sopot, Mickiewicza 61
m. 22.________________ G-39966
POMOC
domowa, docho
dząca do osób starszych
potrzebna. Warunki dobre.
Wrzeszcz, Karola Marksa

68.____________

G-39968

MALARZY do pracy przyj
mę. Sopot. ul. Mickiewicza
57/7, Edward Moraczewski.

KUPIĘ 1 000—2 000 m kW.
ziemi — okolice Trójmia
sta. Oferty Biuro Ogłoszeń
Gdańsk pod nr G-39761.
DZIAŁKĘ budowlaną 2 800
m kw., w Zielonce koło
Warszawy, sprzedam. Ofer
ty Biuro Ogłoszeń Gdańsk
pod G-39580.
,
DOMEK
jednorodzinny z
działką ogrodniczą w Wej
herowie,
ul.
Marynarki
Wojennej, sprzedam. Wia
domość:
Wejherowo, tel.
41-78.
G-39913
DOMEK, 1 ha ziemi pod
Ciechocinkiem, 200 000 zło
tych, sprzedam — zamienię
na domek Trójmiasto. Wia
domość: Mirosław Piotrow
ski,
Nowy
Ciechocinek,
poczta Ciechocinek.
P-249

Z 18 NA 19 marca 1973 r..
zgubiłem aktówkę czarna z KOMFORTOWĄ willę, (no
dokumentami i rachunkami wa) kompletnie urządzona
budowy, na nazwisko Hen (zaplecze — rzemiosło itp.)
ryk Giełdon, Gdynia, A- w Gdańsku-Oliwie, sprze
brahama
5/3.
Uczciwego dam z powodu wyjazdu. OBiuro
Ogłoszeń
znalazcę proszę o zwrot za ferty
wynagrodzeniem.
S-948 Gdańsk pod G-39958.

DZIENNIK

8

NIE TYLKO
dla FILATELISTÓW
ONIŻEJ reprodukujemy
przywieszkę do znaczko z portretem Mikoła
ju Kopernika, który wydała
poczta węgierska. Na przywieszce projektant zamieścił
Kopernikowski układ heliocentryCzny i sylwetkę Torunia we
dług starego sztychu. Nomi
nał znaczka wynosi 3 F.

P

RZED wojną w
młodym
porcie
gdyńskim działa
ło piętnastu prywat
nych shipchandlerów i
pewna liczba pomniej
szych pośredników, er
ferujących swe usługi
dostawcom zaopatrującym statki. W pierw
szych latach po wyzwo
leniu sytuacja wyglą
dała podobnie — do
póki w r. 1948 nie
powstała spółka z ograniczoną
odpowie
dzialnością
„Baltona”,
która przejęła usługi
shipchandlerskie
dla
wszystkich
naszych
portów. W 2 lata póź
niej „Baltona” prze
kształciła się w przed
siębiorstwo państwowe.
Przez lata całe ludzie
z „Baltony”, zapytani
a charakter działalno
ści instytucji,
którą
reprezentują,
mogli
„żywimy
odpowiadać:
statki” i była to w za
sadzie odpowiedź wy
czerpująca. Zresztą pod
stawowym
zadaniem
statutowym
przedsię
biorstwa nadal pozosta
ło zaopatrywanie stat

P
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Do ostatnio wydanych serii
należy ośmioznaczkowa emi
sja przedstawiająca ptaki spo
tykane wiosną na Węgrzech
oraz seria złożona z 7 war
tości — przedstawiająca ludo
wą zabawę w Mohaczu orga
nizowaną na pamiątką staro
dawnego, wiosennego obrzę
du — wypędzania zimy. Co
roku na wiosnę po dzień dzi
siejszy, przez ulice Mohacza
przeciąga
wesoły
pochód
przebierańców, odzianych w
skóry zwierzęce i w straszli
wych maskach na twarzy.
Ukazała się również seria
sportowa (7 znaczków i blok)
- medale olimpijskie dla upamiętnienia zwycięstw wę
gierskich sportowców na ig
rzyskach olimpijskich w Mo
nachium (4 złote medale I 3
srebrne).
U naszych północnych są*
słodów w tegorocznych emi
sjach płamuje się wiele inte
resujących znaczków. W Do
ra! oprócz 6 wartości z po
dobizną królowej Marga* ety
przewidziana kilka znaczków
rocznicowych: w 100-łecie u*
rodzin poety, laureata nagro
dy Nobla
Jana Wilhelma
Jemena, t znaczek przypomi
nający o wprowadzeniu przed
100 łaty prawa ochrony pra
cy, 1 znaczek w
200-lecie
szkoły
weterynaryjnej
w
Christianshavn.
Przed kilkoma dniami uka
zały się 2 znaczki w 100-łecie
jutlandzkiego ogrodownictwa.
Jak co roku ukażą się 2 zna
czki „Norden” o wspólnym
temacie dła wszystkich kra
jów skandynawskich.
W Szwecji ukazały się w
br. 2 znaczki o tematyce po
cztowej. Znaczek wartości 60
Sre przedstawia pocztowy ommibus z 1923 r., a znaczek
70 Sre - nowoczesny wóz po
cztowy
kursujący na trasie
Galfivare — Stora Sjafałłet. 2
znaczki wydane w styczniu
sławią 200-łecie królewskiego
teatru w Sztokholmie. Zna
czek wartości 75 ore sprze
dawany jest w rolkach. Przed
stawia scenę z opery „Tintomara" — Larsa Jana Werte.
Znaczek wartości 1 Kr wyda
ny został w zeszycikach i
przedstawia reprodukcję obra
zu Hrllestroma — scenę z opery
„Orfeusz I Eurydyka"
wystawianej w pierwszych ła
tach Istnienia opery szwedz
kiej.
W bm, tematem szwedzkich
zeszycików znaczkowych jest
turystyka (pokazany jest start
do rozgrywanych już po raz
50, biegów im. Wazy).

ków (polskiej i obcych
bander) w artykuły
żywnościowe, technicz
ne i przemysłowe (za
licza się do tego np.
całe wyposażenie hote
lowe) produkcji krajo
wej i zagranicznej, W
miarę jednak upływu 1
lat wachlarz obowiąz
ków „Baltony” znacz
nie się rozszerzył. Od
r. 1956
przedsiębior
stwo to przejęło np
zaopatrywanie
przed-

Żywimy statki
stawićielstw dyploma
tycznych w kraju, a
także polskich i ob
cych placówek za gra
nicą. Dyplomaci akre
dytowani w Moskwie,
Prądze czy
Berlinie
bardzo chętnie zaopa
trują się właśnie w
polskie towary — głów
nie spożywcze. Powo
dem tego jest wysoka
jakość naszych towa
rów, a także atrakcyj
ność ofert „Baltony”,
skutecznie konkurują
cej z wysyłkowymi do
mami toioarowymi o
światowej marce. Do
tego dochodzi wew
nętrzny import mary
narski, dostawy z tzw
mienia przesiedlenia —

AUDIENCJA

SEJMIE

Przewodniczący Zarządu
Głównego Polskiego Związ
ku Esperantystów
Stani
sław Świstak uzyskał os
tatnio
audiencję u wice
marszałka Sejmu PRL An
drzeja Benesza, który od
niedawna
jest
zastępcą
przewodniczącego komitetu
organizacyjnego XVIII Ogólnopolskiego
Kongresu
Esperantystów (Sopot, 24—
—26. IV br.). Gość poinfor
mował marszałka Sejmu o
aktualnej sytuacji w ru
chu esperanckim w Polsce
i na świecie oraz przeka
zał mu kilka najnowszych
publikacji w języku espe
ranto.
O KOPERNIKU
W KLUBIE
„VERDA VOJO”
Z okazji Roku Koperni
kowskiego
w
gdańskim
klubie „Verda Vojo” u ko
lejarzy esperantystów odby
ły się w ostatnich tygod
niach wieczory poświęcone
tematyce kopernikowskiej.
Wśród
różnorodnych ele
mentów uroczystości (pre
lekcje, film historyczny o
zabytkach Torunia itp.) do
najbardziej ciekawych za
liczyć należy quiz pn. „Ko
pernikowskim
szlakiem”,
wystawę „Portrety Koper
nika” i pokaz znaczków *
wizerunkiem wielkiego astronoma oraz recytacje okolicznościowych wierszy w
oryginalnej wersji esperanc
klej, których autorem jest
prezes sekcji kolejarzy ęsperantystów — Erazm NaWTOWSki.

ESPERANCKA
solidarność

Zachodnloniemiecki dzień
nik „Süddeutsche Zeitung”
zamieścił ostatnio artykuł
poświęcony akcji zbiórko
wej na odbudowę Zamku
królewskiego w Warszawie,
podkreślając solidarność es
perańtystów
zaangażowa
nych w tę akcję o świato
wym zasięgu. Jak wiadomo

została ona
zainicjowana
przez znanego wydawcę i
redaktora esperanckiej agencji
prasowej
„PiloPress” — Ludwiga Pickela.
Wpłata kilku tysięcy ma
rek NRF na konto rekon
strukcji zamku oczywiście
nie zakończyła tej akcji, o
czym przypomina
często
biuletyn
„Pilo-Press” za
mieszczając. specjalny em
blemat z warszawską syre
ną i esperanckim hasłem,
a także popTzez przedruki
fragmentów polskiej prasy
na powyższy temat.
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książce skarg i zażaleń
było
dziewięćdziesiąt
dziewięć wpisów. Na ża
den % nich dyrektor re
stauracji nie odpowiedział. Ale
obecnie,
oczekując
setnego
wpisu, był tak podniecony, jak
reżyser przed setnym przedsta
wieniem sztuki.
We wczorajszym
dzienniku
dyrektor przeczytał, że milio
nowego pasażera metra obdaro
wano bezpłatnym rocznym bi
letem. A tu setny wpis... Co
by
tu
wymyślić?
Wyrazić
wdzięczność
skarżącemu się?
Nie wypada. Oddać mu własny
abonament na mecze futbolo
we? I samemu stać przed bra
mą stadionu?
Wreszcie dyrektor zdecydo
wał: „Bądźmy
humanitarni,
nakarmimy skarżącego się zu
pełnie bezpłatnie”.
Do restauracji wszedł czło
wiek z teczką. Administrator
zameldował dyrektorowi:
— Wygląda na rozrabiacza.
Na pewno zrobi setny wpis.
Kiedy
człowiek z teczką
siadł przy w’olnym stoliku, otoczyli go kelnerzy. Człowiek
zdziwił się takiemu zaintereso
waniu swoją osobą i powie
dział:
— Proszę mi podać...
— Już się robi! —- krzyknęli
kelnerzy i rzucili się
przed
siebie niczym sprinterzy.
Na stoliku pojawiła się książ
ka skarg i zażaleń. Gość się
zdziwił:
— Ja bym chciał menu!
— W tej książce
znajdzie
pan charakterystykę
wszyst
kich dań — spróbował zażar
tować dyrektor. Ale natych
miast spoważniał:
— Na miłość boską,
niech
pan szybciej pisze swoją skar
gę, bo mamy huk pracy.

W
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tym, że grzyby dodają
potrawom specyficznego
smaku nie trzeba niko
go przekonywać. .Dziś
proponujemy roladę z mięsa
z grzybami, którą można poda
wać zarówno na gorąco, jak
i na zimno.
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„«*0*** * BARONEM pr^
POZIOMO: 1) tytułowy odznaczał się przepychem form,
5>
mączka
*
wysuszonych
bulw korzeniowych storczy
ków, 7) niebiańska miłość u
neoplatoników, 8) stary żoł
nierz, wiarus, 10) P°P^la„r
marka aparatu fotograficzne
ao, 12) rozrywka umysłowa,
14) sztuka po łacinie, 15) za
kładnik, 17) afisz, »»
wyższy o półton od dz^lg^u
a”, 21) kawiarniany teatrzyk,
25) ’ krótka pieśń
japońska,
28) egzotyczny ptak, 27) bo
gacz indyjski, 28) słynie ze
skąpstwa, 29) zdobi szatę starozakonnych.
PIONOWO: 1) dziedzina spor
tu, 2) zmora dłużnika, *> ß1*"
dooałek świecy, 4) , bidli^a
miejscowość w Galilei, 5) ta
jemniczy
skarbiec bajkowy,
6) radiowy system nawiga
cyjny. umożliwiający okreś
lenie pozycji statku, 7) prm
topią sta dynastii monarchów
Polski.
9)
różanecznik,
U)
kojarzy się z wulkanem, 13)
kalendarzowy,
16)
utermin
rządzenie, 17) podniosły ton
sonetów
mowy,
18)
autor
..Nad głębiami”, 19) pierwo
wzór ornamentu, 22) część ka
lam uderzająca w pal, 23)

EPE
Wśród czytelników, którzy
do 30 bm. nadeślą prawidło
we rozwiązanie pod adresem
„Dziennika
Bałtyckiego”
—
80-886 Gdańsk, Targ Drzewny
3/7 — (z dopiskiem na koperoie „Krzyżówka z barokiem”)
będą rozlosowane bony ksią
żkowe.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z HASŁEM
POZIOMO:
A) kaszkiet, B) morze, C) ze
branie, D) czata, K> zapas, E)
moda, cuma, G, ścigaez, H)
stal, kula, I) Anapa, J) hań
ba, K) karawela, L) Diana,
M) karawana.
PIONOWO:
1) koza, scheda, *) fort, 2)
Saba, 4) zaślubiny, 5) krasa,
8) plisa, 7) elita, Niasa, 8)
stawa, 9) piana, 10) porzecz
ka, lii) reda, 13) molo, 13)
terasa, masa.
HASŁO:
OSIEMNASTEGO
MARCA
DZIEŃ ZAŚLUBIN POLSKI
Z MORZEM.
Bony książkowe Wylosowa
li: Botehaw Zarzycki, Gdansk;
Czesław Wasilewski, Trzeme
szno;
Elżbietą
btryouc,
Guansk-Lii-eano, Bony wysy
łamy POCZTĄ.

Nakładem Zarządu Od
działu Wojewódzkiego PZE
w Bydgoszczy
ukazał się
tam skrypt pt. „Esperan
to dla każdego”, przezna
czony przede
wszystkim
dla uczestników kursu eks
ternistycznego języka espe
ranto w woj. bydgoskim.
Skrypt
liczący 32 strony
maszynopisu
opracował
długoletni
wykładowca i
działacz
esperancki Józef
Paweł Bieliński. Przystępna
forma wykładu i popraw
ność metodyczna umożliwia
ją wykorzystanie skryptu
na kursach stacjonarnych
i przez samouków. Zainte
resowani mogą zwrócić się
do
klubu
„Esperanto”
przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 10/4, 85-094 Byd
goszcz, lub teł. 449-93 (go
dziny 17—19),
Bor.

Jubileuszowy wpis
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wych i zagranicznych,
którymi
przedsiębior
stwo obraca, sięga 3
miliardy złotych rocz
nie (ponad. 3 min na
jednego
pracownika).
Zapewnienie
odbior
com tak ogromnych, a
w dodatku niezwykle
zróżnicowanych
(ok.
350 różnych artykułów
żywnościowych, ponad
3 tys. artykułów tech
nicznych i 1 200 prze
mysłowo - hotelarskich)
dostaw to także ogrom
ne przedsięwzięcie or
ganizacyjne — zwłasz
cza, że na rynku shipchandlerskim liczy się
tylko dostawca szybki
i
niezawodny. Przez
lata „Baltona” boryka-

Stiepan Mchargrdzeli
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ła się z trudnościami
w zapewnieniu wyma
gającym klientom tak
potężnej masy towaro
wej — rosła bowiem ro
dzima flota, powięk
szała się także liczba,
statków obcych bander,
zaopatrujących się w
polskich
portach. W
roku bieżącym potrze
by
przedsiębiorstwa
znalazły odbicie to Na
rodowym Planie Go
spodarczym — można

loięc przypuszczać, tz
w przyszłości kłopoty
te znacznie zmaleją.
Zapotrzebowanie flo
ty morskiej na dosta
wy samych tylko ar
tykułów
żywnościo
wych, to niemal przy
słowiowa beczka bez
dna. Jeden tylko dziesięciotysięcznik w 130-dniovjy rejs na Daleki
Wschód zabiera
dla
sivej załogi ok. 3 ton
■mięsa, wędlin i tłusz
czów, 2 ton konseno,
tony mąki, 600 karto
nów piwa, 400 skrzy
nek wody mineralnej.
Tyle zabiera jeden sta
tek w jedną podróż —
a „Baltona” realizuje
rocznie ok. 14 tys. ta

kich zamówień (8 tys.
na statki polskie i 6
tys. i na zagraniczne).
Baza rybacka zabiera
w każdy ze swoich da
lekich rejsów towary
wartości 8—12 min zł,
nasz
flagowy
linio
wiec w 28-dniową pod
róż same tylko artyku
ły spożywcze za ok. 3
min zł. Rocznie „Balto
na” dostarcza na stat
ki ok. 200 wagonów
mięsa i wędlin, 500 —
warzyw i owoców w
postaci naturalnej, bądź
przetworów, 200 — ar
tykułów
młynarskich, ‘
300 — piwa. Towary
te dostarczane są na
statki specjalnymi sa
mochodami,
których
przedsiębiorstwo
rna
ok. 80. Ale — liczba to
niewystarczająca, zwa
żywszy iż większość
samochodów Uczy so
bie już ponad 10 lat.
(w warunkach pracy
„Baltony” to dużo). Z
dostawami nowych sa
mochodów są trudno
ści — zwłaszcza że
„Baltona”,
mimo
iż
działalność jej obejmu
je cały kraj nowe sa
mochody otrzymuje je
dynie
z przydziałów
wojewódzkich.
Przed
siębiorstwo tego typu
powinno być także w
samochody zaopatrywa
ne centralnie.
LAIK
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„ESPERANTO
DLA KAŻDEGO”

m

6

dla osób powracają
cych do kraju po dłuż
szym pobycie za grani
cą oraz obsługa ruchu
turystycznego na lotni
skach, przejściach gra
nicznych, w
bazach
promowych itp.
Skale
wszystkich
transakcji „Baltony” —
jednego z największych
przedsiębiorstw
shipchandlerskich
świata
— są imponujące. War
tość towarów krajo-

72 (8921) 25 i 26 marca 1973 r.
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— Ale ja przecież
jeszcze
nic nie jadłem. To tak, jak
bym napisał recencję o książ
ce, której nie czytałem.
— Chyba pisarz — szepnął
do ucha dyrektorowi admini
strator.
— Napisałem powieść z ży
cia szynku — ciągnął gość —
ale zarzucono mi, że proble
matyka jest zbyt nikła. Posta
nowiłem więc napisać o resta
uracji. A dla zapoznania się z
tematem postanowiłem poznać
waszą kuchnię.
Krótko mó
wiąc proszę o jedno danie i
wodę „Borżom”.
Kelnerzy błyskawicznie wy
konali polecenie. Człowieka z
teczką pozostawiono
samego,
ale śledzono go bacznie z od
dali.
— Zaraz napije się „Borżomu” i przystąpi do dzieła —
zameldowano dyrektorowi, kie
dy gość zjadł danie. „Borżomu” jednak gość nawet nie
tknął, ale z dna opróżnionego
talerza wyją! coś, bardzo się
ucieszył, schował to „coś” do
kieszeni i otworzył
księgę
skarg.
— Zaczął — zameldowano dy
rektorowi.
Wszyscy patrzyli na gościa.
Odezwała się orkiestra. jazzo
wa. Przy dźwiękach
muzyki
dyrektor ciężko westchnął, a
setna strona książki
zaczęła
się wypełniać.
Skończywszy pisać człowiek
> teczką poprosił o rachunek.
— Za pana już zapłacono —
powiedział kelner.
— Kto zapłacił? Jak to? —Człowiek
rzucił
pospiesznie
pieniądze na stół, wziął tecz
kę i wyszedł.
Wszyscy
pochylili się nad
księgą skarg. A tam stało:
„Trzy miesiące już szukam
w sklepach śruby takiej dłu
gości i wreszcie znalazłem w
waszym daniu! Dziękuję dyrek
cji restauracji za zaspokojenie
potrzeb
ludności w zakresie
przedmiotów codziennego użyt
ku”.
Tłum. ERG

CZY WIŚCIE, że naj
należałoby upojęcie owej
starości, ale z drugiej stro
ny wiadomo, iż wszystko co
wiąże się z określeniem
czasu jest względne, więc i
ten zapożyczony z piosenki
tytuł niekoniecznie jest
przesadą.
Ci, którzy interesują się
choćby o tyle o ile, tema
tem wiedzą, że wielkie, śre
dnie i małe domy mody, łą
cznie z tymi w Paryżu za
poznały już świat ze swo
imi najnowszymi kolekcja
mi. Uczyniła to też nasza
rodzima „Moda Polska”. Otóż w jej kolekcji, tak jak
i w tych zagranicznych do
minuje jedna zasadnicza ee
cha: czerpanie wzorców z
mody lat dwudziestych i
trzydziestych obecnego stu
lecia.
Oznacza to, że kobiecie
pozwolono być rasową ko
bietą, że jej elegancja po
lega na gruntownym zadba
niu (od stóp do głowy) i że
nie czas (na razie) na udzi
wnianie strojów. Kobieta
dojrzała, żeby być modną
nie musi więc podpatry
wać młodzieżowego stylu.
Może zacznie być odwrot
nie, bo młode dziewczęta
ogromnie chcą wyglądać
jak kobiety dojrzałe. A w
tym konkretnym przypad
ku nic im to nie zaszko
dzi.
Ale kolej na szczegóły.
Wszystko co czyni kobietę
zwiewną, nawet romantycz
ną jest modne. Więc falban
ki, kokardy (pod szyją) rę
kawy z bufkatni, dużo
szczypanek, zakładek, plis.
Rzecz charakterystyczna to
tkaniny. W cenie znalazły
się włókna naturalne, a w
każdym razie robione na
„naturalne”. Obok wełen, le
jących się jedwabi, etaminy znalazł się i len (tu ci
che zastanowienie — z
czym też wyjdzie w tym
roku nasz przemysł lniarski?). Modne kolory to pa
stele, jak to ktoś trafnie
określił jakby przypudrowa
ne. Dominują beże, brązy,
biel, granat i czerwień, ale
mówi się też i o czerni. W
latach, o których mowa na
początku, modne były stro
je kombinowane z identycz
nych tkanin, ale w różnych
odcieniach kolorystycznych.
To te>ż ’wraca. Panie,

O pierw
stalić

Należy wziąć np. ltt kg mię
sa (karkówki,
wołowiny), 15
dkg pieczarek, łyżeczkę bułki
tartej, 1 jajko, pęczek zielonej
pietruszki, l małą cebulkę, 2
pietruszki,
kawałek
selera,
3—t ziarnka ziela angielskiego,
nieco
tłuszczu do smażenia,
sól i pieprz do smaku.
Poddusić drobno
posiekane
grzyby, zeszklić cebulkę, połą
czyć oba składniki
dodając
bułkę, jajko, posiekaną zielo
ną pietruszkę, sól i pieprz. Po
krajane i zbite w piatach mię
so lekko osolić i po kilkunastu
minutach smarować farszem i
zawijać, jak rolady. Każdą z
roladek można przewiązać nit
ką, albo spiąć
specjalnymi,
stalowymi szpilkami. Następ
nie osmażyć na gorącym tłusz
czu, przełożyć do rondla z tłu
szczem dodając trochę wody,
ziele angielskie, pietruszkę i se
ler. Po uduszeniu „zaciągnąć”
śmietaną.
Na gorąco podawać a ryżem
lub frytkami, na zimno — ja
ko przystawkę — rolady po
krojone na póltoracentymetrowe kawałki, na zielonych liś
ciach sałaty.
Kok

DLA OCHRONY
NIEDŹWIEDZI
POLARNYCH
Kilka dni temu wyj echa
la w okolice Grenlandii
grupa duńskich zoologów,
aby zbadać jakie szkody
w pogłowiu niedźwiedzi po
kurnych wyrządzają polują
cy na nie zawzięcie Eski
mosi, Jest bardzo prawdo
podobne, że Dania wyda
zakaz polowania na te
zwierzęta od 1 czerwca do
31 października każdego
roku. Norwegowie wydali
zakaz polowania na nie
dźwiedzie polarne na ok

res 5 lat, na Syberii na
tomiast zakaz taki obowi q
żuje już od dłuższego cza
su. W najbliższym okresie
spodziewane jest również
podjęcie decyzji ogranicza
jących polowania na nie
dźwiedzie polarne przez
USA i Kanadę.
CORAZ
MNIEJ MARYNARZY
Liczba marynarzy zatru
dnionych w brytyjskiej flo
cie handlowej ulega usta
wicznemu.
zmniejszaniu.
Podczas, gdy w dniu 30

które pamiętają choćby z
przeszytych starych (po ma
mie czy cioci) sukienek,
zwrócą pewnie uwagę, że i
jedwab, z którego uszyta
jest sukienka i szal posia
da wzór taki właśnie — w
starym stylu.
(ad)

w

„Mordercy
imieniu prawa'

ODCZAS przesłuchi
wania prowadzonego
przez francuską po
licję, umiera człowiek po
dejrzany o kradzież. I nie
jest ważne, czy był winny

P

sądowego z wypadku, jaki
miał miejsce w 1954 roku
w Bordeaux. Powieścią tą
Carne interesował się od
dawna, nie mógł jednak
znaleźć producenta, który

kusji, stał się ostrzeżeniem
przed narastającą falą ła
mania
praworządności.
Przypomniano sobie wiele
podobnych wypadków, w
których jeśli nawet po
stawiono policję w stan oskarżenia, to przecież na
der łat-wo wychodziła ona
z tego obronną ręką. I nie
pomogły oczywiste dowody
winy. Zawsze znalazła się
możliwość, aby zapobiec
„skandalowi”.

cież przynajmniej części
społeczeństwa unaocznił ogrom
niebezpieczeństwa,
jakim może stać się postę
pujące nadużywanie wła
dzy. W roli sędziego wy
stąpił znany aktor i pio
senkarz Jacques
Brel.
Partnerują mu Catherine
Rauvel, Paola Pitagora,
Charles Denner i inni.
W sumie film ciekawy, z
precyzyjnie przedstawioną
intrygującą
fabułą.
A
przy tym film, który nie
pozostawia widza obojęt
nym.

A. Panasiuk

Aktualności

filmowe

zarzucanego mu przestęp
stwa czy nie. Faktem jest,
że śmierć nastąpiła w wy
niku brutalnego pobicia, a
więc jednej z częściej sto
sowanych
przez policję
metod, mających doprowa
dzić do przyznania się oskarżonego do winy.
Tak rozpoczyna się wstrzą
sający dramat kryminal
ny, o zabarwieniu polity
czno-społecznym:
„Mor
dercy w imieniu prawa”,
zrealizowany przez Mar
cela Carne.
Scenariusz
powstał w oparciu o książ
kę Jean Laborde’a, będą
cą autentyczną
relacją
dziennikarza i kronikarza

kwietnia 1971 roku reje
strowano jeszcze ponad
98 tysięcy marynarzy, na
dzień 31 grudnia 1972 re
jestr zawiera! już tylko
nieco ponad 89600 naz
wisk. Spadek ten tłuma
czy się przede wszystkim
wprowadzaniem do eksplo
atacji nowych generacji
statków, wysoce zautomaty
zowanych, nie wymagają
cych zbyt licznych załóg.
DŹWIG
PRZEWRÓCIŁ SIĘ
NA PROM
Podczas załadowywania
jednego z promów kursu
jących po Łabie dźwig
przenoszący na pokład
promu samochody przechy
lił się nagle i runął na
pokład statku. Jedyną osobą,
która
poniosła
śmierć w tym wypadku był
dźwigowy. Kilka osób zo
stało rannych, zniszczeniu

odważyłby się sfinansować
film. Dopiero ujawnienie
kolejnych aktów terroru,
uaktualniło temat i pozwo
liło na publiczne postawie
nie policji w stan oskar
żenia.
„Nie byłem na tyle głup
cem, aby robić film prze
ciwko policji — zastrzegł
się reżyser w rozmowie z
dziennikarzami. Chciałem
tylko z całym obiektywiz
mem napiętnować powta
rzające się zbyt często na
dużycia”.
Ale niezależnie od mo
tywów, film ten poruszył
sumienia Francuzów, spo
wodował istną lawinę dys-

uległy też cztery samocho
dy.
CUCHNĄCE STATKI
Cuchnącymi
statkami
nazywano pierwsze jed
nostki, którymi przewożono
z Afryki do Ameryki nie
wolników. Odór, który to
warzyszył tym statkom wy
dobywał się z ładowni, w
których zamykano niewol
ników nie troszcząc się po
czątkowo absolutnie o to,
ilu ich żywych diowiezionych zostanie na drugą
stronę oceanu. Ponieważ
jednak martwy niewolnik
oznaczał określoną stratę
materialną, z czasem za
częto dbać o lepsze wa
runki
zakwaterowania i
wyżywienia. Na początku
osiemnastego wieku statki
handlujące żywym towa
rem zaopatrzone już by
ły w kokosowe maty do
spania, wydawano niewol

Podobnie zresztą jak w
filmie Carne, w którym
niemal cały skomplikowa
ny aparat burżuazyjnej
sprawiedliwości dąży, nie
do ujawnienia prawdy i
ukarania przestępców, ale
raczej stara się wszelkimi
sposobami nie dopuścić do
rozprawy sądowej. I wszy
stkie metody sa dobre: od
szantażu i przekupstwa, aż
po próbę skompromitowa
nia osób prowadzących
śledztwo.
Dlatego tylko
człowiek
tak nieugięty
jak sędzia Level, potrafił
sprawę doprowadzić do
końca, i chociaż zwycię
stwa nie odniósł, to prze

Na XIX Międzyn. Dni
Filmu Krótkiego w Ober
hausen (9—14. IV. 1973) Pol
ska zgłosiła 7 filmów. Są to
„Zanik serca” Krzysztofa
Gradeckiego, „Wyszedł w
jasny pogodny dzień” Krzy
sztofa
W ojciechowskiego,
„Jeden plus jeden” Józefa
Gębskiego i Antoniego Halera, „Rodzina grzybów”
Mariusza Waltera, ,,Sekcja
zwłok” Ryszarda Czekały i
„Korytarz” Jerzego Kop
czyńskiego.
*
•
•
Goldie Hawn (na zdję
ciu w filmie Roy Bonltinga „Dziewczyna inna niż
wszystkie”)
podpisała w

nikom regularne posiłki, a
nawet... poddawano ich co
kilka dni lekarskim oglę
dzinom. Oczywiście jedze
nie było podłe, niewolnicy
często przykuci, a do ro
zumu przemawiano... ba
tem.
MORZE AZOWSKIE
BĘDZIE... SŁODZONE
Rzeki wpadające do Mo
rza Azowskiego dostarcza
ją coraz mniej wody, w
wyniku czego wzrasta z a so
lenie tego wielkiego zbiór
nika wodnego i maleje w
nim ilość ryb. Dla popra
wy sytuacji przewiduje się
osłodzenie wód Morza AzowsWego przez skierowa
nie w jego kierunku wód
dwóch innych rzek. Proces
odsalania Morza Azowskie
go tą drogą będzie trwać
pięć do dziesięciu lat.
Wyszukał: M. N.

Nowym Jorku pięcioletni
kontrakt na trzy filmy
z amerykańską wytwórnią
„Uniwersał”.

Nowe
zakupy
Film w rei. Shadi Abdelsalam pt. „Mumia”, oparty jest na autentycz
nych wydarzeniach z 1881
r. i opowiada o szajce zło
dziei, okradających pirami
dy. Ich działalność napro
wadza przypadkowo arche
ologów na trop wielkiej ta
j em ni cy naukowej.
(alp)

